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ONUR SÖZÜ 

 

Yüksek Lisans tezi olarak sunduğum “7749 Numaralı Malatya Şerʼiyye 

Sicilinin 94-183 Sayfalarının Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi” başlıklı bu 

çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmadan 

tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamını kaynakçada gösterdiğimi 

ve bunlara atıf yaparak yaralandığımı belirtir ve onurumla doğrularım. 
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ÖN SÖZ 

 

Osmanlı tarihi çalışmalarının yegâne kaynaklarından biri olan şerʼiyye sicilleri, 

ihtiva ettiği belge türleri itibariyle şehir ve bölge tarihi başta olmak üzere siyasi, askeri, 

idari, hukuki, iktisadi ve dini pek çok konuda araştırmacıların temel başvuru 

kaynaklarındandır. Bölgenin sosyal ve ekonomik durumu, teşkilatlanma ve görevliler, 

insanların yaşam tarzı ve meslekleri, aile ve demografik yapı, etnik ve dini unsurlar gibi 

birçok alana ışık tutan belgeleri ihtiva etmektedirler.  

Şerʼiyye sicillerinin bu önemine binâʼen hazırladığımız “7749 Numaralı Malatya 

Şerʼiyye Sicilinin 94-183 Sayfalarının Transripsiyon ve Değerlendirilmesi” isimli bu 

çalışmamız, sadece bir transkripsiyon metni olmayıp aynı zamanda belgelerin tarih 

sıralamsı ve konu içeriklerine göre tasnifinin yapılarak özetlerinin çıkarılıp tüm 

belgelerin değerlendirilmeye tabi tutulduğu bir çalışmadır.  

Malatya özelinde şehir tarihi literatürüne bir katkı sağlamasını ümit ederek 

hazırladığım bu çalışmanın belirlendiği ilk günden bu vakte kadar rehberliği ve yardımı 

ile daima beni yönlendirip teşvik eden başta danışman hocam Sayın Prof. Dr. Mehmet 

KARAGÖZʼe, kendisinden bilhassa usûl ve kaynak temini noktasında istifade ettiğim 

hocam Sayın Doç. Dr. Özlem BAŞARIRʼa ve daima yanımda olub her durumda beni 

destekleyen aileme şükranlarımı arz ederim.  

Son olarak, çalışmamızı 1566 ID numaralı Yüksek Lisans Projesi olarak 

destekleyen İnönü Üniversitesi BAP birimine teşekkür ederim.  

 

 

 

Murat GÜRSUL 
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ÖZET 

 

  Şerʼiyye sicilleri, mahalli tarih açısından bir şehrin ve bölgenin sosyal ve 

ekonomik durumu ile birlikte fizikî ve idarî yapısı hakkında da bizlere önemli bilgiler 

sunan yegâne arşiv kaynaklardandır. Biz bu çalışmamızda Milli Kütüphanede 7749 

kütük numarası ile kayıtlı ve M. 1891-1894, H. 1309-1311 yılları arasındaki mahkeme 

kayıtlarından oluşan Malatya Şerʼiyye Siciliʼnin 94-183. sayfalar arasında yer alan 

bölümü transkribe ederek ihtiva ettiği belge türlerini ve konu içeriklerini ana unsurlarına 

bağlı kalarak değerlendirdik.   

Çalışmamızda ilk olarak, defter dâhilindeki her biri ardışık olarak 

numaralandırılmış toplamda 307 belgeyi transkripsiyon esaslarına bağlı kalarak Latin 

alfabesine çevirdik. Bu belgeleri, özetlerini çıkarıp ayrı ayrı kendi bağlamında ilgili 

olduğu konulara göre tasnif etmekle birlikte, konu içerikleri ve elde edilen verileri de 

göz önünde bulundurarak defteri bir bütün halinde inceledik. Böylece hem sayısal 

verilerin elde edilmesi ve bu verilerin işlenerek bilgiye dönüştürülmesi kolaylaştırılmış, 

hem de bunların güvenilirliği noktasındaki şüpheler en aza indirgenmeye çalışılmıştır.  

Tezimiz, giriş kısmı haricinde beş ana bölümden oluşmaktadır. İlk üç bölümde 

sicilden elde edilen bilgiler telif ve araştırma eserlerden de istifade edilerek ana başlıklar 

altında değerlendirilmiştir. Dördüncü bölüm belgelerin özetlerinden, beşinci bölüm ise 

transkripsiyon metninden oluşmaktadır. Araştırmacıların ve genel okuyucunun 

aradığına daha kolay ulaşabilmesi maksadıyla bir de index oluşturulmuştur. 

Kısaca ifade ettiğimiz bu çalışmalar neticesinde, sicil metni üzerinden M. 1891-

1894 (H. 1309-1311) yıl aralığı esas alınarak Malatya şehrinin sosyal ve ekonomik 

durumu başta olmak üzere genel bir “şehir tarihi” yazılmaya gayret gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şerʼiyye Sicili, Malatya, Mahkeme, Kadı. 
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ABSTRACT 

 

Şerʼiyye registers are the only archive sources that provide us with important 

information about the physical and administrative structure of a city and the region, in 

terms of local history. In this study, we evaluated the document types and subject 

contents of Malatya Şerʼiyye Registers, which was saved in the National Library with 

the registration number 7749 and which was composed of court records between 1891-

1894 and H. 1309-1311, by adhering to its main elements. 

In our study first of all, we translated 307 documents, each numbered 

sequentially, into the Latin alphabet, adhering to the principles of transcription. 

Although these documents are summarized and classified according to the related topics 

in their own context; Considering the subject contents and the obtained data, we 

examined the notebook as a whole. Thus, it is facilitated to obtain numerical data and to 

transform these data into information by processing them from to minimize doubts 

about their reliability. 

Our thesis consists of five main sections, with the exception of the introduction. 

In the first three chapters, the information obtained from the registry has been evaluated 

under the main headings by making use of copyright and research works. The fourth 

section consists of the summaries of the documents and the fifth section consists of the 

text of the transcription. An index has also been created to make it easier for researchers 

and general readers to find what they are looking for. 

As a result of these studies, we have briefly stated, an effort has been made to 

write a general “city history”, especially the social and economic situation of the city of 

Malatya, based on the years between M. 1891-1894 (H. 1309-1311). 

Keywords: Malatya, Şer’iyye Registry, Court, Kadı. 
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KONU VE KAYNAKLAR 

 

Osmanlı tarihi hakkında umumi bilgilerin zenginleştirilmesinde mahalli tarih 

çalışmalarının ihmal edilmemesi gerektiği sahanın uzmanlarının ortak görüşüdür. Yine 

Osmanlı mahalli tarihleri için şer’iyye sicilleri en önemli kaynaklardan biri olarak kabul 

edilmektedir.  

Tez çalışmasında usül olarak bir “şehir tarihi” çalışması örnek alınmıştır. 

Özellikle Tanzimat’tan sonraki Şer’iyye Sicillerindeki belgeler bize yeterli bilgileri 

vermeyeceğini bilmekteyiz. Ancak tezin Tarih Anabilim Dalı’nda yapılmış olması ve 

belirlenen usul ve üslupta bir “şehir tarihi” ortaya çıkarmayı düşünmekte olduğumuzdan 

bu şekil-muhteva çalışması yolunu tercih ettik. Bu durumun tez çalışmasında 

tartışılabilir ve tenkit edilebilir bilgilere sebep olabiliceğini peşinen kabul ediyoruz. 

Ancak önceliğimiz bir hukuk tahlili ve tatbikinden öte “belli bir zaman diliminde bir 

şehir ve şehirli” nin belgelerin imkân verdiği nispette “durumunun ortaya konulması” 

öncelendiği için bu “usul ve esas” üzere çalışmanın tercih edilebililiğini denemek 

istedik.  

Bu tez çalışmasında 7749 numaralı Malatya Şerʼiyye Sicili seçilmiştir. Sicil, M. 

1891-1894 (H. 1309-1311) yılları arasındaki belgelerden meydana gelmektedir. Sicilde 

bulunan ilk belgenin tarihi 25 Rebîʻü’l-evvel 1309/29 Ekim 1891, son belgenin tarihi ise 

19 Şaban 1311/25 Şubat 1894ʼtür. Sicilin 1-93. sayfa aralığındaki belgeler daha önce 

yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır.1  

Bu tez çalışması, 28 Cemaziyeʼl-evvel 1311/19 Kasım 1892 ile 19 Şaban 

1311/25 Şubat 1894 tarihleri aralığındaki belgeleri kapsamaktadır. Sicil defteri 

transkript edilirken sahife ve belge numaraları bakımından metnin aslı esas alınmıştır ve 

94-183. sahife aralığındaki toplam 307 belgeyi içermektedir. 

Defter, Milli Kütüphaneden temin edilmiş ve mikrofilmler üzerinden işlemler 

yapılmıştır. Defterde bazı belgeler okunamayacak kadar siliktir. Dolayısıyla o kısımlar 

“silik” olarak yazılmıştır. Çok az sayıda belge ise okunabilen harf ve kelimeler 

                                                           
1Habibe Polat, 7749 Nolu Malatya Şerʼiyye Sicilinin 1-93 Sayfalarının Transkripsiyon ve 

Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi, Tarih Ana Bilim Dalı, 

Malatya, 2015. 
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üzerinden; siyak-sibak ilişkisi ve lügat yardımı ile tamamlanmaya çalışılmıştır. Bundan 

dolayı 86. Numaralı belgede numara verilmesine rağmen hüküm boş bırakılarak 87. 

belgeye geçilmiştir. İlâveten, sicili çalışırken bazı belgelerin aynı numaradan devam 

ettiğini gördük ve belgeleri karışıklığın önlenebilmesi düşüncesiyle 1(A), 1(B) şeklinde 

numaralandırdık. Bununla birlikte tamamen silik olmayan ancak okuyamadığımız 

kelimeleri ifade etmek için “?” kullandık. Transkripsiyon usûl ve esaslarına bağlı olarak 

  .harfini “ ʻ ”, uzatma işaretlerini ise “ ˆ ” ile kullandık ء ,” harfini “ ʼ ع

Sicil metninin transkripsiyonu sırasında yazım farklılıkları ve bazı hatalardan 

dolayı okuma zorluklarıyla karşılaştık. Bu gibi durumlarda, Prof. Dr. Mehmet 

Karagözʼün 1714-1720 M. (1127-1133 H.) Tarihli Malatya Şerʼiyye Sicili2 adlı 

çalışması başta olmak üzere çalışılmış olan diğer Malatya Şerʼiyye sicillerinden 

faydalandığımız gibi; aynı zamanda Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanmış olan Osmanlı Yer Adları3, Mübahat S. Kütükoğluʼnun Osmanlı 

Belgelerinin Dili4 adlı kitabı gibi araştırma eserlerden de istifade ettik. Muhakkak ki 

gösterdiğimiz bu ihtimam ve gayrete rağmen eksiklik ve yanlışlar bulunacaktır. Bizim 

gâyemiz mümkün olduğunca hatasız ve başarılı bir şekilde çalışmamızı nihâyete 

erdirmek olmuştur.  

  

 

 

 

                                                           
2 Mehmet Karagöz, 1714-1720 M. (1127-1133 H.) Tarihli Malatya Şerʼiyye Sicili, (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Elazığ 1989. 
3 Tahir Sezen, Osmanlı Yer Adları, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, B. 2, 

Ankara 2017. 
4 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, B. 4, Ankara 2018. 
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GİRİŞ 

 

Osmanlı Devleti’nin Adlî Yapısı ve Hukuk Düzeni 

Osmanlı Devleti’nin adlî yapısı, kuruluşundan itibaren şerʼi ve örfi kanunlar 

çerçevesinde şekillenmiştir.5 Dolayısıyla adlî teşkilatı da İslamʼın ilk dönemlerinden 

itibaren kendisine kadar olan süreçte devam edegelen Emevi, Abbasi, Selçuklu ve 

Memlûk devletlerinin adlî yapılarıyla büyük oranda benzerlik arz etmekle birlikte 

kendine mahsus ilavelerle zenginleştirilmiştir.6 

Umumi anlamda Şerʼi hukuk, İslam dininin temel kaynakları olan Kur’an, 

Sünnet ve bu naslar kullanılarak yapılan icma ile fakihlerin kıyaslarından meydana 

gelmektedir. Örfi hukuk ise genel bir ifadeyle şerʼi kanunlara ters düşmemek şartıyla 

tarihî mirasın ve insanlığın umumî tecrübesinden meydana getirilen ve ziyadesiyle 

devletin “siyaset etme” yetkisini kullanan Sultanın emretme hak ve yetkisine esas olan 

kısmını oluşturur. Asırlar boyu tevarüs etmiş köklü Türk devlet geleneğine 

dayanmaktadır.7  

Devletin teşekkülünden itibaren ilk Osmanlı hükümdarları “adalet dairesi”nde 

kalmaya dikkat etmişler ve devletin devamının şartı olarak görmüşlerdir ve “hukukun 

üstünlüğü” ilkesine mümkün olabildiği kadarıyla gayret etmişlerdir. Fatih Sultan 

Mehmed döneminden itibaren de hükümdarlar örfî hukukun alanını daha da 

genişletmişlerdir.8 Merkezden taşraya gönderilen ferman, emir ve hükümler çok ciddî 

hukuk eğitimi almış “Kadı” tarafından isabetli bir şekilde uygulanmaya çalışılmıştır. 

Osmanlı Devletinde yasama, yürütme ve yargı erkleri padişaha ait olmakla 

birlikte şerʼi konularda esas yargı yetkisi hükümdar tarafından görevlendirilen kadılara 

verilmiştir. Kadı kelimesi; iktan, ihkam, iblağ, eda, vazʼ ve takdir köklerinden gelir ve 

hüküm, karar, hâkimlik mânalarını taşır. Mecelle-i Ahkâm-i Adliyeʼde hâkim, 

                                                           
5 Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet, Hukuk ve Adâlet, Kronik Yayınları, İstanbul 2018, s. 50. 
6 M. Akif Aydın, Osmanlı Devleti’nde Hukuk ve Adalet, Klasik Yayınları, İstanbul 2014, s. 31. 
7 Bkz. M. Akif Aydın, “Osmanlı Hukuku”, Osmanlı Medeniyeti, Klasik Yayınları, İstanbul 2005, s. 174-

180. 
8 Bkz. Abdulkadir Özcan, Atam Dedem Kanunu-Kanunnâme-i Al-i Osman, Kronik Yayınları, 

İstanbul, 2017. 
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“beyne’n-nâs vukû bulan davâ ve muhâsamayı ahkâm-ı meşrûasına tevfikan fasl ve 

hasm için, taraf-ı sultaniden nasb ve tâyin olunan zâttır.” diye tarif edilmiştir.9  

 Kadının, yani hâkimin, esas görevi şer’i davâlara bakmak olmakla birlikte 

Osmanlı Devletinde örfi davâlar için hususi bir mahkeme bulunmadığından kadılar aynı 

zamanda örfi hukuk meseleleriyle de ilgilenmişlerdir. Asli olarak bir hukuk adamı olan 

kadı bunun yanında birçok idari ve mülki sorumluluklarla da mücehhezdir. Bu denli 

geniş sorumlulukları olan kadının tâyin edildiği yerlerde o beldenin idari, mülki ve 

iktisadi durumuna göre kendisine yardımcı olan kâtip, naib, müfti, subaşı, muhzır gibi 

görevliler de vardır.10  

Şer’i mahkemelerin resmî bir görevlisi sıfatını karşılamamakla birlikte mahkeme 

kayıtlarında karşımıza çıkan bir diğer kavram ise “Şuhûdü’l-hâl” dir. Şuhûdü’l-hâl, 

kabul gören genel anlamıyla mahkeme sırasında orada hazır bulunan ve şahitlik 

edenlere verilen isimdir. Bu kişiler hususî olarak şahitlik etmek için gelenlerden 

olmakla birlikte halka açık mahkemelerde izeyenler arasından da seçilebilmektedirler.11  

Şerʼi hukukun tatbik edildiği yerlere mahkeme denilmektedir. Mahkeme, 

Arapçaʼda “hüküm verilen yer, yargılama yeri” anlamlarında mekân ismi olarak 

kullanılmaktadır.12 Osmanlı Devletinde mahkemeler, İslamiyet sonrası teşekkül eden 

adlî yapı geleneğinin gelişmiş bir örneğini teşkil etmektedir ve Tanzimat’a kadar da tek 

dereceli ve tek hâkimli klasik yapısını muhafaza etmiştir. Mahkemeler Osmanlı 

tebasının, Müslüman ve Gayrimüslimlerin meselelerinin tespit ve çözüldüğü yerlerdir. 

Kararlar “i”lâm” ve “hüccet” olarak verilirdi. Lüzumu dâhilinde müftîlerin fetvaları da 

alınırdı.  

Osmanlı hukukunda mahkemeye gelen her davâ kâtipler tarafından kadı 

huzurunda kayıt altına alınmaktadır ve bu kayıtların bulunduğu defterler “Şerʼiyye 

Sicilleri, kadı sicilleri, sicill-i mahfuz, kadı defteri, Osmanlı mahkeme kayıtları” gibi 

isimlerle adlandırılır. Şerʼiyye sicilleri, İslam fıkhının başlıca konularını ilgilendiren her 

türlü davâ zabıtlarıyla birlikte başta padişah olmak üzere tüm büyük ve küçük 

                                                           
9 Ebuʼl-Ulâ Mardin, “Kadı”, MEB İA, C. 6, İstanbul 1967, s. 42. 
10 Bkz. İlber Ortaylı, Osmanlı Devletinde Kadı, B. 8, Kronik Yayınları, İstanbul 2018, s. 44 vd.   
11 Bkz. Hülya Taş, “Osmanlı Kadı Mahkemesindeki “Şühudü’l-Hâl” Nasıl Değerlendirilebilir”, Bilig, S. 

44, Kış/2008, ss. 25-44. ;Nasi Aslan, İslâm Yargılama Hukukunda “Şühûdüʼl-Hal” Jüri, Beyan 

Yayınları, İstanbul 1999.  
12 Fahrettin Atar,  “Mahkeme”, TDV İA, C. 27, Ankara 2003, s. 338-341. 
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makamlardan beylerbeyi, sancakbeyi, kadı, müftü, mütesellim vs. gibi görevlilere 

hitaben yazılan her türlü resmi kaydın kopyalarını ihtiva etmektedir.13  

Muhtevası bakımından Osmanlı Devleti’nin yegâne arşiv belgelerinden olan 

şerʼiyye sicilleri hukuk tarihinin yanı sıra; şehir tarihçiliği, iktisat tarihi, sosyal tarih, 

idari teşkilât ve askerî tarih alanlarında da yine temel başvuru kaynağı olma özelliği 

taşımaktadır. Şer’iyye sicilleri sadece Kadı’nın kararlarının kaydedildiği değil 

Tanzimat’a kadar aynı zamanda merkezden gelen her türlü evrakın da kaydedildiği 

defterlerdi.  

Osmanlı hukuk tarihinde en köklü değişim Tanzimat sonrasında meydana 

gelmiştir. Tanzimat dönemi, Osmanlı Devletiʼnin askeri, idari, iktisadi, hukuki ve sosyal 

alanlarda birçok köklü değişikliğin gerçekleştirildiği bir dönemdir. Hukuki 

değişikliklerin başında da yeni mahkemelerin kurulması ve kanunlaştırma hareketleri 

gelmektedir. Bu dönemde tek dereceli ve tek hâkimli klasik Osmanlı mahkeme sistemi 

terkedilerek, yerini yeni mahkemelere ve çoklu hâkim yapısına bırakmıştır. Kurulan bu 

yeni mahkemeler genel ve özel mahkemeler olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. 

Genel mahkemelerin ilki, 1840ʼta İstanbul’da kurulan ticaret meclisinin 1847 ve 

1848 yıllarında yayımlanan iki nizamname ile “ticaret mahkemesi”ne dönüşmesi ile 

kurulmuş ve 1860 yılında Fransız ticaret kanununun bir kısmının iktibas edilmesiyle 

birlikte son hâlini almıştır. İstanbulʼda bulunan bu ticaret mahkemesi taşradan gelen ve 

hususi olarak tarafların gayrimüslim olduğu davâların istinâf mercii hâline gelmiştir ve 

kapitülasyonların 1914 yılında kaldırılmasına kadar faaliyetlerine devam etmiştir.14  

İkinci olarak, 1864 yılında yayımlanan Vilâyet Nizamnâmesi ile imparatorluğun 

bütün sınırlarında bidayet ve ve istinâf mahkemeleri kurulmuştur. Kaza, sancak ve 

vilâyetlerde bir hâkimin başkanlığında üç müslüman ve üç gayrimüslim üye ile birlikte 

devlet tarafından atanan bir memurdan müteşekkil bu mahkemelere genel olarak 

Nizamiye mahkemeleri15 denmektedir. Bu yeni mahkemelerin temyîz mercii olarak da 

1868 yılında Divân-ı Ahkâm-ı Adliyye kurularak başına Ahmet Cevdet Paşa 

getirilmiştir.  

                                                           
13Fethi Gedikli, “Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Şer’îyye Sicilleri”, Türkiye 

Araştırmaları Literatür Dergisi, S.5, İstanbul 2015, s. 190. 
14 Ekrem Buğra Ekinci,  Osmanlı Hukuku, İstanbul 2008, s. 545-546. 
15 M. Macit Kenanoğlu, “Nizamiye Mahkemeleri”, TDV İA, C. 33, 2007, ss. 185-188. 
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Şerʼi hukukun hükümlerinin yeni kurulan bu ticaret ve nizamiye 

mahkemelerinde uygulanmasının neredeyse imkânsız hâle gelmesiyle birlikte ve 

özellikle medeni hukuk alanında ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı Mecelle16 

hazırlanmıştır.  Yine aynı şekilde son dönemlerde medreselerden çıkan hukukçuların 

İslam hukukuna olan vukufiyetinin yetersizliği ve yeni kurulan mahkemelerin hâkim 

ihtiyacının karşılanabilmesi için, ilki 1853-1854ʼte açılan Muallimhâne-i Nüvvâb olmak 

üzere bazı okullar açılmıştır.17 Tanzimat döneminde kurulan ticaret ve nizamiye 

mahkemelerinin yanında, Osmanlı Devletiʼnin umumi mahkemeleri olan şerʼi 

mahkemeler de idarî, mâli ve beledî yetkileri kaldırılarak görevlerini icrâ etmeye devam 

etmişlerdir.  

Tanzimat döneminde genel mahkemelerin yanı sıra,  gayrimüslim tebaa ve diğer 

ülkelerle oluşan hukukî meselelerin çözümü için özel mahkemelerin de kurulduğunu 

görmekteyiz. Bu mahkemeler ilgilendikleri davâlar ve statüleri açısından cemaat 

mahkemeleri, konsolosluk mahkemeleri, idare mahkemeleri ve askeri mahkemelerdir.18  

Yapılan bu düzenlemeler neticesinde kuruluşundan itibaren Osmanlı Devletiʼnin 

en üst mahkemesi sıfatına sahip olan Dîvân-ı Hümâyunʼda işlevselliğini bütünüyle 

yitirmeye başlamış ve bu boşluğu dolduracak üst mahkemeler peşi sıra kurulmaya 

başlamıştır. Üst mahkemelerin en önemlileri, 1838 yılında kurulan Meclis-i Vâlâ-yı 

Ahkâm-ı Adliyye ve 1868ʼde oluşturulan Divân-ı Ahkâm-ı Adliyyeʼdir.19 1870 

Nizamiye Mahkemelerinin kurulup yurt çapında teşkilatlandırılmasıyla birlikte şerʼiyye 

denilen konular dışındaki tüm meseleler Nizamiye mahkemelerine devredilmiş ve 

taşrada vazifesiz kalan bazı kadılara bu mahkemelerin reisliği tevcih edilmeye 

başlanmıştır. Bu gelişmeler neticesinde şerʼiyye mahkemelerinin şahsi hukuk alanı 

dışında büyük bir ölçüde herhangi bir işlevselliğinin kalmadığı ifade edilebilir.20 

Genel hatlarıyla ifade ettiğimiz bu değişikliklerin ve yeni düzenlemelerin birkaç 

temel sebebi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Avrupa ile Osmanlı arasında gelişen ticari 

münasebetler doğrultusunda ortaya çıkan davâların çözülmesi için benzer statülerde 

                                                           
16 Bkz. Aydın M. Akif, “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye”, TDV İA, C. 28, 2003, ss. 231-235. 
17 Aydın, a.g.e., s.263.  
18 Ekinci, a.g.e., ss. 554-555. 
19 Aydın, a.g.m., s. 344. 
20Ahmet Akgündüz, “İslam Hukukunun Osmanlı Devletinde Tatbiki: Şerʼiyye Mahkemeleri ve Şerʼiyye 

Sicilleri”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. 14, 2009. 
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ihtiyaç duyulan medeni ve ticari hukuk kanunlarıdır. Bir diğer önemli sebebi ise; 

Avrupa devletlerinin, Osmanlı tebaası olan gayrimüslim azınlıklara yönelik özellikle 

kamu hukuku alanında yeni haklar tanınması için uygulamış oldukları çeşitli baskı ve 

tesirleridir.21  

Bütün bu bilgiler ışığında, Tanzimat sonrasında mahkemelerin statülerinin 

değiştiğini, ortaya çıkan mahkeme çeşitliliğinden dolayı şer‘i mahkemelerde klasik 

döneme nazaran görülen davâ yükünün azaldığını görmekteyiz. Bu dönemde şer‘i 

mahkemeler genellikle özel hukuk ve aile hukuku davâlarına bakmış, haliyle bu durum 

Tanzimat döneminde tutulan şer‘iyye sicili kayıtlarına da yansımış ve davâ türleri 

çeşitliliğini daraltmıştır. Bundan dolayı Tanzimat sonrası şer‘iyye sicilllerini çalışırken 

daha dikkatli olunmalı ve elde edilen veriler diğer arşiv kaynakları ile dönemin birinci 

elden kaynaklarından faydalanılarak çapraz bir sorgulama ile değerlendirilmelidir diye 

düşünüyoruz. Bizim çalışmamız da bu durum göz önünde bulundurularak kaleme 

alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Aydın, a.g.e., s. 269. 
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I. BÖLÜM 

FİZİKİ YAPI 

ŞEHRİN COĞRAFÎ YERİ, ADI VE KISA TARİHİ 

A. Malatya’nın Coğrafî Mevkii  

 

Kadim zamanlardan beri Anadolu coğrafyası üzerinde çeşitli toplumlar 

tarafından inşa edilen şehirler bulunmaktadır. Bu şehirler, bulundukları coğrafyanın 

tarihsel seyri içinde askeri ve siyasi koşullar neticesinde kurulmuş olub ekonomik, 

sosyal ve kültürel açıdan önemli merkezler haline gelmişlerdir. Malatya şehri de bu 

önemli merkezler arasında bulunmaktadır.22 

Malatya şehri Doğu Anadoluʼnun güneybatısında Yukarı Fırat havzasında yer 

alan en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Batı cihetinden Kahramanmaraş, 

kuzeyinden Sivas, güneyinden Adıyaman ve doğudan ise Elazığ illeriyle komşudur. 

Şehir, net olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmeyen Fırat Irmağı, güney ve batı 

yönlerinden Toros Dağları ve Bey dağı (2.542 m.) ile çevrilidir. Kendi ismini taşıyan 

ovanın güney kısmında ve deniz seviyesinden 910-950 m. yükseklikte yer almaktadır. 

Ortalama rakımı 700-1000 metre arasında değişen Malatya Ovası, batı tarafından 

kuzeye doğru uzayıp yükselen geni yaylalar ve dağlarla çevrilidir.23 

Denizden uzak ve yüksek olan Malatyaʼda bozkır iklim yapısı hâkim olmakla 

birlikte son yıllarda yapılan barajların da etkisiyle iklim yumuşamıştır. Metrekareye 

düşen yıllık yağış miktarı 383 mmʼdir. Bozkır iklim yapısına bağlı olarak tarım ürünleri 

genellikle şeker pancarı, pamuk, buğday ve arpadır. Meyve yetiştiriciliğinde ise kayısı 

başta olmak üzere elma, armut, şeftali, üzüm, kiraz, vişne, dut gibi birçok meyve türü 

bulunmaktadır. 24 

 

 

                                                           
22 Tülay Metin, Selçuklular Döneminde Malatya, İstanbul 2013, s. 19. 
23 Besim Darkot, “Malatya”, MEB İA, C. 7, İstanbul 1997, s. 225 
24 Metin, s. 24. 
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B. Adı ve Anlamı 

 

En eski vesikalarda adına tesadüf edilen Malatyaʼnın, çeşitli telaffuz 

farklılıklarından dolayı birbirine oldukça benzeyen adlandırmaları mevcuttur. Bu 

adlandırmalar Kültepe vesikalarında “Melita”, Hitit vesikalarında “Maldia”, Asur 

vesikalarında “Meliddu”, “Melide”, “Melid” ve Urartu vesikalarında ise “Melitea” 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte Malatya adının Hitit dilinde “bal” 

anlamına gelen “Melit”ten türediği düşünülmektedir. İslam devletleri idaresinde bu 

isimler eski imlasına yakın bir şekle, “Malatiyye” ve “Malatya” şekline dönüşmüştür.25  

C. Malatya’nın Kısa Tarihi 

 

Şehrin tarihi en eski çağlara dayanmaktadır. İlk yerleşkesi “Eski Malatya” olarak 

adlandırılmakta ve günümüz şehir merkezinden farklı bir yerde kurulmuştur. İlk olarak 

Aslantepeʼde şehir özelliği taşıyan bir yerleşim yeri oluşmuştur. Aslantepe höyüğünde 

M.Ö. 3300-3000 yıllarıyla tarihlendirilen kerpiç saray, M.Ö. 3600-3500ʼlere ait olduğu 

düşünülen bir tapınak, mühür baskılar ve metaller bulunmuştur. Bu mevkii M.Ö. 2300 

yıllarında Anadolu ve Mezopotamya arasında Hattuşaş-Kültepe-Tegerama (Gürün)-

Taranta (Darende)-Melit (Malatya)-Sarsunat (Samsat)-Urşu (Urfa) güzergâhında 

bulunan önemli bir şehirdi. Bu bölgede elde edilen bulgular burada yaşayan çeşitli insan 

topluluklarının döneme nispetle nitelikli bir hayat yaşadığını göstermektedir.26 

Roma İmparatorluğu döneminde güney hareketleri için önemli bir askeri üs ve 

karargâh olarak kullanılan şehir, Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra 

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu sınırları içinde kalarak müstahkem bir mevkii 

olarak önemini korumuştur. Sahip olduğu stratejik mevkii konumundan dolayı uzun 

süre Bizanslılar ve Müslüman Araplar arasında el değiştiren Malatya şehrinin bu 

durumu Anadolu’nun tamamen Türkleşmesine kadar devam etmiştir. Bu dönemde 

Malatya, Bizans ve Selçuklular arasındaki mücadelelerin yoğun şekilde yaşandığı 

şehirlerden biridir. I. Kılıçarslan tarafından 1105ʼte ele geçirilen şehir daha sonra 

Danişmendlilerin hâkimiyetine girer ve uzun yıllar Danişmendiler hâkimiyetinde kalır. 

                                                           
25 Firuzan Kıran, Eski Anadolu Tarihi, Ankara 1991, s. 240-241. 
26Bkz. Sebahattin Ağaldağ, Malatya Eski Çağ Tarihi, Malatya Kitaplığı, İstanbul 2016. 
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II. Kılıçarslan tarafından 1178ʼde ele geçirilen Malatya bu dönemde Dârüʼr-Rifʼa olarak 

anılır.27 

Malatya, Selçuklular döneminde de önemli bir kültür merkezi olma özelliğini 

devam ettirmiştir. Çok sayıda Müslüman Arap ve İran asıllı âlim ve fikir insanı şehre 

yerleşmiş ve yapılan mimari eserlerle de şehrin dokusu süslenmiştir. Daha sonra 

İlhanlıların eline geçen Malatya, elli yıl kadar valiler tarafından yönetilmiş ve İlhanlı-

Memlüklü mücadelesine sahne olmuştur. Bu dönem ayrıca Moğol baskısının devam 

ettiği bir dönemdir ve bu mücadeleler şehre ciddi tahribat vermiştir. İlk olarak 1399 

yılında Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı hâkimiyetine giren şehir, kısa bir süre 

sonra 1400ʼde Anadoluʼya giren Timur tarafından ele geçirilip yağmalanmış ve idaresi 

Karayülük Osmanʼa bırakılmıştır. Timurʼun ayrılmasından sonra yeniden 

Dulkadiroğulları hâkimiyetine giren Malatya, Osmanlı-Memlük mücadelesinin odak 

noktası hâline gelmiştir.28 

Mısır Seferi sırasında ordusuyla birlikte Malatya sınırlarına ulaşarak Sultansuyu 

mevkii civarında konaklayan Hadım Sinan Paşa, Memlüklerin Malatya valisinden 

ordunun Fırat üzerinden köprü kurarak karşıya geçmesi için izin istemiş ve bu isteğin 

kabul edilmemesi üzerine 28 Temmuz 1516ʼda Malatyaʼyı ele geçirmiştir. Osmanlı 

hâkimiyetine girdikten sonra sınır şehri olma özelliğini tamamen kaybeden Malatya, 

artık bir iç şehir haline gelmiştir. Artık bir uç şehir olma özelliğini kaybeden Malatya, 

ticari ve zirai imkânlarına rağmen Ortaçağʼa nazaran parlak günlerini yitirmiştir.29 

Osmanlı hâkimiyetine giren Malatya, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 

Dulkadiroğlu eyaletine bağlanmıştır.30 Bu dönemden sonra Malatya, zaman zaman bazı 

siyasi ve sosyal olaylara sahne olmaya devam etmiştir. Bunlardan en önemlisi ise XVI-

XVII. Yüzyıllarda yaşanan eşkıyalık olaylarıdır. 1577ʼde Şam Diyâde adlı eşkıyanın 

bölgedeki aşiretleri ayaklandırması, 1584-1591 yılları arasında bin kadar bölükbaşı ile 

eşkıyalık yapan Kiziroğlu Mustafa isyanı, 1592-1595ʼte vergi toplamakla görevli Ferruh 

Bey ve adamlarının halka yaptığı zulümler XVI. yüzyılda Malatyaʼda ortaya çıkan 

önemli siyasi ve sosyal olaylar arasında zikredilebilir. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda 

                                                           
27 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, B. 14, Ötüken, İstanbul 2016, s. 229. ; Murat Zengin, 

İlhanlılar-Eretnalılar-Memlûklar Dönemi Malatya, Malatya Kitaplığı, İstanbul 2017, s. 25. 
28 Zengin, a.g.e., s. 52-55. 
29 Göknur Göğebakan, “Malatya”, TDV İA, C. 27, Ankara 2013, s. 468. 
30 Refet Yınanç - Mesut Elibüyük, Kanuni Devri Malatya Tahrir Defteri, Ankara 1983. 
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durum pek farklı değildir. Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu siyasi ve mali 

sıkıntılar Malatya ve çevresinde de yerel halkın aşiret isyanları, idari yöneticilerin bazı 

durumlarda ihmal ve zorbalıkları gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmalarına 

sebep olmuştur. Aynı zamanda IV. Murad’ın Revan seferi dönüşünde bir süre 

Malatya’da konakladığı ve bu sırada meşhur zorbalardan Nuh Halifeʼnin yakalanarak 

idam edildiği bilinmektedir.31  

Malatya şehrinin bügünkü yeri olan Aspuzu bağlarına taşınmasına sebep olan 

olay ise 1838 yılı yazında halkın Aspuzu bağlarına göç ettikleri bir zamanda 

gerçekleşir.32 Osmanlı kuvvetlerini kumanda eden Hafız Paşa, Mısır Valisi Kavalalı 

Mehmed Ali Paşaʼnın oğlu İbrahim Paşa kumandasında Anadoluʼya gelmekte olan 

orduya karşı Anadoluʼdaki genel karargâhını Elazığʼdan Malatyaʼya nakleder. 

Karargâhın Malatyaʼya taşınmasından sonra kalacak ev bulamayan askerler halkın 

boşaltmış olduğu evlere yerleşirler ve kış aylarını da burada geçirirler. Yerel halk ise 

normal şartlarda bağ mevsimi bitip kış geldiğinde buraya dönmeleri gerekirken, bu 

durumdan dolayı dönememiş ve 1838/1839 kışını da Aspuzu bağlarında geçirmişlerdir. 

Ertesi sene askerlerin boşaltmış olduğu evler kullanılamaz hâlde olduğundan dolayı eski 

sahipleri bu evleri imar etmeyip, Aspuzuʼdan Malatya’ya dönmemişlerdir. Bu tarihten 

sonra da Malatyaʼya “Eski Malatya, eski şehir” denilmiş ve XIX. yüzyılın başlarında 

14ʼü Aspuzu merkezinde olmak üzere Çırmıktı ve eski Malatya’dakilerle birlikte 67 

mahallesi ile yeni şehir halini almaya başlamıştır.33 

Malatya şehrinin merkezi 1840 yılına kadar “Eski Malatya, Eski Şehir, Atik 

Şehir” olarak bilinen Battalgazi ilçesidir. Türk-İslam mimarisinin ilk eserleri de burada 

yer almaktadır. Kale, kervansaray, han, hamam, cami, mektep, medrese, tekke, zaviye, 

konak gibi inşa edilen birçok sivil ve dini yapıdan günümüze ulaşabilenlerin sayısı çok 

azdır. Bunların bazıları yenilenmiş, bazıları ise harap bir haldedir.   

 

                                                           
31 Hüseyin Karaer, Malatya Bibliyografyası, Malatya Kitaplığı, İstanbul 2012, s. 20. 
32 Evliya Çelebi, yerel halkın ilkbahar geldiğinde bol kaynaklı dereler ile sulanan bahçelerin olduğu 

Aspuzu bağlarına göç ettiklerini ve yaklaşık 8 ay burada kaldıklarını nakleder. Bkz., Evliya Çelebi, 

Seyahatname, haz. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, C. 4, YKY, İstanbul 2001, s. 7-20. 
33 Süleyman Yapıcı, Osmanlı Vilâyet Sâlnâmelerinde Malatya (1869-1908), İstanbul 2014, s. 29-30. 
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D. Kale, Kale Kapıları ve Surlar 

 

Kaynaklarda ve ilgili çalışmalarda Malatyaʼdan bahsederken, tüm surların 

çevrelediği ve şehri kapsayan alana “Malatya Kalesi” denilmektedir. İç kısımda kalan 

alanda sivil ve askeri maiyetin ikamet ettiği bir iç kale olduğuna dair herhangi net bir 

bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte idari sınıfın ikamet ettiği müstahkem bir 

mevkiinin varlığı ihtimali de yüksektir.34 

Malatya’nın İlk Çağdan beri meskûn surlarının olduğu yapılan kazılar ve elde 

edilen bulgular yardımıyla teyit edilmektedir. Günümüzde, ilk yerleşim yeri olan ve 

Aslantepe adıyla bilinen mevkide kurulmuş olan Malatyaʼnın o günkü surları hakkında 

fazla bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte günümüze kadar kalıntıları ulaşmış olan 

Eski Malatya surları hakkında elimizde tafsilatlı bilgi ve kalıntı mevcuttur.  

Şehir, stratejik öneminden dolayı ilk olarak Roma döneminde İmparator 

Traianus (98-117) tarafından askeri üs hâline getirildi ve etrafı surlarla çevrildi. Sonraki 

yüzyıllarda Doğu Roma sınırları içinde kalan Malatya şehri, Sasani ve Arap devletleri 

sınırında olması ve doğudan gelecek tehlikelerden dolayı çifte surlar ve su dolu 

hendeklerle tahkim edildi.35 Kaynaklarda Malatyaʼnın 1058 yılında Türkler buraya ilk 

geldiklerinde âdeta sursuz bir vaziyette olduğu ifade edilmektedir.36 Selçuklular 

döneminde Malatya surlarının ilk olarak 1181 yılında şehre gelen II. Kılıç Arslan 

tarafından ve sonra da I. Alâeddin Keykubat tarafından tamir ve tahkim edildiği 

bilinmektedir.37 

 Osmanlı dönemine de intikal etmiş olan Malatya surları hakkında en kıymetli 

bilgiler Evliya Çelebi tarafından verilmektedir. Seyyah, surlarla çevrili Malatya 

şehrinden bahsederken buraya “Rakabe Kalesi” denildiğini ve bu ismin Yunus 

Peygamberʼe iman eden Rakabe isimli bir Kayser tarafından buraya yaptırdığı kaleye 

nispetle verildiğini söyler.38  Yine Çelebiʼden öğrendiğimize göre şehri surları gayet 

muntazam taşlarla inşa edilmiş ve 5100 adım uzunluğundadır. Zamanla bu sur 

genişliğinin yeterli olmadığını ve şehrin surların dışına taştığını, hatta sur dışında 

                                                           
34 Metin, a.g.e. s. 128. 
35 Besim Darkot, “Malatya”, MEB İA, C. 7, İstanbul 1997, ss. 228-229. 
36 E. Honingman, “Malatya”, MEB İA, C. 7, İstanbul 1997, s. 234. 
37 Metin, a.g.e. , s. 125. 
38 Çelebi, a.g.e. , s. 7.   
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kurulan mahalleler olduğunu ve köşe başlarında bulunan kapıların geceleri kapatıldığını 

öğrenmekteyiz.39 

 Beşgen plan üzerine inşa edilmiş olan surun doğu ciheti 850, batı ciheti 800, 

kuzey ciheti 500, güney ciheti ise 750 metre uzunluğundadır. Kayıtlara göre 75 burcu ve 

doğuda 5, batıda 1, kuzeyde 1, güneyde ise 4 olmak üzere toplam 11 kapısı olduğu 

bilinen40 Malatya surunun bilinen kapıları ise Alacakapı, Süsürkem, Meşak ve Pazar 

kapılarıdır. Elde edilen kalıntılardan Meşak kapısının güneyde, Süsürkem kapısının 

batıda olduğu bilinmekle birlikte Pazar kapısının yeri ise tam olarak tespit 

edilememiştir.41  

Malatya surları, XIX. yüzyılın ilk yarısında ahalinin Eski Malatya diye 

adlandırdıkları yerleşim yerlerini terk ederek Aspuzu bağlarına taşınmasıyla birlikte 

tamamen harap bir hale gelmiştir. Büyük bir kısmı zamanla yıkılan surlar, savunma 

özelliğini çoktan yitirmiş ve üstü çimlerle kaplı duvarlar hâline gelmiştir. Surların 

etrafını kuşatan hendekler ise doldurulup tarla ve bahçe olarak kullanılmaya başlamıştır. 

Günümüzde de surların yıkıntılarını müşahade etmek mümkündür. Surların giriş kapısı 

2011 yılında yenilenmiş olup, geriye kalan bazı kısımlarla ilgili yenileme çalışmaları 

devam etmektedir. 

E. Mahalleler 

 

Malatya’da Osmanlı devletinin genelinde olduğu gibi bir sosyal yapı mevcuttur. 

Bu sosyal yapı neticesinde Müslümanların ve zımmilerin kendi aralarında birlikte 

yaşadıkları mahalleler olmakla birlikte aynı zamanda her iki unsurun bir arada yaşadığı 

mahalleler de bulunmaktadır.  

Çalıştığımız 7749 numaralı Şerʼiyye sicilinde H. 1309-1311 (1891-1894) yılları 

arasındaki davâları ihtiva eden belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler üzerinden 

Malatya’da bulunan mahalleler ile ilgili bilgilere ulaşabilmekle birlikte bu bilgileri 

Osmanlı Vilâyet Sâlnâmeleri gibi diğer kaynaklarla karşılaştırdığımızda eksiklikler 

                                                           
39 Çelebi, a.g.e. , s. 10. 
40 Nazmi Sevgen, Anadolu Kaleleri, C. 1. , Ankara 1950. s. 244.   
41 Metin, a.g.e. s. 126. 
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olduğunu gördük. Bundan dolayı sicil metnindeki mahalle isimleri de dâhil olmak üzere 

sâlnâmelerde adı geçen mahalleleri toplu olarak şu şekilde sıraladık42:  

Tablo 1.1. Müslümanların Yaşadığı Mahalleler 

Abdulğaffar Mahallesi Akpınar Mahallesi 

Arslan Bey Mahallesi Adafi Mahallesi 

Ayıntablı Mahallesi Aslantepe Mahallesi 

Büyük Hüseyin Mahallesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi 

Çarmuzu Mahallesi Cevherizâde Mahallesi 

Cirik Pınar Mahallesi Çilesiz Mahallesi 

Dabakhane Mahallesi Atik Şehir Mahallesi 

Ferhadiye Mahallesi Ğarine Mahallesi 

Halfettin Mahallesi Hamidiye Mahallesi 

Hayroğlu Mahallesi Hidayet Mahallesi 

İlyas Mahallesi İskender Mahallesi 

İzzetiye Mahallesi Kalemkâr Mahallesi 

Karahan Mahallesi Kargaoğlu Mahallesi 

Kernek Mahallesi Koyunoğlu Mahallesi 

Köşebaşı Mahallesi Küçük Hüseyin Bey Mahallesi 

Molla Kasım Mahallesi Nuriye Mahallesi 

Orduzu Mahallesi Uçbağlar Mahallesi 

Pınarbaşı Mahallesi Recepoğlu mahallesi 

Samanlıoğlu Mahallesi Sancaktar Mahallesi 

Saray Mahallesi Sarıcıoğlu mahallesi 

Şakir Paşa Mahallesi Şeyh Bayram Mahallesi 

Şıkşık Mahallesi Tecde Mahallesi 

Tekmezar Mahallesi Terhan Mahallesi 

Toptaş Mahallesi Zaviye Mahallesi 43 

Tablo 1.2. Zımmilerin Yaşadıkları Mahalleler 

Çırçır Köşe Mahallesi Çingüş Mahallesi 

Çatalbend Mahallesi Çavuşoğlu Mahallesi 

Çekmeler Mahallesi Çatak Mahallesi 

Çorbacılar Mahallesi Göksofu Mahallesi 

Salköprü Mahallesi Sandiriz Mahallesi 

Tek Çeşme Mahallesi Zangoc Mahallesi44 

 

                                                           
42 İsmi verilen mahallelerin tümü sâlnâmelerde geçmekle birlikte, sadece sicilde adı geçen mahalle 

isimlerine ayrı olarak dipnot verilmiştir. Bkz. Yapıcı, a.g.e. , s. 77 vd. 
43M.Ş.S.Nu:8,377,408,379,377,557,378,373,414,512,377,407,423,396,374,441,389,407,375,7,457,404,43

1,407,475,375,27,432,379,456,379,414,399,67,426(B),514. 
44 M.Ş.S. Nu: 450,538,396,461,565,403,474,57,463,551. 



13 
 

Tablo 1.3. Karışık Mahalleler 

Bendbaşı Mahallesi Çukurdere Mahallesi 

Alacakapı Mahallesi Hacı Abdizâde Mahallesi 

Haraza (Hareze) Mahallesi Kavaklıbağ Mahallesi 

Küçük Mustafa Paşa Mahallesi Banazi Mahallesi 

Şifa (Şifahiye) Mahallesi Yeni Hamam Mahallesi45 

 

F. Dini ve Sosyal Eserler  

 

aa. Cami ve Mescidler 

 

Arapçadaki “cem” kökünden gelen cami kelimesi “toplayan, bir araya getiren” 

anlamları taşır ve ilk olarak Cuma namazının kılındığı büyük mescitleri ifade etmek için 

kullanılmıştır.46 Cami ve mescidler Türk-İslam geleneğinde şehir denilen yerleşkelerin 

en önemli unsurlarından biridir. Şehirlerin temel birimi olan mahalleler, merkezde inşa 

edilen camii ve ibadetgâhlar çevresinde oluşurlar. Osmanlı Devletinde de bir yerin şehir 

olarak ifade edilebilmesi için “bazar durur, Cuma kılınır” mahalleler olması 

gerekmektedir.47 

Malatyaʼnın en önemli yapısı, Sultan Alâeddin Keykubat tarafından 1224 yılında 

Malatyalı Mimar Yaʼkub bin Ebû Bekirʼe yaptırılan Ulu Camii’dir. Ulu Camii, 

Anadoluʼnun Türkleşmesi sırasında gerçekleştirilen önemli sanat ve mimari 

faaliyetlerinin başında gelmektedir. Büyük Selçuklu Devletinin cami mimarisinin 

Anadolu’daki bilinen tek örneği olan olma özelliğini taşımaktadır.48 

Malatya’nın önemli camilerinden biri de halk arasında “Teze Camii” olarak da 

bilinen Malatya Yeni Camiidir. Merkezde bulunan Yeni Camii, 1894 tarihinde yıkılan 

Hacı Yusuf Camiin zemini üzerine inşa edilmiş olub 1912/1913 tarihlidir. Bunun 

dışında, yapımına 1890 yılında başlanıp 1910 yılında tamamlanan Yusuf Ziya Paşa 

Camii, Osmanlı dönemi eseri olan ancak minaresinin Selçuklular dönemine ait olduğu 

                                                           
45 M.Ş.S. Nu: 478,374,407,440,456,394,489,447,527,483. 
46 Ahmet Önkal-Nebi Bozkurt,  “Cami (I. Dini ve Sosyokültürel Tarihi)”, TDV İA, C. 7, İstanbul 1993, s. 

46.  
47Mehmet Karagöz, “Osmanlılarda Şehir ve Şehirli Mekân-İnsan-Beşeri Münasebetleri (XV-XVII. 

Yüzyıl)”, Osmanlı, C. 4. Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 105.  
48 Metin, a.g.e. , s. 168. 
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ileri sürülen Ak Minare Camii, 1563/1564 tarihli Emir Ömer Mescidi gibi camii ve 

mescitler de zikredilmesi gereken önemli eserlerdir.49 Bunlar dışında Malatya merkez, 

kaza ve nahiyelerinde de mevcut olan ve mevcut olmayıp geçmişte varlığından haberdar 

olunan birçok camii, mescit ve namazgâh bulunmaktadır.50 

ab. Tekke, zaviye ve türbeler 

 

Kaynaklarda yıllara göre Malatya ile ilgili 3, 8, 4 tekke gibi farklı sayılar 

verilmesine rağmen 1312 (1894/1895) tarihli sâlnâmeye göre isimleri belirtilen tekkeler 

şunlardır: 

Tablo 1.4. Tekkeler 

Tekke İsmi Yeri Tarikatı Kayıtlı Kişi Sayısı 

Kazmalı Baba Tekkesi Büyük Hüseyin Bey 

Tekkesi 

Kadiri 20 

Sancaktar Baba 

Tekkesi 

Sancaktar Mahallesi Kadiri  7 

Muhammed Tahir Baba 

Tekkesi 

Cevherizâde Mahallesi  Kadiri 21 

İbrahim Baba Tekkesi Çakmakdi Köyü Kadiri 1751 

Hatuniye Tekkesi Çukurdere Mahallesi Kadiri 552 

 

Tabloda gösterilenlerin dışında yapıları mevcut olan ve varlığı bilinmesine 

rağmen günümüze ulaşamamış birçok tekke ve zaviyeden de haberdarız. Bunlardan 

bazıları: 

-Uluca Hatun Zaviyesi 

-Pervane Hatun Zaviyesi 

-Helf Lüle Zaviyesi 

                                                           
49 Karaer, a.g.e. , ss. 26-28., Malatyaʼda bulunan camii ve mescid sayılarıyla ilgili en kapsamlı bilgiler 

Osmanlı Vilayet Sâlnâmelerinde mevcuttur. Bkz. Adnan Işık, Malatya (1830-1919), İstanbul 1998, s. 

278-279. , Yapıcı, a.g.e. , s. 108-109.   
50 Bekir Eskici, Malatya Türk-İslam Dönemi Mimari Eserleri-I, Malatya Kitaplığı, Malatya 2013, s. 

27 vd.  
51 Işık, a.g.e. , s. 280., Yapıcı, a.g.e., s. 115. 
52 M.Ş.S. 7749, Nu: 384. 
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-Şeyh Tacettin Zaviyesi 

-Şeyh Musa Zaviyesi 

-Güllük Zaviyesi 

-Kemahlı Baba Zaviyesi53 

-Zaviye-i Kübra54 

-Hatuniye Tekkesi55 

Tekke ve zaviyelerin yanı sıra; XIII. yüzyıla ait olduğu düşünülen Sitti Zeynep 

Kümbeti, XV. yüzyıl başlarıyla tarihlendirilen Kanlı Türbe ve Kanlı Türbeʼnin güney 

kısmında bulunan, XVI. yüzyıla ait olduğu düşünülen Nefise Hatun Türbesiʼde 

Malatyaʼda bulunan önemli ziyaretgâhlardandır.56 

ac. Mekteb ve medrese 

 

İncelediğimiz dönemin Malatya’sında Müslümanlara ait resmi olarak İptidai ve 

Rüştiye mektepleri mevcuttur. Osmanlı Devletinin genelinde olduğu gibi Malatya’da da 

gayrimüslim halk kendi cemaat okullarını serbestçe açabilmektedir. Bu okulların sayısı, 

resmi kayıtlarda yıllara göre değişiklik arz etmektedir. ‘aşr ve selâsemi’e ve elf. 

(1892/1893) – 1312 (1894/1895) yılı devlet sâlnâmelerinde bir rüştiye mektebi, çeşitli 

Müslüman sıbyan mektepleri ile diğer dini cemaatlere ait mektepler bulunmaktadır.  

Aynı durum medreseler için de geçerlidir. Yine sâlnâmelere göre Malatya’daki 

medreselerin sayısı 5, 12, 15 ve 6ʼdır.57 Bu medreselerin en eski yapılı olanı ise Ulu 

Camiinin güney kısmında yer alan ve Selçuklu döneminde inşa edilen Şehabiyye-i 

Kübra Medresesiʼdir.58 Sicilde yer alan birçok belgede de bu medrese ve aynı isimle var 

olan mahalleden bahsedilmektedir.59 

                                                           
53 Eskici, a.g.e. , s. 187. 
54 M.Ş.S. 7749, Nu: 382, 384, 385. 
55 M.Ş.S. 7749, Nu: 384. 
56 Karaer, a.g.e. , s. 29.  
57 Yapıcı, a.g.e., s. 121. 
58 Metin, a.g.e., s. 147.  
59 M.Ş.S. Nu: 417, 460, 557, 572. 
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Osmanlı Vilâyet Sâlnâmelerine göre Malatya’da bulunan mekteplerin sayısı ise 

aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 

Tablo 1.5. Mektep İsimleri ve Yerleri 

 

Mektep İsimleri 

 

Bulundukları Yer 

 

Cemaat  

Kayıtlı Olan Kişi 

Sayısı 

Erkek 

 

Kız 

 

Malatya Merkez Kazası 

Rüşdiyesi 

Saray Camii yakınında Müslüman 124 - 

Saray Mahallesi 

Mekteb-i İbtidası 

Hükümet Konağı 

karşısında 

Müslüman 188 - 

Tahtalı Cami Mekteb-i 

İbtidası 

Mustafa Paşa Mahallesi Müslüman 60 - 

Sıtma Pınarı Mekteb-i 

İbtidası 

Şifa Mahallesi Müslüman 27 - 

Koyunoğlu Mekteb-i 

İbtidası 

Koyunoğlu Mahallesi Müslüman 35 - 

Hacı Abdizâde Mekteb-

i İbtidası 

Şeyh Behram Mahallesi Müslüman 23 - 

Muharremzâde Mekteb-

i İbtidası 

İlyas Mahallesi Müslüman 24 - 

Merahalizâde Mekteb-i 

İbtidası 

Çarmuzi Mahallesi Müslüman 33 - 

Arslan Beyzâde 

Mekteb-i İbtidası 

Arslan Bey Mahallesi Müslüman 17 - 

Vaizzâde Mekteb-i 

İbtidası 

Halfeddin Mahallesi Müslüman 35 - 

Saray Mahallesi 

Mekteb-i İbtidası 

Alibeyzade Cad. Müslüman 15 - 

Sancaktar Mekteb-i 

İbtidası 

Alibeyzade Cad. Müslüman 26 - 

Hamidiye Mekteb-i 

İbtidası 

Atmalızâde Cad. Müslüman 23 - 

Cızoğlu Mahallesi 

Mekteb-i İbtidası 

Cızoğlu Sokağı Müslüman 65 - 

Molla Kasım Mekteb-i Molla Kasım Cad.  Müslüman 55 - 
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İbtidası 

Ali Paşa Mekteb-i 

İbtidası 

Çalıklar Müslüman 15 - 

Kündü Bey Mekteb-i 

İbtidası 

Çeşme Cad. Müslüman 45 - 

Yeni Hamam Mekteb-i 

İbtidası 

Yeni Hamam Mahallesi Ermeni 125 25 

Haraza Mektebi Haraza Mahallesi Ermeni 30 10 

Bendbaşı Mektebi Bendbaşı Mahallesi Ermeni 70 35 

Niyazi Mahallesi 

Katolik Mektebi 

Niyazi Mahallesi  Katolik 60 20 

Haraza Protestan 

Mektebi 

Haraza Mahallesi Protestan 45 25 

Çavuşoğlu Mahallesi 

Mektebi 

Çavuşoğlu Mahallesi Latin 20 1360 

 

ad. Kilise 

 

Malatyaʼda, gayrimüslim nüfusun ibadet merkezi olan 5 Ermeni kilisesi, 1 

Protestan kilisesi ve 2 Katolik kilisesinin olduğu bilinmektedir. Bu kiliseler ait oldukları 

cemaatlerin ağırlıkta oldukları mahallelerde bulunmaktadır. Resmi katılara göre 

buralara devam eden erkek nüfus sayısı çok azdır.61 

ae. Kervansaray/hanlar 

 

Malatyaʼda Selçuklular dönemine ait bir han tespit edilememiş ancak şehrin 

dışında, doğu ve batı taraflarında birer hân olduğu anlaşılmıştır. Osmanlı döneminde ise 

Silahdar Mustafa Paşa tarafından 1637 tarihinde yaptırılan bir kervansaray 

bulunmaktadır. Bu kervansaray, Malatya Şerʼiyye Sicillerinde “hân-ı cedîd” olarak 

                                                           
60 Yapıcı, a.g.e., s. 121-122. 
61 Işık, a.g.e. , s. 282. ; Yapıcı, a.g.e., s. 117. 
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zikredilmektedir.62 İstanbulʼdan doğuya giden kervan yolları güzergâhında menzil hanı 

olarak inşa edilen kervansaray, şehir surlarının içinde Alacakapı mevkiindedir.63 

Yine Malatyaʼdan Sivas, Elbistan, Harput, Kahta, güzergahlarında bulunan 

Çingene Hanı, Şahna Hanı, Sarıca Hanı, Yazı Hanı, Hekim Hanı, Alaca Hanı, Yarımca 

Hanı, Kömür Hanı gibi menzil hanları bulunmaktadır. Bunlardan XVII. yüzyılın ikinci 

yarısında inşa edilen Kömür Hanı dışındakiler Osmanlı dönemi öncesinde inşa edilmiş 

hanlardır.64 

Malatyaʼnın 7749 numaralı şerʼiyye sicilinde, kervansaray ve hânlarla ilgili net 

bilgi veren herhangi bir belge bulunmamakla birlikte 65 ve 80 numaralı hükümlerin 

ikisinde de Şeyh Velioğlu hânında ikamet edip tüccarlık yapmakta olan şahıslardan 

bahsedilmektedir.65 Yine benzer şekilde 486 ve 496 numaralı belgelerde de Hacı 

Abdullah Efendi hânında bulunan tüccarlardan bahsedilmektedir.66 

af. Hamamlar 

 

Malatyaʼda bulunan en önemli ve günümüze de ulaşabilmiş hamamlar ise 

merkezde bulunan ve XIX. yüzyılın başlarında inşa edilmiş olan Tahtalı Hamam ile 

yine merkezde bulunan Yeni Caminin kuzeybatısında yer alan Belediye Hamamıʼdır.67 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62Mehmet Karagöz, “Malatyaʼnın XVII. Asırdaki Ticari İmkânları” , II. Uluslararası Katılımlı 

Melitaʼdan Battalgaziʼye Tarih-Arkeoloji, Sanat ve Kültür Günleri, Bildiriler (16-25 Eylül 2006, 

Battalgazi/Malatya), Malatya 2009, s. 129. 
63 Eskici, a.g.e., s. 167. 
64 Karaer, a.g.e. , s. 30-31. 
65 M.Ş.S. 7749, Nu: 65, 80. 
66 M.Ş.S. Nu: 486, 496. 
67 Karaer, a.g.e. , s.31. 
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II. BÖLÜM 

ŞEHİRDE SOSYAL HAYAT 

A. Aile ve Sosyal Yapı 

 

Aile müessesesi, her toplumda olduğu gibi Osmanlı toplumunun da en temel 

yapı taşıdır. Sadece uzun bir siyasi geçmişin getirisi olarak değil, tarih boyunca iç içe 

yoğrulmuş kültürel coğrafyanın bir getirisi olarak da Osmanlı ailesinin, sahip olduğu 

hususiyetler bakımından nev-i şahsına münhasır bir yapısı vardır.  Genellikle tek eşli bir 

aile yapısına sahip olan Osmanlı toplumunda kimi zaman çokeşlilik durumu da 

görülmektedir. Bu durum ne gayriahlaki ne de gayrihukukidir ancak toplum nazarında 

hoş karşılanan ve yaygın olan bir durum değildir.68 Bu açıdan bakıldığında, çalıştığımız 

sicilde konuyla ilgili doğrudan bir bilgi bulunmamakla birlikte veraset, vekâlet, 

boşanma ve mihr ile ilgili hükümler Malatya’daki aile yapısında da böyle bir durumun 

söz konusu olmadığını doğrulamaktadır.   

Sosyal yapının bir getirisi olarak Müslim ve gayrimüslim ailelerin kendi inanç 

sistemleri doğrultusunda bir hayat sürdüklerini ve ayrı inançlardan olsalar da hayatın 

hemen her alanında da sürekli bir ilişki içinde oldukları görülmektedir. İlerleyen 

bölümlerde bahsedeceğimiz gibi, ticari konular başta olmak üzere halk birbiri ile sıkı bir 

temas halindedir.  

Aile başta olmak üzere sosyal yapının diğer tüm unsurlarının İslam hukuku 

açısından belirlenmiş hak ve hürriyetleri mevcuttur. Bu hak ve hürriyetler Osmanlı 

hukukunda da şerʼi hukuk esas alınarak miras, vâsi, mihr, nafaka, kisve, bahâ, velâyet 

ve vekâlet gibi özel başlıklar şeklinde değerlendirilmiştir.69 Bu konulara ayrı başlıklar 

şeklinde çalışmamızın ilerleyen kısımlarında değineceğiz. 

aa. Aile’nin Teşekkülü ve Yapısı 

 

 Osmanlı toplumunda aile; anne, baba ve çocuklardan meydana gelmekteydi. 

Eski Türklerden itibaren aile reisinin baba olduğu bir aile yapısı mevcuttu ancak bu 

                                                           
68 İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, İstanbul 2002, s. 75-76. 
69 Aydın, a.g.e., s. 207. 
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pederşâhi yapı eski Romaʼda olduğu kadar sert değildi.70Aile, tarafların ve şahitlerin 

iştirakiyle İslam hukukunun gerektirdiği şartlar yerine getirilerek akd edilen nikâhla 

teşekkül eder. Nikâh, genellikle bir kadı veya naib, bazen de kendisine verilen bir 

izinnâme ile bir din adamı tarafından gerçekleştirilir.  

Nikâh akdi, cemiyet hayatında sahip olduğu önemden dolayı gelişigüzel 

yapılmamış, onun hukuki özelliklerini bilen ve önüne gelen evlilik talebinde bu 

özelliklerin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eden bir meslek adamı huzurunda 

yapılmıştır. Bu görevli Osmanlı devletinin ilk devirlerinden itibaren Kadıʼdır. Bu 

duruma Selçuklu kadı menşurlarında da rastlanılmış olması, bu geleneğin 

Osmanlılardan evvel başlamış olub kesintisiz olarak devam ettirildiğinin göstergesidir. 

Kadının bu görevinden dolayı aile hayatı ile ilgili birçok konu da sicil metinlerine de 

yansımıştır.71  

Sicilde aile müessesesi ile ilgili doğrudan bir hüküm bulunmamakla birlikte; 

veraset, tereke, vekâlet, boşanma, mihr, nafaka, konulu hükümler bizlere dolaylı olarak 

aile hayatı ile ilgili bilgiler sunmaktadır. Örneğin, veraset iʼlamları ve tereke kayıtları 

üzerinden bir ailedeki eş ve çocuk sayısı dâhil olmak üzere toplam fert sayısı, hukuki 

meselelerde ne şekilde karşı karşıya geldikleri, farklı milletler arasında bir evlilik 

durumu olub olmadığı gibi konular hakkında malumat edinebiliriz. Yukarıda 

zikrettiğimiz hükümlerden yola çıkarak aile üyelerinin anne ve baba dâhil en az 3, en 

fazla 9 olduğu bilgisine ulaşmaktayız. Bu taban ve tavan ölçeklerinin arasında ise 

ortalama olarak bir ailenin 5 kişiden oluştuğunu söyleyebiliriz. Verdiğimiz bu bilgiler 

hem müslim hem de zımmi aileler için geçerlidir.72 

İncelediğimiz belgeler üzerinden mahkemeye başvuran kadın ve erkek sayısına 

da ulaşabilmekteyiz. Çoğunluğunu mihr ve nafaka talebi ile vekil tâyini davâlarının 

oluşturduğu toplam 32 belgede kadınların taraf olarak mahkemeye başvurduğunu 

görüyoruz. Erkeğin taraflardan biri olarak mahkemede bulunduğu davâların sayısı ise 

184ʼtür. Bu noktada önemli gördüğümüz husus ise, birkaç davâ haricinde kadınların 

konu ne olursa olsun mahkemeye bizzat geldikleridir. Taraflardan birinin erkek, 

                                                           
70 Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku, İstanbul 2008, s. 67. 
71 Ortaylı, a.g.e., s. 53-55.  
72 M.Ş.S. Nu: 380, 399, 416, 421, 578, 25, 67, 71, 74. 
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diğerinin kadın olduğu davâların sayısı ise 81ʼdir. Bu davâlar da yine benzer şekilde 

mihr talebi, tereke ve miras davâsı, alacak davâsı gibi davâlardır.  

ab. Mehr, Nafaka, Kisve ve Sükna 

 

Mehr, İslam hukukunda evlenme akdi anında veya devamında, bazen de 

evliliğin sona ermesi halinde erkek tarafından kadına verilen ve ticari değeri olan mal 

veya paraya verilen addır.73 Mehr için; sadak, nihle, alâik, fariza, sadaka, atiye ifadeleri 

de kullanılmaktadır.74 

İslamiyet öncesi Arabistan coğrafyasında da farklı uygulamaları ile mevcut olan 

mehr, İslamiyet ile birlikte muhtelif ayetlerde ve hadislerde belirtilerek kadın lehine 

devam etmiştir. Mehrin evliliğin bir neticesi mi yoksa şartı mı olduğu hususunda 

mezhepler arasında tartışmalar olmakla birlikte, baskın olan görüş mehrin evliliğin bir 

şartı olduğu görüşüdür. Mehr olarak satışı veya kullanılması mümkün olan her şey 

verilebilir. Ancak bunun 10 dirhem gümüşe denk olması gerekmektedir.75 

Mehr miktarı evlenme öncesinde taraflar arasında belirlenmişse bu mehre, 

“mehr-i müsemmâ” denir ve mehr-i muaccel ile mehr-i müeccel olarak ikiye ayrılır. 

Mehr-i muaccel, kararlaştırılan miktarın tamamının veya bir kısmının peşin 

verilmesidir. Mehr-i müeccel ise belirlenen miktarın Nikâh akdinden sonra verilmesidir. 

Bazı durumlarda belirli sebeplere bağlı olarak Nikâhtan evvel mehr miktarı 

kararlaştırılmamış veya mehr verilmeyeceği kararlaştırılmış ise bu gibi hâllerde kadına 

hukuk tarafından belirli bir ölçek esas alınarak mehr verilmektedir. Bu mehr çeşidine ise 

mehr-i misl denilmektedir.76 

İslam hukuku, kadına verilen bu mehr üzerinde kadının babası, erkek kardeşi 

veya kendisine vasî olan yakın akrabalarının tasarrufunu da önleyerek onu koruma 

altına almıştır. Osmanlı toplumunda özellikle Orta Anadolu bölgesinde kız tarafına 

erkek tarafından “namzetlik akçesi” adı altında bir mikdar para ödendiği görülmüş olsa 

                                                           
73 Halil Cin, “İslâm Hukukunda Mehr”, AÜHFD., C. 28, S. 1, 1972. ss. 199-254. 
74 Mehmet Zeki Pakalın, “Mehr”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yayınları, C. 

2. İstanbul 1993, s. 443. 
75 Cin, a.g.m., s. 205-206. ; Ekinci, a.g.e. s. 449. 
76 Şemseddin Sami, “mehr”, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, 10. Baskı, İstanbul 2001, s. 1436 ; Cin, 

a.g.m., s. 207-210. , 449-450.  
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da, bu uygulama İslami mehr hükümlerine mugayirdir ve iktisadi sebeplere dayalı 

olarak genellikle zirai toplumlarda görülmektedir.77 

Nafaka, İslam hukukuna göre bir kimsenin hayatta kalabilmesi, geçimini 

sağlayabilmesi için gerekli olan erzak, eşya ve para demektir.78 Taam (yiyecek), kisve 

(giyecek) ve sükna (ev) gibi metʼalardan ibarettir. Bu gibi şeyler zamana, mekâna ve 

devrin azami yaşam ölçeklerine göre değişir.  Koca karısına; baba, baliğ olamayan veya 

baliğ olsa bile sakat olan erkek evlatlarına ve evlenmemiş kızlarına; çocuk ise fakir anne 

ve baba ile fakir akrabalarına nafaka vermekle hükümlüdür.79  

Nafaka talebi; boşanan kadının, eski kocasından çocuklarının geçimini sağlamak 

için günlük yevmiye üzerinden bir meblağ talep etmesi şeklinde gerçekleştiği gibi,80 

kimi zaman da kocası vefat etmiş olub da başka akrabası bulunmayan kadının 

mahkemeye gelip nafaka talebinde bulunması şeklinde de gerçekleşmiştir.81 

Çalıştığımız şerʼiyye sicilinde mehr ve nafakayı konu alan belgelerin sayısı 

15ʼtir. Mehrin bu belgelere yansıması, evlilik akdi esnasında değil de daha çok boşanma 

sonrası ortaya çıkan mehr talebi davâları şeklindedir. Bir belgede ise mehr-i muʼaccelin 

Nikâh akdi sırasında verilmemiş olub sonrasında kadının mahkemeye başvurarak talep 

ettiği de görülmektedir.82 Kadın genellikle bizzat kendisi, bazen de vekili aracılığıyla 

mahkemeye başvurarak mehrini kocasından veya kocası vefat etmişse onun 

vârislerinden talep etmiştir.83  

Talep edilen mehr miktarları kadın ve erkeğin iktisadi imkânları dâhilinde kimi 

zaman 2800 guruşu bulabiliyorken kimi zaman da 150 guruş gibi düşük miktarlarda 

olabilmektedir. Mehr olarak belirlenen şey eşya ise bu eşyaların eğer mevcutsa 

kendileri, mevcut değilse de eşyaların guruş cinsinden ederi kadar para talep edilmiştir. 

Bununla birlikte hem mehr hem de sükna talebinin birlikte gerçekleştiğini de 

                                                           
77 Ortaylı, a.g.e, s. 65. 
78 Mehmet Zeki Pakalın, “Nafaka”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yayınları, C. 

II. İstanbul 1993,s. 642. 
79 Ekinci, a.g.e. s. 450. 
80 Çarmuzu Mahallesinden Mehmed kızı Hatice boşanmış olduğu Balatlıoğlu Aliʼden 100 kuruş 

nafakasını talep etmiştir. M.Ş.S. 7749, Nu: 455 
81 Kırçuvalzâde Mahallesinden Hasan kızı Miyase’nin başka kimsesi olmadığı için vefat eden eşinden 

olma erkek ve kız çocuklarının iaşesi için mahkemeden nafaka talebidir. M.Ş.S. 7749, Nu: 567.  
82 Bendir Karyesinden İbrahim kızı Aişeʼnin aynı karyeden Fırıncı esnafından Ömer oğlu Abdullah’ın ile 

nikâhlandıktan üç ay sonra sonra Aişe’nin 1100 guruş mihr-i muʼaccel talebidir. MŞ.S. 7749, Nu:373. 
83 M.Ş.S. 7749, Nu: 56, 58, 81. 
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görmekteyiz.84 Sicilde gayrimüslimlerle ilgili herhangi bir Nikâh akdine veya boşanma 

davâsına ise rastlanılmamıştır. 

Talep edilen mehr çeşitleri ve miktarları ile nafaka aşağıdaki tabloda gösterildiği 

gibidir: 

Tablo 2.1. Mehr Çeşitleri ve Miktarları 

Belge Numarası Mahalle-Karye Mihr-i Muaccel Mihr-i Müeccel Nafaka 

Nu:373 Bendir Karyesi 1100 guruş -  

Nu:397 Orduzu Karyesi 980 guruş 400 guruş  

Nu:408 Tellik Karyesi 825 guruş 325 guruş  

Nu:455 Çarmuzu Mahallesi - - 100 

ğuruş 

Nu:465 Gözene Karyesi 300 ğuruş   

Nu:481 Gözene karyesi 150 ğuruş   

Nu:561 Haraza Mahallesi 1345 guruş 100 guruş  

Nu:570 Arslanbeyzâde 

Mahallesi 

2280 guruş 425 guruş  

Nu:42 Saray Mahallesi 460 guruş 500 guruş  

Nu:8 Banazi Mahallesi 300 guruş 112,5 guruş  

Nu:13 Çukurdere mahallesi Boşanmışlar 591 guruş 10 pâre  

Nu:19 Hidayetullah 

Efendizâde Mahallesi 

550 guruş 709 guruş  

Nu:56 Nuriye Mahallesi 540 guruş 1235 guruş  

Nu:58 ? 600 guruş 600 guruş  

Nu:81 Tellik karyesi 915 guruş 375 guruş  

 

ac. Tereke/mîras/verâset 

 

Tereke ve miras kelimeleri, ölen kişinin geride bıraktığı mal varlığı değeri 

taşıyan her şey demektir.85 Verâset ise, geride kalan bu eşya, mal, mülk gibi şeylerde 

mîrasçıların hak sahibi olma durumudur.86 Osmanlı hukukunda meyyitin ardından 

geride bıraktığı tüm varlığı techiz, tekfin ve tedfin aşamalarından sonra hesaplanarak 

                                                           
84 M.Ş.S. 7749, Nu: 570, 8, 19. 
85 Sami, s. 399. ; Ekinci, s. 462.  
86 Şemseddin Sami, “Veraset”, Kâmus-ı Türkî, Çağrı Yayınları, B.10, İstanbul 2001. s. 1489 
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vârisleri arasında taksim edilir. Bu taksimât mevtanın vasiyeti, borçları ve sâir gibi 

durumlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.87 Ölen kişinin mal varlığı ve 

terekesinin taksimi ile ilgili hususlar tüm yönleriyle tereke kayıtları adı altında sicil 

defterlerine kaydedilmiştir.  

Sicilde tereke ve mîras konusu, genellikle ölen kişinin akrabalarının mirasta hak 

sahibi olduğunu gösteren iʼlâmlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu verâset 

iʼlâmlarında; hak sahibi olduğunu iddi’â eden kişinin hangi mahalleden ve kim olduğu 

yazıldıktan sonra, mirasında hak iddi’â ettiği vefat eden kişinin kim ve nereli olduğu 

belirtilip iddi’â sahibinin iddi’âsının yerinde olub olmadığı şahitler huzurunda tespit 

edilerek karara bağlanır.88  

Verâset iʼlâmlarının çoğunda müslim kişiler konu olmakla birlikte; Haraza 

mahallesinden vefat eden Agopʼun verasetinin karısı, kızları ve amcazâdeleri arasında 

taksim edilmesi89 örneğinde olduğu gibi birkaç belgede de zımmilerin verâsetinin konu 

olduğunu görmekteyiz.  

Bununla birlikte kimi zaman da vefat eden kişinin terekesinden alacağı olduğunu 

iddi’â edenlerin mahkemeye başvurması sonucu ortaya çıkan alacak davâları da mevcut 

olub bu davâlarda da vefat edenlerin geride bıraktığı tereke ile vârisler bilgisine 

ulaşılabilmektedir.90 

Tereke kayıtları, tutulduğu dönemdeki günlük kullanılan eşyalar ve mülkler ile 

bunların cinsi ve fiyatı gibi konularda bizlere bilgi vermektedir. Elde edilen bu bilgiler 

genel olarak dönemin ve mekânın sosyal ve ekonomik durumu; daha özelde ise insan 

alışkanlıkları, giyim ve kuşam, beslenme durumu, yaygın olan hayvan cinsleri ve tarım 

ürünleri gibi daha birçok konuda bizlere geniş bir bakış açısı sunmaktadır.91 

                                                           
87 Ekinci, s. 462. 
88 M.Ş.S. 7749, Nu: 410, 415, 416, 421, 426, 430, 438. 
89 M.Ş.S. 7749, Nu: 456. 
90 M.Ş.S. 7749, Nu: 447, 464. 
91 Tereke, muhallefât çalışmaları için bkz. Fatih Bozkurt, “Osmanlı Dönemi Tereke Defterleri ve Tereke 
Çalışmaları”, TALİD, C. 11, S. 22, 2013, ss. 193-229. ; Fatih Coşkun Ertaş-Bülent Şişman, “XVI. ve XVII. 
Yüzyıllarda Osmanlı’da Tereke Uygulaması ve Muhasebesi-Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkileri”, MUFTAV, S. 
4, 2013, ss. 197-222. ; Özlem Başarır, “Muhallefât Kayıtları Işığında XVII. ve XIII. Yüzyıllarda Osmanlı Taşra 
Görevlilerinden Diyarbekir Voyvodalarının Terekeleri”, BELLETEN, C. 80, S. 287, 2016, ss. 59-84. ; Tahsin 
Özcan, “Muhallefât”, TDV İA, C. 30, İstanbul, 2005, ss. 406-407. 
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Aşağıdaki tabloda, vefat eden kişilerden geriye kalan terekenin ifade edilip kayıt 

altına alındığı verâset iʼlâmları ve alacak davâlarından muhtevası en geniş olanlar 

seçilerek, bunlardan elde edilen veriler sıralanmıştır.  

Tablo 2.2. Tereke Kayıtları 

Belge Numarası Belge Konusu Eşya/Mülk/Hayvan Fiyat 

Nu: 398 Veraset İlamı 6 res keçi 132 ğuruş 

Nu: 410 Veraset İlamı İki adet şalvar 50 ğuruş 

İki adet kehribar 15 ğuruş 

İki kalaylama bıçak 40 ğuruş 

İki adet Trablus kuşağı 80 ğuruş 

İki adet Trablus 

kefiyyesi 

40 ğuruş 

İki adet maden tütün 

tabakası 

10 ğuruş 

İki adet sigara ağızlığı 4 ğuruş 

beş arşın çuha(?) 100 ğuruş 

Nu: 458 Veraset İlamı Bir kıta dut bağı 2000 ğuruş 

Nu: 459 Veraset İlamı 1000 ğuruşluk üzüm 

bağı 

1000 ğuruşluk dut ve 

ceviz bağı 

200 ğuruşluk dut ve 

mışmış bağı 

 

Nu: 474 Veraset İlamı   

Nu: 491 Veraset İlamı   

Nu: 498 Veraset İlamı 215 ğuruş kıymetinde 17 

adet kavak ağacı 

 

Nu: 542 Veraset İlamı Bir çift altın küpe 150 ğuruş 

Hamam leğeni 100 ğuruş 

Bir kat yatak 120 ğuruş 

Bir tencere 20 ğuruş 

Bir tepsi 10 ğuruş 

Bir el leğeni 20 ğuruş 

Bir tava 10 ğuruş 

Bir tas 10 ğuruş 

9 adet leğen 30 ğuruş 
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Beş adet sahan 20 ğuruş 

Üç adet çuval 20 ğuruş 

on adet gazi altını 20 ğuruş 

Bir çift altın 50 ğuruş 

Nu: 42 Veraset İlamı Mihr-i müeccel 500 ğuruş 

Bir kat yatak 200 ğuruş 

Bir tencere 30 ğuruş 

Üç leğen 15 ğuruş 

Üç sahan 15 ğuruş 

Bir sandık 30 ğuruş 

Bir kilim  80 ğuruş 

Bir gerdanlık 35 ğuruş 

Nu:55 Veraset İlamı   

Nu:411 Terekeden Alacak 

Davâsı 

Bir bab menzil 1500 ğuruş 

Üzüm bağı 300 ğuruş 

Mışmış bahçesi 500 ğuruş 

Üzüm bağının üç senelik 

hasılatı 

1150 ğuruş 

Altı kat yatak 900 ğuruş 

Beş kıyye üç adet ? 250 ğuruş 

Beş kıyye üç adet satıl 60 ğuruş 

Altı kıyye iki teşt 60 ğuruş 

İki kıyye dört adet 

saman(?) 

15 ğuruş 

Dört adet lenger(leğen) 40 ğuruş 

? 60 ğuruş 

Bir adet sini 60 ğuruş 

Üç adet tas 15 ğuruş 

Bir adet acem tası 20 ğuruş 

dört adet çuval 80 ğuruş 

Bir adet ibrik 30 ğuruş 

4 kıyye 3 adet tava 40 ğuruş 

1 adet lenger 20 ğuruş 

1 res inek 150 ğuruş 

Bir res esb(at) 106 ğuruş 

3 adet (?) 40 ğuruş 

2 kıyye hamam leğeni 20 ğuruş 
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Nu: 464 Terekeden Alacak 

Davâsı 

Üç göz bir bâb hâne 1500 ğuruş 

 

Nu: 499 Terekeden Alacak 

Davâsı 

4 kırat istiâb eden ? bağı 1500 ğuruş 

Nu: 520 Terekeden Alacak 

Davâsı 

Bir kıta arazi ahırı 375 ğuruş 

Nu: 577 Terekeden Alacak 

Davâsı 

İki res öküz 460  ğuruş 

Nu: 580 Terekeden Alacak 

Davâsı 

4 kırat istiâb eden bir 

kıta bağ 

1000 ğuruş 

Nu: 581 Terekeden Alacak 

Davâsı 

Bir kıta şeftali bağı 1800  ğuruş 

Nu: 583 Terekeden Alacak 

Davâsı 

İki kıyye sabun  10 ğuruş 

İki dirhem (?) 8 ğuruş 

Beş kıyye tuz 5 ğuruş 

Üç kıyye (?) 15 ğuruş 

Üç kıyye hardal kabuğu 3 ğuruş 

 

ad. Vekâlet, velâyet ve vasî tâyini 

 

Bir hukuk terimi olarak, başkasının yerine iş görme salahiyetine resmi bir belge 

ile sahip olma, bir kimse tarafından işlerini yapmak için yetkilendirilmek92 gibi 

anlamlara gelen vekâlet ve vekil olma durumu sicil metninde en çok karşılaştığımız 

konuların başında gelmektedir. Bu durum daha çok taraflardan birinin mahkemeye 

gelmeyip yerine birini vekil olarak görevlendirmesi şeklinde gerçekleşmektedir.93  

Vekâlet, vekil tâyin etme durumu genellikle umûmi vekâlet, alacak, verâset, 

mihr/nafaka, mülk satışı gibi davâ konularında karşımıza çıkmaktadır. Bu davâ 

konularının çoğunda vekil talebinde bulunan taraf erkek olsa da bazı belgelerde 

kadınların da kendi davâları için vekil tâyini talebinde bulundukları görülmektedir. 

Kadınların genellikle mihr, nafaka, boşanma ve sâir gibi işlemler için vekil tâyininde 

bulunmuşlardır. Bu vekiller çoğunlukla babaları, erkek kardeşleri veya amcaları gibi 

                                                           
92 Ferit Develioğlu, “Vekâlet”, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügât, Ankara 2000. s. 1144.  
93 M.Ş.S. 7749, Nu: 396, 400, 401, 403, 444 vd.  
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yakın akrabaları olmakla birlikte kimi zaman başka mahalleden ve akrabası olmayan 

biri olabilmektedir.  

 Örneğin, İlyas mahallesinden Mehmet kızı Hatice boşanmış olduğu eski kocası 

Ali ile aralarında olan mihr, nafaka ve sâir davâlar için bir başka mahalleden olan 

Bayramʼın vekil tâyin edilmesini istemiştir.94 Bir diğer davâda ise, Ğarine 

mahallesinden Zülfiyyeʼnin Çatalbend mahallesinden Halil ve onun haremi Zühre ile 

aralarında olan hukuk işleri için Saray mahallesinden Tırnovalı Mustafaʼyı vekil tâyin 

ettiğini görmekteyiz.95 

Vekâlet, vekil tâyin etme işlemleri kimi zaman da uzak bir memlekette bulunup 

orada vefat edenin vârisleri tarafından gerçekleşmiştir. Çırmıktı karyesinden Ali ve 

Mehmed kardeşlerle onların annesi Havvaʼnın, Halep vilayeti dâhilindeki Urfa sancağı 

kazalarından olan Rumkala kazasında vefat eden İbrahimʼin verâset işlemleri için vekil 

tâyin etmeleri buna örnek olarak gösterilebilir.96  

Vekâlet durumu çoğu zaman Müslümanlar arasında gerçekleşmiş olsa da, 

gayrimüslimlerin de hem kendi aralarındaki davâlarda hem de Müslümanlar ile 

aralarındaki davâlara bazen kendi aralarından bazen de Müslimlerden birini vekil tâyin 

ettiklerini görmekteyiz.97 Bu davâların birinde, Tellik karyesinden Mustafa ve Ömer 

kardeşler Çarmuzu mahallesinden Molla Ali kızı Fatıma ile aralarında bulunan ırs, mihr 

ve sâir davâlar için Çukurdere mahallesinden Kirkorʼu vekil tâyin etmiştir.98 Bir başka 

davâda ise, Mustafa Paşa mahallesinden Agopʼun aynı mahalleden Kirkor ile aralarında 

olan emlak, arazi ve diğer hukuk işlemleri için Saray mahallesinden Mustafaʼyı vekil 

ettiğini görmekteyiz.99  

Bir başkası üzerinde hüküm ve tasarruf sahibi olma yetkisi olmak anlamına 

gelen velâyet100 ile; ölen birinin vasiyetini yerine getirmekle görevli kimse, bir yetimin, 

baliğ olmamış bir çocuğun, kendi malını idare edemeyecek akılca hasta veya sakat 

                                                           
94 M.Ş.S. 7749, Nu: 393. 
95 M.Ş.S. 7749, Nu: 396.  
96 M.Ş.S. 7749, Nu: 390.  
97 M.Ş.S. 7749, Nu: 403, 461,  
98 M.Ş.S. 7749, Nu: 518.  
99 M.Ş.S. 7749, Nu: 507.  
100 Mehmet Zeki Pakalın, “Velayet”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yayınları, 

C. 2. İstanbul 1993, s. 588. 
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birinin yerine görevlendirilen yetkili anlamlarına gelen vasîlik durumları da sicilde 

karşımıza çıkan davâ kayıtları arasında yer almaktadır. 

Bir davâ kaydında, Erzincanʼda nişancı taburunda görevli iken vefat eden 

Mehmet’in verâsetinin oğlu Hasanʼa kalması ve amcası Derviş’in Hasanʼın henüz 

küçük olduğu için ona vasî ve vekil olarak tâyin edildiği geçmektedir.101 Bu durum 

bizlere göstermektedir ki, Mehmedʼin geride eşi ve Hasan dışında başka çocuğu 

kalmamış olub Hasanʼda henüz akıl baliğ olmamıştır ve genel uygulamaya riayet 

edilerek kendisine vasî olarak amcası tâyin edilmiştir. Bazı durumlarda ise, 27 numaralı 

belge kaydında geçtiği gibi, uzun bir süre bir başka diyara gidip de gelmeyen ve geride 

kimsesi olmayan birine de mahkeme tarafından bir başkası vasî olarak tâyin 

edilebilmektedir.102 Bu belgede geçen “umûr-ı emanete rüʼyet idüğü” ifadesinden de 

vasî tâyin edilen bu kişilerin emanet işlerini gözetenler, emin olunanlar olduklarını 

öğrenmekteyiz.  

İçeriklerine göre vekîl tâyini, umûmî vekâlet, verâset davâsi için vekil tâyini, 

alacak davâsı için vekil tâyini, vasî tâyini gibi farklı konularla halinde karşımıza çıkan 

vekâlet, velâyet ve vasî tâyini işlemlerinin tamamında erkekler vekil tâyin edilmiştir. 

Vekil ve vasî tâyini talebinde bulunanların çoğunluğunu da yine erkekler oluştururken 

bazı davâlarda da kadınların vekil talebinde bulunduklarını görüyoruz.103   

Tablo 2.3. Umumi Vekâletlerin Milletlere Göre Dağılımı 

Müslim Zımmi M-Z 

374 394 402 551 392 

406 409 427  475 

428 436 437  521 

441 442 448  541 

454 462 468  571 

469 480 494   

500 519 523   

524 530 536   

553 554 569   

1 5 6   

                                                           
101 M.Ş.S. 7749, Nu: 10. 
102 M.Ş.S. 7749, Nu: 27.  
103 M.Ş.S. 7749, Nu: 436, 437, 449, 480, 519, 521, 523, 524, 535, 541, 554, 6. 
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13(B) 21 22   

29 35 36   

Toplam:           37 1 5 

 

Umumî vekâletlere baktığımızda, toplam 43 davânın 37ʼsinde müslümanların 

kendileri arasında vekâlet için mahkemeye başvurduğu görülürken; 1 davâda da 

zımmilerin kendileri için yaptığı başvuru mevcuttur. 5 belgede ise müslim ve zımmiler 

arasındaki vekâlet durumu müşahede edilmektedir. 

B. Toplum Hayatı ve Düzeni 

 

Osmanlı aile ve toplum hayatında farklılıklar dini olmaktan ziyade bölgeseldir, 

hatta etnik farklılıklardan daha çok coğrafidir. Millet kavramı klasik Osmanlı toplumu 

için belli bir ırkı değil, dini bir mensubiyeti ifade eder. Toplum hayatı içinde insanların 

birbirine bakışı sosyal teşkilatlanma, ekonomik ilişkiler ve dini â‘idiyetler çerçevesinde 

şekillenir.104  

Müslüman ve gayrimüslimlerin kendi aralarında hem ayrı ayrı hem de müşterek 

mekânları bulunmaktadır. Örneğin, hem Müslümanların hem de zımmilerin ayrı ayrı 

yaşadığı mahalleler bulunmakla birlikte öte yandan ortak bir hayat sürdürdükleri 

mahalleler ve ticari mekânlar da mevcuttur. Bu durumun en somut örneği olarak, 

özellikle ticari meselelerde ve diğer gerekli durumlarda Müslüman ve zımmilerin 

birbirlerine vekâlet etmelerini gösterebiliriz.105 

Çalıştığımız sicilin şikâyet konulu belgeleri bizlere toplum hayatı ve düzeni ile 

ilgili özellikle ticari konularda mahkemeye başvurulduğunu göstermektedir. Örneğin 

405 numaralı belgede, Kernek mahallesinden Bekir, Hatunsuyu mahallesinden 

Gaffarzâde Abdurrahmanʼdan bir sene müddetle bir tarla kiralayıp karpuz ekmiş ve 

daha sonra bu karpuz hâsılatından 4ʼte 1ʼinin kendisine ait olduğunu söyleyen 

Kavakçıoğlu Ömer ile aralarında anlaşmazlık çıkmıştır.106 Bir diğer belgede ise, Küçük 

                                                           
104 Ortaylı, a.g.e , s. 8-9.  
105 M.Ş.S. 7749, Nu: 507. 
106 M.Ş.S. Nu: 405. 
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Hüseyin Bey mahallesinden Hacı Aliʼnin, kendi bahçesinden geçen Hacı Mustafaʼyı 

bahçesine zarar verdiği için şikâyet ettiği kaydedilmiştir.107  

Sicilin tamamında Müslüman ve zımmilerin konu olduğu belge numaralarını ise 

aşağıda sıraladık. Böylece sicilin bütününe bakıldığında bu oranın ne şekilde olduğu 

daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. 

Müslümanların muhtelif şekillerde isimlerinin geçtiği belgelerin 

numaraları: 

373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 

389, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 

408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 

425, 426(A), 426(B), 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 

440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 453, 454, 455, 457, 458, 459, 

460, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 479, 480, 

481, 482, 483, 484, 485, 488, 489,490,491(A), 491(B),492,493, 495, 499, 500, 501, 

502, 503, 504, 505, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 

523, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 

542, 543, 544, 547, 548, 549, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558,  560, 562, 563, 564, 

566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 586, 1, 2, 3, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13(A) , 13(B) 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 

52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. 

Zımmîlerin muhtelif şekillerde isimlerinin geçtiği belgelerin numaraları: 

403, 456, 461, 476, 486, 494, 496, 506, 507, 527, 546, 551, 559, 561, 565, 25, 

48, 53, 55 

Hem Müslüman Hem Zımmîlerin muhtelif şekillerde isimlerinin geçtiği 

belgelerin numaraları: 

                                                           
107 M.Ş.S. Nu: 446. 
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392, 450, 452, 463, 478, 487, 497, 498, 521, 534, 545, 575, 577, 583, 584, 585, 

4, 79. 

Görüldüğü üzere toplam 267 davâda Müslümanlar, 19 davâda zımmîler ve yine 

19 davâda hem müslümanlar hem de zımmîler yer almışlardır. Bu davâlar bizlere 

şehirde yaşayanların milletlere göre dağılımı açısından da aynı benzerliğin söz konusu 

olduğunu göstermektedir. 

C. Lakaplar ve Unvanlar 

 

Sicilin genelinde şahısları ifade ederken çok sayıda lakap ve unvan kullanılmış 

olması bizler için önemlidir. Zira birçok isim benzerliğini ve akrabalık bağlarını bunlar 

sayesinde ayırt edebilmekteyiz. Lakaplar ve unvanlar; kişinin toplum içinde sahip 

olduğu imtiyazı ve hem ekonomik hem de sosyal durumunu yansıtmakla birlikte, aynı 

zamanda köklü aileleri ve aşiretleri de takip edebilmemizi sağlamaktadırlar. Bu 

lakaplardan bazılarının aynı zamanda mahalle ismi olarak da geçiyor olması, ailelerin 

yaşadıkları mahalleye isimlerini vermiş olduklarının da göstergesidir.108 

Sicilde mevcut olan lakap ve unvanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 2.4. Lakaplar ve Unvanlar  

Mahalle Adı Belge Numarası Mahalle Adı Belge Numarası 

Barutcuzâde 374 Hakalmaz 392 

Atmalızâde 377 Aslanzâde 547 

Tırnovalı 381 Arslanbeyzâde 525 

Kırçuvalzâde 392 Kekevizâde 541 

İzollioğlu 34 Atmalızâde 377 

Cevherizâde 414 Elmascızâde 396 

Abdizâde 440 Gaffarağazâde 405 

Meydancıklıoğlu 560 Kavakçıoğlu 405 

Fesigüzeloğlu 530 Aʼzazâde 409 

Kıtlıkoğlu 474 Kalʼabend 421 

Keçelioğlu 577 Çolakzâde 43 

Sarızâde 411 Şilvanzâde 452 

Sarıcızâde 525 Divanefendizâde 454 

Papuçcuoğlu 411 Balatlıoğlu 455 

Topaloğlu 569 Akbekirzâde 469 

Bozgedikoğu 411 Kıtlıkoğlu 474 

                                                           
108 “Barutçuzâde”, “Kırçuvalzâde”, “Sarıcızâde” gibi mahalle isimlerinin günümüzde de hâlâ varlığını 

sürdürüyor olması bunlara örnek olarak verilebilir. Bkz. https://www.e-sehir.com/turkiye-

haritasi/malatya-merkez-mahalleleri.html 

https://www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/malatya-merkez-mahalleleri.html
https://www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/malatya-merkez-mahalleleri.html
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Harisoğlu 483 Kulakzâde 475 

Kürdîzâde 422 Velizâde 476 

Karakaşzâde 53 Çakmaklıoğlu 517 

Efendizâde 454 Hanbeyzâde 523 

Şıkşıkzâde 568 Kelekçioğlu 43 

Sarıbeyzâde 445109   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Tabloda verilen lakap ve unvan isimlerinin hangi belgelerde karşımıza çıktığı yine tablo içinde 

gösterildiği için yeniden referans göstermeye ihtiyaç duymadık. 
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III. BÖLÜM 

İKTİSADÎ HAYAT VE VAKIFLAR 

A. İktisad Hayat ve Faaliyetler 

 

Tanzimat sonrası yapılan düzenlemelerle birlikte şerʼi mahkemelere sadece şahsi 

hukuk için müracaat edilmeye başlanmış ve bundan dolayı sicil metnine de iktisadi 

anlamda yalnızca miras, vekâlet, mehr, alacak gibi davâ konuları yansımıştır. Bunlar 

üzerinden Malatya ile ilgili iktisadî anlamda bir genelleme yapmak sağlıklı olmamakla 

birlikte, günlük alışveriş, bazı mülk, eşya ve hayvanların fiyatı ve halkın ortalama 

ekonomik düzeyi ile ilgili bilgi vermek mümkündür.  

Malatya, giriş kısımlarında da değindiğimiz gibi, coğrafi konumu itibariyle 

askeri, ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir şehirdir. Birçok ulaşım ve ticaret yolunun 

geçiş güzergâhında olması sebebiyle tarih boyunca hâkimiyeti altında bulunduğu 

devletler tarafından önemsenmiş; bu güzergâhlarda birçok han ve kervansaray inşa 

edilmiş olub hem güvenliği sağlanmış hem de hizmet esas alınarak iktisadi hayat canlı 

tutulmuştur. Bununla birlikte incelediğimiz 1891-1894 yıllarına gelindiğinde, yani XIX. 

yüzyıl başlarında, şehrin yukarıda zikrettiğimiz önemini yavaş yavaş yitirdiğini 

görmekteyiz. Bu durumun önemli sebepleri olarak XVIII. yüzyılda Malatya ve 

civarında meydana gelen isyanlar ve daha önce belirttiğimiz gibi XIX. yüzyılın 

ortalarına doğru halkın Atik Şehirʼden bugünkü yere taşınmış olması örnek verilebilir.  

Sicil kayıtlarında mevcut olan bilgiler ışığında halkın temel geçim kaynağının 

hayvancılık ve tarım olduğunu söyleyebiliriz. Merkez mahallelerde ve hanlarda 

genellikle farklı sınıflardan tüccarlık ve esnaflık faaliyetleri yürütülürken bu durumun 

köylerde ekseriyetle hayvancılık ve tarıma meylettiğini görüyoruz.110  Belgelerde sık sık 

“mışmış”111 diye geçen kayısı, üzüm,112 dut113 ve ceviz114 bağları ile buğday, arpa gibi 

hububatlar hem günlük yiyecek ve içecek temininde hem de ticari anlamda 

kullanılmaktadır.  

                                                           
110 Birçok belgede mevcut olan “... hanında tüccarlık yapmakta olan” veya “ ... hanında tüccar sınıfından 

olan” ifadeleri bu tespitimizi desteklemektedir. Bkz. M.Ş.S. Nu: 427, 433, 478, 486, 487, 496, 65, 80. 
111 M.Ş.S. Nu: 411, 459, 476, 534. 
112 M.Ş.S. Nu: 411, 459. 
113 M.Ş.S. Nu: 458, 459. 
114 M.Ş.S. Nu: 459. 



35 
 

Ticaretle ilgili bilgilere ulaştığımız belgelerin tamamına yakını çeşitli alacak 

davâları iken hayvancılık ve tarımla ilgili bilgileri edindiğimiz belgeler ise genellikle 

mirasla alakalı tereke kayıtlarıdır. Bu kayıtları karşılaştırdığımızda ticaretle uğraştığı 

ifade edilen kişilerin; hayvancılık ve tarımla uğraştığı sahip olduğu mülk, eşya ve 

hayvan miktarından belli olan kişilerden ekonomik refah olarak nispeten daha iyi 

olduğunu gördük. Zira tüccar ve esnaflar için zikredilen mal miktarı veya meblağlar 

yüksekken, tarımla uğraştığını düşündüğümüz, miras davâlarında ismi geçen kesimin 

ise daha düşük mal miktarı ve meblağlara sahip olduğu görülmektedir. 

Belgelerde katırcı,115 fırıncı,116 bakkal,117 esnafı ve cinsi belirtilmeden sık sık 

zikredilen tüccar118 gibi ifadeler iktisadi faaliyetler açısından esnaflık ve tüccarlık gibi iş 

kollarının devam ettiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra iktisadi hayatla ilgili bir diğer 

husus ise, bir çeşit ortaklık olan şirket kültürüdür.119 Sicilin 405 numaralı belgesine göre 

Kernek mahallesinden Bekir, Kavakçıoğlu Ömer ve diğer iki kişi ile birlikte Hatunsuyu 

mahallesinden Gaffarzâde Abdurrahmanʼdan bir sene müddetle bir tarla kiralayıp 

karpuz ekmek üzere akd-i şirket etmişlerdir. Sonrasında çıkan anlaşmazlık üzerine 

mahkeme kayıtlarına geçen bu olay bizlere Osmanlıda yaygın olan şirket kültürünün 

Malatya’da da mevcut olduğunu göstermektedir.120 

İktisadi anlamda gerçekleştirilen faaliyetlerden biri de mülk satışlarıdır. Toplam 

5 belgede mülk alışverişi ve buna yönelik gerçekleşen vekâlet işlemi bulunmaktadır. Bu 

belgelere genel olarak bağ, bahçe ve hane gibi mülklerin satışı konu olmuştur. Vekâlet 

işlemlerinde, daha evvel ifade ettiğimiz gibi kadınların vekil tâyin etmesi durumu 

burada da söz konusudur. Toplam 5 belgenin 4ʼünde satış işlemini gerçekleştirecek olan 

tarafın kadın olduğunu ve bu işlem için vekil tâyin ettiklerini görmekteyiz.121  

Belgelerde bulunan satış işlemlerinin temel unsurlarını aşağıdaki tablo ile 

göstermeye çalıştık: 

  

                                                           
115 M.Ş.S. Nu: 57. 
116 M.Ş.S. Nu: 373. 
117 M.Ş.S. Nu: 405. 
118 M.Ş.S. Nu: 394, 427, 433, 478, 486, 487, 496. 
119 Bkz. Fethi Gedikli, Osmanlıʼda Şirket Kültürü, İstanbul 1988. 
120 M.Ş.S. Nu: 405. 
121 M.Ş.S. Nu: 470, 568, 15, 72. 



36 
 

Tablo 3.1. Mülk Satışı ve Vekil Tayini 

Taraflar Davâ Türü Mahalle Mülkün 

Cinsi 

Mülkün 

Fiyatı Davâcı Vekil Davâlı Vekil 

Fadime Mustafa 

Sabri 

Efendi 

Abdulkerim - Mülk 

Davâsı İçin 

Vekil 

Tayini 

Sabrizade 

Mahallesi 

Değirmen - 

Hadice Osman - - Mülk Satışı 

İçin Vekîl 

Tayini 

Ğarine 

Mahallesi 

Hane ve 

Bahçe 

- 

Hatice ve 

Fatıma 

kardeşler 

- Erkek 

kardeşleri 

Mustafa 

- Mülk Satışı Saray  

Mahallesi 

Üç hisseli 

hane ve 

bahçe 

hissesinin 

2 hissesi 

Ayrı 

ayrı 900 

ğuruş 

olmak 

üzere 

toplam 

1800 

ğuruş 

Raziye, 

Ümmügülsüm 

ve Şirin 

Hacı 

Mehmed 

- - Mülk Satışı 

İçin Vekîl 

Tayini 

? On bir kıta 

sulu tarla 

- 

Sultan Hüseyin - - Mülk Satışı 

İçin Vekîl 

Tayini 

Çuharizade  

Mahallesi 

Bir bab 

hâne 

- 

 

B. Vakıflar 

 

Vakıf; kişinin kendisine ait olan bir mülkü kamu menfaatine sunmak, herkesin 

yararlanacağı biçimde mülk üzerindeki tasarrufunu kaldırmak anlamlarına gelir.122 

Tahsis edilen bu mülkün belirli bir tüzel kişiliğe sahip hâle gelmesi ise vakıf denilen 

kurumu oluşturur. Herhangi bir mal veya mülkün vakıf değeeri taşıyabilmesi için 

vakfeden (vâkıf), irade beyânı (sîga), vakfedilen mal ve mülk (mevkûf) gibi unsurların 

yerine getirilmiş olması gerekir.123 

Vakıf kurumu, Osmanlıʼda sosyal ve iktisadi hayatın temel unsurları arasındadır. 

Osmanlıda şehir, temel birim olarak mahallelere ayrılmış ve bu mahalleler de belirli 

mekânsal yapılar etrafında şekillenmişlerdir. Bu yapılar; camii, mescid, mektep ve 

medrese, han, hamam, şifahâne, çeşme, imaret ve sâir olup, halk bunlar aracılığıyla 

                                                           
122 Mehmet Zeki Pakalın, “Vakıf”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. 3, İstanbul 1993. 

s. 577. 
123 Ekinci, a.g.e., s. 415-416.  
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hemen her türlü ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Zikrettiğimiz bu yapıların geneli ise 

hem şahsi hem de kurumsal anlamda vakıfların kontrol ve idaresi altında 

bulunmaktaydı.124  

Vakıf müessesesinin önemli olduğu bir diğer husus ise vakıf-aile ilişkisidir. 

Vakıflar, şahısların kendilerine vakfettikleri mal ve emlakin kullanımını yine o şahıslar 

ve ailelerinin kullanımına açarak bu suretle onlara güvenli bir hayat imkânı 

sunmuşlardır.125 Sicilde bulunan 562, 563, 564, 572, 7 numaralı belgelerde geçen “vakıf 

hissesinden alacağını talep etme” durumu buna örnek olarak verilebilir. Bu belgelerden 

edindiğimiz bilgiye göre, vakıf evladı oldukları kesin olan kişilerin sürekli olarak vakıf 

gelirlerinden ve hisselerinden alageldikleri ve bir süre çeşitli sebeplerden dolayı kesilen 

payı talep etmektedirler. Bu durum bizlere, vakıfların türüne göre hem ihtiyaç sahibi 

olan herkesin hem de vakfedenin ailesinden olanların da bu imkânlardan 

faydalanabildiğini göstermektedir. 

Sicilde dâhilinde, “Görevlendirme” konulu belgeler başta olmak üzere, vakıf 

taksimatı ile senetlerinin ve bunlara yönelik alacak davâlarının konu olduğu 30ʼdan 

fazla belge mevcuttur. Görevlendirme konulu belgelerin tamamında, bu görev için 

seçilenin belli bir sınavdan geçtiği ve hak ettiği bilgisi bulunmaktadır. Bu durum bizlere 

ne şekilde olursa olsun yapılacak olan herhangi bir görevlendirilme durumunda ne denli 

hassasiyet sahibi olunduğunu göstermektedir.   

Bu belgeler üzerinden yukarıda ifade ettiğimiz bilgilere ulaşabilmekle birlikte 

aynı zamanda vakıfların çeşitli alanlarında görevlendirilenlerin ne kadar ücret 

aldıklarına da ulaşabilmekteyiz. Örneğin 376 numaralı belgede kaydedildiği gibi, bağlı 

olduğu vakıf üzerinden Hasan Bey mescidinin müezzinliğine günlük bir akçe ücretle ile 

Mehmed oğlu Mahmud getirilmiştir.126  

Bir diğer belgede, Zaviye-i Kübra vakfının imamlık vazifesini yerine getiren 

Seyyid Abdurrahman ve Seyyid Mehmed efendilerden Seyyid Mehmedʼin vefat etmesi 

üzerine oğlu Şükrüʼnün bu görevi yerine getirecek kadar büyümesine değin onun yerine 

                                                           
124 Bkz. Mehmet Bayartan, “Osmanlı Şehirlerinde Vakıflar ve Vakıf Sisteminin Şehre Kattığı Değerler”, 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları, S. X-1, 2008, s. 157-174. 
125 Hasan Yüksel, “Türk Toplumunda Vakıf Aile İlişkisi”, Türkler, C. 10, Ankara 2002, s. 466.  
126 M. Ş. S. Nu: 376. 
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Seyyid Abdurrahmanʼın görevlendirildiğini görmekteyiz.127 Bu görevlendirmede 

dikkatimizi çeken husus, imamlık görevini yerine getirenlerin “Seyyid” olarak ifade 

edilmesi ve onların yerine görevli olarak yine kendi soylarından birinin getirilmesidir.128 

Vakıf görevlilerinin çoğu zaman belli bir ücretle çalıştıkları bilgisi mevcut olmakla 

birlikte kimi zaman da vefat edenin yerine bir başkasının ücretsiz şekilde 

görevlendirildiği de vakidir.129  

Sicilde bahsi geçen bazı vakıflar ise şunlardır: 

-Hacı Ali bin Ahmed vakfı130 

-Sinan Paşa Camii vakfı131 

-Seyyid Ömer Vakfı132 

-Mirzâde Mustafa Paşa vakfı133 

-Pir Mehmed bin Aynüddin Hayratı vakfı134 

-Şehabiye-i Kübra ve Şehabiye-i Nuriye Medreseleri vakfı135 

-Şeyh Taceddin vakfı136 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 M. Ş. S. Nu: 383. 
128 Osmanlı Devletinde peygamber soyundan gelenlerle ilgilenmek üzere kurulan müesseseye “nikâbet”, 

bu teşkilatın başında olan kişiye ise “nakîbüʼl-eşrâf” denilmektedir. Bkz. Ş. Tufan Bozpınar, 

“Nakînüleşraf”, TDV İA, C. 32, İstanbul 2006, ss. 322-324. 
129 M. Ş. S. Nu: 418,  
130 M. Ş. S. Nu: 395. 
131 M. Ş. S. Nu: 414. 
132 M. Ş. S. Nu: 584. 
133 M. Ş. S. Nu: 562. 
134 M. Ş. S. Nu: 404. 
135 M. Ş. S. Nu: 552, 572. 
136 M. Ş. S. Nu: 566. 
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IV. BÖLÜM 

BELGELERİN KONULARINA GÖRE TASNİFİ VE ÖZETLERİ 

 

A. Verâset iʼlâmı 

 

S.184 /B. Nu: 375      22 Aralık 1892 

Zaviye-i Kübra Mahallesinden İbrahim oğlu Hacı Yusuf’un Malatya’da piyade 

otuz birinci alayının üçüncü bölüğünün neferi iken vefat eden oğlu Ali’nin verâsetinin 

kendisi ve eşi Zeyneb’e ait olduğunu ve kendilerinden başka varisleri olmadığını 

bildirdikten sonra İbrahimʼin merkum Ali’nin Nuriye Mahallesi ahalisinden Cumali 

zimmetinde olan alacağını talep etmesidir. 

S. 186/B. Nu: 378      25 Aralık 1892 

Haçova karyesinden Süleyman oğlu Yusuf’un Malatya yirmi beşinci alayının 

ikinci taburunda görevli iken vefat eden oğlu Hüseyin’in verâsetinin kendisi ve eşi 

Havva’ya münhasıre olduğunu bildirmesidir. 

 

S. 187/B. Nu: 379      25 Aralık 1892 

Saray Mahallesinden Hacı Hasan kızı Fatıma’nın Malatya redif alayının ? 

taburunun dördüncü bölüğünde görevli iken kendi eceliyle vefat eden oğlu Cafer’in 

oğlu olduğunu iddi’â etmesi ve verâsetinin kendisi ve merkum Cafer’in eşi Gülizar ile 

onun oğlu Cafer’e intikalıdir. 

S. 187/B. Nu: 380      28 Aralık 1892 

Banazi Aliyân karyesinden Hacı Hasan oğlu Abdullah’ın tekaüd yüzbaşısı 

babası Hacı Hasan’ın verâsetinin kendisi ve annesi Fatıma ile erkek kardeşi Sadık, 

ablası Fatıma, kız kardeşleri Hatice, Zeynep ve Emine’ye ait olduğunu iddi’â etmesi ve 

verâsetin kendilerine intikalidir. 
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S. 196/B. Nu: 398      30 Aralık 1892 

Yarımcahan karyesinden Cumali kızı Elif’in Orduzu karyesinden Ahmed oğlu 

Halil’den ırsen malı olan altın ve mülklerden hissesine düşeni talep etmesidir. 

S. 197/B. Nu:399      4 Ocak 1893 

Tecde Mahallesinden vefat eden Yakup oğlu Ahmed’in verâsetinin eşi Hatice, 

kızı Emine, oğlu Yakup ile merkum Ahmed’in annesi Fatıma’ya ait olduğu 

belirlendikten sonra Emine ve Yakub’un aynı mahalleden vâsisi olan Müslüm 

tarafından Emine ve Yakub’un Ömer oğlu Musa üzerinde alacağı bulunan bin üç yüz 

altmış ğuruşu talep etmesidir. 

S. 203/B. Nu:410      2 Şubat 1893 

Akpınar Mahallesinden Aişe ve Fatıma’nın Kahide’de sakin iken vefat eden 

dayılarının verâsetinin kendileri ile merkumun eşi Zühre ve merkumun kız kardeşinin 

oğlu Mehmed’e ait olduğunu iddi’â ederek Mehmed’i vekîl ta‘yîn edip verâsetin 

taksimini talep etmelerini bildirir. 

S. 207/B. Nu:415      5 Şubat 1893 

Malatya jandarma taburundan iken katledilerek vefat eden Mustafapaşa 

Mahallesinden Muhtar bin Abdullahın verâsetinin biraderi Abdurrahman ve mûrisi 

Hatice’ye intikalidir.  

S. 208/B. Nu:416      15 Şubat 1893 

Malatya Jandarma süvari onbaşılarından iken vefat eden Palulu İbrahim’in 

verâsetinin zevcesi (? ), oğulları Ahmed, Mehmed ve Yusuf ile kızları Adile ve (? ) 

intikalinden sonra zevcesi (? ) hissesine düşeni talep etmesidir. 

S. 210/B. Nu:421      23 Şubat 1893 

Malatya Piyade otuz birinci alayının dördüncü taburunun üçüncü bölüğü 

neferlerinden iken vefat eden Ali oğlu Hüseyin’in verâsetinin kardeşleri Abdullah, 

Hamın ve Aişe ile validesi Besime’ye intikalidir. 
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S. 214/B. Nu:426(A)      29 Mart 1893 

Atik şehrin Akpınar Mahallesinden Hacı Osmanʼın verasetinin zevcesi Asiye, 

kardeşleri Mustafa ve Züleyha ile kızı Aişeʼye kalması ve sonrasında gerçekleşen 

vefatlar neticesinde ortaya çıkan miras taksimidir. 

S. 216/B. Nu:430      2 Nisan 1893 

Malatya Zaptiye süvari neferlerinden iken vefat eden Hacı Mustafa’nın 

verâsetinin merkumun vasîsi Fadime, zevcesi Zeynep, oğlu Hasan ve kızı Ümmühan’a 

intikalidir. 

S. 217/B. Nu:431      28 Mart 1893 

Malatya Zaptiye Piyade birinci alayının ikinci taburunun ikinci bölüğünün ikinci 

mülazımı iken vefat eden Yusuf oğlu Hasan’ın verâsetinin müdde’i merkum Ahmed, 

merkumun zevcesi Aişe ve kızı Ümmühan’a intikalidir. 

S. 223/B. Nu:438      5 Mayıs 1893 

Kozluk karyesinden Hüseyin oğlu Ali’nin Kahire’de Molla Han Mahallesinde 

vefat eden Hüseyin oğlu Ali oğlu Hacı Hasan’ın kardeşi olduğunu ve verâsetinin 

kendisine ait olduğunu iddi’â ettikten ve bu ispatlandıktan sonra verâsetin kendisine 

intikalidir. 

S. 225/B. Nu:443      27 Nisan 1893 

Süvari alayının ikinci bölüğünün yedinci neferi iken vefat eden İbrahim oğlu 

Abdullah’ın verâsetinin Tecde Mahallesinden İbrahim oğlu Ahmed ile kardeşi Cafer’e 

intikalidir. 

S. 231/B. Nu:451      6 Mayıs 1893 

Piyade ellinci alayının birinci taburunun ikinci bölük onbaşılarından iken vefat 

eden Yusuf oğlu İbrahim’in verâsetinin kardeşi olan Abdulğaffar Mahallesinden Yusuf 

oğlu Veli’ye intikalidir. 
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S. 234/B. Nu:456      ? 1893 

Haraza Mahallesinden Agop oğlu Elmasʼın verasetinin zevcesi (? ) ve kızları (? 

), (? ), (? ), (? )ile amcazadeleri arasında taksimidir.  

S. 234/B. Nu:457      21 Mayıs 1893 

Asâkir-i şâhane süvari yirmi üçüncü alayının ikinci taburu neferlerinden iken 

vefat eden İbrahim oğlu Mustafa’nın verâsetinin babası İbrahim ve annesi Aişe’ye 

intikalidir. 

S. 235/B. Nu:458      24 Mayıs 1893 

Tecde Mahallesinden 1891 tarihinde vefat eden Mustafa kızı Fatıma’nın 

verâsetinin kızları Hadice ve Ümmühan ile kendisinden evvel vefat eden oğlu Ahmed’in 

oğlu Yakub ve kızı Emine’ye intikali sabit olduktan sonra Ümmühan ve Hadice 

hatunların vekîllerinin merhum Ahmed’in hayatta iken annesine miras bıraktığı dut 

bağından müvekkillerine düşen hisseleri talep etmeleridir. 

S. 236/B. Nu:459      24 Mayıs 1893 

Tecde Mahallesinden Yakup oğlu Ahmet’in vefat ettikten sonra verâsetinin eşi 

Hatice, annesi Fatıma ve çocukları Yakup ile Emine’ye intikal etmesi ve annesi 

Fatıma’nın da vefatından sonra vârisler arasında yapılan taksimdir. 

S. 244/B. Nu:474      30 Mayıs 1893 

Sal Köprü Mahallesinden olub ilam tarihinden on sene evvel vefat eden 

Kıtlıklıoğlu Yusufʼun verasetinin zevcesi ve çocuklarına intikali ve terekesinin bunlar 

arasında taksimi esnasında yaşananlardır. 

S. 248/B. Nu:479      10 Haziran 1893 

An-asl Saray Mahallesinden olan ancak i’lâm tarihinden iki ay evvel Bingazi 

sancağı dâhilinde Derine kazasında vefat eden Abdulaziz’in verâsetinin oğlu Hacı 

Mustafa ve eşi Hatice’ye intikal etmesi ve Abdulaziz’e yirmi bir kuruş borcu olan 

Nuriye Mahallesinden İbrahim oğlu Cumalinin borcunu Hacı Mustafa’ya teslîm 

etmesidir. 
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S. 251/B. Nu:485       18 Haziran 1893 

Gürün vilâyetinde Piyade yüz elli dördüncü alayının birinci taburunun birinci 

bölüğü neferlerinden vefat eden Ahmed’in verâsetinin babası Banazi Aliyân 

karyesinden Hasan oğlu Mehmed’e intikal etmesi ve Mustafa Paşa Mahallesinden Hacı 

Ali’nin merhum Ahmed’e borcu olan altı kuruşun teslîmidir. 

S. 254/B. Nu:491(B)      14 Haziran 1893 

Sarıcızade Mahallesinden Osman oğlu Abdulkerimʼin vefat eden babası merhum 

Osmanʼın verasetiyle ilgili müşterek varisleriyle aralarında olan veraset ve alacak 

da’vâsıdır. 

S. 267/B. Nu:51      19 Temmuz 1893 

Cirik Pınar Mahallesinden İbrahim oğlu Hüseyin’in askerde iken vefat eden 

İbrahim oğlu Süleyman’ın verâsetinin kardeşi olması hasebiyle kendisi ve diğer 

kardeşleri Osman, Aişe ve merhumun zevcesi Ali kızı Teslîme ’ye ait olduğunu iddi’â 

edmesi üzerine ortaya çıkan veraset da’vâsıdır.  

S. 269/B. Nu:515      23 Temmuz 1893 

Zeykan karyesinden Zuzu oğu Ömer’in piyade yirmi dokuzuncu alayının ikinci 

taburunun dördüncü bölüğü neferlerinden iken vefat eden oğlu Hasan’ın verâsetinin 

kendisi ile oğlunun validesi Ümmühan’a intikal ettiğini beyân etmesi ve Mustafa Paşa 

Mahallesinden Hacı Ali’nin merhum Hasan’a olan üç kuruş borcundan iki kuruşunu 

talep etmesidir. 

S. 275/B. Nu:528      8 Ağustos 1893 

Kırçuvalzade Mahallesinden vefat eden Yaylı Hacı Aliʼnin verasetinin taksimi 

ve terekeden alacak da’vâsıdır. 

S. 280/B. Nu:537      15 Ağustos 1893 

Erzincan’da sekizinci nişancı piyade taburu neferlerinden iken vefat eden 

Mustafa oğlu Ömer’in verâsetinin kardeşi Mehmed, eşi Zeyneb ve kız kardeşi Hama’ya 

intikal ettiğinin tescillenmesi ve alacaklarının tahsil edilmesidir. 
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S. 281/B. Nu:539      16 Ağustos 1893 

Dersa’âdet’te Beykoz’da hamamcı iken vefat eden Abdurrahman’ın verâsetinin 

kardeşi Arslanbeyzâde Mahallesinden Hasan oğlu Ahmet’e intikal ettiğinin 

tescillenmesi ve alacaklarının tahsil edilmesidir. 

S. 282/B. Nu:54      16 Ağustos 1893 

Yeni Hamam Mahallesinden iken vefat eden (silik) ın/in verasetinin taksimi ve 

terekeden alacak da’vâsıdır. 

S. 283/B. Nu:542      21 Ağustos 1893 

Sancaktar Mahallesinden Hacı Hüseyin kızı Elif’in vefat eden babasının emvâl 

ve nükûdundan hakkı olanı merhumun oğlu Kernek mahallesinden Bekir Çavuş’a 

teslîmidir. 

S. 303/B. Nu:574      15 Eylül 1893 

Mustafa Paşa Mahallesinden vefat eden İsmail kızı Fatıma’nın verâsetinin 

kardeşleri Derviş Hasan ve Esma’ya intikalidir. 

S. 306/B. Nu:578      15 Eylül 1893 

Mustafa Paşa Mahallesinden vefat eden Fatıma’nın verâsetinin kardeşi Derviş 

Hasan ve Esma’ya intikal etmesi ve Esma’nın zevci ve vekîli Vâlizâde Hasan’ın Esma 

adına verâsetten hissesine düşeni talep etmesidir. 

S. 317/B. Nu:9      25 Eylül 1893 

İzolli nahiyesinden Mehmed oğlu Hüseyin’in ? ? ? nişancı sekizinci bölüğü 

neferlerinden iken vefat eden babası Mehmed’in verâsetinin kendisi, vefat edenin annesi 

ve eşine intikal ettiğini iddi’â edip alacaklarının tahsil edilmesidir. 

S. 326/B. Nu:25      11 Kasım 1893 

Sandırız Mahallesinden vefat eden Agopʼun verâsetinin zevcesi Turfanda ve 

çocukları Dipanos, Agop ve Darterʼe intikâl etmesinden sonra oğlu Agopʼun da vefat 

edip verâsetinin taksimi ve Turfandaʼnın vekîlinin Turfanda adına oğlu Dipanosʼtan 

hissesine düşeni talep etmesidir. 
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S. 334/B. Nu:40      7 Aralık 1893 

Nuriye Mahallesinden vefat eden Hacı Mustafa oğlu Yusufʼun verâsetinin eşleri 

Emine ve Aişe ile çocukları Hacı İbrahim ve Zeynep arasında taksimi ile vefat edenin 

alacaklarının tahsilidir. 

S. 335/B. Nu:41      7 Aralık 1893 

Kırçuvalzâde Mahallesinden Asakir-i şahane (silik) (silik) (silik) (silik) (silik) 

iken vefat eden Hacı Bayram oğlu Mehmedʼin verâsetinin zevcesi (silik) ile kızı 

Ümmühan arasında taksimi ve vefat edenin alacaklarının tahsil edilmesidir. 

S. 335/B. Nu:42      8 Aralık 1893 

Saray Mahallesinden vefat eden Hacı Mollazâde Osmanʼın verâsetinin eşi 

Zeyneb ile kardeşleri Mustafa, Ali ve Emine arasında taksimi, bu süreçte hâsıl olan 

talepler ve vefat edenin alacaklarının tahsil edilmesidir.  

S. 336/B. Nu:4      8 Aralık 1893 

Geyik karyesinden 1285 senesinde vefat eden Hacı Hüseyinʼin verâsetinin 

zevcesi Emine ve çocukları Mustafa, Aişehan ve Hadiceʼye intikalinden sonra sırasıyla 

vefat eden kızı Hadice, zevcesi Emine ve oğlu Mustafaʼnın verâsetlerinin vârisler 

arasında taksimi ve alacaklarının tahsilidir. 

S. 339/B. Nu:47      12 Aralık 1893 

Ferhadiye Mahallesinden Ömer oğlu Osmanʼın Malatyaʼnın Atik şehrinden olub 

Kahireʼde bezzazlık ticareti ile meşgul iken vefat eden Ahmed oğlu Mehmedʼin 

verâsetinde dedelerinin akrabalığı cihetiyle kendisinin de hissesi olduğunu iddi’â etmesi 

ve sonrasında vefat edenin verâsetinin taksimi ile alacaklarının tahsil edilmesidir. 

S. 343/B. Nu:54      29 Aralık 1893 

Ayıntablı Mahallesi ahalisinden Yemenʼde Piyade üçüncü alayı katibi iken bin 

iki yüz dört senesinde vefat eden Çerkez Mehmedʼin verâsetinin zevcesi Esma, oğlu 

Hasan ve kızları Raziye, Behiye ve Zekiyye adlı vârislere intikal ettikten sonra bu 

vârislerden bazılarının da vefat etmesi üzerine ortaya çıkan miras taksimi ve alacak 

talepleridir. 
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S. 344/B. Nu:55      24 Aralık 1893 

Çatak Mahallesinden vefat eden Agop oğlu (…) verâsetinin oğullarına intikali 

ve ondan sonra vefat edenlerden kalan emvâl, emlâk ve terekenin vârisler arasında 

taksimâtı ile diğer hukuk işleridir. 

S. 346/B. Nu:57      29 Aralık 1893 

Yeni Hamam Mahallesinden Ermeni milletinden ve katırcı esnafından vefat eden 

Ohannis veledinin vârislerinin emlâk, emvâl ve tereke taksimi ile daha evvel bazı 

emlâklar üzerinde sahip olduğu hakların devam etmesi ile ilgili hukuk işleridir. 

S. 348/B. Nu:60      7 Ocak 1894 

Orduzu karyesinden Ömer oğlu Mehmedʼin aynı karye ahalisinden, Adana 

çarşısında Temurcu pazarında sakin iken vefat eden Bekir oğlu Mustafaʼnın annesi ile 

kendi babasının kardeş olmaları hasebiyle vârisi olduğunu iddi’â etmesi ve sonrasında 

oluşan hukuk işleridir. 

S. 351/B. Nu:66      16 Ocak 1894 

  Akpınar Mahallesinden Fatımaʼnın mülk satışı ve sonrasında ortaya çıkan 

veraset da’vâsı ile ilgilidir. 

S. 351/B. Nu:67      10 Ocak 1894 

Kırçuval Mahallesinden vefat eden Şebruszâde Osmanʼın verâsetinin zevcesi 

Fatıma; oğulları Cafer, Hasan, Hüseyin, İsmail, Ali, Süleyman ve kızları Ümmühan ile 

Hadiceʼye intikal etmesinden sonra oğullarından Hasanʼın da vefat etmesiyle birlikte 

Hasan oğlu Mehmedʼin şikâyeti üzerine ortaya çıkan mirâs taksimi ve diğer hukuk 

işleridir. 

S. 354/B. Nu:71      2 Şubat 1894 

Çıloğlu karyesinden piyade yirmi beşinci alayının birinci taburu neferlerinden 

iken vefat eden Hüseyin oğlu Hasanʼın verâsetinin zevcesi Fatıma, oğulları Ramazan ve 

Hüseyinʼe intikâli ve taksimidir. 
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S. 355/B. Nu:74       31 Ocak 1894 

Banazi Aliyân karyesinden vefat eden Süleyman oğlu Molla Mustafaʼnın 

verâsetinin zevcesi Zeyneb, kızları Fatıma, diğer Fatıma, Hadice ve Aişeʼye intikâl 

etmesinden sonra terekenin taksimi ve alacakların tahsilidir. 

S. 355/B. Nu:75      31 Ocak 1894 

İlyas Mahallesinden vefat eden Mehmed oğlu Aliʼnin verâsetinin zevcesi 

Fatıma, oğulları Mehmed ve Mustafa ile kızları Zeyneb, Sultan, Zehra ve Elifʼe intikâl 

etmesinin ardından taksîm vesâir hukuk işleridir.  

S. 356/B. Nu:76      4 Şubat 1894 

Şıkşık Mahallesinden vefat eden Halil kızı Zeynebʼin verâsetinin oğulları 

Mehmed Eşref, Mehmed Ali ve Hüseyin ile kızı Fatımaʼya intikâlinden sonra 

verâsetinin taksimi ve oğullarından Mehmed Aliʼnin vefat eden annesinin alacağından 

hissesine düşeni borçlu Hacı Mustafaʼdan talep etmesidir. 

S. 357/B. Nu:77      4 Şubat 1894 

(? ) karyesinden vefat eden (? ) in/ın verâsetinin zevcesi (? ) ve babası (? ) 

intikalidir. 

S. 357/B. Nu:78      4 Şubat 1894 

Aşağı Banazi Mahallesinden ve piyade birinci alayının birinci bölüğünün birinci 

takım neferlerinden iken vefat eden Hüseyin oğlu Mehmedʼin verâsetinin zevcesi Aişe, 

erkek kardeşleri Ömer ve Bekir ve kız kardeşi Aişeʼye intikâl etmesinin ardından 

zevcesi Aişeʼnin vefat eden eşinin alacağından hissesine düşeni talep etmelsidir. 

S. 359/B. Nu:82      11 Şubat 1894 

Çarmuzu karyesinden olub Dersa’âdette bıçkıcılık yapmakta iken vefat eden 

Hüseyin oğlu Mustafaʼnın amcasının oğlu olmasından dolayı vârisi olduğunu iddi’â 

eden Bektaş pğlu Hasanʼın merhumun terekesinden ve alacaklarından kendi hissesine 

düşeni talep etmesi ve bundan sonra oluşan hukuk işleri ile vekîl ta‘yînidir. 
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B. Vekîl ta‘yîni 

 

S. 193/B. Nu:390      2 Ocak 1893 

Çırmıktı karyesinden Ali ve Mehmed kardeşler ve valideleri Havva ile vefat 

edenin eşi Emine’nin varisi olduklarını iddi’â edip Halep Vilateti dâhilinde Urfa 

sancağına bağlı Rumkala kazasında vefat eden Ahmet oğlu İbrahim’in verâsetin 

kendileri ile merkumun kız kardeşi Fatıma’ya intikali için gerekli da’vâların tümüne 

vekîl ta’yînidir. 

S. 195/B. Nu:393      25 Aralık 1892 

İlyas Mahallesinden Mehmed kızı Hatice’nin Çarmuzu Mahallesinden eşi Ali ile 

aralarında olan mihr ve nafaka da’vâları için Mustafa Paşa Mahallesinden Bayram’ı 

vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 196/B. Nu:396      25 Aralık 1892 

Ğarine Mahallesinden Abdullah kızı Zülfiyye’nin Çatalbend Mahallesinden 

Elmascızade Halil ve onun haremi Zühre ile aralarında olan hukuk işleri için Saray 

Mahallesinden Tırnovalı Mustafa’yı vekîl ta‘yîn etmek istemesidir. 

S. 197/B. Nu:400      7 Ocak 1893 

Çırmıktı karyesinden Piyade otuz ikinci alayının dördüncü bölüğünün birinci 

sıhhiye neferi iken emekli olan Osman oğlu Bekir’in hazine-i celîleden her ay alacağı 

olan dört yüz ğuruşun teslîm alınması ve bu husustaki tüm işleri için Mehmed’i vekîl 

ta‘yîn etmesidir.  

S. 197/B. Nu:401      (silik)Ocak 1893 

Dedeköy karyesinden Osman kızı Aişe ve zevci Abdullah oğlu Mustafa’nın aynı 

karyeden Bekir ile Mustafa oğlu Mehmed ve kardeşi Hasan ile aralarında olan Nikâh 

da’vâları için aynı karyeden Mehmed ve Mustafa’yı vekîl ta‘yîn etmeleridir. 

S. 198/B. Nu:403      7 Ocak 1893 

Çekrin(?) Mahallesinden ve Ermeni milletinden Benbaş(?) kızı Mader ile 

Zer(?)ve Meryem isimli kadınların Kaltahar(?) Mahallesinden vefat eden Garabetʼin 
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emlâk ve eşhâsıyla ilgili Garabetʼin kardeşi Şetrak(?) ile aralarında olan da’vâları için 

Göksofu mahalesinden Kenanʼın vekil ta‘yîn edilmesidir. 

S. 224/B. Nu:440      2 Mayıs 1893 

Hacı Abdizâde Mahallesinden Hacı Abdizâde Hacı Sadık Bey’in Mustafa Paşa 

Mahallesinden Abdurrahman Ağa’dan aşar maddesine göre alacağı olan yirmi üç lira 

bedelindeki bağ da’vâsı için Tırnovalı Mustafa’yı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 226/B. Nu:444       3 Mayıs 1893 

  Banazi Mahallesinden Hıdırʼın Saray Mahallesinden Kadızâde Caferʼin 

terekesiyle ilgili vekil ta‘yîn edilmesi ve bu vekâlet ücretinin Caferʼin zevcesi olan 

Gülizar’dan talep ve tahsil edilmesidir. 

S. 227/B. Nu:445      29 Nisan 1893 

Dabakhane Mahallesinden Hasan oğlu Sarıbeyzâde Mustafa’nın aynı 

mahalleden Süleyman Ağa ile aralarında olan (? ) da’vâsı için Tırnovalı Mustafa’yı 

vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 232/B. Nu:453      6 Mayıs 1893 

Banazi Aliyân karyesinden Hüseyin oğlu Osman’ın Banazi ? karyesinden Hacı 

Davud kızı Emine ile aralarında olan arsa, mihr ve sâir da’vâları için Mustafa Paşa 

Mahallesinden Bayram’ı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 236/B. Nu:460                                    24 Mayıs 1893 

Saray Mahallesinden Alibeyzâde Mehmed’in aynı mahalleden Ahmed ile 

aralarında olan Şahabiye ve Nuriye medreselerinin vakıf ve hasılât işleri için Sarıcızâde 

Mahallesinden Sarıcızâde Abdullah’ı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 237/B. Nu:461                                    24 Mayıs 1893 

Zeyan Mahallesinden Ohannis ve kardeşinin oğlu Agop’un Çatak Mahallesinden 

Agop vesâire ile aralarında olan miras ve alacak da’vâları için vekîl ta‘yînidir. 

S. 239/B. Nu:466                                    22 Mayıs 1893 



50 
 

Keferdiz karyesinden Hasan oğlu Boz Ömer’in yine aynı karyeden 

Hasanbeyoğlu Derviş’in isnad eylediği Nikâh vesâire da’vâları için aynı karyeden 

Mustafa’yı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 251/B. Nu:484                             18 Haziran 1893 

Dabakhane Mahallesinden Sarıbeyzâde İbrahim, aynı mahalleden Bekir ve 

Mustafa ile Garine Mahallesinden Ömer’in Eski Malatya’da medfun Mir Ömer Gazi 

hazretlerinin evlâdiyesi, Ma’mürat’ül vvAzîz vilayeti Keban kazasına bağlı Arguvan 

nahiyesi kurra ve mezra’ bedellerinin vilâyet mâli sandığından vakıf hâsılatlarının 

tahsilatı için Dabakhâne Mahallesinden Ahmed’i vekîl ta‘yîn etmeleridir.    

S. 252/B. Nu:486                                    21 Haziran 1893 

Sivas vilayetinin Kayseri Kapısı Mahallesinden olub Malatya çarşısında bulunan 

koyun tüccarlarından ve Ermeni milletinden Kirkor ile Nişan(?)ʼın Malatya 

karyelerinden (? ) muhtarı Ellu ila aralarında bulunan da’vâları için vekil ta‘yînleridir.  

S. 252/B. Nu:487                                    21 Haziran 1893 

Yeni Hamam Mahallesinden ve Ermeni milletinden Tüccar oğlu Agop veledi 

Garabet’in Yeni Hamam Mahallesinden Nalçacızâde Hafız Mehmed ile aralarında olan 

hukuk işleri için vekîl ta‘yînidir. 

S. 258/B. Nu:495                                    1 Temmuz 1893 

Aşağı Banazi Karyesinden Köse Ömer oğlu Mehmed ile aynı karyeden Ali oğlu 

Hüseyin’in mevrûsları olub vefat eden Abdullah kızı Aişe’nin Halfettin Mahallesinden 

vefat eden Kılıçcızâde Hacı Mahmud zimmetinde olan alacaklarının Hacı Mahmud’un 

vârislerinden tahsili için Göksofu Mahallesinden Kenan’ı vekîl ta‘yîn etmeleridir.  

S. 258/B. Nu:496                                   24 Haziran 1893 

Sivas Vilayeti mahallelerinden Kayseri Kapısı Mahallesinden olub Malatya 

çarşısındaki Hacı Abdullah hânında bulunan Simon oğlu Kirkor ve İsrail veledi 

Nişan’ın Mübarek karyesi muhtarı ile aralarında olan da’vâları için vekil ta‘yîn 

edilmesidir. 
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S. 259/B. Nu:497                                    24 Haziran 1893 

Yeni Hamam Mahallesinden ve Ermeni milletinden Tüccar oğlu Agop veledi 

Garabet’in Yeni Hamam Mahallesinden Nalçacızâde Hafız Mehmed ile aralarında olan 

hukuk işleri için vekîl ta‘yînidir. 

S. 261/B. Nu:502                                    6 Temmuz 1893 

Halfeddin Mahallesinden Hacı İsmail oğulları Hacı Ali ve İbrahim’in Aşağı 

Banazi mahalesinden Mehmed oğlu Ömer ve Ali oğulları Bekir ve Hüseyin ile 

aralarından olan berât da’vâsı ve bundan sonraki hukuk işleri için Sarıcızâde 

Mahallesinden Abdullah’ı vekîl ta‘yîn etmeleridir. 

S. 263/B. Nu:506                                    14 Temmuz 1893 

Mustafa Paşa Mahallesinden Ohannis ve Garabet’in aynı mahalleden Sergi ve 

Kirkor ile aralarında olan mülk vesâire da’vâları için Atmalızâde Mahallesinden Hafız 

Mehmed’i vekîl ta‘yîn etmeleridir. 

S. 263/B. Nu:507                                    14 Temmuz 1893 

Aslında Eğin kazasında olub bugün Mustafa Paşa Mahallesinden Agop veledi 

İstephan’ın aynı mahalleden Kirkor ile aralarında olan emlak, arazi ve hukuk işleri için 

Saray Mahallesinden Mustafa’yı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 269/B. Nu:514                                    20 Temmuz 1893 

Mustafa Paşa Mahallesinden İsmail kızı Aişe’nin kardeşi olan Zaviye 

Mahallesinden İsmail oğlu Derviş’ten vefat eden babalarının verâsetinden kendisine 

ırsen intikâl eden hissesi için Mustafa Paşa Mahallesinden Hasan’ı vekîl ta‘yîn 

etmesidir. 

S. 271/B. Nu:518                                    23 Temmuz 1893 

Tellik karyesinden Halil oğlu Mustafa ve Ömer kardeşlerin Çarmuzu 

Mahallesinden Molla Ali kızı Fatıma ile aralarında olan ırs, mihr vesâire da’vâları için 

Çukurdere Mahallesinden Garabet oğlu Kirkor’u vekîl ta‘yîn etmeleridir.  

S. 276/B. Nu:529                                    8 Ağustos 1893 
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Tellik karyesinden Kürd Emin’in Çarmuzu Mahallesinden Hacı Ahmet Ağa ile 

aralarından olan arazi ve eşcar da’vâlarıyla bundan böyle oluşacak hukuk işleri için 

Saray Mahallesinden Mustafa’yı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 277/B. Nu:531                                    9 Ağustos 1893 

Arslanbeyzâde Mahallesinden İsmail oğlu İbrahim’in boşanmış olduğu eşinin 

kendisi hakkında açmış olduğu da’vâların tümü için Ğarine Mahallesinden Bayram’ı 

vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 277/B. Nu:532                                    11 Ağustos 1893 

? karyesinden Yusuf oğlu Bekir, Hüseyin oğlu Abdullah ve Mehmed oğlu 

Mustafa adlı şahısların ? dairesiyle olan hukuk işleri için Mustafa Paşa Mahallesinden 

Bayram’ı vekîl ta‘yîn etmeleridir. 

S. 278/B. Nu:533                                    7 Ağustos 1893 

Arslanbeyzâde Mahallesinden Hacı Mustafa ve oğlu Abdulah’ın Çukurdere 

Mahallesinden Gaffarzâde Hacı Ahmet ile aralarında olan emlak, arazi ve hukuk 

da’vâları için Çukurdere Mahallesinden Sarıcızâde Abdullah’ı vekîl ta‘yîn etmeleridir. 

S. 279/B. Nu:535                                    11 Ağustos 1893 

Saray Mahallesinden Osman kızı Emine’nin İzollu karyesinden Sadullah oğlu 

Ömer ile aralarında olan emlak ve arazi da’vâları ve diğer hukuk işleri için Ayıntablı 

Mahallesinden Atmalızâde Hafız Mehmed’i vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 285/B. Nu:546                                    21 Ağustos 1893 

Malatyaʼnın ermeni mahallelerinden (?) Mahallesinden olan (?) ın Haraza 

Mahallesinden Gabril ile aralarında olan ırs ve diğer da’vâlar için (?) Mahallesinden 

Mustafaʼnın vekil ta‘yîn edilmesi talebidir.  

S. 287/B. Nu:549                                    21 Ağustos 1893 

Kırlangıç karyesinden muhtar Ali’nin Hüseyin Bey Mahallesinden Hacı Ali ile 

aralarında olan hububat da’vâsı ve diğer hukuk işleri için Ğarine Mahallesinden 

Bayram’ı vekîl ta‘yîn etmesidir. 
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S. 290/B. Nu:555                                    29 Ağustos 1893 

Dabakhane Mahallesinden İbrahimʼin (?) karyesinden (?) ile aralarında olan 

da’vâları için vekil ta‘yîn etmesidir. 

S. 293/B. Nu:559                                    5 Eylül 1893 

Çatak Mahallesinden Garabet ve Arabis’in aynı mahalleden kardeşleri ile 

aralarında olan miras da’vâsı için Haraza Mahallesinden Gabriel’i vekîl ta‘yîn 

etmeleridir. 

S. 298/B. Nu:565                                    7 Eylül 1893 

Çorbacı Mahallesinden Mağdistoros kızı Elmas’ın aynı mahalleden Sergi kızı 

Hanım ile aralarında olan ırs ve hukuk da’vâları için Haraza Mahallesinden Gabriel’i 

vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 314/B. Nu:2                                     30 Eylül 1893 

Banazi Mahallesinden Ali Osman oğlu Hıdır’ın Hüseyin Bey Mahallesinden 

Dündar oğlu Ahmet ile aralarında olan arazi da’vâsı için Göksofu Mahallesinden ve 

Ermeni milletinden Kenan’ı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 314/B. Nu:3                                     25 Eylül 1893 

Kırçuval Mahallesinden Marifeddin’in Kerimeʼnin Trablusşam sancağında 

ikamet eden validesi Meryem’in terekesinden kendisine intikal edenler hakkındaki 

hukuk işleri için aynı sancakta bulunan Ahmed’i vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 317/B. Nu:10                                    15 Ekim 1893 

Pirot karyesi ahalisinden Erzincanda … nişancı taburunun neferlerinden iken 

vefat eden Ömer oğlu Mehmedʼin verâsetinin oğlu Hasanʼa intikal etmesinden sonra 

ona vâsi olarak amcası Dervişʼin taʼyin edilmesidir. 

S. 321/B. Nu:16                                    14 Ekim 1893 

Babik karyesi ahalisinden Veli Ahmet oğlu Mehmetʼin yine aynı karyede 

bulunan caminin vakıf hâsılâtının tahsili için Hevâce Ömer Mahallesinden Mustafaʼyı 

vekîl ta‘yîn etmesidir. 
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S. 321/B. Nu:17                                    14 Ekim 1893 

Sancaktar Mahallesinden Hasan ve Mustafaʼnın vefat eden babalarının annesi 

Duduʼnun emvâlını elinde bulunduranlar ile aralarında olan hukuk işleri için Sarıcızâde 

Mahallesinden Abdullahʼı vekîl taʼyin etmeleridir. 

S. 327/B. Nu:27      13 Kasım 1893 

Uçbağlar Mahallesinden üç sene evvel başka bir diyara giden İbrahim oğlu Hacı 

Aliʼnin emvâl ve emlâkını o geri gelene kadar muhafaza için Osman oğlu Halidʼin 

vekîl-vâsi ta‘yîn edilmesidir.  

S. 328/B. Nu:28      13 Kasım 1893 

Halfeddin Mahallesinden Hacı Mehmed oğulları Hacı Ahmed ve Hacı 

Abdulvahhabʼın Keban kazası dahilinde Arğuvan nahiyesinin … karyesinde bulunan 

tarla hakkındaki tüm hukuk işleri için zikredilen kazanın nüfus memuru Şevki efendiyi 

vekîl ta‘yîn etmeleridir. 

S. 338/B. Nu:45      13 Kasım 1893 

Şifa Mahallesinden Topal Hafızzâde Hacı Bekirʼin İskender Mahallesinden Hacı 

Ali ile aralarında olan değirmen da’vâsı ve diğer hukuk işleri için Ayıntablı 

Mahallesinden Hacı Hüseyinʼi vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 338/B. Nu:46      13 Kasım 1893 

 Ğarine Mahallesinden Atmalızâde Hacı İbrahimʼin aynı mahalleden Ali oğlu 

Osman ile aralarında olan aʼşâr da’vâsıyla diğer hukuk işleri için Ayıntablı 

Mahallesinden Hacı Hüseyinʼi vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 340/B. Nu:48      1 Ocak 1894 

Göksofu Mahallesinden ve Ermeni milletinden Artin ve Kirkorʼun Sandırız 

Mahallesinden İstephan ile aralarında olan emlâk da’vâsı ve diğer hukuk işleri için 

Ayıntablı Mahallesinden Atmalızâde Hacı Hüseyinʼi vekîl ta‘yîn etmeleridir. 
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S. 340/B. Nu:49      14 Aralık 1893 

Şifa Mahallesinden Topal Hafızzâde Feyzullah ve Ahmed kızı Fatıma ile oğlu 

Ahmedʼin Yukarı Banazi Mahallesinden vefat eden Hacı Hüseyinʼin terekesinin elinde 

bulunduranlar ile aralarında olan hukuk işleri için Çukurdere Mahallesinden 

Barutçuzâde Mustafa Sabriʼyi vekîl ta‘yîn etmeleridir. 

S. 341/B. Nu:51                                    19 Aralık 1893 

Nuriye Mahallesinden Sultanʼın Sarıcızâde Mahallesinden zevcesi Mustafa ile 

aralarında olan hukuk işleri için Nuriye Mahallesinden Abdullahʼı vekîl ta‘yîn 

etmesidir. 

S. 349/B. Nu:61                                    9 Ocak 1894 

Soğanlı karyesinden Osmanʼın Ayıntablı Mahallesinden Atmalızâde Hacı 

Hüseyin ile aralarında olan aʼşâr da’vâsı ve diğer hukuk işleri için İlyas Mahallesinden 

Hakalmaz Hasanʼı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 349/B. Nu:62                                    11 Ocak 1894 

Mustafa Paşa Mahallesinden Hacı Mustafaʼnın aynı mahalleden Osman ile 

aralarında olan eşya vesâir da’vâları için Saray Mahallesinden Mustafaʼyı vekîl ta‘yîn 

etmesidir. 

S. 350/B. Nu:63                                    11 Ocak 1894 

Kale karyesi ahalisinden Hacı Mehmedʼin aynı mahalleden validesi Zeyneb ile 

aralarında olan ırs ve mihr vesâir da’vâları için Saray Mahallesinden Mustafaʼyı vekîl 

ta‘yîn etmesidir. 

S. 350/B. Nu:64                                    16 Ocak 1894 

Uçbağlar Mahallesinden Ali Rızaʼnın Erzincanʼda piyade yirmi belşinci alayının 

kolağalarından iken vefat eden babası Mehmedʼin verâsetinden kendi hissesine düşeni 

hâl-i hazırda elinde bulunduranlardan tahsili için Erzincanʼda yirmi üçüncü taburu alay 

katibi Mustafaʼyı vekîl ta‘yîn etmesidir. 
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S. 353/B. Nu:69                                    22 Ocak 1894 

Şiro Mahallesinden Hüseyin oğlu Aliʼnin leh ve aleyhinde olan da’vâlar için zabtiye 

ikinci melâzımı olan İbrahimʼi vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 353/B. Nu:70                                    22 Ocak 1894 

Hasan Bey Mahallesinden Kör oğlu Hacı Hasanʼın, aynı mahalleden Hacı 

İbrahimʼin ve Ayıntablı Mahallesinden Aliʼnin Sancakdar Mahallesinden Abdulhalim 

ve Hasan Bey Mahallesinden Tırnovalızâde Hacı Mustafa ile aralarında olan aşâr 

vesâire da’vâları için Ayıntablı Mahallesinden Atmalızâde Hacı Hüseyinʼi vekîl ta‘yîn 

etmeleridir. 

S. 358/B. Nu:79                                    31 Ocak 1894 

Aslen Halep vilâyetinin Ayıntab kazası ahalisinden olub iʼlâm tarihinde 

Malatyaʼnın Cankoç mahallesinde bulunan ve Ermeni milletinden Gregor veledi Arisʼin 

Kavaklıbağ Mahallesinden Muharremzâde Hacı Emin ile aralarında olan alacak da’vâsı 

ile diğer hukuk işleri için İlyas Mahallesinden Hasanʼı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 361/B. Nu:83                                    12 Şubat 1894 

Çarmuzu Mahallesinden Hacı Bayram ve Aliʼnin aynı mahalleden Hasan ve 

Mustafa ile aralarında olan alacak da’vâlarıyla bundan böyle oluşacak hukuk işleri için 

vekîl ta‘yînidir. 

S. 362/B. Nu:88                                    25 Şubat 1894 

Ğarine Mahallesinden Ahmed kızı Aişeʼnin aynı mahalleden Kör Eybonun 

Abdulvahhab ile aralarında olan alacak da’vâsı ile diğer hukuk işleri için Haraza 

Mahallesinden Gabrielʼi vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 362/B. Nu:89                                    25 Şubat 1894 

Çarmuzu Mahallesinden Ali oğlu Halil ve Mustafa efendilerin aynı mahalleden 

Hasan ile aralarında olan arazi da’vâsı için vekîl ta‘yînidir. 

S. 363/B. Nu:90                                    25 Şubat 1894 
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Banazi Aliyân karyesinden Ahmed kızı Hadiceʼnin aynı mahalleden Havva ile 

aralarında olan alacak da’vâsı için Sarıcızâde Mahallesinden Abdullahʼı vekîl ta‘yîn 

etmesidir. 

C. Umûmî vekâlet 

 

S.184 /B. Nu:374                                    29 Kasım 1892 

Halfettin Mahallesinden Mehmet oğlu Hafız Osman’ın aynı mahalleden İsmail 

ve Sâ‘id, Ğarine Mahallesi ahalisinden ise Mahmud ile aralarında olan ırs ve diğer 

bütün da’vâları için Barutçuzâde Mehmet ve Mustafa Sabri efendileri vekîl ta‘yîn 

etmesidir.  

S. 195/B. Nu:392                                    25 Aralık 1892 

Ayıntablı Mahallesinden Kırçuvalzade Ali ile ? Mahallesinden İstefan oğlu 

Numuz(?) un İlyas Mahallesinden Hasan ile aralarında olan hukuki işler için vekîl 

ta‘yîn etmesidir. 

S. 195/B. Nu:394                                    24 Aralık 1892 

Kavaklıbağ Mahallesinden Mehmed oğlu Mustafa’nın aynı mahalle 

tüccarlarından Hamamzade Cumali ile aralarından olan iflas,miras ve hukuk da’vâları 

için Saray Mahallesinden Mustafa’yı vekîl ta‘yîn etmek istemesidir. 

S. 198/B. Nu:402                                    7 Ocak 1893 

Hacı Ali oğlu Hurşit’in Mustafa Paşa Mahallesi’nden Şaban ve Çukurdere 

Mahallesinden Barutçuzâde Mehmed ile aralarındaki tüm hukuki meseleler için 

Gabriel’i vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 200/B. Nu:406                                    26 Ocak 1893 

İzollu Nahiyesi’ne tabi Dedeköy karyesinden Bekir’in aynı mahalleden Mustafa 

oğlu Abdi ve Osman kızı Aişe ile aralarında olan vergi ve sâir da’vâları için Ayıntablı 

Mahallesinden Atmalızâde Hacı Hasan’ı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 202/B. Nu:409                                      22 Aralık 1892 
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Halfettin Mahallesinden vefat eden Mehmed’in haremi Fatıma ile kız kardeşleri 

Aişe ve Hadice ve erkek kardeşi Abdulvahhab’ın aynı mahalleden A’zazâde Hacı 

Ahmed ile aralarında bulunan miras, arazi ve emlak da’vâları için Tırnovalı Mustafa’yı 

vekîl ta‘yîn etme talebidir. 

S. 215/B. Nu:427                                    15 Şubat 1893 

Saray Mahallesinden İbrahim bint-i Abdullah’ın Çukurdere Mahallesinden 

Barutçuzâde Mehmet ve kardeşi Sabri ile aralarında olan miras ve sâir da’vâları için 

Tırnovalı Mustafa’yı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 215/B. Nu:428                                    28 Mart 1893 

Hekimhân karyesinden Süleyman ibn-i İbrahim ile aynı karyeden İbrahim ve 

biraderi Ali ibn-i Hasan’ın yine aynı karyeden Hasanağazâde İsmail ve Bekir ile 

aralarında olan emlak, arazi, yüncülük, dükkak ve sâir da’vâları için vekîl ta‘yînidir. 

S. 222/B. Nu:436                                     27 Nisan 1893 

Mustafa Paşa Mahallesinden Hacı Bayram kızı Gülizar’ın Küçük Hasanbey 

Mahallesinden ve Zaptiye piyade neferlerinden olan zevci Hacı Mustafa oğlu 

Abdulvahhab ile aralarında olan mihr ve nafaka ve diğer hukuk işleri için Çukurdere 

Mahallesinden Mehmed Efendi’yi vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 222/B. Nu:437                                    27 Nisan 1893 

Kündübek karyesinden Emine kızı Emine’nin aynı karyeden Mehmed oğlu 

Ahmed ile aralarında olan bağ ve sâir hukuk işleri için Çukurdere Mahallesinden 

Mustafa Sabri’yi vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 224/B. Nu:441                                     3 Mayıs 1893 

Hamidiye Mahallesinden Hacı Davud kızı Emine’nin Yukarı Banazi 

karyesinden Hacı Hüseyin oğlu Osman ile aralarında olan mihr, vâris, hukuk ve alacak 

da’vâları için Sarıcızâde Mahallesinden Hacı Ahmed oğlu Abdullah’ı vekîl ta‘yîn 

etmesidir. 
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S. 225/B. Nu:442                                     1 Mayıs 1893 

Halfeddin Mahallesinden Mehmed kızı Hatice’nin Yukarı Banazi karyesinden 

ve Zaptiye piyade neferlerinden Ali oğlu Ömer ile aralarında bulunan mihr, nafaka ve 

sâir hukuk işleri için Sarıcızâde Mahallesinden Hacı Ahmed’i vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 229/B. Nu:448                                    6 Mayıs 1893 

Dabakhane Mahallesinden Mehmed oğlu Süleyman ve oğulları Mustafa ile 

Cumali’nin yine aynı mahalleden Sarıbeyzâde Mustafa ile aralarında olan hukuk işleri 

için vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 233/B. Nu:454                                    19 Mayıs 1893 

Mustafa Paşa Mahallesinden vefat Şaban Ağanın kızı Fatımanın vâsisi olan aynı 

mahalleden zaptiye neferi Hasan Çavuşʼun Şaban hayattayken oğlu Mehmed Emin ile 

şu an vâsisi olduğu Fatımaʼnın Nikâhlanmasından sonra Fatımaʼnın annesi ile aralarında 

oluşan hukuk işleri için Barutçuzâde Mustafa Sabri Efendiyi vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 237/B. Nu:462                                    24 Mayıs 1893 

Akpınar Mahallesinden Bekir oğlu Halil’in yine aynı mahalleden Halil ve Nizam 

oğlu İbrahim ile aralarında olan da’vâsı için vekîl ta‘yînidir. 

S. 240/B. Nu:468                                    30 Mayıs 1893 

Saray Mahallesinden İbrahim oğlu Hasan’ın Sancaktar Mahallesinde kız kardeşi 

İsmihan ve vefat etmiş olan diğer kız kardeşinin kızı Hadice ile aralarında olan miras, 

arazi, emlak, tahsilât, hâne da’vâları için Çukurdere Mahallesinden Barutçuzâde 

Mehmed’i vakil ta‘yîn etmesidir. 

S. 241/B. Nu:469                                    30 Mayıs 1893 

Çukurdere Mahalesinden Hacı Hüseyin kızı Kerime, Mehmet kızı Fadime, Hacı 

Hüseyin kızı Hadice, Abdulmecid kızı Hadice, Akbekirzâde Mehmed Seyyid ve Ali adlı 

müvekkillerin Saray Mahallesinden Küçük İsmailzâde Feyzullah ve Ali ile İlyas 

Mahallesinden Hasan, Abdullah ve diğer Hasan ile aralarında olan Seyyid Ömer 

mürşidi Ali Bey vakıf da’vâsıyla, Feyzullah ve İbrahim ağalarla olan ırs, tahsilâthâne, 

emlak ve arazi da’vâları için Barutçuzâde Mehmed’i vekîl ta‘yîn etmeleridir. 
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S. 245/B. Nu:475                                    4 Haziran 1893 

Molla Kasım Mahallesinden Mehmed oğlu Dede Mehmed’in Çarmuzu 

karyesinden Kulakzâde Hacı Mehmed ile aralarında olan hukuk da’vâları için Haraza 

Mahallesinden Gabriel’i vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 249/B. Nu:480                                    10 Haziran 1893 

Saray Mahallesinden Hasan Kızı Zeyneb’in vefat eden eşi Mollazâde 

Osman’dan kendisine ırsen kalan emlak ve eşya ve mihr ve diğer işlerine fuzûlen 

müdâhale eden Hacı Mollazâde Mustafa ile aralarında olan hukuk işleri için Ferhadiye 

Mahallesinden Mustafa’yı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 257/B. Nu:494                                    11 Temmuz 189 

Mustafa Paşa Mahallesinden Kirkor ile aynı mahalleden Sargis’in Çukurdere 

Mahallesinden Ohannis ile aralarında olan hukuk işleri için Çukurdere Mahallesinden 

Barutçuzâde Mehmet’i vekîl ta‘yîn etmeleridir. 

S. 260/B. Nu:500                                    4 Temmuz 1893 

Mustafa Paşa Mahallesinden vefat etmiş olan Abdullah oğlu Şaban’ın kızı 

Fatıma’nın vâsisi Divanefendisizâde Abdullah ile Şaban’ın oğlu Mehmed Emin’in 

velâyetinde bulunduğu aynı mahalleden jandarma süvari çavuşlarından Hasan Çavuş’un 

bundan böyle velâyetlerinde bulunan çocukların kendileri hakkında açacakları hukuk 

da’vâları ve merhum Şaban’ın terekesi ile ilgili meseleler için Saray Mahallesinden 

Tırnovalı Mustafa’yı vekîl ta‘yîn etmeleridir. 

S. 271/B. Nu:519                                    26 Temmuz 1893 

Çarmuzu Mahallesinden Molla Ali kızı Fatıma’nın Tellik karyesinden Halil 

Ağanın oğulları Mustafa ve Ömer ile aralarında olan mihr, vâris ve diğer hukuk işleri 

için Bendbaşı Mahallesinden Mehmed’i vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 272/B. Nu:521                                    26 Temmuz 1893 

İlyas Mahallesinden Hacı Hasan kızı Ümmühan, aynı mahalleden Mehmed 

çoçukları Fatıma, Hacı Ali ve Abdulvahhab adlı kişilerin aynı mahalleden ve Hristiyan 

milletinden Kenan ile aralarında bulunan hukuk işleri için vekîl ta‘yîn etmeleridir. 
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S. 273/B. Nu:523                                    2 Ağustos 1893 

Meydancık karyesinden ? kızı Sultan ve Bekir oğlu Hanbey’in Bahri 

karyesinden biraderleri Hanbeyzâde İbrahim’in leyh ve aleyhlerinde açacağı da’vâların 

bütünü için Hanbeyzâde Bekir’i vekîl ta‘yîn etmeleridir. 

S. 273/B. Nu:524                                    29 Temmuz 1893 

Koyunoğlu Mahallesinden Hasan kızı Fatıma’nın Halfettin Mahallesinden vefat 

eden Kalaycıoğlu Mahmud’un terekesine sahip olan Hacı Ali ve Hacı İbrahim ile 

aralarında oluşacak hukuk işleri için Çukurdere Mahallesinden Mustafa Sabri’yi vekîl 

ta‘yîn etmesidir. 

S. 276/B. Nu:530                                    (silik) 1893 

Hüseyin Bey Mahallesinden Mehmed oğlu Bekir’in vefat etmiş olan kardeşinin 

zevcesi ile aralarında olan nafaka vesâire da’vâları için Ğarine Mahallesinden Bayram’ı 

vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 279/B. Nu:536                                    12 Ağustos 1893 

Arslanbeyzâde Mahallesinden ? nın boşanmış olduğu zevcesi Hidayet 

Mahallesinden Çerçi oğlu İsmail hakkında açmış olduğu mihr, nafaka, sükna vesâire 

da’vâları için vekîl ta‘yînidir. 

S. 282/B. Nu:541                                    17 Ağustos 1893 

Hayroğlu Mahallesinden Şaban ve Mustafa kızı Emine’nin aynı mahalleden 

Kekevizâde Hacı Hüseyin kızı ile aralarında olan hukuk işleri için Gök Sofu 

Mahallesinden Osik’i vekîl ta‘yîn etmeleridir. 

S. 287/B. Nu:551                                26 Temmuz 1893 

Zangoç Mahallesinden Turfandanın oğlunun Haraza Mahallesinden Çıtak oğlu 

Agop ve kardeşleri ile aralarında olan ırs ve diğer hukuk da’vâları için Gabriel’i vekîl 

ta‘yîn etmesidir. 

S. 289/B. Nu:553                                    15 Ağustos 1893 
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Saray Mahallesinden Şaban oğlu Hacı Mehmed’in aynı mahalleden zevcesi 

Zühre ile aralarında olan mihr ve nafaka da’vâları için Ayıntablı Mahallesinden 

Atmalızâde Hacı Hüseyin’i vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 290/B. Nu:554      28 Ağustos 1893 

Arslanbeyzâde Mahallesinden vefat eden Osman’ın kızı ve Mehmed oğlu Hacı 

Mustafa’nın vefat eden Osman’ın terekesine vâsi olanlar ile aralarında olan hukuk işleri 

için vekîl ta‘yînidir. 

 

S. 300/B. Nu:569                                    17 Eylül 1893 

Kuluşağı karyesinden İbrahim’in evlatları Bekir, Halid ve Hatice’nin Kuluşağı 

karyesi ahalisiyle aralarında olan arazi da’vâsı ve diğer bütün hukuk işleri için 

Ferhadiye Mahallesinden Tırnovalı Mustafa’yı vekîl ta‘yîn etmeleridir. 

S. 301/B. Nu:571                                    15 Eylül 1893 

Çırmıktı karyesinden Hacı Ali oğlu Hacı Ahmet’in Tellik karyesinden Kürd 

Ahmet ve biraderi ve onun oğlu Abdurrahman ile aralarından olan kavaklık da’vâsıyla 

bundan sonraki hukuk işleri için Haraza Mahallesinden Gabriel’i vekîl ta‘yîn 

etmeleridir. 

S. 313/B. Nu:1                                     25 Eylül 1893 

Hayroğllu Mahallesinden Hacı Halil oğlu İsmail’in Hüseyin Bey Mahallesinden 

Yüzbaşızâde Ali ile aralarında olan öşür da’vâsı ile diğer hukuk işleri için Ferhadiye 

Mahallesinden Mustafa’yı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 315/B. Nu:5                                     24 Eylül 1893 

 Ğarine Mahallesinden Mustafa ve kardeşi Zeynep’in aynı mahalleden 

Hüseyin’in alehlerinde açmış olduğu da’vâ ve bütün hukuk işleri için Ayıntablı 

Mahallesinden Atmalızâde Mehmed’i vekîl ta‘yîn etmeleridir. 

S. 316/B. Nu:6                                     25 Eylül 1893 
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Banazi Mahallesinden Asiye ve kızı Emine ile oğulları Ahmed ile Mahmud’un 

Haraza Mahallesinden Baran’ın oğulları ile aralarında olan alacak da’vâsı ve diğer 

hukuk işleri için Ferhadiye Mahallesinden Mustafa’yı veki ta‘yîn etmeleridir. 

S. 319/B. Nu:13(B)                         20 Ekim 1893 

Haraza Mahallesinden Hacı Ömerʼin Tırnovalı Mustafaʼnın aleyhinde açmış 

olduğu alacak da’vâsı ve diğer bütün hukuk işleri için Ayıntablı Mahallesinden Hafız 

Mehmedʼi vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 324/B. Nu:21                                    31 Ekim 1893 

Aşağı Banazi karyesinden Ahmed oğlu Halil ile Halil kızı Hadiceʼnin Barğuzu 

karyesinden merhum Süleymanʼın mirasçıları ile aralarında olan bağ da’vâsı ve diğer 

tüm hukuk işleri için Ferhadiye Mahallesinden Tırnovalı Mustafaʼyı vekîl ta‘yîn 

etmeleridir. 

S. 324/B. Nu:22                                    2 Kasım 1893 

Hüseyin Bey Mahallesinden Mehmed kızı Zeyneb ve Molla Yusuf kızı Aişeʼnin 

Uçbağlar Mahallesinden Abdullah ile aralarında olan miras da’vâsı ve diğer hukuk işleri 

için Sarıcızâde Mahallesinden Abdullahʼı vekîl ta‘yîn etmeleridir. 

S. 328/B. Nu:29                                    13 Kasım 1893 

Saray Mahallesinden Hacı Hasan oğlu Hacı Ömerʼin Kernek Mahallesinden 

Mehmed Ali ile aralarında olan alacak da’vâsı ile diğer tüm hukuk işleri için İlyas 

Mahallesinden Hasanʼı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 332/B. Nu:35                                    3 Aralık 1893 

Orta Köy karyesinden olub Besni kazası dahilinde yaşayan Mustafa oğlu 

Hasanʼın Porga nahiyesinden Maden ağa ile aralarında olan emlak, arazi ve eşya 

da’vâları ile diğer hukuk işleri için Çukurdere Mahallesinden Bayram ve Ali efendileri 

vekîl ta‘yîn etmesidir. 
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S. 332/B. Nu:36                                    27 Kasım 1893 

Akpınar Mahallesinden Mehmed ve Halil oğlu Ömerʼin … karyesinden 

Abdullah ile aralarında olan su da’vâsıyla diğer hukuk işleri için Ferhadiye 

Mahallesinden Mustafaʼyı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 337/B. Nu:44                                    27 Kasım 1893 

Yukarı Banazi karyesinden Molla Hasan kızı Aişeʼnin aynı karyeden Molla 

Hasan oğulları Bekir ve Ahmed ile aralarında olan ırs da’vâsıyla diğer hukuk işleri için 

Ğarine Mahallesinden Bayramʼı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

Ç. Terekeden alacak da’vâsı 

 

S. 188/B. Nu:381                                    24 Kasım 1892 

Saray Mahallesinden vefat eden Hacı İbrahimʼin verâsetinin zevcesi Zeynep ile 

kardeşleri Mustafa ve Emineʼye mahsus olduğu isbat edildikten sonra Zeynebʼin 

vekîlinin Zeynep adına terekeden dokuz adet altını talep etmesidir. 

S. 201/B. Nu:407                                    26 Ocak 1893 

Akpınar Mahallesinden vefat eden Mustafa kızı Safiye’nin varisi olduğunu 

iddi’â eden ve amcaoğlu olduğu belirlenmiş olan Hacı Salih’in vekîli Darendeli 

Mustafa’nın Saray Mahallesinden Hakalmaz Hasan zimmetinde bulunan on sekiz 

ğuruştan on beş ğuruşu vekîli olduğu Hacı Salih adına talep etmesidir. 

S. 203/B. Nu:411                                              2 Ocak 1893 

Çarmuzu Mahallesinden Abdullah’ın vefat eden dedesi Osman’ın hayatında 

vasîyet ettiği üzere vefatından sonra terekesinden kendisi ve amcasının oğlu Bekir için 

hisselerine düşeni amcalarından talep etmesidir. 

S. 205/B. Nu:412                                    13 Şubat 1893 

Tecde Mahallesinden vefat eden Yakub’un gelini Hatice’nin vekîli Müslüm’ün 

vefat edenin terekesinden Yakub kızı Ümmühan’ın zevci Hacı Musa’nın fuzûlen almış 

olduğu seksen arı kovanı ve bahçeler hâsılatını Ümmühan ve çoçukları için talep 

etmesidir. 
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S. 206/B. Nu:413                                    1 Şubat 1893 

Tecde Mahallesinden vefat eden Yakub’un kızı Ümmühan’ın vekîli Tırnovalı 

Mustafa’nın Ümmühan zevci Hacı Musa’dan vefat eden Yakub’un terekesinden 

Ümmühan’ın hissesine düşen seksen arı kovanı ve bahçeler hâsılatını talep etmesidir. 

S. 211/B. Nu:423                                                8 Şubat 1893 

Tecde Mahallesinden vefat eden Ümmühan ve Hatice hatunlardan Ümmühan’ın 

vekîli Mustafa’nın Hatice’nin vekîli Salim’den Hatice’nin daha evvel saklamış olduğu 

sekiz yüz kuruşu talep etmesi ve da’vâdan men edilmesidir. 

S. 215/B. Nu:426(B)                                                14 Mart 1893 

Akpınar Mahallesinden vefat eden Soğanzâde Hacı Ömer’in varislerinden Hacı 

Abdullah’ın terekeden hissesine düştüğünü ifade ettiği kırk iki kuruşu talep etmesidir. 

S. 229/B. Nu:447                                    2 Mayıs 1893 

Banazi Mahallesinden Ali Osman oğlu Hıdır’ın aynı mahalleden vefat eden 

Kadızade Cafer zimmetinde olan yüz kuruş alacağını Hıdır’ın vâsisi Gülizar’ın vekîli 

Bayram’dan talep etmesidir. 

S. 238/B. Nu: 463                                  28 Mayıs 1893 

Tek Çeşme Mahallesinden ve Ermeni milletinden Mardiris oğlu Adam’ın Adafi 

Mahallesinden üç ay evvel vefat eden Mehmed’in hayatta iken kendisinden almış 

olduğu buğday ve bağ esmânlarını vârisi Bekir’den talep etmesidir. 

S. 238/B. Nu: 464      26 Mayıs 1893 

Kernek Mahallesinden vefat eden Hüseyin oğlu Osman’ın mirası taksim 

edildikten sonra kızı Aişe’nin babasının mirasından kardeşi Hasan elinde bulunan bin 

beş yüz kuruş kıymetindeki bir bab hanede kendi payının da bulunduğunu iddi’â 

etmesidir. 
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S. 243/B. Nu: 473      29 Mayıs 1893 

Tecde Mahallesinden 1890 tarihinde vefat eden Mustafa kızı Fatıma’nın 

vârislerinden kızları Ümmühan ve Hadice hatunların vekîllerinin yine Fatıma’nın vefat 

eden oğlu Ahmed’in zevcesi Müslüm’e açmış olduğu terekeden alacak da’vâsıdır. 

S. 246/B. Nu: 476                      8 Haziran 1893 

Tek Çeşme Mahallesinden Kızıl Keşiş oğlu Mardiros’un Şeyh Bayram 

Mahallesinden vefat eden Seferoğlu Mehmed’in kendisine borcu olan 432,5 kuruşun 

Mehmed’in vârisleri olan eşi Aişe ve kızı Safiye’den talep etmesidir. 

S. 260/B. Nu: 499      30 Haziran 1893 

Malatya şehri mahallelerinden vefat eden 1883 yılında vefat eden Fatıma’nın 

kendisinden evvel vefat eden oğlu Ahmed’in hayatta iken annem Fatıma’ya aittir dediği 

bahçeden ikisinin de vefatından sonra merhum Ahmet’in kız kardeşleri Ümmühan ve 

Hatice’nin vekîllerinin onların hissesine düşeni talep etmeleri ve reddedilmeleridir. 

S. /265B. Nu: 509      14 Temmuz 1893 

Yukarı Banazi karyesinden i’lâm tarihinden iki sene evvel vefat  eden Hacı 

Hasan oğlu Osman’ın verâsetinden zevcesi Emine’nin payına düsen bin kuruşun vekîli 

aracılığıyla vefat eden Osman’ın oğlu diğer Osman’ın vekîli Bayram’dan talep edilmesi 

ve teslîmidir. 

S. 271/B. Nu:520      26 Temmuz 1893 

Dabakhâne Mahallesinden Hasan kızı Aişe’nin, Nuriye Mahallesinden 

Cumali’nin daha evvel vefat eden kız kardeşi Fatıma’nın malından almış olduğu yirmi 

kuruşu talep etmesidir. 

S. 275/B. Nu: 527      28 Temmuz 1893 

Şifa Mahallesinden ve Katollik milletinden İstefan oğlu Garabet’in Mustafa Paşa 

Mahallesinden vefat eden Şaban ağanın kızı Fatıma’nın vâsisi huzurunda da’vâ vekîli 

Mustafa’dan vefat eden Şaban’dan alacak hakkı olan bin sekiz yüz altmış beş kuruşu 

talep etmesidir. 
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S. 285/B. Nu: 547                            22 Ağustos 1893 

Akpınar Mahallesinden Kurrazâde Hüseyin’in Banazi karyesinden vefat eden 

Ömer oğlu Yusuf zimmetinde olan bin iki yüz kuruşu merhumun terekesinin intikal 

ettiği zevcesi Zeynep’ten talep etmesidir. 

S. 305/B. Nu: 577                                    15 Eylül 1893 

Çukurdere Mahallesinden Garabet’in ? karyesinden vefat eden Bektaş’ın 

terekesinden alacağı olan dört yüz altmış kuruşu talep etmesidir. 

S. 307/B. Nu: 579                                    25 Eylül 1893 

Zaviye Mahallesinden vefat eden İsmail’in kızı Esma’nın zevcesi ve vekîli olan 

Hasan’ın Esma’nın kardeşlerinden verâsetten Esma’nın hissesine düşeni talep etmesidir. 

S. 308/B. Nu: 580                                    25 Eylül 1893 

Tecde Mahallesinden Ümmühan ve Hatice’nin vekîllerinin bu hatunların vefat 

etmiş olan kardeşi Ahmed’in çocukları Yakup ve Emine’nin vâsisi Müslüm’den vekîli 

oldukları hatunların hissesine düşen bahçe hâsılatını talep etmeleridir. 

S. 309/B. Nu: 581      27 Eylül 1893 

Tecde Mahallesinden Ümmühan ve Hatice’nin vekîllerinin bu hatunların vefat 

etmiş olan kardeşi Ahmed’in çocukları Yakup ve Emine’nin vâsisi Müslüm’den vekîli 

oldukları hatunların hissesine düşen bağ hâsılatını talep etmeleridir. 

S. 310/B. Nu:583      23 Eylül 1893 

Şifa Mahallesinden Ohannis’in Mustafa Paşa Mahallesinden vefat eden Şaban’ın 

verâsetinin intikal ettiği küçük kızı Fatıma’nın vâsisi Divanefendisizâde Abdullah’tan 

Şaban’ın kendisine borcu olan üç yüz yirmi dört kuruşu talep etmesidir. 

S. 322/B. Nu:20                                    30 Ekim 1893 

Ayıntablı Mahallesinden Atmalızâde Hafız Mehmedʼin iʼlâm tarihinden on sene 

evvel vefat eden Molla Osmanʼın verâsetinden vekîli olduğu Zeyneb adına diğer 

mirasçılardan hisse talebidir. 
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S. 324/B. Nu:23                             3 Kasım 1893 

Halfeddin Mahallesinden Bekir oğlu Hamzaʼnın Mustafa Paşa Mahallesinden 

Hacı Aliʼden Malatya Jandarma piyade süvari neferlerinden iken vefat eden babasına 

borcu olan on iki kuruştan hissesine isabet eden dokuz kuruşu talep etmesidir. 

S. 331/B. Nu:34                                    23 Kasım 1893 

Uçbağlar Mahallesinden Mehmed oğlu İzollioğlu Hasanʼın aynı mahalleden 

vefat eden Hacı Yusufʼun vârislerinden babasının Hacı Yusufʼun amcasıoğlu olması 

hasebiyle kendi hissesine düseni talep etmesidir. 

S. 341/B. Nu:52                                    21 Aralık 1893 

Çukurdere Mahallesinden Molla Mustafaʼnın aynı mahalleden vefat eden Hacı 

Hasan kızı Duduʼnun vâsisi olduğunu iddi’â ederek diğer vârislerden terekeden üçte bir 

hissenin kendisine verilmesini talep etmesidir. 

S. 352/B. Nu:68                                    21 Ocak 1894 

Çırmıktı karyesinden vefat eden Mehmed oğlu Aliʼnin verâsetinin zevcesi 

Fatıma, kızı Fatıma, kardeşi Emine ve babası Mehmedʼe intikâlinden sonra Mehmedʼin 

vefat eden oğlunun alacaklarını tahsilidir. 

S. 363/B. Nu:91                                        25 Şubat 1894 

Malatyaʼnın Atik şehri mahallâtından Meydan Başı Mahallesinden vefat eden 

İbrahim oğlu Hacı Hüseyinʼin verâsetinin kardeşi Hacı Mehmedʼin oğlu intikâl ettiği 

tahkik edildikten sonra aynı mahalleden Hasan oğlu Mustafaʼnın vefat edenden alacağı 

olan iki yüz kuruşu talep etmesidir. 

D. Görevlendirme 

 

S. 185/B. Nu:376                                    22 Aralık 1892 

Malatya’da Hasan Bey mescidinin müezzinlik görevinin Abdurrezzak vefat 

ettikten sonra yevmi tam akçe ile Mehmed oğlu Mahmud’a verilmesidir. 

S. 189/B. Nu:382                                       22 Aralık 1892 
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Malatyaʼda Zaviye-i Kübrâ vakfının … hissedarlığına mutasarrıf olan Seyyid 

Mehmedʼin vefatından sonra yerine çocuklarının bu göreve ehil olması vaktine kadar 

Abdurrahmanʼın görevlendirilmesidir. 

S. 189/B. Nu:383                                    1 Ocak 1893 

Zaviye-i Kübra vakfının imamet cihetinde görevli olan Seyyid Abdurrahman ve 

Seyyid Mehmed efendilerden vefat eden Mehmet’in yerine oğlu Şükrü iktidar sahibi 

olana kadar yerine Seyyid Abdurrahman’ın görevlendirilmesidir. 

S. 190/B. Nu:384                                   2 Ocak 1893 

Hatuniye Tekkesi mütevellillerinden olan Seyyid Mehmed’in vefatından sonra 

yerine üç oğlundan büyük oğlu İshak’ın görevlendirilmesidir. 

S. 190/B. Nu:385                                    23 Aralık 1892 

Zaviye-i Kübra vakfının mütevellillerinden olan Seyyid Mehmed’in vefatından 

sonra yerine üç oğlundan büyük oğlu İshak’ın görevlendirilmesidir. 

S. 190/B. Nu:386                                    2 Ocak 1893 

Kadı Şafi mescidinin günlük bir akçe ile temizlik işlerine bakarken vefat eden 

Mustafa oğlu Abdulvahhab’ın yerine onun oğlu Abdulvahhab’ın görevlendirilmesidir. 

S. 191/B. Nu:387                                    11 Ocak 1893 

Kadı Şafi mescidinin müezzinliğini yapan Hasan’ın vefatından sonra yerine oğlu 

Şehabeddin’in görevlendirilmesidir. 

S. 191/B. Nu:388                                    26 Aralık 1892 

Kadı Şafi mescidinin imamlığını yapan Hasan oğlu Mehmed’in vefat ettikten 

sonra yerine Mustafa Paşa Mahallesinden Abdullah’ın görevlendirilmesidir. 

S. 194/B. Nu:391                                    3 Ocak 1893 

Kadı Şafi mescidinin tevliyet cihetine vakıf evlatlarından İshak efendinin 

görevlendirilmesidir. 

S. 195/B. Nu:395                                    24 Aralık 1892 
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Hacı Ali bin Ahmed vakfının mütevellilerinden Ali oğlu Seyyid Mehmed’in 

vefat etmesinden sonra yerine oğullarının geçmesi için berât-ı şerif istenmiş ancak 

berâtın gelmesinden evvel iki oğlunun da vefat etmesi üzerine yerine torunu Mehmed’in 

görevlendirilmesidir. 

S. 208/B. Nu:417                                    18 Şubat 1893 

Şahabiye-i Kübra medresesinin müderrislik cihetine mutasarrıf olan Hacı 

Mehmed’in vefatından sonra yerine küçük oğlu Abdullah’ın geçmesi gerekirken onun 

ilim tahsilinde bulunması sebebiyle yerine on üç sene mühletle bil-benâbe hizmet etmek 

üzere Cevherizâde Mahallesinden Abdullah’ın görevlendirilmesidir. 

S. 209/B. Nu:418                                    18 Şubat 1893 

Hangâh-ı Nuriye medresesinin müderrislik cihetine mutasarrıf olan Hacı 

Mehmed’in vefatından sonra yerine büyük oğlu Hacı Hasan’ın geçmesi gerekirken onun 

ilim tahsilinde bulunması sebebiyle yerine sekiz sene mühletle bil-benâbe hizmet etmek 

üzere Cevherizâde Mahallesinden Abdullah’ın görevlendirilmesidir. 

S. 209/B. Nu:419                                    26 Aralık 1892 

Kadı Şafi mescidinin imamet cihetine mutasarrıf olanların vefatlarından sonra 

evlatlarının kesb-i iktidarına değin yerlerine Mustafa Paşa Mahallesinden Abdullah’ın 

görevlendirilmesidir. 

S. 210/B. Nu:420                                    2 Mart 1893 

Hafız Mustafa Paşa Cami’sinin imamet cihetine mutasarrıf olan Mehmed’in 

vefatından sonra yerine geçmesi gereken büyük oğlu Abdullah’ın kendi rızasıyla 

vazifeyi kardeşi Cebrail’e devretmesi ve Cebrail'in görevlendirilmesidir. 

S. 211/B. Nu:422                                    14 Mart 1893 

Fahri Ali Camisinin günlük beş akçe yevmiye ile müderrisliğini yapan Hacı 

Mehmed oğlu İbrahim’in vefat etmesi üzerine yerine Mehmed’in görevlendirilmesidir.  
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S. 212/B. Nu:424                                    14 Mart 1893 

Ferhadiye Camisinin nısf-ı imamet cihetine mutasarrıf olan Hacı Mehmed’in 

vefatından sonra yerine geçecek olan oğlu Ahmed’in kendi rızasıyla görevi babasının 

biraderzâdesi Abdullah’a terk etmesi ve Abdullah’ın görevlendirilmesidir.  

S. 213/B. Nu:425                                    14 Mart 1893 

Ferhadiye Camisinin tedrisat, tevliyet,i mamet, müezzinlik ve ferraşlık 

görevlerinin nısf hissesine mutasarrıf olan Hacı Mehmed’in vefatından sonra bu 

görevlere oğlu Ahmed’in amcazâdelerinin de rızasıyla görevlendirilmesidir. 

S. 216/B. Nu:429                                    19 Mart 1893 

Tellik karyesinde bulunan caminin hatiplik cihetine mutasarrıf olan Osman 

Garip’in vefatından sonra yerine emmizadesi Ahmed’in görevlendirilmesidir. 

S. 298/B. Nu:566                                    ? Eylül 1893 

Malatya’da Şeyh Tacettin vakfının zaviyedarlık cihetine mutasarrıf olan Şeyh 

Mehmed’in vefatından sonra yerine oğlunun oğlu Abdullah’ın görevlendirilmesidir.  

S. 330/B. Nu:32                                    25 Kasım 1893 

Hısn-ı Mansur kazasının Ali Uşağı karyesinde bulunan Şeyh Mahmud el-Ensâri 

zaviyesinin zaviyedarlık cihetine mutasarrıf olan Hacı Mehmedʼin vefatından sonra 

yerine oğlu Hamza ve vefat eden diğer oğlu Vakkasʼın oğlu Mahmudʼun 

görevlendirilmesidir. 

S. 311/B. Nu:33                                    23 Kasım 1893 

Ayıntablı Mahallesinde bulunan Yeğin Ağa camisinin tevliyet cihetine 

mutasarrıf olan İsmailʼin vefatından sonra yerine görevlendirilen oğlu İbrahimʼin de 

vefat etmesi üzerine bu görevin İbrahimʼin oğlu Mehmedʼe tevcih edilmesidir. 

S. 333/B. Nu:38                                    3 Aralık 1893 

Malatyaʼnın Atik şehrinde bulunan Mir Ömer Gazi camisinin (…) cihetine 

mutasarrıf olan Hasan oğlu Ahmedʼin vefat etmesi üzerine yerine oğlu Ömerʼin 

görevlendirilmesidir. 
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S. 333/B. Nu:39                                    3 Aralık 1893 

Malatyaʼnın Atik şehrinde bulunan Mir Ömer Gazi camisinin müezzinlik 

cihetine mutasarrıf olan Hüseyinʼin vefat etmesi üzerine Bekir, Mustafa ve İbrahim adlı 

oğullarının kendi rızalarıyla bu görevi Mustafaʼnın oğlu Abdullahʼa devretmeleri 

üzerine Abdullahʼın görevlendirilmesidir. 

S. 348/B. Nu:59                                    tarih yazılmamış! 

Atik şehrin mahallâtından Toptaş mahallesinde vâki caminin işlerine mutasarrıf 

olan Mustafa oğlu Halil ve Osmanʼın vefat etmeleri üzerine bu hizmete Osmanʼın oğlu 

Dervişʼin görevlendirilmesidir. 

S. 361/B. Nu:85                                    14 Şubat 1894 

Barğuzu karyesinde bulunan Kürd Ali camisinin imamet cihetine mutasarrıf olan 

Ömer oğlu Ahmedʼin vefat etmesi ve oğullarının bu görevden ferâğat etmeleri üerine 

yerine yapılan imtihan ile Hacı Mehmedʼin görevlendirilmesidir. 

S. 362/B. Nu:87                                    14 Şubat 1894 

Barğuzu karyesinde bulunan Kürd Ali camisinin hitabet cihetine mutasarrıf olan 

Ömer oğlu Ahmedʼin vefat etmesi ve oğullarının bu görevden ferâğat etmeleri üzerine 

yerine yapılan imtihan ile Hacı Mehmedʼin görevlendirilmesidir. 

E. Alacak da’vâsı 

 

S. 206/B. Nu:414                                    18 Şubat 1893 

Sinan Paşa Camii vakfının mütevellileri aralarında geçen alacak verecek 

da’vâsıdır. 

S. 218/B. Nu:432                                    silik 

Nuriye karyesinden İbrahim oğlu Cumali’nin Sancaktar Mahallesinden ve 

bidayet hukuk mahkemesi mübaşirlerinden Hasan’dan alacak da’vâsıdır. 

S. 242/B. Nu:471                                    31 Mayıs 1893 
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Ğarine Mahallesinden Ali oğlu Hüseyin’in Komşular karyesinden Yusuf oğlu 

Bektaş’a satmış olduğu katırın yedi yüz yirmi iki kuruş yirmi pâre olan ücretini talep 

etmesidir. 

S. 247/B. Nu:478                                    10 Haziran 1893 

Mübarek karyesinden muhtar Ali oğlu Mehmed’in şikâyeti üzerine Malatya 

çarşısında Hacı Abdullah Efendi hânında bulunan Simon’un kendisine borcu olan elli 

iki kuruşun ödenmesidir. 

S. 253/B. Nu:489                                    18 Nisan 1893 

Nuriye Mahallesinden Cumaliʼnin Mustafa Paşa Mahallesinden Hacı Aliʼden 

yüz ğuruş kıymetinde bir aded (? ) alacağını Hacı Aliʼden talep etmesidir. 

S. 261/B. Nu:501                                    4 Temmuz 1893 

Malatya merkez mahallelerinden ve süvari askerlerinden olan Abdullahʼın yine 

aynı mahalleden Hüseyin Ağa ile aralarında olan alacak da’vâsıdır. 

S. 267/B. Nu:511                                    15 Temmuz 1893 

Orduzu karyesinden Ömer kızı Elifʼin aynı mahalleden kardeşi Mehmedʼden iki 

yüz kuruş alacağını talep etmesidir. 

S. 268/B. Nu:513      20 Temmuz 1893 

Korucuk karyesinden Hüseyin oğlu Cumali’nin Keban kazası karyelerinden 

Patrik karyesinden Hasan oğlu Kasım’a sekiz ay evvel vermiş olduğu üç yüz kırk kıyye 

tuzu talep etmesi ve bunun teslîminin Kasım’a ilzâm olunmasıdır. 

S. 270/B. Nu:516                                    26 Temmuz 1893 

Arslanbeyzâde Mahallesinden Mehmed kızı Esma’nın vekîli olan Abdullah’ın 

yine Arslanbeyzâde Mahallesinden (? )nın Esma’nın malından ve elinden almış olduğu 

toplam iki on kuruşu vekîli olarak talep etmesidir. 

S. 270/B. Nu:517                                    26 Temmuz 1893 

Koyunoğlu Mahallesinden Abdullah kızı Aişeʼnin vekîlinin Aişe adına Nuriye 

Mahallesinden Bayramʼdan borcu olan altı yüz kuruşu talep etmesidir.  
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S. 27/B. Nu:522                                    ? Temmuz 1893 

Boran karyesinden Mehmet kızı Sultan’ın Arabuşağı karyesinden Hasan’dan 

alacağı olan yüz elli kuruş borcunu talep etmesi ve yüz kuruş sulh bedeli ile 

anlaşmalarıdır. 

S. 274/B. Nu:525                                    28 Temmuz 1893 

Arslanbeyzâde Mahallesinden Mehmet kızı Esma’nın vekîli aracılığıyla aynı 

mahalleden Abdulğafur oğlu Salim’den iki yüz ğuruş alacağını talep etmesidir. 

S. 274/B. Nu:526                                    17 Temmuz 1893 

Mustafa Paşa Mahallesinden vefat eden Şaban kızı Fatıma’nın vasîsi 

Abdullah’ın Saray Mahallesinden Kasım oğlu Mustafa’dan merhum Şaban’a sened ile 

belirlenmiş olan beş yüz elli üç kuruş borcunu talep etmesidir. 

S. 278/B. Nu:534                                    11 Ağustos 1893 

Şeyh Bayram Mahallesinden vefat etmiş olan Sefer oğlu Mehmed’in zevcesi 

Aişe’nin Tek Çeşme Mahallesinden Kızıl Keşiş aleyhinde açmış olduğu alacak 

da’vâsından men edilmesidir. 

S. 280/B. Nu:538                                    12 Ağustos 1893 

Çingüş Mahallesinden (? )’in Akpınar Mahallesinden Nizam oğlu İbrahim’den 

alacağını da’vâ etmesidir. 

S. 287/B. Nu:550                                    22 Ağustos 1893 

Zaviye Mahallesinden ve vakıf mütevellilerinden olan Yahya Efendi ve 

Muhammed Efendiʼnin diğer mütevellilerden alacak da’vâlarıdır. 

S. 291/B. Nu:557                                    23 Ağustos 1893 

Büyük Hüseyin Bey Mahallesinden Hacı Yusufʼun vekili Sabri Efendi 

tarafından Hacı Yusuf adına Şehaniyye-i kübrâ ve Nuriye vakıfları gelirlerinden hakkı 

olanı talep etmesidir. 
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S. 292/B. Nu:558                                    31 Ağustos 1893 

Hıroğlu Mahallesinden Hacı Aliʼnin aynı mahaleden (? ) ile aralarında olan 

bahçe ve alacak da’vâlarına Sarıcızade Mahallesinden Abdullahʼı vekil ta‘yîn etmesi ve 

sonrasında görülen da’vâlardır.  

S. 302/B. Nu:573                                    19 Eylül 1893 

Arslanbeyzâde Mahallesinden (? ) nin vekili tarafından (? ) nin eski kocası 

İsmail’den alacağı olan altın ve bileziği talep etmesidir. 

S. 303/B. Nu:575                                    20 Eylül 1893 

Mustafa Paşa Mahallesinden Ohannisʼin vekili Sabri Efendinin aynı mahalleden 

Kunduracı Şaban Ağaʼnın Ohannisʼe olan borcunu Şaban Ağanın vârisi Fatımaʼnın 

vâsisi Abdullah efendiden talep etmesidir. 

S. 304/B. Nu:576                                    21 Eylül 1893 

Hacı Abdizâde Mahallesinden vefat eden Osman’ın oğlu Ahmet’in İspendere 

karyesinden vefat eden Ebuzer’in oğlundan babasının onun babasına hayatta iken borç 

vermiş olduğu beş yüz otuz beş kuruşu talep etmesidir. 

S. 311/B. Nu:584                                    24 Eylül 1893 

Malatya’da Seyyid Ömer vakfının evlâdlarından olan Receb oğlu Ömer’in vakıf 

mütevellisinden bin beş yüz ğuruş alacağını talep etmesidir. 

S. 312/B. Nu:585                                    ? 1893 

Çırmıktı karyesinden Hacı Ali oğlu Hacı Ahmed’in Tellik karyesinden alacağı 

olan şahısların vekîli Mustafa’dan alacağını talep etmesidir. 

S. 319/B. Nu:12                                    15 Ekim 1893 

Atik şehrin Toptaş Mahallesinden Hasan kızı Elifʼin altı sene evvel vefat eden 

babasına ait olan ve miktarı belli olmayan Osmanlı altınlarını Torunuşağı karyesinden 

Yusufʼtan talep etmesidir. 
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S. 325/B. Nu:24                                    9 Kasım 1893 

İlyas Mahallesinden Hakalmaz Hasanʼın vekîli olduğu Ümmühan, Fatıma, Hacı 

Ali, Mahmud ve Abdullah adına bunlara borcu olan Mehmedʼden alacakları olan dokuz 

bin iki yüz kuruşu talep etmesidir. 

S. 327/B. Nu:26                                    11 Kasım 1893 

Ferhadiye Mahallesinden Koca Hacızâde Osmanʼın Atik Şehirʼde olan 

Darüssade Ağa camisinin Aspuzu Mahallesinden … bir başka mahalleye nakli için ücret 

konusunda anlaştığı Tecde Mahallesinden Kadı Kasımzâde Hüseyin oğlu Mehmed ve 

onun oğlu Mehmedʼden alacağı ücreti talep etmesidir. 

S. 330/B. Nu:31                                    25 Kasım 1893 

Tecde Mahallesinden Kadı Kasımsâde Mehmedʼin Ferhadiye Mahallesinden 

Koca Kadızâde Osmanʼdan mütevellisi olduğu Atik şehirde olub harap olan Dersaade 

Camisinin Ispartaʼda Koz kök nâm mahale taşınması ile ilgili alacağı olan ücreti talep 

etmesidir. 

S. 333/B. Nu:37                                    23 Kasım 1893 

Uçbağlar Mahallesinden vefat eden Bekir oğlu Molla Hasanʼın vârislerinden 

zevcesi Besimeʼnin aynı mahalleden Hacı Halilʼden vefat eden eşine olan borcundan 

hissesine düşeni talep etmesidir. 

S. 342/B. Nu:53                                    23 Aralık 1893 

Çatak Mahallesinden vefat eden Agopʼun vekîli Mustafaʼnın Agop hayatta iken 

kendisinden borç alan Garabet ve Ohannisʼten Agopʼun vârisleri adına alacak talebidir. 

S. 358/B. Nu:80                                    8 Şubat 1894 

Aslında Trabzon vilâyetinin Of kazası ahalisinden olub tarih-i iʼlâmda Malatya 

çarşısında Şeyh Velioğlu hânında ikamet eden tüccardan Mehmed Sâ‘idʼin şu an o 

beldede olmayan kardeşinin alacakları için kendisini vekîl ta‘yîn etmesi üzerine 

Mehmed Sâ‘idʼin bu alacakları tahsil etmesidir. 
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F. Şikâyet dilekçesi 

 

S. 200/B. Nu:405                                    7 Ocak 1893 

Kernek Mahallesinden Mehmed oğlu Bekir Çavuş Hatunsuyu karyesinden 

Gaffarağazâde Abdurrahman ve varislerinden bir tarlalarını bir sene müddetle dokuz 

yüz ğuruşa isticar ederek karpuz ekmesi ve bu karpuz hisselerinden dörtte bir hissenin 

Kavakçıoğlu Ömer’e isabet ettikten sonra Ömer’in alacak da’vâsından men edilmesinin 

talep edilmesidir. 

S. 228/B. Nu:446                                    2 Mayıs 1893 

Küçük Hüseyin Bey Mahallesinden Hacı Ömer oğlu Hacı Ali’nin Aspuzu 

mezra’sında bulunan bahçesinden geçen Hacı Mustafa’nın zarar verdiği ve oradan 

geçmesinin mennini talep ettiği dilekçedir.  

S. 230/B. Nu:449                                    6 Mayıs 1893 

Akpınar Mahallesinden Hacı Ali oğlu Halil’in Jandarma piyade bölüğü emini 

Hasan’ın kendi evinin duvarının üzerine kiriş atmasını da’vâ etmesi ve Hasan’ın 

uyarılmasıdır. 

S. 230/B. Nu:450                                    6 Mayıs 1893 

Cafana karyesinden Süleyman oğlu Ahmed’in bin üç yüz seksen senesi 

Ağustosunda harman vaktinde kim olduklarını bilmediği eşkıyalar tarafından gasp 

edilen merkebinin Ohannis’in elinde olduğunu ve onun kendisine teslîmini bildiren 

dilekçedir. 

S. 240/B. Nu:467                                    30 Mayıs 1893 

Abdulgaffar Mahallesinden Mehmed oğlu Süleyman Bendbaşı Mahallesinden 

Hacı Seydo’nun kız kardeşi Elif’ten beş yüz kuruşa aldığı bahçe ile ilgili bahçe 

komşusu olan aynı mahalleden Bilal hakkındaki şikâyet dilekçesidir. 

S. 247/B. Nu:477                                    10 Haziran 1893 
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Babik karyesinden Hüseyin oğlu Yusuf’un kendisinden çalınan dört keçiden 

ikisinin Akpınar Mahallesinden Hüseyin’e satılmış olduğunu iddi’â etmesi ve bu iki 

keçinin kendisine teslîmidir. 

S. 249/B. Nu:482                                    14 Haziran 1893 

Babik karyesinden Hüseyin oğlu Yusuf’un i’lâm tarihinden yirmi beş gün evvel 

iki keçisinin çalınmış olub Sancaktar Mahallesinden Dırejanzâde Halil’n elinde 

bulunduğunu beyan etmesi ve bunların kendisine teslîmidir. 

S. 257/B. Nu:493                                     11 Temmuz 1893 

Akpınar Mahallesinden Halilʼin vekili olan Göksofu Mahallesinden Kenan 

veledi Osikʼin şikâyeti üzerine Halil ile yine aynı mahalleden olan İbrahimin aralarında 

olan arazi da’vâsını görülmesi ve Halilʼin lehine sonuçlanmasıdır. 

S. 259/B. Nu:498                                    24 Haziran 1893 

Kızıl Keşiş Mahallesinden ve Ermeni milletinden Sergiʼnin Mustafa Paşa 

Mahallesinden vefat eden Bekir Ağaʼnın verasetinden olan on yedi adet kavak ağacını 

satın alıp kesmek istemesi üzerine Bekir Ağaʼnın vârisleri ile arasında oluşan 

anlaşmazlıklar ile ilgilidir. 

S. 261/B. Nu:503                                    4 Temmuz 1893 

Akpınar Mahallesinden Bekir oğlu Halilʼin hâne ve bağı dahilinde olan arsa ile 

ilgili aynı mahalleden Ahmet oğlu Halil ile aralarında vukû bulan anlaşmazlığın Bekir 

oğlu Halilʼin şikâyeti üzerine mahkemeye intikal etmesidir. 

S. 283/B. Nu:543                                    5 Ağustos 1893 

Dabakhane Mahallesinden Hüseyin oğlu Abdullah’ın beş sene evvel kardeşi 

Mustafa ile aralarında taksim etmiş oldukları bahçe hakkındaki şikâyet dilekçesidir. 

S. 294/B. Nu:560                                    8 Eylül 1893 

Arslanbeyzâde Mahallesinden Ahmed oğlu Hasan’ın on sene evvel satın almış 

olduğu arsa ve bağa babasının fuzûlen müdâhale ettiğini beyan etmesi ve onun bu 

müdâhaleden men edilmesidir. 
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S. 295/B. Nu:562                                    7 Eylül 1893 

Sarıcızâde Mahallesinden ve Mirzâde Mustafa Paşa vakfının evlâdlarından olan 

Ömer oğlu Mustafa’nın evvelden beri alageldiği vakıf hissesi gelirlerinin iki yıldır 

kendisine verilmediğini beyan etmesi ve bu hisselerin kendisine verilmesini talep 

etmesidir. 

S. 296/B. Nu:563                                    5 Eylül 1893 

Halfeddin Mahallesinden ve Mirzâde Mustafa Paşa vakfının evlâdlarından olan 

Mehmed oğlu Mustafa’nın evvelden beri alageldiği vakıf hissesi gelirlerinin iki yıldır 

kendisine verilmediğini beyan etmesi ve bu hisselerin kendisine verilmesini talep 

etmesidir. 

S. 297/B. Nu:564                                    7 Eylül 1893 

Aşağı Banazi Mahallesinden ve Mirzâde Mustafa Paşa vakfının evlâdlarından 

olan Bekir oğlu Mehmed’in evvelden beri alageldiği vakıf hissesi gelirlerinin iki yıldır 

kendisine verilmediğini beyan etmesi ve bu hisselerin kendisine verilmesini talep 

etmesidir. 

S. 316/B. Nu:7                                        29 Eylül 1893 

Ğarine Mahallesinden Ayabakan oğlu Hacı Hüseyin’in vakıf hissesi olan 

bahçenin bir kısmının İskender Mahallesinden Mustafa’nın vekîli Hafız Mehmet 

tarafından satılmasını şikâyet etmesidir. 

S. 321/B. Nu:18                                    14 Ekim 1893 

Hayroğlu Mahallesinden Hacı Ali oğlu Halilʼin Çarmuzu karyesinde bulunan 

kardeşi Elifʼin bahçesini eşi Abdulkadirʼden satın alması ve sonrasında oluşan sıkıntılar 

ile ilgilidir şikayet dilekçesidir. 

S. 329/B. Nu:30                                    17 Kasım 1893 

 Çarmuzu Mahallesinden vefat eden Dudu Hatunʼun vârisi olduklarını iddi’â 

eden Sanccakdar Mahallesinden Kazcızâde Tevfik ve Şefik ile Fazlı adlı şahısların 

Duduʼnun mirasına hazine-i celilenin müdâhalesi hakkındaki şikâyet dilekçesidir. 
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G. Verâset da’vâsı için vekîl ta‘yîni 

 

S.185 /B. Nu:377                         25 Aralık 1892 

Ayıntablı Mahallesinden Mustafa kızı Aişe’nin eşi Ömer’den kalan mirasının 

taksimi için vekîl ta‘yînidir. 

S. /B. Nu:389                          2 Ocak 1893 

Çırmıktı karyesinden Ali ve Mehmed kardeşler ile vefat edenin eşi Emine’nin 

varisi olduklarını iddi’â edip Halep Vilateti dahilinde Urfa sancağına bağlı Rumkala 

kazasında vefat eden Ahmet oğlu İbrahim’in verâsetin kendileri ile merkumun 

kızkardeşi Fatıma’ya intikali için gerekli da’vâların tümüne vekîl ta‘yînidir . 

S. 219/B. Nu:433                         tarih yok 

Meydanbaşı Mahallesinden vefat eden Hacı Hüseyin oğlu Hacı Hüseyin’in 

verâsetinin biraderzâdesi Hacı Mehmed ve onun kardeşi Zeynep’e münhasır olduğunun 

tesbit edilmesinden sonra verâset da’vâsı için Ömer oğlu Hacı Mehmed’in vekîl ta‘yîn 

edilmesidir. 

S. 250/B. Nu:483                         5 Haziran 1893 

Aslen Arslanbeyzâde Mahallesinden olan dersa’âdette Pastırmacı hânında vefat 

eden Hafız İbrahim oğlu Hacı Abdullah’ın verâsetinin oğlu İbrahim, zevcesi Hafız 

Mehmed kızı Sultan, kızları ? ve Nazife’ye intikal ettiğinin tasdik olunup Nuriye 

Mahallesinden Cumali’nin Hacı Abdullah’a olan otuz kuruş borcundan on dört 

kuruşunu da’vâcı İbrahim’e verdikten sonra vârislerin vâsisi olan Hasanbey 

Mahallesinden Hacı Yusuf’un gerekli hukuk işleri ile ilgilenmesi için Dersa’âdetʼde 

feshanede bulunan Arslanbeyzâde Mahallesinden Haris oğlu Hasan’ı vekîl ta‘yîn 

etmesidir. 

S. 220/B. Nu:434                         25 Şubat 1893 

Adana Vilayeti Gökçe karyesinden vefat eden Ali oğlu Bekir’in verâsetinin 

biraderzâdesi Hasan oğlu Mehmed ve onun kız kardeşi Emine ile vefat edenin anne 

tarafından kardeşi Mustafa’ya münhasır olduğu tespit edildikten sonra verâset da’vâsı 

için Kırçuval Mahallesinden Hasan oğlu Mehmed’in vekîl ta‘yîn edilmesidir.  
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S. 221/B. Nu:435                       25 Nisan 1893 

Kesrik karyesinden Bekir oğlu Mehmed’in İzmir’de vefat eden oğlunun 

verâsetinin kendisine ait olduğu sabit olduktan sonra gerekli hukuk işleri için vekîl 

ta‘yîn etmesidir. 

S. 253/B. Nu:488                        23 Haziran 1893 

Ğarine Mahallesinden İbrahim kızı Hadice’nin babası İbrahim’den kendisine 

ırsen intikal eden verâset işleri için aynı mahalleden Osman’ı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 265/B. Nu:510                       15 Temmuz 1893 

Haraza Mahallesinden vefat eden Ahmet kızı Zehra’nın verâsetinin kocası İsmail 

ve oğulları Abdulkadir ve Ali’ye intikal ettiği sabit olduktan sonra Zehra’nın 

Erzurum’un bir kazasında bulunan tereke, emlâk ve arazilerinden kendi hisselerine 

düşeni tahsil etmesi ve hukuki işleri için vekîl ta‘yîn etmeleridir. 

S. 318/B. Nu:11                         15 Ekim 1893 

Sancakdar Mahallesinden Hasanʼın Çarmuzu Mahallesinden vefat eden 

babasının verâseti için babasının annesi Dudu ile aralarında olan hukuk işleri için 

Sarıcızâde Mahallesinden Abdullahʼı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

H. Mihr/boşanma/nafaka 

 

S. 183/B. Nu:373                                                28 Kasım 1892 

Bendir Karyesinden İbrahim kızı Aişeʼnin aynı karyeden Fırıncı esnafından 

Ömer oğlu Abdullah’ın ile nikâhlandıktan üç ay sonra sonra Aişe’nin 1100 guruş mihr-i 

muʼaccel talebidir. 

S. 196/B. Nu:397                                    30 Aralık 1892 

Yarımcahan karyesinden Cumali kızı Elif’in Orduzu karyesinden Ahmed oğlu 

Halil’den 980 guruş mihr-i muʼaccel ve 400 guruş mihr-i mü‘eccel talebidir. 
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S. 202/B. Nu:408                                    Tarih yok 

Tellik Karyesinden Paşo kızı Emine’nin vekîli Mehmed aracılığıyla zevcesi 

olduğu Arslanbey Mahallesinden Mustafa oğlu Ahmed’den 825 guruş mihr-i mü‘eccel 

ve 325 guruş mihr-i mu’accelini talep etmesi ve Ahmed’in de zevcesinin kendisine itaat 

ve inkıyâd etmesini talep etmesini bildirir. 

S. 233/B. Nu:455                                    30 Nisan 1893 

Çarmuzu Mahallesinden Balatlıoğlu Ali’nin boşanmış olduğu aynı mahalleden 

Mehmed kızı Hadice’ye 100 ğuruş nafakasının teslîmidir. 

S. 242/B. Nu:472                                       6 Haziran 1893 

Arslanbeyzade Mahallesinden Gizarʼın 9 yaşındaki kızı Fatımaʼyı Mustafa Paşa 

Mahallesinden Hasan Çavuşun 6 yaşındaki oğlu Mehmed Emin ile mihr tesmiyesi 

sağlandıktan sonra tezvic etmesi ve sonrasında yaşanan velâyet da’vâsıdır. 

S. 294/B. Nu:561                                    28 Ağustos 1893 

Haraza Mahallesinden Hüseyin’in kızının on yıl evvel evlenmiş olduğu 

Abdulkadir’den vekîli olarak 1345 guruş mihr-i muʼaccel ve 100 guruş mihr-i müʻeccel 

ve sükna talebidir. 

S. 299/B. Nu:567                                             11 Eylül 1893 

Kırçuvalzâde Mahallesinden Hasan kızı Miyase’nin başka kimsesi olmadığı için  

vefat eden eşinden olma erkek ve kız çocuklarının iaşesi için mahkemeden nafaka 

talebidir. 

S. 300/B. Nu:570                                    15 Eylül 1893 

Arslanbeyzâde Mahallesinden Mustafa kızı Raziye’nin vekîli Mehmed Emin’in 

müvekkili Raziye’nin boşanmış olduğu zevci İsmail’den 2280 guruş mihr-i muʼaccel ve 

425 guruş mihr-i müʻeccel ile nafaka ve sükna talebidir. 

S. 317/B. Nu:8                                     25 Eylül 1893 
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Abdulgaffar Mahallesinden Mehmet kızı Hatice’nin Banazi Mahallesinden 

Şaban oğlu Mustafa’dan 300 guruş mihr-i muaccel ve 112,5 guruş mihr-i müeccelini 

talep etmesidir. 

S. 319/B. Nu:13(A)                                17 Ekim 1893 

Çukurdere Mahallesinden Hadiceʼnin boşandığı zevci Mustafa ile aralarında 

olan 591 guruş 10 pâre mihr-i müʻeccel ve nafaka da’vâsıdır. 

S. 319/B. Nu:14                                    19 Ekim 1893 

Zaviye-i Kebir Mahallesinden Raziyeʼnin zevci Hacı Mehmedʼden 1880 guruş 

mihr talebinde bulunması ve mahkemenin bu talebi reddetmesidir. 

S. 322/B. Nu:19                                    13 Ekim 1893 

Kernek Mahallesinden Mehmet kızı Aişeʼnin zevci Hidayetullah Efendizâde 

Mahallesinden Abdullah oğlu Aliʼden 550 guruş mihr-i muʼaccel ve 709 guruş mihr-i 

müʻeccel talebidir. 

S. 345/B. Nu:56                                    31 Aralık 1893 

Nuriye Mahallesinden Sultanʼın vekîli Abdullah aracılığıyla zevci Mustafaʼdan 

540 guruş mihr-i muʼaccel ve 1235 guruş mihr-i müʻeccel talebidir. 

S. 347/B. Nu:58                                    6 Ocak 1894 

Haçova karyesinden vefat eden Mehmed oğlu Mehmedʼin verâsetinin zevcesi 

Zeynep ve çocukları Hacı ile Zeynepʼe intikal etmesinden sonra zevcesi Zeynebʼin 

vekîli aracılığıyla vefat eden eşinin terekesini elinde bulunduran oğlu Hacıʼdan 600 

guruş mihr-i muʼaccel ve 600 guruş mihr-i müʻeccel talebidir. 

S. 359/B. Nu:81                                    8 Şubat 1894 

Tellik karyesinden vefat eden Halil bin Mehmedʼin verâsetinin zevcesi Fatıma, 

kardeşleri Ömer, Mustafa ve Aişeʼye intikâlinden sonra zevcesi Fatımaʼnın vekîli olan 

Çarmuzu Mahallesinden Mehmed aracılığıyla diğer vârislerin vekîllerinden 915 guruş 

mihr-i muʼaccel ve 375 guruş mihr-i müʻeccel talebidir. 
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I. Alacak da’vâsı için vekîl ta‘yîni 

 

S. 232/B. Nu:452                                6 Mayıs 1893 

Küçük Hüseyin Bey Mahallesinden Asaf kızı (? ) nın Hasanbey Mahallesinden 

Şilvanzâde Hacı Mehmed, kardeşleri Halil, Ömer, Aişe, Meryem ve Elif; vefat etmiş 

olan eski eşleri Osman, Ali ve Ömer adlı şahıslardan alacak, cehâz ve sâir da’vâları için 

Göksofu Mahallesinden Osik oğlu Kenan’ı vekîl ta‘yîn etmesidir.  

S. 263/B. Nu:505                               9 Temmuz 1893 

Saray Mahallesinden Alibeyzâde Ali’nin İlyas Mahallesinden Kekeç Ömer oğlu 

Halil ile aralarında olan alacak da’vâsı ve bundan sonraki hukuki işleri için Ferhadiye 

Mahallesinden Mustafa’yı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 284/B. Nu:544                                21 Ağustos 1893 

Eğin kazası mekteb-i rüşdiye muallimi Osman’ın Cevherizâde Mahallesinden 

Cevherizâde İbrahim zimmetinde olan alacaklarının tahsili ve diğer hukuk işleri için 

Sarıcızâde Mahallesinden Abdullah’ı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 284/B. Nu:545                       22 Ağustos 1893 

Dabakhane Mahallesinden Sarıbeyzâde Bekir’in Kızıl Keşiş Mahallesinden ? 

zimmetinde olan alacaklarının tahsili ve diğer hukuk işleri için Saray Mahallesinden 

Mustafa’yı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 315/B. Nu:4                                    29 Eylül 1893 

Haraza Mahallesinden (? ) (? ) karyesinden vefat eden Süleyman’dan alacağı 

için Çukurdere Mahallesinden Garabeet’i vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 341/B. Nu:50                                19 Aralık 1893 

Sancaktar Mahallesinden Mehmed oğlu Mahmudʼun aynı mahalleden 

Katırcızâde Tevfikʼten alacağının tahsili için Tevfikʼin mahkemeye üç defa davet 

edilmesine rağmen gelmemesi üzerine kendisine vekîl olarak Ayıntablı Mahallesinden 

Atmalızâde Hafız Mehmedʼin ta‘yîn edilmesi ve Mahmudʼun alacağı olan iki yüz 

seksan altı buçuk ğuruşun Tevfikʼe izâfetle vekîli Hafız Mehmedʼden talep edilmesidir.  
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S. 350/B. Nu:65                                 29 Aralık 1893 

Aslen Trabzonlu olub şu an Malatyaʼnın Şeyh Velizâde hânında bulunan tüccar 

Aliʼnin aynı şekilde kendisi gibi Trabzon kazasından olub da aynı hânda tüccar olan 

Süleymanʼın vekîli Atmalızâde Hacı Hüseyinʼin aleyhinde açmış olduğu alacak da’vâsı 

için Saray Mahallesinden Mustafaʼyı vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 361/B. Nu:84                                  12 Şubat 1894 

Bendbaşı Mahallesinden Yusuf kızı Hadiceʼnin Zaviye Mahallesinden 

Mansurîzâde Ömer ile aralarında olan alacak da’vâsı için vekîl ta‘yînidir. 

İ. Mülk satışına dair vekâlet 

 

S. 224/B. Nu:439                            30 Nisan 1893 

Sabrizâde Mahallesinden vefat eden Mısırcızâde Osman’ın oğlu Mustafa’nın 

vâsisi Osman kızı Hacı Fadime’nin aynı mahalleden Mısırcızâde Abdulkerim ile 

aralarında olan değirmen da’vâsı için Tırnovalı Mustafa Sabri’yi vekîl ta‘yîn etmesidir. 

S. 241/B. Nu:470                           4 Haziran 1893 

Ğarine Mahallesinden İsmail Ağa kızı Hadice ile İbrahim oğlu Abdulkerim’in 

Hatice’nin Divriği kazası Ahmet Paşa mahallesinde bulunan dokuz odalı hâne ve 

bahçesinin satışı ile ilgili gerekli hukuk işleri için Divriği kazasında oturan oğlu 

Abdulkerim’in oğlu Osman’ı vekîl ta‘yîn etmeleridir. 

S. 299/B. Nu:568                                    16 Eylül 1893 

Saray Mahallesinden Hatice ve Fatıma adlı kadınların vefat eden babaları 

Hasan’nın terekesinden kendilerine kalan hane ve bahçe hisselerini erkek kardeşleri 

Mustafa’ya her biri için 900 guruş, toplamda 1800 guruş  bedel mukabilinde satma 

işlemleridir. 

S. 320/B. Nu:15                                    14 Ekim 1893 

(…) karyesinden Raziye, Ümmügülsüm ve Şirin adlı hatunların Maʻmüratüʼl-

Azîz vilâyetinin Habibuşağı karyesinde bulunan on bir kıta sulu tarlada bulunan 

hisselerinin satılması için Hacı Mehmedʼi vekîl ta‘yîn etmeleridir. 
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S. 354/B. Nu:72                             30 Ocak 1894 

Çuhârizâde Mahallesinden Ömer kızı Sultanʼın vefat eden babası Ömerʼe ait 

Maden kazasında bulunan bir bab hânenin satışı için Çırmıktı kazasından Hüseyinʼi 

vekîl ta‘yîn etmesidir. 

J. Boşanma da’vâsı 

 

S. 239/B. Nu:465                                    ? 1893 

Gözene karyesinden Hüseyin kızı Fatıma’nın zevcesi Arifânoğlu Hasan’dan 300 

ğuruş mihr-i muʼaccel ve müʻecceli ile nafakasını taleb ederek boşanmasıdır. 

S. 249/B. Nu:481                                       10 Haziran 1893 

Gözene karyesinden Osman kızı Fatıma’nın aynı karyeden zevc-i dahili Osman 

oğlu Yusuf’tan 150 ğuruş mihr, nafaka ve sükna talebi ve bu talebin yerine getirilerek 

boşanmalarıdır. 

S. 262/B. Nu:504                                    10 Temmuz 1893 

Kündi Beg karyesinden Hüseyin kızı Hadice’nin zevc-i dahili İbrahim’in vefatı 

üzerine Hadice’nin nafakasız kaldığını beyân etmesi ve bir başkası ile Nikâhlanabilmesi 

için mahkemeye yaptığı boşanma başvurusudur. 

K. Vakfiye senedi 

 

S. 199/B. Nu:404                                    22 Aralık 1892 

Pir Mehmed bin Aynüddin hayratının dörtte bir hissesinin yarısı Hacı Ahmed 

oğlu Hasan’da iken Hasan vefat etmiş ve hissesi oğlu Mahmud’a geçmiştir. Mahmud’un 

vefatından sonra bu hissenin Mahmud oğlu Bekir’e tevcihidir.  

S. 288/B. Nu:552                                    23 Ağustos 1893 

Şehabiyye-i Kübra ve Nuriye medreselerinin bağlı oldukları vakıf hâsılatı ile 

ilgili taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar ile ilgilidir. 

S. 301/B. Nu:572                                    15 Eylül 1893 
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Malatya’da Şahabiye ve Nuriye medreseleri hayratının evlâd-ı vakfından olduğu 

cihetle Mustafa Paşa Mahallesinden Mustafa oğlu Hasan’ın vakıf mütevellilerinden 

Ahmed’in vekîli Tırnovalı Mustafa’dan evvelden kendisine verilen hisselerin devamını 

talep etmesidir. 

L. Diğer belge özetleri 

 

S. 254/B. Nu:490      18 Nisan 1893 

Hilalin görünmesi ile ilgili ihtilaf. 

S. 254/B. Nu:491(A)      24 Haziran 1893 

Hilalin görünmesi ile ilgili ihtilaf. 

S. 264/B. Nu:508      14 Temmuz 1893 

Maʼmuratüʼl-aziz vilayetinden Hüseyinʼin kaybolan merkebinin bulunmasıdır. 

S. 313/B. Nu: 586      24 Ağustos 1893 

Anadolu kazaskerinin vermiş olduğu tenessüble sâbık Bayburt kadısının 

Malatyaʼya ta‘yînidir. 

S. 355/B. Nu: 73      30 Ocak 1894 

Kâhta kazasından Veciheʼnin kendi rızasıyla belli bir mikdar ile Şerife Raziyeʼnin 

konağında hizmet etmeyi kabul etmesidir. 
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V. BÖLÜM 

METNİN TRANSKRİPSİYONU 

(Sahife 183) 

Cilt 2 Numero 373 

Medîne-i Malatyanın Bend karyesinden fırıncı esnafından sahib-i arzuhâl 

Abdullah bin Ömer medîne-i mezkûre mahkemesinde verese-i mezkûre meclis-i 

şer‘imizde karye-i mezkûre sâkinelerinden derunu arzuhâlde mezkûr-ül esâmi 

marifetü’z-zât Aişe Hatun bint-i İbrahim müvâcehesinde mezbûre Aişe Hatun işbu 

tarih-i i’lâmdan üç mâh-ı mukaddem yazuda çift sürdüğüm sırada nezdime gelüp 

seninle Allahın emrine girüb akd-i Nikâh olunalım bana didikde ben dahi mezbûre Aişe 

Hatun ile birlikte olarak medîne-i mezbûreye tâbʼi Pirot karyesi imamı Ali Efendi bin 

Durmuş nezdine varub mezkûr Pirot karyesi ahalisinden Ağçonun oğlu Mahmud ve 

Mehmed ile yine Pirot karyesi ahalisinden Fethonun oğlu Cumali nâm şâhidler 

huzûrunda yine mezbûre Aişe Hatun ol mecliste hazır olduğumuz halde mumâileyh Ali 

Efendi mezbûre Aişe Hatunu bana akd-i Nikâh idüp yine mezbûre Aişe Hatundan her 

birimiz rızalamızla akd-ı mezkûrı kabul eylediğimizden sonra mezbûre Aişe Hatunu 

hâneme götürüp üç mâh kadar birlikte mua’mele-i zevciyet beynimizde icrâ olub ol 

vecihle mezbûre Aişe Hatun zevce-i menkûha-i medhûl bîhâsı olduğuna binâʼen yani 

bana bi’t-tamam itâʼat ve inkiyâd itmek üzere mezbûre Aişe Hatûna tenbih olunmak 

matlûbumdur deyü da’vâ ettikte mezbûre Aişe Hatun dahi cevâbında kâziyye-i ber-

minvâl-i muharrer üzre olduğunu bi-tamâmihâ tabʼân ve katı’ân ikrâr ve i’tirâf itmegin 

mucibince âli müvâcehe bihâ mezbûre Ayşe Hatun nefsini zevci merkûm Abdullahın 

teslîmine ilzâm olunduktan sonra zevc-i merkûm Abdullahta mezbûre Aişe Hatun ile 

bin yüz guruş mehr-i mü‘eccel misâli üzerine sulh ve sulh-i mezkûrîni her biri kabûl 

eylediklerini işbu meclis-i şer’-i şerîfde her biri tabʼân ve katı’ân ikrâr ve itirâf itmegin 

mûcibince bedel-i sulh-i mezkûr bin yüz guruş mezkûre Aişe Hatuna arzı-ı istihkâkında 

edâ ve teslîme merkûm Abdullah elyem olduğunu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm 

olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi Samin ve’l-ʻışrin min-şehr-i Cemâziye’l-evvel sene ‘aşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 184) 
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Cilt 2 Numero 374 

Medîne-i Malatya mahallâtından Halfettin Mahâllesi ahâlisinden muhâsebe 

ketebesinden Hafız Osman Efendi ibn-i Mehmed Efendi medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’î şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin Çukurdere Mahâllesi 

ahâlisinden ve da’vâ vekîllerinden Barutcu-zâde Mehmed ve Mustafa Sabri Efendiler 

ibn-i Ahmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm edub medîne-i 

mezkûrenin mahâlle-i mezkûr ahâlisinden İsmail ve Sâ‘id ve medîne-i mezkûrenin 

Ğarine Mahâllesi ahâlisinden Mahmud Efendiler aleyhime ikâme eyledikleri ırs 

de‘âvilerimi bundan böyle aleyhime vukû’ bulup  ve bulacak kaffe-i de‘âvilerim â‘id 

olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a ve muhâseme ve 

redd-i cevâb istinâf ve temyîze ? takdîmine ve şuhûd-ı ikâme ve istima‘ına ve yemîn 

teklîfine ve i’lâm ahzına ve tenfiz icrâsına ve hacz mu’âmelesine fekkine ve’l-hâsıl 

salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin derece-i nihâyetine kadar tarafımdan mumâ-ileyh 

Mehmet ve Sabri Efendileri vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve 

nâ’ib-i münâsib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde anlar dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta’ahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak‘a bi’t- 

taleb ketb ve imlâ olundu. 

Tahrîren fî’l-yevmi tâs’i min-şehr-i Cemâziye’l-evvel sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 375 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi’â eden medîne-i 

Malatya mahallâtından Zaviye-i Kübra Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Yusuf Baba bin 

İbrahim medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-i 

mezkûrenin Nuriye Mahâllesi ahâlîsinden Cumali bin İbrahim müvâcehesinde asâkir-i 

şâhâne piyade otuz birinci alayının üçüncü bölüğünün neferâtı iken hulûl-ı ecel-i 

mev‘ûduyla vefât eden oğlum Ali verâseti benimle gâ’ib-i ‘ani’l-meclis validesi Zeyneb 

bint-i Aliʼye münhâsıra olub bizden ğayri vârisi ve terekesine müstahakk âhârı 

olmamağla mûrisimiz müteveffâ-i merkûm Alinin merkûm Cumali zimmetinde cihet-i 

karz-ı şer’îden altı guruş alacak hakkı olub kabl’el-ahz ve’l-isti‘fâ meblağ-ı mezbûrdan 

hisse-i muhâsebe-i şer’iyyem olan dört guruş bi’l-verâse taleb ederim deyü ba’de’d-

da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında cihet-i merkûmeden ol mikdar guruş müteveffâyı 



90 
 

merkûm meblağ-ı mezkûr deyni olduğunu tabʼân ve katı’ân ikrâr mâ’adâ müdde‘î-i 

merkûmun ber-vech-i muharrer verâset müdde’âsını inkâr etmekle müdde‘î-i merkûm 

Hacı Yusuf Babadan ber-vech-i muharrer verâset müdde’âsına muvâfık beyyine taleb 

olundukta ‘udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden ve medîne-i mezkûrenin Çukurdere 

Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Arif bin Cemal ile Nuriye Mahâllesi ahâlîsinden Halil bin 

Cemal nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olub istişhâd 

olunduklarından fi’l-hakîka asâkir-i şâhâne piyade otuz birinci alayın birinci taburunun 

üçüncü bölüğü neferâtından iken vefat eden Ali bin Yusufun verâseti işbu hâzır-ı bi’l-

meclis pederi müddeʼî-i merkûm Hacı Yusuf ile gâʻib-i âni’l-meclis validesi Zeyneb 

bint-i Aliye münhâsıra olub bunlardan başka vâris ve terekesine müstahakk âheri olduğu 

maʼlûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz deyü 

her biri müttefikü’l-lafz veʼl-maʼnâ bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î edâ-ı şehâdet-i 

şer’iyye ettiklerinde şâhidan-ı merkûmandan her biri usûl-ı mevzû‘asına tatbiken evvela 

bâ-varaka-i mahtûme mensûb oldukları zeyl-i mestûreye vaz’-ı imzâ eden medîne-i 

mezkûrenin mezkûr Çukurdere Mahâllesi imamı Hacı Mehmed Efendi ibn-i Fethullah 

Efendi ve medîne-i mezkûrenin Nuriye Mahâllesi imamı Ali Efendi ibn-i Hafız ve 

muhtarı Ali bin Mehmed nâm mevsûku’l-kelâm müzekkîlerinden sırren ve ba’dehu 

medîne-i mezkûrenin İlyas Mahâllesi ahâlîsinden Hüseyin bin diğer Hasan ve Hacı Ali 

Abdullah nâm kimesnelerden bi’l-muvâcehe alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbar ve iş’âr olunan şâhidân merkûmanın şehadeti 

mezkûreleri mûcibince verâsetlerine ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr merkûm Hüseyin 

lediyyʼül ikrârıyla meblağ-ı merkûm (Sahife 185) altı guruşdan dört guruşu müdde‘î-i 

merkûm Hacı Yusufa edâ ve teslîme merkûm Ali iltizâm olunduğu tescil ve huzûr-ı 

âlilerine huzûrlarına i’lâm olundu.  

Tahrîren fil-yevmi İsneyn min şehr-i Cemâziye’l-âhir ‘aşer ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 376 

Der-devlet-i mekîne-i arz-ı dâiyi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun 

mülükâneden mülhâk evkâfdan medîne-i Malatyada vâki Hasan Bey mescid-i şerîfinin 

vakıftan yevmi tam akçe vazife ile müezzinlik cîhetini ber-muceb kayd-ı defter-i hakâni 

Abdurrezzak uhdesinde olub mumâ-ileyh bilâ-veled vefat idüp cîhet-i mezkûre  mahlûl 

ve hizmet-i lâzımesi muâttel kaldığından uhdesine bu tevciheti istid’a eden efkâr-ı 



91 
 

fukâradan sadaka-i padişahı ve hitâbet-i şehinşâh-ı hümayûne muhtaç olan Mahmud 

Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi medîne-i mezkûre  meclis-i idaresinde ve  huzûru 

şerʼi meâli ukûdde medîne-i mezkûr evkâf müdürü vekîli Emin Efendi hâzır olduğu 

hâlde usûl-ı teşkîl edilen imtihânda ehil ve layık ve müstahakk olduğu ledi’ş-şer’il enver 

zâhir ve mütehakkık olmağın cihet-i mezkûrede vazife-i mersûmesiyle mumâ-ileyh 

Mahmud Efendi duâcılarına şürût ve nizâm-ı seniyyesine tevfikân tevcih ve yedine bir 

kıt’â berât-ı şerîf-i sıdk ve ihsan buyrulmak ricasına bi’l-iltimas huzûr-ı meyâ-menşûr-u 

âlilerine arz ve i’lâm olundu.el-emrü li men’lehul emr. 

Tahrîren fil-yevmi İsneyn min şehr-i Cemâziye’l-âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 377 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın mahâlînde ketb ve tahrir ve takrire taraf-ı şer’îden 

me’zûnen irsâl kılınan mahkeme-i şer’iyye kâtibi Mustafa bin Osman Efendi medîne-i 

Malatyanın Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden ve medîne-i mezbûrenin meclis idare 

a’zasından Hacı Abdullah Efendi hanesinde akd eyledi. Meclis-i şer’i şerîf-i enverde 

medîne-i mezkûrenin Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Atmalı-

zâde Hacı Hasan Efendi ibn-i Hacı Hüseyin Efendi mahzarında Mahâlle-i mezkûre 

ahâlîsinden Ömer bin Abdullah ve Ali bin Abdullah nâm kimesnelerin ta’rifleriyle 

ma’rifetüz’z-zât Aişe bint-i Mustafa takrir-i kelâm ve taʼbir-i aniʼl-merâm idüp zevc-i 

evvelim müteveffâ Yüzbaşı Ömer Efendinin firaşinden hâsıl ve bundan mütevellid de 

sulb-i sagîr oğlu Halil ve sülbiyye-i sağîre kerimesi Hüsniyeye amcaları medîne-i 

mezkûrenin Dabakhane Mahâllesi ahâlîsinden Ahmed bin Mehmedinde aleyhimde 

ikame etmiş olduğu sağirân-ı mezbûranın alacak senedlerimizi tahvîle husûsi da’vâsıyla 

bundan böyle leh ve aleyhimde ikâme etmiş ve edecek kaffe-i deavilerimizi â‘id olduğu 

mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a ve muhâseme ve redd-i cevâb 

istinâf ve temyîze ve iâde-i mahkemeye ve redd-i a’zaya ve şuhûd-ı ikâme ve istimâiye 

ve yemîn-i tekâlifine ve il’âm ahzına ve tenfiz icrâsına ve hacz mu’âmelesine ve’l-hâsıl 

salahiyeti şeriyye ve kanuniyyenin son derecesine kadar tarafımdan mumâ-ileyh Hacı 

Hüseyin Efendiyi vekâlet-i âmme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i 

münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikte ol dahi vekalet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm eylediğini katib-i mumâ-ileyh 
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mahallinde ketp ve tahrir ve maân mebus-u ümera-i şer ile huzûr-ı şer’iyye gelüp âla 

vukû’a’ anhâ ve takrir eylediği mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrirân fil yevm-il hamîs min şehr-i Cemâziye’l-âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

 (Sahife 186) 

Cilt 2 Numero 378 

Müteveffâ-ı âtîyyül-beyânın ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddiʼâ eden medîne-i 

Malatya muzâfatından Haçova karyesi ahâlîsinden Yusuf bin Süleyman medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şerifimizde medîne-i mezkûrenin Mustafa Paşa 

Mahâllesinden Hacı Ali bin İbrahim müvâcehesinde asâkir-i şâhâne yigirmi beşinci 

alayının ikinci taburu neferâtından iken hulûl-i ecel-i mev‘ûduyla vefat eden oğlum 

Hüseyin bin Yusufun verâseti benimle gâʻib-i âni’l-meclis validesi Havva bint-i Molla 

Mehmede münhâsıra olub bizden gayrı vâris ve terekesine müstahakk âheri olmamağla 

mevrûsumuz müteveffâ-yı merkûm Hasanın merkûm Hacı Ali ciheti karzı şer’iden altı 

guruş alacak hâkkı olub kablʼel-ahz ve’l-istîfâ merkûmun meblağ-ı mezkûrden hisse-i 

mucibe-i-i şeriyyem olan dört guruşu bi’l-verâs e taleb ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-

sual olduğu cevâbında cihet-i merkûmeden ol mikdar guruş müteveffâ-yı merkûma 

meblağı mezkûr deyni olduğunu tab’ân ve katı’ân ikrârı mada müddeʼî-i merkûmun ber-

vech-i muharrer verâset müddeasını inkâr etmekle müdde‘î-i merkûm Yusuftan ber-

vech-i muharrer verâset müddeasına muvâfık beyyine taleb olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı 

ricâl-i müslimîn ve medîne-i mezkûrenin mezkûr Haçova karyesinin ahâlîsinden 

Bayram bin Yusuf ve Eyüp bin Veli nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’i 

hâzırân olub istişhâd olundukda asâkir-i şahâne piyade yigirmi beşinci alayının ikinci 

taburu neferâtından iken vefat eden Hüseyin bin Yusufun firâşını işbu hâzır-ı bil meclis 

Yusuf bin Süleyman ile gâʻib-i âni’l-meclis validesi Hâni bint-i Molla Mehmede 

münhâsire olub bunlardan başka vârisve terekesine müstahakk ahârı olduğu 

ma’lumumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz ve şehâdet dâhi ideriz deyü 

her biri müttefikül lafz vel mana bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i edâ-ı şer’iyye 

eylediklerinde şâhidân-ı merkûmândan her biri usûl-ı mevzû‘asına tatbiken evvelâ ba-

varaka-i mahtûme mensup oldukları zeyl-i mestûreye vaz’-ı imzâ eden medîne-i 

mezkûrenin mezkûr Haçova karyesi muhtarı Bayram bin Hüseyin ve ihtiyar a’zâsından 
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Galib bin Hasan nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden evvela sırren ve bade medîne-i 

mezkûrenin mezkûr Haçova karyesi ahâlîsinden Kalender bin Hasan ve Bayram bin 

Hüseyin nâm kimesnelerden biʼl-müvâcehe alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-

şehâde ettikleri ihbar ve iş’âr olunan şâhidân merkûmanın şehadeti mezkûreleri 

mûcibince verâsetlerine ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr merkûm Hacı Alinin ikrârıyla 

meblâğ-ı merkûm altı guruşdan dört guruş müdde‘î-i merkûm Yusufa  edâ’ ve teslîme 

merkûm Hacı Ali iltizâm olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi hâmis min şehr-i Cemaziye’l- ahir sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

(Sahife 187) 

Cilt 2 Numero 379 

Müteveffâ-ı âtîyyül-beyânın ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddiʼâ eden medîne-i 

Malatya mahallâtından Saray Mahâllesi sâkinelerinden ma’rifetüz’z-zât Fatıma bint-i 

Hacı Hasan medinei mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin 

Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Abdullah müvâcehesinde asâkir-i 

şahânede redif-i sürmenede ermeniyan(?) alâyının? taburunun dördüncü bölüğü 

serçavuşlarından iken hulûl-ı ecel-i mevʼud vefât eden Cafer bin Mahmud nâm sülbi 

kebir oğlum olub verâsetini benimle gâʻib-i âni’l-meclis zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Gülâzar bint-i Bekir ile sülb-i sağîr oğlu Cafere münhâsıra olub bizden gayrı vâris ve 

terekesine müstahakk âhârı olmamağla mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm Caferin Hacı 

Ali zimmetinde ciheti karz-ı şerʼiden yigirmi dört guruş alacak hakkı olub kable’l-ahz 

ve’l-istîfâ meblağ-ı mezkûrdan hisse-i vasîyye-i şeriʼyyem olan dört guruşu bi’l-verâse 

tâleb ederim deyü baded da’vâ veʼs-sû‘âl olduğu cevâbında cihet-i merkûmedan ol-

mikdar guruş müteveffâ-yı merkûma meblağı mezkûr deyni olduğu tab’ân ve katı’ân 

ikrârı mada merkûmun ber-vech-i muharrer verâseti müddeasını inkâr etmekle müddeʼî-

i mezbûre Fatıma Hatun ber-vech-i muharrer verâset müdde’asına muvâfık beyyine 

taleb olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i müslimîn ve medîne-i mezkûrenin Şeyh Bayram 

Mahâllesi ahâlîsinden Ali bin Yakup ve Ömer bin Ali nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer’i hazıran olub istişhâd olduklarında fi’l-hakîka asâkir-i şâhâne redif 

sürmene(?) alayının (silik) taburunun bölüğü başçavuşlarından iken vefat eden Cafer 

bin Mahmudun verâseti işbu hazıran-ı bil-meclis validesi müddeʼî-iyye-i mezbûre 
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Fatıma bint-i Hacı Hasan ile gâʻib-i âni’l-meclis zevce-i menkûha-i metrûkesi Gülazar 

bint-i Bekir ile sülb-i sağir oğlu Cafere münhâsıra olub bunlardan başka vâris ve 

terekesine müstahakk âhârı olduğu malumumuz değildir biz bu husûsta bu vech-i üzere 

şâhidiz ve şehâdet dâhi ideriz deyü her biri müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-muvâcehe 

ber-nehc-i şer’i edâ’yı şehâdet-i şer’iyye ettiklerinde şâhidân-ı merkûmândan her usûl-ı 

mevzû’asına tatbikan evvela bâ-varaka-i mahtûma mensup oldukları zeyl-i mestûreye 

va’z imzâ eden medîne-i mezkûrenin Şeyh Bayram Mahâllesi imamı Hacı Yakup bin 

diğer Yakub ve muhtarı Ömer bin Ömer nâm mevsûku’l-kelâm müzekkîlerinden evvela 

sırren ve bade yine medîne-i mezkûrenin Adafi Mahâllesi ahâlîsinden Ahmet Sarı bin 

Hacı Halil ve Mehmed bin Hasan nâm kimesnelerden bi’l-muvâcehe alenen lediyyü’l-

tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbar ve iş’ârolunan şâhidân merkûmanın 

şehadeti mezkûreleri mûcibince verâsetlerine ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr merkûm Hacı 

Alinin ikrârıyla meblağ-ı merkûm yigirmi dört guruştan dört guruşu müdde‘î-i mezbûre 

Fatımaya edâ ve tesâlime merkûm Hacı Ali ilzâm olduğu tescil ve bi’l-inhâsı 

huzûrlarına i’lâm olundu.  

Tahrirân fil yevm’ül Hâmis min şehr-i Cemazi’el- aher sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 380 

Müteveffâ-ı âtîyyül-beyânın ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddiʼâ eden medîne-i 

Malatya Muzâfâtından Banazi Alyân karyesi ahâlîsinden Abdullah bin Hacı Hasan 

medîne-i mezkûre  mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin 

Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Abdullah müvâcehesinde bundan 

akdem vefat eden tekâüd yüzbaşı pederim Hacı Hasan bin Ahmedin verâseti benimle 

gâʻib-i âni’l-meclis zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Abdullah ile sulbi sağir 

oğlu Sadık ve sülbiyye-i kebîre kerimesi Fatıma ve sülbiyye-i sağîre kerimeleri Hatice 

ve Zeynep ve Emineye mühâsire olub bizlerden gayrı vâris ve terekesine müstahakk 

âheri olmamağla mûrisimiz ve pederimiz müteveffâ-i merkûm Hacı Hasan Ağanın 

hâzır-ı merkûm Hacı Ali zimmetinde ciheti karzı şer’iden altmış dört guruş alacağı olub 

kable’l-ahz ve’l-istîfâ (Sahife 188)merkûm  pederim vefat etmekle hissei vasîyyei 

şeriʼyyem olan on dört guruş bi’l-verâse talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl 

olduğu cevâbında cihet-i merkûmdan ol mikdar guruş müteveffâyı merkûm Hacı 
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Hüseyin Ağaya deyn ve borcu olduğu tab’ân ve katı’ân ikrârı mada müdde‘î-i 

merkûmun verâset müdde’âsını inkâr etmekle müdde‘î-i  mezbûr Abdullahdan ber-

vech-i muharrer verâset müddeasına muvâfık beyyine taleb olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı 

ricâl-i müslimîn ve medîne-i mezkûrenin karye-i mezkûre ahâlîsinden Halil bin Musa ve 

Hacı Ahmed bin Osman nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şeri hâzırân olub 

istişhâd olunduklarından fi’l-hakîka tekâüd yüzbaşılarından iken bundan evvel vefat 

eden Hacı Hasan bin Ahmedin işbu hazır-ı bi’l-meclis sulbi kebir oğlu Abdullah ile 

gâʻib-i âni’l-meclis zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Abdullah ve sulbi sağir 

oğlu Sadık ve sulbiyyei kebire kerimesi Fatıma ve sulb-i sağire kerimeleri Zeynep ve 

Hatice ve Emineye münhâsıra olub bunlardan başka vâris ve terekesine müstahakk aharı 

olduğu malumumuz biz bu husûsta bu vech üzere şâhidiz ve şehâdet dâhi ideriz deyü 

her biri müttefikül lafz vel mana bilmüvâcehe ber-nehc-i şer’i edayı şehadeti şeriʼyye 

ettiklerinde şâhidân-ı merkûmândan her biri usûl-ı mevzû’asına tatbikan evvela bâ-

varaka-i mahtûma mensup oldukları zeyl-i mestûreye vaz’-ı imzâ eden medîne-i 

mezkûrenin mezkûr Banazi Alyân karyesi imamı Mehmed Efendi ibn-i Ahmed ve 

muhtarı Mehmed bin Mehmed nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden evvelâ  sırren ve 

bade yine medîne-i mezkûrenin mezkûr Banazi Alyân  karyesi ahâlîsinden Mehmed bin 

Halil ve Osman bin Hasan nâm kimesnelerden bilmüvâcehe alenen lediyyü’l-tezkiyye 

adl ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbar ve iş’ârolunan şâhidân merkûmanın şehadeti 

mezkûreleri mûcibince verâsetlerine ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr merkûm Hacı Alinin 

ikrârıyla meblâğ-ı merkûm altmış dört guruştan on dört guruşu müdde‘î-i merkûm 

Abdullaha edâ ve tesalime merkûm Hacı Ali ilzâm olunduğu tescil ve bil iltimas 

huzûrlarına i’lâm olundu.  

Tahrîran fil-yevmi samin min şehr-i Cemaziye’l-ahir sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 381 

Medîne-i Malatya mahallâtından Saray Mahâllesi ahâlîsinden bundan akdem 

vefat eden Osman bin Hacı İbrahimin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

ma’rifetüz’z-zât Zeynep bint-i Hüseyin ile li-ebeveyn er karındaşları Mustafa ve ğaib-i 

âni’l-beled kız karındaşı ma’rifetüz’z-zât Emineye münhâsıra olduğu biʼl-ihbar 

lediyyüʼl-şer’il enver zâhir ve nümayan olduktan sonra verese-i mezbûrundan aher 
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Mustafa ve raht-ı mezbûre Emine tarafından ber-vech-i da’vâya bâ-hüccet-i şer’iyye 

vekîlleri medîne-i mezbûrenin Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden 

işbu bâ‘isü’l-i’lâm Mehmed ve Mustafa Efendiler ibn-i Ahmed Efendi medîne-i 

mezkûre  mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde zikri ati menzil ve bağçeye el-

yevm vaz’ül yed binâen âdile ile sabit ve mütehakkık olan verese-i mezbûrtandan 

mezbûre Zeyneb Hatun tarafından redd-i cevâba kezâlik vekîl-i mahall-i şer’iyye 

medîne-i mezkûrenin Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Tırnovalı 

Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi müvâcehesinde Mahâlle-i mezkûrede kâin bir 

tarafdan Ali Efendi ibn-i Abdullah hanesi ve bir tarafdan Hasan bin İbrahim hanesi ve 

taraf-ı rabî tarîk-i âmm ile mahdûd beşer göz odaları dahi mülk-ü ile hudûd-u mezkûre 

dahilinde vâki  beş kırat tohum istiâb ederek eşcâr-ı müsmîreli mülk ve bağçe ve 

menzil-i mezkûr derûnunda mevcut müteveffâ-yı mezkûrun müstekilen malı olan ?  ve 

mefrûşât ferren(?) kıran(?) muhâsebe(?) ve zahire mahkeme-i şer’iyye  tarafından 

beyyine olunarak tevzi’ ve taksim olunmak üzere hane-i mezbure haylü mezburun be-

şöhre alınarak müvekkillerim merkûman ve ğaib-i mahfûf ? muhâfazasındadır verese-i 

merkûmunun hisseleri olduğu cihetle vekîlleriyle (Sahife 189) beraber mahkeme-i 

şer’iyye tarafından meʼmûr-u mahsusi taʼyinle sûk-i sultanide ve münâdi vasıtasıyla 

aleʼl mersûl enbâ-i mezkûrenin füruhtuna icâre hâsıliyyesinin müteveffâ-yı merkûm 

osmanın buyûtunun zuhûrundan edâ edilmiş vakıfla kalmadığı halde yine el-verese-i 

merkûmiye tevzi’ ve taksîm olunmağı bi’l-vekâle talep ederim deyü da’vâ  ettikde 

vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendi de cevâbında zeyl olunan menzîl ve bağı  

müvekkilim mezbûre ? vaz’ül yed olduğu tab’ân ve katı’ân ikrâr etmek müteveffâ-yı 

merkûm Osmanın müvekkilem mezbûreye deyni olub tarih-i i’lâmdan mukaddem ber 

vasîyyei şeriʼyye hükm edilen dokuz adet bozulan mecidi altunı tereke-i mezkûreden 

müvekkili mezbûreye edâ ve teslîm olunmadıkça keyfiyyet-i mezkûreye muvaffakât 

anca hükm deyü mezkûr mustafa efendinin takririne zikr olduğu bir tarafdan  müdürü 

vekîli mumâ-ileyh mehmed bey tab’ân ve katı’ân ikrâr itmegin müteveffâ-yı merkûm 

osmanın tereke-i mezkûresinden zikr olunan dokuz adet altunu mezbûre zeynep hatuna 

ba’de’l-edâ vekîlim tereke-i mezkûreden ? verese-i merkûme yedinde ber sehhâm-ı şer’i 

şerîf taksîm olmağı iktizâ eylediği tescil-i huzûr-ı âlilerine i’lam olundu.  

Tahrîran fil-yevmi râbi’ vel-ʻışrin min şehr-i Cemaziye’l- evvel sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 
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Cilt 2 Numero 382 

Der-devlet-i mekîne-i arz-ı dâiyi kemineleridirki nezâret-i evkâf-ı hümâyun 

mülükhâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatya vâki zâviye-i kübra vakfın ? 

hissedârlığına bir kıta berât-ı şerîf-i alişân ile mutasarrıf evlâde vakıfdan Seyyid 

Abdurrahmân ve Seyyid Mehmed ibn-i İshak Efendi mumâ-ileyhâdan Seyyid Mehmed 

kübrâ oğulları İshak ve Hamdi ve sağir oğlu Şükrü nâm sağiri terk ederek vefat edub 

cihet-i mezkûresi mahlûl  ve hizmet-i lazımesi muʼattal kalub müteveffâ-yı mumâ-

ileyhin biraderi Abdurrahman Efendi biraderi müteveffâ-yı Mehmed Efendinin on beş 

yaşında bulunan Hamdi oğlunun kesb-i iktidarına değin hizmet-i mezkûreyi Bakyana 

bin mücaba edâ-yı hizmet-i etmekle ve ? umûr-u rü‘iyyete muktedir idüğü medîne-i 

mezkûre mahkeme-i şer’iyyesinde huzûr-ı şer’i meâli ukûdda medîne-i mezkûre evkâf 

müdürü vekîli rafaetlü Hacı Osman Efendi hazır olduğu halde erbâb-ı vukû’f ve 

mesâlimden Mehmed bin Hacı Hasan Efendi ve Bekir Efendi bin Süleyman nâm sikât-i 

sahîha-i kelimât âlâ tarîk-i’ş-şehâde ihbarlarıyla ledi’ş-şer’il enverzâhir ve mütehakık 

olmağla mumâ-ileyh Abdurrahman Efendi bil benabe ve ber mûceb-i nizâm mumâ-

ileyh Hamdi Efendi kesb-i iktidarına değin müteveffâ-yı mumâ-ileyh Mehmet Efendi 

mahlûlünden  mumâ-ileyh Hamdi Efendi uhdesine bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişan sıdk ve 

ihsan buyurulmak ricasına bil iltimas huzûr-ı meyâmenşûruna arz ve i’lâm olundu 

elemir men’leh-ul emrindir. 

Tahrîran fil-yevmi isneyn ve aşer min şehr-i Cemaziye’l-âhir sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 383 

Der-devlet-i mekîne-i arz-ı dâiyi kemineleridirki nezâret-i evkâf-ı hümâyun 

mülükhâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatyada vâki-i zâviye-i kübra vâkfının 

imamet hissedarlığına bir kıt’â berât-ı şerif-i âlişan ile mutasarrıf olan evlâd-ı vakıftan 

Seyyid Abdurrahman ve Seyyid Mehmed ibn-i İshak Efendi mûma-ileyhadan Mehmed 

Efendi kebir oğlu İshak ve on beş yaşında Hamdi ve sağir oğlu Şükrüyü terk ederek 

vefat edub cihet-i mezkûre mahlûl ve hizmet-i lazımesi mu’attal kaldığından sağir oğlu 

Şükrü Efendinin kesbi iktidarına değin bil benabe meccanen edâ-ı hizmet etmekle 

medîne-i mezkûre  meclis-i idaresinden huzûr-ı şer’i meâlî ukûdde medîne-i mezkûre 

evkâf müdürü vekîli Emin Efendi hazır olduğu halde usûl-ü teşkîl olan uhdesine sağir-i 
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merkûmun kesb-i iktidarına değin bil benabe tevcîh ve yedine bir kıt’a berât-ı şerîf-i 

âlişân sıdk ve ihsan buyrulmak ricasına bi’l-iltimas huzûr-ı meyâ men’şur ’alilerine arz 

ve i’lâm olundu el-emrü li men’ le hul emrindir.  

Tahrîran fil- isnâ aşer min şehr-i Cemaziye’l-âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e ve elf. 

 (Sahife 190) 

Cilt 2 Numero 384 

Der-mütemekkine-i arz-ı dâîyi kemineleridirki nezâret-i evkâf-ı hümâyun 

mülükhâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatyada vâkî’ Hatuniye Tekkesi zâviyesi 

vakfının tevlîyet ciheti hissedarlığına bir kıt’â berât-ı şerif-i âlişan ile mutasarrıf olan 

evlâd-ı vakıfdan Seyyid Mehmed bin İshak Efendi kübra oğulları İshak ve Hamdi ve 

sağir oğlu Şükrü nâm sağiri terk ederek vefat edip cihet-i mezkûre mahlûl ve hizmet-i 

lazımesi mu’attal kalıp müteveffâ-yı mumâ-ileyhin kebir oğlu İshak Efendi umûr-u 

tevlîyyet-i idâre ve rü‘yetine muktedir olduğu medîne-i mezkûre mahkeme-i 

şer’iyyesinde ma’kud huzûr-ı şer’i meâlî ukûdde medîne-i mezkûre evkâf müdürü vekîli 

rafaetlü Hacı Osman Efendi hazır olduğu halde be-ğaraz erbâb-ı vukû’fdan ve 

mesâliminden Mehmed bin Hacı Hasan ve Bekir Efendi ibn-i Süleyman nâm sikât-i 

sahîha-i kelimât aleʼt-tarîk-i’ş-şehâde ihbarlarıyla ledi’ş-şer’il enver zâhir ve mütehakık 

olmağla mumâ-ileyh İshak halife bi’l-esâle ve ber-mûceb-i nizâm edâ-yı hizmet etmek 

üzere pederi müteveffâ-yı mumâ-ileyh Seyyid Mehmedin mahlûlünden cihet-i mezkûre 

mumâ-ileyh İshâk Efendinin uhdesine tevcîh ve yedine bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân 

sıdk ve ihsân buyrulmak ricasına bi’l-iltimas huzûr-ı meyâ men’şur âlilerine arz ve 

i’lâm olundu el-emrü li men’ lehul emrindir. 

Tahrîran fil-yevmi sâlis aşer min şehr-i Cemaziye’l-âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 385 

Der-devlet-i mekîne-i arz-ı dâiyi kemineleridirki nezâret-i evkâf-ı hümâyun 

mülükhâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatyada vâki  zâviye-i kübrâ vakıfdan 

tevlîyet hissedarlığına bir kıt’â berât-ı şerif-i âlişan ile mutasarrıf olan evlâd-ı vakıfdan 

Seyyid Mehmed bin İshâk Efendi kebir oğulları İshâk ve Hamdi ve sağir oğlu Şükrü 

nâm sağiri terk ederek vefat edub cihet-i mezkûre mahlûl ve hizmet-i lazımesi mu’attal 
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kalıp müteveffâ-yı mumâ-ileyhin kebîr oğlu İshak Efendi umûr-u tevlîyyet-i idâre ve 

rü‘yetine muktedir olduğu medîne-i mezkûre mahkeme-i şer’iyyesinde ma’kud huzûr-ı 

şer’î meâli akûdde medîne-i mezkûre evkâf müdürü vekîli rafaetlü Hacı Osman Efendi 

hazır olduğu halde erbâb-ı vukû’fdan be-ğaraz mesâliminden Mehmed bin Hüseyin ve 

Bekir bin Süleyman nâm sikât-i sahîha-i kelimât âlî  tarîk-i’ş-şehâde ihbarlarıyla ledi’ş-

şer’il enverzâhirve mütehakık olmağla mumâ-ileyh İshak halife bi’l-esâle ve ber-

mûceb-i nizâm edâ-yı hizmet etmek üzere müteveffâ-yı mumâ-ileyh pederi Seyyid 

Mehmedin mahlûlünde cihet-i mezkûre mumâ-ileyh İshâk Efendinin uhdesine tevcîh ve 

yedine bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân sıdk ve ihsân buyrulmak ricasına bi’l-iltimas huzûr-

ı meyâ men’şur ’alilerine arz ve i’lâm olundu el-emrü li men’ le hul emrindir. 

Tahrîran fil-yevmi sâlis min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 386 

Der-devlet-i mekîne-i arz-ı dâiyi kemineleridirki nezâret-i evkâf-ı hümâyun 

mülükhâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatyada vâki  Kadı Şafi mescidinin yevmi 

akçe vazife ile ferrâşlık cihetine ber muceb vakfa kâdimen mutasarrıf olan evlâd-ı 

vakıfdan Abdulvahhab bin  Mustafa kebir oğlu Abdulvahhab terk ederek vefat eylediği 

mahkeme-i şer’ide mazbût’ül esâmi mesâlimin ihbârıyla müsbet olmağla cihet-i 

mezkûre mahlûl ve hizmet-i lazımesi mu’attal olduğundan mumâ-ileyh Abdulvahhab 

cihet-i  mezkûreyi idâre ve rü‘yetine muktedir olduğu medîne-i mezkûre mahkemesinde 

huzûr-ı şer’i meâli ukûdde medîne-i mezkûre evkâf müdürü vekîli rafaetlü Hacı Osman 

Efendi hazır olduğu halde müsbet ve mütehakkık olmağla cihet-i mezkûre müteveffâ-yı 

mumâ-ileyhin ber-mûceb-i nizâm vakf-ı mumâ-ileyhânın uhdesine tevcîh ve yedine bir 

kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân sıdk ve ihsân buyrulmak ricasına huzûr-ı meyâ men’şur 

alilerine arz ve i’lâm olundu el-emrü li men’ le hul emrindir. 

Tahrîran fil-yevmi râb’i min şehr-i Cemaziye’l-âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

(Sahife 191) 

Cilt 2 Numero 387 
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Der-devlet-i mekîne-i arz-ı dâiyi kemineleridirki nezâret-i evkâf-ı hümâyun 

mülükhâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatyada vâki  Kadı Şafi mescîd-i şerîfinin 

vakfından alınmak üzere vazife-i muayenesiyle ber muceb vakfiyye müezzinlik cihetine 

kâdimen mutasarrıf olan evlâd-ı vakıftan Hasan Efendi oğlu kebir Şahabeddin Efendiyi 

terk ederek vefât edub cihet-i mezkûre mahlûl ve hizmet-i lazımesi mu’attal kaldığından 

talebi bulunan oğlu mumâ-ileyh Şahabeddin Efendi medinei mezkûre mahalli 

idaresinden huzûr-ı şer’i meâli ukûdde medinei mezbûre evkâf müdürü vekîli Emin 

Efendi hazır olduğu halde usulü teşkîl olunan imtihanda cîhet-i mezkûreye ehil ve layık 

ve müstahakk olduğu mütehakkık olmağla mumâ-ileyh Hasan Efendinin mahlûlünden 

oğlu mumâ-ileyh Şahabeddin Efendinin uhdesine tevcih ve yedine bir kıt’a berât-ı şerîf-

i âlişân sıdk ve ihsân buyrulmak ricasına huzûr-ı meyâ men’şur ’alilerine arz ve i’lâm 

olundu el-emrü li men’ le hul emrindir. 

Tahrîran fil-yevmi isneyn el-ʻışrin min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 388 

Der-devlet-i mekîne-i arz-ı dâiyi kemineleridirki nezâret-i evkâf-ı hümâyun 

mülükhâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatyada vâki KADI ŞAFİİ mescîd-i şerîfinin 

imamet cihetine bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân ile mutasarıf olan evlâd-ı vakıftan 

Mehmed Efendi ibn-i Hasan Efendi uhdesinde olduğu halde mumâ-ileyh kebir oğlu 

İshakı terk ederek vefat edub mezbûr İshak ciheti mezkûreye ehil ve müstahakk 

olduğundan cihet-i mezkûreye mahlûl ve hizmet-i lazımesi mu’attal kaldığından bahisle 

evlâd-ı vakıftan sağir Mustafa bin Osmanın kesb-i iktidarına değin mûmi vazife-i 

mersumesiyle bil benabe edâ-yı hizmet eden medîne-i mezbûrenin Mustafa Paşa 

Mahâllesi ahâlîsinden Abdullah Efendi ibn-i Mehmed Efendi cihet-i mezkûreye ehil ve 

müstahakk olduğu medîne-i mezkûre mahalli ideresinde huzûr-ı şer’i meâli ukûdde 

medîne-i mezbûre evkâf müdürü vekîli Emin Efendi hazır olduğu halde usulü teşkîl 

edilen imtihanda mûma-ileyh Abdullah Efendinin ehil ve layık ve mütehakkık olduğu 

ledi’ş-şer’il enverzâhir ve mütehakkık olmağla cihet-i mezkûre müteveffâ-yı mûma-

ileyh Mehmed Efendinin mahlûlünden vazife-i mersûmesiyle mûma-ileyh Mustafa 

Efendi uhdesinden tevcih ve yedine bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân sıdk ve ihsân 



101 
 

buyrulmak ricasına huzûr-ı meyâ men’şur ’alilerine arz ve i’lâm olundu el-emr-ü li-

men’lehuʼl-emrindir. 

 Tahrîran fil-yevmi sâdis min şehr-i Cemaziye’l-âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 389 

Müteveffâ-ı âtîyyül-beyânın ber-vech-i âtî vârisi olduklarını iddiʼâ eden ve her 

biri medîne-i Malatya Muzâf-ı Çırmıktı karyesi ahâlîsinden olub işbû bâ’is-ül vesikâ Ali 

ve Mehmed ibn-i (silik) ile ma’rifetüz’z-zât Emine bint-i Mustafadan her biri medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde nefs-i sancağı mezkûrdan Mustafa 

Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali ibn-i Abdullah müvâcehesinde merkûm Mehmed 

ile mezbûre Emine Hatun hazır oldukları halde an-asl sancağı mezkûr muzâfatından 

Çırmıktı karyesinin mezkûr Hayroğlu Mahâllesi ahâlîsinden olub bundan akdem Halep 

vilayeti Celîlesinde Urfa Sancağı dahilinde Rumkala nâm diğeri Halfettin Kazasında 

sakin iken vefat eden İbrahim bin Ahmed hâzır-ı merkûm Mehmet ile li-ebeveyn 

biraderimiz olub babamız ismi Ahmed ve dedemiz ismi Mehmed ve validelerimiz ismi 

Havva bint-i Abdullah ve mukatta re‘isleri mezkûr Hayroğlu Mahâllesi olub ol vecihle 

müteveffâ-yı merkûm İbrahim bin Ahmedin verâseti li-ebeveyn biraderimiz Mehmed ve 

hâzır-ı merkûm zevce-i menkûha-i metrûkesi sağire-i mezbûre Emine bint-i Mustafa ile 

gâʻib-i âni’l-meclis li-ebeveyn kız karındaşı Fatımaya münhâsıra olub bizde de gayr-i 

vârisve terekesine müstahakk ahârı olmamağla mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm 

Ahmedin malından ve yedinden istikrâz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk edip (silik)  

Hacı Ali zimmetinde alacağı hakkı olan yigirmi guruş kabl’el-ahz ve’l-isti‘fâ ve (Sahife 

192) (silik) yigirmi dört guruştan her be-her birimize yedişer guruştan on dört guruşun 

benimle hâzır-ı merkûm Mehmede ve altı guruşda hazıre-i mezbûre Emine Hatuna 

tesalim olunması matlûbumuzdur deyü hazırân-ı mezbûranın tasdikiyle maâ bi’l-verâse  

da’vâ  ettiklerinde kable’s-sû‘âl olduğu cevâbında cihet-i merkûmdan ol mikdar guruş 

müteveffâ-yı merkûm İbrahime deyni olduğu tab’ân ikrâr ve i’tirâf lâkin müdde‘î-i 

merkûm Alinin verâset müdde’asını inkâr etmekle müdde‘î-i merkûmdan ber-vech-i 

meşrûh verâset müdde’â’larına muvâfık beyyine talep olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i 

müslimîn ve karye-i mezbûrenin mezkûr Hayroğlu Mahâllesi ahâlîsinden zât-ı hâzire-i 

mezbûre-i ârîfan Hacı Abdullah bin Hacı Feyzullah ve Hacı Osman bin Ahmed nâm 
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kimesneler li-ecli’ş-şehâdet meclis-i şer’a hâzırân olub istişhâd olunduklarında işre’l-

istişhâd fi’l-hakîka işbu müddeʼî-i merkûm Ali ile müteveffâ-yı merkûm İbrahim 

babaları ismi Ahmed ve dedeleri ismi Kaza Mehmed ve vâlideleri ismi Havva bint-i 

Abddullah ve Muaz-zâde re‘isleri mezkûr Hayroğlu Mahâllesi olub müteveffâ-yı 

merkûm İbrahimin verâsetini li-ebeveyn biraderleri müdde‘î-i merkûm Ali ve Mehmet 

ve li-ebeveyn kızkarındaşı mezbûre Fatıma ile zevce-i menkûhâ-i metrûkesi hazıran-ı 

mezbûre Emine Hatun münhâsıra olub bundan gayrı verâset ve terekesine müstahakk 

ahârı olduğu ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vecihle şâhidiz ve şehâdet dahi 

ideriz deyü her biri müttefik-ül lafz ve’l-mâna edâ-yı şehâdet-i şer’i ettiklerinde 

şâhidân-ı merkûmandan her biri usûl-ı mevzû’asına tatbikan evvela bâ-varaka-i 

mahtûma mensup oldukları zeyl-i mestûreye vaz’-ı imzâ eden karye-i mezbûrenin 

mezkûr Hayroğlu Mahâllesi imamı Bekir Efendi bin Mehmed ve muhtarı Ömer bin 

Mustafa nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden evvelâ sırren ve ba’de yine karye-i 

mezbûrenin Hayroğlu Mahâllesi ahâlîsinden Bekir bin Ali Ağa bin (silik) nâm 

kimesnelerden alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbar ve 

iş’ârolunan şâhidân-ı merkûmanın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince verâsetlerine 

ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr merkûm Hacı Alinin ikrâr ve i’tiraf eylediği meblâğ-ı 

mezkûr yigirmi dört guruştan yigirmi guruş müddeʼî-i’yûn-u merkûmana edâ ve teslîm 

merkûm Hacı Ali ilzâm olunduktan sonra mezkûr Hayrmüfdü karyesinde istim’â tağrire 

tarîk-i şer’iden me’zûnen irsal kılınan mahkeme-i şer’iyye müfîdi Aziz Efendi ibn-i 

Osman Efendi karye-i mezkûreden Garib oğlu Hacı Mustafa hanesinde akd eylediği 

meclis-i şer’i mâliyede verese-i merkûmundan merkûm Ali ile cerîdede mazbût’ul 

esâmi mesalimin ta’rifi şer’iyyeleriyle zâtı ma’rufu mezbûre (silik) Hatun her biri 

meclis-i ma’kûd mezkûrede li-ebeveyn biraderleri merkûm Mehmed mahzarında başka 

başka ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm İbrahimin 

Halep vilâyeti celîlesinde ve Urfa sancağında Rumkal’a nâm diğer Halfettin kazasında 

sakin iken vefat edub müteveffâ-yı merkûmun hîn-i vefatında yanında mevcud bil-

cümle tereke ve meâşâtına vaz’ül yed olanlardan hukuklarımızı mahâlînde talep ve 

da’vâ  ve ahz ve kabz bize irsâl ve teslîme lehimizde ve aleyhimizde vûkû bulacak 

kaffei deavilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyyeve nizâmiyede muhâkeme ve 

mürâfa‘a  ve muhâseme ve reddi cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve 

hükm-ü ğıyâbi talebine ve i’tiraz-ı ale’l-hükm şuhûd-ı ikâme ve istimâ’ine ve yemîn 
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tekâlifine ve i’lâm istihsâline ve tebliğ ve tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz 

mu’âmelesine ve âharı tevkîle sulh ve ibrâya ve semen’-i misliyye me‘mûri huzûrunda 

âherde bile ve ferâğa ve bunların mütevâkkıf olduğu umûrun külline tarafımızdan 

merkûm Aliyi vekâlet-i âmme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münâsib 

nasb ve ta‘yîn eyledim dediklerinde ol-dâhi minvâl-i muharrer üzere vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâyı ta’ahhüd ve ilzâm 

eylediğini kâtib-i mûma-ileyh mahâlînde ketb ve tahrîr ve maâ meb’us eminen şer’î ile 

huzûr-ı şer’iyye gelüp âli vukû’’a inhâ ve takrîr eyledikleri tescil mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb ve imlâ olundu . 

Tahrîren fî’l-yevmi sâlis aşer min şehr-i Cemaziye’l-âhir sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 193) 

Cilt 2 Numero 390 

Müteveffâ-ı âtîyyül-beyânın ber-vech-i âtî vârisi olduğunuiddiʼâ eden her biri 

medîne-i Malatya mahallâtından Çırmıktı Karyesi ahâlîden olub işbu bâ’is-ül sabıka Ali 

ve Mehmed ibn-i ile ma’rifet’üz-zât Emine bint-i Mustafa ve validesi Havva bint-i 

Abdullahtan her biri medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde 

nefs-i sancağı mezkûrun Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Abdullah 

müvâcehesinden merkûm Mehmet ve Ali ve Fatıma bint-i Mehmet ve Emine bint-i 

Mehmet ile zevce-i menkûha-i metrûkesi ma’rifet’üz-zât Emine bint-i Hacı Mustafa 

hazır oldukları halde an-asl sancağı mezkûr muzâfâtından Çırmıktı karyesinin mezkûr 

Hayroğlu Mahâllesi ahâlîsinden olub bundan akdem Halep vilâyeti celîlesinin Urfa 

sancağı dâhilinde Rumkal’a nâm diğeri Halfettin kazasında sakin iken vefat eden 

İbrahim bin Ahmed hâzır-ı merkûm Mehmed ile li-ebeveyn biraderimiz olub babamız 

ismi Ahmed ve dedemiz ismi Kuzzâ Mehmed ve validemiz ismi Havva bint-i Abdullah 

ve mukâtaʼa re‘isleri mezkûr Hayroğlu Mahâllesi olub ol vecihle müteveffâ-yı merkûm 

İbrahim bin Ahmedin verâseti li-ebeveyn biraderimiz ve hâzır-ı merkûm Mehmed ve 

Ali ile zevce-i menkûhâ-i metrûkesi hâzırân-ı mezbûre Emine bint-i Hacı Mustafa ile 

gâʻib-i âni’l-meclis li-ebeveyn kızkardeşi Fatıma ve vâlidesi Emine bint-i (silik) 

münhâsıra olub bizden gayrı vâris ve terekesine müstahakk ahârı olmamağla mûrisimiz 

müteveffâ-yı merkûm İbrahim yedinden ve malından istikrâz ve kabz ve umûruna sarfla 
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istihlâk edub ol vecihle merkûm Hacı Ali zımnında alacak hakkı olan yüz yigirmi 

guruştan be-her birimize yigirmi sekiz guruştan elli altı guruş benimle hâzır-ı merkûm 

Mehmed ve otuz guruşda hâzire-i mezbûre zevce-i menkûhası Emine Hatun ve on dört 

guruşda li-ebeveyn hemşiresi Fatıma Hatun ve yigirmi guruş da müteveffâ-yı merkûm 

validesi Emine bint-i Mehmede tesalim olduğu matlûmumuzdur deyü hazırân-ı 

mezbûranın tasdikleriyle mâan bi’l-verâse dâva eylediklerinde kable’s-sû‘âl ol-dâhi 

cevâbında cihet-i merkûmdan ol-mikdar guruş müteveffâ-yı merkûm İbrahime deyni 

olduğunu tab’ân ikrâr ve itirâf lâkin müdde‘î-i merkûm Ali Ağanın veerâset 

müdde’asını inkâr etmekle müdde’i merkûmdan ber-vech-i meşrûh verâset 

müdde’alarına muvâfık yine talep olundukta adl-u âhârı ricâl-i müsliminden ve karye-i 

mezbûrenin mezkûr Hayroğlu Mahâllesi ahâlîsinden zât-ı mezbûreyi ârifân Hacı 

Abdullah bin Hacı Feyzullah ve Hacı Osman bin Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer’i hâzırân olub istişhâd olunduklarında fil-hakîka işbu müdde’i 

merkûm Ali ile müteveffâ-yı merkûm İbrahimin babaları ismi Ahmede ve dedeleri ismi 

Kuzzâ Mehmed ve valideleri ismi Havva bint-i Abdullah reisleri mezkûr Hayroğlu 

Mahâllesi olub müteveffâ-yı merkûm verâseti li-ebeveyn biraderleri müdde’i merkûm 

Ali ve Mehmed ve li-ebeveyn kızkardeşi mezbûre Fatıma ile zevce-i menkûha-i 

metrûkesi hâzıre-i mezbûre Emine bint-i Hacı Mustafa ve müteveffâ-yı merkûmun 

validesi Havva bint-i Abdullaha münhâsıra olub bunlardan başka vâris ve terekesine 

müstahakk-ı ahârı olduğu ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vecihle şâhidiz ve 

şehâdet dâhi ideriz deyü her biri müttefik-ül lafz ve’l- mânâ edâ-yı şehâdet-i şer’iyye 

ettiklerinde ettiklerinde şâhidân-ı merkûmandan her biri usûl-ı mevzûasına tatbikan 

evvelâ bâ varaka-i mahtûme men’sup oldukları zeyl-i mestûreye vazz-i imzâ eden 

karye-i mezbûrenin Hayroğlu Mahâllesi İmamı Bekir Efendi ibn-i Mehmed (silik) 

muhtarı Osman bin Mustafa nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden sırren ve ba’de ve 

yine karye-i mezkûrenin Hayroğlu Mahâllesi ahâlîsinden Bekir bin Ali Ağa ve Ali bin 

Ömer nâm kimesnelerden alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlüʼş-şehâdet ettikleri 

ihbâr ve i’şâr olunan şâhidân-ı merkûmânın şehâdet-i (Sahife 194) mezkûreleri 

mûcibince verâsetlerine ba’de’l hüküm sâlifü’z-zikr merkûm Hacı Alinin ikrâr ve 

i’tirafı mûcibince meblâğ-ı mezkûr yüz yigirmi guruştan elli altı guruş müdde’un 

merkûmuna edâ ve teslîme merkûm Hacı Ali ilzâm olunduktan sonra mezkûr Çırmıktı 

karyesinde istima’ı takrîre taraf-ı şer’iden me’zûnen irsâl kılınan mahkeme-i şer’iyye 
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müfidi Aziz Efendi ibn-i Osman Efendi karye-i mezkûreden Aziz oğlu Hacı Mustafa 

hânesinde akd eylediği meclis-i şer’i âlide verese-i merkûmdan cerîde de mazbût-ul 

esâmi mesâlimin ta’rif-i şer’ileriyle zât-ı ma’rifetü’z-zât zevce-i mezbûre Emine bint-i 

Mustafa meclis-i ma’kûd-u mezkûrede medîne-i mezkûrenin karye-i mezkûreden 

mezkûr Hayroğlu Mahâllesi ahâlîsinden Feyzullah Çavuş bin Ali Ağa müvâcehesinde 

ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub mûrisimiz zevcesi müteveffâ-yı merkûm İbrahimin 

Halep vilayetinde Urfa sancağında Rumkal’a nâm ve diğer Halfettin karyesinde sakin 

iken vefât edub müteveffâ-yı merkûmun hîn-i vefatında yanında mevcut bi’l-cümle 

terekesine ve meâşâtına vaz’ül yed olanlardan hukuku mahallinde talep ve da’vâ ve ahz 

ve kabz ve makbûzu bana irsâl lehimde ve aleyhimde vukû’ bulacak kaffe-i 

de‘âvilerimizi ait olduğu muhâkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a ve 

muhâseme ve redd-i cevâb-ı istinâf ve temyîze ve iâde-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâb-ı 

talebine ve itiraz-ı ale’l hükm ve şühud-u ikame ve istimâine ve yemîn-i tekâlifine ve 

il’âm istihsaline ve tebliğ ve tebellüğüne ve tenfîz icrâsına ve hacz mu’âmelesine ve 

âharı tevkîle sulh ve ibrâya ve semen-i misliyle me’mûr huzûrunda âhere bey’ ve ferâğa 

ve bunların mütevâkkıf olduğu umûrun külline tarafımdan merkûm Feyzullahı vekâlet-i 

amme-i mutlaka-i sahihâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve t’ayin eyledim 

dedikde ol-dâhi minvâl-i muharrer üzere vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta’ahhüd ve iltizâm eylediğini kâtib-i mûma-ileyh 

mahâlînde ketb ve tahrîr ve mâan mebûs eminen şer’ile gelüp âli vukû’’a inhâ ve takrir 

eyledikleri tescil ve mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi sâlis aşer min şehr-i Cemaziye’l-âhir sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 391 

Der-devlet-i mekîne-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun 

mülükhâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatyada vâki Kadı Şâfi mescîd-i şerîfinin 

tevlîyeti ciheti ber-mûceb vakfîye evlâd-ı vakfa meşrût el-yevm bu kere evlâd-ı vakıftan 

Abdulvahab bin Mustafa ve Şahabeddin bin Hasan ve Mustafa bin Osman ve İshâk bin 

Mehmed biʼl-araz meyânelerinde cihet-i mezkûreyi evlâd-ı vakıftan mumâ-ileyh İshak 

Efendi uhdesine tevcih olunması mûma-ileyhin kabûlüne mazârrat ? maʼrifetlerini 

medîne-i mezkûre mahkemesinde huzûr-ı şer’i meâliden medîne-i mezkûre evkâf 
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müdiri vekîli Hacı Osman Efendi hâzır olduğu halde evlâd-ı vakıf mûma-ileyhden her 

biri Biʼt-tavʼı ikrâr ve i’tirâf edub mûma-ileyh İshak Efendi cihet-i mezkûreyi edâ ve 

rü‘yetine muktedir idüğü erbâb-ı vukûf ve bi-ğaraz mesâliminden medîne-i mezkûrenin 

Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Bekir Efendi ibn-i Süleyman Efendi ve 

Mehmed bin Hayreddin ihbârlarıyla ledi’ş-şer’il enverde zâhir ve mütehakkık olmağla 

cihet-i mezkûre evlâd-ı vâkıfdan mumâ-ileyh İshak Efendi uhdesine tevcih ve yedine bir 

kıt’â berât-ı şerîf-i alişân sıdk ve ihsân buyrulmak huzûr-ı meya men’şur alilerine arz ve 

i’lâm olundu el-emrü li men’ le hul emrindir. 

Tahrîran fil-yevm’ül-erba’a aşer min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 195) 

Cilt 2 Numero 392 

Medîne-i Malatya Mahâllatından Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden Kırçuval-zâde 

Ali Ağa ile medîne-i mezkûrenin ? Mahâllesi ahâlîsinden ve Ermeni milletinden 

Buncaklıoğlu esteban veledi Nümuz? nâm kimesnelerden her biri medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’i şerif’ül enverde medîne-i mezkûrenin İlyas Mahâllesi 

ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Hakalmaz Hasan Ağa ibn-i diğer Hasan mahzarında 

her biri ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub hazine-i celîle ile ile yanımızda meskûn 

dâ’vâmız ile bundan böyle leh ve alehimizde vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i 

de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a 

‘a’ ve muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü 

gıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikâme ve istimâi’ne ve yemîn tekâlifine ve i’lâm-ı istihsâline 

ve tenfiz icrâsına ve hacz mu’âmelesine arzuhâl ve velâyeme kendi imzâsıyla takdimine 

ve’l-hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin son derecesine kadar taraflarımızdan 

mûmâ-ileyh Hasan Ağayı vekâlet-i âmme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâib-

i münâib nasb ve ta‘yîn eyledik dedikte oldâhi cevâbında ber-minvâli muharrer vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemayenbaği edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmegin 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu. Tahrîren fî’l-yevmi Hamis min şehr-i 

Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 393 
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Medîne-i Malatyanın Çarmuzu Mahâllesi ahâlîsinden Hasan bin diğer Hasan ve 

Halil bin Ömer nâm kimesneler ta’rifleriyle ma’rifetüz’z-zât medîne-i mezkûrenin İlyas 

Mahâllesi sâkinelerinden Hatice bint-i Mehmed nâm Hatun medîne-i mezkûre 

mahkemesinde mahkeme-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin Mustafa Paşa Mahâllesi 

ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Bayram Efendi bin Mustafa Ağa mahzârında ikrâr-ı 

tam ve takrîr-i kelâm edub mezkûr Çarmuzu Mahâllesi ahâlîsinden zevcim Balanlı Ali 

ile yanımızda meskun olan mihr-i nafakâ de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye 

ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a ’a ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze 

ve iâde-i muhâkemeye ve hükm-i giyâbî tâlebine ve şuhûd-ı ikâme istimâ’ine ve yemîn-

i teklîfine ve i’lâm istihsâline ve tebliğ ve teballüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz 

mu’âmelesine ve’l-hâsıl salâhiyeti şer’iyye ve kanûniyyenin derece-i nihâyetine değin 

tarafımdan mûmâ-ileyh Bayram Efendiyi vekâlet-i âmme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye 

vekîl ve nâib-i münâsib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikte oldâhi minvâli muharrer üzere 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm itmegin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu Tahrîren fî’l-yevmi Hamis min 

şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 394 

Medîne-i Malatyanın Kavaklıbağ Mahâllesi ahâlîsinden Mustafa bin Mehmed 

medîne-i mezkûre mahkemesinde mahkeme-i şer’imizde yine medîne-i Malatyanın 

Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi 

müvâcehesinde medîne-i mezkûrenin Kavaklıbağ Mahâllesi ahâlîsinden Tüccardan 

Hamamcı-zâde Cumali vesâire ile meyânemizde iflas mirasa ve hukûk vesâir 

de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürafa’â 

ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iâde-i muhâkemeye ve hükm-i 

giyâbî tâlebine ve şuhûd-ı ikâme istimâ’ine ve yemîn-i teklîfine ve i’lâm ahzına ve 

tebliğ ve tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz mu’âmelesine ve’l-hâsıl salâhiyet-i 

şer’iyye ve kanûniyyenin derece-i nihâyetine değin tarafımdan mûmâ-ileyh Mustafa 

Efendiyi vekâlet-i âmme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye vekîl ve n’âib-i münâib nasb ve 

t’ayin eyledim dedikte oldâhi minvâli muharrer üzere vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb ve imlâ olundu. 
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Tahrîren fî’l-yevmi erba’â min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 395 

Der-devlet-i mekîne-i arz-ı dâikemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun 

mülükhâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatya vâki’i Hacı Ali bin Ahmed vakfının 

ber-mûceb-i şart vazîfe yevmi bir akçe vazife ile Hums hisse-i tevliyet cihetine bir kıt’â 

berât-ı şerîf âlişan ile mutasarrıf olan evlâd-ı vâkıftan es-Seyyid Mehmed bin Ali 

uhdesinde olduğu halde mûmâ-ileyh es-Seyyid Mehmed kebir oğulları İsmail ve 

Hüseyini terk ederek vefat edub oğulları mûma-ileyhâ İsmail ve Hüseyin uhdelerinde 

müşterek ve müştereken ve müşaviyen tevcihi için evvelce arz ve i’lâm olmuş isede 

berât-ı şerîfin vürûdundan mukaddem mûma-ileyhâdan İsmail bilâ-evlâd vefat ettiği 

gibi Hüseyin dâhi kebir oğlu Mehmed ile sağir oğlu Hamdiyi terk ederek vefat eylediği 

cerîdede mazbûtu’l-esâmi-i mesâlimin ihbârlarıyla sâbit olmağla cihet-i mezkûre mahlûl 

olduğundan müteveffâ-yı  mûmâ-ileyh Hüseyinin kebir oğlu Mehmed umûr-u tevliyet 

eden rü‘yetine muktedîr olduğu medîne-i mezkûre  mahkeme-i şer’isinde ma’kûd 

huzûr-ı şer’î meâli ukûdde medîne-i mezkûre evkâf müdiri vekîli rafaetlü Hacı Osman 

Efendi hazır olduğu halde bi-garaz mesâlimden ve erbâb-ı vukû’fdan Mustafa ve 

Mehmed bin Hacı Hasan nâm sîkâ-ı sahîhâtʼül kelimâtın el-kelimâtında ale’t-tarîki’ş-

şehâde ihbârlarıyla ledi’ş-şer’il-enverde olmağla ? (Sahife 196) mûmâ-ileyh bi-l-esâle 

ber-muceb-i nizâm cihet-i mezkûre müteveffân-ı mûmâ-ileyha İsmail ve Hüseyinin 

mahlûlünden mûmâ-ileyh Mehmed Efendinin uhdesine tevcih ve yedine bir kıt’â berât-ı 

şerîf-i alişân sadaka ve ihsan buyurulmak ricasına huzûr-ı meyâ men’şur-u âlilerine acz 

ve i’lâm olundu el-emrü li men’lehul emrindir.  

Tahrîren fî’l-yevmi rabî’ min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 396 

Medîne-i Malatya mahallâtından Ğarine Mahâllesi ahâlîsinden Salih bin 

Abdullah ve Abdullah bin Mehmed nâm kimesnelerin ta’rifleriyle medîne-i mezkûrenin 

mezkûr Ğarine Mahâllesi sâkinelerinden ma’rifetü’zât Zülfiyye Hatun bint-i Abdullah 

nâm kimesne medîne-i mezkûrenin Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden 
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Tırnovalı Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

edub medîne-i mezkûrenin Çatalbend Mahâllesi ahallisinden Elmascı-zâde Halil Efendi 

ibn-i Ahmed Ağâ Harami Zahide Hatun ile yanımızda meskûn da’vâ ile bundan böyle 

leh ve aleyhimde vukû’ bulacak hukuk vesâire de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i 

şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürafâ’a ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve 

temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü gıyabî talebine ve şuhûd-ı ikame ve istima‘ına 

ve yemîn tekâlifine ve hacz muamelesine ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl salâhiyet-i 

şer’iyye ve kanûniyyenin derece-i nihâyetine kadar mûmâ-ileyh Mustafa Efendi 

vekâlet-i mutlaka-i sahiha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim 

dedikde ol dahi ol-vecihle vekâlet-i mezkûreyi kemâ yenbaği edâya müteahhid ve 

iltizâm eylediği ma-vak’a bi’t-tâleb ketb ve imlâ olundu. 

Tahrîren fî’l-yevmi hamis min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 397 

Medîne-i Malatya Muzâfatından Yarımcahan Karyesi sâkinelerinden 

ma’rifetü’z-zât Elif bint-i Cumalinin bâ-cîhet-i şer’iyye vekîli medîne-i mezkûrenin 

İlyas Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Hakalmaz Hasan Ağa ibn-i diğer 

Hasan medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde yine medîne-i medîne-i 

mezkûre muzâfatından Orduzu Karyesi ahâlîsinden ve Rençber sınıfından Halil bin 

Ahmed müvâcehesinde işbu ibrâz eylediğim bir kıt’a izinnâme mûcibince yüz elli 

guruşluk bir kat yatak ve altmış guruşluk bir adet kilim ve elli guruşluk beş kıyyeden 

semen ve lenger ve her biri yigirmi iki guruşdan yigirmi aded Gazi altunu ve altmış 

guruşluk altı kıyyeden bir cümle leğeni ve yiğirmi guruşluk bir sandık mihr-i mu’âccel 

ve dört yüz guruş mihr-i mü‘eccel ile müvekkilim mezbûre merkûm Halilin zevce-i 

menkûhâ-i medhûl bahâsı olub merkûm Halilin zimmetinde mütekarrer ve ma’kûd âliye 

işbu mihr-i mezkûrunu bi’l-vekâle hâlâ talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl 

olduğu cevâbında kaffe-i minvâl-i muharrer üzere olduğunu tab’ân ve katı’ân ikrâr ve 

i’tirâf itmegin âli mûceb ikrâre mezbûre Elife Hatûnun mihr-i mu’accel olan eşya-ı 

muharrere-i mezkûre ve vesairelerinin yahut kıymetlerini mezbûre Eif Hatûna edâ ve 

teslîme merkûm Halil ilzâm olunduktan sonra ma’dâ müdde’â-yı mezkûruyla zevci 
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merkûm Halil ber-vech-i şer’i muârızdan men’ olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm 

olundu  

Tahrîren fî’l-yevmi ʻışrin min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 398 

Medîne-i Malatya Muzâfatından Yarımcahan Karyesi sâkinelerinden 

ma’rifetü’z-zât Elif bint-i Cumalinin bâ-cîhet-i şer’iyye vekîli medîne-i mezkûrenin 

İlyas Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Hakalmaz Hasan Ağa ibn-i diğer 

Hasan medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde yine medîne-i 

mezkûrenin Orduzu Karyesi ahâlîsinden rençber Halil bin Ahmed müvâcehesinde 

merkûm Halil müvekkile-i mezbûre Elif Hatûnun ırsen malı olub ahz ve kabz ve 

umûruna sarfla istihlâk eylediği on bir (Sahife 197) aded yüzlük mecîdî altunuyla be-

her re‘si otuz guruşdan cem’ân yüz elli guruşluk altı re‘si ? mevcûd ise aynen müstelhik 

ise kıymeti olan yüz elli guruşu müvekkilim mezbûreye hâlâ edâ ve teslîm eylemesini 

bi’l-vekâle talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında müdde’i vekîl-

i merkûmun edâ eylediği mezkûr altunlardan ahz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk 

eylediği altı aded yüzlük mecidi altunu ile âhere bey‘ ile esmânatı ahz ve kabz eylediği 

be-her birisi yigirmi ikişer guruştan altı re‘is Kiçi esmânı olan yüz otuz iki guruş 

mezbûre Elife Hatun deyni olduğunu tab’ân ve katı’ân ikrâr mâ’adâ müdde’i vekîli 

merkûmun müdde’yı mezkûri olan beş aded yüzlük mecidi altunu inkâr etmekle vekîli 

merkûm Hasan Ağanın ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub şâhidi olmayıp ikâme-i 

şuhûddan izhâr-ı aczla taleb ol? (silik) yemîn etmek mûcibince vekîli merkûm Hasan 

Ağanın ? müdde’âsıyla (silik) ba’de’l-men’i merkûm Halilin sâlifü’z-zikr ikrâr ve 

i’tirafı mûcebince zikr olunan altı aded yüzlük mecidi altunu (silik) esmânı olan olan 

yüz otuz iki guruşun müdde’iyye-i mezbûre Elif Hatuna edâ ve teslîm merkûm Halil 

ilzâm olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lam olundu. 

Tahrîren fî’l-yevmi ʻışrin min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

 

Cilt 2 Numero 399 
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Medîne-i Malatya mahallâtından Tecde Mahâllesi ahâlîsinden iken tarih-i 

i’lâmdan on beş sene evvel vefat eden Ahmed bin Yakubun verâseti zevce-i menkuhâ-i 

metrûkesi Hadice bint-i Süleyman ile sülb-i sağire kerimesi Emine ve sülb-i sağir oğlu 

diğer Yakub ile müteveffâ-yı merkûm Ahmedin vâlidesi Fatımaya münhâsıra olduğu 

led’i’ş-şer’i enverde zâhir ve mütehakkık olduktan sonra verese-i mezbûrûndan sağirân-

ı mezbûran Yakub ve Eminenin bâ-cihet-i şer’iyye vasîleri mezkûr Tecde Mahâllesi 

ahâlîsinden ve sınıfından Müslüm bin diğer Müslüm medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer’i şerîf’ül-enverde yine mezkûr Tecde Mahâllesi ahâlîsinden sınıfından Hacı 

Musa bin Hacı Ömer müvâcehesinde yedimde olub ibrâz eylediğim bir kıt’a senedin 

nâtık olduğu üzere vasîleri bulunduğum sağirân-ı merkûmânın misallerinden bâ-devr-i 

şer’i makbuz olunub merkûmân-ın zimmetinde alacak hakları olan bin üçyüz altmış 

guruş bi’l-vesâye salâhiyet ederim deyü ba’de’d-dâ’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında 

kâziyye-i minvâl-i muharrer üzere olduğu bi-tamamihâ tabʼân ve katı’ân ikrâr etmek ırs-

ı tarîkle sağirân-ı merkûmânın terekesinden zevcem Ümmühan bint-i Yakup hissesi 

bana edâ ve teslîm etmedikçe meblâğ-ı mezkûri vermem deyü merkûm Hacı Musanın 

makâm-ı def’ide ibrâz eylediği kelâm-ı şer’î mesmu’ ve mültefit olmadığı kendiye 

ba’de’d-tefhîm  sâlifüʼz-zikr ikrâr ve i’tirâfı mucebince meblâğ-ı mezkûrinin bin üçyüz 

altmış guruş vasîi merkûm Müslüme edâ ve teslîme merkûm Hacı Musa ilzâm olundu. 

Tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu. 

Tahrîren fî’l-yevmi hamis ve’l ʻışrin min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 400 

Medîne-i Malatya Muzâfatından Çırmıktı Karyesi ahâlîsinden Asâkir-i şâhâne 

piyade tekaü’dünden otuz ikinci alayın dördüncü taburunun birinci bölüğünün birinci 

sıhhiye efrâdından Bekir bin Osman nâm kimesne meclis-i şer’îmizde karye-i mezkûre 

ahâlîsinden Baba Yusuf oğlu Mehmed mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub 

hazine-i celîlede ve Malatya tekâüd maaşı olan mâh-ı mâh dört yüz guruş sıdk-ı 

mezkûrdan ahz ve kabz ve makbuzunu bana irsâl ve teslîme ve Husûs-ı mezkûrde 

mütevakkıf olduğu umûrun külline tarafımdan merkûm Mehmed Ağayı vekâlet-i amme-

i mutlaka-i sahihâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikte 
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ol dahî minvâl-i muharrer üzere vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-

yenbaği edâya ta’ahhüd ve ilzâm eylediği mâ-vak’â bi’t-taleb ketb olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi samin ve’l ʻışrin min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 401 

Medîne-i Malatya Muzâfatından Dedeköy Karyesi ahâlîsinden Mehmed bin 

Hacı Hasan ve Molla Reşid bin İbrahim nâm kimesnelerin ta’rif-i şer’ileriyle ZâT-I 

ŞAHSI ma’rife olan mezkûr Dedeköy karyesi sâkinelerinden Aişe bint-i Osman bin 

Mustafa ile karye-i mezkûreden zevci Mustafa bin Abdullah nâm kimesnelerden her biri 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin Çukurdere 

Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Mehmed ve Mustafa ibn-i Ahmed Efendi 

mahzârında başka başka ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub mezkûr Dedeköy Karyesi 

ahâlîsinden Ağconun oğlu Bekiri Mehmed oğlu Mustafa ve biraderi Hasan ile 

meyânemizde sükûn eden akd-i nikâh ve sûret-i cerîme (silik) â‘id olduğu mahkeme-i 

şer’i nizâmiyede muhâkeme ve muhâseme ve redd-i cevâb-ı istinâf ve temyîze ve iade-i 

mahkemeye ve hükm-ü ğıyabi talebine ve şuhûd-ı ikâme ve istima’i ve yemîn tekâlifine 

ve i’lâm ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve tenfîz icrâsına ve ahârı tevkile ve’l-hâsıl 

salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyenin son derecesine kadar taraflarımızdan mûmâ-ileyh 

Mehmed ve Mustafa Efendilerden her birimizi vekâlet-i amme-i mutlaka-i sahihâ-i 

şer’iyye ile vekîl ve nâib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledik dediklerinde ânlar dâhi ber-

vech-i mezkûr vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya 

ta’ahhüd ve iltizâm eyledikleri mâ-vak’a bi’t-tâleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi (silik) ve’l ʻışrin min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

 (Sahife 198) 

Cilt 2 Numero 402 

Mûmâ-ileyh bi’l-esâle uhdesine âli medîne-i Malatyanın MUMCU efrâdından 

Hurşid Efendi ibn-i Hacı Ali nâm kimesne medîne-i mezkûre  mahkemesinde meclis-i 

şer’i şerîf-i enverde da’vâ vekîllerinden Gabriel Efendi mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-

i kelâm edub medîne-i mezkûrenin Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden KUNDURACI 



113 
 

Şaban Ağa ile Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden Barutcu-zâde Mehmed Efendi ile 

bundan böyle leh ve aleyhimde vuk’û bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvillerimi â‘id 

olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürafa’â ve muhâseme ve redd-i 

cevâb-ı istinâf ve temyîze ve iâde-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâb-ı talebine şühud-u 

ikame ve istimâine ve yemîn teklîfine ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve 

kanûniyenin derece-i nihâyetine değin mûmâ-ileyh Gabriel Efendiyi vekâlet-i âmmeyi 

mutlâka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münâsib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde 

ol dâhi ber- minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-

yenbagî edâya ta’ahhüd olunmuşdur. mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi sâmin ve’l ʻışrin min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 403 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın ber-vech-i âtî istimâ’-i takrîre taraf-ı şer’îden me’zûnen 

gönderilen şer’iyye mahkemesi müdiri Aziz Efendi ibn-i Osman Efendi medîne-i 

mezkûrenin Çekrin Mahâllesi mütemekkinlerinden ve teb’ayı Devlet-i Aliyyenin 

Ermeni milletinden Dürzi Mafsun oğlu Asâdur veledi Bogos hanesinde akd eylediği 

mahkeme-i şer’i şerîfde mezkûr Çekrin Mahâllesi ahâlîsinden ve teb’ayı 

müşarünileyhânın Ermeni milletinden Astur veledi Bogos oğlu nâm kimesneler ta’rif-i 

şer’ileriyle ma’rîfetü’z-zât veʼl müşterfî mader? bint-i benbaş? Zer ve duder benât? 

Garabet… Meryem nâm karılardan her biri meclis-i ma’kûd mezkûrde medîne-i 

mezkûrenin Göksofu Mahâllesi ahâlîsinden ve Ermeni milletinden ve da’vâ 

vekîllerinden (Sahife 199) Kenan Ağa veledi ustun mahzârında başka başka ikrâr-ı tam 

ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin ? Mahâllesi ahâlîsinden Ermeni milletinden 

iken vefat eden mezestemer kerimesi oğlu Garabet bilcümle emlâk ve eşhâsına biraderi 

Köseli oğlu Şetrak ile meyânemizde sükûn eden ırs daʼvasıyla müteveffâ-yı 

merkûmenin terekesinden-metaneli olub alacak vesâire de’avilerinden icab edenler 

mirâs ait olduğu mahkeme-i şer’î ve nizâmiyede muhâkeme ve mürafa’â ve muhâseme 

ve redd-i cevâb-ı istinâf ve temyîze ve iâde-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâb-ı talebine ve 

şühud-u ikame ve istimâine ve yemîn teklîfine ve i’lâm ahdine ve tebliğ ve tebellüğ ve 

tenfiz icrâsına ve hacz mu’âmelesine ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyenin 

derece-i nihâyetine değin merkûm ? Kenan Ağayı vekâlet-i âmmeyi mutlâka-i sahîha-i 
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şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münâsib nasb ve ta‘yîn eyledik dediklerinde kast-ı mûmâ-

ileyh mahâlînde ketb ve tahrîr ve maân maʼbûs imzâ-ı şer’iyle huzur-u şer’i aleʼl vukûa 

inhâ ve tahrîr eyledikte mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi sâmin ve’l ʻışrin min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 404 

Der-devlet-i mekîne-i arz-ı dâikemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun 

mülükhâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatyada vâki Pîr Mehmed bin Aynüddin 

nâm sâhib-i hayrât zirk-i âti berât-ı âli evlâd-ı görine-i meşrut gürân nâm diğeri deyni 

Badun-t Güran nâm diğeri temâm mâlikânelerinin bir kıt’a vakf-ı mezkûrun nısf hissesi 

Ali bin Hasan uhdesinde ve râbi hissesi Süleyman ve Ali ibn-i Mehmed uhdesinde ve 

diğer rubʼun nısfı Abdulkadir ve Hacı Ahmed ve Aziz ve Mehmed benûn-u Osman 

uhdelerine ve rubʼu mezkûrun diğer nısfıda evlâd-ı vakıfadan Hasan bin Hacı Ahmed 

uhdesinde iken kebir oğlu Mahmudu terk ederek vefat edub merkûm Mahmud uhdesine 

tevcih olunmağın merkûm Mahmud dahi sağir oğlu Bekiri terk ederek vefat etlediği 

medîne-i mezkûre mahkeme-i şer’iyyesinde ma’kûd huzûr-ı şer’i meâli ukûdde medîne-

i mezkûre evkâf müdiri vekîli rafaetlü Emin Efendi hazır olduğu halde be-ğaraz-ı 

mesâlimden ve erbâb-ı vukûfdan medîne-i mezkûrenin Kernek Mahâllesi ahâlîsinden 

Hacı Mehmed bin Ali ve köylü Ömer bin Ahmed nâm sikkât-ı sahîh’ül kelimâtın 

tarîkü’ş-şehâde ihbarlarıyla ledi’ş-şer’il enverde zâhir ve mütehakkık olmağla dede ve 

pederinin mahlûllerinden râbi-i mezkûrun nısf hissesi sağir-i merkûm Bekir uhdesine 

tevcih ve bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân sıdk ve ihsân buyrulmak ricasına huzûr-ı meyâ-

menşûr-u âlilerine arz ve i’lâm olundu el-emrü li men’ le hul emrindir.  

Tahrîran fil-yevmi isneyn min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

 (Sahife 200) 

Cilt 2 Numero 405  

Medîne-i Malatya mahallâtından Kernek Mahâllesi ahâlîsinden ve bakkal 

esnafından Babalı oğlu Bekir Çavuş bin Mehmed medîne-i mezkûre  mahkemesinde 

meclis-i şer’imizde Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden kadayıfçı esnafından Topal Osman 
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bin Süleyman müvâcehesinde medîne-i mezkûrenin Hatunsuyu karyesinde vâki 

Gaffarağa-zâde Abdurrahman ve vereselerinin ma’lûm-ul hudûd bir kıt’a tarlalarını 

sene-i sâlifede yani bin üçyüz yedi senesinde bir sene müddet ile dokuz yüz guruş bedel 

ile merfû’muz mukâbilinde isticâr ederek sene-i mezkûrede karpuz sehmini zirʼa edilip 

amel ve tohum her birimizden olmak hâsıl olan mahsulattan rubʼu bana ve diğer rubʼu 

hisse-i merkûm Ömere ve rubʼu gâʻib-i âni’l-meclis Kavakcıoğlu Ömere ve ba’de 

mezkûr Hatunsuyu karyesi Abdullaha verilmek üzere akd-i şirket ve mukâvele ettikden 

sonra akd-i şirket mezkûre binâen  yevmiye alıp satılan karpuz bedellerir meblâğdan 

hisse-i mezkûrumuz vech ile her birimiz hissemizi akd ve kabz eylemiş isekde hasılât-ı 

mezkûrenin bedel-i evveline mineʼl-hibe-yi mecmûʼ yigirmi bir guruş mahsulât husule 

gelib ahz-u kabz eylediği ikrâr ve i’tiraf edub ? binâenâlâ zâlik meblâğ-ı mezkûrdan 

hisse-i merkumeden isabet eden dörtyüz yigirmi beş guruşdan üçyüz kırk yedi guruş 

bedeli talimât vukû’û bularak meblâğı yüz doksan üç guruş talep ederim deyü takrîr-i ? 

? tasaddî  eylediği da’vâsı mücerred ikrâr-ı mûceb mülkü olmadığından meşruh ve 

mültefit olmadığı kendiye teslîm ve mûcibince da’vâ-yı mezkûresiyle merkûm Ömere 

ber-vech-i şer’i mu’ârızdan men’ olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîran fil-yevmi sâmi ve’l-ʻışrin min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 406 

Medîne-i Malatya muzâfatından İzolli Nahiyesine tâbi’ Dedeköy karyesi 

ahâlîsinden ? sınıfından Bekir bin ? nâm kimesne medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer’i şerîf’ül-enverde medîne-i mezkûrenin Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden ve 

da’vâ vekîllerinden Atmalı-zâde Hacı Hasan Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm edub medîne-i mezkûrenin karye-i mezbûre ahâlîsinden Abdi oğlu Mustafa ve 

Aişe bint-i Osman ile meyânemizde sükûn eden akd-i tekâlife vesâire de‘âvilerimizi 

bundan böyle leh ve aleyhimizde vuk’û bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimizi â‘id 

oldukları mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürafa’a ve muhâseme ve 

redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-yi mahkeme ve hükü ğıyabi talebine ve şuhûd-ı 

ikâme ve istimâ’ine ve yemîn tekâlifine ve i’lâmı ahdzine ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl 

salâhiyeti şer’iyye ve kanûniyenin derece-i nihâyetine kadar tarafımdan mûmâ-ileyh 

Hacı Hasan Efendiyi vekâlet-i mutlaka-i sahihâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâib-i münasib 
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nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi ber- vech-i muharrer 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya müteahhid 

olmağın mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi sâmin min şehr-i  Receb-i Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Derkenar: 

Rebi’ül evvel sene 1310 

Tarihden i’lâm mezkûr fetvahâne-i celîleden sâdır olduğu 

(Sahife 201) 

Cilt 2 Numero 407 

Medîne-i Malatya mahallâtından Akpınar Mahâllesi sakinlerinden iken sene-i 

sâlifde yani bin üçyüz dokuz senesinde vefat eden Safiye bint-i Mustafa bint-i Hacı 

Halil bin Abdullah’ın ber-vech-i âti vârisi olduğunu iddi’â eden işbu ba’is’ül i’lâm Hacı 

Salih bin Ali Kâşif bin Hacı Halil bin Abdullah bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli meclis-i 

şer’iyye medîne-i mezkûrenin Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden 

Darendeli Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-

i şer’i şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin İlyas Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ 

vekîllerinden Hakalmaz Hasan Ağa ibn-i diğer Hasan müvâcehesinde müvekkilim 

mezbûr Hacı Salihin babası merkûm Ali Kâşif ile müteveffîyye-i mezbûre Safiyye 

Hatunun babası Mustafa li-ebeveyn biraderleri olub babaları ismi Hacı Halil ve dedeleri 

ismi Abdullah ve vâlideleri ismi Emine bint-i Abdullah ve re’isleri medîne-i 

mezkûrenin Atik şehrinin Atik  Malatya Mahâllâtından Abdulvahhab Gazi Mahâllesi 

olub ol vecihle müteveffîyye-i mezbûrenin verâseti müvekkilim merkûm Hacı Salih ile 

li-ümm kızkarındaşı ma’rifet’üz-zât Fatıma bint-i Ümmühaniye münhâsıra olub 

merkûm Hakalmaz Hasan Ağa müvekkilim merkûmun mevrûsu müteveffâ-yı 

mezbûrenin hayatında malından ve yedinden istikrâz ve kabz ve umûruna sarf ile 

istihlâk ve ol-vecihle zimmetinde alacak hakkı olan on sekiz guruşdan müvekkilim 

mezbûr Hacı Salihin hisse-i şer’isi olan on beş guruş kabl’el ahz ve’l-istif’a ber-vech-i 

muharrer vefat eylediği cihetle meblâğ-ı mezkûr on beş guruş müvekkilim merkûm 

Hacı Salih hâlâ edâ ve teslîme merkûm Hakalmaz Hasan Ağaya tenbiye olunması bi’l-
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vekâle matlûmumdur deyü baded da’vâ ves sual merkûm Hakalmaz Hasan Ağa dahi 

cevâbında cihet-i merkûmeden ol-mikdar guruş müteveffâ-yı mezbûreye hâla deyni 

olduğunu ta’bân ve katı’ân ikrâr mâ’adâ verâset müdde’âsını inkâr edecek vekîl-i 

mûmâ-ileyh Mustafa Efendiden ber-vech-i muharrer mâ’da verâset-i müdde’âsına 

muvâfık bey’ine talep olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve medîne-i 

mezbûrenin Hidayet Mahâllesi ahâlîsinden Hanbek oğlu Hacı İbrahim Bey ve medîne-i 

mezkûrenin Atîk şehri yani Atik Malatya mahallâtından Kadıhan Mahâllesi ahâlîsinden 

Kasunun oğlu İsmail bin (silik) nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’î hâzırân 

olub işre’ş-şehâdet fi’l-hakîka işbu müdde’i vekîl-i mûmâ-ileyh Mustafa Efendinin 

müvekkili Hacı Salihin babası Ali Kaşif ile müteveffâ-yı mezbûrenin babası Mustafa li-

ebeveyn kardeşler olub babaları ismi Hacı Halil ve dedeleri ismi Abdullah ve vâlideleri 

ismi Emine bint-i Abdullah ve muskât re’isleri medîne-i mezkûrenin Atik şehri yani 

Atik Malatya Malatya Mahâllatından Abdulvahhab Gazi Mahâllesi olub verâseti li-

ümmi hemşiresi Fatıma bint-i Ümmühan ile merkûm Hacı Salih münhâsıra olub 

bunlardan gayrı vâris ve terekesine müstahakk ahârı olduğu olduğu ma’lûmumuz 

değildir biz bu husûsâ bu vecihle şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz deyü her biri 

müttefikü’l-lafz ve’-ma’nâ bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i edâ-ı şehâdet ettiklerinde 

şâhidân-ı merkûmânın her biri usûl-ı mevzûasına tatbikân evvelâ bâ-varaka-i mahtûme 

mensub oldukları zeyl-i mestûreye vaz’ eden mezkûr Hidayet Mahâllesi İmamı Ragıp 

Efendi ibn-i Hidayet Efendi mezkûr Atîk şehrin zikr-i sibkat eden Kadıhân Mahâllesi 

İmamı Hacı Mahmud Efendi ibn-i (silik) ve muhtarı kayd-u Mehmed bin ve ihtiyarı 

Mehmed bin İbrahim ve diğer ihtiyar Çalunun oğlu Ömer bin (silik) nâm kimesnelerden 

evvel sır’en ve ba’de yine medîne-i mezkûrenin Kırçuval Mahâllesi ahâlîsinden Kasım 

oğlu Mehmed bin Kasım ve medîne-i mezkûrenin Dabakhâne Mahâllesi ahâlîsinden 

Sarı Bekir edâ Ahmed bin İbrahim ve medîne-i mezkûrenin Uçbağlar Mahâllesi 

ahâlîsinden Ali bin Ömer ve mezkûr Uçbağlar Mahâllesi ahâlîsinden Kırçuval oğlu 

Osman bin (silik) ve medîne-i mezkûrenin Adafi Mahâllesi ahâlîsinden Osman bin 

Ahmed ve medîne-i mezkûrenin Küçük Hüseyin Bey Mahâllesi ahâlîsinden İsmail bin 

Mehmed ve medîne-i mezkûrenin mezkûr Atik şehrin Alacakapı Mahâllesi ahâlîsinden 

Timuçin oğlu Vahhab bin Mustafa nâm kimesnelerden alenen bi’l-müvâcehe lediyyü’l-

tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde eyledikleri ihbâra ve iş’âr olunan şâhidân-ı 

merkûmanın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince verâsetlerine Abdulhaki merkûm 
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Hakalmaz Hasan Ağanın sâlifü’z-zikr ikrâr ve i’tirafı mûcibince meblâğ-ı mezkûr on 

beş guruş müvekkilim merkûm Hacı Salihe edâ ve teslîme merkûm Hakalmaz Hasan 

Ağanın ilzâm olunduğu tescil ve huzuûr-u âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi sâmis min şehr-i Receb-i Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

(Sahife 202) 

Cilt 2 Numero 408 

Medîne-i Malatya muzâfatından Tilek Karyesi sakinlerinden ma’rifetü’z-zât 

Emine bint-i Paşo Mehmedin bâ-hüccet-i şer’iyye medîne-i mezkûrenin Bendbaşı 

Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Mehmed bin İbrahim medîne-i 

mezkûrenin mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin 

Arslanbey Mahâllesi ahâlîsinden Ahmed bin Mustafa mûvacehesinde mezbûre Emine 

Hatun hâzıre olduğu halde müvekkilim mezbûr Emine Hatun işbu meclis-i şer’i ibraz 

eylediğim izinnâme mantukunca yüz elli guruşluk bir kat yatak ve altmış guruşluk bir 

kilim ve yüz kırk guruşluk üç buçuk miskâl zerûn maʼmûl cebe ve dört yüz guruşluk 

yirmi aded ğazi altunu ve kırk beş guruşluk bir sini ve otuz guruşluk üç sahan ve üç 

lenger ve iki tas min haysüʼl- mecmû sekiz yüz yigirmi beş guruş ve üç yüz yigirmi beş 

guruş mihr-i mü‘eccel  tesmiyeleriyle müvekkillim mezbûre Emine Hatun merkûm 

Ahmedin zevce-i menkûha-i madhûl bahis olub merkûm Ahmedin zimmetinde 

mukarrer ve ma’kûd âlî mehr-i mu’accel olub zikr olunan işbu mevcûd ise aynen ve 

müstelhik ise kıymet-i mezkûreleriyle mehr-i mü‘eccel  mezkûri müvekkilim 

mezbûreye teslîm eylemesini bi’l-vekâle hâlâ talep ederim deyü hazıre-i mezbûrenin 

tasdikiyle maân da’vâ ettikde merkûm Ahmed dahi cevâbında kaffe-i minvâl-i muharrer 

üzere olduğunu bi-tamamihâ tabʼân ve katı’ân ikrâr ve i’tiraf etmek zevcem mezbûre 

Emine Hatun mesken-i şer’ime gelip bana ita’at ve inkıyâd etmek üzere mezbûreye 

tenbiye olunmasını taleb-i da’vâ ederim vekîl-i merkûm Mehmed Ağa dahi hukûk-u 

tevciyete ? ve kudret-i mersiyyesi infâk ve ? kefîl verdikten sonra müvekkilim mezbûre 

ita’at ve inkıyâd edeceğini müvekkilesi hazıre-i mezbûrenin tasdikiyle ma’â da’vâ edub 

hazıre-i mezbûrenin tasdikiyle vekîl-i merkûm Mehmed Ağanın mehr-i mü’eccel 

hakkında tasaddî eylediği da’vâsı meşrûh ve mültefît olmadığı kendilere tefhim ve 

mûcibince da’vâ-ı mezkûreleriyle merkûm Ahmed Ağaya ber-vech-i şer’i muârızdan 
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ba’de’l-men’ merkûm Ahmed Ağanın sâlifü’z-zikr ikrâr ve i’tirafı mûcibince eşya-ı 

muharrere-i mezkûrenin mevcûd ise aynen ve müstelhik ise vasatlarının kıymetlerini 

mezbûr Emine Hatuna halâ edâ ve teslîme merkûm Ahmed Ağa ilzâm olunduktan sonra 

merkûm Ahmed hukûk-u zevciyete ta’at ve taʼahhüd edip Mahâlle-i mezkûre 

ahâlîsinden işbu hâzır-ı bi’l-meclis Kasım bin Mustafa nâm kimesne tekeffül ettikde 

mezbûr Emine Hatun dâhi zevc-i mezbûr Ahmed ağaya itaat ve hukûk-u zevciyete ta’at 

etmek üzere taʼahhüd edip bu vecihle kat’ı menâzi eyledikleri tescil ve huzûr-ı âlilerine 

i’âm olundu.  

Tahrirân (silik) 

Cilt 2 Numero 409 

Husûs-ı âtî’-l beyânın mahallinde ketb ve tahrîr ve istima’i takrire taraf-ı 

şer’iden me’zûnen irsal kılınan mahkeme-i şer’iyye ketebesinden Abdullah Efendi ibn-i 

Sacit Efendi medîne-i Malatya Mahâllatından Halfeddin Mahâllesi ahâlîsinden ve A’zâ-

zâde müteveffî Hacı Mehmed Ağanın hanesinde akd olunan meclis-i şer’i-şerîf-i 

enverde Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden Sunullah Efendi ibn-i Hacı Ağa ve Ali Efendi 

ibn-i Mehmed Efendi ta’rifleriyle ma’rifetü’z-zât müteveffî Hacı Mehmed Ağanın 

haremi Fatima Hatun bint-i Hacı Osman Ağa ile müteveffâ-yı mezbûrun kerimeleri 

ma’rifetüz’z-zât Aişe ve Hadice ve Abdulvahhab Efendinin her biri medîne-i 

mezbûrenin Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Tırnovalı Mustafa 

Efendi ibn-i Kasım Efendi mahzârında başka başka ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub 

Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden ve A’za-zâde Hacı Ahmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed 

Ağa ile meyânemizde meskûn miras dâ’vâsıyla tahvîl-i kuyûd ve arazi ve emlak 

deaâvilerimizin kaffesini â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme 

mürafa’â ve muhâseme ve redd-i cevâb ve şuhûd-ı ikâme ve istima‘ına ve yemîn 

tekâlifine ve i’tiraz ve temziye ve iade-i mahkeme ve redd-i a’zâ ve kendi imzâsıyla 

istid’a ve ? takdimine ve i’lâm ahdine ve hacz muamelesine ve fekkine ve ğayd-el iktizâ 

ahâr-ı tevkiyle ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyenin son 

derecesine kadar isti’maline kadar tarafımızdan mûmâ-ileyh Mustafa Efendiyi vekâleti 

amme-i mutlaka-i sahihâ-i şer’i ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledik 

dediklerinde mûmâ-ileyh Mustafa Efendi vekâleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 
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lazımesini kemâ-yenbaği edâ ve taahhüh ve iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve 

imla olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi isneyn min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

(Sahife 203) 

Cilt 2 Numero 410 

Medîne-i Malatya Mahâllatından Akpınar Mahâllesi sakinlerinden ma’rifetü’z-

zât Aişe ve Fatıma bint-i Osman nâm Hatunlardan her biri medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde yine medîne-i mezkûre muzâfatından 

Orduzu karyesi ahâlîsinden hevâcenin oğlu Mehmed bin Abdullah müvâcehesinde fi 12 

Rebi’ül-evvel sene 1309 tarihli ve doksan beş numerolu Malatya şer’iyye sicillinde? 

cihet-i vekâlet-i şer’iyyenin nâtık olduğuna göre medîne-i Mısr-ı Kahirede sakin iken 

tarih-i i’lâmdan evvel vefat eden dayımız Emir Hasan bin Ömer bin Hasanın verâseti 

zevce-i menkûhi metrûkesi Zühre bint-i Abdullah ve li-ebeveyn kızkarındaş oğlu 

merkûm Mehmed ile li-ebeveyn kızkarındaş kızları bize münhâsıra ve tashîh silsile-i 

mirâsileri bi-hükm on altı sehhâmdan ibaret olub sehhâm-ı mezkûrdan dört sehhâm 

zevce-i mezbûre Zühreye ve altı sehhâm merkûm Mehmede ve ? altı sehhâmde 

mezbûretân Aişe ve Fatımaya isabetinden sonra müteveffâ-yı mezbûr Emir Hasanın 

medîne-i Kahire de terk eylemiş olduğu bi’l-cümle terekesinin aynen veya 

esmânilerinin ahz ve kabzına ve hisse-i mezkûremizin her birimize irsâl ve teslîmine bâ-

cihet-i şer’iyyeyi mezkûr tarafımızdan vekîl nasb ve ta‘yîn eyleyip merkûm Mehmed de 

mezkûr Mısr-ı Kâhireʼye gidip müteveffâ-yı merkûmun hâne-i ? esmânından ahz ve 

kabz eylediği iki bin dokuz yüz yigirmi beş guruşla ellişer guruştan iki adet şalvar ve  

her biri yigirmişerden kırk guruşluk iki aded ? ve on beş guruşluk iki aded kehribal ve 

kırk guruşluk kıymetinde iki kumaş kaplama bıçak ve her biri kırk guruşdan seksen 

guruşluk iki aded ipek Trablus kuşağı ve her biri yigirmişer guruşdan kırk guruşluk  iki 

aded Trablus kefiyyesi ve beşer guruşdan on guruşluk iki aded maden tütün tabakası ve 

ikişer guruşdan dört guruşluk kıymetinde iki aded sigara ağızlığı ve her biri yigirmi 

guruşdan yüz guruşluk beş arşın çuha müteveffâ-yı merkûm Emir Hasanın terekesinden 

ahz ve kabz edub on altı sehhâm itibariyle altımıza isabet eylediğinden zikr olunan iki 

bin dokuz yüz yigirmi beş guruşdan ber tashîh-i mezkûr hisse-i mezkûremiz ile eşyâ-ı 
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muharrere-i mezkûr mevcûd ise aynen müstehlik ise kıymeti mezkûrlerinden kezâlik 

hisse-i mezkûrelerimiz vecihle her birimize hâla edâ ve teslîm merkûm Mehmed Ağaya 

tenbiye olunmak matlûmumuzdur deyü her ikisi başka başka da’vâ ettiklerinde ol dahi 

cevâbında dayımız müteveffâ-yı merkûm Emir Hasanın terekesinden olub mezkûr hâne 

esmânından yani mısr-ı Kahirede ma’lum-ul hudûd hâne esmânından iki bin dokuz yüz 

yigirmi beş guruş ahz ve kabz eylediğini tab’ân ve katı’ân ikrâr ve i’tirâf ma’dâ 

müdde’iyân-ı mezbûrtânın ber-vech-i muharrer müdde’alarını inkâr ettikde ma’dâ 

müdde’alarına asla şâhidleri olmadığından ikâme-i beyyineden ba’de’l-izhâr’ül-acz 

başka başka talepleriyle merkûm Mehmed bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’î yemîn etmeği 

mûcibince mâ’dâ müdde’ayı mezkûrileriyle müdde’iyyân-ı mezbûrtandan her biri 

merkûm Mehmede bi’l-beyyine-i muârızdan ba’de’l-men’i merkûm Mehmed Ağa 

mezkûr Kahireye gidüp gelinceye değin yollarda ve da’vâda Husûs-ı mezkûr için yalnız 

sarf eylediğim iki bin sekiz yüz on altı guruşun ba’de’l-tenzîl bâkî yüz dokuz guruşdan 

hisse-i mezkûremiz vecihle müdde’iyân ile yanımızda taksîm olunmasını talep ve da’vâ 

ve mezbûrtân dahi Mehmed Ağanın işbu mesârif müdde’asını ikrâr ve tasdik itmegin 

merkûm Mehmed Ağanın sâlifü’z-zikr ikrâr ve i’tirafı mûcibince meblâğ-ı bâki mezkûr 

yüz dokuz guruşdan yigirmi yedi guruşdan on pâre mezbûre Aişe ve yigirmi yedi 

guruşun on pâre dahi mezbûre Fatımaya ve elli dört guruş yigirmi pâre de merkûm 

Mehmede şer’en isabet eylediğinden ber-vech-i muharrer müdde’iyyân-ı mezbûrtânın 

hisse-i mezkûrları olan yetmiş iki buçuk guruş her birine edâ ve teslîm merkûm 

Mehmed Ağa ilzam olundu tescil ve huzûr-ı aliyyelerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi hâmis aşer min şehr-i  Receb-i Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 411 

Medîne-i Malatyanın Çarmuzu Mahâllesi ahâlîsinden ? sınnıfından sâhib-i 

arzuhâl Abdullah bin Mehmed bin Osman medîne-i mezkûrenin mahkemesinde meclis-i 

şer’imizde Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden iken sene-i sâbıkda yani bin üç yüz dört 

tarihinde ? oğlu merkûm Osman Ağa vefat edub verâseti oğlu Hasan Ağa ile diğer oğlu 

gâʻib-i âni’l-meclis Aliye münhâsıra olduğu ledi’ş-şer’il- enver zâhir ve mütehakkık 

olduktan sonra müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vasîyyesinden olub Mahâlle-i 

mezkûrde vâki’ zikr-i âti menzil ve bağçe ile medîne-i mezkûre ye tab’i Gelengeç 
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mezra’sında vâki’ zikr-i çayı üzüm bağı ile kezâlik mezra’yı mezkûrede vâk’î mışmış 

bağçesine el-yevm va’z’ül yed beyyine-i âddele şer’an sabit ve mütehakkık emlâk 

Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden ? sınıfında verese-i merkûmeden derûn-u arzuhâlde ismi 

mezkûr Hasan Ağa ibn-i müteveffâ Osmanın redd-i cevâba ba-hüccet-i şer’iyye vekîli 

medîne-i mezkûrenin Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Sarıcı-

zâde Abdullah Efendi ibn-i Hacı Ahmed müvâcehesinde ? müteveffâ-yı (Sahife 204) 

merkûm Osmanın vefatından mukaddem vefat eden oğulları benim pederim merkûm 

Mehmed ile ile diğer emmim Bekirin oğlu gaibü’l-anil-meclis Bekirden her birimiz 

sağir olduğumuz halde dedem müteveffâ-yı merkûm Osman hayatında ve kemâl-i akıl-ı 

sıhhatinde olduğu halde bizim için torunlarım işbu sağirlerin babaları oğullarım 

müteveffîyân-ı merkûman misüllü evlâd eyledim ba’de’l-vefat malımdan dört sehhâm 

i’tibarıyla oğullarım merkûman Hasan ve Ali ile sağiran-ı merkûmana verile deyü 

mehâzır-ı şuhûdde vasîyet ederek mıssren-ale’l besâit ber vech-i muharrer vefat edub 

vasîyeti mezkûreyi kabûlümüze binâen müteveffâ-yı merkûm Osmanın mezkûr 

Çarmuzu Mahâllesinde vâkî bir taraftan Hasan bin İbrahimin hânesi bağı ve bir taraftan 

Hasan bin İbrahim bağı ve bir taraftan Ahmed bin Abdullah bağı ve tarâf-ı râbi tarîk-i 

âmm ile mahdûd tahtani yedi göz oda ve elli ? ve beş kırat tohum istimâli ? yerleri dahi 

mülk-ü mecmu’a bin beş yüz guruş kıymetinde bir bâb menzil ile hudûd-u mezkûrun 

dahilinde vâkî bir kıt’a bağı ve Gelengeç mezra’sında vâkî sükûdlu bağçenin tarafı 

Papuçcuoğlu İsmail bin Abdullah tarlası ve bir taraftan Sarı-zâde Abdullah bin Hasan 

tarlası ve bir taraftan Kadı-zâde Kemal Efendi bin Süleyman Efendi tarlası ve bir 

taraftan Bozgedikoğu Mehmed bin Abdullah tarlası ile mahdûd on kırat tohum 

isti’mâli? bin guruş kıymetinde mezkûr sukûdlu bağçe ve yine mezra’yı mezkûrde vâkî 

bir tarafdan Topaloğlu Osman bin Hasan tarlası ve bir taraftan ? oğlu Hasan bin 

Mehmed tarlası ve bir taraftan İnce Hasan oğlu Halil bin Hasan tarlasıyla ve târik-i râbiî 

harık ile mahdûd üç yüz guruş kıymetinde üzüm bağı ile yine mezra’yı mezkûrde kâin 

bir taraftan Tütüncüoğlu Süleyman bin Hasan tarlası ve bir taraftan merkûm Hasan bin 

Osman tarlası ve bir taraftan harık ile mahdûd beş yüz guruş kıymetinde mışmış 

bağçesiyle ve bağçe-i mezkûre ile zikr olunan üzüm bağının üç senelik hasılâtının hisse-

i mecmu’u bin yüz elli guruş ve sıbt-ı mezkûreye binâʼen rabî hisse-i şâyiası müteveffâ-

yı merkûmun tarih-i vefatından bu ana ? merkûm Hasan Ağa zabt ve tasarruf eder 

olmağla sû‘âl olunup zikr olunan menzil ve bağçeleri ile bağçede olan hisse-i mezkûre 
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sadılık? ve mahâlînde layık vecihle bana tesâlim emmi-i merkûm Hasan Ağa bi’l-izâfe 

vekîl-i merkûm Abdullah Efendiye beyyine olunmak matlûbumdur deyü da’vâ ettikde 

vekîl-i mûma-ileyh Abdullah Efendi cevâbında müvekkil-i merkûm Hasan Ağa zikr 

olunan menzil ve bağçeler ve üzüm bağına el-yevm va’zû’l-yed olduğunu tab’ân ve 

katı’ân ikrâr müdde‘î-i merkûmun mâ’da vasîyet müddea’sını inkâr eyledikde müdde‘î-i 

merkûm Abdullahdan ber vech-i muharrer verâset müdde’asını usûl-ı mevzû’asına 

tatbikân evvela bâ-varaka-i mahtûme mensub oldukları zeyl-i mestûreye vâz’ı imzâ 

eden mezkûr Çarmuzu Mahâllesi İmamı Abdullah Efendi bin Hacı Mehmed ve Muhtarı 

İbrahim bin Abdullah nâm kimesnelerden sırr’en ve ba’de yine mezkûr Çarmuzu 

ahâlîsinden İbrahim bin diğer İbrahim ve Cumali bin Hasan nâm mevsûk’ul kelâm 

müzekkilerden bi’l-müvâcehe alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûl’üş- şehâde 

edecekleri ihbar ve iş’ârolunan mezkûr Çarmuzu Mahâllesi ahâlîsinden Hafız Bekir bin 

Mustafa ve diğer bin diğer Bekir nâm kimesnelerden her biri müttefik-ül lafz ve’l ma’na 

bi’l-müvâcehe ber nehc-i şer’i edâ-ı şehâdet-i şer’iyyeleriyle isbat itmegin mûcibince 

ba’de-l hükm zikr olunan ve bağçeleriyle üzüm bağının rabî sehhâmde kifâyed ile 

Mahâllerinde layık vecihle müdde’i merkûm Abdulah da dedem müteveffâ-yı 

merkûmun tereke-i mezkûresinden olub merkûm Hasanın ahz ve kabz eylediği dokuz 

yüz guruşluk yükden mahallü altı kat yatak ve iki yüz elli guruşluk beş kıyye ve üç aded 

? ve altmış guruşluk beş kıyye üç aded satıl ve altmış guruşluk altı kıyye iki teşt ve on 

beş guruşluk iki kıyye dört aded saman ve kırk guruşluk dört aded lenger ve altmış 

guruşluk üç aded ? ve altmış guruşluk bir aded sini ve on beş guruşluk ve üç aded tası 

ve yigirmi guruşluk bir aded diğer acem tası ve seksen guruşluk dört aded çuval ve otuz 

guruşluk bir aded ibrik ve kırk guruşluk dört kıyye üç aded tava ve yigirmi guruşluk bir 

aded lenger ve yüz elli guruşluk bir re’s inek ve yüz alyı guruşluk bir re’s esb ve kırk 

guruşluk üç aded (silik) ve yigirmi guruşluk iki kıyye hamam legeni ve ahere bey’ ve 

teslîm eylediği kavak eşcârı esmânı olub ahz ve kabz eylediği dört yüz on beş guruşluk 

ile eşyâ-ı muharrere-i mezkûre mevcûd ise aynen müstelhîk ise kıymet-i mezkûreleri 

evvelen cem’ olunan bin beş yüz elli guruşdan ? mezkûr hissesi olan üç yüz yetmiş beş 

guruş hisse-i şer’iyye-i mezkûrem vecihle bana edâ ve teslîm olunması matlûmumdur 

deyü Hasan Ağa ile vekîl-i mûmâ-ileyh Abdullah Efendi (Sahife 205) müvâcehelerinde 

ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl ve’l-inkâr merkûm Abdullahdan ber vech-i muharrer 

müdde’asını ikâme-i şuhûddan izhâr-ı ? taleb mütehalef oldukda merkûm Hasan Ağa da 
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müdde’i merkûm Abdullahın edâ eylediği eşyâ-ı muharrer-i mezkûreden iki yüz 

guruşluk iki kat yatak ve yüz elli guruşluk iki aded yorgan ve kırk guruşluk üç aded satıl 

ve elli guruşluk bir aded teşt ve on guruşluk iki aded sahan ve beş guruşluk bir aded 

lenger ve altmış guruşluk üç aded tencere ve yiğirmi guruşluk bir aded sini ve yigirmi 

guruşluk bir aded umum tası ve kırk guruşluk iki çift çuval ve otuz guruşluk bir palas ve 

on guruşluk bir ibrik ve yigirmi altı guruşluk tabağı edâ ve teslîm ile esmâni olub ahz ve 

kabz eylediğim otuz guruşluk surğun mahsulatı ile mezkûr kavak eşcarı meyvesinden 

olub ahz ve kabz eylediğim dört yüz otuz guruş ile ve kırk guruşluk bir aded ? ve on beş 

guruşluk bir legen ve yigirmi guruşluk bir hamam lifi ve yigirmi guruşluk iki aded 

hamur legeni zikr olunan bağçe ile bağçenin üç senelik hasılâtı olan ? mecmû’ bin elli 

guruş yedimde mevcûddur deyü tâb’an ve kât’an ikrâr ve i’tiraf müdde’i merkûmun 

mâ’da müdde’asını inkâr ettikde müdde’i merkûm Abdullah da mâ’da müdde’asını 

isbattan izhâr-ı ? taleb-i tehâlif dâhi olmamağın mûcibince müdde’i merkûm Abdullah 

da mâ’da müdde’asıyla merkûm Hasan Bey bilâ-beyyine-i muârızdan ba’de’l-men’i 

sâlifü’z-zikr ikrâr ve i’tiraf eylediği eşyâ-ı muharrere-i mezkûreden hisse-i mezkûresini 

layığı vecihle müdde’i merkûm Abdullaha edâ ve teslîm merkûm Hasan Ağa ilzâm 

olunduğu tescil ve bi’-iltimas huzûr-ı âlilerine i’lam olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi salis aşer min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 412 

Medîne-i Malatya Mahâllatından Tecde Mahâllesi sakinlerinden iken sene-i 

sâlifde yani bin iki yüz doksan altı tarihinde vefat eden Yakub bin Ahmedin verâsetini 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Mustafa ile sülbi kebire kızları ma’rifetü’z-

zât Ümmühan ve Emine ile sülbi kebir oğlu Ahmede münhâsıra ba’de’l-kısm ibn-i 

merkûm Ahmed dahi vefat edub verâsetini zevce-i menkûha-i metrûkesi ma’rifetü’z-zât 

Hadice bint-i Süleyman ile sülb-i sağîre oğlu Yakub ve sülb-i sağîre kızı Emineye 

münhâsıra olduğu ledi’ş-şer’il enverde zâhir ve mütehakkık olduktan sonra verese-i 

mezbûrtandan mezbûre Hadicenin bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli ve sağirânı mezbûranın 

bâ-cihet-i şer’iyyeye vasî Müslüm bin Bekir medîne-i mezkûre  mahkemesinde meclis-i 

şer’i şerîfü’l enverde yine mezkûr Tecde Mahâllesi ahâlîsinden ve mezbûre Ümmühânın 

zevci Hacı Musa bin Hacı Ömer müvâcehesinde tarih-i i’lâmdan on beş sene evvel 
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müteveffâ-yı merkûm Yakubun terekesi beyyine’l-verese merkûme taksîm olunduktan 

sonra müteveffâ-yı merkûm Yakubun terekesindendir diyerek seksan arı kovanı ve 

bağçeler hâsılâtından zevcesi mezbûre Ümmühanın emr-i rızası ol-mikdar hissesinden 

zevci merkûm Hacı Musa yedi yüz guruş üzerine fuzûlen sulh ve ibrâ ve yed’ül sulh-u 

mezkûri müteveffâ-yı sâni merkûm Ahmedden hayatında fuzuli ve ? ahz ve kabz edub 

müvekkilim mezbûre Ümmühan Hatun ile sağirânı mezbûranın merkûm Hacı Musanın 

zimmetende alacak hakları olan meblâğ-ı mezkûr yedi yüz guruş bi’l-vekâle ve bi’l-

vesâye taleb ederim deyü ba’de’d-dâ’vi ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında kâziyye-i minvâl-i 

muharrer üzere olduğunu bi-tamâmiha tâb’an ve kât’an ikrâr ve i’tirâf itmegin âli 

muceb ikrâra meblâğ-ı mezkûr yedi yüz guruş mezbûre Hadice Hatun ile sâğirânı 

mezbûrân içün vasî-i merkûm Müslüme edâ ve teslîme merkûm Hacı Musa ilzâm 

olunduğu tescil ve bi’l-iltimas huzûr-ı âlilerine i’lam olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi sadis ve’l ʻışrin min şehr-i Receb’ül Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 206) 

Cilt 2 Numero 413 

Medîne-i Malatya Mahâllatından Tecde Mahâllesi ahâlîsinden iken sene-i sâlifde 

yani bin iki yüz doksan altı tarihinde vefat eden Yakub bin Ahmedin verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Mustafa ile sülbi kebir oğlu Ahmed ve sülbi kebir 

kızları ma’rifet’üz-zât Ümmühan ve Haticeye münhasire olub kable’l-kısmı ibn-i 

merkûm Ahmed dahi vefat edub verâse-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice bint-i 

Süleyman ile sülb-i sağîr oğlu Yakub ve sülbiyye-i sağire kızı Emineye münhâsıra 

olduğu ledi’ş-şer’il enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra bint-i mezbûre Ümmühan 

bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli medîne-i mezkûrenin Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ 

vekîllerinden Tırnovalı Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi medîne-i mezkûre  

mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül enverde yine medîne-i mezkûrenin mezkûr Tecde 

Mahâllesi ahâlîsinden mezbûre Haticenin bâ cihet-i şer’iyye vekîli ve sağirân-ı 

mezbûrânın bâ-hüccet-i şer’iyye vasî’i sağireleri Salim bin Bekir müvâcehesinde 

müvekkilem mezbûre Ümmühan Hatunun ücreti lazımesiyle zevci merkûm Hacı 

Musaya Hacı Ömer mezbûre Ümmühan Hatuna vekâleti müteveffâ-yı merkûm 

Yakubun oğlu müteveffâ-yı merkûm Ahmed hâli hayatında ve kemâl-i akl-ı sıhhatinde 
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mevrûsları müteveffâ-yı merkûm Yakubun verese-i sâirele-i ma’lumeleri rızâlarıyla 

müteveffâ-yı merkûm Yakubun terekesinden seksan aded ârı kovanlarıyla iki senelik 

eşcâr-ı mesmure ve ğayr-ı mesmûreyi ma’lûm-ul hudûd bağçelerin hâsılâtlarından 

müvekkilem mezbûrenin hissesine mukabil zevc-i merkûm Hacı Musa yedi yüz guruş 

sulh ve ibrâ ve bedel-i sulh-u mezkûrî ahz ve kabz ve makbuz olan meblâğ-ı mezkûri 

müvekkilem mezbûreye def’i ve teslîm edub meblâğ-ı mezkûr müvekkillemin hakkı 

olmuş iken medîne-i mezkûre  nâibi li-hakk faziletlü Hüseyin Rüşdü Efendinin hatmını 

hâvi fi 17 Receb sene 310 tarih ve dört yüz on iki numerolu işbu bir kıt’a i’lâm-ı şer’i 

nüsha-ı sayesine nâtık olduğu üzere müteveffâ-yı ol-merkûm Yakubun terekesi beyn’el 

verese el-merkûma taksîm olunduktan sonra müteveffâ-yı merkûm Yakubun 

terekesinden seksan aded kovan ve bağçeler hâsılâtından mezbûre Ümmühan Hatunun 

emr-i rızası ol miktarın hissesinden yedi yüz guruş üzerine zevc-i merkûm Hacı Musa 

müteveffâ-yı sâni merkûm Ahmedin hayatında fuzûlen sulh ve ibrâ ve makbuz olan 

bedel-i sulh mezkûr yedi yüz guruş merkûm Hacı Musadan vasî ve vekîl-i merkûm 

mesâlime talep ve da’vâ ve merkûm Hacı Musa dahi zikr olunan sulh ve ibrâ rızasında 

mezbûre Ümmühan Hatuna vekâleti olunmadığı ? vukû’ bulan ikrârına binâʼen bedel-i 

sulh-u mezkûrun merkûm Hacı Musadan istirdâtına hüküm verilmiş isede merkûm Hacı 

Musanın zikr-i sibkat eden vekâlet-i mücerredesine binâʼen meblâğ-ı mezkûrun 

müvekkilim mezbûrenin uhdesinde berâ kılınmasını bil-vekâle talep ve da’vâ ederim 

deyü takrîr-i meşruta binâʼen tasaddî ’ eylediği da’vâsı mezmûn i’lâm mezkûre ? iken 

meşr’û ve mültefit olunduğu kendüye tefhîm ve mucibce da’vâ-yı mezkûresiyle vasî ve 

vekîl-i merkûm sâlime ber-vech-i şer’i mu’arızadan men’ olunduğunu tescil ve 

huzûrlarına i’lam olundu. 

Tahrîren fî’l-yevmi râbi’ ve’l ʻışrin min şehr-i Receb’ül ? sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 414 

Medîne-i Malatyada vâki’ mefzûr ve merhûm Sinan Paşa Camii şerifi vakfının ? 

âlişan mütevelli kaymakamı medîne-i mezkûr mahâllatında Cevheri-zâde Mahâllesi 

ahâlîsinden sâhib-i arzuhâl Cezûr-zâde Bekir Efendi ibn-i Mehmed medîne-i mezkûre  

mahkemesinde meclis-i şer’imizde evlâtiyete meşrût zikr-i âti vakfın diğer bir kıt’a 

berât-ı âlişân ile mutasarrıf olan medîne-i mezkûrenin Şıkşık Mahâllesi ahâlîsinden ve 
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Bekir Beyin evlâdından derûn-u arzuhâlde ismi mezkûr Hasan Ağa ibn-i Mustafa 

müvâcehesinde medîne-i mezkûrun evkâf müdürü vekîli rafaetlü es-Seyyid Mehmed 

Emin Efendi hazır olduğu halde işbu yedimde olub ibrâz eylediğim bin kırk tarihli 

suret-i vakfiyenin bin yüz beş tarihli fermân-ı hümâyunun bin yüz otuz beş tarihli i’lâm-

ı şer’i sureti ve bir kıt’a suret-i defter-i hâkâni mantûklarınca an-asl medîne-i Malatyaya 

vâkî Karahisar nahiyesi muzâfatından olub el-yevm Ma’murâtu’l-azîz vilayet-i 

celîlesinde Ma’den kazası dahilinde vâki Arguvan nâm nahiye tabi Kınık  nâm karyenin 

temâm mâlikanesinde altı sehhâm i’tibarıyla beş sehhâmi merhûm müşârun-ileyh Sinan 

Paşanın medîne-i Malatya da inşa eylediği câmi’i şerîf ve medresesine vakf etmek üzere 

medîne-i Malatya ahâlîsinden merkûm Hasan Ağanın ceddi a’lâsı (Sahife 207) mumâ-

ileyh Bekir Beyden iştirâ ve teslîm ve kabz ve tescîl-i şer’i ve teslîm-ül mütevelli ile 

vakf edip ol-vecihle zikr olunan cam’i-i şerîf ve medresenin vakfı olmuş iken merkûm 

Hasan Ağanın babası müteveffâ-yı merkûm Mustafa bin iki yüz altmış iki tarihinden bin 

iki yüz doksan iki tarihine değin mezkûr ? karyesinin tamam-ı hâsılâtını ahz ve kabz 

ederek zikr olunan bin iki yüz doksan iki tarihinden işbu tarih-i i’lâma değin mezkûr ? 

karyesinin tamam-ı hâsılât bedelâtı merkûm Hasan Ağa bin üç yüz üç tarihine değin 

Hazine-i Celîle ve Malatya Mâl sandığından ahz ve kabz edub zikr-i sibkât eden bin iki 

yüz altmış iki tarihinden bin üç yüz tarihine değin hâsılât-ı mezkûreden ve gerek-i 

bedellâtından pederi müteveffâ-yı merkûm Mustafa oğlu merkûm Hasan Ağadan 

da’vâm yoktur ancak mezkûr bin üç yüz senesinden bin üç yüz üç senesine değin dört 

senelik hâsılâtı mezkûre bedeli olub merkûm Hasan Ağanın sandık-ı mezkûreden ahz ve 

kabz eylediği beş bin doksan guruşu merkûm Hasan Ağadan bilâ-istirdâd bana 

teslîmiyle ba’de-mâ-bedelât  mezkûreye müdâhale etmek üzere mezbûr Hasan Ağaya 

cebr ve tenbiye olunması matlûmumdur deyü müdde’i kaymakamı mûma-ileyhin takrîr-

i meşrûhuna binâʼen tasaddî eylediği dâ’vâsı mezkûr bin iki yüz altmış senesinde tarih-i 

arzuhâle değin kırk beş sene olduğuna ve müddet-i mezkûrede iki yüz altmış senesinde 

tarih-i arzuhâle değin kırk beş sene olduğuna ve müddet-i mezkûrede huzûr-ı hükm-ü 

şer’ide bizzat veyahud bi’l-vâsıta da’vâ ? iken bilâ ğadr terk ve sükût eylediğini 

mu’teref olmağla vakf-ı mezkûr hakkında kırk beş senesine sürûr eylediğinden ve 

da’vâ-yı mezkûresi bilâ-emr-i âli mesmû olmadığı kendüye taksîm ve mûcibince da’vâ-

yı mezkûresiyle merkûm Hasan Ağaya ber vech-i şer’i mu’ârızâdan men’ olduğu tescil 

ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  
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Tahrîren fî’l-yevmi vâhid min şehr-i Şa’bân-ül Muazzama sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 415 

Müteveffâ-ı âtîyyül-beyânın ber-vech-i âtî  vârisi olduğunu iddiʼâ eden medîne-i 

Malatya mahallâtından Akpınar Mahâllesinden Muhtar bin Abdullahın medîne-i 

mezkûre  mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin Mustafapaşa 

Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Abdullah müvâcehesinde medîne-i mezkûre  

Jandarma taburu efrâdından iken maktûlen vefat eden Teymur bin Abdurrahmanın 

vârisi benimle gaib’ül-ani’l meclis mevrûsesi Hatice bint-i Mustafaya münhâsıra olub 

bizden gayrı vâris ve terekesine müstahakk ahârı olmamağla mevrûsmuz müteveffâ-yı 

merkûm Timurun merkum  Cumali zimmetinde cihet-i karz-ı şer’iden altı guruş alacak 

hakkı hakkı olub kable’l-ahz ve’l-istîfâ meblâğ-ı mezkûrdan hisse-i vasîyye-i şer’iyyem 

olan dört guruşu bi’l-verâse talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sûal olduğu 

cevâbında cihet-i merkûmeden ol-mikdar guruş müteveffâ-yı merkûma meblâğ-ı 

mezkûr deyni olduğunu tâb’an ve kât’an ikrâr-ı mâ’da müdde’i merkûmun ber vech-i 

muharrer verâset-i müdde’âsını inkâr etmekle müdde’ayı merkûm ? ber vech-i vârisin 

müdde’asına muvafık beyine talep olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve 

medîne-i mezkûrenin mezkûr Akpınar Mahâllesi ahallisinden Hasan Efendi bin Hacı 

Mehmed ile ve mezkûr Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden Abdulvahhab bin Mehmed nâm 

kimesneler li’ecli’ş-şehâde meclis-i şer’i  hâzıran olub istişhâd olunduklarında fi’l-

hakîka Malatya Jandarma taburu efrâdından iken maktulen vefat eden ? oğlu 

Abdurrahman verâseti işbu hâzır-ı bi’l-meclis biraderi müdde’i merkûm ? ile gaib’ül-

anil meclis ? Hadice bint-i Hacı Mustafa münhâsıra olub bunlardan başka vâris ve 

terekesine müstahakk ahârı olmadığı ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vecih üzere 

şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz deyü her biri müttefik’ül-lafz ve’l-manâ bi’l-müvâcehe 

ber-nehc-i şer’i edâ-yı şehâdeti şer’iyye eylediklerinde şâhidân-ı merkûmandan her biri 

usûl-ı mevzû’asına tatbiken evvelân bâ varaka-i mahtûme mensub oldukları zeyl-i 

mestûreye va’z-ı imzâ eden medîne-i Malatyanın mezkûr Akpınar Mahâllesi imamı 

Hüseyin Efendi ibn-i Sâ‘id ve muhtarı Mustafa bin Mehmed nâm mevsûk’ul-kelâm 

müzekkilerden evvelâ sırr’en ve ba’de medîne-i mezkûrenin Kernek Mahâllesi 

ahâlîsinden Abdullah bin Mehmed nâm ve Hüseyin bin Hacı Mehmed nâm 

kimesnelerden bil-müvâcehe alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde 
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ettikleri ihbâr ve iş’ar olunan şâhidân-ı merkûmanla şehâdet-i mezkûreleri mûcibince 

verâsetlerine ba’d’el- hükm sâlifü’z-zikr merkûm Hacı Alinin ikrârıyla meblâğ-ı 

merkûm altı guruştan dört guruşu müddeʼî-i merkûm ? edâ ve teslîme merkûm Hacı Ali 

ilzâm olunduğu tescil ve huzûrlarına i’lâm olundu. Tahrîren fî’l-yevmi samin ve’l- ʻışrin 

min şehr-i Receb’ül ? sene ‘aşer ve selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 208) 

Cilt 2 Numero 416 

Müteveffâ-ı âtîyyül-beyânın ber-vech-i âtî  vârisi olduğunu iddiʼâ eden medîne-i 

Malatya mahallâtından Çarmuzu Mahâllesi sakinlerinden ma’rifetü’z-zât Salur bint-i 

Ahmed medîne-i mezkûre  mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin 

Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Abdullah mûvacehesinde medîne-i 

mezkûre  Jandarma süvari onbaşılarından iken vefat eden Palulu İbrahim bin Hacı 

Mehmedin verâseti benimle gaib’ül anil-meclis sülbi kebir oğulları Mehmed ve Ahmed 

ve Yusuf ve sülbiyye-i sağire kerimeleri Adile ve İncüye münhâsıra olub bizden gayrı 

vâris-i terekesine müstahakk ahârı olmamağla mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm 

İbrahimin merkûm Hacı Ali zimmetinde cihet-i karz-ı şer’iden elli altı guruş alacak 

hakkı kable’l-ahz ve’l- istifâ meblâğ-ı mezkûrdan hisse-i mesibe-i şer’iyyem olan yedi 

guruşu bilâ-vâris talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında cihet-i 

merkûmdan ol mikdar guruş müteveffâ-yı merkûma meblâğ-ı mezkûr deyni olduğu 

tâb’an ve kât’ân ikrâr mâ’adâ müdde‘î-i merkûmun ber-vech-i muharrer verâset 

müdde’asını inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûre ? ber-vech-i muharrer verâset 

müdde’âsına beyyine talep olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve medîne-i 

mezkûrenin mezkûr Çarmuzu Mahâllesi ahâlîsinden Ahmed ve Osman ibnâ Temur nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’i hazırân olub istişhâd olunduklarında filhakîka 

Malatya Jandarma Taburunun süvari onbaşılarından hulûl-i ecel-i mev‘ûduyla İbrahim 

bin Hacı Mehmedin verâsetini işbu hâzır-ı bi’l-meclis medîne-i mezbûrede zevce-i 

menkûha-i metrûkesi ? bint-i Ahmed ile sülb-i kebîr oğulları Mehmed ve Ahmed ve 

Yusuf ve sülbiyye-i sağire kerimeleri Adile ve ? münhâsıra olub bunlardan başka vâris 

ve terekesine müstahakk ahârı olduğu ma’lumumuz değildir biz bu husûsa bu vecih 

üzere şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz deyü her biri müttefikü’l-lafz ve’l mana bi’l-

müvâcehe ber-nehc-i şer’i edâ-yı şehâdet-i şer’iyye ettiklerinde şâhidânı merkûmandan 
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her biri usûl-ü mevzû’asına tatbikân evvelâ bâ varaka-i mahtûme mensûb oldukları 

zeyl-i meztureye va’z-ı imzâ eden medîne-i mezkûrenin mezkûr Çarmuzu Mahâllesi 

imamı Abdullah Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi ve muhtarı İbrahim bin Abdullah 

nâm mevsuk-ul kelâm müzekkîlerinden evvelâ sırren ve ba’de yine medîne-i 

mezkûrenin ? Mahâllesi ahâlîsinden Battal bin Süleyman ile yine medîne-i mezkûrenin 

? Mahâllesi ahâlîsinden İbrahim bin Mehmed nâm kimesnelerden her biri bi’l-

müvâcehe alenen lediyyü’l- tezkiyye adl ve makbûlu’ş-şehâde ettikleri ihbâr ve iş’ar 

olunan şâhidân-ı merkûmanın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince verâsetlerine ba’d’el- 

hükm-ü sâlifü’z-zikr merkûm Hacı Alinin ikrârıyla meblâğ-ı merkûm elli altı guruşdan 

yedi guruş müdde’i mezbûre ? edâ ve teslîm merkûm Hacı Ali ilzâm olunduğu tescil ve 

huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi samin ve’l- ʻışrin min şehr-i Receb’ül ? sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 417 

Der-devlet-i-mütemekkine-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyûn 

mülükâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatya vâki-i Şahabiyye-i kübrâ medresesinin 

yevmi on akçe vazife ile müderrislik cihetine bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân ile mutasarrıf 

olan Hacı Mehmed Efendi ibn-i Hacı İbrahim Efendi sicil-i nüfuzda bin iki yüz seksan 

üç bin iki yüz doksan tevellüdleriyle sülb-i kebîr oğulları Hacı Hasan ve Abdullah 

Efendileri terk ederek vefat eylediği ve mûmâ-ileyhaların el-yevm ulûm-u aliye ve 

âliyye tahsil-i tarîkinde bulundukları bi-ğaraz ricâl-i mesâlime ihbârlarıyla kıbbüʼ’ş-

şer’il-enverde zâhir ve mütehakkık olduktan sonra cihet-i mezkûre mahlûl ve hizmet-i 

lazımesi mu’attal kalıp müteveffâ-yı mûma-ileyh Hacı Mehmed Efedinin mahlûlünden 

oğlu Abdullah Efendi uhdesine tevcihi hakkkında medîne-i mezkûre  mahkemesinde 

huzûr-ı şer’i meâli ukûdde medîne-i mezkûre  evkâf müdürü vekîli rafaetlü es-Seyyid 

Mehmed Emin Efendi hâzır olduğu halde ber-vech-i muharrer tarîk-i tahsilde müdavim 

bulunduklarına ber-mûceb-i nizâm yine on üç sene mühlet manasıyla verilip müddet-i 

mezkûre zarfında hizmet-i mezkûreye mûma-ileyh Abdullah Efendinin kesb-i iktidarına 

değin (Sahife 209) bi’l-benâbe edâ-yı hizmet etmek üzere usûlü teşkil kılınan 

imtihanında hizmet-i mezkûreyi îfâya ehil ve muktedir üdüğü meclisce zâhir ve 

nümâyan olan medîne-i mezkûrenin Cevheri-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve neşr-i 
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tedrîs-i ulûm-u aliyye ? ile meşgul olan âlimân nâmından faziletlü Abdullah Efendi bi’l-

benâbe edâ-yı hizmet etmek üzere müteveffâ-yı mûma-ileyh Hacı Mehmed Efendinin 

mahlûlünden oğlu Abdullah Efendi uhdesine tevcihine bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân sıdk 

ve ihsân buyrulmak ricasına huzûr-ı meyâ-menşûr-u âlilerine arz ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi vâhid min şehr-i Şa’bân-ül Muazzama sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 418 

Der-devlet-i-mütemekkine-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyûn 

mülükâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatyaʼda ? nâm mevki’ide vâkî Hangâh-ı 

Nuriyye Medresesinin vazife-i mersûmiyesiyle müderrislik cihetine bir kıt’a berât-ı 

şerîf-i âlişân ile mutasarrıf olan Hacı Mehmed Efendi ibn-i İbrahim Efendi sicil-i 

nüfusda bin iki yüz seksan üç ve bin iki yüz doksan tevellüdleriyle sağir-i kebir oğulları 

Hacı Hasan ve Abdullah Efendileri terk ederek vefat eylediği ve mûma-ileyhümâların 

el-yevm ulûm-u âliyye ve âliyye tahsili tarîkinde bulunduklarını bi-ğaraz ricâl-i 

mesâlimin ihbârlarıyla inde’ş-şer’il-enver zâhir ve mutahakkık olunduktan sonra cihet-i 

mezkûrun mahlûl ve hizmet-i lazımesi mu’attal kalıp müteveffâ-yı mûma-ileyh Hacı 

Mehmed Efendinin mahlûlünden kebir oğlu Hacı Hüseyin Efendi uhdesine tevcihi 

hakkında medîne-i mezkûr mahkemesinde huzûr-ı şer’i meâli ukûdde medîne-i 

mezkûrenin evkâf müdürü vekîli rafaetlü es-Seyyid Mehmed Emin Efendi hâzır olduğu 

halde ber-vech-i muharrer tarîk-i tahsîlde müdavim bulunduklarına ber-mûceb-i nizâm 

seneye yedi sene mühlet-i münasib verilip müddet-i mezkûre zarfında hizmet-i 

mezkûreyi mûma-ileyh Hacı Hasan Efendinin kesb-i iktidarına değin bil benabe edâ-yı 

hizmet etmek üzere usûlen teşkîl edilen imtihanda hizmet-i mezkûreyi îfâya ehil ve 

muktedir idüğü meclisce zâhi ve nümâyan olan medîne-i mezkûrenin Cevheri-zâde 

Mahâllesi ahâlîsinden ve neşr ve tedrîs-i ulum -u âliyye ve âiyye ile meşgul olan ? 

nâmından faziletlü Abdullah Efendi ibn-i Abdulhalil Efendi bil benabe edâ-yı hizmet 

etmek üzere müteveffâ-yı mûma-ileyh Hacı Mehmed Efendinin mahlûlünden oğlu 

mûma-ileyh Hacı Hasan Efendi uhdesine tevcih ve yedine bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân 

sıdk ve ihsân buyrulmak ricasına huzûr-ı meyâ-menşûr-u âlilerine arz ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi vâhid min şehr-i Şa’bân-ül Muazzama sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 
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Cilt 2 Numero 419 

Der-devlet-i-mütemekkine-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyûn 

mülükâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatyada vâkî Kadı Şafii mescid-i şerîfinin 

nısf-ı imâmet cihetine yevmi bir buçuk akçe vazife bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân ile 

mutasarrıf olan evlâd-ı vakıftan Hasan bin Mehmed ve imamet-i mezkûrenin nısf-ı 

diğerine diğer bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân ile mutasarrıf olan evlâd-ı vakıftan Mustafa 

ve Mehmed ve Yusuf bin Ahmed uhdelerinde iken mûma-ileyhâdan Yusuf Bey veledi 

ve Mehmed kebir oğlu İshakı ve Mustafa kebir oğlu Abdulvahhab ve Osmanı terk 

ederek vefât edub ? mezkûrundan Osman dahi sağir oğlu Mustafayı terk ederek vefat 

edub ve nısf-ı mezkûr mutasarrıfı olan mûma-ileyh Hasan Efendi dahi kebir oğlu 

Şahabeddini terk ederek vefât edub evlâd-ı mûma-ileyhden İshak ve Abdulvahhab ve 

Şahabeddin nâm kimesnelerden her biri hizmet-i mezkûreye ehil ve müstahakk 

olduklarına hizmet-i mezkûrun mahlul ve hizmet-i lazımesi mu’attal kaldığından evlâd-ı 

mûma-ileyhden sağir Mustafa bin Osmanın kesb-i iktidarına değin bil benabe vazife-i ? 

edâ-yı hizmet etmek üzere medîne-i mezkûrenin Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden 

Abdullah Efendi ibn-i Mehmed Efendi cihet-i mezkûreye ehil ve müstahakk olduğu 

medîne-i mezzkûre meclis idaresinde huzûr-ı şer’i meâli ukûdde medîne-i mezbûre 

evkâf müdürü vekîli Rafaetlü Emin Efendi hâzır olduğu halde usûlen teşkîl edilen 

imtihanda mûma-ileyh Abdullah Efendinin ehil ve layık ve müstahakk olduğu zâhir ve 

mütehakkık olmağla cihet-i mezkûrede müteveffâ-yı mûma-ileyh Hasan ve Mustafa ve 

Mehmed ve Yusufun mahlûllerinde vazife-i mersûmesiyle ber-mûceb-i nizâm-ı âli ? 

mûma-ileyh Mustafa Efendinin kesb-i iktidarına değin mûma-ileyh Abdullah Efendinin 

ber-vech-i muârız bil benabe uhdesine tevcîh ve yedine bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân 

sıdk ve ihsân buyrulmak ricasına huzûr-ı meyâ-menşûr-u âlilerine arz ve i’lâm 

olundu.el-emrü li men’lehul emrindir.  

Tahrîren fî’l-yevmi sadis min şehr-i Cemaziy’el âhir sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

 

 

 



133 
 

 (Sahife 210) 

Cilt 2 Numero 420 

Der-devlet-i-mütemekkine-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyûn 

mülükâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatyada vâkî Hafız Mustafa Paşa Cami-i 

Şerîfinin yevmi beş akçe vazife ile imâmet cihetine bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân ile 

mutasarrıf olan Mehmet Efendi ibn-i Süleyman Efendi kebir oğulları Abdullah ve 

Cebrail Efendiler ve sağir oğlu Ömeri terk ederek vefat edub cihet-i mezkûre mahlûl ve 

hizmet-i lazımesi mu’attal kaldığından müteveffâ-yı mûma-ileyhin kebir oğlu Abdullah 

Efendi cihet-i mezkûreyi hüzn-ü rızâsıyla biraderi Cebrail Efendiye medîne-i mezkûre 

mahkemesinde huzûr-ı şer’i meâli ukûdde medîne-i mezkûre evkâf müdürü vekîli 

rafaetlü Emin Efendi hâzır olduğu halde terk ve tefrîğ ve mûmâ-ileyh Cebrail Efendi 

dahi tefrîğ ve kabûl edip cihet-i mezkûreye mûmâ-ileyh Cebrail Efendinin medîne-i 

mezkûre meclîs-i idaresinde usûlen teşkîl kılınan imtihanda ehil ve layık ve müstahakk 

olduğu meclisce zâhir ve nümâyan olmağın cihet-i mezkûre müteveffâ-yı mûmâ-ileyh 

Mehmed Efendinin mahlûlünden vazife-i mersûmesiyle oğlu Cebrail Efendi uhdesine 

ber-mûceb-i şürût ve nizâmiyesine tevfikân tevcih ve yedine bir kıt’a berât-ı şerîf-i 

âlişân sıdk ve ihsân buyrulmak ricasına bi’l-iltimas huzûr-ı meyâ-menşûr-u âlilerine arz 

ve i’lâm olundu. el-emrü li men’ le hul emrindir.  

Tahrîren fî’l-yevmi salis aşer ve min şehr-i Şa’bân-ül Muazzama sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 421 

Müteveffâ-ı âtîyyül-beyânın ber-vech-i âti vârisi olduğunu iddi’â eden medîne-i 

Malatya Muzâfatından Küllümağara Karyesi ahâlîsinden Abdullah bin Ali medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin Mustafa Paşa 

Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Abdullah müvâcehesinde asâkir-i şâhâne piyade 

otuz birinci alayının dördüncü taburunun üçüncü bölüğü neferâtından iken vefat eden 

Hüseyin bin Alinin verâseti benimle li-ebeveyn hemşireleri Hanım ve Aişe ile 

müteveffâ-yı merkûmun vâlidesi Besime bint-i Aliye münhâsire olub bizden gayrı vâris 

ve terekesine müstahakk ahârı olmamağla mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm Hüseyinin 

merkûm Hacı Ali zimmetinde cihet-i karz-ı şer’iden yigirmi dört guruş alacak hakkı 
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kıbeli’l-ahz ve’l istifâ vefat etmekle meblâğ-ı mezkûrdan hisse-i mesibe-i şer’iyyem 

olan on guruş bi’l-verâse talep ederim deyü ba’de’d-dâva ve’s-su’al olduğu cevâbında 

cihet-i merkûmeden ol-mikdar guruş müteveffâ-yı merkûm meblâğ-ı mezkûr deyni 

olduğunu tâb’an ve kât’an ikrâr-ı ma’da müdde‘î-i merkûmun ber-vech-i muharrer 

verâset müdde’asını inkâr etmekle müdde’i merkûmdan ber-vech-i muharrer verâset 

müddde’asına muvafık beyyine talep olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve 

medîne-i mezkûrenin İlyas Mahâllesi ahâlîsinden Kal’abend Süleyman oğlu Mehmed 

bin Süleyman ile yine medîne-i mezkûrenin Dabakhâne Mahâllesi ahâlîsinden Bekir bin 

Ğaffar nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’i hâzırân olub istişhâd 

olunduklarında fi’l-hakîka asâkir-i şâhâne piyade otuz birinci alayının dördüncü 

taburunun üçüncü bölüğü neferâtından iken vefat eden Hüseyin bin Alinin verâseti işbu 

hâzır-ı bi’l-meclis li-ebeveyn biraderi Abdullah bin Ali ile gâʻib’ül-ani’l-meclis 

hemşireleri Hanım ve Aişe ve validesi Besime bint-i Aliye münhâsıra olub bunlardan 

başka vâris ve terekesine müstahakk ahârı olduğu ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa 

bu vecih üzere şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz deyü her biri usûl-ı mevzû’asına tatbikân 

evvelâ bâ-varaka-i mahtûme mensub oldukları zeyl-i mestûreye va’z-ı imzâ eden 

medîne-i mezkûrenin İlyas Mahâllesi İmamı Emin Efendi bin İbrahim ile medîne-i 

mezkûrenin Dabakhâne Mahâllesi imamı Mehmed Efendi bin İbrahim ve muhtarı Yusuf 

bin Mehmed nâm mevsûk’ul kelâm müzekkilerden evvelân sırren ve ba’de yine 

medîne-i mezkûrenin (silik)  Mahâllesi ahâlîsinden  (silik) bin (silik) bin (silik) bin 

(silik) nâm kimesnelerden her biri bi’l-müvâcehe alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve 

makbûlü’şehâde ettikleri ihbâr ve iş’âr olunan şâzhidân-ı merkûmanıın şehâdet-i 

mezkûreleri mûcibince verâsetlerine ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr merkûm Hacı Alinin 

ikrârıyla meblâğ-ı merkûm yigirmi dört guruştan on guruşu müdde’i merkûm Abdullaha 

edâ ve teslîmi merkûm Hacı Ali ilzâm olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’âm olundu. 

Tahrîren fî’l-yevmi sadis min şehr-i Şa’bân-ül Muazzama sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

(Sahife 211) 

Cilt 2 Numero 422 

Der-devlet-i-mütemekkine-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyûn 

mülükâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatyada vâkî Fahriyye Cami-î Şerîfinin yevmi 
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beş akçe vazife ile nısf-ı hisse-i müderrislik cihetine bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân ile 

mutasarrıf olan evlâd-ı vakıftan es-Seyyid İbrahim bin Hacı Mehmed kebir oğulları 

Abdulkerim ve Hasan Efendiyi terk ederek vefat edip cihet-i mezkûre akdime 

müteveffâ-yı merkûm Seyyid İbrahimin mahlûlünden mahdûmu Hasan Efendinin kesb-i 

iktidarına değin medîne-i mezkûre  ulûm ulemasından ve meşâyih-i kirâmından Kürdî-

zâde Fazületlü Mehmed Efendi uhdesinde bi’l-benâbe arz ve i’lâm olunmuş ise de 

berât-ı şerifin vürûdundan evvel Mehmed Timur Efendiyi terk mûmâ-ileyh Mehmed ? 

Efendinin amca-zâdesi mûmâ-ileyh Ahmed Efendi ile sağir-i merkûmun ümmî merkûm 

Abdulkerim Efendiden her biri işbu meclis-i şer’ide hüsn-ü rızâ ve ihtiyarlarıyla mûmâ-

ileyh Mehmed ? Efendiye terk ve tefrik edub cihet-i mezkûreye mûmâ-ileyh Mehmed 

Efendinin bi’l-benâbe ? ziyade muktedir ve layık olduğu  ? ? olduğu gibi medîne-i 

mezkûre  mahkeme-i şer’isinde huzûr-ı şer’i meâli ukûdde medîne-i mezkûre  evkaf 

müdürü vekîli rafaetlü es-Seyyid Mehmed Emin Efendi hâzır oluduğu halde bi-ğarazı-ı 

mesâlim ve erbâb-ı vukû’’ftan Kasım Ağa ibn-i Hacı Ahmed ve Hacı Mustafa Efendi 

ibn-i Ahmed nâm sikkât-ı sahîh’ül kelimât ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkık olmağın 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyhâ Hacı Mahmûd ve Hasan Efendiler mahlûllerinden mûmâ-

ileyh Mehmed ? Efendinin  kesb-i iktidarına değin bi’l-benâbe mûmâ-ileyh Mehmed 

Efendi uhdesine tevcih ve yedine bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân sıdk ve ihsân buyrulmak 

ricasına bi’l-iltimas huzûr-ı meyâ-menşûr-u âlilerine arz ve i’lâm olundu. el-emrü li 

men’ le hul emrindir.  

Tahrîren fî’l-yevmi hamis ʻışrin ve min şehr-i Şa’bân-ül Muazzama sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 423 

Medîne-i Malatya mahallâtından Tecde Mahâllesi ahâlîsinden sene-i sâlifde yani 

bin iki yüz doksan dört senesinde vefat eden Yakub bin Ahmedin verâset-i zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Emine bint-i (silik) sülb-i kebir oğlu Ahmed ve sülbiyye-i kebire 

kızları Ümmühan ve Hadiceye münhâsıra ve ba’de merkûm Ahmed dahi vefat edub 

verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi ma’rifetü’z-zât Hadice bint-i (silik) ile sülb-i 

sağir oğlu Yakub ve sülbiyye-i sağire kızı (silik) münhâsıra ba’de merkûm Emine Hatun 

dahi vefât edub verâseti sadriyye-i kebire kızları ma’rifetü’z-zât Ümmühan ve Hadice 

ile sadr-ı kebîr oğlu müteveffâ Ahmedin sağir oğlu Yakub ile sağire (silik) münhâsıra 
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olduğu ledi’ş-şer’i enverde zâhir ve mütehakkık olduktan sonra verese-i merkûmdan 

mezbûrân Ümmühan ve Hadiceye (Sahife 212) bâ-hüccet-i şer’iyye vekîlleri medîne-i 

mezkûrenin Ferhadiye Mahâllesi ahâlîsinden da’vâ vekîllerinden Mustafa Efendi ibn-i 

Kasım Efendi medîne-i mezkûre  mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde yine 

medîne-i mezkûrenin mezkûr Tecde Mahâllesi ahâlîsinden verese-i merkûmeden 

merkûme Hadice Hatunda bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli yine mezkûr Tecde Mahâllesi 

ahâlîsinden Salim bin Bekir müvâcehesinde müteveffâ-yı evvel merkûm Yakubun hâl-i 

hayatında nükûd-u mevcûdesinden ? üzere hânesinde Arı kovanı derûnuna va’z etmiş 

olduğu sekiz yüz guruş verese-i merkûmunun ma’lûmâtları ol-mikdarın mezbûre Hadice 

ahz ve kabz eylemiş olmağla mezbûreden meblâğ-ı mezkûreyi bil-vekâle hâlâ talep 

ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sûal vekîl-i merkûm Salim dahi cevâbında akçe-i 

mezkûrce müvekkilim mezbûrenin asla ma’lûmatı yoktur deyü inkâr etmekle vekîl-i 

merkûm Mustafa Efendiden ber-minvâl-i muharrer müdde’âsına muvâfık beyine taleb 

olundukta asla şâhidi olmayıp isbat-ı beyyineden izhâr-ı aczle bi’t-taleb mezbûre 

Hadice Hatun bi’l-müvâcehe ber nehc-i şer’i yemîn itmegin mûcibince da’vâ-yı 

mezkûresiyle müvekkilesine bi’l-izâfe vekîl-i merkûm ber-vech-i şer’i muârızdan men’ 

olunduğu tescil ve huzûrlarına i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi vâhid ve’l-ʻışrin ve min şehr-i Receb’ül ? sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 424 

Der-devlet-i-mütemekkine-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyûn 

mülükâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatyada vâkî Ferhadiye Câmî-i Şerîfinin 

yevmi iki akçe vazife ile nısf-ı hisse imâmet cihetine bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân ile 

mutasarrıf olan evlâd-ı vakıftan es-Seyyid Hacı Mehmed bin diğer Hacı Mehmed kebir 

oğlu Ahmed Efendiyi terk ederek vefat edub (silik) mezkûre mahlûl ve hizmet-i 

lâzımesi mu’attal kaldığına binâʼen  medîne-i mezkûre  mahkemesinde meclis-i şer’i 

şerîf-i enverde medîne-i mezkûre  evkâf müdürü vekîli rafaetlü es-Seyyid Mehmed 

Emin Efendi hâzır olduğu halde cihet-i mezkûreyi mûmâ-ileyh Ahmed Efendi (Sahife 

213) hüsn-ü rızasıyla diğer nısf-ı imâmet ? ve müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin birâder-

zâdesi Abdulkerim Efendiye terk ve tefrîğ ve olduğu tefhîm ve kabûl etmekle cihet-i 

mezkûrenin uhdesine tevcîhi istirham eden mûmâ-ileyh Abdulkerim Efendi idaresinde 



137 
 

usûlen teşkil kılınan imtihânda ehil ve layık ve müstahakk olduğu meclisce zâhir ve 

mütehakkık olmağın cihet-i mezkûre müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi 

mahlûlünden vazife-i mezkûresiyle mûmâ-ileyh Abdulkerim Efendi ibn-i İbrahim 

uhdesine ber-mûceb-i nizâmesine tevcih ve yedine bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân sıdk ve 

ihsân buyrulmak ricasına bi’l-iltimas huzûr-ı meyâ-menşûr-u âlilerine arz ve i’lâm 

olundu. Tahrîren fî’l-yevmi hamis  ve’l-ʻışrin ve min şehr-i Şa’bân-ül Muazzama sene 

‘aşer ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 425 

Der-devlet-i-mütemekkine-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyûn 

mülükâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatyada vâkî Ferhadiye   Câmî-i Şerîfinin 

tedrisât ve tevliyet ve imâmet ve müezzinlik ve ferrâşlık cihetinin vezâife mersûme ve 

bir kıt’a berât-ı şerîf ile nısf hisselerine mutasarrıf olan evlâd-ı vakıftan es-Seyyid Hacı 

Mehmed Efendi kebir oğlu Ahmed Efendiyi terk ederek vefat eylediği ve cihet-i 

mezkûreden tevliyet cihetinin nısf ve müezzinlik ve ferraşlık cihetlerinin tamamı 

mûmâ-ileyh Ahmed Efendi uhdesine tevcih buyrulması içün diğer müşterekleri 

müteveffâ-yı mûmaileyh Hacı Mehmed Efedinin birader-zâdeleri Abdulkerim ve 

Mehmed ? Efendilerden her biri medîne-i mezkûre  mahkemesinde huzûr-ı şer’i meâli 

ukûdde medîne-i mezkûre  evkâf müdürü vekîli rafaetlü es-Seyyid Mehmed Emin 

Efendi hâzır olduğu halde hüsn-ü rızâ ve ihtârlarıyla mûmâ-ileyh Ahmed Efendiye terk 

ve tefrîğ edub ? mezkûreden tevliyet ve ferrâşlık cihetlerine mûmâ-ileyh Ahmed Efendi 

ehil ve layık olduğu gibi müezzinlik cihetine dahi mûmâ-ileyh Ahmed Efendi usûlen 

teşkil kılınan imtihanda ehil ve layık ve müstahakk olduğu meclisce ma’kûd-u 

mezkûrede zâhirve mütehakkık olmağın cihet-i mezkûre müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hacı 

Mehmedin mahlûlünden vazife-i mersûmesiyle oğlu mûmâ-ileyh Ahmed Efendi 

uhdesine ber-mûceb-i şürût sene be sene tevfikân tevcih ve yedine başka başka bir kıt’a 

berât-ı şerîf-i âlişân sıdk ve ihsân buyrulmak ricasına bi’l-iltimas huzûr-ı meyâ-menşûr-

u âlilerine arz ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi hamis  ve’l-ʻışrin ve min şehr-i Şa’bân-ül Muazzama sene 

‘aşer ve selâsemi’e ve elf. 
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 (Sahife 214) 

Cilt 2 Numero 426(A) 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın mahâlînde istima’i da’vî ? taraf-ı şer’iden me’zunen 

bi’l-hükm irsâl kılınan Malatya mahkeme-i şer’iyye katibi Hacı Mehmed Efendi ibn-i 

Ömer Ağa medîne-i Malatya mahâllâtından Halfettin Mahâllesi sakinlerinden Vaiz-zâde 

Hacı İbrahim Ağa hânesinde Mahâlle-i mezbûre ahâlîsinden Mustafa bin İbrahim ve 

Yusuf bin diğer Yusuf nâm kimesneler hâzır oldukları halde akd eylediği meclis-i şer’i 

şerîf-ül enverde medîne-i mezbûrenin Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden iken sene-i sâlifte 

yani bin iki yüz seksan dokuz senesi ? vefat eden Soğancı-zâde Hacı Ömer ibn-i Hacı 

Osman bin Abdullah verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Asiye bint-i Hacı Ahmed ile 

li-ebeveyn er karındaşı Mustafa ve li-ebeveyn kızkarındaşı ma’rifetü’z-zât Züleyha ve 

sülbiyye-i kebire kızı ma’rifetü’z-zât Aişeye münhâsıra kabl’et-taksîm ahi-i merkûm 

Mustafa dahi vefat edub verâseti zevce-i menkûhâ-i metrûkeleri İsmihan bint-i 

Abdullah ve Zeyneb bint-i Hâlid ve li-ebeveyn kızkarındaşı mezbûre Züleyhaya 

münhâsıra kable’t-taksîm zevce-i mezbûre İsmihan dahi vefat edub verâseti li-ebeveyn 

er karındaşları Ömer ve Hasan ve Mehmede münhâsıra kabl’et-taksîm ahi-i merkûm 

Hasan dahi fevt olub verâseti zevce-i menkûhâ-i metrûkesi Fatıma bint-i Süleymana ve 

sülb-i kebir oğulları Hacı Abdullah ve gaib-i ani’l-beled Hacı Ömer ve sülbiyye-i sağire 

kızı Dudu ya münhâsıra kabl’et-taksîm ahi-i merkûm Ömer dahi fevt olub verâseti sülb-

i sağir oğlu diğer Hacı Abdullah ve sülbiyye-i kebire kızı Hadiceye münhâsire ve 

tashih-i mesele-i mîrasileri ? beş bin yedi yüz guruş sehhâmdan ibaret olub sehhâm-ı 

mezkûrdan iki bin seki yüz seksan sehhâm bint-i Aişeye ve bin dört yüz kırk sehhâm ? 

mezbûre Züleyhaya ve yedi yüz yigirmi sehhâm zevce-i menkûhâ-i metrûke Asiyeye ve 

üç yüz altmış sehhâm diğer zevce-i mezbûre Zeynebe ve yüz yigirmi sehhâm merkûm 

Mehmedin ve on beş sehhâm diğer zevce-i mezbûre Fatımaya ve kırk iki sehhâm 

merkûm Hacı Abdullaha ve kırk iki sehhâm merkûm Hacı Ömere ve seksan sehhâm 

diğer merkûm Hacı Abdullah ve yigirmi bir sehhâm sağire-i mezbûre Duduya ve kırk 

sehhâm bint-i mezbûr Hadiceye isabeti tahkikât-ı mezkûre verese-i mezbûredan ibn-i 

merkûm Abdullah meclis-i ma’kûd mezkûrede Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden mûmâ-

ileyh Hacı İbrahim Ağa müvâcehesinde mevrûsum müteveffâ-yı ol merkûm Hacı Ömer 

Ağanın tereke-i vasîyyesinden beş bin yedi yüz altmış guruş ahz ve kabz ve umûruna 

sarfla istihlâk edub ol vecihle mûmâ-ileyhin zimmetinde olan meblâğ-ı merkûm beş bin 
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yedi yüz altmış guruşdan ? şer’i hisse-i mesiyyeme isbât eden kırk iki guruşu bi’l-verese 

talep ederim deyü da’vâ ettikde ol dahi cevâbında kâziyye-i minvâl-i muharrer üzere 

olduğunu bi-tamamihâ tâb’an ve kât’an ikrârla müteveffâ-yı evvel merkûm Hacı Ömer 

Ağanın hâl-ı hayat ve kemâl-i aklı sıhhatinde  olduğu halde mehâzır-ı şuhûdde kelâm-ı 

ibtidâr ederek ? intikâl eylediğimden sonra tereke-i mezkûremden iki bin guruş kabûl 

bir de sarf ve üç bin guruş dahi bir bâb dükkan iştirâ edub senevi hâsıl olan icâresinden 

edâ-yı salât için be-her gün zuhûr-u arz defterlerini i’lâm etmek üzere ? mesâliminden ? 

verilip hâsıl olan ? müteveffâ-yı merkûm Hacı Ömer Ağaya â‘id olmak ve ücret-i 

mezkûre ? dükkan-ı mezkûrun ta’mir ve tersimine sarf ve fazla kalır ise mütevelli 

yedinde ifâ olunmak ve dükkanı mezkûrun (silik) kerimesi mezbûre Aişe Hatun ba’de’l-

vefât mezbûre Aişe Hatunun evlâd-ı zekurine meşrût olunmak üzere mütevelli (silik) 

oluna deyü beni vasî-i nasb ve ta‘yîn ettikten sonra ? vefat edub ba’de’l-vefat ben dahi 

vasî-i  mezkûreyi (silik) ? eylediğine binâen müteveffâ-yı merkûm Hacı Ömer Ağanın 

veresesinden zevce-i menkûhâ-i metrûkesi mezbûre Asiye Hatun ile (silik) biraderi 

merkûm ve li-ebeveyn kızkarındaşı Zeliha ve sülb-i kebir kızı mezbûre Aişe Hatundan 

her biri hayatında akl ve ? oldukları halde rızalarıyla vasîyet-i mezkûreyi kabûl ve 

tasdik edub vasîyeti mezkûreye binâʼen makbuzum olan meblâğ-ı mezkûr beş bin 

guruşdan iki bin guruşu ? bize sarf edub yani üç bin guruşu dahi medîne-i mezkûrenin 

vâkî üç tarafdan ? -zâde İbrahim Efendi hâne ve bağçesi ve tarîk-i amm ile mahdûd bir 

bâb mülkde dükkan  (Sahife 215) üç bin guruş bi’l-vesâye iştirâ ve teslîm ve kabz ve 

kabûl eylediğinden sonra dükkan-ı mahdûd-u mezkûri mezbûre Aişe Hatuna teslîm 

olduğu vech-i muharrer üzere bi’l-velâye teslîm ve kabz-ı kabûl edub ol vecihle 

zimmetim berîdir deyü hâzırân-ı mezbûrtân Züleyha ve Aişe Hatundan her biri vâkî-i 

mûmâ-ileyh Hacı İbrahim Ağanın def’i müddeʼî-iyye-i- mezkûrunu bi-tamamihâ tabʼân 

ikrârlarıyla makarrına ba’de’d-def’i ve’l-inkâr def’i mûmâ-ileyh Hacı İbrahim Ağadan 

def’i meşrûhuna muvafık beyyine talep olundukta her biri usûl-ı mevzû’asına tatbikân 

evvelâ bâ-varaka-i mahtuma mensub oldukları zeyl-i mestûre vazz-i imzâ eden medîne-i 

mezbûrenin Ğarine Mahâllesi imamı Halil Efendi ibn-i Hasan ve mezkûr Ğarine 

Mahâllesi muhtarı Cumali bin Halid nâm mevsûk-ul kelâm müzekkilerden sırren ve 

ba’de medîne-i mezbûrenin Halfeddin Mahâllesi ahâlîsinden Hacı İsmail bin Molla 

Ahmed ve Mustafa bin Hacı Halil nâm kimesnelerden taraf-ı müvâcehelerinde alenen 

lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbulü’ş-şehâde ettikleri ihbâr ve iş’âr olunan medîne-i 
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mezkûre  Ğarine Mahâllesinden merkûmeyi ?  Yusuf bin İbrahim ve Mehmed bin 

Abdullah nâm kimesnelerden her biri müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-müvâcehe ber 

nehc-i şer’i edâyı şehâdetleriyle isbat itmegin mûcibince ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr 

müdde‘î-i merkûm Hacı Abdullahın da’vâ-yı mezkûresiyle mûmâ-ileyh Hacı İbrahimin 

Ağanın ber-vech-i şer’i mu’ârızdan men’ olundukları tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm 

olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi hamis aşer ve min şehr-i Şa’bân-ül Muazzama sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 426 (B) 

Medîne-i Malatyanın Atik Şehri mahâllâtından Toptaş Mahalesi ahâlîsinden ? 

Osmanın ?Cumali ibn-i İsmail medîne-i mezkûre  mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül 

enverde medîne-i mezkûrenin  Saray Mahâllesi ahâlîsinden Tınovalı Mustafa Efendi 

ibn-i Kasım Efendi mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm Mahâlle-i mezkûrede vâkî 

bir taraftan Kurdun oğlu Hasan hânesi ve bir taraftan Duralinin oğlu Hasan ve tarîk-i 

amm ile mahdûd hânemi mûmâ-ileyh Mustafa Efendi ? esmânını ahz ve kabz ve 

makbuzu bana irsâl ve tesâlim ve me’muri huzûruyla ferâğ ve hâne-i mezkûr hakkında 

vukû’’ bulmuş ve bulacak de‘âvilerin kaffesine ve istid’â velâyece kendi imzâsıyla 

takdime ve şuhûd ikâme ve istima‘ına ve i’lâm ahzına ve’l-hâsıl salahiyeti şeriʼyye ve 

nizâmiyenin son derecesine kadar mûmâ-ileyh Mustafa Efendiyi vekâlet-i amme-i 

mutlaka-i sahiha-i şeriʼyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde 

ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd 

ve iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-talep ketb ve imlâ olundu. Tahrîren fî’l-yevmi vâhid 

aşer ve min şehr-i Ramazan-ül Mübarek sene ‘aşer ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 427 

Medîne-i Malatya Mahâllatından ve Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve tüccar 

sınıfından Küçük İsmail-zâde Feyzullah karındaşı İbrahim ibn-i Abdullah medîne-i 

mezkûre  mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül enverde medîne-i mezkûrenin mezkûr 

Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Tırnovalı Mustafa Efendi ibn-i 

Kasım Efendi mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub yine medîne-i mezkûrenin 

Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Barutcu-zâde Mehmed Efendi 



141 
 

ve er karındaşı Sabri Efendinin aleyhime ikâme eyledikleri mirâs da’vâsıyla bundan 

böyle vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme ve 

nizâmiyede muhâkeme ve mürafa’â ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve 

i’lâm ahzına ve yemîn tekâlifine ve kendi imzâsıyla istid’a velâyece takdime ve hacz 

muamelesine ve fekkine ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl salâhiyeti şer’iyye ve kanûniyenin 

son derecesine kadar tarafımızdan mûmâ-ileyh Mustafa Efendiyi vekâlet-i mulakâ-i 

sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi 

cevâbında vekâlet-i mezkûreyi ber-minvâl-i muharrer kabûl ve hizmet-i lazımesini 

kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve ilzâm itmegin mâ-vakî bi’t-talep ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi samin ve’l-ʻışrin  ve min şehr-i Receb-i ? sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 428 

Medîne-i Malatya sancağı kazası ? Hekimhân karyesi ahâlîsinden Arapgir oğlu 

Süleyman Ağa ibn-i İbrahim ile yine karye-i mezkûre ahâlîsinden İbrahim ve biraderi 

Ali ibn-i Hasan Ağa nâmun kimesneler medîne-i mezkûre  mahkemesinde meclis-i şer’i 

şerîf’ül enverde medîne-i mezkûrenin Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ 

vekîllerinden Barutcu-zâde Mustafa Sabri Efendi ibn Ahmed Efendi müvâcehesinde 

kaza-i mezkûrun Hekimhan karyesi ahâlîsinden Hasan Ağa-zâde İsmail ve Bekir ile 

meyânemizde meskûn olan (Sahife 216) emlâk ve arazi ve yüncülük ve dükkan vesâire 

de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’i ve nizâmiyede bidâyeten ve istinâfen ve 

temyîzen â‘id bulunduğu mahkeme-i şer’i ve nizâmiyede muhâkeme mürafaâ ve 

muhâseme ve redd-i cevâb ve arzuhal velâyece kendü imzâsıyla takdimi ? ve şuhûd-ı 

ikâme ve istimâ’ine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl 

salâhiyeti şer’iyye ve kanûniyenin derece-i nihâyetine değin taraflarımızdan mûmâ-

ileyh Mustafa Sabri Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlâka-i sahihâ-i şer’iyye ile vekîl ve 

nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi  kabûl 

ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve ilzâm itmegin mâ-vak’a bi’t-

talep ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi aşer ve min şehr-i Ramazan’ül Mübârek sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 
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Cilt 2 Numero 429 

Der-devlet-i-mütemekkine-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyûn 

mülükâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatya muzâfatından Tellik karyesinde vâk’î 

câmi-i şerifiin yevmi bir akçe vazife ile hitabet cihetine bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân ile 

mutasarrıf olan evlâd-ı vakıftan Osman Ğarib halife ibn-i Ömer Ağa ? sağir-i kebir oğlu 

Abdurrahmanı terk vefat edip cihet-i mezkûre mahlûl ve hizmet-i lazımesi muʼattal 

kalarak cihet-i mezkûre müteveffî mûmâ-ileyhin Emmi-zâdesi olub el-yevm tarîk-i 

tahsîlde on beş yaşında Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Efendi uhdesine tevcihini istirhâm 

eyledikleri cihetle mûmâ-ileyh Ahmed Efendinin kesb-i iktidarına değin bi’l-benâbe 

edâyı hizmet eden Ali Efendi ibn-i ? medîne-i mezkûre mahalesi idaresinde huzûr-ı şer’i 

meâli ukûdde medîne-i mezkûre  evkâf müdiri vekîli rafaetlü Emin Efendi hâzır olduğu 

halde usûlen teşkîl kılınan imtihanda mûmâ-ileyh Ali Efendinin ehil ve layık ve 

müstahakk olduğu mahâl-i ma’kûd mezkûrde zâhir ve mütehakkık olmağın cihet-i 

mezkûrde müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Osman Ğarib halifenin mahlûlünden Emmi-zâdesi 

mûmâ-ileyh Ahmed Efendi uhdesine tevcihi husûsuna bir kıt’a berât-ı şerîf-i âlişân sıdk 

ve ihsan buyrulmak ricasına huzûr-ı meyâmenşur âlilerine arz ve i’lâm olundu. el-emrü 

li men’ le hul emrindir.  

Tahrîren fî’l-yevmi vâhid min şehr-i Ramazan’ül Mübârek sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 430 

Müteveffâ-i âtî’-l beyânın ber-vech-i âtî  vârisleri olduğunu iddiʼâ eden medîne-i 

Malatya mahâllatından ? Mahâllesi ahâlîsinden Sadık bin Hacı Mustafa medîne-i 

mezkûre de mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül enverde medîne-i mezkûrenin Nuriye 

Mahâllesi ahâlîsinden Cumali bin İbrahim Müvâcehesinde asâkir-i şâhâne Malatya 

jandarma süvari neferâtından iken vefat eden Hacı Mustafa bin Süleymanın verâseti 

benimle gaib’ül ani’l-meclis zevce-i menkûha-i metrûkesi Zeyneb bint-i Hacı Mustafa 

ile sülbi  kebir oğlu Hasan ve sülbiyye-i kebîre kızı Ümmühana  münhâsıra olub bizden 

gayrı vâris ve terekesine müstahakk ahârı olmamağla mevrûsum ve pederim müteveffâ-

yı merkûm Hacı Mustafanın merkûm Cumali zimmetinde cihet-i kabz-ı şer’iden otuz iki 

guruş alacak hakkı olub kable’l-ahz ve’l-istifa vefat etmekle meblâğ-ı mezkûrdan hisse-

i vasîyye-i şer’iyyem olan on dört guruş bi’l-verâse talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ 
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ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında cihet-i merkûmdan ol mikdar guruş müteveffâ-yı merkûma 

meblâğ-ı mezkûr deyni olduğunu tâb’an ve kât’an ikrâr ve i’tirâf mâ’da müdde‘î-i 

merkûmun verâset müdde’asını inkâr etmekle müdde’i merkûmdan ber-vech-i muharrer 

müdde’asına muvâfık beyyine talep olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve 

medîne-i mezkûrenin mezkûr ? Mahâllesi ahâlîsinden Hüseyin bin Mustafa ile yine 

medîne-i mezkûre de Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden Ahmed bin Ömer nâm kimesneler 

li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer’i hâzırân olub istişhâd olundukta fi’l-hâkîka asâkir-i şâhâne 

Malatya Zaptiye süvari neferâtından iken vefat eden Hacı Mustafa bin Süleymanın 

verâseti işbu hâzır-ı bi’l-meclîs vasî-i merkûm Fadime ile  gaib’ül ani’l-meclis zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Zeyneb bint-i Hacı Mustafa ile sülbi kebir oğlu Hasan ve 

sülbiyye-i kebîre kızı Ümmühana münhâsıra olub bunlarda başka vâris ve terekesine 

müstahakk ahârı olduğu ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vecihle şâhidiz ve 

şehâdet dahî ideriz deyü her biri usûl-ı mevzu’asına tatbiken evvelâ bâ-varaka-i 

mahtûma mensub oldukları zeyl-i mestûrede va’z ve imzâ eden medîne-i mezkûrenin 

mezkûr ? Mahâllesi imamı Hafız Abdulvahhab Efendi ibn-i Hacı Bekir ve muhtarı 

Osman bin Abdullah nâm kimesnelerden evvelân sırren ve ba’de yine medîne-i 

mezkûrenin Mahâlle-i mezkûr ahâlîsinden Abdullah bin Hacı İbrahim ve Halil bin 

Mahmud nâm kimesnelerden bi’l-müvâcehe (Sahife 217) alenen lediyyü’l-tezkiyye adl 

ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbâr ve iş’ar olunan şâhidân-ı merkûmanın şerâit-i 

mezkûreleri mûcibince verâsetlerine ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr merkûm Cumalinin 

ikrârıyla meblâğ otuz iki guruşdan on dört guruşunu müdde‘î-i merkûm Fadimeye edâ 

ve teslîmi merkûm Cumaliye ilzâm olunduğu tescîl ve husûr-u âlilerine i’lam olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi hamis aşer min şehr-i Ramazan’ül Mübârek sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 431 

Müteveffâ-i âtî’-l beyânın ber-vech-i âtî vârisleri olduğunu iddiʼâ eden medîne-i 

Malatya Mahâllatından Şıkşık Mahâllesi ahâlîsinden Ahmed Efendi bin Hasan Efendi 

medîne-i mezkûre de mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin Mustafa 

Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Abdullah asâkir-i şahâne Malatya Zaptiye 

Piyade birinci alayının ikinci taburunun ikinci bölüğü mülâzım-ı sânisi iken vefat eden 

Hasan Efendi bin Yusuf Ağanın verâseti benimle gaib’ül ani’l-meclis zevce-i menkûha-
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i metrûkesi Aişe bint-i Ahmed ile sülbiyye-i kebîre kerimesi Ümmühana münhâsıra 

olub bizden gayrı vâris ve terekesine müstahakk ahârı olmamağla mûrisimiz ve pederim 

müteveffâ-yı merkûm Hasan Efendinin merkûm Hacı Ali zimmetinde cihet-i karz-ı 

şer’iden yigirmi dört guruş alacak hakkı kable’l-ahz ve’l-istif’a vefât etmekle meblâğ-ı 

mezkûrdan hisse-i vasîyye-i şer’iyyem olan on dört guruşu bila-vâris talep ederim deyü 

ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğunu tâb’an ve kât’an ikrâr ve i’tiraf mâ’da müdde‘î-i 

merkûmun verâset iddi’âsını inkâr etmekle müdde’i merkûmdan ber-vech-i muharrer 

müdde’asına muvâfık beyine talep olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve 

medîne-i mezkûrenin Şıkşık Mahllesi ahâlîsinden Abdullah bin Mahmud ile yine 

medîne-i mezkûrenin Koyunoğlu Mahâllesi ahâlîsinden Ömer bin Ahmed nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer’i hâzırân olub istişhâd olunduklarında fi’l-

hâkîka asâkir-i şahâne Malatya Zaptiye Piyade birinci alayının ikinci taburunun ikinci 

bölüğü mülâzım-ı sânisi iken vefât eden Hasan Efendi bin Yusufun verâseti işbu 

hâzırân-ı bi’l-meclis müdde’i merkûm Ahmed Efendi ile gaib’ül ani’l-meclis zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i Ahmed ile sülbiyye-i kebîre kerimesi Ümmühana 

münhâsıra olub bunlardan başka vâris ve terekesine müstahakk ahârı olduğu 

ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vecih üzere şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz deyü 

her biri usûl-ı mevzû’asına tatbiken evvelâ bâ-varaka-i mahtûma mensub oldukları zeyl-

i mestûrede va’z ve imzâ eden medîne-i mezkûrenin mezkûr Şıkşık Mahâllesi imamı 

Halil Efendi ve muhtarı Abdurrezzak bin Hacı Ömer ile yine medîne-i mezkûrenin 

mezkûr Koyunoğlu Mahâllesi imamı Süleyman Efendi bin Hacı Evliya ve muhtarı 

Hüseyin bin Ahmed nâm kimesnelerden evvelân sırren ve ba’de yine medîne-i 

mezkûrenin Nuriye Mahâllesi ahâlîsinden Eşref bin Hacı Hasan Ağa ile medîne-i 

mezkûrenin Kavaklıbağ Mahâllesi ahâlîsinden Ali bin Ahmed nâm kimesnelerden bi’l-

müvâcehe alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbâr ve iş’ar 

olunan şâhidân-ı merkûmanın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince verâsetlerine ba’de’l-

hükm sâlifü’z-zikr merkûm Hacı Alinin ikrârıyla meblâğ-ı merkûm yigirmi dört 

guruşdan on dört guruşu müdde’i merkûm Ahmet Efendiye edâ ve teslîm merkûm Hacı 

Ali ilzâm olunduğu tescîl ve husûr-u âlilerine i’lam olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi aşer min şehr-i Ramazan’ül Mübârek sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 
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 (Sahife 218) 

Cilt 2 Numero 432 

Medîne-i Malatya mahâllatından Nuriye Karyesi ahâlîsinden medîne-i mezkûre  

mahkeme-i şer’iyye muhâzırlarından işbu ba’is-ül i’lâm Cumali bin İbrahim kimesne 

medîne-i mezkûre  mahkemesinde meclis-i şer’i şerifde yine medîne-i mezkûre  

Sancaktar Mahâllesi ahâlîsinden ve medîne-i mezkûrenin bidâyet hukûk mahkemesi 

mübâşirlerinden Hasan Ağa ibn-i müvâcehesinde mezbûr Hasan Ağa zimmetinde 

tahtıma işbu sene-i mübarek Ramazanı şerîf ğurresi hulûlüne değin muaccelen olunmak 

üzere işbu tarih-i i’lâm müddet ile akdem malımdan ve yedimden iştirâ ve kabz eylediği 

bir re’s koyun ? otuz beş guruş alacak hakkım olmağın ? işbu Şa’ban-ı mübarek ? ve 

pazar gecesi ? ? ? ? şerif ? ve eceli mezkûr hulûl etmekle sû‘âl olunup meblâğ-ı merkûm 

hala bana edâ ve teslîm mezbûr Hasan Ağaya beyyine olunmak matlûmumdur deyü 

ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl  mekûm Hasan Ağa dahi cevâbında müdde‘î-i mezbûrun ber 

vech-i muharrer müdde’asını bi-tamamihâ tabʼân ikrâr lakin  eceli mezkûr hulûl 

eylediğini inkâr edecek müdde‘î-i mezbûr Cumali Ağadan eceli mezkûr müdde’asına 

muvafık beyyine talep olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve medîne-i 

mezkûrenin Hidayet Mahâllesi ahâlîsinden ? Ali oğlu Mehmed Ali bin diğer Ali 

Mahâlle-i mezbûrenin ahâlîsinden Mehmed bin Hacı Mahmud nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer’i hâzıran olub istişhâd olundukta işre’l-istişhâdını fi’l-hakika 

medîne-i mezkûrenin mezkûr Hidayet Mahâllesinde vâkî ? meydanında muntazır iken 

üç yüz on senesi şehr-i Şa’ban’ül Şerifin ? pazar günü pazarertesi akşamı ? olduğu halde 

? kurramızda tahtıma on iki arşın irtifa’ında şark cihetinde ? Ramazan-ı Şerif râi 

olmağın müşâhede ? binaenaleyh mezkûr Pazar günü ğurre-i Ramazan-ı Şerif ? biz bu 

husûsa bu vecih üzere şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz deyü her biri müttefik’ül manai 

edâ-yı şehâdet-i şer’iyye ettiklerinde ledi’l mecmû’ ? şer’i ? ? fasl-ı mahsûslarında ? 

ramazan-ı şerif ? makamında  

(Sahife 219) 

Cilt 2 Numero 433 

Müteveffâ-ı âtîyyül-beyânın ber-vech-i âtî  vârisi olduğunu iddiʼâ eden 

Anadolu’da Ma’mûrat’ül Azîz vilâyeti celîlesi dahilinde Malatya sancağı muzâfatından 

Atik Malatyanın Meydanbaşı Mahâllesi ahâlîsinden işbu ba’is’ül i’lâm Mehmed Emin 
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bin diğer Mehmed sancağı mezkûr mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül enverde 

mezkûr Meydanbaşı Mahâllesi ahâlîsinden olub Mustafa bin (silik) müvâcehesinde an-

asl sancağı mezkûr muzâfatından Atik Şehrin mezkûr Meydanbaşı Mahâllesi 

ahâlîsinden olub bundan akdem ? medîne-i mezbûrede sakin iken vefât eden Hacı 

Hüseyin bin İbrahim bin Hüseyin nâm kimesneden mukaddem vefât eden pederim 

mütevelli Hacı Mehmed müteveffâ-yı merkûm Hacı Hüseyin ile li-ebeveyn karındaşlar 

olub babaları ismi İbrahim ve dedeleri ismi Hüseyin valideleri ismi Zeyneb bint-i 

İbrahim ve ? re’isleri mezkûr Atik şehrin mezkûr Meydanbaşı Mahâllesi olub ol vecihle 

müteveffâ-yı merkûm Hacı Hüseyin’in vârisleri li-ebeveyn birader-zâdesi olduğum 

Hasanın benimle gâʻib’ül-ani’l-meclis li-ebeveyn hemşirem Zeynebe münhâsıra olub 

bizden gayrı vâris ve terekesine müstahakk ahârı olmamağla mûrisimiz müteveffâ-yı 

merkûm Hacı Hasanın malından ve yedinden istikrâz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk 

edub ol-vecihle merkûm Mustafanın zimmetinde alacak hakkı olub üç guruşu kabl-el 

ahz ve’l-istifâ vefât etmekle meblâğ-ı merkûm üç guruş bilâ-vârishalâ talep ideriz deyü 

mezbûr Mehmed Emin da’vâ eylediğinde kable’s-sû‘âl olduğu cevâbında cihet-i 

merkûmdan ol mikdar guruş müteveffâ-yı merkûm Hacı Hasana deyni olduğunu tabʼân 

ikrâr ve i’tirâf li-istimâ müdde‘î-i merkûm Mehmed Emin ma’dâ verâset müdde’asını 

inkâr etmekle müdde‘î-i merkûm ber vech-i meşruh müdde’asına muvâfık beyyine 

olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve karye-i mezbûrenin mezkûr 

Meydanbaşı Mahâllesi ahâlîsinden Mustafa bin Mehmed ve İbrahim  bin Ali nâm 

kimesneler li-ecl’iş şehâde meclis-i şer’i hâzırân olub istişhâd olunduklarında işre’l-

istişhâd fi’l-hakîka işbu müdde’i merkûm Mehmed Eminin pederi müteveffâ-yı Hacı 

Mehmed ile müteveffâ-yı merkûm Hacı Hüseyin li-ebeveyn er karındaşı olub babaları 

ismi İbrahim ve dedeleri ismi Hüseyin vâlideleri ismi Zeyneb bint-i İbrahim ve 

?re’isleri mezkûr Atik şehrin mezkûr Meydanbaşı Mahâllesi olub müteveffâ-yı merkûm 

Hacı Hüseyinin verâseti li-ebeveyn birâder-zâdesi merkûm Mehmed Emin ile li-

ebeveyn kız karındaşı mezkûre Zeyneb Hatuna münhâsıra olub bunlardan gayrı vâris ve 

terekesine müstahakk ahârı olduğu ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vecih üzere 

şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz deyü her biri müttefîk’ül-lafz ve’l-ma’na edâ-yı şehâdeti 

şer’iyye ettiklerinde şâhidân-ı merkûmândan her biri usûl-ı mevzu’asına tatbiken evvelâ 

bâ-varaka-i mahtûma mensub oldukları zeyl-i mestûreye va’z ve imzâ eden mezkûr Atîk 

Şehrin Alacakapı Mahâllesi imamı Efraim ve muhtarı (silik) bin (silik) nâm mevsûk’ul 
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kelâm müzekkilerden sır’en ve ba’de yine mezkûr Atik Şehri Alacakapı Mahâllesi 

ahâlîsinden (silik) bin (silik) ve (silik) kimesnelerden alenen bi’l müvâcehe lediyyü’l-

tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbâr ve iş’ar şâhidân-ı merkûmanın şehâdet-

i mezkûreleri mûcibince verâsetlerine ba’de’l-hükm mezbûr Mustafanın sâlifü’z-zikr 

ikrâr ve i’tifarı mûcibince meblâğ-ı mezkûr hissesi olan iki guruş edâ ve teslîm ? 

merkûm Mehmed Emin ile zâtı ta’rif-i şer’ile ma’rife olan mezbûre ? her biri medîne-i 

mezkûre  mahkemesinde ma’kûd meclis-i şer’i şerîf’ül enverde Trabzon vilâyeti 

dahilinde ? kazası ahâlîsinden olub el-yevm Şeyh Veli oğlu hânından mukim cânibde 

mukîm ? azimet eden zâtı mahkeme-i mezkûrece ma’rûf tüccar-ı sağirânından olan Hacı 

Mehmed Efendi ibn-i Ömer Ağa mehâzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub 

mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm Hacı Hasanın medîne-i mezbûrede mevcûd bi’l-cümle 

tereke ve nükûdundan vesâirelerimizi  va’z’ül yed olanlardan taleb ve da’vâ ve ahz ve 

kabz ve makbuzunu bize irsâl ve teslîme leh ve aleyhimizde  vuk’û bulan kaffe-i 

de‘âvilerini â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a â 

muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temziye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd-ı 

ikâme ve istima‘ına tebliğ ve tebellüğüne (Sahife 220) ve i’lâm ahzına ve hacz 

muamelesine ve inde’l-iktizâ âharı tevkîle  ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve 

kanûniyyenin son derecesine değin tarafımdan merkûm Hacı Mehmed Efendiyi vekâlet-

i amme-i mutlâka-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledik 

dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesinin kemâ-yenbaği 

edâya taʼahhüd ve ilzâm eylediği mâ-vak’a bi’t-talep ketb ve imlâ olundu. 

Cilt 2 Numero 434 

Müteveffâ-i âtî’-l beyânın ber-vech-i âtî  vârisi olduğunu iddiʼâ eden Anadolu’da 

Ma’mûrat’ül Azîz vilâyeti celîlesi dahilinde Malatya sancağı muzâfatından Kırçuval-

zâde Mahâllesi ahâlîsinden işbu ba’is’ül i’lâm Mehmed bin Hasan sancağı mezkûr 

mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül enverde medîne-i mezkûrenin Mustafa Paşa 

Mahâllesi ahâlîsinden Bayram Efendi bin Mustafa Ağa müvâcehesinde an-asl medîne-i 

mezkûre  muzâfatından Bulğuri karyesi ahâlîsinden Adana vilâyeti celîlesinde Gökçe 

karyesinde sakin iken vefât eden ? Bekir ibn-i Ali bin Abdullah nâm kimesneden 

mukaddem vefât eden pederim müteveffî Hasan müteveffâ-yı merkûm ? Bekir ile li-

ebeveyn karındaşı olub babaları ismi Ali dedeleri ismi Abdullah valideleri (silik) bin 

Alinin hayatında malından ve yedinden ahz ve kabz umûruna sarfla istihlâk eylediği on 
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sekiz guruştan on guruşu bana isabet etmekle bilâ verese talep edeerim deyü da’vâ 

ettikde kable’s-sû‘âl olduğu cevâbında cihet-i merkûmdan ol mikdar guruş müteveffâ-yı 

merkûm ? Bekire deyni olduğunu tabʼân ikrâr ve i’tiraf lakin müdde’i merkûmun 

verâset müdde’asını inkâr ? müdde’i merkûmdan müdde’asına muvafık yedine talep 

olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve medîne-i mezkûrenin mezkûr Kırçuval 

Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Osman bin Bekir ve Hasan bin Mehmed kimesne meclis-i 

şer’i hâzırân olub istişhâd olunduklarında işre’ş-şehâde ve fil-hakîka medîne-i mezkûre  

muzâfatından Bulğuri karyesi ahâlîsinden iken Adana vilâyet-i celîlesi dahilinde Gökçe 

karyesinde eceli mev’ûduyla vefât eden ? Bekir bin Ali bin Abdullahın verâseti işbu 

hâzır-ı bi’l-meclis müteveffâ-yı merkûmun biraderi müteveffî Hasanın sülb-i sağir oğlu 

Mehmed ile gaib’ül anil meclis hemşiresi Emine ile ? müteveffâ-yı merkûmun ümm 

biraderi Mustafa bin diğer Mustafaya münhâsıra olduğu ve bunlardan başka vâris ve 

terekesine müstahakk ahârı olmadığına biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz ve şehâdet 

dahi ideriz deyü her biri müttefîk’ül lafz ve’l ma’na bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i edâ-ı 

şehâdet-i şer’iyye ettiklerinde evvelâ bâ-varaka-i mahtûma mensub oldukları zeyl-i 

mestûrede va’z ve imzâ eden medîne-i mezkûrenin Sancaktar Mahâllesi imamı 

Abdulkadir Efendi ibn-i Hüseyin ve muhtarı Ömer bin Ahmed nâm mevsûk’ul kelâm 

müzekkilerden evvelâ sırren ve ba’de yine medîne-i mezkûrenin Kırçuval Mahâllesi 

ahâlîsinden Hacı Ahmed bin Mahmud ve Hacı Ömer bin Abdurrahman nâm 

kimesnelerden bi’l müvâcehe alenen lediyy’ül tezkiyye adl ve makbûl’üş-şehâde 

ettikleri ihbar ve iş’ârolunan şâhidân-ı merkûmanın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince 

meblâğ-ı mezkûr on sekiz guruşdan on guruş müdde‘î-i merkûm Mehmede edâ ve 

teslîme ba’de’l hükm ve tenbiyye olundukta verese-i merkûmdan ve medîne-i mezkûre  

muzâfatından Bulğuri karyesi ahâlîsinden Mustafa bin diğer Mustafa ve Emine bint-i 

Hüseyin nâm kimesne meclis-i şer’imizde verese-i merkûmdan ve medîne-i mezkûrenin 

mezkûr Kırçuval Mahâllesi ahâlîsinden Mehmed bin Hasan mahzarında her biri başka 

başka ikrâr-ı tamm ve takrîr-i kelam edub Adana vilâyeti dahilinde Gökçe karyesinde 

bundan akdem vefât eden mûrisimiz ? Bekirin vilâyet-i müşarünileyhânın karyesine terk 

etmiş olduğu bi’l-cümle emlak ve eşyâın ve nukûd vesâirelerini va’z’ul yed olanlardan 

taleb da’vâ ahz ve kabz ve makbuzunu bizlere irsâl ve esâle ve ferâğ ve semeni ahz ve 

kabz ve me’mur huzûrunda ferâğ ve tefrîğ ve â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve 

nizâmiyede muhâkeme mürafaâ ve muhâseme ve redd-i cevâb-ı istinâf ve temziye ve 
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iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikâme istimâ’ine ve yemîn 

tekâlifine ve i’lâm ahzına ve ? ve i’lâm ahz tebellüğ-ü tebellüğüne ve tenfiz icrâsına 

ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin derece-i nihâyetine değin tarafımızdan 

merkûm Mehmedi vekâlet-i mutlaka-i amme-i sahihâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i 

münasip nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde oldahi minvâl-i muharrer üzere vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesinin kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve ilzâm 

eylediği mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi samin min şehr-i Şa’bânü’l-Muazzama sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 221) 

Cilt 2 Numero 435 

Müteveffâ-i âtî’-l beyânın ber-vech-i âtî  vârisi olduğunu iddiʼâ eden Anadolu’da 

Ma’mûrat’ül Azîz vilâyeti celîlesi dahilinde Malatya sancağı muzâfatından ? 

nahiyesinin Kesrik karyesi ahâlîsinden işbu ba’isü’l-i’lâm Mehmed bin Bekir sancağı 

mezkûr mahkemesinde meclîs-i şer’i şerîf-ül enverde medîne-i mezkûrenin Sarıcı-zâde 

Mahâllesi ahâlîsinden Abdullah Efendi ibn-i Hacı Ahmed müvâcehesinde an-asl sancağı 

mezkûr muzâfatından mezkûr Kesrik karyesi ahâlîsinden olub bundan akdem nefs-i 

İzmir vilâyeeti celîlesinde sâkin iken vefât edub sülb-i kebir oğlum Osmanın verâseti ? 

pederi olduğum cihetle bana münhâsıra olmağla mevrûsum oğlum müteveffâ-yı 

merkûm Osmanın malından ve yedinden istikrâz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk 

edub ol vecihle mûmâ-ileyh Abdullah Efendi zimmetinde alacak hakkı olan otuz guruşu 

kalel ahz ve’l istif’a vefât etmekle meblâğ-ı mezkûr otuz guruş bila verase talep ederim 

deyü da’vâ ettikde kable’s-sû‘âl olduğu cevâbında cihet-i merkûdan ol miktad guruş 

müteveffâ-yı merkûm Osmana deyni olduğunu tabʼân ikrâr ve i’tiraf lakin müdde‘î-i 

merkûman mâ’dâ verâset müdde’asını inkâr etmekle da’vi-i merkûmdan ber vech-i 

meşrûh müdde’sına muvâfık beyyine talep olundukda ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i 

mesâliminden ? kazasının Şiro nahiyesinin Şükran karyesi ahâlîsinden Hasan bin 

Osman ve Ahmed bin İbrahim nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’i hâzıran 

olub istişhâd olunduklarında işre’ş-şehâde fi’l-hakîka medîne-i mezkûr muzâfatından 

mezkûr Kesrik karyesi ahâlîsinden olub tarih-i mezkûrde nefs-i İzmir vilâyetinde sakin 

iken vefât eden merkûm Osmanın verâsetini işbu hâzır-ı bi’l-meclis müteveffâ-yı 

merkûm pederi merkûm Mehmede münhârıse olub bizden gayrı vâris ve terekesine 
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müstahakk ahârı olduğu ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vecihle şâhidiz ve 

şehâdet dahi ideriz deyü her biri müttefîk’ül lafz ve’l-ma’na edâ-yı şehaded-i şer’iyye 

ettiklerinde şâhidân-ı merkûmandan her biri usûl-ı mevzu’asına tatbikan evvelân bâ-

varaka-i mahtûma mensub oldukları zeyl-i mestûrede va’z ve imzâ eden nâhiye-i 

mezkûrenin mezkûr Şükran karyesi imamı Mehmed Efendi ibn-i İbrahim ve ihtiyar 

a’zâsından Ahmed bin Mehmed nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden sırren ve ba’de 

yine nahiye-i mezkûrenin mezkûr Şükran karyesi ahâlîsinden Mehmed bin İbrahim ve 

(silik) bin (silik) nâm kimesneler alenen bi’l müvâcehe lediyyü’l-tezkiyye  adl ve 

makbûlü’ş şehâde ettikleri ihbâr ve iş’âr olunan şâhidân-ı merkûmanın şehâdet-i 

mezkûrelerince verâseti ba’de’l- hükm Abdullah Efendinin sâlifü’z-zükr ikrâr ve i’tirafı 

mûcibince meblâğ-ı merkûm otuz guruşu müdde’i merkûm Mehmede edâ ve teslîm 

ba’de’t-tenbiyye merkûm Mehmede zikr olunan medîne-i Malatya mahkemesinde 

ma’kûd meclîs-i şer’i şerîf-ül enverde nahiye-i mezkûrenin mezkûr Şükran karyesi 

ahâlîsinden Ömer bin (silik) mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub mevrûsum 

oğlum müteveffâ-yı merkûm Osmanın mezkûr İzmir vilâyeti Celîlesinde ? mevcûd 

nükûd emlâk ve  arazilerinden bil-cümle va’zu’l-yed olanlardan talep ve da’vâ ve ahz ve 

kabz ve makbûzunu bana irsâl ve tesâlime leh ve aleyhimde vukû’’ bulan kaffe-i 

de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’i ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a â 

muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve hükm-ü gıyâbi talebine şuhûd-ı ikâme 

ve istima‘ına tebliğ ve tebellüğüne ve i’lam ahzına emlâk ve arazisini me’mûr 

huzûrunda semen-i misliyle bey’ ve ferâğ ve eşhâsını ahz ve kabz ve makbûzunu bana 

irsâl ve teslîm ve inde’l-iktizâ âharı tevkîle sulh ve ibrâya ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye 

ve kanûniyenin son derecesine değin tarafımdan merkûm Ömeri vekâlet-i amme-i 

mutlakâ-i sâhiha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde 

ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ yenbaği edâ ve taʼahhüd 

ve ilzâm eylediği mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi samin min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

 (Sahife 222) 

Cilt 2 Numero 436 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın ber vech-i âti istima’i takrîre tarîk-i şer’iden me’zûnen 

irsâl kılınan mahkeme-i şer’i Müfidi Aziz Efendi ibn-i Osman Efendi medîne-i Malatya 
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Mahâllatından Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Mahmud Efendi ibn-i Abdullah 

Efendi hânesinde akd eylediği meclis-i şer’i şerîfce Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden 

Mahmud bin Ömer Ağa ve Ömer bin Abdullah nâm kimesneler ta’rif-i şer’ileriyle 

ma’rifetü’z-zât Gülizar bin Hacı Bayram nâm Hatun mahâl-i ma’kûd mezkûrde medîne-

i mezkûrenin Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’v a vekîllerinden Mehmed Efendi 

ibn-i Ahmed Efendi mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin 

Küçük Hasanbey Mahâllesi ahâlîsinden ve asâkir-i şahâne zabtiye piyâde neferâtından 

zevcim Abdulvahhab bin Hacı Mustafa ile meyânemizde olan mihr-i muaccel ve 

mü’eccel  ve nafaka ? ve hukûk vesâire da’vâlarımı â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve 

nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a â ve muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze 

ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü gıyâbi talebine şuhûd-ı ikâme ve istimâine ve yemîn 

tekâlifine ve i’lâm ahzına tebliğ-i tebellüğüne ve hacz muamelesine sulh ve ibrâya ve’l-

hâsıl bundan böyle leh ve aleyhde vukû’’ bulan kaffe-i de‘âvilerinin fasıl ve hisseme 

tarafımdan mûmâ-ileyh Mehmed Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlakâ-i sâhiha-i şer’iyye 

ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dediğini müfîd-i mûmâ-ileyh ma’-il 

menâ’i huzûr-ı şer’iyye gelip âli vukû’’ inhâ ve takrîr eylediği tescil mâ-vak’a bi’t-taleb 

ketb olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi aşer min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 437 

Medîne-i Malatya muzâfatından Kündübek karyesi ahâlîsinden Mustafa bin 

Mehmed ve Mehmed bin diğer Mehmed nâm kimesneler ta’rifleriyle ma’rifetü’z-zât 

Emine bint-i diğer Hatun medîne-i mezkûre  mahkemesinde meclisi şer’î şerifüʼl- 

enverde medîne-i mezkûrenin Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden 

Mustafa Sabri Efendi ibn-i Ahmed Efendi mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub 

medîne-i mezkûre  muzâfatından mezkûr Kündübek karyesi ahâlîsinden ? Ağa oğlu 

Ahmed bin Mehmed ile meyânemiz de olan karye-i mezkûrede kâin ma’lûmu’l-hudûd 

bağ vesâire de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede nizâmiyede 

muhâkeme mürâfa‘a â  muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve iade-i 

mahkemeye ve hükm-ü gıyâbi talebine şuhûd-ı ikâme ve istimâine ve yemîn tekâlifine 

ve i’lâm ahzına ve tenfîz icrâsına ve hacz mu’âmelesine ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye 

ve kanûniyenin son dereccesine kadar tarafımdan mûmâ-ileyh Mustafa Sabri Efendiyi 



152 
 

vekâlet-i amme-i mutlakâ-i sâhiha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn 

eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ yenbaği 

edâ ve taʼahhüd ve ilzâm eylediği mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi aşer min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

(Sahife 223) 

Cilt 2 Numero 438 

Müteveffâ-i âtî’-l beyânın ber-vech-i âtî  vârisi olduğunu iddiʼâ eden medîne-i 

Malatya muzâfatından Kozluk karyesi ahâlîsinden Ali bin Hüseyin bin Mustafa medîne-

i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde yine medîne-i mezkûre  muzâfatından 

Şükran karyesi ahâlîsinden Ömer bin Murad müvâcehesinde tarih-i i’lâmdan altı mâh 

mukaddem nefsi Mısr-ı Kahirede Molla Han Mahâllesinde İç kasırda İsmail Paşa 

konağına nazır Halil Paşa konağında müstahdem iken vefât eden Hacı Hasan bin Ali bin 

Hüseyinin verâseti li-ebeveyn biraderim olub babamız ismi Hüseyin ve dedemiz ismi 

Mustafa ve vâlidemiz ismi Sultan bint-i Bektaş ve ? re’isimiz mezkûr Kozluk karyesi 

olub mevrûsum müteveffâ-yı merkûm Hacı Hasanın malından ve yedinden istikrâz ve 

kabz ve umûruna sarfla istihlâk ve ol vecihle zimmetinde alacak hakkı olan elli guruş 

bila verâse talep ederim deyü da’vâ ettikde kable’s-sû‘âl olduğu cevâbında cihet-i 

merkûmdan ol mikdar guruş müteveffâ-yı merkûm Hacı Hasana deyni olduğunu lâkin 

ikrâr ve i’tiraf lâkin müdde’i merkûmun verâset müdde’asını inkâr ederek müdde’i 

merkûmdan müdde’asına muvafık beyyine talep olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i 

mesâliminden ve medîne-i mezkûre  muzâfatından mezkûr Kozluk karyesi ahâlîsinden 

Mehmed Ali bin Hüseyin ve Hüseyin bin Ali nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer’i hâzırân olub istişhâd olunduklarında işre’ş-şehâde ve fi’l-hakîka medîne-i mezkûre  

muzâfatından mezkûr Kozluk karyesi ahâlîsinden iken tarih-i i’lâmdan altı mâh 

mukaddem nefs-i Mısr-ı Kahirede Molla Veli Hân Mahâllesinde iç kasrda İsmail Paşa 

Konağına nâzır Halil Paşa konağında müstahdem iken vefât eden Hacı Hüseyinin işbu 

hâzır-i merkûm Ali ile li-ebeveyn er karındaşı olub babaları ismi Hüseyin dedeleri ismi 

Mustafa ve valideleri ismi Sultan bint-i Bektaş ve ? reisleri medîne-i mezkûrenin 

mezkûr Kozluk karyesi olub müteveffâ-yı merkûm Hüseyinin verâsetini li-ebeveyn er 

karındaşı Aliye münhâsıra olub bundan gayrı vâris ve terekesine müstahakk ahârı 

olmadığı ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vecih üzere şâhidiz ve şehâdet dahî 
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ideriz deyü her biri müttefik’ül-lafz ve’l ma’nâ bi’l-mûvacehe ber nehc-i şer’i edâ ve 

şehâdet-i şer’i eylediklerinde şâhidân-ı merkûmândan her biri usûlü mevzû’asına 

tatbikan evvelân bâ-varaka-i mahtûma mensub oldukları zeyl-i mestûrede va’z ve imzâ 

eden medîne-i mezkûre mahâllatından Sancakdar Mahâllesi imamı Haydar Efendi ibn-i 

Abdulah ve muhtarı Ömer bin Mehmed nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden evvelâ 

sırren ve ba’de yine medîne-i mezkûre  muzâfatından mezkûr Kozluk karyesi 

ahâlîsinden Bayram bin Hüseyin ve Hüseyin bin Ali nâm kimesnelerden bi’l-müvâcehe 

alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûl-üş şehâde ettikleri ihbâr ve iş’ar olunan 

şâhidânı merkûmanın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince verâsetine ba’de’l-hükm 

sâlifü’z-zikr merkûm Ömerin ikrârıyla meblâğ-ı merkûm elli guruşu müdde’i merkûm 

Aliye edâ ve teslîmi merkûm Ömer ilzâm olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm 

olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi samin aşer min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Derkenar: kabl’el ahz ve’l-istif’a vefât etmekle meblâğı merkûm elli guruşu 

 (Sahife 224) 

Cilt 2 Numero 439 

Medîne-i Malatya mahâllatından Sabri-zâde Mahâllesi ahâlîsinden müteveffî 

Mısırcı-zâde Osman Efendinin sağir oğlu Mustafanın bâ cihet-i şer’i vasîsi Mahâlle-i 

mezkûre ahâlîsinden ma’rifetü’z-zât Hacı Fadime bint-i Osman medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’i şerî-i enverde medîne-i mezkûrenin Saray Mahâllesi 

ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Tırnovalı Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi 

mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin Mahâlle-i mezkûre 

ahâlîsinden Mısırcı-zâde Abdulkerim Efendi ibn-i Osman Efendi ile mayânemizde 

meskûn ma’lûmu’l-hudûd değirmen dâ’vâsından â‘id olduğu mahkeme-i şer’i yye ve 

nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a â muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve 

iade-i mahkemeye ve hükm-ü gıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikâme ve istimâine ve yemîn 

tekâlifine ve değirmeni mezkûr hakkında salâhiyet-i şer’i ve kanûniyenin son derecesine 

değin bila vesâye tarafımdan mûmâ-ileyh Mustafa Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlakâ-i 

sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi 

vekâlet-i mezkûreyi ber minvâl-i muharrer kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği 

edâya taʼahhüd itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu.  
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Tahrîren fî’l-yevmi Selâse aşer min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 440 

Medîne-i Malatya mahallâtından Hacı Abdi-zâde Mahâllesi ahâlîsinden Hacı 

Abdi-zâde Hacı Sadık Bey ibn-i Mehmed Bey medîne-i mezkûre  mahkemesinde 

meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ 

vekîllerinden Tırnovalı Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi mahzârında ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin Mahâlle-i mezkûrenin Mustafa Paşa Mahâllesi 

ahâlîsinden ? -zâde Abdurrahman Ağadan aşar maddesinden yigirmi üç lirayı Osmanî 

matlû bağı â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a â 

muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü gıyâbi 

talebine ve i’lâm ahzına ve şuhûd-ı ikâme ve istimâine ve yemîn tekâlifine ve hacz 

muamelesine ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyenin son derecesine kadar 

tarafımdan mûmâ-ileyh Mustafa Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlakâ-i sahîhâ-i şer’iyye 

ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi 

ber minvâl-i muharrer kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd 

itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi hamis aşer min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 441 

Medîne-i Malatya muzâfatından Çırmıktı karyesinin Hamidiye Mahâllesi 

sakinlerinden ma’rifetü’z-zât Emine bint-i Hacı Davud nâm kimesne medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde yine mezkûre mahallâtından Sarıcı-zâde 

Mahâllesi ahâlîsinden Abdullah bin Hacı Ahmed Efendi mahzârında ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin Yukarı Banazi karyesi sakinlerinden Osman 

bin Hacı Hüseyin ile meyânemizde meskûn mihr, vâris ve hukûk ve alacak vesâire 

de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a â 

muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve i’lâm ahzına ve tebliğ ve 

tebellüğüne ve tenfiz icrâsına sulh ve ibrâya ve bey’ ve ferâğ ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’i 

ve kanûniyenin son derecesine değin tarafımdan mûmâ-ileyh Abdullah Efendiyi 

vekâlet-i amme-i mutlakâ-i sahîhâ-i şer’iyye ile (Sahife 225)  vekîl ve nâ’ib-i münasib 

nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi ber minvâl-i muharrer kabûl 
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ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve ilzâm itmegin mâ-vak’a bi’t-

taleb ketb olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi sadis aşer min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf.. 

Cilt 2 Numero 442 

medîne-i Malatya mahallâtından Halfeddin Mahâllesi sakinlerinden ma’rifetü’z-

zât Hadice bint-i Mehmed nâm Hatûn medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i 

şerî-i enverde yine mezkûrenin Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden 

Hacı Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Efendi mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub 

medîne-i mezkûre muzâfatından Yukarı Banazi karyesi ahâlîsinden ve asâkir-i şâhâne 

zabtiye piyade neferâtından zevcim Ömer bin Ali ile meyânemizde olan mihr-i 

mua’ccel ve mü‘eccel ve nafaka ve ? ve hukûk vesâire de‘âvilerimi â‘id olduğu 

mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a â muhâseme ve redd-i cevâb ve 

istinâf ve temyîze ve i’lâm ahzına yine tebliğ ve tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz 

mu’âmelesine ve hükm-ü gıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikâme ve istimâine ve yemîn 

tekâlifine sulh ve ibrâya ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’i ve kanûniyenin son derecesine değin 

tarafımdan mûmâ-ileyh Hacı Ahmed Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlakâ-i sahîhâ-i 

şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi ber minvâl-i muharrer kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya 

taʼahhüd ve ilzâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi râbi’ aşer min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf.. 

Cilt 2 Numero 443 

Müteveffâ-i âtî’-l beyânın ber-vech-i âtî  vârisi olduğunu iddiʼâ eden medîne-i 

Malatya mahallâtından Tecde Mahâllesi ahâlîsinden Ahmed bin İbrahim medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin Mustafa Paşa 

Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Abdullah müvâcehesinde çiftlik-i hümâyunda 

asâkir-i şahâne süvari alayının ikinci bölüğünün yedinci efrâdından iken vefât eden 

Abdullah bin İbrahimin verâseti benimle gaib-i ani’l meclîs li-ebeveyn biraderi Cafere 

münhâsıra olub bizden gayrı vâris ve terekesine müstahakk ahârı olmamağla mûrisimiz 

biraderim müteveffâ-yı merkûm Abdullahın merkûm Hacı Ali zimmetinde cihet-i karz-ı 

şer’iden dört guruş alacak hakkı olub kalbel ahz ve’l istif’a vefât etmekle meblâğ-ı 
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mezkûrdan hisse-i vasîyye-i şer’iyyem olan iki guruşu bila verâse taleb ederim deyü 

ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl  olduğu cevâbında cihet-i merkûmdan ol mikdar guruşu 

müteveffâ-yı merkûm meblâğ-ı mezkûr deyni olduğunu tâb’an ve kât’an ikrâr ve i’tiraf  

mâ’dâ müdde’i merkûmun verâset müdde’asını inkâr etmekle müdde’i merkûmdan ber 

vech-i muharrer müdde’asını muvâfık beyyine talep olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i 

mesâliminden ve medîne-i mezkûrenin mezkûr Tecde Mahâllesi ahâlîsinden Hacı 

Mehmed bin Osman ve Halil bin Cumali nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’i 

hâzırân olub istişhâd olunduklarında fi’l-hakîka çiftlik-i hümâyunda asâkir-i şahâne 

süvari ? alayının ikinci bölüğünün dördüncü takım efrâdından iken vefât eden Abdullah 

bin İbrahimin verâseti işbu hâzır-ı bi’l-meclis müteveffâ-yı merkûm li-ebeveyn biraderi 

Ahmed bin İbrahim ile gaib-i ani’l meclîs li-ebeveyn biraderi Cafere münhâsıra olub 

bunlardan gayrı vâris ve terekesine müstahakk ahârı olduğu ma’lûmumuz değildir biz 

bu husûsa bu vecih üzere şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz deyü her biri usûl-ı mevzûasına 

tatbikân mahtûma evvelâ bâ-varaka-i mahtûma mensub oldukları zeyl-i mestûrede va’z 

ve imzâ eden medîne-i mezkûrenin mezkûr Tecde Mahâllesi imamı Osman Efendi ibn-i 

Ömer Efendi ve muhtarı (silik) bin (silik) nâm mevsûk’ul kelâm müzekkilerden evvelâ 

sırren ve ba’de ve medîne-i mezkûrenin mezkûr Tecde Mahâllesi ahâlîsinden Hüseyin 

bin Molla Ali ve Mehmed bin diğer Mehmed nâm kimesnelerden bi’l-müvâcehe alenen 

lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde (Sahife 226) ettikleri ihbâr ve iş’ar olunan 

şâhidân-ı merkûmânın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince verâsetlerine ba’de’l-kelâm 

sâlifü’z-zikrmerkûm Hacı Alinin ikrârıyla meblâğ-ı merkûm dört guruşdan iki guruşu 

müdde’i merkûm Ahmede edâ ve teslîmi merkûm Hacı Aliye ilzâm olunduğu tescil ve 

bi’l-iltimâs huzûrlarına i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi aşer min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 444 

Medîne-i Malatya Muzâfatından İzolli Nahiyenin Dedeköy karyesi ahâlîsinden 

Mustafa bin Abdullah ile yine medîne-i mezkûre muzâfatından nahiye-i mezkûrenin 

Dedeköy karyesi sakinlerinden ma’rifetü’z-zât Aişe bint-i Osman nâm Hatunun bâ-

cihet-i şer’i vekîlleri medîne-i mezkûrenin Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ 

vekîllerinden Mustafa Sabri Efendi ibn-i Ahmed Efendi medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’i şerif’ül enverde yine medîne-i mezkûre muzâfatından 
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mezkûr Dedeköy karyesi ahâlîsinden Bekir ibn-i Hacı Mehmed tarafından kezâlik bâ-

cihet-i şer’i vekîli ve medîne-i mezkûrenin ? Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ 

vekîllerinden Atmalı-zâde Hacı Hüseyin Efendi ibn-i Hacı Hasan Ağa müvâcehesinde 

mezbûre Aişe Hayun hâzır olduğu halde hâzıre-i mezbûre Aişe Hatunun gâʻib-i âni’l-

meclîs müvekkilim merkûm Mustafaya mehâzır-ı şuhûdde mehr-i mu’accel ve 

mü’eccel-i ma’lûm ile akd-i Nikâh olunmuş iken hâzıre-i mezbûre Aişe Hatun mezkûr 

Dedeköy karyesinde kâin arazilerinde anız râi eder iken merkûm Bekir müvekkilim 

hâzıre-i mezbûre Aişeyi cebran kaçurup bikrini izâle eylediğinden bedel-i bikr-i şer’isi 

müvekkilim hâzıre-i mezbûre Aişe Hatuna edâ ve teslîm müvekkili merkûm Bekire bi’l-

izâfe vekîli mûmâ-ileyh Hacı Hüseyin Efendiye haber ve tenbiyye olunmak muradımdır 

deyü hâzıre-i mezbûrenin tasdîkiyle ma’â bi’l-vekâle talep ederim deyü da’vâ ettikde 

vekîl-i mûmâ-ileyh Hacı Hüseyin Efendi dahi cevâbında hâzıre-i mezbûre Aişe Hatun 

müvekkilim merkûm Bekire hüsn-ü rızasıyla yüz guruş kıymetinde yünden ma’mûl bir 

kat yatak ile otuz guruş kıymetinde bir aded palaz mehr-i mu’accel ve yüz guruş mehr-i 

mü‘eccel tesmiyeleriyle muhâzır şuhûdda akd-i Nikâh olunduktan sonra mezbûre Aişe 

Hatun duhûl ve izâle bikr maddesinden bedel-i bikr lazım gelmeyeceğinden başka 

mezbûre Aişe ile merkûm Mustafanın validesi ma’rifetü’z-zât diğer Aişe bint-i 

Feyzullah sağire hallerinde müddet-i rızâda erzâ’ eylediğinden mezbûre Aişe Hatun ile 

merkûm Mustafa rızaen karındaş olub bu surette akd-i Nikâh müdde’ileri şer’an 

mesmû’ ve ? deyü ba’de’d-def’î ve’l-inkâr dâvi’-i mûmâ-ileyh vekîl Hacı Hüseyin 

Efendinin def’i mezkûr müdde’asına muvâfık beyyine talep olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı 

ricâl-i mesâliminden nahiye-i mezkûrenin mezkûr Dedeköy karyesi ahâlîsinden ve her 

biri hâzıre-i mezbûre Aişe Hatun ile merkûm Mustafanın validesi mezbûre diğer Aişe 

Hatun bi’l-ma’rifet-i şer’i ? Mustafa bin Mehmed ve Hasan bin diğer Hasan ve Timur 

bin Abdullah ve Hasan bin Mustafa ve Ali bin Mehmed ve Hacı Mehmed bin ? nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’i hâzıran olub istişhâd olunduklarında işre’l-

şehâde fi’l-hakîka merkûm Mustafa bin Abdullahın validesi mezbûre Aişe bint-i Hasan 

(silik) oğlu merkûm Mustafa ile hâzıre-i mezbûre Aişe Hatunu sağire hallerinde hüsn-ü 

rızâda erzâ’ eylediğinden merkûm Mustafa ile hâzıre-i mezbûre Aişe Hatun rızâen kan 

karındaşlardırlar biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz deyü her 

biri müttefikü’l-lafz ve’l-ma’na bi’l müvâcehe ber nehc-i şer’i edâ-ı şehâdet-i şer’iyye 

etmeleriyle evvelâ bâ varaka-i mahtûme mensup oldukları zeyl-i mestûreye va’z imzâ 
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eden medîne-i mezkûrenin Dedeköy karyesi imamı Mustafa Efendi bin Osman Efendi 

(Sahife 227) ve muhtarı Ali bin Hasan nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden sırren ve 

ba’de yine medîne-i mezkûre muzâfatından nahiye-i mezkûrenin Kesrik? karyesi 

ahâlîsinden Derviş bin İbrahim yine  nahiye-i mezkûrenin Mestikân karyesi ahâlîsinden 

Mehmed bin Bekir nâm kimesnelerden alenen bi’l-müvâcehe lediyyü’l-tezkiyye adl ve 

makbûlu’ş-şehâde ettikleri ihbâr ve iş’ar olunan şuhûd-ı merkûmun şehâdet-i 

mezkûreleri mûcibince ba’de’l-hükm vekîl-i mûmâ-ileyh Hacı Hüseyinin ber vech-i 

muharrer akd-i nikâh müdde’asına muvâfık beyine talep olundukda kezâlik ‘udûl-ı 

ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve mezkûr Ulucalı karyesi ahâlîsinden her biri hâzıre-i 

mezbûre Aişe Hatunu ma’rifet’i şer’i şerîf ile Ârifân Mehmed bin Ömer ve Hasan bin 

Yusuf nâm kimesnelerden her biri müttefik’ül lafz ve mân’a bi’l müvâcehe ber nehc-i 

şer’i eda-ı şehâdet etmeleriyle evvelâ bâ varaka-i mahtûme mensûp oldukları zeyl-i 

mestûreye va’z imzâ eden mezkûr Ulucalı karyesi imamı Ömer Efendi ibn-i Abdullah 

muhtarı Derviş bin İbrahim ve ihtiyar azâsından Osman bin Timur nâm mevsûku’l-

kelâm müzekkilerden sırren ve ba’de yine mezkûr Ulucalı karyesi ahâlîsinden Derviş ve 

Ömer bin Bekir mezkûr Dedeköy karyesi ahâlîsinden Hasan bin Mehmed nâm 

kimesnelerden alenen bi’l-müvâcehe lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlu’ş-şehâde 

ettikleri ihbâr ve iş’ar olunan şâhidân-ı merkûmanın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince 

akd-i Nikâh-ı mezbûrun sıhhatine ba’de’l-hükm müvekkilim Bekir merkûm nefsini 

tesâlim etmek üzere müvekkilesi mezbûre Aişe Hatuna bi’l-izâfe vekîl-i mûmâ-ileyh 

Mustafa Sabri Efendiye tenbiyye olduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-sadis aşer min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 445 

Medîne-i Malatya mahallâtından Dabakhane Mahâllesi ahâlîsinden ve ketebe 

sınıfından Sarıbey-zâde Mustafa Efendi ibn-i Hasanın medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer’i şerif’ül enverde yine medîne-i mezkûrenin Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve 

da’vâ vekîllerinden Tırnovalı Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi mahzârında ikrâr-ı 

tam ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin mezkûr Dabakhâne Mahâllesi 

ahâlîsinden ? oğlu Süleyman Ağa ibn-i (silik) vesâire ile meyânemizde meskûn 

çıkartma vesâire de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede 

muhâkeme  mürafaâ ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i 



159 
 

muhâkeme ve kendi imzâsıyla istid’a velâyeme ve hacz muamelesine ve fekkine ve 

tenfîz icrâsına ve şuhûd-ı ikâme ve istimâ’ine ve yemîn tekâlifine ve’l-hâsıl ikrârdan 

mâ’dâ leh ve aleyhimde vukû’’ bulmuş ve bulacak de‘âvilerimi salâhiyet-i şer’iyye ve 

kanûniyenin son derecesine kadar mûmâ-ileyh Mustafa Efendiyi vekâlet-i amme-i 

mutlakâ-i sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde 

ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd 

ve ilzâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi sâni ve’l ʻışrin min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

 

 (Sahife 228) 

Cilt 2 Numero 446 

Medîne-i Malatya mahallâtından Küçük Hüseyin Bey Mahâllesi ahâlîsinden 

ba’isü’l-i’lâm Hacı Ali bin Hacı Ömer medîne-i mezkûre  mahkemesinde meclis-i şer’i 

şerîfü’l-enverde yine medîne-i mezkûrenin Ğarine Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Mustafa 

bin Mehmed müvâcehesinde medîne-i mezkûre mezra’’larından  Aspuzi mezra’sı 

dahilinde ? taht-ı tasarrufumda olub bir taraftan merkûm Hacı Mustafa bağçesi ve bir 

taraftan su harığı ve bir taraftan kendi bağçem ve tarîk-i râbî-i tarîk-i amm ile mahdûd 

iki buçuk dönüm ? ve iki bin guruş kıymetinde bir kıt’a bağçemde merkûm Hacı 

Mustafa Efendinin hak ? bağçe-i mezkûremden mürûr ve mezrûâtımı harab 

eylediğinden merkûmun mezkûr bağçemden mürûriyetinin men’ini talep ve da’vâ 

eyledim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl  merkûm Hacı Mustafa cevâbında müdde’i 

merkûm Hacı Alinin iddi’a-ı mezkûresi olan bağçe ile benim taht-ı tasarrufumda 

bulunan ma’lûmu’l-hudûd bağçe tarih-i i’lâmdan on üç sene mukaddem Çirci-

zâdelerden müştereken ve şer’an tâb’ân ? edub ba’de merkûm Hacı Alinin pederi 

müteveffâ-yı Hacı Ömerle meyânemizde bilâ-rızâ taksîm eyledikleri sırada merkûm 

Hacı Alinin bağçesinden merzân dört arşın ? kendi hisseme isabet eden bağçeye değin 

mürûr-u mahsûsu terk olunan tarîk-i hâssamdan on üç seneden berü  mürûr ve ubûr 

edegelüb binâenaleyh bağçe-i mezkûreden hakk-ı mürûrum vardır deyü dâ’vâ ve 

müdde’i merkûm Hacı Ali dahi bağçe-i mahdûd-u mezkûremden mürûru ubûd 

deyynime mahsûs asla tarîk terk ve tahsis olunmağın tarih-i i’lâmdan bir sene 

mukaddem hudûdlarını tefrîk ederek taksîm olunmuştur deyü dâ’vâ-yı sabikâsında ahrâr 
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ve merkûm Hacı Mustafa dahi zikr olunan bağçelerin Mahâlleri yanımızda müşterek 

olub on üç sene mukaddem başka başka koçana rabıta olunmuş isede ol vâkitte 

hudûdlarıyla tefrîk ve taksîm olunmayıp tarih-i i’lâmdan bir sene mukaddem 

hudûdlarıyla tefrîk ve taksîm eyledik isede mezkûr tarlalara diğer müşterekim bulunan 

biraderim müteveffî Hacı Ahmed Efendinin kebir ve sağir oğularından mahal-i 

taksîmde birlikde bulunmadığı gibi sağir-i merkûmun vasîsi dahi hâzır olmadığından 

taksîm-i mezkûr ? ve ayrı sahîh olunmağla yeniden arazi-i mezkûrenin taksîmini talep 

ve da’vâ ederim deyü makam-i ? isyan eylediği kelâmı şer’an mesmû’ ve mültefit 

olmadığı kendüye ba’de’t-tefhîm bağçe-i mahdûd mezkûrede olan hakk-ı mürûr 

da’vâsında merkûm Hacı Ali ber-vech-i şer’i muârızdan men’ olunduğu tescil ve huzûr-

ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi hamis’ül-ʻışrin min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 229) 

Cilt 2 Numero 447 

Medîne-i Malatya mahallâtından Banazi Mahâllesi ahâlîsinden işbu ba’is’ül 

i’lâm Hıdır bin Ali Osman medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerif’ül 

enverde yine medîne-i mezkûrenin Saray Mahâllesi ahâlîsinden Kadı-zâde Cafer bin 

Mahmud Efendinin verâsetinin zevce-i menkûha-i metrûkesi Gülizar bint-i Bekir ile 

sülb-i sağîr oğlu Bekir validesi Fatıma bint-i Abdullaha münhâsıra olduğu bi’l-izâfe 

ledi’ş-şer’il enver zâhir ve nümâyan olduktan sonra verese-i mezbûrtandan zevce-i 

mezbûre Gülizar Hatun medîne-i mezkûrenin mahkeme-i şer’isinden ? şâmil üç kıt’a ? 

münhâsıra mahkeme-i şer’i muhâzırı Hacı Ali Ağa vasıtasıyla mezbûreye ba’de baliğ 

ta‘yîn olunan davete icabet etmediklerinden mezbûrenin hukukunu muhâfazaya 

muktedir mihr mahkemesine beş guruş ücretle vekîl-i  musahhar nasb ve ta‘yîn olunan 

medîne-i mezkûrenin Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden 

Bayram Efendi ibn-i Mustafa Ağa müvâcehesinde müteveffâ-yı merkûm Cafer 

Efendinin zimmetinde işbu meclis-i şer’i ibrâz ve ? eylediğim sened mûcibince yüz 

guruş matlûbatımı kabl’el ahz ve’l istifa vefât etmekle müteveffâ-yı merkûm terekesine 

dahi el-yevm Gülizar vaz’ül-yed olmağla meblâğ-ı mezkûr yüz guruş mezbûre 

Gülizardan hala talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl  vekîli musahhar mumâ-

ileyh cevâbında müdde’i mezbûrun müdde’asını ? inkâr edecek müdde’i merkûm 



161 
 

müdde’asına muvâfık beyyine talep olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve 

medîne-i mezkûrenin mezkûr Banazi Mahâllesi ahâlîsinden Mehmed bin Süleyman ve 

medîne-i mezkûrenin ? Mahâllesi ahâlîsinden Mehmed bin Yusuf nâm kimesnelerden 

her biri müttefîkü’l-lafz ve’l-ma’nâ edâ-ı şehâdet-i şer’i etmeleriyle evvelâ bâ-varaka-i 

mahtûma mensup oldukları zeyl-i mestûreye vaz’ imzâ eden medîne-i mezkûrenin 

mezkûr Banazi Mahâllesi imamı Hacı Bekir Efendi ibn Hacı Hüseyin Efendi ve muhtarı 

Hüseyin bin Ali nâm kimesnelerden evvelâ sırren ve ba’de yine medîne-i mezkûrenin 

mezkûr Banazi Mahâllesi ahâlîsinden Mehmed bin Süleyman ve Hacı Ahmed ibn-i 

Abdullan nâm kimesnelerden her biri bi’l-müvâcehe alenen lediyyü’l tezkiyye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde eyledikleri ihbâr ve iş’ar kılınan şâhidân-ı merkûmanın şehâdet-i 

mezkûreleri ba’de’l-halef ve’l-hükm mûcibince meblâğ-ı mezkûr yüz guruş tereke-i 

müteveffâ-yı merkûmdan müdde‘î-i merkûm Hıdıra edâ ve tesâlim müvekkilesi 

mezbûreye bilâ-istinâf vekîl-i musahhar merkûm Bayram Efendiye beyyine olunduğu 

tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi hamis’ül-ʻışrin min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 448 

Medîne-i Malatya mahallâtında Dabakhane Mahâllesi ahâlîsinden ? bin Mehmed 

Ağa ile sülb-i kebire oğulları Mustafa ve Cumali nâmun kimesneler medîne-i mezkûre 

mahkeme-i şer’iyyesinde medîne-i mezkûrenin Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden ve 

da’vâ vekîllerinden Atmalı-zâde Hacı Hüseyin Efendi ibn-i Hacı Hasan Ağa 

mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub mezkûr Dabakhane Mahâllesi ahâlîsinden 

Sarıbey-zâde Mustafa Efendi ile meyânemizde olan ? da’vâlarıyla bundan böyle leh ve 

aleyhimizde vukû’’ bulmuş ve bulacak da’vâlarımızı â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve 

nizâmiyede muhâkeme ve mürafaâ ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve 

iadeyi mahkemeye ve hükm-ü gıyabî talebine ve şuhûd-ı ikâme ve istima‘ına ve i’lâm 

ahzına ve tebliğ ve tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve yemîn tekâlifine ve ikrârını 

müstesna olunmak üzere taraflarımızdan mûmâ-ileyh Hacı Hüseyin Efendiyi vekâlet-i 

amme-i mutakâ-i sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim 

dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği 

edâya taʼahhüd ve ilzâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi tis’a ve’l ʻışrin min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve 
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selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 230) 

Cilt 2 Numero 449 

Medîne-i Malatya mahallâtından Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden işbu ba’is’ül-

i’lâm Halil bin Hacı Ali medîne-i mezkûre  mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül 

enverde Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden asâkir-i şâhane jandarma piyade bölüğü emini 

Hasan Efendi ibn müteveffî Hacı Ahmed müvâcehesinde mezkûr Akpınar Mahâllesinde 

kâ’in bir aded divari mülk olan bir bâb hâne pederim müteveffâ-yı merkûm Hacı Aliden 

mevrûs ve mülküm olub tarih-i i’lâmdan dört sene mukaddem pederim müteveffâ-yı 

merkûm Alinin hayatında mezkûr hanemin divari üzerine Mahâlle-i mezkûrede vâkî 

ma’lûmu’l-hudûd diğer hanesinin ? va’z edub ? merkûm Hasan Efendinin hane-i 

mezkûresi ? olub mezkûr kiriş zikr olunan divârım üzerine tekrar va’z ederim deyü izrâr 

kastıyla vukû’’ bulan müdâhalesine mani olunmasını talep ederim deyü da’vâ ettikde ol 

dahi cevâbında kabziyye-i minvâl-i muharrer üzere oluduğunu bi tamamihâ tâb’an ve 

kât’an ikrâr ? pederim müteveffâ-yı merkûm Hacı Mehmedin tarih-i vefâtından şimdiye 

kadar müdde’i merkûm Halilin zikr olunan divari üzerine mezkûr kirişi mücerred gasb 

va’z oluna gelmekde olduğundan ben dahi mezkûr kirişi va’z etmemem hakkım vardır 

deyü makam-ı def’ide ibrâd eylediği kelâmı mezkûr divari müdde’i merkûm Halilin 

olduğunu ?  ikrâr ve i’tiraf ettikden sonra şer’an mesmu’ ve mu’zir olmadığı kendüye 

ba’de’d-tefhîm merkûm Hasan Efendinin sâlifü’z-zikr ve ikrâr ve i’tirafı mûcibince 

mezkûr divar üzerine zikr olunan kiriş va’z ve isti’mâlime hakkı olmadığından bu 

suretle merkûm Halile müdâhale etmemek üzere mezbûr Hasan Efendi beyyine 

olunduğı tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi tis’a ve’l ʻışrin min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 450 

Medîne-i Malatya muzâfatından Cafana karyesi ahâlîsinden asakir-i şahane 

nezâretten işbu ba’is’ül i’lâm Ahmed bin Süleyman medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer’i şerîf’ül enverde yine medîne-i mezkûrenin Çırçır Köşe mahalesi 

ahâlîsinden ve ermeni milletinden Ohannis veledi Makdis müvâcehesinde bin üç yüz 

seksen sene Agustosda harman vaktinde mezkûr Cafana karayesinin alt tarafında ? 

katmadığım bir takım eşkıya taraflarından yedinden gasb olunan ? siyah diğer dişi 
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merkebimden doğma ve yüz yiğirmi guruşluk altı yaşında olub işbu mahkeme-i şer’i ? 

mevcud ve ma’rifet-i şer’i şerîfle ma’ruf ve şâhid bir re’s erkek merkep ? mülküm olub 

hâlâ merkûm Ohannis yedinde mevcud olmağla bana red ve tesâlim olunmasını bi’l-

istihkâk talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sûal olduğu cevâbında tarih-i mezkûrede 

zikr olunan bir re’s merkebi Akçadağ muzâfatında va’kî Ansur karyesi ahâlîsinden ve 

Hristiyan  milletinden gaib-i ani’l-meclis Merdûnun oğlu Balu nâm kimesneden yüz 

yigirmi guruş semen medfû’ ve makbuzu iştirâ ve kabz edub mezkûr merkeb sırren 

mülkümdür deyü tarafımdan her biri âhâk müdde’asını inkâr edecek Husûs-ı mezkûrde 

netâc-ı beyyinesi sıren beyyineleri üzerine mukaddem ve mersih olmağla müdde’i 

merkûm Ahmedden ber vech-i muharrer netâc müdde’sına muvâfık beyyine talep 

olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve medîne-i mezkûrenin mezkûr Cafana 

karyesi ahâlîsinden ve asakir-i şahane nezâretten Hüseyin bin Mehmed ve Mehmed bin 

Süleyman li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’i hâzıran olub işre’l-istişhâd fi’l-hakîka (Sahife 

231) altı yaşında olub işbu mevcûd-u ? olunan zikr-i ? merkeb müdde‘î-i merkûm 

Ahmed siyah dişi diğer merkebden doğma merkebi olduğuna şâhidiz ve şehâdet ideriz 

deyü her biri müttefikü’l-lafz ve’l-ma’nî bi’l-müvâcehe ber nehc-i şer’i edâ ve şehâdet-i 

şer’iyye ettiklerinde usûl-ı mevzûasına tatbikan evvelâ bâ-varaka-i mahtûma mensup 

oldukları dördüncü bölük yüzbaşısı Mehmed Ali Efendi ibn-i Emin Efendi mezra’-ı 

mezbûre ahâlîsinden Mustafa bin Ali ve Abdullah bin Hüseyin nâm kimesnelerden 

evvelâ sırren ve ba’de yine medîne-i mezkûrenin mezkûr Cafana karyesi ahâlîsinden 

Osman bin Abdurrahman ve Mehmed bin İbrahim nâm kimesnelerden alenen bi’l-

müvâcehe lediyyü’t-tezkiye adl ve makbûlü’-şehâde ettikleri ihbâr ve iş’ar olunan 

şâhidân-ı merkûmanın şehâdet-i mezkûreleri ba’de’l-hükm ve’l-halef mûcibince mezkûr 

merkebi müdde’i merkûm Ahmede red ve tesâlim merkûm Ohannise tenbih olunduğu 

tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu. Tahrîren fî’l-yevmi tis’a ve’l ʻışrin min şehr-i 

Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 451 

Müteveffâ-i âtî-l-beyânın ber-vevhi âti vârisi olduğunu iddiʼâ eden medîne-i 

Malatya mahallâtından Abdulgaffar Mahâllesi ahâlîsinden Veli bin Yusuf  medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin Nuriye Mahâllesi 

ahâlîsinden Cumali bin İbrahim müvâcehesinde asâkir-i şâhâne piyade ellinci alayının 

birinci taburunun ikinci bölük onbaşılarından iken vefât eden İbrahim bin Yusufun 
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verâseti li-ebeveyn biraderi olduğum için yalnız bana münhâsır olub benden başka vâris 

ve terekesine müstehâh ahârı olmamağla mevrûsum biraderim müteveffâ-yı merkûm 

İbrahimin merkûm Cumali zimmetinde cihet-i karz-ı şer’iden altı guruş alacak hakkı 

olub kıbeli’l-ahz ve’l-istif’a vefât etmekle meblâğ-ı mezkûr altı guruş bi’l-verâse hâlen 

talep ederim deyü ba’de’d-dâ’vâ ve’s-sûal olduğu cevâbında cihet-i mekumdan ol 

mikdar guruş mütevefffayı merkûm meblâğ-ı mezkûr deyni olduğunu tâb’an ve kât’an 

ikrâr ve i’tirâf mâ’dâ müdde’i merkûmun verâset-i müdde’asını inkâr etmekle müdde’i 

merkûmdan ber-vehc-i muharrer müdde’asına muvâfık beyyine talep olundukta ‘udûl-ı 

ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve medîne-i mezkûrenin mezkûr Abdulgaffar Mahâllesi 

ahâlîsinden Seyfullah bin Ali ve Cumali bin İbrahim nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer’i hâzıran olub istişhâd olunduklarında fi’l-hakîka asâkir-i şâhâne piyade 

ellinci alayının birinci taburunun ikinci bölük onbaşılarından iken vafat eden İbrahim 

bin Yusufun verâseti işbu hâzırân-ı bi’l-meclis müteveffâ-yı merkûmun li-ebeveyn 

biraderi Veliye münhâsıra olub bundan gayrı vâris ve terekesine müstahakk ahârı 

olduğu ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz 

deyü her biri usûl-ı mevzûasına tatbikan evvelâ bâ-varaka-i mahtûma mensup oldukları 

zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden mezkûr Abdulgaffar Mahâllesi imamı Mehmed Efendi 

bin Ali muhtarı Veli bin Mehmed nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden evvelân sırren 

va ba’de medîne-i mezkûrenin mezkûr Abdulgaffar Mahâllesi ahâlîsinden İbrahim 

Çavuş bin Ahmed ve Hacı Ömer bin Mehmed nâm kimesnelerden bi’l-müvâcehe alenen 

lediyyü’t-tezkiye adl ve makbûlü’-şehâde ettikleri ihbâr ve iş’ar olunan şâhidân-ı 

merkûmanın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince verâsetine ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr 

merkûm Cumalinin ikrârıyla meblâğ-ı merkûm altı guruşu müdde’i merkûm Veliye edâ 

ve tesâlime merkûm (Sahife 232) Cumaliye ilzâm olunduğu tescil ve bi’l-iltimas huzûr-

ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi tas’i ve’l ʻışrin min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 452 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın mahâlînde ketb ve tahrir ve istimâ-i ve takrire taraf-ı 

şer’îden  irsâl kılınan Malatya mahkeme-i şer’iyye kâtibi Abdullah Efendi ibn-i Sacit 

Efendi medîne-i mezkûre mahâllâtından Küçük Hüseyin Bey Mahâllesi ahâlîsinden 

Süleyman bin Asaf hanesinde akd eylediği meclis-i şer’î şerîf-i enverde medîne-i 
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mezkûre ahâlîsinden ma’rifetü’z-zât  ? bint-i Asaf nâm Hatun medîne-i mezkûrenin 

Göksofu Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Kenan veledi Osik mahzârında 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin mezkûr Hasanbey Mahâllesi 

ahâlîsinden ve ketebe sınıfından Şilvân-zâde Hacı Mehmed Efendi biraderleri Halil ve 

Ömer ile hemşireleri Aişe ve Meryem ve Elife yine Mustafa Ağa ile zevc-i sabıklarım 

müteveffî Osman ve Ali ve Ömer Efendilerin emvâl-ı metrûkelerinden hisse-i mersiyye-

i şer’i malı müteveffîyûn-u mezbûrunun ? olan alacaklarımdan ve hukûk-u şahsiyyem 

olan cehâz ve ? vesâire de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i şer’’iyye ve nizâmiyede leh 

ve aleyhimde muhâkeme ve mürâfa‘a ve muhâseme ve redd-i cevâb-ı istinâf ve temyîze 

ve kendi imzâsıyla ? takdimine ve şuhûdu ikame ve istimâine ve yemîn teklîfine ve 

i’lâm-ı ahzına ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyenin son 

derecesine kadar tarafımdan merkûm Kenan Ağayı vekâlet-i amme-i mutlaka-i 

mahkeme-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i  münâsib nasb ve ta‘yîn eyledim didikte ol dahi 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya teâhüd ve iltizâm 

eylediği ma’ân meb’us huzûr-ı ? huzûr-ı şer’i gelip âlî vukû’’ahâ inhâ olduğunu mâ-

vakâ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi tas’i ve’l ʻışrin min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 453 

Medîne-i Malatya Muzâfatından Banazi Aliyân karyesi ahâlîsinden Osman bin 

Hüseyin Ağa meclis-i şer’î şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin Mustafa Paşa Mahâllesi 

ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Bayram Efendi ibn-i Mustafa Ağa mahzârında ikrâr-ı 

tâmm ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûre muzâfatından Banazi ? karyesi 

sâkinelerinden Hacı Davud kerimesi Emine Hatun ile meyânemizde olan arsa ve mihr 

vesâire da’vâlarıyla bundan böyle leh ve aleyhimde vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i 

de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede mahkeme ve mürâfa‘a ve 

muhâseme ve redd-i cevâb-ı istinâf ve temyîze ve iade-i mahkeme ve hükmü gıyâbi 

talebine ve şuhûd-ı ikame ve istimâine ve yemîn tekâlifine sulh ve ibrâya ve âharı 

tevkîle ve i’lâm ahzına ve tenfiz icrâsına ve hacz muamelesine tebliğ-i tebellüğüne ve’l-

hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyenin son derecesine kadar tarafımdan mumâ-ileyh 

Bayram Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlaka-i mahkeme-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i  

münâsib nasb ve ta‘yîn eyledim didikte ol dahi minvâl-i muharrer üzere vekâlet-i 
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mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya teâhüd ve iltizâm eylediği 

mâ-vakâ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu. 

Tahrîren fî’l-yevmi tas’i ve’l ʻʻışrin min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 233) 

Cilt 2 Numero 454 

Medîne-i Malatya mahallâtından Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Divân 

Efendi-zâde Abdullah Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi ile medîne-i mezkûrenin 

mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden ve zabtiye efrâdından Hasan Çavuşun 

medîne-i mezkûre mahkemesinde  meclis-i şer’î şerîf-i enverde yine medîne-i 

mezkûrenin Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Barutçu-zâde 

Mustafa Sabri Efendi ibn Ahmed Efendi mahzârında bizzat ve bi’l-vesâye ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edub vasîsi olduğum mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden 

müteveffî Şaban Ağanın sülbiyye-i sağire kızı Fatımayı müteveffâyı mezbûr Şaban 

Ağanın hayatında kızı mezbûreyi sağireyi Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden mezbûr Hasan 

Çavuşun oğlu Mehmed Emin’e akd-ı Nikâh edip Nikâh-ı mezkûr fuzûli ve ? dâ’vâ eden 

müteveffâ-yı mezbûr Şaban Ağanın mütala’ası ve sağire-i mezbûrenin vâlidesi ? bint-i 

Abdullah nâm Hatun ile Nikâh-ı mezkûre ve husûsât-ı mersiyyesi müteallık her nev’i 

de‘âvilerimizi leh ve aleyhimizde â‘id olduğu mahkeme-i şer’i ve kanûniyenin 

nizâmiyede mahkeme ve mürâfa‘a ve muhâseme ve redd-i cevâb-ı istinâf ve temyîze ve 

ve şuhûd-ı ikame ve istimâine ve yemîn tekâlifine ve istid’a ve ? takdimine ve i’lâm 

ahzına tebliğ ve tebellüğ ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyenin 

son derecesine kadar mumâ-ileyh Sabri Efendiyi bizzat ve bi’l-vesâye vekâlet-i amme-i 

mutlaka-i mahkeme-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i  münâsib nasb ve t’ayin eyledim 

didikte ol dahi vekâlet-i mezkûreyi minvâl-i muharrer üzere kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini kemâ-yenbagî edâya teâhüd ve iltizâm eylediği mâ-vakâ bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi salis min şehr-i Zilka’de-i Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 455 

Medîne-i Malatya mahallâtından Çarmuzu Mahâllesi ahâlîsinden işbu ba’isü’l-

i’lâm Balatlıoğlu Ali bin Osman hâzır olduğu halde vekîl-i mü’eccel  şer’îsi li-ebeveyn 
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biraderi Hasan Ağa medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’î şerîf-i enverde 

medîne-i mezkûrenin Çarmuzu Mahâllesinde sakin zât-ı ta’rif-i şer’ile ma’rife Hadice 

bint-i Mehmedin bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli medîne-i mezkûrenin Mustafa Paşa 

Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Bayram Efendi ibn-i Mustafa Ağa 

müvâcehesinde mezbûre Hadice Hatun müvekkilim ve biraderim merkûm Alinin zevce-

i menkûha-i medhûl ? iken geçen sene yani bin üç yüz seksen senesi Mart-ı rûminin 

ibtidâsında hükümet konağı ? mehr-i mu’accel ve mü’eccel  ve nafakasından 

vazgeçmek üzere mezbûre Hadice Hatun iki yüz altı guruş üzerine ha’l edub ? mezbûre 

Hadice Hatun talâk-ı salisesinden ? olduğuna ? taraf-ı şer’i şerîfden ? yedine verilen on 

beş Şa’ban ve bin üç yüz dokuz senesi ve otuz sekiz numerolu bir kıt’a nafaka cihetinde 

nafaka olarak miktarı yevmiye iki guruşun kat’i olunması muradımdır deyü hâzır-ı 

mezbûr Alinin tasdikle takrir-i meşrûhuna binâʼen tasaddî  eylediği hal’ı müdde’âsı 

menâb ve nafaka hakkında şer’an sahîh ve mu’teber olmayıp lakin halef-i mezkûr 

müdde’ası kelâmı hakkında şer’an sahîh ve mu’teber olmağla mezbûre Hadice Hatun 

müdde’i merkûm Aliden talâk ? meyâne olduğuna ba’de’l-hükm ve’l-tenbih mükellefe-i 

?  mezbûre Hadice Hatun otuz beş yaşında ve altı ? olub işbu tarih-i i’lâmdan ? olub 

nafaka ve ? istihkâkı ? hâzır-ı merkûm Alinin zimmetinde mukarrer ve ma’kûd-u âli 

olan ? bir kat yatak ve elli guruşluk bir aded kilim ve yigirmi beşer guruşdan elli 

guruşluk iki aded tencere ve beşer guruşdan on guruşluk iki aded sahan ve her biri beşer 

guruşdan iki aded tası ve be-her miskâli otuzar guruşdan bir çift küpe mehr-i mu’accel 

ve yüz yigirmi beş guruş mehr-i mü‘eccel  ki cem’ân üç yüz doksan beş guruşluk  

eşyayı mezkûre mevcud ise aynen müstehlik ise orta kıymetlerinin merkûm Aliden bi’l-

vekâle taleb ederim deyü hâzıre-i mezbûre Hadice Hatunun tasdikiyle ba’de’d-da’vâ 

ve’s-sûal vekîl-i merkûm Hasan Ağa dahi hâzıre-i mezbûre Hadice Hatunun mihr-i 

mua’ccel ve mü’eccel  alacak yüz guruş biraderi ve müvekkili merkûm Alinin 

zimmetinde alacak hakkı vardır deyü tâb’an ikrâr-ı (Sahife 234) ma’dâ vekîl-i merkûm 

Bayram Efendinin ziyade müdde’asını inkâr edecek vekîl-i merkûm biraderim 

Efendiden ber-vech-i muharrer ziyade müdde’asına muvafık beyyine talep olundukta ? 

beyyineden izhâr-ı aczle bi’t-talep hâzır-ı merkûm Ali dahi bi’l-müvâcehe ber nehc-i 

şer’i yemîn itmegin mûcibince ziyade müdde’asıyla vekîl-i merkûm Bayram Efendi 

müvekkilesi mezbûre Hadice Hatuna bi’l-izâfe merkûm Aliye bila beyyine-i mesârifden 

ba’de’l-men’i sâlifü’z-zikr vekîl-i merkûm Hasan Ağanın ikrâr ve i’tirafı mûcibince 
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meblâğ-ı mezkûr yüz guruşun mezbûre Hadice Hatuna edâ ve teslîmi müvekkil-i 

merkûm Ali ilzam olunduğu tescil ve bi’l-iltimas huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi salis ve’l ʻışrin min şehr-i Şevvâl-i Mükerrem sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 456 

Medîne-i Malatya mahallâtından Haraza Mahâllesi ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât eden ? Agop veledi Elmasın verâseti zevcesi ? ve sübiyye-i kebire kızları 

Zenezen ve Meryem ve ? ve ? ve ? ile ümmü-zâdeleri ? münhâsıra tashîh mesele-i 

mirasileri ? yüz yigirmi sehhamdan ibaret olub sehhâm-ı mezkûreden on beş sehhâm ? 

mezbûreye ve be-her birine altışar sehhâmdan seksan sehhâm ? mezbûreye ve yigirmi 

beş sehhâmda ümmi-zâdeleri merkûmana isabeti tahkikden sonra vârisûn-u 

merkûmundan zevce-i mezbûre ? ile sülbiyye kızları mezbûranın bâ-hüccet-i şer’iyye 

vekîli medinei mezbûrenin Sarıcıoğlu Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden 

Hacı Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i 

şer’i şerîf’ül enverde medîne-i mezkûrenin Mustafa Paşa Mahâllesi sakinlerinden ve 

Ermeni milletinden Kirkor veledi Ohur müvâcehesinde müvekkillerim mezbûrân ile 

verese-i sâire-i merkûmanın müverrisleri müteveffâ-yı merkûm Agopun medîne-i 

mezkûre çarşısında ve Dabakhane civarında vâkî ma’lûmu’l-hudûd yeri dahi mülk bir 

bâb müşterek dükkanlarını be-her senesi yüz guruşdan üç sene müddet-i isticâr ve kabz 

ve tasarruf ve müddet-i mezkûr hakkım olduktan sonra bedel-i ücreti olub merkûm 

Kirkorun zimmetinde olan üç yüz guruşta ber-tashîh-i mezkûr müvekkillerim mezbûrât 

hisseleri olan iki yüz otuz sekiz guruşdan bi’l-vekâle hâlâ talep ederim deyü 

ba’de’da’vâ ve’s-sû‘âl merkûm Kirkor dahi cevâbında kazîyye-i minvâl-i muharrer 

üzere olduğunu bi-tamamihâ tâb’an ve kât’an ikrâr etmek müdde’i merkûm Agopun 

vefâtından sonra medîne-i mezkûre mahkeme-i şer’iyye katibi Hacı Mehmed Efendi 

emvâl-ı mezkûresini tahrîr ve Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden Ateş oğlu Garabet nâm 

kimesneye teslîm edub eylediğinden ben dahi vekâlet-i mezkûresi be-her sene yüz 

guruşdan üç senelik icâresi olan üç yüz guruşu merkûm Garabete eda ve teslîm edub 

binâenaleyh zilk-i meblâğ-ı mezkûru yeniden mütâlebeye hakkı yoktur deyü mukîm 

defada îrâd eylediği kelâm-ı şer’i mesmû ve mültefit olduğu kendüye ba’de’t-tefhîm 

merkûm Kirkorun sâlifüʼz-zikr ikrâr ve i’tirâfı mûcibince meblâğ-ı mezkûrdan iki yüz 

otuz guruş müvekkilleri mezbûrâna edâ ve teslîm merkûm ilzâm olduktan sonra 
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merkûm Kirkor meblâğ-ı mezkûr üç yüz guruşu iddasıyla merkûm Garabete müracaatı 

iktizâ eylediği tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi ? min şehr-i Zilka’de sene ‘aşer ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 457 

Müteveffâ-i âtî’-l beyânın ber-vech-i âtî  vârisi olduğunu iddiʼâ eden Atik 

Malatya mahallâtından Karahan Mahâllesi ahâlîsinden İbrahim bin Halid medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin Mustafa Paşa 

Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Abdullah müvâcehesinde asâkir-i şâhane süvari 

yigirmi üçüncü alayının ikinci taburunun efrâdından iken bundan akdem vefât eden 

Mustafa bin İbrahimin verâseti pederi olduğum cihetle benimle gaib’ül ani’l-meclîs 

validesi Aişe bint-i Mustafaya münhâsıra olub bizden gayrı vâris ve terekesine 

müstahakk ahârı olmamağla mevrûsum oğlum müteveffâ-yı merkûm Mustafanın 

merkûm Hacı Ali zimmetinde cihet-i karz-ı şer’iden dokuz guruş alacak hakkım olub 

kıbeli’l-ahz ve’l-istifâ vefât etmekle meblâğ-ı mezkûrdan hisse-i ?-i şer’iyyem olan altı 

guruşu bi’l-verâse hâlâ talep ederim ba’de’da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında cihet-i 

merkûmeden ol mikdar guruş müteveffâ-yı merkûme meblâğ-ı mezkûr deyni olduğunu 

tâb’an ve kât’an ikrâr ve i’tirâf mâ’dâ müdde’i merkûmun verâset müdde’asını inkâr 

etmekle müdde’i merkûmdan ber-vech-i muharrer verâset (Sahife 235) müdde’asına 

muvâfık beyyine talep olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve medîne-i 

mezkûrenin Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Ömer bin Mehmed ile yine mezkûr 

Atik Şehrin Karahan Mahâllesi ahâlîsinden Mustafa bin Halil nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer’i hâzıran olub istişhâd olunduklarında fi’l-hakîka asâkir-i şâhane 

süvari yigirmi üçüncü alayının ikinci taburunun efrâdından iken bundan akdem vefât 

eden Mustafa bin İbrahimin verâseti işbu hâzır-ı bi’l-meclis pederi merkûm İbrahim bin 

Halid gaib’ül ani’l-meclîs validesi Aişe bint-i Mustafaya münhâsıra olub bunlardan 

başka vâris ve terekesine müstahakk ahârı olduğu ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa 

bu vech üzere şâhidiz ve şehâdet ideriz deyü her biri usûl-ı mevzûasına tatbikân evvelâ 

bâ-varaka-i mahtûme mensub oldukları zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden medîne-i 

mezkûrenin mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi imamı Cebrail Efendi ibn-i Mehmed 

Efendi ve muhtarı Hüseyin bin diğer Hüseyin Mehmet nâm mevsûku’l-kelâm nâm 

müzekkilerden evvelâ sırren ve ba’de mezkûr Atik Şehrin Karahan Mahâllesi 

ahâlîsinden Osman bin Mustafa ve Hasan bin Mehmed nâm kimesnelerden alenen 
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lediyyü’t-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbâr ve iş’ar olunan şâhidân-ı 

merkûmanın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince verâsetlerine ba’de’l-hükm sâlifüʼz-zikr 

nerkum Hacı Alinin ikrârıyla meblâğ-ı mezkûr dokuz guruşdan altı guruş müdde’i 

merkûm Hacı Aliye tenbiyye olunduğu tescil ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i’lâm 

olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi hamis min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 458 

Medîne-i Malatya mahallâtından Tecde Mahâllesinde sakin iken üç yüz sekiz 

tarihinde vefât eden Fatıma bint-i Mustafa verâseti sadriye-i kebire kızları ma’rifet’üz-

zât Hadice ve Ümmühan bint-i Yakub ile kendüden mukaddem vefât eden oğlu Ahmed 

bin Yakubun sülb-i sağir oğlu zikr-i Yakub ile sülbiyye-i sağire kızı Emineye münhâsıra 

olduğu ledi’ş-şer’i enver zâhir ve mütehakkık olduklarından sonra verese-i mezbûreden 

mezbûre Hadice ve Ümmühan Hatunların başka başka bâ-cihet-i şer’i vekîlleri ve 

zevceleri her biri mezkûr Tecde Mahâllesi ahâlîsinden ve ? sınıfından Hacı Mustafa bin 

Ali ve yine mezkûr Tecde Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Musa bin Ömer her biri medîne-i 

mezkûre mahkemesinde ve şer’i şerîf’ül enverde yine Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden 

kezâlik ? sınıftan sağirân-i mezbûran Yakub ve Eminenin bâ-hüccet-i şer’iyye ve vasî-i 

mansûbeleri ve zikr-i âti ? va’zü’l yedi beyyine adl ile sabit ve mütehakkık olan 

Müslüm bin Bekir müvâcehesinde Mahâlle-i mezkûrede vâk’i bir tarafı merkûm 

Müslümün bağı ve bir tarafı mezbûre Ümmühan bint-i Yusufun bağı ve bir tarafı tarîk-i 

hâsî ile mahdûd tahminen dört kırât ? mahallî isti’âb eder iki bin guruşluk bir kıt’a mülk 

dut bağı müteveffâ-yı merkûm Ahmed hayatında ve kemâl-i akl-ı sıhhatinde zikr olunan 

bağı vâlidem Fatıma Hatunundur deyü ikrâr eylediğine  binâʼen bağ-ı mahdûd 

mezkûrdan müvekkilim mezbûre Hadiceye ve Ümmühan Hatunların hisse-i 

şer’iyyelerinden kaffe-i yed ve lâyık vecihle mahallinde müvekkillerimiz mezbûrtana 

başka başka red ve teslîme ve vasî-i merkûm mesâlime haber ve tenbiyye olunması 

muradımızdır deyü müdde’i vekîlân-ı merkûmân Hacı Mustafa ve Hacı Musadan her 

biri başka başka takrîr-i meşru ? binâʼen tasaddî eyledikleri da’vâları meşrû ve mültefit 

olmadığı kendülerine tefhim ve mûcibince da’vâ-yı mezkûreleriyle her biri vasî-i 

merkûm ber-vech-i şer’i muârızdan ba’de’l-men’i bağ-ı mahdûd-u mezkûr müteveffâ-yı 

merkûmun müstakilen malı olduğu şer’i mütehakkık ve sabit olub  mezkûr bağda 
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müvekkilleri mezbûre Hadice ve Ümmühan Hatunların valideleri müteveffî-i mezbûre 

Fatıma Hatunun sadis hissesi olub kızları mezbûrtân mevrûs olan mezkûr sadis 

hissesinden isabet eden dokuz sehhâmden üç sehhâmi mezbûre Hadice ve Ümmühan 

Hatunlara mahâlînde layık vecihle red ve tesalime merkûm tenbiyye olduğu tescil ve 

bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi samin min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

 (Sahife 236) 

Cilt 2 Numero 459 

Medîne-i Malatya mahallâtından Tecde Mahâllesi ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât eden Ahmed bin Yakubun verâseti zevce-i menkûhâ-i metrûkesi 

ma’rifet’üz-zât Hadice bint-i Süleyman ve validesi Fatıma bint-i Mustafa ve sülb-i sağîr 

oğlu Yakub ve sülbiyye-i sağire kızı Emineye münhâsıra ba’de ?  mezkûr Fatıma dahi 

vefât edub verâseti sadriyye-i kebire kızları ma’rifet’üz-zât Ümmühan ve Hadice ile 

oğlu müteveffâ-yı merkûm Ahmedin sülb-i sağir oğlu Yakub ile sülbiyye-i sağire kızı 

mezbûr Emineye münhâsıra ve tashîh-i mesele-i mirasileri ? iki yüz on altı sehhâmdan 

ibaret olub sehhâm-ı mezbûreden on ikişer sehhâmdan yigirmi dört sehhâm mezbûr 

Hadice ve Ümmühan Hatunlara ve yigirmi yedi guruş müteveffâ-yı merkûm Ahmedin 

zevcesi mezbûre Hadiceye ve yüz on guruş ise sağir-i merkûm Yakuba ve elli beş 

guruşu bint-i sağire-i mezbûre Emineye isabeti tahkikinden sonra müteveffâ-yı merkûm 

Ahmedin terekesinden olub mezkûr Tecde Mahâllesinde kâin bir tarafı ? nehri ve bir 

tarafı Hacı Musa bin Ömer bağı ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bin guruşluk üzüm bağı 

yine Mahâlle-i mezkûrede kâin bir tarafı müteveffâ-yı mezbûre Fatıma Hatun bağı ve 

bir tarafatan Cebrail oğlu Yusuf bağı ve bir taraftan tarîk-i amm ve hassî ile mahdûd bin 

guruşluk mülk Dut ve Ceviz bağı ve mahallle-i mezkûrede kâin bir tarafı Müslüm bin 

Bekir bağı ve bir tarafı müteveffâ-yı mezbûre Fatıma Hatun bağı ve bir tarafı mezbûre 

Hadice Hatunun bağıyla mahdûd mülk-ü mışmış ve ceviz bağı yine Mahâlle-i 

mezkûrede kâin merkûm Mustafa bin Alinin bağı ve bir tarafdan ? Hasan oğlu Hasan 

bağı ve bir tarafı Hasan bin Hacı Ahmed bağı ile mahdûd iki yüz guruşluk Dut ve 

Mışmış bağıyla mahdûd olan bağlara el-yevm vaz’-ı yed ? adl ile şer’an sabit ve 

mütehakkık olan sağirân-ı mezbûrân Yakub ve Eminenin bâ-hüccet-i şer’iyye vasîleri 

olan verese-i merkûmeden mezbûre Hadice Hatunun kezâlik bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli 



172 
 

olan mezkûr Tecde Mahâllesindan Salim bin Bekir ile verese-i merkûmeden mezbûre 

diğer Hadice Hatun ve mezbûre Ümmühan Hatunların başka başka kezâlik bâ- hüccet -i 

şer’iyye vekîlleri yine mezkûr Tecde Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Mustafa bin Ali ve 

Hacı Musa bin Ömerden her biri işbu meclis-i şer’imizden başka başka takrîr-i kelâm ve 

ta’bir-i ani’l- merâm ederek zikr olunan bağımda mahallinde gidilüp bir tashîh mezkûr ? 

verese-i merkûme layık vecihle taksîm ve tefrîk olunması matlubumuzdur deyü vekîller 

ve vasî-i merkûmdan her biri işbu meclis-i şer’i şerifde talep itmegin mûcibince mâ-

vakâ bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi samin min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 460 

Medîne-i Malatya mahallâtından Saray Mahâllesi ahâlîsinden Alibey-zâde 

Mehmed Ağa ibn-i Osman Ağa medîne-i mezkûre mahkeme-i şer’iyyesinde meclis-i 

şer’i şerif’ül enverde medîne-i mezkûrenin Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ 

vekîllerinden Sarıcı-zâde Abdullah Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi mahzârında ikrâr-ı 

tam ve takrîr-i kelâm edub Alibey-zâde İzzetlü Ahmed Efendi ile meyânemizde olan 

Şahabiye ve Nuriye medreselerinin vakf ve hâsılâtları bundan böyle leh ve aleyhde 

vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerini â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve 

nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve 

iade-i muhâkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı ikâme ve istimâine ve yemîn 

tekâlifine ve i’lâm ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve tenfiz icrâasına (Sahife 237) ve’l-

hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve kanunniyetin ve derece-i nihâyetine değin tarafımdan 

mumâ-ileyh Abdullah Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlaka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve 

nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikte ol dahi minvâl-i muharrer üzere vekâlet-

i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm 

etmeyi mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu .  

Tahrîren fî’l-yevmi samin min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

 

Cilt 2 Numero 461 

Medîne-i Malatya mahallâtından Zeyan Mahâllesi ahâlîsinden Ohannisin li-

ebeveyn er karındaşı Ohannis veledi Agop nâm kimesneler medîne-i mezkûre 
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mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül enverde yine medîne-i mezkûrenin Haraza 

Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Gabril Efendi veledi Ohannis mahzârında 

ikrâr-ı tamm ve takrîkr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin mezkûr Çatak(Çıtak) 

Mahâllesi ahâlîsinden ve li-ebeveyn er karındaşları ? ve Ohannis veledi Agop vesâire ile 

miras ve alacak da’vâlarımızı â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede leh ve 

aleyhimizde muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve 

iştira’ ? takdimine şuhûd-ı ikâme ve istima‘ına  ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına ve 

tenfiz  icrâsına tebliğ ve tebellüğüne ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve nizâmiyenin son 

derecesine kadar tarafımızdan merkûm Gabril Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlaka-i 

sahîha-i şer’iyye ile vekâlet-i amme-i mutlaka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i 

münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikte ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm etmeyi mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundu .  

Tahrîren fî’l-yevmi samin min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 462 

Medîne-i Malatya mahallâtından Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden Halil bin Bekir 

nâm kimesne medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde yine 

medîne-i mezkûrenin Göksofu Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vî Kenan Ağa veledi Oskan 

mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin mezkûr Akpınar 

Mahâllesi ahâlîsinden ? oğlu Halil ve Nizam oğlu İbrahim nâman kimesneler ile ? 

de‘âvilerimi leh ve aleyhimde â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede 

muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve kendi 

imzâsıyla istid’a ? takdimine ve şuhûd-ı ikâme ve istima‘ına  ve yemîn tekâlifine ve 

i’lâm (Sahife 238) ahzına tebliğ ve tebellüğ ve tenfiz  icrâsına ve’l-hâsıl salâhiyet-i 

şer’iyye ve nizâmiyenin son derecesine kadar merkûm Kenan Ağayı vekâlet-i amme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikte 

ol dahi minvâl-i muharrer üzere vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-

yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm etmeyi mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu .  

Tahrîren fî’l-yevmi samin min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 
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Cilt 2 Numero 463 

Medîne-i Malatya mahallâtından Tek Çeşme Mahâllesi ahâlîsinden ve Derzi 

esnafından ermeni milletinden işbu ba’isü’l-i’lâm Kızıl Keşiş oğlu Mardirdis veledi ? 

nâm kimesne medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül enverde yine 

medîne-i mezkûrenin Adafi  Mahâllesi ahâlîsinden üç mâh akdem vefât eden Mehmed 

bin Saferin vârisi zevce-i menkûha-i metrukesi Aişe bint-i Mahmud ile sülb-i kebir oğlu 

Bekir ve sülbiyye-i kebire kızları Safiye ve Hadiceye münhâsıra olduğu ledi’ş-şer’il 

enver zâhir ve nümâyan olduktan sonra verese-i merkûmundan hissesi bülûğa ? ve on 

beş yaşında olub akıl ve baliğ ve bülûğu ? olan ibn-i mezkûr Bekir müvâcehesinde 

müteveffâ-yı merkûm Mehmed Ağanın hayatında malımdan ve yedinden işritâ ve kabz 

ve umûruna sarfla istihlâk eylediği buğday ve bağ esmânlarıyla müteveffâ-yı merkûmun 

emr-u rızasıyla gaib-i âni’l-meclis Koyunoğlu Hacı Osman Efendiye verilen seksan 

guruş ki ? mecmu’ dört yüz otuz iki guruş kıbel’il ahz ve’l-istif’a ber vech-i muharrer 

vefât etmekle merkûm Bekirde vaz’ı yedinden olub müteveffâ-yı merkûmun tereke-i 

müteveffîyesinden bana edâ ve teslîm olunmasını  hâlâ talep ederim deyü da’vâ ettikde 

merkûm Bekir dahi cevâbında kabziyye-i minvâl-i muharrer üzere bi-tamâmihâ tâb’an 

ve kât’an ikrâr ve i’tiraf itmegin mûcibince meblâğ-ı mezkûr dört yüz otuz iki guruşdan 

hissesine isabet eden yüz seksan dokuz guruşu merkûm Mardirosa edâ ve tesâlim 

merkûm Bekire ba’de’t-tenbih şer’i müdde’i merkûmun mâ’dâ ziyade müdde’ayı 

mezkûrunu vâris-i merkûm müvâcehesinde şuhûd ile isbate havâle kılındığı tescil ve 

huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi sâni aşer min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 464 

Medîne-i Malatya mahallâtından Kernek Mahâllesi ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât eden Osman bin Hüseyinin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Zeyneb 

bint-i Mehmed ile sülbi kebîr oğulları Hasan ve Hüseyin ve Yusuf ile sülbiyye-i kebîre 

kızları Aişe ve Hadiceye münhâsıra olub mesele-i mirasileri altmış dört sehhâmdan 

ibaret olub sehhâm-ı mezkûreden sekiz sehhâm zevce-i mezbûreye ve on dörder 

sehhâmdan kırk iki sehhâm bütün mersûmuna ve yedişer sehhâmdan on dört sehhâm ? 

mezbûrâtâna isabeti ba’de’t-tahkîki’ş-şer’i verese-i mezbûrtandan bint-i mezbûre 

ma’rifet’üz-zât Aişe medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül enverde 
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diğer altı hâneye el-yevm va’zü’l yedi tebeyyün-ü âdl ile sabit ve mütehakkık olan 

medîne-i mezkûrenin mezkûr Kernek Mahâllesi ahâlîsinden ve verese-i merkûmeden li-

ebeveyn karındaşı müvâcehesinde zikr olunan Kernek  Mahâllesinde vâki bir tarafdan 

(Sahife 239) Cumali Çavuşun oğlu Yusuf hânesi ve bir tarafdan ? Mehmed oğlu Ebuzer 

hânesi ve bir tarafdan ? nehri ve tarafı rabî-i tarîk-i amm ile mahdûd üç göz ? ve bin beş 

yüz guruş kıymetinde bir bâb mülk hâne babamız ve mûrisimiz müteveffâ-yı 

merkûmdan mevrûsu müşterek malımız olub mezkûr hânede olan hisse-i şer’iyye-i 

mezkûremi layık-ı vecihle mahâlînde bana tesalimi merkûm Hüseyinden bi’l-verâse 

talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl  olduğu cevâbında kâziyye-i minvâl-i 

muharrer üzere olduğu bi-tamamihâ tâb’an ve kât’an ikrâr lakin müdde’i mezbûre 

hemşirem ile diğer hemşirem gaib-i âni’l-meclis Hadice Hatunların işbu yedimde olub 

mahkeme-i mezkûreye ibrâz eylediğim sened ? mukayyed şâhidler huzûrunda beş yüz 

guruş ? mukabelesinde mezbûretân Aişe ve Hadiceden her biri hisse-i mezkûrelerini 

bana bey’i bâb-ı sahîh-i şer’i ile bey’ ve tesalime ve ben dahi iştirâ ve tesalim ve kabz 

edub ol vecihle mezbûre Aişe Hatun iddi’â eylediği hisse-i mezkûre benim mülk-ü 

müşterâmdır deyü ba’de’def’i ve’l-inkâr def’i merkûm def’i mezkûr müdde’âsına bi’l-

ikâme istimâ’ edilen iki nefer şâhid mezbûre Aişe hisse-i mezkûreyi def’i merkûm 

Hasana hibe eyledi deyü her biri edâ-ı şehâdet diğer şâhidleri dahi bu vecihle şehâdetleri 

vardır deyü def’i mezkûr müdde’asına mutabık ve muvâfık asla şâhidleri olmayıp 

tehâlif ? olmamağın mûcibince def’i mezkûr Hasan def’i mezkûr müdde’asıyla mezbûre 

Aişeye bilâ-tenbîh-i muârızdan ba’de’l-men’i merkûm Hasanın sâlifü’z-zikr ikrâr ve 

i’tirafı mûcibince hisse-i mezkûresinden kifâyed ve layık vecihle mahallinde mezbûre 

Aişeye teslîm merkûm Hasan ilzâm olunduğu tescil ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine 

i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi aşer min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 465 

Malatya Muzâfâtından Gözene karyesi sakinlerinden ma’rifet’ü-zât Fatıma bint-i 

Hüseyin nâm Hatun medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i 

mezkûrenin mezkûr Gözene karyesi ahâlîsinden zevc-i dahili Arifânoğlu Hasan bin 

Mehmed müvâcehesinde merkûm zimmetinde olan üç yüz guruş mihr-i mu’accel ve 

mü’eccelim ile kadar ma’ruf iddet nafaka ve ? talep ederim deyü da’vâ ettikde ? ? zevc-i 

merkûm Hasan mihr-i mu’accel ve mü’eccel ve nafaka ? mukabil iki yüz otuz guruş 
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üzerine zevcesi mezbûre Fatımayı halef eyledim dedikde mezbûre dahi minvâl-i 

muharrer üzere halef mezkûri kabûl eyledim deyü her biri başka başka meclis-i şer’ide 

rızalarıyla tâb’an ve kât’an ikrâr ve i’tirafları mûcibince mezbûre Fatıma merkûm 

Hüseyinden halef-i mezkûre binâʼen talâk-ı ? ile meyâne olmağın mâ-vak’a bi’t-taleb 

ketb olundu.  

Fi 18 ? sene 309 

 

Cilt 2 Numero 466 

Malatya sancağı dahilinde ? kazasının Şiro nahiyesinde Keferdiz karyesi 

ahâlîsinden Boz Ömer bin ? oğlu Hasan medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i 

şer’imizde kazâ-i mezkûre dahilinde nahiye-i mezkûrenin mezkûr Keferdiz karyesi 

ahâlîsinden Mustafa Ağa bin İsmail Ağa mahzârında ikrâı tamm ve takrîr-i kelâm edub 

yine kazâ-i mezkûrenin mezkûr Keferdiz karyesi ahâlîsinden Hasanbeyoğlu Dervişin 

isnad eylediği Nikâh vesâire de‘âvilerimin bundan böyle leh ve aleyhimde vukû’’ 

bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede 

muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve i’tiraz-ı ale’l-

hükm ve gayrı redd-i a’za ve redd’i hükm şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn 

tekâlifine arzuhâl ? kendi imzâsıyla takdim-i i’lâm ahdine tebliğ-i tebellüğüne ve tenfiz 

icrâsına ve hacz muamelesine ve inde’l-iktizâ âharı tevkîle ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye 

ve nizâmiyenin derece-i nihâyetine değin tarafımdan mumâ-ileyh Mustafa Ağayı 

vekâlet-i amme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn 

eyledim dedikte ol dahi ber minvâl-i muharrer üzere vekâlet-i mezkûreyi kabıl ve 

hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği (Sahife 240) edâya taʼahhüd ve iltizâm etmeyi mâ-

vak’a bi’t-taleb ketb olundu .  

Tahrîren fî’l-yevmi sadis aşer min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 467 

Medîne-i Malatya mahallâtından Abdulgaffar mahalesi ahâlîsinden sahib-i 

arzuhâl Süleyman bin Mehmed medîne-i mezkûre  mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül 

enverde yine mezkûr Abdulgaffar Mahâllesi ahâlîsinden derûn-u arzuhâlde ismi mezkûr 

Bilal bin Ali müvâcehesinde Mahâlle-i mezkûrde vâkî bir tarafı mekzur Bilal Efendi 

bağı ve bir tarafdan Mehmed bin Mustafa bağı ve bir taraftan Ömer bin Abdullah ve 
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tarîk-i amm ile mahdûd bir kıta mülk ve tütün bağı ? Mahâlle-i mezkûrede kâin bir 

taraftan benim bağım ve bir tarafdan gazara ve ğali büyük Ömer bağı ve bir tarafttan 

Kara Mustafa oğlu Mehmed Çavuş bağı ve bir tarafdan tarîk-i amm ile mahdûd 

tahminan bir buçuk kırât istiab eder bir kıt’a mülk bağçeyi Bendbaşı Mahâllesi 

ahâlîsinden Hacı Seydonun kerimesi Elif Hatundan beş yüz guruş iştirâ ve teslîm ve 

kabz edub tarih-i i’lâmdan on beş gün mukaddem Mahâllemiz ahâlîsinden Bilal Efendi 

bağı mahdûd içerisinde tasarruf eder olduğunu gördüğümde zikr olunan bağı iştirâ 

eylediğini anladım isede ol mahalde bir şey söylemedim ancak tarih-i i’lâmdan bir gün 

evvel mehâzır-ı şuhûdde bağı mahdûd mezkûre hakkı tasarrufum vardır deyü taleb 

takrir ve istişhâd eyledim binâenaleyh semeni olan meblâğ-ı mezkûr beş yüz guruşun 

yedimden bi’l-ahz bağ-ı mahdûd mezkûri bi’ş-şefa’a bana teslîmi merkûm Bilal 

Efendiye cebr ve beyyine olunması muradımdır deyü takrîr-i meşrûhuna binâen tasaddî  

eylediği da’vâsı akd ? ve ? olunduğu meclisde meşrû huzûrunda taleb-i muvâsebede 

bulunmadığından meşrû ve mültefit olmadığı kendüye tefhim ve mûcibince müdde’i 

merkûm Süleymanın da’vâyı mezkûresiyle merkûm Bilal Efendiye ber-vech-i şer’i 

muârızdan men’ olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi râbi aşer min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 468 

Medîne-i Malatya mahallâtından Saray Mahâllesi ahâlîsinden Hasan bin İbrahim 

nâm kimesne medîne-i mezkûre  mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül enverde yine 

medîne-i mezkûrenin Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Barutcu-

zâde Mehmed Efendi ibn Ahmed Efendi mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub 

medîne-i mezkûrenin  Sancaktar Mahâllesi sakinlerinden müteveffî ? oğlu Hasan 

Ağanın haremi müteveffî kız karındaşım Ümmühan Hatunun sadriye-i kebire kızı 

Hadice Hatun ile li-ebeveyn hemşirem İsmihan Hatun ile meyânemizde mütevekkûn 

miras ve arazi ve emlak ve tahsilât hâne vesâire de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkemei 

şerîyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve 

temyîze ve iadeyi mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı ikâme ve istimâine ve 

yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına tebliğ-i tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl 

salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyenin son derecesine kadar mumâ-ileyh Mehmet Efendiyi 

vekâlet-i amme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâib-i münasib nasb ve ta‘yîn 
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eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabıl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği 

edâya taʼahhüd ve iltizâm etmeyi mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu . Tahrîren fî’l-yevmi 

râbi aşer min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 241) 

Cilt 2 Numero 469 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın ber-vech-i âti istima’i takrîre taraf-ı şer’iden me’zûnen 

irsal kılınan mahkeme-i şer’iyye müfidi Aziz Efendi ibn-i Osman Efendi medîne-i 

mezkûre  mahallâtından Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden Barutcu-zâde Ahmed Efendi 

hânesinde akd eylediği meclis-i şer’i şerîf’ül enverde ve Mahâlle-i mezkûre 

sâkinelerinden ma’rifet’üz-zât Kerime Hatun bint-i Hacı Hüseyin ve Fatıma bint-i 

Mehmed ve Hadice bint-i Hacı Hüseyin ve Emine bint-i Abdulmecid ile Akbekir-zâde 

Mehmed Seyyid ve Ali nâmun kimesneler meclis-i ma’kûd mezkûrede medîne-i 

mezkûrenin  mezkûr Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Barutcu-

zâde Mehmed Efendi ibn Ahmed Efendi mahzârında her biri başka başka ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin  Saray Mahâllesi ahâlîsinden Küçük İsmail-

zâde Feyzullah ve İbrahim Ağalarla İlyas Mahâllesi ahâlîsinden Receb oğlu Hasan ve ? 

oğlu Abdullah ile diğer Hasan vesâireler ile meyânelerimizde mütemekkun Seyyid 

Ömer mürşidi Ali Bey vakıf da’vâsıyla merkûman Feyzullah ve İbrahim ağalarla olan 

ırs ve tahsilâthâne emlâk ve arazi de‘âvilerimizle bundan böyle sırren kendüleri 

taraflarından dahi leh ve alehlerimizde vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i iddi’aları ve 

müdafa’âlarımızı â‘id olduğu mahkemei şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  

ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iadeyi mahkemeye ve hükm-ü 

ğıyâbi talebine ve i’tiraz âle’l-hükm ve i’tiraz âle’l-? şuhûd-ı ikâme ve istimâine ve 

yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına tebliğ-i tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz 

muamelesine sulh ve ibrâya ve âharı tevkîle ve evrâk-ı lâzımeyi kendü imzâsıyla takdîm 

ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve nizâmiyenin derece-i nihâyetine değin tarafımdan 

mumâ-ileyh Mehmed Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve 

nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dediklerinde ol dahi ber minvâl-i muharrer 

vekâlet-i mezkûreyi kabıl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve 

iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu .  

Tahrîren fî’l-yevmi râbi aşer min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 
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Cilt 2 Numero 470 

An-asıl Divriği kazâsı sâkinelerinden olub el-yevm Ma’murât’ül-azîz vilâyet-i 

celîlesi dahilinde Malatya sancağı mahallâtından Ğarine Mahâllesi sâkinelerinden 

ma’rifet’üz-zât Hadice bint-i İsmail Ağa ile yine mezkûr Divriği kazası ahâlîsinden ? 

dahili medîne-i mezkûrenin mezkûr Ğarine Mahâllesi ahâlîsinden Abdulkadir Efendi 

bin İbrahim Efendiler her biri medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül 

enverde her biri başka başka ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub mezbûre Hadicenin 

mezkûr Divriği kazasının Ahmed Paşa Mahâllesinde öbür sokağında kırk altı numerolu 

bir bâb hâne mağ bağçenin tarafları bir taraftan Hacı müezzin hânesi ve bri tarafdan 

Bahadır oğlu Hacı Ahmed Ağa hanesi ve biri tarafdan Mehmed Çavuş-zâde bağçesi ve 

tarîk-i amm ile mahdûd tahtani dokuz odalı bir bâb hânemi bağçemi bâ-cihet-i şer’i taht-

ı tasarrufumda olub hâne ve bağçe-i mezkûreleri talibleri zuhûrunda semen-i misliyle 

âhere bey’ ve ferâğ ve istimâlini ahz ve kabz ve makbuzu bana irsâl ve teslîm defter-i 

hakâni dairelerinde ferâğ ve takrîre ve muamelât-ı lazımesini icrâya ve kuyûdâtını 

tashîh ve mumâ-ileyh Abdulkadir Efendiye nisbet edilen emlâk ve arsa tahsilâthâne 

vesâirelerini minvâl-i muharrer üzere kabûlüne mevkûfe halan kaza-i mezkûrde sakin 

sülb-i kebir oğlu Osman Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl 

ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren 

fî’l-yevmi tas’i aşer min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve elf. 

  (Sahife 242) 

Cilt 2 Numero 471 

Medîne-i Malatya mahallâtından Ğarine karyesi ahâlîsinden Hüseyin bin Ali 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül enverde medîne-i mezkûre 

muzâfatından Komşular karyesi ahâlîsinden ve ? esnafından Bektaş bin Yusuf 

müvâcehesinde bin üç yüz seksân sene-i rûmisinde Şubatın on altıncı gününde yedi yüz 

altmış iki guruş yigirmi pâre semen mukâbelesinde malımdan ve yedimden bir re’is esb 

bey’ ve teslîm olduğu ber-kâziyye-i muharrer iştirâ ve teslîm ve kabz ve kabûl edub 

semeni mezkûrdan iki yüz otuz guruş ahz ve kabz edub ? beş yüz otuz iki buçuk guruş 

alacak hakkımı hâlâ taleb ederim deyü da’vâ ettikde ol dahi cevâbında kâziyye-i mivâl-i 

muharrer üzere olduğunu ? ikrâr ve i’tiraf ancak mezkûr katırı iştirâ ve kabz ettikden 

sonra kâble’l-isti’mâl olmayub redd-i icab eder iki ayağından ahsâr ve ? sabık ve sakat 
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illet-i kadimesiyle muayyed olub bir müddet isti’mâl ederek Ma’murât’ül-azîz 

vilâyetinden on üç batman sikletinde tahammîl olunan yük ile esnâyı rahde gelmekde 

iken yolda kalup yüküde üzerinden alıp geldikden sonra ? telef ve zâyi’ olmağla semeni 

meblâğ ? mezkûrisinden taleb ve da’vâya hakkı yoktur ba’de’d-def’î ve’l-inkâr def’i 

merkûm Bektaşın def’i meşrûhuna mutabık beyyine talep olundukta ve’l-yevm ? 

yedinden izhâr-ı aczle taleb ? olub merkûm Hüseyin Ağada bi’l-müvâcehe ber-nehc-i 

şer’i yemîn itmegin mûcibince def’i mezkûruyla merkûm Hüseyin Ağaya ? muârızdan 

ba’de’l-men’i merkûm Bektaşın sâlifüʼz-zikr ikrâr ve i’tifar eylediği meblâğ-ı mezkûr 

beş yüz iki buçuk guruşu merkûm Hüseyin Ağaya edâ ve tesalimi merkûm Bektaşa 

ilzâm olunduğu tescil ve bi’l-iltimas huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi hamis aşer min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 472 

Medîne-i Malatya mahallâtından Arsanbey-zâde Mahâllesi sâkinelerinden 

sahibe-i arzuhâl ma’rifetüz’z-zât Gülizar bint-i Abdullah nâm Hatunun sadriye kızı olub 

? Fatıma nâm sağirenin asûbet-i nesibe cihetinden kendüden başka asla velisi olmadığı 

ledi’ş-şer’i enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra vâlidesi ? mezbûre Gülizar Hatun 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’îmizde medîne-i mezkûrenin Mustafa 

Paşa Mahâllesi ahâlîsinden zikr-i âti sağirin baba ve velisi derûn-u arzuhâl-ı mezkûrde 

ismi mezkûr Hasan Çavuş bin Abdullah bâ-hüccet-i şer’i vekîli medîne-i mezkûrenin 

Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Mustafa Sabri Efendi 

müvâcehesinde mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden zevc-i (silik) müteveffî 

kunduracı Şaban Ağanın firâşından hâsıl ve yedinden mütevellid dokuz yaşında kızım 

Fatıma nâm sağire-i merkûm Hasan Çavuş altı yaşında sülb-i sağir oğlu Mehmed Emin 

nâm sağireye tarafına vekîlleri ve babaları merkûmân rızalarıyla mihrin tesmiyeleriyle 

bi’l-velâye tezvic ve ? eylediklerinden ? kızım sağireyi merkûme Fatımayı müvekkil-i 

merkûm Hasan Çavuş bana teslîmden imtinâ ediyor isede kızım mezbûre Fatımanın 

yeniden gayrı asubet nesebiye cihetinden velisi olmayıp ?  bana â‘id mühâsıre iken 

merkûm Hasan Çavuş sülb-i sağir oğlu merkûm Mehmed Eminin zevce-i menkûhesidir 

diyerek sağire-i mezbûre Fatımayı bana teslîm etmediği cihetle sağire-i mezbûreyi li-

ecli’l-hıfz ve’l? bi’l-velâye bana teslîm mezbûr Hasan Çavuşa (Sahife 243) bi’l-izâfe 

vekîl-i merkûm Mustafa Sabri Efendiye ? olunmak matlûmumdur deyü da’vâ ettikde 
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vekîl-i mumâ-ileyh Sabri Efendi dahi cevâbında müdde’i mezbûre Gülizar Hatun 

sağire-i mezbûrenin validesi asûbet-i nesebiyye cihetinden kendüden başka velisi yok 

isede sağire-i mezbûre mücerred müvekkilim merkûm Hasan Çavuşun sağir oğlu 

merkûm akd-i nikâhı şer’an ? eylediği cihetle sağire-i mezbûre Fatımanın hıfz ve ? 

müvekkilim merkûm Hasan Çavuşla zevcesine â‘id ve müdde’iyye-i mezbûre Gülizar 

Hatunun ? bulunduklarından sağire-i mezbûreyi merkûmeye tesalimden müvekkilim 

merkûm Hasan Çavuş ancak imtinâ eder deyü makâm-ı def’ide irâd eylediği kelâmı 

sağire-i mezbûre Fatımanın asûbet-i nesebiyye cihetinden validesi mezbûre Gülizar 

Hatundan başka velisi olmadığı şer’an tahkik eylediğine binâen meşrû ve mültefit 

olmadığı kendüye tefhimi ve mûcibince sağire-i mezbûre Fatımayı li-ecli’l-hıfz ve’l ? 

valide ve velisi Gülizar Hatuna tesalime müvekkil-i merkûm Hasan Çavuş ? vekîl-i 

mumâ-ileyh Sabri Efendiye tenbih olmağın mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu . 

Tahrîren fî’l-yevmi vâhid ve’l-ʻışrin min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 473 

Medîne-i Malatyanın Tecde Mahâllesinde sakin iken bin üç yüz yedi senesinde 

vefât eden Fatıma bint-i Mustafa bin Abdullahın verâseti sadriye-i kebire kızları 

Ümmühan ve Hadice Hatunlar ile kendüden mukaddem vefât eden oğlu Ahmedin sülb-i 

sağir oğlu Yakub ve sülbiyye-i sağire kızı Emineye münhâsıra ve tashih mesele-i 

mirâsileri bi-hükm’ül-? dokuz sehhâmden ibaret olub sehham-ı mezbûrden altı sehhâm 

mezbûre Hadice ve Ümmühana ve iki sehhâmde sağir-i merkûm Yakuba ve bir 

sehhâmde sağire-i mezbûre Emineye isabeti ba’de’t-tahkiki’ş-şer’i verese-i 

merkûmeden mezbûre Hadice ve Ümmühan Hatunlar tarafından başka başka bâ-hüccet-

i şer’iyye vekîlleri ve zevceleri yine mezkûr Tecde Mahâllesi ahâlîsinden sâhib-i 

arzuhâl Hacı Musa bin Hacı Ömer ve Mustafa bin Aliden her biri medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’imizde merkûm Hacı Musa hâzır olduğu halde yine mezkûr 

Tecde Mahâllesi ahâlîsinden sâğirân-ı merkûmân bâ-hüccet-i şer’iyye vasîleri ve 

müteveffâ-yı merkûm Ahmedin zevce-i metrûkesi ma’rifet’üz-zât Müslüm bin Bekir 

müvâcehesinde işbu yedimden olub ibraz eylediğim defter mûcibince sekiz yüz 

guruşluk seksân kıyye bakır ve altmış guruşluk beş aded sandık ve üç yüz guruşluk 

seksân aded tut ? müteveffîye-i mezbûre Fatıma Hatunun müstakilen mülkü olduğu 

halde vasî-i merkûm eşyâ-ı muharrere-i mezkûreye be-gayrı hak vaz’-ı yed ve tasarruf 
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eder olmağla sû‘âl olunub eşyâ-ı muharrere-i mezkûre mevcud ise aynen müstehlîk ise 

kıymeti mezkûrelerinden müvekkil-i mezbûrtândan her birinin hisseleri olan üçer 

sehhâmdan cem’an altı sehhâmı müvekkilelerimiz mezbûrtâna başka başka layıkı 

vecihle teslîmini bi’l-vekâle talep ideriz deyü hâzır-ı mezbûrun tasdikle ma’ân da’vâ 

ettikden sonra zikr olunan beş aded sandık ve seksan aded ? dan altmış aded ? 

müteveffâ-yı merkûm Ahmedin malı ve mülküdür deyü müdde’i vekîli merkûm ile 

hâzır-ı merkûmdan her biri ? ikrâr ve i’tiraf ettikden sonra bâkî yigirmi aded ? ve beş 

aded sandık müteveffîye-i mezbûre Fatımanın müstakilen mâlı ve mülkü olub oğlu 

müteveffâ-yı merkûm Ahmed dahi hayatında mezkûr beş aded sandık ile yigirmi aded ? 

(Sahife 244) mezbûre Fatımanın müstakilen malı olduğunu dahi ikrâr etmişimdir 

binâenaleyh zâlik-i zikr olunan beş aded sandık ile yigirmi aded ? mevcud ise aynen 

müstehlik ise kıymeti mezkûrelerinden ber-tashîh mezkûr hisse-i şer’iyyelerinin bi’l-

vekâle taleb ideriz deyü müdde’i vekîl-i merkûm ile hâzır-ı mezbûrun tasdikle mâ’an 

da’vâ ettikde vasîi merkûm Müslüm dahi cevâbında eşya-ı muharrere-i mezkûre el-

yevm vaz’-ı yed ve tasarrufunda olub lakin muharrere-i mezkûre müteveffâ-yı merkûm 

Ahmedin müstakilen malıdır deyü vekîllerden merkûmânın ber-vech-i muharrer 

müdde’alarını inkâr yine makârın taleb olunan beyyineden asla şâhidleri olmayıb taleb-i 

tahlîf dahi olmadıklarından bilâ beyyine-i da’vâyı mezkûreleriyle müdde’i vekîl-i 

merkûmun ve hâzır-ı merkûmdan her biri vasî-i vekîl-i merkûm Müslüm’ü mu’ârızdan 

ba’de’l-men’i eşya-ı muharrere-i mezkûre müteveffâ-yı merkûm Ahmedin müstakilen 

mülkü olmağla müteveffîye-i mezbûre Fatıma hissesi olub Hadice ve Ümmühana isabet 

eden cem’ân altı sehhâm mezbûre Hadice ve Ümmühan Hatunlara isabet eylediğinden 

eşya-ı muharrere-i mezkûre ve hisse-i mezkûrelerini mahâlînde layık-ı vecihle 

kendülerine red ve tesalim vasîî ve vekîl-i merkûm Müslüm’e beyyine olduğu tescil ve 

bilâ-iltimas huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi salis aşer min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 474 

Medîne-i Malatya mahallâtından Sal Köprü Mahâllesinden iken tarih-i i’lâmdan 

on sene evvel vefât eden Kıtlıkoğlu Yusuf bin Abdullahın verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Zeyneb bint-i Ömer ile sülb-i kebir oğulları Muhammed Ali ve Hacı Ali ve 

Süleyman ve Abdulvahhab ve Halil ile sülbiyye-i kebire kızları ma’rifetüz’z-zât 
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Ümmühan ve Fatıma Hatunlara münhâsıra kable’l-kısm zevce-i mezbûre Zeyneb Hatun 

dahi vefât edub verâseti verese-i mezbûrtana münhâsıra olduğu ba’de’t-tahkîkü’ş-şer’i 

verese-i merkûmundan Hacı Ali ve Abdulvahhab ve Süleyman ve ma’rifetüz’z-zât 

Ümmühan ve Fatıma Hatunlara bâ-hüccet-i şer’i vekîlleri medîne-i mezkûrenin 

Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden sâhib-i arzuhâl Atmalı-zâde 

Hafız Mehmed Efendi ibn-i Hacı Hasan Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer‘i şerifüʼl- enverde yine medîne-i mezkûrenin Çukurdere Mahâllesi 

ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden derûn-u arzuhâlde ismi mezkûr Vecihi-zâde 

Muhammed Efendi ibn-i Ahmed Efendi müvâcehesinde müteveffâ-yı merkûmânın 

terekesinden olub zikr-i âti eşya müvekkillerim merkûmun ile verese-i sâire-i 

merkûmeye mevrûs ve müşterek mülkleri olduğu halde doksan numerolu ve yigirmi beş 

Rebi’ül-âhir üç yüz yedi tarihli Malatya hukuk mahkemesinde müsedder bir kıt’a i’lâm 

nutuk olduğuna göre verese-i merkûmeden Halil ve Muhammed Aliden cihet-i hevâlede 

nutuklu alacağım olan meblâğ-ı merkûm üç bin küsur guruşun istifası ? taht-ı ? i’lâm-ı 

mezkûrede ? iki kıt’a beyânatım mantûkunca be-her kırâtı beşer guruşdan yüz yigirmi 

üç kırat altuna on beş guruşluk ? ve doksan guruşluk üç aded ? leğeni ve seksan 

guruşluk sekiz aded ?  ve otuz bin guruşluk tava ve yigirmi guruşluk bir aded pala 

bıçağı ve yigirmi guruşluk bir aded kılıç ve altmış guruşluk on üç aded tası ve yüz sekiz 

guruşluk otuz altı aded sahan (Sahife 245)  ? ve otuz guruşluk üç aded ? sandığı ve yüz 

elli guruşluk üç aded kazgan (kazan) ve yigirmi guruşluk iki aded kadayıf tepsisi altmış 

guruşluk üç aded sini ve on guruşluk bir aded ? ve on guruşluk iki aded ? ve yigirmi bin 

guruşluk bin aded ? ve seksan guruşluk ve dört aded teşt ve seksan bin guruşluk on yedi 

aded çuval ve on beş guruşluk beş kırat ? ve yigirmi guruşluk iki aded eleğini ve otuz 

guruşluk üç aded satıl ve üç yüz guruşluk altı aded kilim ve yedi yüz guruşluk yedi kat 

yatak ve altmış üç guruşluk yigirmi bir aded halı ve doksan guruşluk otuz yük ? ve sekiz 

guruşluk dört aded ? dükkanıma vesâirelere ve otuz guruşluk bir re’s keçi ve yüz elli 

guruşluk üç re’s inek ve iki yüz guruşluk bir re’s ? ve yüz guruşluk bir re’s merkeb ve 

yetmiş beş guruşluk otuz yük saman ve on beş guruşluk güğüm ibriği ve otuz ? on bir 

kırat haşhaşın ? ve iki yüz elli guruşluk elli kırat bulgur ve seksan guruşluk bir aded ? ve 

elli guruşluk bir esp eyeri ve on beş guruşluk üç aded yastık halı yüzeyi ? mecmû’ üç 

bin yedi yüz yigirmi iki guruş eşyalardan müvekkillerim mezbûrân hisseleri merdûn-u 

mumâ-ileyhâ Halil ve Muhammed Ali eşyaları meyânelerinde taht-ı hacze aldırılmış 
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olmağla hacz-ı mezkûrun fekkine müvekkillerim mezbûranın ber-tashîh mezkûr hisse-i 

şer’iyyelerine vâki müdâhalenin  bi’l-men’i mahâlînde layık vecihle hisse-i 

mezbûrelerini icrâ me’murunu ma’rifetli müvekkillerim merkûmun red ve teslîmine 

bi’l-vekâle hâlâ talep ederim deyü da’vâ ettikde ol dahi cevâbında bâ-i’lâm mezkûr 

merkûm ve medyûn eşyâ-ı mehcûze-i mezkûre merkûman Halil ve Muhammed Alinin 

malları olmak üzere matlûman ? tahsili için taht-ı haczime ? aldırdığım eşyâ-ı 

muharrere-i mezkûre verese-i merkûmenin müteveffâ-yı merkûmândan müntakil ve 

müşterek malları değildir deyü ba’de’l-def’i ve’l-inkâr müdde’i vekîl mumâ-ileyh Hafız 

Mehmed Efendiden ber-vech-i muharrer müdde’asına el-yevm ikâme-i şuhûddan izhâr-

ıı haczle bi’t-taleb mumâ-ileyh Mehmed Efendi bi’l-müvâcehe ber-nahc-ı şer’î yemîn 

itmegin mûcibince müvekkilleri merkûmun bi’l-izâfe vekîl-i mumâ-ileyh Hafız 

Muhammed Efendi da’vâ-yı mezkûresiyle mumâ-ileyh Muhammed Efendiye bilâ 

beyyine-i muârızdan men’ olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi râbi ‘aşer min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 475 

Medîne-i Malatya muzâfâtından Çarmuzu karyesi Molla Kasım Mahâllesi 

ahâlîsinden Dede Mehmed bin diğer Mehmed nâm kimesne medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifüʼl- enverde medîne-i mezkûrenin Haraza Mahâllesi 

ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Gabriel Efendi veledi (silik) mahzârında ikrâr-ı tam 

ve takrîr-i kelâm edub yine medîne-i mezkûrenin mezkûr Çarmuzu karyesi ahâlîsinden 

Kulak-zâde Hacı Mehmed Ağa ile meyânemizde olan hukuk de‘âvilerim ile bundan 

böyle leh ve alehimde vukû’’ bulmuş ve bulacal kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu 

mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme redd-i cevâb 

istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı ikâme ve 

istimâine ve yemîn tekâlifine ve hacz muamelesine ve i’lâm ahzına tebliğ ve 

tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin derece-i 

nihâyetine kadar tarafımdan mumâ-ileyh Gabriel Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlâka-i 

sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-

vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya 

taʼahhüd ve iltizâm eylediği mâ-def’i bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Yevmi’l tas’i aşer min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve elf. 
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 (Sahife 246) 

Cilt 2 Numero 476 

Medîne-i Malatya mahallâtından Tek Çeşme Mahâllesi ahâlîsinden ve Ermeni 

milletinden sâhib-i arzuhâl Kızıl Keşiş oğlu Mardoros veledi Adam medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül enverde medîne-i mezkûrenin Şeyh Bayram 

Mahâllesi ahâlîsinden derûn-u arzuhâlde isimleri mezkûr müteveffî Seferoğlu Mehmed 

bin diğer Mehmed sülbiyye-i kebire kızı ma’rifet’üz-zât Safiye bint-i Mehmed ve 

zevce-i menkûhâ-i metrûkesi Aişe müvâcehesinde tarih-i i’lâmdan iki buçuk sene 

mukaddem müteveffâ Mehmede malımdan ve yedinden mecmû’ dört yüz otuz iki buçuk 

guruş olarak ? ve bağ ve yine ? seksan guruş ahz ve kabz ve umurûna sarfla istihlâk 

edub ol vecihle müteveffâ merkûmdan alacak hakkı olan dört yüz otuz iki buçuk guruş 

kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât etmekle meblâğ-ı mezkûru tereke müteveffâ-ı merkûm el-

yevm va’z-ül-yed olan mezbûretândân hâlâ talep ederim deyü da’vâ ettikde mezbûretân 

Aişe ve Safiye Hatunlar dahi cevâblarında karziyye-i minvâl-i muharrer üzere olduğunu 

bi-tamamihâ tâb’an ve katı’ân her biri ikrâr lakin mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm 

Mehmedin medîne-i mezkûre mezra’larından ? mezra’sında vâkî bir taraftan emmim 

oğlu ? ile ? veledi Agop bağçe ve bir taraftan Şeyh Veli-zâde Osman Ağa bağçesi ve bir 

taraftan su yolu taraf-ı râbî tarîk-i amm ile mahdûd yeri dahi mülkü eşcâr-ı mesmûre 

eşyâsı bâ-koçan mutasarrıf olduğu mışmış bağçesini hâlı hayat ve sıhhatinde müdde’i 

merkûm Mardiros Ağaya ? bin guruş semen mukabelesinde bey’ ve teslîm ve merkûm 

Mardiros dahi iştirâ ve kabz ve kabûl ettikden sonra iki sene kadar bağçe-i mahdûde 

mezkûreye mutasarrıf etmekde bulduğundan semen-i mezkûr bin guruşdan müteveffâ-yı 

merkûm cihet-i mezkûreden dolayı def’ ve teslîm eylediği mezkûr dört yüz otuz iki 

buçuk guruşdan menâfi beş yüz altmış yedi buçuk guruş alacak hakkımız olmağla bi’l-

verâse hâlâ talep ederim deyü her biri ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl  merkûm Mardiros 

cevâbında bağçe-i mahdûde-i mezkûreyi sekiz yüz elli guruş müteveffâ-yı merkûm 

Mehmedden ahz ve kabz eyledim isede müteveffâ-yı merkûm Mehmedin hâl-ı hayat ve 

kemâl-i akl-ı sıhhatinde bey’ mezkûri kabûlüne ikâle ve fesih eylediğinde meblâğ-ı 

mezkûr beş yüz altmış yedi buçuk guruş mezbûrânın talebi hakları olmadığı gibi eşyâ-ı 

medfû’en mezkûrem olan dört yüz otuz iki buçuk guruş müdde’i mezbûretâdan tahsil 

talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’l-inkâr dâfî merkûm def’ mezkûr müdde’asına asla 

müsadem yoktur deyü talep olunan tebeyyünden izhâr-ı acz ? def’ ikâle bey’ 
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müdde’asına taleb tahlif olduğundan mezbûretân Safiye ve Aişe Hatunlardan her biri 

bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i başka başka yemîn itmegin mûcibince def’i mezkûr 

müdde’asıyla bilâ-tebeyyün-ü mezbûretân muârızâdan ba’de’l-men’i nerkum 

Mardirosun sâlifüʼz-zikr ikrârı mûcibince medfû’ olan dört yüz iki buçuk guruşdan ? 

dört yüz on yedi buçuk guruş müteveffâ-yı merkûm Mehmedin verese-i hâzıre-i 

sâirelerine edâ ve teslîmi merkûm Mardirus Ağa ilzâm olduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine 

i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi salis ve’l-ʻışrin min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 247) 

Cilt 2 Numero 477 

Kahta kazası dahilinde Şiro nahiyesinin Babik karyesi ahâlîsinden işbu bâis’ül-

i’lâm Yusuf bin Hüseyin medîne-i Malatya mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i 

mezkûre mahallâtından Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden ? esnafından Hüseyin bin 

Mehmed müvâcehesinde tarih-i i’lâmdan on iki gün akdem ? mezkûr Babik karyesinde 

hânem derûnunda bulunan her biri otuz guruşdan yüz yigirmi guruş kıymetinde ? dört 

reis keçilerimi hane-i mezkûremden sirkat edub el-yevm merkûm Hüseyinin yedinde 

bulunan mezkûr keçilerden iki reis keçilerim mevcud olduklarından mezkûr iki reis 

keçiyi altmış guruş fiyatla ismi ma’lûmum olmayan bir Kürtten iştirâ ederek mülk-ü 

müşterâmdır deyü müdde’i merkûm ber-vech-i muharrer istihkâk müdde’asını inkârına 

? müdde’i merkûm Yusuf ber-vech-i muharrer müdde’asını usûl-ı mevzûasına tatbikân 

her biri zikr-i âti şâhidleri Arifûn medîne-i mezkûrenin Ğarine Mahâllesi ahâlîsinden 

Hüseyin bin Osman ile medîne-i mezkûrenin Nuriye Mahâllesi ahâlîsinden Bekir bin 

diğer Bekir nâm mevsûk’ul-kelâm müzekkilerden evvelâ sırren ve ba’de yine medîne-i 

mezkûrenin Uçbağlar Mahâllesi ahâlîsinden Hüseyin bin Mehmed ile yine mezkûr 

Babik karyesi ahâlîsinden Ali bin Ömer nâm kimesnelerden alenen lediyy’ül-tezkiyye 

adl ve makbûlu’ş-şehâde ettikleri ihbâr ve iş’ar olunan mezkûr Babik karyesi 

ahâlîsinden Bayram bin Mehmed ve Mehmed bin Osmandan her biri müttefik’ül-lafz 

ve’l-ma’na bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i edâ ve şehâdetleriyle ba’de’l-isbât ve’l-halef 

ve’l-hükm müdde’i merkûm Yusufa red ve teslîm merkûm Hüseyine tenbih olduğunu 

tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi hamis ve’l-ʻışrin min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve 
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selâsemi’e ve elf. 

 

Cilt 2 Numero 478 

Medîne-i Malatya Muzâfatından Mübarek(?) karyesi ahâlîsinden işbu bâis’ül-

i’lâm muhtar Mehmed bin Ali medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’ i şerif’ül-

enverde medîne-i mezkûre çarşısında vâkî rafaetlü Hacı Abdullah Efendi hânında ? 

tüccarından ? Simon veledi Kalat müvâcehesinde her biri otuz dört guruşdan cem’an 

dokuz yüz elli beş guruşluk malımdan ve yedimden iştirâ ve teslîm ve kabz eylediği 

yigirmi sekiz re’s ağnâmımın ? mezkûrelerinden zimmetinde menâfî alacak hakkım 

olan yüz elli altı guruş merkûm Simondan halen talep ederim deyü da’vî-i merkûm 

Simon dahi cevâbında bir re’s (silik) nizâmiyesi üç buçuk guruşun merkûm Mehmede ? 

olmak şartıyla doksan üç re’s ağnâm iştirâ ve teslîm ve kabz ve esmân-ı 

mezkûrelerinden elli altı guruş zimmetinde alacak hakkı var deyü tâb’an ve kât’an ikrâr 

lâkin müdde’i merkûm Mehmedin ? binâʼen mezkûr doksan üç ağnâmın resmleri olan 

üç yüz yigirmi beş buçuk guruşun ? üç yüz otuz guruş yigirmi pâre deyni halen edâ ve 

teslîm edeceğim deyü ba’de’d-def’i ve’l-inkâr dâf’i merkûm Simondan def’i mezkûruna 

mutabık beyyine talep olundukda üç nefer şâhidden başka asla şâhidleri olmayub 

bunlara dahi el-yevm ? olmadığımdan bi’t-talep müdde’i merkûm Mehmed bi’l-

müvâcehe ber-nehc-i şer’i yemîn itmegin mûcibince def’i mezkûr müdde’asıyla 

merkûm Mehmede bilâ beyyine muârızdan ba’de’l-men’i merkûm Simonun sâlifüʼz-

zikr ikrâr ve i tirafı mûcibince meblâğ-ı mezkûr elli altı guruş merkûm Mehmede edâ ve 

teslîm merkûm Simon ilzâm olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi hamis ve’l-ʻışrin min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

 (Sahife 248) 

Cilt 2 Numero 479 

Müteveffâ-i âtî-l-beyânın ber-vech-i âti vârisi olduğunu iddiʼâ eden medîne-i 

Malatya mahallâtından Saray Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Mustafa Efendi ibn-i 

Abdulaziz Efendi medîne-i mezkûre mahkeme-i şer’isinde meclis-i şer’ i şerif’ül-

enverde medîne-i mezkûrenin Nuriye Mahâllesi ahâlîsinden Cumali bin İbrahim 

müvâcehesinde an-asl Saray Mahâllesi ahâlîsinden sınıf-ı râbi nüvvâb-ı kirâmdan olub 

bu defa yine Bizgazi sancağı dahilinde vâki Derine kazası binâyet-i şer’iyyesinde 
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me‘mûr iken işbu tarih-i i’lâmdan iki ay mukaddem vefât eden pederim mumâ-ileyh 

Abdulaziz Efendinin verâseti benimle zevcesi gâʻib-i âni’l-meclis vâlidem Hadice bint-i 

Hacı Ömer Efendi ye münhâsıra bizden gayrı vâris ve terekesinde müstahakk ahârı 

olmayıp pederim müteveffâ-yı mumâ-ileyhin hayat ve sıhhatinde malından ve yedinden 

istikrâz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk eylediği yigirmi dört guruş alacak hakkı olub 

meblâğ-ı mezkûr yigirmi dört guruşu kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât eylediği cihetle 

meblâğ-ı mezkûr yigirmi dört hisse-i şer’iyyeme isabet eden yigirmi bir guruş bila 

verâse halen talep ederim deyü da’vâ ettikde ol dahi cevâbında cihet-i merkûmdan 

müteveffâ-yı mumâ-ileyh ol-mikdar guruş deyni ve borcu olduğunu tâb’an ve kât’an 

ikrâr lakin müdde’i merkûmun ber-vech-i muharrer verâset müdde’asını inkâr etmekle 

müdde’i merkûmdan ber-vech-i muharrer verâset müdde’asına muvafık beyyine talep 

olundukda ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve mezkûr Saray Mahâllesi ahâlîsinden 

Osman Efendi ibn-i (silik) ile yine medîne-i mezkûrenin  Hüseyin Bey Mahâllesi 

ahâlîsinden Mehmed bin İbrahim nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’i hâzıran 

olub istişhâd olunduklarında fi’l-hakîka Bizgazi sancağı dahilinde Derine kazası nâibi 

iken tarih-i i’lâmdan iki ay akdem vefât eden Abdulaziz bin (silik) verâsetini işbu 

müdde’i mumâ-ileyh Hacı Mustafa Efendi ile gâʻib-i âni’l-meclis zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Hadice bint-i Hacı Ömer Efendiye münhâsıra olub bunlardan gayrı vârisve 

terekesinde müstahakk ahârı olduğu ma’lumumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzere 

şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz deyü her biri müttefik’ül-lafz ve’l-ma’na bi’l-müvâcehe 

ber-nehc-i şer’i edâ-ı şehâdet ettiklerinde usûl-ı mevzûasına tatbikân evvelâ bâ varaka-i 

mahtûme mensup oldukları zeyl-i mestûreye va’z-ı imzâ eden Hüseyin Bey Mahâllesi 

imamı Mehmed bin Ali Efendi ve muhtar (silik) bin (silik) ile yine mezkûr Saray 

Mahâllesi imamı İsmail Efendi bin (silik) ve muhtarı Mustafa bin (silik) nâm 

mevsûk’ul-kelâm müzekkilerden evvelâ sırren ve ba’de mezkûr Saray Mahâllesi 

ahâlîsinden Hacı İbrahim bin Abdullah ve telgraf çavuşu Mehmed bin Abdullah nâm 

kimesnelerden alenen bi’l-müvâcehe lediyyü’t-tezkiyye adl ve makbul’üş-şehâde 

ettikleri ihbâr ve iş’âr olunan şâhidâı merkûmanın şerhâdet-i mezkûreleri mûcibince 

verâsetlerine ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr merkûm Cumalinin ikrâr ve i’tirafı mûcibince 

meblâğ-ı mezkûr yigirmi dört guruşdan hisse-i şer’iyye-i mezkûre olan yigirmi bir guruş 

müdde’i merkûm Hacı Mustafa Efendiye edâ ve teslîmiyle merkûm Cumali Ağa ilzâm 

olunduğu tescil ve bi’l-iltimâs huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  
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Tahrîren fî’l-yevmi hamis ve’l-ʻışrin min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

 (Sahife 249) 

 

Cilt 2 Numero 480 

Medîne-i Malatya mahallâtından Saray Mahâllesi sâkinelerinden ma’rifet’üz-zât 

Zeyneb bint-i Havva Hasan nâm Hatun medîne-i mezkûre mahmeke-i şer’iyyesinde 

meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin Ferhadiye Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ 

vekîllerinden Mustafa Efendi ibn-i Kasım mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub 

mezkûr Saray Mahâllesi ahâlîsinden vefât eden zevc-i sâbıkım Molla-zâde Osmandan 

bana ırsen intikal eden emlak ve eşya ve mihr-i mu’accel ve mü’eccel  ve hukûk 

vesâireme fuzûlen müdâhale eden Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden Hacı Molla-zâde 

Mustafa vesâirelerle bundan böyle leh ve alehimde vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i 

de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürafaâ ve 

muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi 

talebine şuhûd-ı ikâme ve istima‘ına ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına  tebliğ-i 

tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz muamelesine ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve 

kanûniyenin derece-i nihâyetine kadar tarafımdan mumâ-ileyh Mustafa Efendiyi 

vekâlet-i amme-i mutlaka-i şer’iyye ile vekîl ve nâib-i münaasib nasb ve ta‘yîn eyledim 

dedikde ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabu ve hizmet-i lazımesinin 

kemâ-yenbaği edâyı taʼahhüd ve iltizâm etmeği mâ-vak’a bi’ t-taleb ketb ve imlâ 

olundu. Tahrîren fî’l-yevmi hamis ve’l-ʻışrin min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

 

Cilt 2 Numero 481 

Medîne-i malatya muzâfatından Gözene karyesi sâkinelerinden ma’rifet’üz-zât 

Fatıma bint-i Osman nâm Hatun medîne-i mezkûre mahmekesinde meclis-i şer’imizde 

medîne-i mezkûrenin mezkûr Gözene karyesi ahâlîsinden zevc-i dâhili Yusuf oğlu 

Osman müvâcehesinde merkûm zimmetinde olan mihr-i mu’accel ve mü’eccel  ve 

nafaka, iddet, sükna talep ederim deyü da’vâ ettikde ? zevc-i merkûm Osman mihr-i 

mu’accel ve mü’eccel  ve nafaka ve sükna mukabil yüz elli guruş üzerine mezbûre 

Fatımayı hâlef eyledim dedikde mezbûre dahi minvâl-i muharrer üzere hâlef-i mezkûri 
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kabûl eyledim deyü her biri başka başka meclis-i şer’ide rızalarıyla tâb’an ve kât’an 

ikrâr ve i’tirafları mûcibince mezbûre Fatıma merkûm Osmandan halef-i mezkûre 

binâen talâk-ı ? ile meyâne olmağın mâ-vak’a bi’ t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi hamis ve’l-ʻışrin min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 482 

Kahta kazâsı dahilinde Şiro nahiyesinin Babik karyesi ahâlîsinden işbu bâ‘isü’l-

i’lâm Yusuf bin Hüseyin medîne-i mezkûre mahmekesinde meclis-i şer’imizde medîne-i 

mezkûre mahallâtından Sancaktar Mahâllesi ahâlîsinden Dırejan-zâde Halil bin Mustafa 

Ağa müvâcehesinde tarih-i i’lâmdan yigirmi beş gün mukaddem her biri otuz guruşdan 

altmış guruş kıymetinde iki sütlü keçimi karye-i mezkûrede kârhâne-i mezkûremden 

sirkat olunup merkûm Halilin el-yevm yedinde mezkûr keçi mevcud olduklarından 

mezkûr iki re’is keçimin bana teslîm olunması matlûmumdur deyü da’vâ ettikde ol dahi 

cevâbında mezkûr iki reis keçiyi altmış guruş fiyatla mezkûr Sancaktar Mahâllesi 

ahâlîsinden Alaaddin oğlu Hacı Osman nâm kimesneden altmış sekiz guruş semen-i 

medfû mukabilinde iştirâ ederek mülk-ü müşterâm deyü müdde’i merkûm Yusufun ber-

vech-i muharrer istihkâk müdde’sını inkâr yine ? müdde’i merkûm Yusufdan 

müdde’asına muvafık beyyine talep olundukta el-yevm şâhidim yoktur deyü isbat-ı 

beyyineden izhâr-ı acz ? merkûm Halilin yemînini talep ederim dedikde Halil dahi ? 

eden yemîn-i ? itmegin mezkûr iki reis keçiyi merkûm Yusufa edâ ve teslîmi merkûm 

Halile tenbiyye olunduğu tescil ve bi’-itimas huzûrlarına i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi tas’i ve’l-ʻışrin min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 250) 

Cilt 2 Numero 483 

Müteveffâ-i âtî-l-beyânın ber-vech-i âti vârisi olduğunu iddiʼâ eden Anadoluda 

Ma’müratül Aziz vilâyeti celîlesi dahilinde medîne-i Malatya mahallâtından Arslanbey-

zâde Mahâllesi ahâlîsinden işbu ba’is’ül-i’lâm İbrahim bin Hacı Abdullah medîne-i 

mezkûre mahkemesinde medîne-i mezkûre mahkeme-i şer’isinde meclis-i şer’ i şerif’ül-

enverde medîne-i mezkûrenin Nuriye Mahâllesi ahâlîsinden medîne-i mezkûrenin 

mezkûr mahkeme-i şerî’yye muhâzırlarından Cumali bini İbrahim müvâcehesinde an-

asl sancağı mezkûrun mezkûr Arslanbey-zâde Mahâllesi ahâlîsinden olub dersaadedde 



191 
 

bir hânda pastımacı hânında sakin iken vefât eden pederim Hacı Abdullah bin Hafız 

İbrahimin verâseti benimle gaib-i ani’l-meclis zevce-i menkûhâ-i metrukesi vâlidem 

Sultan bint-i Hafız Mehmed ile sülbiyye-i sağire kızları ? ve Nazifeye münhâsıra 

olmağla mûrisimiz pederimiz müteveffâ-yı merkûm Hacı Abdullahın malından ve 

yedinden inkırâz ve kabz- umûruna sarfla istihlâk edub ol vecihle merkûm Cumali 

zimmetinde alacak hakkı olan otuz iki guruş kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât etmekle 

meblâğ-ı mezkûr otuz iki guruşdan dört guruş bana isabet etmekle bi’l-verese halen 

taleb ederim deyü da’vâ ettikde kable’s-sû‘âl olduğu cevâbında cihet-i merkûmdan ol 

mikdar guruş müteveffâ-yı merkûm Hacı Abdullahın deyni olduğunu tâb’an ikrâr ve 

i’tiraf lakin müdde’i merkûmun mâ’da verâset müdde’asını inkâr etmekle müdde’i 

merkûmdan ber-vech-i meşrûh müdde’asına muvafık beyyine talep olundukta ‘udûl-ı 

ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve medîne-i mezkûrenin Dabakhâne Mahâllesi ahâlîsinden 

Hacı Nebi bin Mehmed ile yine medîne-i mezkûrenin Arslanbey-zâde Mahâllesi 

ahâlîsinden Ahmed bin Abdullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘i hâzıran 

olub istişhâd olunduklarında işre’l-şehâde fi’l-hakîka medîne-i mezkûrenin Arslanbey 

mahalesi ahâlîsinden olub tarih-i mezkûrde dersaadedde bir hânda Pastırmacı Hânında 

vefât eden Hacı Abdullah bin Hafız İbrahim verâseti işbu hâzır-ı bi’l-meclis müteveffâ-

yı merkûmun sülb-i kebir oğlu İbrahim Edhem ile gâʻib-i âni’l-meclis zevce-i menkûhâ-

i metrûkesi Sultan bint-i Hafız Mehmed ile sülbiyye-i sağire kızları ? ve Nazifeye 

münhâsıra olub bunlardan gayrı vâris ve terekesine müstahakk ahârı olduğu 

ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vecih üzere şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz deyü 

her biri müttefikü’l-lafz ve’l-ma’na edâ-ı şehâdet-i şer’i ettiklerinde şâhidân-ı 

merkûmandan her biri usûl-ı mevzûasına tatbikân evvelâ bâ-varaka-i mahtûme mensup 

oldukları zeyl-i mestûreye va’z-ı imzâ eden medîne-i mezkûrenin Yeni Hamam 

Mahâllesi imamı Hüseyin Efendi bin Hafız İbrahim ve ihtiyar a’zâsından Hacı Halil bin 

Abdullah ile medîne-i mezkûrenin mezkûr Aslanbey Mahâllesi imamı Hamza Efendi 

ibn-i Hacı Ömer ve muhtarı Battal bin İbrahim nâm mevûk’ul kelâm müzekkilerden 

evvelâ sırren ve ba’de yine medîne-i mezkûrenin mezkûr Dabakhane Mahâllesi 

ahâlîsinden olub Abdurrahman ve Hacı Hüseyin bin Mehmed nâm kimesnelerden 

alenen bi’l-müvâcehe lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbâr ve iş’âr 

olunan şâhidân-ı merkûmanın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince verâsetlerine ba’de’l-

hükm mezbûr Cumalinin sâlifü’z-zikr ikrâr ve i’tirafı mûcibince meblâğ-ı merkûm otuz 
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iki guruşdan on dört guruş müdde’i merkûm İbrahim Edheme edâ ve teslîme ba’de’l-

tenbih merkûm İbrahim ve ma’rifet’üz-zât Sultan bint-i Hafız Mehmed ve sülbiyye-i 

sağire bint-i ? Nazifeyenin bâ-hüccet-i şer’iyye vasî-i mensubeleri medîne-i mezkûre 

mahallâtından Hasanbey Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Yusuf bin Hasan nâmun 

kimesnelerden her biri başka başka bi’l-esâle ve bi’l-vesâye ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

edub dersa’âdetde ? Pastımacı hânında vefât eden mûrisimiz merkûm Hacı Abdullah bin 

Hafız İbrahimin emvâl-ı metrûkesi ma’rifet-i şer’iyle (Sahife 251) tahrîr ve beyt’ül-mâl 

sandığından mevcud ve mahfûz nükûd-u mevcudesiyle ve orada bulunan emlâk ve arazi 

? sâireyi zimmetde olan matlubatını â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede 

muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i 

mahkemeye ve hükm-ü gıtabi talebine ve şuhûd-ı ikame ve istimâine ve yemîn 

tekâlifine ve i’lâ ahzına tebliğ-i tebellüğüne ve me’murî huzûruyla takrîrine ve adle’l-

iktizâ ahârı tevkile ve sandık-ı mezkûrde mahfûz mevcûd olan nükûd-u mezkûrenin ahz 

ve kabz ve makbuzu bizlere irsâl ve esâle ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyenin 

son derecesine kadar taraflarımızdan bi’l-esâle ve bi’l-vesâye hâla dersaadedde 

feshânede mukîm medîne-i mezkûrenin Arslanbey-zâde Mahâllesinden Harisoğlu 

Hasan bin Hafız Mehmedin kabûlüne mevkûfe vekâlet-i amme-i mutlaka-i sahîha-i 

şer’iyye ile vekîl ve nâib-i münasib nasb ve ta‘yîn eylediklerinde medîne-i mezkûre 

mahkeme-i şer’iyye müfidi Aziz Efendi ibn-i Osman Efendi bi’l-esâle huzûr-ı şer’i ? 

âle’l-vukû’’ inhâ ve ? eylediği mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi ʻışrin min şehr-i Zilka’de Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 484 

Medîne-i Malatya mahallâtından Dabakhâne Mahâllesi ahâlîsinden Sarıbey-zâde 

İbrahim bin Ahmed ve medîne-i mezkûrenin Ğarine Mahâllesi ahâlîsinden Ömer Efendi 

ibn-i Mustafa ile mezkûr Dabakhâne Mahâllesi ahâlîsinden Bekir ve Mustafa Efendiler 

ibn-i Hüseyin nâm kimesneler medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’ i şerif’ül-

enverde medîne-i mezkûrenin mezkûr Dabakhâne Mahâllesi ahâlîsinden Ahmed Efendi 

ibn-i İbrahim mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin Atik 

Malatyada medfûn Mir Ömer Gazi hazretlerinin evlâdiyyesi meşrut Ma’mürat’ül Aziz 

vilâyet-i celîlesi dahilinde Keban ma’deni kazasında ve Arguvan nahiyesinde kurrâ ve 

mezra’ ? bedelâtlarının vilâyet-i müşârün-ileyh mâli sandığından üç yüz  senesinden üç 
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yüz dokuz senesine değin vakf-ı mezkûrun terâkim hâsılâtlarını ahz ve kabz makbuzunu 

bizlere irsâl ve esâle ve â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye-i nizâmiyede muhâkeme ve 

muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve iade-i muhâkeme ve hükm-ü ğıyâbi 

talebine ve şuhûd-ı ikâme ve istimâine ve i’lâm ahzına ve yemîn tekâlifine ve tenfiz 

icrâsına ve tebliğ-i tebellüğüne ve ve adle’l-iktizâ âharı tevkîle ve’l-hâsıl salâhiyet-i 

şer’iyye ve kanûniyenin son derecesine kadar mumâ-ileyh Ahmed Efendiyi 

taraflarımızdan vekâlet-i amme-i mutlâka-i sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib 

nasb ve ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

mezkûresini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve ilzâm eylediği mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Selâse min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 485 

 

Müteveffâ-i âtî-l-beyânın ber-vech-i âti vârisi olduğunu iddiʼâ eden medîne-i 

Malatya muzâfatından Banazi Aliyan Karyesi ahâlîsinden Mehmed bin Hasan medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin Mustafa Paşa 

Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Abdullah müvâcehesinde Gürün Vilâyet-i 

celîlesinde ? asâkir-i şahâne piyâde yüz elli dördüncü alayının birinci taburunun birinci 

bölüğü efrâdından iken vefât eden oğlum Ahmedin verâseti yalnız bana münhâsıra olub 

benden gayrı vâris ve terekesine müstahakk ahârı olmamağla mevrûsum müteveffâ-yı 

merkûmun hayatında malından ve yedinden inkırâz ve umûruna sarfla istihlâk eylediği 

cihet-i karz-ı şer’iden altı guruş alacak hakkı olub kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât etmekle 

meblâğ-ı mezkûri bila-verâse hâlâ talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu 

cevâbında cihet-i merkûmeden ol mikdar guruş müteveffâ-yı merkûma deyni olduğunu 

tâb’an ve kât’an ikrâr ve i’tiraf lakin verâset müdde’asını inkâr itmegin mdde’i 

merkûmdan ber-vech-i muharrer verâset (Sahife 252) müdde’asına muvafık beyyine 

talep olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve medîne-i mezkûre muzâfatından 

mezkûr Banazi Aliyan Karyesi ahâlîsinden Mehmed bin diğer Mehmed ve Mehmed bin 

Hasan nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’iye hâzıran olub şehâdet 

olunduklarında fi’l-hakîka asâkir-i şahâne piyâde yüz elli dördüncü alayının birinci 

taburunun birinci bölüğü efrâdından iken vefât eden Ahmed bin Mehmedin verâseti işbu 
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hâzır-ı bi’l-meclis pederi merkûm Mehmed bin Hasan mahzârında olub bundan gayrı 

vâris ve terekesine müstahakk ahârı olduğu ma’lumumuz değildir biz bu husûsa bu 

vecih üzere şâhidiz ve şehâdet ideriz  deyü her biri müttefik’ül-lafz ve’l-mân’i bi’l-

müvâcehe ber-nehc-i şer’i edâ-ı şehâdet-i şer’i etmeleriyle şâhidân-ı merkûmandan 

evvelâ bâ-varaka-i mahtûma mensup oldukları zeyl-i mestûreye va’z-ı imzâ eden 

mezkûr Banazi Aliyan karyesi imamı Ahmed Efendi ibn-i Mehmed ve muhtarı Mehmed 

bin diğer Mehmed nâm mevsûk’ul kelâm müzekkilerden evvelâ sırren ve ba’de medîne-

i mezkûrenin mezkûr Banazi Aliyan karyesi ahâlîsinden Hasan bin Mehmed ve 

Mehmed bin Osman nâm kimesnelerden bi’l-müvâcehe alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve 

makbûlu’ş-şehâdet ettikleri ihbâr ve iş’ar olunan şâhidân-ı merkûmânın şehâdet-i 

mezkûreleri mûcibince verâseti ba’de’l-hükm sâlifüʼz-zikr merkûm Hacı Alinin ikrâr ve 

i’tirafı mûcibince meblâğ-ı mezkûr altı guruş müdde’i merkûm Mehmede edâ ve teslîmi 

merkûm Hacı Aliye tenbih olunduğu tescil ve bi’l-iltimas huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Selâse min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 486 

Medîne-i Malatyanın çarşısnda vâki rafaetlü Hacı Abdullah Efendi hânında 

mukîm Koyun tüccarlarından Sivas vilâyet-i celîlesi mahallâtından Kayseri Kapısı 

Mahâllesinden ve tebâ-ı devlet-i Aliyyenin Ermeni milletinden Simon veledi Kirkor ile  

İsrail veledi Nişandan her biri medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül 

enverde medîne-i mezkûrenin Haraza Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden 

Gabril Efendi veledi Ohannis mahzârında her biri başka başka ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm edub medîne-i mezkûre kurrâlarından ? karyesi muhtarı Ellu ve ? karyesi ? 

vesâire ile meyânelerimizde vukû’’ bulmuş ve bulacak alacak vesâire de‘âvilerimizi 

bundan böyle leh ve alehimde â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede 

muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve iade-i 

muhâkeme ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd ve istid’a velâyeme kendi imzâsıyla 

takdime ve şuhûd-ı ikâme ve istimâine ve yemîn tekâlifine ve hacz muamelesine ve 

tebliğ-i tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyenin son 

derecesine kadar mumâ-ileyh Gabril Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlaka-i sahîhâ-i 

şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi ber-

vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya 
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taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sadis min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 487 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Yeni Hamam Mahâllesi ahâlîsinden tebâ-ı 

devlet-i Aliyyenin Ermeni milletinden Tüccar oğlu Agop veledi Garabet nâm kimesne 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf’ül enverde medîne-i mezkûrenin 

Göksofu Mahâllesi ahâlîsinden ve milleti merkûmeden da’vâ vekîlleri Ağa veledi Osik 

müvâcehesinde ikrâr-ı tam ve ta’bir-i ani’l merâm edub medîne-i mezkûrenin mezkûr 

Yeni Hamam Mahâllesi ahâlîsinden Nalçacı-zâde Hafız Mehmed Efendi ile 

meyânemizde olan ? de‘âvilerimizi leh ve alehimde â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve 

nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze 

ve iade-i muhâkeme ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn 

tekâlifine ve i’lâm ahzına tebliğ-i tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl salâhiyet-i 

şer’iyye ve (Sahife 253) kanûniyenin son derecesine kadar tarafımdan merkûm Kenan 

Ağayı vekâlet-i amme-i mutlaka-i sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve 

ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi cevâbında minvâl-i muharrer üzere kabûl hizmet-i 

lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm  itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sadis min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 488 

An-asl Divriği Kazâsı sâkinerinden el-yevm Ma’murat’ül Azîz Vilayeti Celilesi 

dahilinde Malatya sancağı mahallâtından Ğarine Mahâllesi sâkinelerinden ma’rifetüz’z-

zât Hadice bint-i İbrahim nâm Hatun medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i 

şerifil enverde yine medîne-i mezkûrenin mezkûr Ğarine Mahâllesi ahâlîsinden Osman 

Efendi ibn-i Abdulkadir Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm edub pederim 

İbrahim bin (silik) ırsen intikâl eden mezkûr Divriği kazasında Ahmed Paşa 

Mahâllesinde ? sokağında kâin kırk altı numerolu bir bâb hâne ma’ bağçenin tarafları 

bir taraftan Hacı Müezzin hânesi ve bir tarafdan Bahadır oğlu Hacı Ahmed Ağa hanesi 

ve bir tarafdan Mehmed Çavuş-zâde bağçesi tarîk-i rabî tarîk-i amm ile mahdûd 

tahminen dokuz odalı bir bâb hâne ma’ bağçede olan salis hisse-i tâlibleri zuhûrunda 
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semen-i misliyle âhere bey’i ve ferâğ ve esmânını ahz ve kabz bana irsâl ve teslîme ve 

defter-i hâkani dairelerinde ferâğ ve tağrîr ve muâmelât-ı lâzımesini ve kuyûdât-ı 

tashîhini ve’l-hâsıl salahiyeti şer’iyye ve kanauniyenin derece-i inhâyatına kadar 

tarafımdan merkûm Osman Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlaka-i sahîhâ-i şer’iyye ile 

vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi minvâl-i muharrer 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve 

iltizâm  itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 489 

Medîne-i Malatya ahallatından Nuriye Mahâllesi ahâlîsinden işbu bâ‘isü’l-i’lâm  

Cumali bin İbrahim medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîfde yine 

medîne-i mezkûrenin Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Abdullah 

müvâcehesinde semen-i işbu sene-i mübâreke Şevvâl-ı Şerîfin ğurresi hulûluna değin 

mü‘eccel olmak üzere malımdan ve yedinden yüz guruş kıymetinde bir aded Acem 

gârı(?) şâl bey’i ve teslîm ve ol dahi iştirâ ve teslîm kabûl edub ecel-i mezkûr hulûl 

eylediğinden meblâğ-ı mezkûr yüz guruş merkûm Hacı Ali Ağadan hâla talep ederim 

deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında müdde’i merkûm Cumali Ağa ber 

vech-i muharrer müdde’asına bi-tamamihâ tâb’an ve kât’an ikrâr lakin ecl-i mezkûr 

hulûl eylediğini bilmem deyü inkâr ettikde müdde’i merkûm Cumali Ağadan ber-vech-i 

muharrer hulûl-ı ecl müdde’asına muvafık beyine taleb olundukda ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i 

mesâliminden ve medîne-i mezkûrenin Küçük Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden 

Kadışâfi-zâde Şahabeddin ve medîne-i mezkûrenin Küçük Hüseyin Mahâllesi 

ahâlîsinden ? Dursun Ağanın oğlu Hüseyin nâman kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer‘i hâzıran olub istişhâd olunduklarında işre’ş-şehâded filhakîka Pazar yani 

Pazarertesi akşamı akşama bir ? kalarak Hacı Halil-zâde müteveffî Hüseyin Efendinin 

bağçesinin üst tarafında ? iztizâr etmekde iken ? evvel güneşin üst tarafında etrafında ? 

olduğu halde ? şark cihetine nâzır şevval hâlal rayı ? müşâhade eyledik biz bu husûsa bu 

vech üzere şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz deyü her biri müttefîkü’l-lafz ve’l-ma’na edâ-ı 

şehâdet-i şer’i etmeleriyle şâhidân-ı merkûmandan her biri usûl-ı mevzûasına tatbikân 

evvelâ bâ-varaka-i mahtûme mensup oldukları zeyl-i mestûreye va’z-ı imzâ eden 

medîne-i mezkûrenin mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi imamı (Sahife 254) Cebrail 
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Efendi ibn-i Mehmed Efendi ve ihtiyar Hacı Bekir Efendi ibn-i Süleyman Efendi ve 

yine mezkûr Küçük Hüseyin Mahâllesi imamı Mehmed Efendi ibn-i Ali nâm 

mevsûku’l-kelâm müzekkilerden evvelâ sırren ve ba’de medîne-i mezkûrenin Ğarine 

Mahâllesi ahâlîsinden Rıfat Efendi ibn-i Abdullah Efendi ve medîne-i mezkûrenin 

mezkûr Hüseyin Mahâllesi ahâlîsinden Aziz Efendi ibn-i Osman Efendi nâm 

kimesnelerden alenen bi’l-müvâcehe lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

ettikleri ihbâr ve iş’ar olunan şâhidân-ı merkûmânın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince 

ba’de’l-hükm yevm-i mezkûr merkûm Hacı Ali Ağanın sâlifü’z-zikr ikrârı mûcibince 

meblâğ-ı mezkûr yüz guruşdan müdde’i merkûm Cumali Ağaya edâ ve teslîm merkûm 

Hacı Ali ilzâm olunduğu tescil huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Vahid min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 490 

Ma’ruzât-ı dâileridirki Hazret-i fahri-i kâinât-ı ve ali ileyhi ve ala alihi ve fazlihi 

ve salavatilticânın işbu bin üç yüz on senesi şehr-i şevvâl-i şerîfin ğurresi medîne-i 

Malatya mahkeme-i şer’iyyesinde yevm-i Pazarertesinden mazbût ve sicil olub şehr-i 

mezbûrun sanisi abd olunan Salı gecesi hilal-ı Zilka’de-i Şerîf hâl-i rü’yet olunarak 

sabit olmamağla binâenaleyh tekmil-i selailer ile ğurre-i Zilka’de-i Şerîf Çeharşenbe 

gününden tescili serʼi olmağın mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu. 

 Tahrîren fî’l-yevmi Vahid min şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

 

Cilt 2 Numero 491(A) 

Ma’ruzât-ı dâileridirki Hazret-i fahri-i kâinât-ı aleyhi ala alihi ve aleyhi -salavat 

bin üç yüz on senesi şehr-i Zilka’de ğurresi medîne-i Malatya mahkeme-i şer’iyyesinde 

yevm-i Çeharşenbe gününden mazbut ve sicil olub şehr-i mezbûrun sanisi abd olunan 

pençşenbe günü hilal-ı Zilhicce’l-şerîf halen-ı rü’yet olunarak sabit olmamağla 

binâenaleyh tekmil sela ile ile ğurre-i Zilhicce’l-şerîf Cum’a gününden tescil-i şer’i 

olmağın muceble abd olunması meyanına metayen şehr-i şer’îf-i mezkûrun onuncu 

pazar günü olmak iktizâ itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olunarak takdim 

kılındı.  

Fi 9 Zilhicce sene 310 
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Cilt 2 Numero 491(B) 

Medîne-i Malatya ahallâtından Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ber-vech-i âti 

değirmenin kırk sehhâm ağyâr ile on altı buçuk sehhamına medîne-i Malatyanın 

Çarmuzu Mahâllesi imamı Abdullah Efendi ibn-i Hacı Muhammed ve muhtarı Ali bin 

Abdullah nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden sırren ve ba’de yine medîne-i 

mezbûrenin Bendbaşı ahâlîsinden Arab Vahhab bin Yusuf ve Abdullah bin Hacı Ahmed 

nâm kimesnelerden alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbâr ve 

iş’ar olunan mezkûr Çarmuzu Mahâllesi ahâlîsinden Bekir bin Mustafa ve Muhammed 

bin Ali nâm kimesnelerden her biri müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-müvâcehe edâ-ı 

şehâdetleriyle el-yevm va’z’ul-yed olduğu sabit ve mütehakkık olan medîne-i 

mezkûrenin Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden sâhib-i arzuhâl ? Abdulkerim bin Osman 

Efendi medîne-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde yine mezkûre Sarıcı-zâde 

Mahâllesi sakinlerinden olub er karındaşı sağir Mustafanın tesmiyye-i umûruna kıbel-

i’ş-şer’iden mensub vasîyye-i ma’rifetüz’z-zât Hacı Fatıma bint-i Osman nâm Hatun 

tarafından ber-vech-i âti redd-i cevâb iki kıt’a vekâletnâmeleriyle vekîl-i mü’eccel-i 

şer’ileri medîne-i mezbûre mahallâtından Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ 

vekîllerinden derûn-u arzuhâlde mezkûrede isimleri mezkûr Mustafa Efendi ibn-i Kasım 

Efendi ve Hafız Muhammed Efendi ibn-i Hacı Hasan Efendi müvâcehelerinde fi 12 

muharrem sene ‘aşer ve selâsemi’e ve elf. tarihiyle müverrih medîne-i mezkûre nâibi 

faziletlü Hüseyin Rüşdü Efendi ibn-i (Sahife 255) Ahmed Şakir Efendi hatmine hâvi 

işbu ibrâz eylediğim bir kıt’a i’lâm-ı şer’imizin ? vâlidem müteveffî Zeliha Hatunun 

hayatında pederim zimmetinde alacak hakkı olan üç bin yedi yüz elli guruş kable’l-ahz 

ve’l-istifa vefâtı cihetle verâseti benimle pederim müteveffâ Osman ve hemşirem gâʻib-i 

âni’l-meclis Aişe Hatuna intikâl edub pederim müteveffâ-yı merkûm Osman Efendi 

hayatında ve kemâl-i akl-ı sıhhatinde zikr-i âti terekemizde mezkûr on altı buçuk hisse-i 

sâbıkı halan ve şimdi benim için iştirâ ve tesalim ve kabz ve pederim müteveffâ-yı 

merkûmun ikrârıyla ma’rûf olan ? ? ? olub işbu ibrâz eylediğim bir kıt’a sened 

mantûkunca medîne-i mezkûrenin Halfeddin Mahâllesi ahâlîsinden gâʻib-i âni’l-meclis 

vekâletimi oğulları Hacı Mahmud ve Hacı Ali ve Hacı İbrahim ? Hacı İsmailin mülkleri 

olub medîne-i mezkûre civarında Kesrik karyesinde kâin bir tarafdan Sarıcı-zâde 

Abdullah ibn-i Hacı Mehmed Ağa tarlası ve bir tarafdan Akçadağlı İbrahim oğlu Resul 

tarlası ve bir tarafdan Şehnâhân deresi ve tarîk-i râbi‘ ? ile mahdûd ve meşhur Üç göz 
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değirmenin ber-vech-i mezkûr on altı buçuk hisse-i sâbıkalarını mezkûr üç bin yedi yüz 

guruş ? bana bey’i ? ? iştira ve kabz ve kabûl edub ol vecihle müstakilen mülk-ü 

müterâm iken müvekkilleri ve hisse-i mezbûr Hacı Fatıma Hatun fuzûlen ? değirmen-i 

mezkûrun hâsılâtından on kırât hınta ahz ve kabz etmekle hınta-i mezkûrenin tarafıma 

redd ve teslîme ve hisse-i mezbûre Hacı Fatıma Hatun ve ? tenbiyye  olunmak 

murâdımdır deyü tasaddî  eylediğim da’vâmda ifade-i sâniyyemle ifade-i evveliyyem ? 

? tahkik eylediğine binâen meşrû ve mültefit olmadığından dâ’vâyı mezkûremle 

mezbûre Hacı Fatıma Hatuna ? ? vekîlleri mumâ-ileyhâya ber-vech-i şer’î muârızdan 

men’olunduğu ? verilen hükm-ü i’lâm-ı mezkûre ? kanaatle ? celille ? istinâfen kabze-i 

? takdim eylediğim arzuhâl ve ? ? ? hâne-i celîle ? ? fi 9 Şaban sene 310 tarihli ? verilen 

kararda i’lâm-ı mezkûr müdde‘î-i mezbûrun da’vâ-yı ? da’vâ ahiresi ? ? ? rücû 

etmediğine ? olmadığından ? ? ? halledilmemeğle ? Husûs-ı mezkûrun sancağı mezkûr 

mahkeme-i şer’iyyesinde reddini iktizâ eder deyü hükm-ü mezkûrun ? karar verilmiş  

olub takdim istid’a ve merbut ? arz ve beyân eylediğim vech üzere zikr-i sibkat eden 

diğer ? on beş sehmini valildem müteveffâ-yı mezbûrenin pederim müteveffâ-yı 

merkûmun zimmetinde alacak hakkı olan üç bin yedi yüz guruş pederiim müteveffâ-yı 

merkûm hâl-ı hayat ve kemâl-i sıhhatinde ?ve kabz edub ol vecihle zikr olunan on beş 

sehhâm hisse-i ? benim malım olmağla sû‘âl olunup değirmen-i mezkûrede hisse-i 

mezkûrem ? ? ile beraber müvekkillere ? vasî-i mezbûre Hacı Fatıma Hatunun bi’l-izâfe 

vekîlleri merkûmâna beyyine olunmak matlûmumdur deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl 

vekîlân-ı merkûmândan her biri başka başka cevâblarında müteveffâ-yı (Sahife 256) 

merkûm Osman Efendi hayat ve kemâl-i akl-ı sıhhatinde iken değirmen-i mezkûrde zikr 

olunan on altı buçuk hisse-i ? ? iştirâ ve teslîm ve kabz ettikden sonra ber-vech-i 

muharrer vefât edub hisse-i mezkûre oğulları müdde’i merkûm ile li-ebeveyn karındaşı 

merkûm Mustafa ile sâir veresenin mevrûs ve müşterek mülkleri olmağla ve ? 

mezkûresine binâen müvekkillerimiz mezbûre Hacı Fatıma Hatun zikr olunan on beş 

kırat hıntayı ahz ve kabz eylediğine vekîlân-ı merkûmândan her biri tab’ân ve katı’ân 

ikrâr-ı mâ’dâ müdde’i merkûmun ?  müdde’asını inkâr eylediklerinde Husûs-ı mezkûrde 

? ? iştirâ beyyinesi ? olmağla müdde’i merkûm ber-vech-i muharrer müdde’asını usûl-ı 

mevzûasına tatbikân evvela bâ-varaka-i mahtûma mensup oldukları zeyl-i mezkûreye 

va’z-ı imzâ eden mezkûr Halfeddin Mahâllesi imamı Hacı Ahmed Efendi ibn-i Mustafa 

Efendi ve muhtarı Mustafa ibn-i Hacı Halil ve Sarıcı-zâde Mahâllesi imamı mumâ-ileyh 
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Hacı Ahmed Efendi ve muhtarı Bekir bin Ali Osman ve Hüseyin Bey Mahâllesi imamı 

Muhammed Efendi ibn-i Molla Ali ve muhtarı Ömer Hüseyin bin İbrahim nâm 

mevsûku’l-kelâm müzekkilerden sırren ve ba’de medîne-i mezkûrenin Zaviye Mahâllesi 

ahâlîsinden Ömer Efendi ibn-i Hacı Abdurrahman Efendi ile mezkûr Halfeddin 

Mahâllesi ahâlîsinden Abdullah Çavuş bin Hüseyin nâm kimesnelerden bi’l-müvâcehe 

lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbâr ve iş’âr olunan yine mezkûr 

Halfeddin Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali ve Hacı İbrahim ibn-i Hacı İsmail ve Mustafa 

Efendi ibn-i Hacı Hüseyin Ağa ve medîne-i mezkûrenin mezkûr Hüseyin Bey Mahâllesi 

ahâlîsinden Hacı Muhammed bin Hüseyin nâm kimesnelerden her biri müttefiki’l-lafz 

ve’l-ma‘nâ bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i edâ-yı şehâdetleriyle isbat itmegin mûcibince 

ba’de’l-hükm müvekkilleri mezbûre Hacı Fatıma Hatunun hisse-i şâyi’ası mezkûre 

hâsılât olub sâlifü’z-zikr ikrâr ve i’tiraf eyledikleri mezkûr on beş kırat hıntanın 

misüllülerini müdde’i merkûm Abdulkerim Efendiye red ve teslîm müvekkilleri 

merkûme Hacı Fatıma Hatuna bi’l-izâfe vekîlleri merkûmâna ba’de’t-tenbih müdde’i 

mumâ-ileyh Abdulkerim Efendinin mâ’dâ ziyâde bir buçuk sehhâm müdde’asıyla 

müvekkilleri mezbûr Hacı Fatıma Hatuna bi’l-izâfe vekîlleri merkûmân bilâ-beyyine-i 

muârızâdan men’ olunduğu tescil ve huzûuâlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tis’a ve’l-ʻışrin min şehr-i Zilka’de-i Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 492 

medîne-i Malatya muzâfatından Kilayik karyesi sâkinelerinden işbu ba’is’ül 

vesîka ma’rifetüz’z-zât Emine bint-i İbrahim nâm Hatun meclis-i şer’î hâzır-ı 

lazımüttevfir hâsım-ı hâcede takrîr-i kelâm ve ta’bir-i ân-il merâm edub karye-i 

mezkûre ahâlîsinden Abdurrahman ibn-i Abbas kahya zevc-i dahilim iken işbu târih-i 

vesîkadan iki sene mukaddem Yemen Vilâyet-i Celîlesinde asâkir-i şâhane elli beşinci 

alayının ikinci taburu neferâtından iken ecel-i mev’ûduyla vefât edub müteveffâ-yı 

merkûmun firâşından hâsıla ve benden ? sülbiyye-i sağire kızını terk ederek ber-vech-i 

muharrer vefât edub benimle sağire-i mezbûre bilâ-nafaka ? ? kaldığımızdan zevc-i 

ahere nefsini tezvîc etmek üzere taraf-ı şer’i şerîfden ? matlûbumdur dedikde mezbûre 

Emine Hatunun takrîr-i meşrûsu mûrafaʼa mutâbık olduğu zevc-i merkûm Abdurrahman 

bin abbas kahya arifan  

(Sahife 257)  
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Cilt 2 Numero 493 

Ati’z-zikr hâne ve bağa el-yevm vazʼ-ı yedi beyyine-i adl ile şer’an sabit ve 

mütehakkık olan medîne-i Malatya mahallâtından Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden Halil 

bin Bekir bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli medîne-i mezkûre mahallâtından Göksofu 

Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden işbu bâ‘isü’l-i’lâm Kenan Ağa veledi Osik 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde yine mezkûr Akpınar Mahâllesi 

ahâlîsinden Nizâm oğlu İbrahim bin Ahmed müvâcehesinde mezkûr Akpınar 

Mahâllesinde vâki bir tarafı ? Ali hânesi ve bir tarafı ? ?  Zâde Hacı Hasan ? ve bir 

tarafdan işbu hâzır-ı bi’l-meclis merkûm İbrahimin bağı ve taraf-ı râbi tarîk-i amm ile 

mahdûd bir bâb hâne mâ’a bağı müvekkilim merkûma müstakil mülk-ü müşterâsı olub 

bağ-ı mahdûd mezkûr cihetinde ? bir buçuk ? ? iki arşın yüz guruşluk mahâl arazi 

müvekkilim merkûmanın hudûd-u mezkûre dahilinde ber-vech-i muharrer müstakilen 

mülkü olduğu halde merkûm İbrahim araziyi mezkûreye çalı çekerek müvekkilim 

merkûmann tasarrufuna mani ve müdâhale  eylediğinden bu babda ? vukû’’ bulan 

müdâhalesinin men’i bi’l-vekâle talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu 

cevâbında zikr olunan hâne ve bağ müvekkili merkûmun mülk-ü müşterâsı isede ? olan 

mezkûr arsa mülk-ü müşterâsı hudûdu dahili olmayıp ? ? mülk-ü müvekkilim olub ol 

vecihle on dört seneden beri araziyi mezkûreye mutasarrıf ve ?  müdâhale ederim deyüp 

vekîl-i mumâ-ileyh Kenan Ağada işbu müdde’ayı hâne ve bağ evvelân merkûmun 

mülkü mevrûsu ? müvekkilim merkûm Halilin mülkü müşterâsı olduğunu ? ikrâr ve 

i’tirâf edub husûsu mezkûre ? da’vâ ve tahkik eylediğinden da’vâyı mezkûrun reddini 

talep ederim deyü makam-ı def’ide irâd eylediği kelâmı ? arazi müdde’i merkûmun 

mülk-ü müşterâsı dahili olduğunu merkûm İbrahim ikrâr eylemediğine binâʼen kelâmını 

? ? ? meşrû ve mütlefit olmadığı kendiye tefhim mûcibince da’vâ-yı mezkûrun fasl ve 

hısmı iktizâ eylediği tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sadis ʻışrin min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 494 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Oğur oğlu 

Makdis mahdumu diğer Kirkor ile mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden ve 

milleti merkûmdan Sekbas oğlu Sarkis nâmun kimesneler medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin Çukurdere Mahâllesi 



202 
 

ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Barutcu-zâde Mehmed Efendi ibn-i Ahmed Efendi 

mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin Çukurdere 

Mahâllesi ahâlîsinden ? oğlu Ohannis ile meyânemizde olan hâne ve hukûk (Sahife 258) 

vesâire de‘âvilerimizi bundan böyle leh ve alehimizde vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i 

de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve 

muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi 

talebine şuhûd-ı ikâme ve istimâine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına tebliğ-i 

tebelüğüne ve hacz muamellesine ve tenfiz icrâsına ve i’tiraz âle’l-hükm ? ve’l-hâsıl 

salahiyet-i şer’iyye ve kanûniyenin derece-i nihâyetine kadar taraflarımızdan mumâ-

ileyh Mehmed Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i 

münasib nasb ve ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi ber-minvâl-i muharrer vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği adâya taʼahhüd ve iltizâm 

eylediği mâ-vâk’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sadis ʻışrin min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 495 

Medîne-i malatya muzâfatından Aşağı Banazi karyesi ahâlîsinden Köse Ömer 

oğlu Mehmed bin Ömer ile karye-i mezkûre ahâlîsinden Hüseyin bin Ali medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifi enverde medîne-i mezkûre mahâllâtından 

Göksofu Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Kenan veledi Osik mahzârında 

ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub mûrisimiz müteveffâ-yı Aişe bint-i Abdullah medîne-i 

mezkûrenin Halfeddin Mahâllesi ahâlîsinden vefât eden Kılıçcı-zâde müteveffî Hacı 

Mahmud zimmetinden olan iki kıt’a sened mûcibince alacağı ile müteveffîyye-i 

mezbûrenin semen hissesine ve müteveffâ-yı merkûmun terekesine vaz’ül yed olan 

mezkûr Halfeddin Mahâllesi ahâlîsinden Kılıçcı-zâde Hacı İbrahim ve Hacı Ali ve 

hemşireleri ile bundan böyle leh ve alehlerimizde vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i 

de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  

ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi 

talebine şuhûd-ı ikâme ve istimâine ve yemîn tekâifine ve i’lâm ahzına tebliğ-i 

tebelüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz muamellesine ve’l-hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve 

kanûniyenin derece-i nihâyetine kadar tarafımdan merkûm Kenan Ağayı vekâlet-i 

amme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledik 
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dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği 

adâya taʼahhüd ve iltizâm eylediği mâ-vâk’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sadis aşer min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 496 

Medîne-i Malatyanın çarşısında vâki rafaetlü Hacı Abdullah Efendi hânında ? 

tüccarlarından Sivas vilâyet-i celîlesi mahâllâtındann Kayseri Kapısı Mahâllesinden ve 

teb’âyı devlet-i âliyyenin Ermeni milletinden Simon veledi Kirkor ile İsrail veledi ? her 

biri medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifi enverde medîne-i mezkûrenin 

Haraza Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Gabril Efendi veledi Ohannis 

mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûre kurrâlarından Mübarek 

karyesi muhtarı ? ? ve ? karyesi ? vesaire ile meyânelerimizde vukû’’ bulmuş ve 

bulacak alacak vesâire de‘âvilerimizi bundan böyle leh ve alehimizde â‘id olduğu 

mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i 

cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve istid’a 

velâyeme kendü imzâsıyla takdîmine ve şuhûd-ı ikâme ve istimâine ve yemîn tekâifine 

ve hacz muamelesine ve tebliğ-i tebelüğüne ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl salahiyet-i 

şer’iyye ve kanûniyenin derece-i nihâyetine kadar tarafımızdan mumâ-ileyh Kapril 

Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb 

ve ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i (Sahife 259) lazımesini kemâ-yenbaği adâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-

vâk’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sadis min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 497 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Yeni Hamam Mahâllesi ahâlîsinden ve teb’âyı 

Devlet-i âliyyenin Ermeni milletinden tüccar oğlu Agop veledi Garabet nâm medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifi enverde medîne-i mezkûrenin Göksofu 

Mahâllesi ahâlîsinden ve millet-i merkûmdan da’vâ vekîli Kenan Ağa veledi Osinin 

müvâcehesinde ikrâr-ı tamm ve ta’bir-i ani’l-merâm edub medîne-i mezkûrenin mezkûr 

Yeni hamam Mahâllesi ahâlîsinden Nalçacı-zâde Hafız Mehmed Efendi ile 

meyânemizde olan ? ? ? olan Mahâllerin ? de‘âvilerimizle bundan böyle vukû’’ bulmuş 
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ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede 

muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i 

mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı ikâme ve istimâine ve yemîn tekâifine 

ve i’lâm ahzına ve tebliğ-i tebelüğüne ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve 

kanûniyenin derece-i nihâyetine kadar tarafımızdan merkûm Kenan Ağayı vekâlet-i 

amme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim 

dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği adâya 

taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vâk’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sadis min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 498 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Kızıl Keşiş Mahâllesi ahâlîsinden ve Ermeni 

milletinden ? oğlu Sergi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i 

mezkûrenin Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden iken vefât eden Bekir Ağa ibn-i 

İbrahimin verâseti zevce-i menkûhâ-i metrûkesi Zeyneb bint-i Hasan ile sülb-i kebir 

oğulları Abdurrahman ve İbrahim ve sülbiyye-i kebire kerimesi Ümmühan ile ğaib-i 

âni’l-beled ? münhâsıra olduğu ledi’ş-şer’il enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra 

müdde’i merkûm Sergi verâset-i mezbûreden ma’rifetüz’z-zât Ümmühan bint-i Bekir 

Ağa nâm Hatunun ber-vech-i âtî kavak da’vâsına vekîl olduğunu ? ? olduğu medîne-i 

mezkûrenin Hacı Abdi-zâde Mahâllesi ahâlîsinden zevci Zaptici-zâde Abdurrahman 

Ağa ibn-i Abdullah müvâcehesinde gâʻib-i âni’l-meclis medîne-i mezkûrenin bidayet 

hukûk mahkemesi mübaşirlerinden Abdurrahman bin Bekir Ağanın müstakilen malı 

olarak iki yüz on beş guruş semen-i medfû mukabelesinde on yedi aded kavak eşcarını 

iştirâ ve kabz ve kabûl edub kavak-ı mezkûreleri kat’i etmek istiyor ise de vekîl-i 

merkûm Abdurrahman Ağa mâni olunmasıyla merkûm Abdurrahman Ağanın 

müdâhalesinin men’nini talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında 

mezkûr kavaklar müvekkîlem ? mezbûre Ümmühan Hatun ile verese-i sâireyi 

merkûmeye pederleri müteveffâ-yı merkûmdan mûrisimizun mülkleri olub müvekkîlem 

mezbûrenin rızası ? vukû’’ bulan bey’ şer’an sahîh ve mu‘teber  olmadığından mezkûr 

kavaklara be-hak müdâhale ederim deyüp merkûm Sergi dahi zikr olunan kavakları 

iştirâ eylediğim vâki tte mübaşir-i merkûm Abdurrahman Ağa ile verese-i sağire-i 

merkûmenin emr ve rızalarıyla iştira eyledim deyü makam-ı def’ide irâd eylediği 
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kelâm-ı merkûm Serginin kelâm-ı evveliyle kelâm-ı ahiresi ? vukû’’ bulan tenâkuz 

ledi’s-sû‘âl tevfik edemediğinden şer’an sahih ve mu‘teber  olmadığı kendüye tefhim ve 

mûcibince def’i mezkûreyle müvekkillerimiz mezbûreye bi’l-izâfe vekîl-i merkûm 

Abdurrahman Ağaya ber-vech-i şer’i muârızdan men’ olduğu tescil ve bi’l-iltimas 

huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sadis aşer min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 260) 

Cilt 2 Numero 499 

Medîne-i Malatya mahâllâtında bin üç yüz seksan senesinde vefât eden Fatıma 

bint-i Mustafanın verâseti sadriyye-i kebire kızları ma’rifetüz’z-zât Hadice ve 

Ümmühan bint-i Yakup ile kendüden mukaddem vefât eden Ahmed bin Yakubun sülb-i 

sağir oğlu diğer Yakub ile sülbiyye-i sağire kızı Emineye münhâsıra olduğu ledi şer’i 

enver zâhir ve nümâyan olduktan sonra verese-i mezbûreden mezbûre Hadice ve 

Ümmühan Hatunların başka başka bâ-hüccet-i şer’iyye vekîlleri ve zevcleri her biri 

mezkûr Tecde Mahâllesi ahâlîsinden ve tüccar sınıfından Hacı Mustafa bin Ali Hacı 

Musa bin Ömerden her biri medîne-i mezkûre mahkemesinden meclis-i şer‘i şerifil 

enverde yine Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden kezâlik tüccar sınıfından sağirân-ı 

merkûmân Yakub ? bâ-hüccet-i şer’iyye vasî-i mezbûreleri zikr-i âti bağa el-yevm vaz’ı 

yed beyyine-i âli ile sabit ve mütehakkık olan Müslüm bin Bekir müvâcehesinde 

Mahâlle-i mezkûrede vâki bir tarafdan müteveffîye-i mezbûre Fatıma Hatun bağı ve bir 

tarafdan Cebrail bin Yusuf bağı ve bir tarafdan tarîk-i amm ve tarîk-i râb’i tarîk-i hass 

ile mahdûd tahminan dört kırat istiâb ederi bin beş yüz guruş kıymetinde ? ? bağını 

müteveffâ-yı merkûm Ahmet hayat ve kemâl-i akl-ı sıhhatinde vâlidem mezbûre Fatıma 

Hatunun malıdır deyü ikrâr etmiştir binâenaleyh bağı mahdûd-u mezkûr müteveffîyye-i 

mezbûre Fatıma Hatunun müstakilen malı olub ber-vech-i muharrer verese-i 

mezbûreden müntakil olmağla müvekkilim mezbûre Hadice ve Ümmühan Hatunların 

hisse-i şer’iyyelerinde kifâyet ve mahâlînde layık vecihle müvekkil-i mezbûrâtâna başka 

başka red ve teslîme vasî-i merkûm ? ve tenbih olunmak muradımdır deyü müdde’i 

vekîlân-ı merkûmân Hacı Musa ve Hacı Mustafadan her biri başka başka takrîr-i 

meşrûhlarına binâen tasaddî  eyledikleri da’vâları meşrû ve  mültefid olmadığı 

kendilerine tefhim ve mûcibince da’vâ-ı mezkûreleriyle vasî-i merkûman her biri 
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muârızdan men’olundukları tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Hamis aşer min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 500 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden müteveffî 

Şaban Ağa ibn-i Abdullahın sülbiyye-i sağire kızı Fatımanın tesviye-i umuruna kıbel-i 

şer’iden bâ-hüccet-i şer’iyye vasî medîne-i mezkûrenin mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi 

ahâlîsinden DivânEfendisi-zâde Abdullah Efendi ile Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden ve 

asâkir jandarma süvari çavuşlarından Hasan Çavuş ibn-i (silik) ve merkûm Hasan 

Çavuşun taht-ı velâyetinde bulunan sülb-i sağîr oğlu Mehmed Emin velisi ve babası 

merkûmle ma’an medîne-i mezkûr mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifi enverde medîne-i 

mezkûrenin Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve dâ’vâ vekîllerinden Tırnovalı Mustafa 

Efendi ibn-i Kasım Efendi mazarında her birileri başka başka bizzat ve bi’l-vesâye ve 

bi’l-velâye ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub bundan böyle sağiri merkûmla mâ’an leh 

ve alehimizde vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimizle müteveffâ-yı merkûm 

Şaban Ağanın terekesi alehinde ikâme olunan her nev’i da’vâ larımızı â‘id olduğu 

mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i 

cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve i’lâm ahzına ve şuhûd-ı ikâme ve 

istimâine ve yemîn tekâlifine hükm-ü ğıyâbi talebine ve i’lâm ahzına ve tenfiz icrâsına 

ve’l-hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve kanûniyenin derece-i nihâyetine kadar taraflarımızdan 

mumâ-ileyh Mustafa Efendi vekâlet-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i 

münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vâk’a bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i Aşer min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 261) 

Cilt 2 Numero 501 

Medîne-i malatya muzâfatından ahâlîsinden ve medîne-i mezkûrede asâkir-i 

şahane süvari neferâtlarından sahib-i arzuhâl Abdulah Çavuş bin Hüseyin medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde mezkûr Kadı Çayırı karyesi ahâlîsinden ve 

? sınıfından derûn-u arzuhâlde ismi mezkûr Hüseyin bin Abdulah müvâcehesinde işbu 
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tarih-i i’lâmdan on beş sene mukaddem sekiz yüz guruş kıymetinde bir re‘s ? ? merkûm 

Hüseyin Ağaya iade ve teslîm eylediğimde ol dahi iş’ar ve teslîm ve kabz eyledikten 

sonra mezkûr ferrâğı emr-u rızası ? ?  ahz ve kabz ve umuruna sarfla istihlâk edub bey’i 

mezkûr hâlâ ? ? vermeyüb ferrağımın ? ? kıymeti olan meblâğ-ı mezkûr sekiz yüz 

guruşu Hüseyin Ağa hâlâ talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında 

tarih-i mezkûrede mezkûr ferrağı müdde’i merkûmdan iştirâ ve teslîm ve kabz ve kabûl 

ve semeni mezkûrunu merkûm Abdullah Ağaya tamamen edâ ve teslîm eyledim deyü 

ba’de’d-def’i ve’l-izâfe def’i mezkûr müdde’asına aslâ şâhidim yoktur deyü ikâme-i 

şuhûddan izhâr-ı acz ? bi’t-taleb merkûm Abdullah ağa bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i 

yemîn etmesi mûcibince merkûm Hüseyin ağa def’i mezkûruyla merkûm Abdullah 

ağaya bilâ-beyyine-i muârızdan ba’de’l-men’i ve’l-inkâr merkûm Abdullah ağa ber-

vech-i muharrer ? müdde’asıyla yemîn itmegin mûcibince da’vâ sı ? ? ? merkûm 

Hüseyin Ağaya bilâ-beyyine-i mu’ârızdan men’ olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine 

i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i Aşer min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 502 

Medîne-i malatya mahâllâtından Halfeddin Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali ve 

İbrahim ibn-i Hacı İsmail medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifi enverde 

medîne-i mezkûrenin Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden 

Abdullah Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi mahzarından her biri başka başka ikrâr-ı tam 

ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin Aşağı Banazi Mahâllesi ahâlîsinden Köse 

Ömer oğlu Ömer bin Mehmed ve Bekir ve Hüseyin ibn-i Ali nâmun kimesneler 

alehimizde ikâme eyledikleri berat da’vâsıyla bundan böyle vukû’’ bulmuş ve bulacak 

kaffe-i de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve 

mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve 

şuhûd-ı ikâme ve istimâine ve yemîn tekâlifine ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl salahiyet-i 

şer’iyye ve kanûniyenin son derecesine değin taraflarımızdan mumâ-ileyh Abdullah 

Efendiyi vekâlet-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn 

eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği 

edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vâk’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Vahid ve ʻışrin min şehr-i Zilhicce sene 310 sene ‘aşer ve 
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selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 503 

Ati’z-zikr hâne ve bağ el-yevm va’z-ı yed’i beyyine-i adl ile şer’an sabit ve 

mütehakkık olan medîne-i malatya mahâllâtından Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden Halil 

bin Bekir bâ-hüccet-i şer’i vekîli medîne-i mezkûrenin  Göksofu Mahâllesi ahâlîsinden 

ve da’vâ  vekîllerinden işbu bâ’is-i i’lâm Kenan Ağa veledi Osikʼin medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’imizde yine mezkûr Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden Oskanlı-

zâde(?) Halil bin Ahmed müvâcehesinde mezkûr Akpınar Mahâllesinde vâki  bir 

tarafdan ?oğlu Ali hânesi ve bir tarafdan ?Hacı Hasan Ağa bağçesi ve bir tarafdan işbu 

hâzır-ı bi’l-meclis merkûm Halil hânesi ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i amm ile mahdûd bir bâb 

hâne ma’â bağ müvekkilim merkûmun müstakilen mülkü müşterâsı olub hâne-i mahdûd 

mezkûr cihetinde yüz guruşluk bir mikdar divar mülkü arsası müvekkilim merkûm 

hudûd-u mezkûre dahilinde ber-vech-i muharrer müstakilen mülkü olduğu halde 

merkûm Halil mezkûr divar arsasının tasarrufuna mani (Sahife 262) ve müdâhale 

eylediğinden bu babda fuzulî vukû’ bulan müdâhalenin mennini bi’l-vekâle taleb 

ederim deyü ba’de’da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında zikr olunan hâne ve ve bağ 

müvekkili merkûmun mülk-ü müşterâsı isede ? ? olan mezkûr arsa mülk-ü müşterası 

hudûd dahil olmayıp ? ceddî mülkü mevrûsum olub ol vecihle on dört seneden beri 

divar-ı mezkûr arsasına mutasarrıf ve be-hak müdâhale ederim deyüp vekîl- mumâ-

ileyh Kenan Ağada işbu müdde’aya hane ve bağ evvelâ merkûmun mülk ? ? 

müvekkilim merkûm Halilin mülk-ü müşterası olduğunu ? ikrâr ve i’tiraf edub husûsu 

mezkûrede ? ? da’vâ tahkik eylediğinden divarı mezkûrenin reddini talep ederim deyü 

mukaddem def’ada irâd eylediği kelâmı ? ? olan divar arsası müdde’i merkûmun mülk-

ü müşterası dahili olduğunu merkûm Halil ikrâr eylediğine binâen kelâmını ? ? vukû’’ 

olmadığından meşrû ve mültefit olmadığı kendiye tefhim ve mûcibince da’vâ yı 

mezkûrenin ? ? iktizâ eylediği tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i Aşer min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 504 

Medîne-i Malatya Muzâfatından Kündi Beg karyesi ahâlîsinden Osman bin Ali 

ve İbrahim bin Bekir ta’rifleriyle ma’rifetüz’z-zât karye-i mezkûre sâkinelerinden işbu 

bâ’is’ül vesikâ Hadice bint-i Hüseyin nâm Hatun meclis-i şer’i hâzır-ı lâzım ? takrîr-i 
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kelâm ve ta’bir-i aniʼl-merâm edub karye-i mezkûre ahâlîsinden İbrahim Halil bin Ali 

zevc-i ? iken işbu tarih-i vesikadan bir buçuk sene mukaddem buradan ? ? vilâyet-i 

celîlesinde asâkir-i şâhâne neferatından bulunduğu halde ol tarihde merkûm İbrahim 

Halil ecel-i mev’ûdiyle vefât edub bilâ nafaka ve ? ? kaldığım cihetle zevc-i âhire 

nefsini tezvîc etmek üzere taraf-ı şer’i şerîfden bir kıt’a izinnâme i’tâ olunması 

matlûmumdur dedikde mezbûre Emine Hatunun tağrîr-i meşrûʼu vâk’a mutâbık 

olduğunu ve zevc-i merkûm İbrahim Halil Aliyi ârifân ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i 

mesâliminden mezkûr Yemen vilâyet-i Celilesinde müstahdem asâkir-i şâhânenin elli 

beşinci alayının ikinci taburu neferâtından ve medîne-i mezkûrenin Çırmıktı karyesi 

ahâlîsinden Mehmed bin Bekir ve mezkûr Kündü Beg karyesi ahâlîsinden Halil bin 

Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’i hâzırân olub istişhâd 

olunduklarında işre’l-şehâde fi’l-hakîka karye-i mezkûre ahâlîsinden İbrahim Halil bin 

(silik) vilâyet-i mezkûre elli beşinci alayının üçüncü taburunun birinci bölüğünün 

efrâdından iken tarih-i mezkûrde ecel-i mev’ûduyla vefât edub salât-ı haze ve defne 

hâzır bulunarak bu vecihle şâhidiz ve şehâdet ideriz deyü her biri müttefik’ül-lafz ve’l-

ma’na edâ-ı şehâdet-i şer’iyye edub ba’de’t-ta’dil ve’l-tezkiyye şehâdet-i mezkûreleri 

mûcibince ba’de’l-hükm müdde’î mezbûre Hadice Hatunun zevc-i âhere nefsini tezvîc 

için verilmeğin mâ-vâk’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Hamis ve’l-ʻışrin min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 263) 

Cilt 2 Numero 505  

Medîne-i Malatya mahâllâtından Saray Mahâllesi ahâlîsinden Alibey-zâde Ali 

Efendi ibn-i Mehmed medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifüʼl- enverde 

medîne-i mezkûrenin Ferhadiye Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Mustafa 

Efendi ibn-i Kasım Efendi mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub medîne-i 

mezkûrenin İlyas Mahâllesi ahâlîsinden Kekeç Ömer oğlu Halil Efendi ile 

meyânemizde olan alacak de‘âvim ile bundan böyle ahâlî-i sâirece leh ve alehimde 

vukû’ bulmuş ve bulacak de‘âvilerimi â‘id olduğu mahmeke-i şer’iyye ve nizâmiyede 

muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve iade-i 

mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı  ikame ve istimaine ve yemîn tekâlifine 

ve i’lâm ahzına tebliğ-i tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz muamelesine ve i’tirâz-ı 
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alimü’l-hâkim ve ğayra ve’l-hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve nizâmiyenin son derecesine 

kadar tarafımdan mumâ-ileyh Mustafa Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlâka-i sahîhâ-i 

şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-minvâl-

i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya 

taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vâk’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Râbi ve’l-ʻışrin min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 506 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden ve ermeni 

milletinden ? oğlu Ohannis veledi Garabet nâm kimesne medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifüʼl- enverde medîne-i mezkûrenin ? Mahâllesi 

ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Atmalı-zâde Hafız Muhammed Efendi ibn-i Hüseyin 

Ağa mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi 

ahâlîsinden ve milleti merkûmeden Sekbas oğlu Sergi ve Ohur oğlu Kirkor nâm 

kimesneler ile meyânelerimizde tekevvün eden mülk vesâire de‘âvilerim ile bndan 

böyle leh ve alehimde vukû’ bulmuş ve bulacak de‘âvilerimi â‘id olduğu mahmeke-i 

şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf 

ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı  ikame ve istimaine 

ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına tebliğ-i tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz 

muamelesine ve ve âharı tevkîle ve’l-hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin derece-i 

nihâyetine kadar tarafımddan mumâ-ileyh Hafız Mehmed Efendiyi vekâlet-i amme-i 

mutlâka-i sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde 

ol dahi ber-minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-

yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vâk’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i ve’l-ʻışrin min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 507 

An-asl Eğin kazası ahâlîsinden olub ? Malatya mahâllâtından Mustafa Paşa 

Mahâllesi ahâlîsinden Ermeni milletinden ? esnafından Agop veledi İstephan nâm 

kimesne medîne-i mezkûre medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifüʼl- 

enverde medîne-i mezkûrenin Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden 

Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve takriri kelam edub 
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mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Ağor oğlu Kirkor ile meyânemizde 

tekevvün eden emlak ve arazi ve hukuk vesâire ile bundan böyle (Sahife 264) leh ve 

alehimde vukû’ bulmuş ve bulacak de‘âvilerimi â‘id olduğu mahmeke-i şer’iyye ve 

nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze 

ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı ikame ve istimaine ve yemîn 

tekâlifine ve tebliğ-i tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz muamelesine ve ve âharı 

tevkîle i’tirâz-ı alimü’l-hâkim ve’l-hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin derece-i 

nihâyetine kadar tarafımddan mumâ-ileyh Mustafa Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlâka-i 

sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi 

minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği 

edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vâk’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i ve’l-ʻışrin min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 508 

Ma’murat’ül Azîz Vilâyet-i Celîlesine tabi Zerkişan karyesi ahâlîsinden Hüseyin 

bin Kaya medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîfde yine medîne-i 

mezkûrenin hazine-i celîle vekîli Mustafa Efendi ibn-i (silik) müvâcehesinde işbu tarih-i 

i’lâmdan on bir gün akdem vilâyet-i mezkûreye tabi ? Cumali nâm kimesne ? 

mezkûrede ğaib iki yüz kırk guruş kıynetinde bir re’s dişi merkebi bulup medîne-i 

Malatya kasabasına götürmüş ve Hacı ? ? isede bulamayıp Malatya belediye ? 

vasıtasıyla bulunmak üzere canbaz Hacı Mehmed nâm kimesneye hükümet-i seniyye 

marifetiyle verilmiş ve mezkûr merkeb ahırlarının kaybetmiş olduğu merkeb 

olduğundan merkebi mezkûri talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl ve’l-inkâr 

müdde’i merkûm ber-vech-i muharrer müdde’asını usûl-ı mevzûasına tatbikan evvelâ 

bâ-varaka-i mahtûme mensub olduğu zeyl-i mestûreye vaz’ imzâ eden mezkûr Körkişan 

karyesi imamı Muhammed Efendi ibn-i Mahmud ve muhtarı Mahmud bin Hüseyin ile 

medîne-i Malatya mahâllâtından Çarmuzu Mahâllesi ahâlîsinden Yusuf bin Ali nâm 

mevsûk’ul kelâm müzekkilerden alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbulü’ş-şehâde 

ettikleri ihbâr ve iş’ar olunan mezkûr Körkişan karyesi ahâlîsinden (silik) İsmail bin 

Ömer ve Ali bin İsmailden her biri müttefik’ül-lafz ve’l-ma’na bi’l-müvâcehe ber nahc-ı 

şer’i edâ-ı şehâdetleriyle ba’de’l-isbât ? ve’l-hükm mûcibince merkebi mezkûr merkûm 

Hüseyine redd ve teslîme hazine-i celîle bi’l-izâfe vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendiye 
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tenbiyye olduğunu ? bi’l-iltimas huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i ve’l-ʻışrin min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 265) 

Cilt 2 Numero 509 

Medîne-i malatya mahâllâtından Aşağı Banazi Mahâllesi sâkinelerinden sahib-i 

arzuhâl ma’rifetüz’z-zât Emine bint-i Hacı Davudun bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli medîne-

i mezkûrenin  Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Abdullah 

Efendi ibn-i Hacı Ahmed medîne-i mezkûre  mahkemesinde meclis-i şer‘i şerîf-i 

enverde yine medîne-i mezkûre  muzâfatından Yukarı Banazi karyesi ahâlîsinden tarih-i 

i’lâmdan iki sene mukaddem vefât eden Hacı Hasan Ağa ibn-i Osmanın verâseti zevce-i 

menkuhâ-i metrûkesi müvekkilim mezbûre Emine bint-i Musa ile sülb-i kebir oğulları 

Osman ve Bekire münhâsıra ve tashîh mesele-i mirâsiyeleri ? kırk sehhâmdan ibaret 

olub sehhâm-ı mezkûreden iki sehhâmde müvekkilim mezbûre Emineye isabeti ba’de’t-

tahkîki’ş-şer’i verese-i merkûmdan merkûm Osman Ağadan kezâlik bâ-hüccet-i 

şer’iyye vekîlli medîne-i mezkûrenin Ğarine Mahâllesinden ve da’vâ  vekîllerinden 

Bayram Efendi ibn-i Mustafa müvâcehesinde işbu tarih-i i’lâmdan yigirmi gün 

mukaddem müteveffâ-yı merkûm Hacı Hasan ağanın metrûku emvâl-ı menkûle ve gayrı 

menkûle ve bi’l-cümle terekesinden hisse-i şer’iyyesine mukabil merkûm Osman ve 

vekîl-i merkûm Bayram Efendi hâzırlarıyla yigirmi dört saat müddetde müvekkillim 

mezbûreye edâ ve teslîm etmek üzere ? ? ? bin yüz guruş üzere sulh ve ibrâ ve sulh-u 

mezkûri müvekkilim mezbûre ile merkûm Osman Ağadan her biri rızalarıyla kabûl 

edub binâenaleyh bedel-i sulh-u mezkûr müvekkilim mezbûreye hâlâ edâ ve teslîm 

etmek üzere merkûm Osman ağaya beyyine olunması bi’l-vekâle matlûmumdur deyü 

da’vâ  ettikde vekîl-i merkûm Bayram Efendi hâzır olduğu halde merkûm Osman ağa 

dahi cevâbında kâziyye-i minvâl-i muharrer üzere olarak bedel-i sulh-u mezkûri bin 

guruşdur ? müdde’iyye-i mezbûreye edâ ve teslîm edeceğüm deyü tab’ân ve katı’ân 

ikrâr mada müdde’i vekîli merkûmun ber-vech-i muharrer ziyâde müdde’asını ba’de’l-

inkâr vekîl-i merkûm ber-vech-i muharrer mâ’dâ ziyâde müdde’asına asla şâhidim 

yoktur deyü ikâme-i şuhûddân izhâr-ı acz ile taleb-i tahlîf olundukda merkûm Osman 

ağa bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’iyye yemîn-i nukûl itmegin mûcibince ba’de’l-hükm 

meblâğ-ı merkûm bin yüz guruş müdde’iyye-i mezbûre Emine Hatuna hâlâ edâ ve 
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teslîm vekîl-i merkûm Bayram Efendi hâzır olduğu halde müvekkilim merkûm Osman 

ağa ilzâm olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i aşer min şehr-i Zilhicce-i Şerîf sene ‘aşer ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 510 

Müteveffâ-i âtî-l-beyânın ber-vech-i âtî  vârisi olduğunu iddiʼâ eden Anadoluda 

Ma‘mûrâtü’l-Azîz  vilâyeti celîlesi dahilinde medîne-i malatya mahâllâtından Haraza 

Mahâllesi ahâlîsinden işbu bâ‘isü’l-vesîka İsmail Efendi ibn-i Osman medîne-i mezkûre  

mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifil enverde medîne-i mezkûre Nuriye Mahâllesi 

ahâlîsinden Cumail ağa ibn-i İbrahim müvâcehesinde an-asl Erzurum vilâyet-i celîlesi 

dahilinde ? kazası ahâlîsinden olub medîne-i mezkûrenin  mezkûr Haraza Mahâllesi 

sâkinelerinden vefât eden zevcem Zehra bint-i Ahmedin verâseti benimle sadr-i sağir 

oğulları  Abdulkadir ve Aliye münhâsıra olmağla mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûre 

Zehranın hayatında malından ve yedinden istikrâz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk 

edub ol vecihle merkûm Cumali ağanın zimmetinde alacak hakkı olan sekiz guruş 

kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât etmekle meblâğ-ı mezkûr sekiz guruşdan iki guruş bana 

isabet etmekle meblâğ-ı mezkûr iki guruş bi’l-verâse hâlâ talep ederim deyü da’vâ  

ettikde kable’s-sû‘âl olduğu cevâbında cihet-i mezkûreden ol mikdar guruş müteveffîye-

i mezbûre (Sahife 266) Zehra Hatuna deyni olduğunu ? ikrâr ve i’tirâf lakin müdde’i 

merkûmun ber vech-i muharrer verâset müdde’asını inkâr etmekle müdde’i merkûmdan 

ber vech-i meşrûh verâset müdde’asını muvafık beyyine talep olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı 

ricâl-i mesâliminden ve medîne-i mezkûrenin  Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden Hamdi 

Efendi bin Coşkun Efendi ve yine medîne-i mezkûrenin  Arslan Bey Mahâllesi 

ahâlîsinden Ömer bin (silik) nâm kimesneler meclis-i şer’i hâzıran olub istişhâd 

olunduklarında işre’ş-şehâdet ve fi’l-hakîka an-asl Erzurum vilâyeti celîlesi dahilinde ? 

kazası sâkinelerinden olub ma’rifetân medîne-i mezkûrenin Haraza Mahâllesi 

sâkinelerinden iken bundan (silik) ay evvel vefât eden Zehra bint-i Ahmedin verâseti 

işbu hâzır-ı bi’l-meclis müteveffîye-i mezbûrenin zevc-i metrûku İsmail bin Osman ile 

sadr-ı sağir oğulları Abdulkadir ve Aliye münhâsıra olub bunlardan gayrı vâris ve 

terekesine müstahakk ahârı olduğu ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vecihle 

şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz deyü her biri müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ edâ-ı şehâdet-i 

şer’iyye ettiklerinde şâhidân-ı merkûmandan her biri usûl-ı mevzûasına tatbikân evvelâ 
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bâ-varaka-i mahtuma mensup oldukları zeyl-i mestûreye vaz’-ı imzâ eden medîne-i 

mezkûrenin  mezkûr Akpınar Mahâllesi imamı Hüseyin Efendi ibn-i Sâ‘id Efendi ve 

muhtarı Mustafa Efendi bin diğer Mustafa ile yine medîne-i mezkûrenin  mezkûr Arslan 

Bey Mahâllesi imamı Hamza Efendi ibn-i Hacı Ömer Efendi ve muhtarı Battal (silik) 

bin (silik) nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden evvelâ sırren ve ba’de yine medîne-i 

mezkûrenin  Dabakhane Mahâllesi ahâlîsinden Abdulvahhab bin İbrahim medîne-i 

mezkûrenin Sancaktar mahâlesi ahâlîsinden Muhammed bin Mustafa nâm 

kimesnelerden alenen bi’l-müvâcehe lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

ettikleri ihbâr ve iş’âr olunan şâhidân-ı merkûmandan şehâdet-i mezkûreleri mûcibince 

verâsetlerine ba’de’l-hükm mezbûr Cumalinin sâlifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfı mûcibince 

meblâğ-ı mezkûr iki guruş müdde’i merkûm İsmaile edâ ve teslîme ba’de’t-tenbiyye 

merkûm İsmail kendi taraflarıyla ? ve sülb-i sağir oğulları Abdulkadir ve Ali nâm 

sağirân-ı merkûmanın taraflarından bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub 

mûrisimiz müteveffîyye-i mezbûrenin Erzurum vilâyeti celîlesinde ? kazasında bi’l-

cümle terekesini ve emlak ve arazisini ahz ve kabz ve inde’l-icab emlak ve arazisine 

vaz’ı yed iddetleri ile  müteveffîyye-i mezbûrenin zimmetinde olan matlubatını â‘id 

olduğu makeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i 

cevâb ve istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı 

ikâme ve istimaine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve tenfiz 

icrâsına ve me’muri huzûrunda takrîr-i ferâğ ve eşyasını ahz ve kabz ve makbuzunu 

bana irsâl ve teslîme ve ahârı tevkile ve’l-hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin 

derece-i nihâyetine kadar bi’l-esâle ve bi’l-velâye tarafımdan mezkûr ? kazasında ? 

karyesi ahâlîsinden imam oğlu Mehmed ağa ibn-i Salih ağayı kabûlüne mevkûf vekâlet-

i amme-i mutlaka-i sahîhâ-i şer’iyye ilee vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn 

eylediği mâ-vak’â bi’t-talep ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî-ğurre-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 267) 

Cilt 2 Numero 511 

Medîne-i Malatya muzâfâtından Orduzu karyesi sâkinelerinden ma’rifetüz’z-zât 

işbu bâ‘isü’l-i’lâm Elif bint-i Ömer medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i 

şer’imizde yine medîne-i mezkûrenin  mezkûr Orduzu karyesi ahâlîsinden biraderi 

Mehmed bin Ömer müvâcehesinde tarih-i i’lâmdan sekiz sene mukaddem malımdan ve 
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yedimden istikrâz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk eylediği bâ-devr-i şer’i üç yüz 

guruş râ’is akçe ve kırk beşer güzeştedenki ? ? mecmû’ üç yüz kırk beş guruş hâlâ talep 

ederim deyü ba’de’d-da’vâ olduğu cevâbında cihet-i mezkûreden ü yüz guruş 

vâlidemmüteveffîyye-i Elif Hatuna deynim olub vâlidem müteveffîyye-i mezbûrenin 

hâl-ı hayatında meblâğ-ı mezkûrden elli guruşunu bana hibe edub ? iki yüz elli guruş 

müdde’iyye-i mezbûre hemşirem Elif Hatun kabûlümüze ? hibe edub ben dahi hibe-i 

mezkûre binâen ve hemşirem mezbûrenin emr-i rızasıyla karye-i mezkûre ahâlîsinden 

Hacı İbrahim vasıtasıyla altmış beş ve emr-i yediyle elli ve vergiye elli beş ve 

müdde’iyye-i mezbûrenin zevc-i Ömere on beş ve Hüseyine on beş ve be-her kıratı 

beşer guruşdan iki kırat mısır buğdayını cem’ân iki yüz on bir guruş teslîmatım olub ? 

otuz dört guruş deynim olduğunu tab’ân ve katı’ân ikrâr ve i’tirâf edub mezbûre Elifde 

kırk beş guruş vergisine mahsuben on altı guruşluk dört kırat mısır buğdayı cem’ân 

yetmiş bir guruş teslîmatı vukû’’ olduğunu tab’iyyen ve kat’iyyen ikrâr-ı mâ’dâ def’i 

müdde’ayı mezkûrunu ba’de’l-inkâr merkûm Mehmed de def’i mezkûruna muvafık 

beyyine talep olundukda el-yevm inbat-ı beyyineden izhâr-ı aczle ? taleb-i tahlîf dahi 

olmamağla def’i mezkûr müdde’asıyla mezbûre Elife bilâ beyyine-i mu’ârızâdan 

ba’de’l-men’i merkûm Mehmedin ? ve ? olduğu mezkûr iki yüz elli guruşdan teslîmatı 

olan yetmiş bir guruşudan ba’de’? yüz yetmiş dokuz guruşun mezbûre Elif Hatuna hâlâ 

edâ ve teslîm merkûm Mehmede ilzâm olunduktan sonra mezbûre Elif Hatunun ber 

vech-i muharrer kırk beş guruş kendisine dâ’vâsı şer’an sahîh ve caiz olduğundan 

kendüsüne da’vâ sına merkûm Mehmede ber vech-i şer’i mu’ârızâdan ba’de’l-men’i 

mezbûre Elif Hatunun ziyade elli guruş ve da’vâ sını rü‘yeti iktizâ eylediği tescil ve 

huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî-ğurre-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 512 

Müteveffâ-i âtî-l-beyânın ber-vech-i âtî  vârisi olduğunu iddiʼâ medîne-i Malatya 

mahâllâtından Cirik Pınar Mahâllesi ahâlîsinden Hüseyin bin İbrahim medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifil enverde medîne-i mezkûrenin  Nuriye Mahâllesi 

ahâlîsinden Cumali bin İbrahim müvâcehesinde asâkir-i şâhâne piyade yigirmi sekizinci 

alayının ikinci taburunun ikinci bölük efrâdından olub ? ? ecl-i mev’ûduyla vefât eden 

Süleyman bin İbrahimin verâseti biraderi olduğum cihetle benim ile gâʻib-i âni’l-meclis 

diğer biraderi Osman ve kız karındaşı Aişe ve zevce-i menkûhâsı Teslîme bint-i Aliye 
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münhâsıra olub bizden gayrı vârisve terekesine müstahakk ahârı olmamağla mûrisimiz 

müteveffâ-yı merkûm Süleymanın merkûm Cumali zimmetinde cihet-i karz-ı şer’iden 

yigirmi guruş alacak hakkı kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât etmekle meblâğ-ı mezkûrdan 

hisse-i mesiyye-i şer’iyyem olan altı guruş bi’l-verese hâlâ talep ederim deyü (Sahife 

268) ba’de’d-dâ’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında cihet-i merkûmdan ol mikdar guruş 

müteveffâ-yı merkûme deyni olduğu tab’ân ve katı’ân ikrâr ve i’tirâf mâ’dâ müdde’i 

mekumun ber-vech-i muharrer verâset müdde’asını inkâr etmekle müdde’i merkûmdan 

ber-vech-i muharrer verâset müdde’asına muvafık beyyine talep olundukda ‘udûl-ı 

ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve medîne-i mezkûrenin  mezkûr Cirik Pınar Mahâllesi 

imamı Mustafa Efendi ibn-i Molla Osman ile Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden Hacı 

Mehmed bin diğer Hacı Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde mahâl-i şer’i hâzıran 

olub şehâdet olunduklarında fi’l-hakîka asâkir-i şâhâne piyade yigirmi sekizinci alayının 

ikinci taburunun ikinci bölüğü neferâtından iken bundan akdem eden Süleyman bin 

İbrahimin verâseti işbu hâzır-ı bi’l-meclis li-ebeveyn biraderi Hüseyin bin İbrahim ile 

gâʻib-i âni’l-meclis er karındaşı Osman ile kız karındaşı Aişe ibn-i Bayram ile zevce-i 

menkûhâ-i etrûkesi Teslîme bint-i Aliye münhâsıra olub bunlardan gayrı vâris ve 

terekesine müstahakk ahârı olduğu ma’lûmumuz değildir biz bu uûsaa bu vech üzere 

şâhidiz ve şehâdet ideriz deyü her biri usûl-ı mevzûasına tatbikân evvelâ bâ-varaka-i 

mahtuma mensup oldukları zeyl-i mestûreye va’z ve imzâ eden medîne-i mezkûrenin 

mezkûr Cirik Pınar Mahâllesi ihtiyarı Mustafa Efendi ibn-i Hacı İbrahim ve yine 

Mahâlle-i mezkûrenin ihtiyarlarından Mehmed bin Yusuf nâm mevsûku’l-kelâm 

müzekkilerden evvelâ sırren ve ba’de yine medîne-i mezkûrenin  Cirik Pınar Mahâllesi 

Abdullah bin Mustafa ve Ahmed bin Hacı nâm kimesnelerden her biri bi’l-müvâcehe 

alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbulü’ş-şehâde ettikleri ihbâr ve iş’âr olunan 

şâhidân-ı merkûmanın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince verâsetlerine ba’de’l-hükm 

sâlifü’z-zikr merkûm Cumalinin ikrârıyla meblâğ-ı merkûm yigirmi guruşdan altı 

guruşdan altı guruşu müdde’i merkûm Hüseyine edâ ve teslîmi merkûm Cumali ilzâm 

olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Hâmis min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 513 

Medîne-i Malatya muzâfatından ? karyesi ahâlîsinden sahib-i arzuhal Cumali bin 



217 
 

Hüseyin medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifil enverde Keban Ma’deni 

kazası nevâlisinden Patrik karyesi derûn-u arzuhâl-ı mezkûrde ismi mezkûr Kasım bin 

Hasan müvâcehesinde tarih-i i’lâmdan sekiz mâh mukaddem merkûm Kasım zikr 

olunan ? karyesinde teslîm etmek üzere üç yüz kırk kıyye tuz ? malımdan ve yedimden 

bir reis merkeb iştirâ ve teslîm ve kabz ve kabûl edub müddet-i mezkûrede bir mâh 

kadar mürûr edub binâenaleyh mezkûr tuzu ber-vech-i meşrût mahâl-i mezkûrede bana 

teslîmi merkûm ? beyyine olunmak matlûmdur deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu 

cevâbında kâziyye-i minvâl-i muharrer üzere olduğunu bi-tamamihâ tab’ân ve katı’ân 

ikrâr edub âli-mücib ikrâra mezkûr üç yüz kırk kıyye tuzu mezkûr ? karyesinde merkûm 

Cumaliye red ve teslîme merkûm Kasıma ilzâm olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine 

i’lâm olundu. Tahrîren fî’l-yevmi Sadis min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr 

ve selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 269) 

Cilt 2 Numero 514 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Mustafa Paşa Mahâllesi sâkinelerinden zât-ı 

ta’rîf-i şer’i ma’rife Aişe bint-i İsmail Ağa medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i 

şer‘i şerifi enverde yine Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden zevci Hasan Ağa ibn-i Mustafa 

mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin  Zaviye Mahâllesi 

ahâlîsinden ve li-ebeveyn Derviş bin İsmail ağadan pederim merkûm İsmail ağadan 

ırsen intikâl eden hisse-i mesiyye-i şer’iyyemi â‘id olduğu mahkemei şer’i ve 

nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i 

mahkeme ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn tekâlifine 

i’lâm ahzına tebliğ-i tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve sulh ve ibrâya ve’l-hâsıl bunların 

? olduğu umûrun küllisine tarafımdan mumâ-ileyh Hasan ağayı vekâlet-i amme-i 

mutlakâ-i sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde 

ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini edâya taʼahhüd ve ilzâm 

itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sadis min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 515 

Müteveffâ-i âtî-l-beyânın ber-vech-i âtî  vârisi olduğunu iddiʼâ medîne-i Malatya 

muzâfatından İzolli nahiyyesinin Zeykan karyesi ahâlîsinden Ömer bin Zuzu medîne-i 
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mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifi enverde yine medîne-i mezkûrenin  

Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Mustafa müvâcehesinde asâkir-i 

şâhâne yigirmi dokuzuncu alayının ikinci taburunun dördüncü bölüğü efrâdından vefât 

eden oğlum Hasan bin Ömerin verâseti benimle gâʻib-i âni’l-meclis validesi Ümmühan 

bint-i Hüseyine münhâsıra olub bizden gayrı vâris ve terekesine müstahakk ahârı 

olmamağla mavrusumuz müteveffâ-yı merkûm Hasanın merkûm Hacı Ali zimmetinde 

cihet-i kabz-ı şer’iden üç guruş alacak hakkı kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât etmekle 

meblâğ-ı mezkûrdan hisse-i mesiyye-i şer’iyyem olan iki guruş bi’l-verâse hâlâ talep 

ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında cihet-i merkûmdan ol-mikdar 

guruş müteveffâ-yı merkûme deyni olduğunu tab’ân ve katı’ân ikrâr mâ’dâ müdde’i 

merkûmun ber-vech-i muharrer verâset müdde’asına muvâfık beyyine talep olundukda 

‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve bâ-hisse-i mezkûrenin mezkûr Zeykan karyesi 

ahâlîsinden Abdullah bin Hasan ve Osman bin Ömer nâm li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘i 

hâzıran olub istişhâd olunduklarında fi’l-hakîka asâkir-i şâhâne yigirmi dokuzuncu 

alayının ikinci taburunun dördüncü bölüğü efrâdından vefât eden oğlum Hasan bin 

Ömerin verâsetini işbu hâzır-ı bi’l-meclis pederi Ömer bin Zuzu ile gâʻib-i âni’l-meclis 

validesi ümmühan bint-i Hasan mahzârında olub bulardan gayrı vâris ve terekesine 

müstahakk ahârı olduğu ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz ve 

şehâdet dahi ideriz deyü her biri usûl-ı tatbikân evvelâ bâ-varaka-i mahtûma mensup 

oldukları zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden mezkûr Zeykan karyesi ahâlîsinden Hasan 

bin Hacı Mehmed ve Ömer bin Mustafa nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden alenen 

sırren ve ba’de yine mezkûr Zeykan karyesi ahâlîsinden Mustafa bin Mehmed ve 

Mustafa bin Ali nâm kimesnelerden her biri bi’l-müvâcehe alenen lediyyü’l-tezkiyye 

adl ve makbulü’ş-şehâde ettikleri ihbâr ve iş’âr olunan şâhidân-ı merkûmânın şehâdeet-i 

mezkûreleri mûcibince verâsetlerine ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr merkûm Cumalinin 

ikrârıyla meblâğ-ı merkûm üç guruşdan iki guruşu müdde’i merkûm Ömere edâ ve 

teslîmi merkûm Hacı Ali ilzâm olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu. 

Tahrîren fî’l-yevmi Tis’a min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

 (Sahife 270) 

Cilt 2 Numero 516 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Arslanbey-zâde Mahâllesi ahâlîsinden işbu 
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bâ‘isü’l-i’lâm ma’rifetüz’z-zât Esma bint-i Mehmed tarafından vekîl-i müseccel-i 

şer’imizde medîne-i mezkûrenin  Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  

vekîllerinden Abdullah Efendi bin Hacı Ahmed medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer’imizde yine medîne-i mezkûrenin  mezkûr Arslanbey-zâde Mahâllesi 

ahâlîsinden ? Efendi ibn-i Abdulğafur Efendi müvâcehesinde bir kanûn-i evvel üç yüz 

dört tarihli ve bir kıt’a sened mûcibince müvekkilim mezbûrenin malından ve yedinden 

istikrâz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk eylediği iki yüz guruş ile on beş guruş 

güzeşte değeri cem’ân iki yüz on guruş bi’l-vekâle hâlâ taleb ederim deyü ba’de’d-da’vâ 

ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında mezbûre Esma Hatuna cihet-i mezkûreden ber-muceb-i 

sened iki yüz guruş deyni olduğunu ikrâr lâkin meblâğ-ı mezkûru mezkûr Arslanbey-

zâde Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Veli oğlu Ahmed nâm kimesne be-her üçümüz hâzır 

olduğumuz halde merkûm Ahmede havâle edub ve havâle-i mezkûreyi dahi her birimiz 

kabûl edub havâle-i mezkûre ile ? olduğuma binâen senedin mutalebeye hak ve 

salahiyeti yoktur deyü ba’de’d-def‘i ve’l-inkâr def’i merkûm def’i mezkûrenin usûl-ı 

mevzûasına tatbikân evvelâ bâ-varaka-i mahtûma mensup oldukları zeyl-i mestûreye 

va’z ve imzâ eden mezkûr Arslan Bey-zâde Mahâllesi imamı Hamza Efendi ibn-i 

Abdullah ve muhtarı Battal bin Abdullah nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden sırren 

ve ba’de medîne-i mezkûrenin Bursa Mahâllesi ahâlîsinden Mahmud bin (silik) Ahmed 

(silik) ve Bayram bin Mustafa nâm kimesnelerden bi’l-müvâcehe alenen lediyyü’l-

tezkiyye adl ve makbulü’ş-şehâde ettikleri ihbar ve iş’âr olunan mezkûr Arslan Bey-

zâde Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ömer bin Abdullah ve Derviş bin Hasan nâm 

kimesnlerden her biri müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-müvâcehe ber nehc-i şer’i edâ-ı 

şehâdetleriyle isbât itmegin mûcibince meblâğ-ı mezkûr iki yüz guruş hakkında mumâ-

ileyh ? Efendiye muârızdan ba’de’l-men’i vekîli mumâ-ileyh Abdullah Efendinin ber-

vech-i muharrer on beş guruş da’vâ yı şer’an mesmû ve mu’teber olmadığı kendüye 

tefhîm ve mûcibince mezkûr sened ? da’vâsıyla mumâ-ileyh ? Efendiye ber-vehc-i şer’i 

muârızdan men’ olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sani aşer min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 517 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Koyunoğlu Mahâllesi sâkinelerinden 

ma’rifetüz’z-zât işbu bâ‘isü’l-i’lâm Aişe bint-i Abdullahın vekîli meseccel-i şer’i 
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medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin  Nuriye 

Mahâllesi ahâlîsinden Bayram bin Abdullah müvâcehesinde müvekkilim Aişenin 

mevzû altı yüz guruş kıymetinde bir çift ? bundan çend mâh evvel müvekkilim 

mezbûrenin sandığında mahfûz iken ? ? ? esnasında işbu hâzırı bi’l-meclis Bayramın 

fuzûlen ahz ettiği  anlaşılmış olmağla inkâr-ı mezkûre mevcud ise aynen müstelhik ise 

kıymeti mezkûresi olan meblâğ-ı mezkûr altı yüz guruş bi’l-vekâle halan talep ederim 

deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında kâziyye-i minvâl-i muharrer olduğunu 

bi-tamamihâ tab’ân ve katı’ân ikrâr itmegin ? mezkûreyi mezbûre Aişenin zevci 

Çakmaklıoğlu Mehmede üç yüz elli meblâğ-ı merkûm müzâyemesinde ? ? ben dahi ? ve 

tesellim ve kabz eyledikden sonra meblâğ-ı mezkûr üç yüz elli guruş bana red ve teslîm 

ile ben dahi ? mezkûri merkûm Mehmede iade ve teslîm eyledim deyü makâm-ı def’ide 

îrâd eylediği kelâmı mezbûre Aişe Hatunun rızası ? mezkûr menteşeyi ahere vermesiyle 

istihlâk eylediğinden meşrû ve mültefit olmadığı kendüye tefhim ve mûcibince merkûm 

Bayram Ağa def’i mezkûruyla müvekkilesi mezbûreye (Sahife 271) bi’l-izâfe vekîli 

mumâ-ileyh Mustafa Efendiden ber-vech-i şer’i muârızâdan ? merkûm Bayramın 

sâlifü’z-zikr ikrârı mûcibince mezkûr ? kıymeti olan meblâğ-ı mezkûr altı yüz guruş 

mezbûre Aişeye halân edâ ve teslîme merkûm Bayram ilzâ olunduktan sonra merkûm 

Bayram zikr olunan ? kıymet-i mezkûruyla merkûm Mehmede müracaatı iktizâ eylediği 

tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sani min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 518 

Medîne-i Malatya muzâfatından Tellik karyesi ahâlîsinden Mustafa ve Ömer 

ibn-i  Halil Ağa medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifi enverde medîne-i 

mezkûrenin  Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ? oğlu Garabet veledi Kirkor mahzarında 

medîne-i mezkûrenin  mezkûr Çarmuzu sâkinelerinden Fatıma bint-i Molla Ali ile 

meyânemiden olan ırs ve mihr vesâire de‘âvilerimizi şer’an â‘id olduğu mahkemei 

şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve 

temyîze ve iade-i mahkeme ve şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn tekalifine ve i’lâm 

ahzına ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin son derecesine 

değin merkûm Garabet taraflarımızdan vekâlet-i amme-i mutlâkâ-i sahîhâ-i şer’iyye ile 

vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi 
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kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’â 

bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

 

Cilt 2 Numero 519 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Çarmuzu Mahâllesi sâkinelerinden 

ma’rifetüz’z-zât Fatıma bint-i Molla Ali nâm Hatun medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer‘i şerifi enverde medîne-i mezkûrenin  Bendbaşı Mahâllesi ahâlîsinden Tilki 

oğlu Mehmed bin İbrahim mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub medîne-i 

mezkûre muzâfatından Tellik karyesi ahâlîsinden Halil Ağanın oğulları Mustafa ve 

Ömer ile meyânemizde tekevvün eden mihr, vâris ve hukuk vesairelerinin bundan böyle 

leh ve alehimde vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu â‘id olduğu 

mahkemei şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb 

istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü gıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikâme ve 

istimaine ve yemîn tekâlifine ve tenfiz icrâsına tebliğ ve tebellüğüne ve hacz 

muamelesine sulh ve ibrâya ve’l-hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin derece-i 

nihâyetine değin tarafımdan merkûm Mehmed ağayı vekâlet-i amme-i mutlâkâ-i sahîhâ-

i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-

minvâl-i muharrer üzere vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-

yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sani aşer min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ‘aşer ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 520 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Dabakhâne Mahâllesi ahâlîsinden ma’rifetüz’z-

zât işbu bâ‘isü’l-i’lâm Aişe bint-i Hasan nâm Hatun medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer‘i şerifi enverde medîne-i mezkûrenin  Nuriye Mahâllesi ahâlîsinden Cumali 

bin İbrahim müvâcehesinde bundan evvel vefât eden hemşirem müteveffîyye Fatıma 

bint-i Hasan nâm Hatunun malımdan ve yedimden istikrâz ve kabz ve umûruna sarf ve 

istihlâk eylediği cihet-i karz-ı şer’iden yigirmi guruş alacak hakkı olub kable’l-ahz ve’l-

istîfâ vefât edub meblâğ-ı mezkûr medîne-i mezkûrenin  ? mezra’sında (Sahife 272) 

kâin ma’lûmu’l-hudûd üç yüz yetmiş beş guruş kıymetinde bir kıt’a arazi ahırı bey’ ve 
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ferâğ edeceğimden ? olduğu i’lâmın dahi yedine verilmesi ve meblâğ-ı mezkûridahi 

bi’l-verâse halân taleb ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında cihet-i 

mezkûreden ol mikdar guruş müteveffâ-yı müdde’ayı merkûma deyni olduğunu tab’ân 

ikrâr lakin verâset müdde’asını inkâr edecek müdde’iyye mezbûreden müdde’ayı 

mezkûruna muvafık beyyine talep olundukda ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve 

medîne-i mezkûrenin  mezkûr Dabakhâne Mahâllesi ahâlîsinden Osman bin Halil ile 

medîne-i mezkûrenin  Hüseyin Bey Mahâllesi ahâlîsinden Hasan bin Osman nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’iyye hâzırân olub istişhâd olunduklarında fi’l-

hakîka mezkûr Dabakhâne Mahâllesinde vefât eden Fatıma bint-i Hasanın verâseti işbu 

hâzır-ı bi’l-meclis Aişe bint-i Hasan mahzârında olub bundan gayrı vâris ve terekesine 

müstahakk ahârı olduğu mâ’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz ve 

şehâdet dahi ideriz deyü müttefikül lafz vel mana bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i edâ-ı 

şehâdet-i şer’iyye eyledikleri evvelâ ba-varaka-i mahtûme mensup oldukları zeyl-i 

mestûreye vaz’ imzâ eden mezkûr Hüseyin Bey Mahâllesi imamı Mehmed Efendi ibn-i 

Molla Ali ve muhtarı Ömer Hasan bin Abdullah ile yine mezkûr Dabakhâne Mahâllesi 

imamı Mehmed Efendi ibn-i Abdullah ve muhtarı Yusuf bin Hasan nâm mevsûku’l-

kelâm müzekkilerden evvelâ sırren ve ba’de yine mezkûr Halfettin Mahâllesi 

ahâlîsinden Hacı Osman Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ağa ve Mahmud Efendi ibn-i Halid 

Efendi nâm kimesnelerden alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbulü’ş-şehâde ettikleri 

ihbâr ve iş’âr olunan şâhidân-ı merkûmanın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince verâsetine 

ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr merkûm Cumalinin ikrârıyla meblâğ-ı mezkûr yigirmi 

guruşu mezbûre Aişe Hatuna edâ ve teslîm merkûm Cumaliye tebeyyün olunduğu tescil 

ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sani aşer min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 521 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın mahâlînde ketb ve tahrire taraf-ı şer’îden me’zûnen 

irsâl kılınan mahkeme-i şer’iyye kâtibi Abdullah Efendi ibn-i Behçet Efendi medîne-i 

mezkûrenin  İlyas Mahâllesi ahâlîsinden Muharrem-zâde Mehmed bin Hacı Alinin 

hânesinde akd eylediği meclis-i şer’ide Mahâlle-i mezkûre sâkinelerinden ve zât-ı ta’rif-

i şer’ile ma’rifetüz’z-zât Ümmühan bint-i Hacı Hasan ve Fatıma ve Hacı Ali ve 

Abdulvahhab bin Mehmed nâm kimesneler meclis-i ma’kûd mezkûrede Mahâlle-i 
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mezkûre ahâlîsinden ve Hristiyan milletinden ve da’vâ  vekîllerinden Kenan Ağa 

vesâire ile bundan böyle leh ve alehimizde vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i 

de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’i ve nizâmiyede muhâkeme ve muhâseme ve 

mürafaâ ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve kendi imzâsıyla istid’a ve lahiyâ 

takdimine ve şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn tekalifine ve i’lâm ahzına ve tenfiz 

icrâsına ve’l-hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin son derecesine kadar 

tarafımızdan mumâ-ileyh Hasan Ağayı vekâlet-i amme-i mutlakâ-i sahîhâ-i şer’iyye ile 

vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi 

kabûl ve hizmet-i mezkûresini kema-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm eylediğini 

kâtib-i mumâ-ileyh mahâlînde ve tahrîr ve mâ’an meb’us-u azâyı şer’ile huzûr-ı şer’a 

gelüb âlâ vukû’’a inhâ eylediği mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sani aşer min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 273) 

Cilt 2 Numero 522 

Medîne-i Malatya muzâfatından Boran karyesi sâkinelerinden ma’rifetüz’z-zât 

Sultan bint-i Mehmed nâm Hatun medîne-i mezkûre mahkemesinde meclisi şer’î şerifi 

enverde yine medîne-i mezkûre muzâfatından Arabuşağı karyesi ahâlîsinden zevc-i sâlif 

Hasan bin İbrahim müvâcehesinde merkûm Hasan malimdan ve yedimden istikrâz ve 

kabz ve umûruna sarfla istihlâk eylediği yüz elli guruş alacak hakkımı halân taleb 

ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’l-inkâr müdde’iyye-i mezbûrenin ber-vech- muharrer 

müdde’asına asla şâhidi olmayıp bi’t-taleb merkûm Hasan yemîn edeceği sırada olunan 

teklîfe binâen meblâğ-ı mezkûr yüz elli guruşdan (silik) guruş  hülâsa sulh ve sulh-u 

mezkûri her biri işbu meclis-i şer’îmizde kabûl edub mevcutca bedel-i sulh-u mezkûr 

yüz guruş medinei müdde’iyye-i mezbûreyede hâlâ edâ ve teslîme merkûm Hüseyin 

ilzâm olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu. Tahrîren fî’l-yevmi Samin aşer 

min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 523 

Husûs-ı âtî’-l beyânın ber-vech-i âti istimâ’-i takrire taraf-ı şer’îden me’zûnen 

irsâl kılınan mahkeme-i şer’iyye baş kâtibi Abdulllah Efendi ibn-i Behçet Efendi 

medîne-i mezkûrenin  Meydancık karyesi ahâlîsinden Hânbey-zâde Bekir Efendi ibn-i 

Hüseyin Bey hânesinde akd eylediği meclis-i şer‘i şerifi enverde yine mezkûr 
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Meydancık karyesi sâkinelerinden ma’rifetüz’z-zât Sultan bint-i ? ve Hanbey bin Bekir 

Efendi nâmun kimesneler meclis-i ma’kûd mezkûrde yine mezkûr Meydancık karyesi 

ahâlîsinden Bekir Efendi bin Hanbey mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub 

medîne-i mezkûre muzâfatından İzolli nahiyesinin Bahri karyesi ahâlîsinden Hânbey-

zâde İbrahim Beyin alehimizde rızâen biraderi dâ’vâ olunan ile bundan böyle leh ve 

alehlerimizde vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkemei 

şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve 

temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikâme ve istimâine 

ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına ve tenfiz icrâsına ve hacz muamelesine ve inde’l-

iktizâ âharı tevkîle sulh ve ibrâya ve’l-hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin derece-

i nihâyetine kadar taraflarımızdan mumâ-ileyh Bekir Efendiyi vekâlet-i amme-i 

mutlaka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledik 

dediklerinde ol dahi minvâl-i muharrer üzere vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

mezkûresini kema-yenbaği edâya taʼahhüd ve ilzâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i aşer min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 524 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Koyunoğlu Mahâllesi ahâlîsinden ma’rifetüz’z-

zât Fatıma bint-i Hasan Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifi 

enverde medîne-i mezkûrenin  Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden 

Mustafa Sabri Efendi bini Ahmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub 

medîne-i mezkûrenin  Halfeddin Mahâllesi ahâlîsinden vefât eden Kalaycıoğlu 

Mahmudun terekesine va’zu’l-yed olan mezkûr Halfeddin Mahâllesi ahâlîsinden 

müteveffâ-yı merkûmun biraderleri Hacı Ali ve Hacı İbrahim vesâirelerle bundan böyle 

leh ve alehimde vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkemei 

şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve 

temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikâme ve istimâine 

ve yemîn tekâlifine ve i’lâm istihsâline tebliğ ve tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl 

salahiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin derece-i nihâyetine kadar tarafımdan mumâ-ileyh 

Sabri Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlaka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib 

nasb ve ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 
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mezkûresini kema-yenbaği edâya taʼahhüd ve ilzâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Hamis aşer min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

 (Sahife 274) 

Cilt 2 Numero 525 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Arslanbey-zâde Mahâllesi sâkinelerinden işbu 

bâ‘isü’l-i’lâm ma’rifetüz’z-zât Esma bint-i Mehmed tarafından vekîl-i müseccel-i şer’isi 

medîne-i mezkûrenin  Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Sarıcı-

zâde Abdullah Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer’i şerifi enverde mezkûr Arslanbey-zâde Mahâllesi ahâlîsinden Salim Efendi 

bin Abdulğafur Efendi müvâcehesinde müvekkilem mezbûre Esma Hatunun malından 

ve yedinden istikrâz ve kabz ve umuruna sarfla istihlâk eylediği iki yüz guruş alacağı 

bi’l-vekâle hâlân taleb ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sual ve’l-inkâr vekîli 

mûmaileyhâ Abdullah Efendiye ber-vech-i muharrer müdde’asına muvafık beyyine 

talep olundukda isbat-ı beyyineden izhâr-ı aczle taleb-i tahlîf olmağla mumâ-ileyh 

Salim Efendi bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i yemîn itmegin mûcibince da’vâ -yı 

mezkûreyle mumâ-ileyh Salim Efendiye bilâ-beyyine-i muârızdan men’ olduğu tescil ve 

huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rab’i aşer min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 526 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Haraza Mahâllesi ahâlîsinden ve ermeni 

milletinden işbu bâ‘isü’l-i’lâm ?cı Agop veledi Sergi medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer‘i şerifi enverde medîne-i mezkûrenin  Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden 

müteveffî Şaban Ağa ibn-i Abdullahın sülb-i sağire kerimesi Fatımanın bâ-hüccet-i 

şer’iyye vasîsi mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Divanefendisi-zâde 

Abdullah Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi tarafından bâ-hüccet-i şer’i vekîli medîne-i 

mezkûrenin  Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Mustafa Efendi ibn-i 

Kasım Efendi müvâcehesinde işbu yedimde olub ibraz eylediğim On Beş Mart Üç Yüz 

Yedi tarihli bir kıt’a sened mûcibince müteveffâ-yı merkûm ? itmegin deruhte ve 

iltizâm eylediği talim etmek üzere hayat ve sıhhatinde benimle mukavele edub ve 
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mukavele-i mezkûreyi her birimiz kabûl ettikden sonra ber-vech-i mukavele on bin dört 

yüz seksan kıyye ? ? senedin bin iki yüz seksan beş guruş alacak hakkımdan altı yüz 

otuz bir buçuk guruş ahz ve kabz ? beş yüz elli üç guruş bana deyni olduğunu 

müteveffâ-yı mumâ-ileyh dahi hayat ve sıhhatinde mehâzır-ı şuhûdda ikrâr ve i’tirâf 

edub meblâğ-ı mezkûru kable’l-ahz ve’l-istîfâ ber-vech-i muharrer vefât etmekle tereke-

i müteveffîyesinden hâlân talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’l-inkâr müdde’i merkûm 

ber-vech-i muharrer müdde’asınnı usûl-ı mevzûasına tatbikân evvelâ bâ-varaka-i 

mahtuma mensup oldukları zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden medîne-i mezkûrenin  

mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi imamı Cebrail Efendi ibn-i Mehmed Efendi ve muhtarı 

Bekir bin Abdullah nâm mevsûku’l-kelâm müzekkiler evvelâ sırren ve ba’de medîne-i 

mezkûrenin  Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Hasan bin Ahmed ve Hacı Hasan bin 

Ahmed nâm kimesnelerden bi’l-müvâcehe alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbulü’ş-

şehâde ettikleri ihbâr ve iş’âr olunan mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden 

Mustafa Efendi bin Hasan Efendi ve Hacı Efendi ibn-i Hasan Ağalardan her biri 

müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i edâ ve şehâdetleriyle isbat 

itmegin mûcibince el-halef ve’l-hükm meblâğ-ı mezkûr beş yüz elli üç buçuk guruş 

tereke-i merkûmeden müdde’i merkûma hâlân edâ ve teslîme (Sahife 275) müvekkili 

mumâ-ileyh Abdullah Efendi bi’l-izâfe vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendiye tenbih 

olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Salis min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 527 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Şifa Mahâllesi ahâlîsinden ve Katolik 

milletinden İstefan Ağa veledi Garabet medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i 

şer‘imizde medîne-i mezkûrenin  Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden ? ?  müteveffî 

Şaban Ağa ibn-i Abdullahın sülbiyye-i sağire kerimesi ? bâ-hüccet-i şer’iyye vasîyyesi 

mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Divanefendisi-zâde Abdullah Efendi ibn-i 

Hacı Mehmed Ağanın ber-vech-i âti huzûruna bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli medîne-i 

mezkûrenin  Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Mustafa bin Kasım 

müvâcehesinde hazer ve ticaret hisselerimize taksîm ve tahsil ve ? beraberce olmak on 

pâresi benim ve on paresi müteveffâ-yı merkûm Şaban Ağanın ve yigirmi pâreside Hacı 

Halil-zâde müteveffî Hüseyin Efendinin olmak üzere kırk pâre ağyârıyla ve başka başka 
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? ile hayat ve sıhhatinde bin üç yüz iki sene-i rumiyyesinde ve Malatya sancağının ? ? ? 

? kazasının ? ? cem’an altmış yedi bin guruş bedel ile hazine-i celîle-i ? den kulumuza ? 

üçümüz birlikte deruhte ve ilzâm edub sene-i mezkûre nihâyetinde müteveffâ-yı 

merkûm Şaban Ağa ile rü‘yet olunan muhâsebe neticesinde ? ? ? ? ? işbu bedeli olub 

ibrâz eylediğim on bir Şubat üç yüz üç tarihli bir kıt’a hesab defteri mûcibince bin sekiz 

yüz altmış beş guruş ? zimmetinde alacak hakkım olub meblâğ-ı mezkûr bana deyni 

olduğunu dahi müteveffâ-yı merkûm hayat ve sıhhatinde zeyl ve defter-i mezkûrde 

isimleri muharrer şuhûd mahzarında ? ikrâr ve itiraaf edub ol vecihle alacak hakkım 

olan meblâğ-ı mezkûr bin sekiz yüz altmış beş guruş beş pâreyi kable’l-ahz ve’l-istîfâ 

vefât etmekle meblâğ-ı mezkûru müteveffâ-yı merkûmun tereke-i ?sinden hâlân talep 

ederim deyü baded da’vâ  ve’l-inkâr müdde’i merkûmun ber-vech-i muharrer 

müdde’sına usûl-ı mevzûasına tatbikan evvelâ bâ-varaka-i mahtûme mensub oldukları 

zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi imamı Cebrail Efendi 

ibn-i Mehmed Efendi ve muhtarı Bekir bin Ali nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden 

evvelâ sırren ve ba’de medîne-i mezkûrenin  mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi 

ahâlîsinden ? -zâde Hacı İbrahim bin Hasan Ağa ile medîne-i mezkûrenin  Şifa 

Mahâllesi ahâlîsinden Hasan Efendi ibn-i Hacı Osman nâm kimesnelerden her biri 

müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i edâ-ı şehâdet-i şer’iyye 

etmeleriyle ba’de’l-isbat ve’l-halef ve’l-hükm mûcibince meblâğ-ı mezkûr bin sekiz yüz 

altmış beş guruş beş pâreyi tereke-i mezkûreden müdde’i merkûme hâlân edâ ve teslîme 

müvekkiline bi’l-izâfe vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendiye beyyine olunduğu tescil ve 

bi’l-iltimas huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi’ aşer min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 528 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Halfeddin Mahâllesi ahâlîsinden ve muhâsebe 

küttabından Hacı Hasan Efendi ibn-i Süleyman meclis-i şer’î şerîfde takrîr-i kelâm ve 

ta’bir-i ani’l-merâm edub Malatyaʼnın Kırçuval-zâde Mahâllesi ahâlîsinden vefât eden 

Yaylı Hacı Ali bin Mustafa verâsetine zevce-i menkûhâ-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-

i Mehmed Efendi ve sülbiyye-i sağire kızı Hayriyye ve li-ebeveyn hemşiresi Hadiceye 

münhâsıra kable’l-kısmı bint-i sağire-i mezbûre Hayriyye dahi vefât edub verâseti 

vâlidesi ile li-ümm er karındaşı sağir oğlum Behçet ve ümmü-zâdeleri Abdulvahhab ve 
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İbrahime (Sahife 276) münhâsıra ve tashîh ? sehhâm-ı mezbûreden on beş sehhâm 

sağir-i merkûm Behçete isabeti ba’de’t-tahkîkü’ş-şer’iyye müteveffâ ol merkûm Hacı 

Alinin emvâl-ı metrûkesinden olub medîne-i mezkûrenin  mezkûr Kırçuval 

Mahâllesinde vâki bir tarafdan Hacı Halife oğlu Hasan Efendi hâne ma’a bağçe ve bir 

tarafdan râbi Hacı Mahmud hânesi ve bir tarafdan tarîk ve bir tarafdan tarîk-i amm  ile 

mahdûd hâne ve ? vâk’i bir kıt’a mülk bağçe ? mezbûr Behçetin hisse-i ? ?  olan yüz 

yigirmi sehhâm itibariye on beş ? mürûr sehhâm ile ? hâne olub ? olduğundan ve hâne-i 

mezkûre taksîm kabûl etmekten ve hisse-i şer’iyyesi îfa olduğu halde ? ? ? olduğundan 

hisse-i mezkûre ? istirdâc olunmak üzere oğlum sağir-i merkûm ? olduğu ve hisse-i 

mezkûrenin usûlen ledi’l-müzâyede ba’de’l-iktizâ ? iki yüz elli guruş semen misliyle 

talibine ? ? şer’i verilmesi bi’l-velâye matlûmumdur deyü mumâ-ileyh Hacı Hasan 

Efendinin bi’l-cümle ? ? daf’i mutâbık ve muvâfık nefs-i emr olduğu ? ? mahmûd-ul hâl 

olduğuna medîne-i mezkûre mahâllâtından Hidayet Mahâllesi ahâlîsinden Faik Efendi 

ibn-i Behçet Efendi ve Yeni Hamam Mahâllesi ahâlîsinden Yusuf bin Hacı Mehmed 

nâm sikkât’ül sahîhat’ül kelimâtın ? ihbârlarıyla sabit ve mütehakkık olmağla bi’l-

velâye hisse-i mezbûrenin ? makbuzunu ? şer’iyle ? etmek üzere mumâ-ileyh ? ? 

verilmesi mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Hamis ve’l-ʻışrin min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi 

ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 529 

Medîne-i Malatya Muzâfatından Tellik karyesi ahâlîsinden ve ? Kürd Emin bin 

Abdullah medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifi enverde medîne-i 

mezkûrenin  Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Mustafa Efendi ibn-i 

Kasım mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub yine medîne-i mezkûre 

muzâfatından Çarmuzu Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Ali medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde ? olduğu arazi ve eşcâr da’vâsıyla bundan 

böyle leh ve alehimde vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu 

mahkeme-i şer’i ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve muhasame ve redd-i cevâb ve 

istinâf ve temyîze iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı ikâme ve 

istimaine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve 

hacz muamelesine ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin derece-i nihâyetine 

değin tarafımdan mumâ-ileyh Mustafa Efendiyi vekâlet-i amme-i mutllâka-i sahîhâ-i 
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şer’iyye ile vekîl ve nâib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi minvâl-i 

muharrer üzere vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya 

taʼahhüd ve iltizâm eylediği mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Hamis ve’l-ʻışrin min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi 

ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 530 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Hüseyin Bey Mahâllesi ahâlîsinden 

Fesigüzeloğlu Bekir bin Mehmed medîne-i mezkûrenin  mahkemesinde meclis-i şer‘i 

şerifi enverde medîne-i mezkûrenin  Ğarine Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  

vekîllerinden Bayram bin Mustafa mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub 

müteveffî li-ebeveyn er karındaşım ? zevce-i metrukesi ? bint-i Mehmet Efendi nâm 

Hatunun alehime (Sahife 277) ikâme eylediği müteveffâ-yı merkûmun emvâl-ı 

metrûkesinden nafaka vesâire ile leh ve alehimde vukû’’ bulmuş ve bulacak olan kaffe-i 

de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve 

muhasame ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi 

talebine şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına ve tenfiz 

icrâsına ve hacz muamelesine ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin son 

derecesine kadar tarafımdan mumâ-ileyh Bayram Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlâka-i 

sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi 

minvâl-i muharrer üzere vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-

yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi ? min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 531 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Arslanbey-zâde Mahâllesi ahâlîsinden İbrahim 

bin İsmail medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifi enverde yine medîne-i 

mezkûrenin  Ğarine Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden İbrahim Efendi bin 

Mustafa mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub zevc-i mutlakam Naciye bint-i 

Feyzullah nâm Hatun alehimde ? mihr ve nafaka ve ? ve ? de‘âvileriyle bundan böyle 

leh ve alehimde vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i 

şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve muhasame ve redd-i cevâb ve istinâf ve 

temyîze iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve 
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yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına ve tenfiz icrâsına ve ? ? takdimine ve’l-hâsıl salâhiyet-i 

şer’iyye ve kanûniyyenin son derecesine kadar tarafımdan mumâ-ileyh Bayram 

Efendiyi ? vekâlet-i amme-i mutlâka-i sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâib-i münasib nasb 

ve ta‘yîn eyledim dedikde mumâ-ileyh Bayram Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi ber-

minvâl-i muharrer üzere kabûl eylediği mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sadis ve’l-ʻışrin min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi 

ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 532 

Medîne-i Malatya muzâfatından Zeykan karyesi ahâlîsinden Bekir bin Hacı 

Yusuf ve Abdullah bin Hüseyin ve Mustafa bin Mehmed nâm kimesneler medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifi enverde Mustafa Paşa Mahâllesi 

ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Bayram Efendi ibn-i Mustafa ağa mahzârında 

mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin  ? dairesiyle bundan 

böyle leh ve alehlerimizde vukû’’ bulmuş ve bulacak bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id 

olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve muhasame ve redd-i 

cevâb ve istinâf ve iade-i mahkemeye ? ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı ikâme ve 

istimaine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına ve tenfiz icrâsına ve hacz muamelesine 

i’tirâz-ı ale’l-hükm ve temyîze ve’l-hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve kanuniyyenin derece-i 

n,hayetine değin taraflarımızdan mumâ-ileyh Bayram Efendiyi vekâlet-i amme-i 

mutlâka-i sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledik 

dediklerinde ol dahi minvâl-i muharrer üzere vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin ve’l-ʻışrin min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi 

ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 278) 

Cilt 2 Numero 533 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Arslanbey-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve ? 

sınıfından Havvanın oğlu Hacı Mustafa bin Hasan ve oğlu Abdullah nâman kimesnler 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifi enverde medîne-i mezkûrenin  

Çukurdere Mahâllesi ahallisinden ve da’vâ  vekîllerinden Sarıcı-zâde Abdullah Efendi 

bin Hacı Ahmed Efendi mahzârında her biri ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm medîne-i 
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mezkûrenin  Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden Gaffarağa-zâde Hacı Ahmed Ağa ile 

meyânelerimizde olan emlak ve arazi de‘âvilerimizle bunlan böyle leh ve alehlerimizde 

vukû’’ bulmuş ve bulacak bulacak kezâ emlak ve arazi ve hukûk vesâireler 

de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve 

muhasame ve redd-i cevâb ve istinâf ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine 

şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve 

tenfiz icrâsına ve hacz muamelesine sulh ve ibrâya ve i’tirâz-ı ale’l-hükm ve gayrı ve 

inde’l-iktizâ âharı tevkîle ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin derece-i 

nihâyetine kadar tarafımdan mumâ-ileyh Abdullah Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlâka-i 

sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dediklerinde ol dahi 

ber-minvâl-i muharrer üzere vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-

yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi’ ve’l-ʻışrin min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi 

ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 534 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Şeyh Bayram Mahâllesi ahâlîsinden iken üç 

yüz sekiz tarihinde vefât eden Mehmed bin Seferin verâseti zevce-i menkuhâ-i 

metrukesi Aişe bint-i Mahmud ile gâʻib-i âni’l-meclis sülbiyye-i sadriyye kerimeleri 

Safiye ve Hadiceye münhâsıra olduğu ledi’ş-şer’il enverde zâhir ve mütehâkkık verese-i 

mezbûreden ma’rifetüz’z-zât işbu bâ‘isü’l-i’lâm zevcesi mezbûre Aişe bint-i Mahmud 

nâm kimesneler medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifi enverde medîne-i 

mezkûrenin  Tek Çeşme Mahâllesi ahâlîsinden ve Ermeni milletinden Sardirdos veledi 

Kızıl Keşiş müvâcehesinde mezkûr Tek Çeşme Mahâllesinde ma’lûmu’l-hudûd bir kıt’a 

eşcâr-ı mışmış bağçesine zevcim müteveffâ-yı merkûm Mehmed hâl-ı hayat ve kemâl-i 

akl-ı sıhhatinde merkûm Mardirdosun bin guruşa  bey’ ve teslîm olduğu ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve teslîm ve kabz ve kabûl edub semen-i mezkûrdan bâ-i’lâm  tarihiyle 

mahkum olduğu sekiz yüz elli guruşdan menâfi zimmetinde alacak hakkı olan yüz elli 

guruş bi’l-verâse halân talep ederim deyü da’vâ  ettikde ol dahi cevâbında müteveffâ-yı 

merkûmun hayat ve sıhhatinde bağçe-i mahdud-u mezkûri sekiz yüz elli guruş semen-i 

medfû mukabelesinde iştirâ ve teslîm ve kabz ve kabûl eylediğini ? ikrâr mâ’dâ 

müdde’iyye-i mezbûrenin ziyade müdde’asını inkâr müdde’iyye-i mezbûre ber-vech-i 

muharrer ziyade müdde’asına asla şâhidim yoktur deyü isbat-ı beyyineden izhâr-ı acz ? 
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tahlîf olmağla bi’l-vekâle ber-nehc-i şer’i yemîn etmek mûcibince ziyâde müdde’ayı 

mezkûruyla müdde’iyye-i mezbûre Aişe Hatuna bilâ beyyine muârızdan men olunduğu 

tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin ve’l-ʻışrin min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi 

ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

 (Sahife 279) 

Cilt 2 Numero 535 

Husûs-ı âtî’-l beyânın mahâllinde ber-vech-i âti istimâ’-i takrire taraf-ı şer’îden 

me’zûnen irsâl kılınan mahkeme-i şer’iyye baş kâtibi Abdullah Efendi ibn-i Behçet 

Efendi medîne-i mezkûre mahâllâtından Saray Mahâllesi ahâlîsinden Cumali Efendi 

ibn-i Abdullah hânesinde akd eylediği meclis-i şer’i âlide medîne-i mezkûrenin  mezkûr 

Saray Mahâllesi sâkinelerinden ma’rifetüz’z-zât Emine bint-i Osman Efendi nâm Hatun 

meclis-i ma’kûd-u mezkûrede yine medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi 

ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Atmalı-zâde Hafız Mehmed Efendi ibn-i Hacı Hasan 

ağa mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub yine medîne-i mezkûre muzâfatından 

İzolli karyesi ahâlîsinden Ömer Efendi ibn-i Sadullah Efendi pederim müteveffâ-yı 

Osman Efendiden bana intikal eden emlak ve arazi da’vâsıyla bundan leh ve alehimde 

vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu â‘id olduğu mahkeme-i 

şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhasame ve redd-i cevâb ve istinâf 

ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı ikâme ve istimaine 

ve yemîn tekâlifine ve i’lâm istihsâline tebliğ ve tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz 

muamelesine ve i’tirâz-ı ale’l-hükm ve gayrı ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve 

kanûniyyenin derece-i nihâyetine kadar tarafımdan mumâ-ileyh Hafız Mehmed 

Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlâka-i sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâib-i münasib nasb 

ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-minvâl-i muharrer üzere vekâlet-i mezkûreyi 

kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’a 

bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin ve’l-ʻışrin min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi 

ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

 

11) araziyi mezkûrenin kaydının tashîhine ve me‘mur huzûrunda bey’ ve 

ferâğına tefrîk ve taksîm ve mübadele sulh ve ibrâ etmeleri sehven ? tasdik kılınır. 
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Cilt 2 Numero 536 

Husûs-ı âtî’-l beyânın ketb ve tahrîr ve istimâ’-i takrire taraf-ı şer’îden me’zûnen 

irsâl kılınan mahkeme-i şer’iyye ketebesinden Aziz Efendi ibn-i Osman Efendi medîne-

i mezkûrenin  Arslanbey-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve asâkir-i şâhâne redif 

yüzbaşılarından Mehmed Emin efenidinin hânesinde akd edilen meclis-i şer‘i de 

medîne-i mezkûrenin  mezkûr Arslanbey-zâde Mahâllesi sâkinelerinden ma’rifetüz’z-

zât ? bint-i nâm Hatun  meclis-i ma’kûd mezkûrede mumâ-ileyh Mehmed Efendi 

mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin  Hidayet Mahâllesi 

ahâlîsinden Çerçi oğlu İsmail zevc-i dahilim olub merkûm alehine ikâme edeceğim 

mehr-i mu’accel ve mü’eccel  ve nafaka ve ? ? ile vesâire de‘âvilerimi gerek merkûm 

İsmail gerek sâire ile vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi leh ve alehimde 

â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhasame 

ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine 

şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına ve sulh ve ibrâya ve 

tenfiz icrâsına tefrîk ve taksîme ve bey’ ve me‘mûr huzûrunda ferâğ ve inde’l-iktizâ 

âharı tevkîle ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin son derecesine kadar 

tarafımdan mumâ-ileyh Mehmed Emin Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlâka-i sahîhâ-i 

şer’iyye ile vekîl ve nâib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-minvâl-i 

muharrer üzere vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbaği edâya 

taʼahhüd ve iltizâm eylediğini kâtib-i mumâ-ileyh mahâlînde ketb ve ma’â meb’us 

imzâsıyla huzûr-ı şer’i gelüp âli vukû’’aha inhâ eylediği mâ-vak’a bi’t-taleb ketb 

olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i ve’l-ʻışrin min şehr-i Muharremü’l-harâm sene ahdi 

ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

 (Sahife 280) 

Cilt 2 Numero 537 

Müteveffâ-ı âtîyyül-beyânın ber-vech-i âtî ’ vârisi olduğunu iddiʼâ eden medîne-

i Malatya Muzâfâtından Cafana karyesi ahâlîsinden Mehmed ? bin Mustafa medîne-i 

mezkûre medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifi enverde medîne-i 

mezkûrenin  Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Abdullah müvâcehesinde 

Erzincanda asâkir-i şâhane sekizinci nişancı piyade taburu neferâtından vefât eden 

Ömer bin Mustafanıın verâseti benimle gâʻib-i âni’l-meclis zevce-i menkuhâ-i 
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metrukesi Zeyneb bint-i Süleyman ile hemşiresi Hâma ya münhâsıra olub bizlerden 

başka vâris ve terekesine müstahakk ahârı olmamağla mevârisim biraderim müteveffâ-

yı merkûm Ömerin merkûm Hacı Ali zimmetinde cihet-i karz-ı şer’iden dört guruş 

alacak hakkı olub kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât etmekle meblâğ-ı mezkûrdan hisse-i ? 

şer’iyyem olan iki guruş bi’l-verâse halân talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl 

olduğu cevâbında cihet-i merkûmdan ol mikdar guruş müteveffâ-yı merkûma meblâğ-ı 

mezkûr deyni olduğunu tab’ân ve katı’ân ikrâr ve i’tirâf mâ’dâ müdde’imerkûmun 

verâseti müdde’asını inkâr etmekle müdde’i merkûmdan ber-vech-i muharrer verâset 

müdde’asına muvafık bryinr talep olundukda ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden 

medîne-i mezkûre muzâfatından mezkûr Cafana karyesi ahâlîsinden Ali bin Kör Gözü 

ve Ahmed bin Süleyman nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’i hâzırân olub 

istişhâd olunduklarında fi’l-hakîka Erzincanda asâkir-i şâhane sekizinci nişancı taburu 

efrâdından iken vefât eden Ömer bin Mustafanın verâseti işbu hâzır-ı bi’l-meclis li-

ebeveyn biraderi Mehmed bin Mustafa ile ? ani’l-meclis zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Zeyneb bint-i Süleyman ile hemşiresi Hamaya münhâsıra olub bundan başka vâris ve 

terekesine müstahakk ahârı olduğu ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzere 

şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz deyü her biri usûl-ı mevzûasına tatbikân evvelâ bâ-

varaka-i mahtûme mensup oldukları zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden mezkûr Cafana 

karyesi imamı Abdullah Efendi ibn-i Mustafa ve muhtarı Ali bin Hasan nâm mevsûku’l-

kelâm müzekkileren evvelâ sırren ve ba’de yine mezkûr Cafana karyesi ahâlîsinden 

Ömer bin İbrahim ile medîne-i mezkûrenin  Cirikpınar Mahâllesi ahâlîsinden Mehmed 

bin Hamdi nâm kimesnelerden alenen bi’l-müvâcehe lediyyüt tezkiyye adl ve 

makbulu’ş-şehâde ettikleri ihbar ve iş’âr olunan şâhidan-ı merkûmanın şehâdet-i 

mezkûreleri mûcibince verâsetine ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr merkûm Hacı Alinin ikrâr 

ve i’tirâfı vecihle meblâğ-ı mezkûr dört guruşdan iki guruş müdde’i merkûm Mehmede 

edâ ve teslîme merkûm Hacı Aliye beyyine olunduğu tescil ve bi’l-iltimas huzûr-ı 

âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sani min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 538 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Çingüş Mahâllesi ahâlîsinden ? veledi (silik) 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifi enverde medîne-i mezkûrenin  
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Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden Nizâm oğlu İbrahim bin Ahmed müvâcehesinde 

malımdan ve yedimden iştirâ ve kabz eylediği (silik) semeninden mütebâği zimmetinde 

alacak alacak hakkım olan doksan guruş halâ talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-

sû‘âl olduğu cevâbında kabziyye-i minvâl-i muharrer üzere olduğu bi-tamamihâ tâ’ban 

ve kât’an ikrâr ve i’tirâf edub âli mûceb ikrâra meblâğ-ı mezkûr doksan guruş müdde’i 

merkûm ? (Sahife 281) halâ edâ ve teslîmi merkûm İbrahime ilzâm olunduğu tescil ve 

huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i ve’l-ʻışrin min şehr-i Muharrem sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

 Cilt 2 Numero 539 

Zikr-i ati müteveffânın ? vârisi olduğunu iddi’â eden medîne-i Malatya 

mahâllâtından Arslanbey-zâde Mahâllesi ahâlîsinden işbu bâ‘isü’l-i’lâm Ahmed bin 

Hasan bin Osman medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifil enverde 

medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Mustafa bin Hacı İbrahim 

Efendi müvâcehesinde dersa’âdette Beykozda hamamcı iken vefât eden Abdurrahman 

ile li-ebeveyn karındaşı olub babamız ismi Hasan ve dedesi ismi Osman ve vâlidemiz 

ismi Aişe bint-i Osman ve ? reisimiz mezkûr Arslan Bey Mahâllesi olub ol vecihle li-

ebeveyn biraderim müteveffâ-yı merkûmun verâseti asubet-i nesebiyye cihetinden bana 

münhâsıra olub benden gayrı vâris ve terekesine müstahakk ahârı olmamağla mûrisimiz 

biraderim müteveffâ-yı merkûm Abdurrahmanın hayatında malından ve yedinden 

istikrâz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk eylediği on guruş alacak hakkı kable’l-ahz 

ve’l-istîfâ ber-vech-i muharrer biraderim merkûm vefât etmekle meblâğ-ı mezkûru bi’l-

verâse halâ talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında cihet-i 

merkûmeden ol mikdar guruş müteveffâ-yı merkûma deyni olduğunu tab’ân ve katı’ân 

ikrârı mâ’dâ müdde’i merkûmun ber-vech-i muharrer verâset müdde’asını inkâr edecek 

müdde’i merkûmdan ber-vech-i muharrer verâset müdde’asına muvâfık beyyine talep 

olundukta ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve medîne-i mezkûrenin Halfeddin 

Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali ve Hacı İbrahim ibn-i Hacı Mahmud nâman kimesneler 

li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’î hâzırân olub istişhâd olunduklarında işre’l-şehâde fi’l-

hakîka Dersaaded'te Beykozda hamamcı iken vefât eden Abdurrahman bin Hasan bin 

Osman verâsetine işbu hâzır-ı bi’l-meclis li-ebeveyn biraderi Ahmed bin Hasana 

münhâsıra olub babaları ismi Hasan ve dedeleri ismi Osman ve vâlideleri ismi Aişe 
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bint-i Osman ve miskât reisleri mezkûr Arslan Bey Mahâllesi olub ol vecihle 

müteveffâ-yı mezbûrun verâsetini asubet-i nesebiyye cihetinden ? müdde’i mezbûr 

Hasan Ağaya münhâsıradir ve bundan gayrı vâris ve terekesine müstahakk ahârı olduğu 

ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz ve şehâdet ideriz deyü her 

biri müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i edâ-ı şehâdet ettiklerinde 

şâhidân-ı merkûmân usûl-ı mevzûasına tatbikân evvelâ bâ-varaka-i mahtûme mensup 

oldukları zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden medîne-i mezkûrenin  Halfeddin imamı Hacı 

Ahmed Efendi ibn-i Mustafa Efendi ve muhtarı Bekir bin Hüseyin nâm mevsûku’l-

kelâm müzekkilerden evvelâ sırren ve ba’de yine medîne-i mezkûrenin  Hidayet 

Mahâllesi ahâlîsinden Mehmed Ali bin İbrahim ve Ahmed bin Ahmed nâm 

kimesnelerden alenen bi’l-müvâcehe lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbulü’ş-şehâde 

ettikleri ihbar ve iş’ârolunan şâhidân-ı merkûmânnın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince 

ba’de’l-hükm ve’l-tenbiyye merkûm Hacı Mustafanın sâlifü’z-zikr ikrârı mûcibince 

meblâğ-ı mezkûr on guruş müdde’i merkûm Ahmed Ağaya halâ edâ ve teslîmi merkûm 

Hacı Mustafaya ilzâm olunduğu tescil ve bi’l-iltimas huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi salis min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

(Sahife 282) 

Cilt 2 Numero 540 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Yeni Hamam Mahâllesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât eden (silik) bin (silik) zevce-i menkûhâ-i metrûkesi ma’rifetüz’z-

zât Hadice bint-i Hacı Mehmed ile sülbi kebir oğlu ve sülbiyye-i sağire kızları Zehra ve 

Şefikâya münhâsıra ve tashîh mesele-i mirasileri bi-hükmü’l-? otuz iki sehhâmden 

ibaret olub sehhâm-ı mezkûreden yedişer sehhâmden on dört sehhâm sağiretân-ı 

mezbûretândan ba’de’t-tahkîki’ş-şeer’i verese-i mezbûreden sağiretân-ı mezbûratânın 

vâlideleri bâ-hüccet-i şer’iyye vasîyyeleri mezbûre Hadice Hatun huzûr-ı şer’i şerifde 

takrîr-i kelâm ve ta’bir-i âni’l-merâm edub müteveffâ-yı merkûmun usûl-ı metrukesinin 

mezkûr Yeni Hamam Mahâllesinde vâki bir tarafdan (silik) oğlu Agop veledi Garabet 

hânesi ve bir tarafdan ? hânesi ve bir tarafdan ? oğlu Agop hanesi ve bir tarafdan tarif-i 

amm ile mahdûd hâne ile bir kıta mülk bağçe de olan sadriyye-i sağire kızlarım 

sağirtân-ı mezbûrtânın hisse-i sabiyye-i mezkûreleri mürûr ? ile müşerref harab ve ? 

olduğundan hâne-i mezkûre ? sağiretân-ı mezbûrtânın hisse-i mezkûrelerini bey’iyle ? ? 
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etmek sağirtân-ı mezbûrtânın haklarında ? olduğunda ve hisse-i mezkûre usûllen ledi’l-

müzâyede ? ? ? bin guruş semen misliyle ? bey’ ve teslîm için izn-i şer’i verilmesi bi’l-

vesâye matlûmumdur deyü mezbûre Hadice Hatunun bi’l-cümle takriri vâk’a mutabık 

ve nefs-i ? muvafık olduğunu medîne-i mezkûrenin  Sancaktar Mahâllesi ahâlîsinden 

Derviş Mehmed Baba bin ? ve medîne-i mezkûrenin  Dabakhane Mahâllesi ahâlîsinden 

Süleyman bin Hacı Mehmed nâm sikkât-ı sahihü’l-kelimât âli tarîk-i şehâde ihbarlarıyla 

sabit ve mütehakkık olmağla sağirtan-ı mezbûrtânın hisse-i mezkûrelerini semen-i 

mezkûr ile ? ? esmân ? üzere vasîyye-i mezbûre Hadice Hatuna izin verilmeğin mâ-

vak’a bi’t-taleb ketb olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi salis min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 541 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın mahâllinde ketb ve tahrire ve istimâi takrire taraf-ı 

şer’îden me’zûnen irsâl kılınan mahkeme-i şer’iyye kâtibi Abdullah Efendi ibn-i Behçet 

Efendi medîne-i mezkûre muzâfatından Çırmıktı karyesinde Hayroğlu Mahâllesi 

ahâlîsinden Şaban Ağa hanesinde akd eylediği meclis-i şer’ide karye-i mezkûre 

ahâlîsinden ma’rifetüz’z-zât Emine bint-i Mustafa ile merkûm Şaban ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm edub karye-i mezkûre sâkinelerinden Kekevi-zâde Hacı Hüseyin 

kerimeleriyle vesâire taraflarından bundan böyle lehime ve alehime vukû’’ bulmuş ve 

bulacak kaffe-i de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’i ve nizâmiyede muhâkeme ve 

mürâfa‘a ‘a’ ve muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye 

ve hükm-ü gıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikâme ve istimâi’ne ve yemîn tekâlifine ve i’lâm 

ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve 

kanûniyyenin son derecesine kadar taraflarımızdan medîne-i Malatya mahâllâtından 

Gök Sofu Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Kenan Ağa veledi Osik nâm 

kimesnenin kabûlüne mevkûf vekâlet-i amme-i mutlâka-i sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve 

nâib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim dedikde dediklerinin kâtib-i mumâ-ileyh 

mahâllinde ketb ve ma’an mebûs ? gelüp âli vukû’’â inhâ eylediği mâ-vak’a bi’t-taleb 

ketb olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 
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(Sahife 283) 

Cilt 2 Numero 542 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Kernek Mahâllesi ahâlîsinden işbu bâ‘isü’l-

i’lâm Bekir Çavuş bin el-müteveffî Hüseyin medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i 

şerîmizde yine medîne-i mezkûrenin Sancaktar Mahâllesi sâkinelerinden ma’rifetüz’z-

zât Elif bint-i Hacı Hüseyin nâm Hatun müvâcehesinde tarîh-i i’lâmdan on altı sene 

akdem diyâr-ı ahere azimet edub ve mezbûre de benim emvâlımı muhâfazaya ? şer’iyye 

kuyûmen olmak ? pederim müteveffâ-yı merkûmdan ve vâlidem müteveffîye-i Emine 

Hatun mevrûs malımdan yüz elli guruşluk zerden mamûl bir çift altın küpe ve yüz 

guruşluk iki aded hamam leğeni ve yüz yigirmi guruşluk bir kat tabak ve yigirmi 

guruşluk bir tencere ve on guruşluk bir tepsi ve yigirmi guruşluk bir el leğeni ve on 

guruşluk bir tava ve on guruşluk bir ? tası ve otuz guruşluk dokuz aded lenger ve 

yigirmi guruşluk beş aded sahan ve yiğirmi guruşluk üç aded çuval ve ber-her biri 

yigirmi guruşdan iki yüz guruşluk on aded ğazi altunu ve elli guruşluk bir çift altun ? 

mecmû yedi yüz altmış guruşluk eşya-ı muharrere-i mezkûreyi ahz ve kabz ve umûruna 

sarfla istihlâk eylediğinden mevcud ise aynen müstehlik ise kıymeti mezkûrelerini halâ 

taleb ederim deyü ba’de’d-dâ’vâ ve’s-sû‘âl mezkûre Elif Hatun dahi cevâbında müdde’i 

merkûmun ber-vech-i muharrer emvâlını muhâfazaya kuyumen olub eşya-ı muharrere-i 

mezkûreden otuz beş guruşluk bir kat yatak ve on guruşluk iki aded ? ve beş guruşluk 

bir tava ve yedi guruşluk bir tencere ve on beş guruşluk altı sahan ve beş guruşluk bir 

saplı tası ve üç guruşluk diğer bir tası ve iki aded ğazi altunu yedinde mevcud olduğunu 

? ikrâr mâ’da ziyâde müdde’asını ba’de’l-inkâr müdde’i merkûm ber-vech-i muharrer 

ziyâde müdde’asını usûl-ı mevzûasına tatbikan evvelâ bâ-varaka-i mahtuma mensup 

olduklaı zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden medîne-i mezkûrenin  Kırçuval-zâde 

Mahâllesi imamı Hacı Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mustafa ve muhtarı Hüseyin bin 

Mehmed ile medîne-i mezkûrenin  Kernek Mahâllesi imamı Hacı Abdullah Efendi ibn-i 

Süleyman ve muhtarı Hacı Ahmed bin Hüseyin nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden 

evvelâ sırren ve ba’de medîne-i mezkûrenin  mezkûr Kernek Mahâllesi ahâlîsinden 

Abdullah bin İbrahim ve Bekir bbin Abdullah nâm kimesnelerden bi’l-müvâcehe alenen 

lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbulü’ş-şehade eyledikleri ihbâr ve iş’ar olunan medîne-i 

mezkûrenin  Kernek Mahâllesi ahâlîsinden Ömer bin Süleyman ve Abdurrahman bin 

Hasan ile yine medîne-i mezkûrenin n mezkûr Kırçuval-zâde Mahâllesi ahâlîsinden 
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Derviş Mehmed bin Hasan nâm kimesnelerden her biri müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-

müvâcehe ber-nehc-i şer’i şehâdetleriyle isbat itmegin mûcibince mezkûr altınların 

mallarıyla taht-ı ikrârında olan eşyâ-ı muharrere-i mezkûrenin aynen ziyâde müdde’ası 

olan eşyâ-ı muharrere-i mezkûreden ve satılanlarınınn kıymetlerini müdde’i merkûm 

Bekire hâlâ edâ ve teslîme mezbûre Elif Hatun tebeyyün olunduğu tescil ve bi’l-iltimas 

huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 543 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Dabakhâne Mahâllesi ahâlîsinden sahib-i 

arzuhâl ? oğlu Abdullah bin Hüseyin medîne-i mezkûre mahkemesinde meclisi şer’î 

şerifi enverde Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden derûn-u arzuhâlde ismi mezkûr li-ebeveyn 

biraderi Mustafa bin Hüseyin müvâcehesinde Mahâlle-i mezkûrede kâ’in ma’lûmu’l-

hudûd (Sahife 284) bir bâb bağçe ve hânenin tarafları biraderim Mustafa hâne ve bağ ve 

bir tarafı benim bağım ve bir tarafı su harığı ve tarîk-i râbi‘ debbağ Bekir bin Hacı 

Mehmed hudûdlarıyla mahdûd bağçeyi tarih-i i’lâmdan beş sene mukaddem iki birader 

meyânelerimizde taksîm edub hâne-i mezkûremden mezkûr bağçe vesâire mürûrum 

içün merkûm Hasanın hisse-i ? iki arşun ?  ve kırk beş arşun ? mürûr ve ubûruma 

mahsûs tarîk-i ? ve tarîk-i mezkûrden ber-minvâl-i muharrer mürûr ve ubûr edegelinmiş 

şimdi merkûm Mustafa ? ? mân’i ve fuzulen müdâhale eylemekle müdâhale-i 

mezkûrenin men’ini talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında 

taksîm-i mezkûr zamanında birâderim merkûm Abdullahın bağçesine ? benim hisseme ? 

olunan cihetinden ? ? hakk-ı mürûru olduğunu ? ikrâr müdde’i merkûmun ber-vech-i 

muharrer mâ’dâ müdde’asına muvafık beyyine talep olundukda asla şâhidim yoktur 

deyü ikâme-i şuhûddan izhâr-ı aczle ?  taleb-i tahlif olunmağla merkûm Mustafayı bi’l-

müvâcehe ber-nehc-i şer’i beyyine teslîm mûcibince da’vâ -ı mezkûresiyle merkûm 

Mustafaya bilâ beyyine-i mu’ârızadan men’ olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm 

olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sani ve’l-ʻışrin min şehr-i Muharrem sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 
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Cilt 2 Numero 544 

Eğin kazası Mekteb-i Rüşdiye muallimi oğlu Osman Efendi ibn-i Ahmed Efendi 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerifi enverde yine medîne-i 

mezkûrenin  Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Abdullah Efendi 

ibn-i Hacı Ahmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub medîne-i 

mezkûrenin Cevheri-zâde Mahâllesi ahâlîsinden Cevheri-zâde İbrahim Efendiye olan 

matlubatım bundan böyle leh ve alehimde vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi 

â‘id olduğu mahkemei şer’iyyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i 

cevâb ve istinâf ve temzyize ve iade-i mahkeme ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd-ı 

ikâme ve istimaine ve yemîn tekâifine ve i’lâm ahzına ve tenfiz icrâsına ve tebliğ ve 

tebellüğ ve benden alacağı emr üzerine medinei mezkûrede bana tesbit olunan emlak ve 

arazi ve sâiremi me‘mûri huzûruyla ferâğ-ı takrire ve muamelât-ı lazımesi icrâya ve’l-

hâsıl alehimde ikrâr-ı mu‘teber  olmamak üzere salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyenin son 

derecesine kadar tarafımdan mumâ-ileyh Abdullah Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlaka-i 

sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi ber 

vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya 

taʼahhüd ve iltizam itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 545 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Dabakhane Mahâllesi ahâlîsinden ketebeden 

Sarıbey-zâde Bekir Efendi ibn-i Hüseyin Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer‘i şerifi enverde medîne-i mezkûrenin  Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  

vekîllerinden Mustafa ibn-i Kasım Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub 

medîne-i mezkûrenin  Kızıl Keşiş Mahâllesi ahâlîsinden ve ermeni milletinden (Sahife 

285) Kızıl keşiş oğlu ? zimmetinde olan matlubatım ile bundan böyle leh ve alehimde 

vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkemei şer’iyyede 

muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temzyize ve iade-i 

mahkeme ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn tekâifine 

ve i’lâm istihsâline ve tenfiz icrâsınave hacz muamelesine ve i’tiraz-a’lel hükm ve ? 

ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyenin derece-i nihâyetine kadar tarafımdan 

mumâ-ileyh Mustafa Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlaka-i sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve 
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nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi minvâl-i muharrer üzere 

vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve 

iltizam itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 546 

Medîne-i Malatya mahâllâtından ? Mahâllesi ahâlîsinden ve Ermeni milletinden 

? ? oğlu ve biraderi ? ? veledi Agop nâm kimesneden medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer‘i şerifi enverde medîne-i mezkûrenin (silik) Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  

vekîllerinden Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm edub medîne-i mezkûrenin  Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden biraderleri (silik) 

(silik) ile meyânemizde olan ırs da’vâ larımızdan dolayı Haraza Mahâllesi (silik) (silik) 

(silik) Gabril Efendi veledi Gabril Efendiyi de‘âvi-i mezkûrenin (silik) (silik) (silik) 

vekîl-i mumâ-ileyhin (silik) biraderimiz merkûmân ile meyânemizde ırs ve hukuk 

vesaire de‘âvilerimizi bundan böyle leh ve alehimizde olan kaffe-i de‘âvilerimizi â‘id 

olduğu mahkeme-i şer’iyyeve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme redd-i 

cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı ikame 

ve istimaine ve yemîn tekalifine ve i’lâm ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve tenfiz icrâsına 

ve hacz muamelesine ve’l-hâsıl salahiyet-i şeriʼyye ve kanûniyyenin derece-i nihâyetine 

değin taraflarımızdan mumâ-ileyh Mustafa Efendiyi vekalet-i amme-i mutlaka-i sahiha-

i şer’iyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledik dedikde ol dahi vekalet-i 

mezkûreyi kabûl eylediği mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu. Tahrîren fî’l-yevmi 

Samin min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 547 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden Kurra-zâde 

Hüseyin Efendi ibn-i Sâ‘id Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde 

medîne-i mezkûrenin  Banazi ? karyesi ahâlîsinden iken tarih-i i’lâmdan bir sene akdem 

vefât eden Yusuf bin Ömerin veraaseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Zeyneb bint-i Salih 

sülb-i kebir oğulları gâʻib-i âni’l-meclis Hüseyin ve İsmail ve Ömere münhâsıra olduğu 

zâhirve mütehakkık (Sahife 286) oldukdan sonra verâseti mezbûreden karye-i 

mezkûrede sakin ma’rifetüz’z-zât Zeyneb bint-i Salih müvâcehesinde müteveffâ-yı 

merkûm hâl-ı hayat ve kemâl-i akl-ı sıhhatinde malından ve mülkünden bin iki yüz 
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guruş ve ? sarf etmek üzere vasîyet ve tenfizine dahi beni vasî nasb ve taʼyin ederek ? 

vefât edub ba’de vefât ve hayat ? ? kabûlüme binâʼen meblâğ-ı mezbûr bin iki yüz guruş 

tereke-i ? müteveffâ-yı merkûmeden hala bi’l-vesâye talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ 

ve’l-inkâr müddeʼî-i vasî mumâ-ileyh Hüseyin Efendiden ber-minvâl-i muharrer vasîyet 

müddeasına usûl-ı mevzuasına tatbikan evvela bâ-varaka-i mahtûme mensub oldukları 

zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden mezkûr Banazi ? karyesi imamı Hüseyin Efendi ibn-i 

Ali Efendi ve muhtarı (silik) bin (silik) nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden evvela 

sırren ve bade yine medîne-i mezkûrenin  (silik) Mahâllesi ahâlîsinden (silik) bin (silik) 

ve (silik) bin (silik) nâm kimesnelerden alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-

şehâde ettikleri ihbar ve iş’ârolunan medîne-i mezkûrenin  mezkûr Banazi ? karyesi 

ahâlîsinden Mahmud bin Ahmed ve Hasan bin Osman nâm kimesnelerden her biri 

müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i eda-ı şehadedleri isbat 

itmegin mûcibince meblâğ-ı mezkûr bin iki yüz guruş tereke-i mezkûreden mumâ-ileyh 

Hüseyin Efendiye edâ ve teslîmi mezbûre Zeyneb Hatuna tebeyyün olduğu tescil ve 

huzûru alilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 548 

Medîne-i Malatya muzâfatından Yukarı Banazi karyesi ahâlîsinden Ahmed bin 

Hurşid ve Ahmed bin Ömer nâm kimesneler ta’rifleriyle ma’rifetüz’z-zât karye-i 

mezkûre sâkinelerinden işbu bâ‘isü’l-vesîka Fatıma bint-i Mustafa nâm Hatun meclis-i 

lazımü’t-tevkirde münhasır hâsım hacedde? takrir-i kelâm ve takrîr-i kelâm ve ta’bir-i 

ani’l-merâm edub karye-i mezkûre ahâlîsinden Numan bin Ahmed Çavuş zevc-i dahilim 

iken işbu tarih-i vesikadan beş sene mukaddem buradan bi’l-ğarime? Yemen vilâyeti 

celîlesinde Cebel-i Asr da asâkir-i şâhâne neferatından bulunduğu halde o tarihde 

merhum Numan ecel-i mev’ûd ile vefât edub bilâ-nafaka ve’l? şer’i kalmadığım cihetle 

zevc-i âhere nefsimi tezvîc etmek üzere taraf-ı şeri şerifden bir kıta iddi’ânâme i’tâ 

olunması matlûmumdur dedikde mezbûre Fatıma Hatunun takrîri meşrû def’i mutabık ? 

ve zevc-i merkûm Numan Ağayı ârifân ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve medîne-i 

mezkûre muzâfatından Barguzu karyesi ahâlîsinden Ahmed bin Süleyman ile medîne-i 

mezkûrenin  Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden İbrahim bin Ahmed nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer’i hâzıran olub istişhâd olunduklarında işre’ş-şehâde fi’l-
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hakîka mezkûr Banazi Aliyan karyesi ahâlîsinden Numan bin Ahmed Çavuş Yemen 

vilâyet-i celîlesi dahilinde Cebel-i Asr sancağında asakiri şahane efradından iken tarihi 

mezkûrde ecl-i mev’ûdiyle vefât edub salât-ı cenaze ve define hazır bulunarak bu 

vecihle şâhidiz ve şehâdet ideriz deyü müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ edâ-ı şehâdet-i 

şeriʼyye edub ba’de’t-ta’dîl ve’l-tezkiyye şehâdet-i mezkûreleri mûcibince ba’de’l-

hükm müdde’iyye-i mezbûre Fatıma Hatunun zevc-i âhere tezvice izin verilmeğin mâ-

vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Aşer min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

(Sahife 287) 

Cilt 2 Numero 549 

Medîne-i Malatya muzâfatından ? nahiyesinin Kırlangıç karyesi ahâlîsinden 

muhtar Ali bin Hüseyin medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde 

medîne-i mezkûrenin  mahâllâtından Ğarine Mahâllesi ahalsinden ve da’vâ  

vekîllerinden Bayram Efendi ibn-i Mustafa mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

edub medîne-i mezkûre mahâllâtından Hüseyin Bey Mahâllesi ahâlîsinden kubûr oğlu 

Hacı Ali bin Hacı Ömerle meyânemizde hububat de‘âvisiyle vesairelerin bundan böyle 

leh ve alehde vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i 

şer’iyyene nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf 

ve temyîze ve iadei mahkeme ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikame ve istimaine 

ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına ve ve tenfiz icrâsına ve kendi imzâsıyla ? takdimine 

ve hacz ve fekkine ve’l-hâsıl salahiyeti şeriʼyye ve kanûniyyenin son derecesine kadar 

mumâ-ileyh Bayram Efendiyi vekaleti amme-i mutlaka-i sahihâ-i şeriʼyye ile vekîl ve 

nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi ber-minvâl-i muharrer vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesinin kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm 

itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 550 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Zâviye Mahâllesi ahâlîsinden ve ber-vech-i âti 

evlâd-ı vakıfdan Yahya Efendi ibn-i Abdulkadir Efendi ibn-i Hacı Osman ve 

Muhammed Efendi ibn-i Hüseyin nâm kimesnelerden her biri medîne-i mezkûre 
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mahkemesinde meclis-i şer‘i şerîf-i enverde yine medîne-i mezkûrenin  mezkûr Zaviye 

Mahâllesi ahâlîsinden zikr-i âti evkâfın bi’l-i’lâm-ı şeri mütevellisi evlâd-ı vakıfdan 

Abdulmu’in Efendi ibn-i (silik) mahzarında her biri başka başka ikrâr-ı tam ve ta’bir-i 

ani’l-merâm edub ceddi a’lâmız? babü’s-saâde ağası müteveffî İsmail ağanın 

dersaadedde binâkerdesi (?) olan bir bâb zâviye ile Üsküdarda vâki bir bâb câmii şerif 

ve bir bâb zâviye ile medinei malatyanın çarşısında vâki binâkerdesi olan cami-i şerif 

meşrut başka başka suret-i musadaka-i vakfiyelerde ? ve ? ? şerâit-i vakıf vecihle zikr 

olunan evkâfın bedelleri olub evvelâ vakfa â‘id olan üçyüz yedi ve üçyüz sekiz ve 

üçyüz dokuz senesi vasîyyeleri â‘idatlarımızı ve hisse-i ? mezkûrelerimizi ahz ve kabz 

eden mütevelli mumâ-ileyh Abdulmu’in Efendinin zimmeti ibrâ-yı âmm ile ibrâ ve ? 

hak eyledik ba’demâ evkâf-ı mezkûrenin ? merkûme bedelâtından bize â‘id ve râci’ 

mebâni ? mezkûreyi da’vi ve mutalebeye asla hakk ve salahiyetimiz yokdur deyü evlâd-

ı merkûmeden her biri işbu meclis-i şer’i  şerîfde ? hakk eyledikleri ? ve’l-rızâen ikrâr 

ve i’tirâf itmegin ğabde’t-tasdik-i şer’i mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 551 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Zangoç Mahâllesi sâkinelerinden Turfanda 

veledi ? medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerifi enverde medîne-i 

mezkûrenin  Haraza Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Gabriel Efendi veledi 

diğer Gabriel mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub (Sahife 288) medîne-i 

mezkûrenin  mezkûr Haraza Mahâllesi ahâlîsinden ve Değirmenci esnafından Çıtak 

oğlu Agop ve biraderi ve hemşireleri meyânemizde olan ırs ve hukuk vesaire 

de‘âvilerimden dolayı â‘id olduğu mahkeme-i şeriʼyye ve nizâmiyede muhâkeme ve 

mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve 

hükm-ü ğıyâbi talebineve şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn tekalifine ve i’lâm 

ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz muamelesine ve’l-hâsıl salahiyeti 

şeriʼyye ve kanûniyyenin derece-i nihâyetine değin tarafımızdan mumâ-ileyh Gabriel 

Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlaka-i sahihâ-i şeriʼyye ile vekîl ve naibi münasib nasb ve 

ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi minvâl-i muharrer üzere vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i mezkûresini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-

taleb ketb ve imlâ olundu.  
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Tahrîren fî’l-yevmi Sani aşer min şehr-i Muharrem’ül Haram sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 552 

Medîne-i Malatyada vâki şehâbiyye-i? Kübrâ ve Nuriyye medresesi ? eshâbımız 

? Şehabeddin ve ve Nureddin evlâdlarından olduğundan bahisle ber-vech-i âti 

vakfiyenin hâsılâtından sene sene takîm-i kadîm vecihle hisse iddi’â eylediğim medîne-i 

mezkûre mahâllâtından Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden sâhib-i arzuhâl Hasan Ağa 

ibn-i Mustafanın bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli medîne-i mezkûrenin  Haraza mahâlesi 

ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Gabriel Efendi veledi Kirkor Ağa medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin  Tecde Mahâllesi 

ahâlîsinden ve bâbürât-ı âlişân vakfın mütevellilerinden ve vakfı mumâ-ileyhüma 

evlâdlarından Hacı Hüseyin ağa ibn-i Cafer ağanın kezâlik bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli 

medîne-i mezkûrenin Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Mustafa 

Sabri Efendi ibn-i Ahmed Efendi müvâcehesinde yine evlâd-ı vakıfdan olub hatta evlâd-

ı vakıfdan olduğu mütevelli-i mumâ-ileyh ikrâr ve i’tirâf eylediğinin hâvi fi 25 

Cemaziye’l-ahir sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. senesi tarihli ? medîne-i mezkûre 

naibi faziletli Mehmed Eşref Efendi himmetine hâvi işbu ibrâz eylediğim i’lâm-ı şer’i 

nutkunca cedd-i a’lâmızın binâ ve inşâ buyurdukları mezkûr Şehâbiye ? ve Nuriyye 

medreselerinin evkâf-ı şerîfleri olan kurrâ ma’lûma i’şâr-ı mezkûreleri hâsılâtından olub 

Malatya ve Ma‘mûrâtü’l-Azîz evkâf hazine-i celîlelerinden alınan hâsılâtlarından evlâd-

ı vakıfdan bulunduğum cihetle mennü’l-kâdim baba ve dedelerim teamülen ba’de’t-

tanzimât vakfı mezkûrun öşür hâsılâtlarından hınta ve ? alındığı gibi ba’de’t-tanzimât 

hazine-i celîle evkâf-ı hümâyun cânibinden ? bana dörder yüz guruş mütevelli-i mumâ-

ileyh tarafından i’tâ ve ben dahi yedinden ahz ve kabz edegelmiş iken çend seneden beri 

hâsılât-ı mezbûreden bize ber-vech-i teamül bir akçe vermeyüb mütevelli-i mumâ-ileyh 

tamamen hâsılât vakf-ı mezkûrlarını ahz ve kabz ile şart vakf-ı icrâ etmeksizin kendileri 

akl ve baliğ etmek üzere ? yedlerinde kalmağla be-her sene hâsılâtdan terâkim eden ? ? 

bana vermiş oldukları dört yüz guruşluk teamül vecihle bana edâ ve teslîmi mütevelli-i 

mumâ-ileyh Hacı Hüseyin ağaya (Sahife 289) beyyine olunduğuna dair verilen hükm-ü 

i’lâm ? ? kanaatla fetvâhâne-i celîleye istinâfen ? mütedair mütevelli-i mumâ-ileyh Hacı 

Hüseyin ağanın takdim eylediği arzuhâl ma’â lahiya i’tirazına meclis-i ?  şer’iyyeye ? ?  

fi 7 Receb sene 1307 tarihli zuhr-u i’lâm-ı mezkûrde iktizâ beyân olunduğundan ve 
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teamül-ü aher vecihle dahi ? bu surette Husûs-ı mezkûrun yine livâ’-yı mezkûr 

mahkeme-i şeriʼyyesinde ber-nehc-i şer’i rü’yet i iktizâ eder deyü hükm-ü i’lâm-ı 

mezkûr kısm edilmiş isede ber-vech-i muharrer evlâd-ı vakıfdan bulunduğuma binâʼen 

olub zikr-i ? eden vakfiyye-i mezkûrenin senevi hâsılât-ı mezkûrelerinden dörder yüz 

guruş ? olub kezâlik ben dahi bir hayli müddet alagelir iken bin iki yüz doksan bir 

senesinden bin üç yüz sekiz senesine değin on üç sene müddet mütevelli-i mumâ-ileyh 

vakfın mezkûrun hâsılât bedellerini ahz ve kabz edub bedelât-ı makbûza-i mezkûreden 

senevi dörder yüz guruşdan hisseme isabet eden yedi bin iki yüz guruş bana red ve 

teslîme ? ba’de bedelât-ı mezkûreden senevi dört yüz guruş mütevelli-i mumâ-ileyh 

Hacı Hüseyin ağanın ? sene be sene bana red ve teslîme mütevelli mumâ-ileyh Hacı 

Hüseyin Ağaya haber ve tenbih olunması matlûmumdur deyü müddeʼî-i mumâ-ileyh 

Hasan ağanın takrîr-i meşrûtuna binâʼen tasaddî  eylediği da’vâ sı hükmü ? ? olan i’lâmı 

mezkûrede vakf-ı mumâ-ileyhadan ? evladı olduğu anlaşılmadığına ve ? merkûme 

hâsılât bedellerini mütevelli-i mumâ-ileyhanın ahz ve kabz eylediği ol tarihlerde 

medinei mezkûrede nüvvâb-ı kirâm Efendilerin taht-ı imzâ ve tasdiklerinde bulunan ve 

işbu müberriz müteaddid hesab pusulalarından anlaşıldığına ve kelâmını ? tahkîk 

eylediğine binâʼen meşruh ve mültefit olduğunu kendüye tefhim ve mûcibince da’vâ yı 

mezkûresiyle mütevelli-i mumâ-ileyha Hacı Hüseyin Ağaya bi’l-izâfe vekîl-i mumâ-

ileyh Sabri Efendiyi ? şer’i muârızdan men olduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm 

olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Aşer min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 553 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Saray Mahâllesi ahâlîsinden ? Şaban oğlu Hacı 

Mehmed bin İbrahim medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde 

medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Atmalı-

zâde Hacı Hüseyin Efendi ibn-i Hacı Hasan mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

edub medîne-i mezkûrenin  mezkûr Saray Mahâllesi ahâlîsinden ? Şaban oğlu Hacı 

Mehmedin kerimesi zevcem Zühre Hatun ile meyânemizde tekevvün eden mehr-i 

mu’accel ve mü’eccel ve nafaka ile bundan böyle leh ve alehimde vukû’ bulmuş ve 

bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme 

ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve 
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yemîn tekalifine ve i’lâm istihsaline tebliğ ve tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz 

muamelesine ve i’tiraz-ı ale’l-hükm ve ? ve’l-hâsıl salahiyeti şeriʼyye ve kanuniyyenin 

derece-i nihâyetine kadar taraafımızdan mumâ-ileyh Hacı Hüseyin Efendiyi vekâlet-i 

amme-i mutlaka-i sahiha-i şer’iyye ile vekîl ve naibi münasib nasb ve taʼyin eyledim 

dedikde ol dahi minvâl-i muharrer üzere vekalet-i mezkûreyi kabûl ve hizmeti 

lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iiltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sâni min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

 (Sahife 290) 

Cilt 2 Numero 554 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Arslanbey-zâde Mahâllesi sâkinelerinden 

ma’rifetüz’z-zât bint-i Osman nâm Hatun ile medîne-i mezkûrenin  mezkûr Arslanbey-

zâde Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Mustafa bin Mehmed nâm kimesne medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde yine medîne-i mezkûrenin  mezkûr 

Arslanbey-zâde Mahâllesi ahâlîsinden vefât eden pederim Osmanın terekesine vasî 

olanlardan hisse-i ? taleb ? sâlifü’z-zikr merkûm Hacı Mustafa ve mezbûre Asiye 

Hatunun bundan böyle leh ve alehimde vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi 

â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme 

ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine 

şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn tekalifine ve i’lâm istihsaline tebliğ ve tebellüğüne 

ve tenfiz icrâsına ve hacz muamelesine ve’l-hâsıl salahiyeti şeriʼyye ve kanuniyyenin 

derece-i nihâyetine kadar tarafımızdan mumâ-ileyh Hafız Mehmed Efendiyi vekâlet-i 

amme-i mutlaka-i sahiha-i şer’iyye ile vekîl ve naibi münasib nasb ve taʼyin eyledim 

dedikde ol dahi minvâl-i muharrer üzere vekalet-i mezkûreyi kabûl ve hizmeti 

lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iiltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Hamis aşer min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 555 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Dabakhane Mahâllesi ahâlîsinden ? oğlu 

Mustafa bin İbrahim medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde 
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medîne-i mezkûre ? ? bin Mehmed mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub 

medîne-i mezkûre muzâfatından ? ? karyesi ahâlîsinden vefât eden ? ? ile bundan böyle 

leh ve alehimde vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i 

şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve 

temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve 

yemîn tekalifine ve i’lâm istihsaline tebliğ ve tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz 

muamelesine ? ve me‘mûri huzûrunda ferâğ-ı takrire ? ve’l-hâsıl salahiyeti şeriʼyye ve 

kanuniyyenin derece-i nihâyetine kadar tarafımızdan merkûm Hasan çavuşu vekâlet-i 

amme-i mutlaka-i sahiha-i şer’iyye ile vekîl ve naibi münasib nasb ve taʼyin eyledim 

olduğu dedikde ol dahi minvâl-i muharrer üzere vekalet-i mezkûreyi kabûl ve hizmeti 

lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iiltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sadis aşer min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 556 

Tamamı silik olduğu için belge okunamadı. 

Cilt 2 Numero 557 

Medîne-i Malatyada vâki Şehâbiyye-i kübrâ ve Nuriyye medreselerinin ? 

evlâdlarından olduğundan ? vecihle hak iddi’â eden medîne-i mezkûre mahâllâtından 

Büyük Hüseyin Bey Mahâllesi ahâlîsinden sâhib-i arzuhâl Hacı Yusuf bin (silik) 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin  Tecde 

Mahâllesi ahâlîsinden ve  ? ? âlişan vakfı mezkûrun mütevellilerinden ve vakfı mumâ-

ileyhuma evlâdlarından Hacı Hüseyin ağa ibn-i ? ? bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli medîne-i 

mezkûrenin  Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Mustafa Sabri 

Efendi ibn-i Ahmed Efendi müvâcehesinde yine evlâdı vakıfdan ? ? evlâdı vakıftan 

olduğumu mütevelli-i mumâ-ileyh ikrâr ve i’tirâf eyediği hâvi  fi 27 (silik) 1301 senesi 

tarihli ? medîne-i mezkûre naibi rafaetlü Mehmed Eşref Efendi hatmini hâvi işbu ibraz 

eylediğim i’lâm-ı şer’i manttûkunca cedd-i âlâmızın bina ve inşa buyurdukları mezkûr 

Şehabiyye ve Nuriyye medreselerinin evkâf-ı şer’iyyeleri ? ? ? şer’ileriyle hâsılâtdan 

olub Malatya ve Ma‘mûrâtü’l-Azîz  evkâf hazine-i celîlesinden âsitan hâsılatlarından 

evlâd-ı vakıfdan bulunduğum cihetle menn’ül kadim baba ve dedelerim teamülen ? 

vakf-ı mezkûrun öşür hâsılâtlarından hınta ve ? alındığı gibi ? hazine-i celîle ? beşer yüz 
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guruş mütevelli-i mumâ-ileyh tarafından i’ta ? yedinden ahz ve kabz ? hâsılâtı 

mezbûreden bize ? ? ? bir vermeyip mütevelli-i mumâ-ileyh tamamen hâsılât-ı vakf-ı 

mezkûreleri ahz ve kabz ile şart ve ? icrâ etmeksizin kendüleri akl ve baliğ etmek üzere 

mektûma yedlerinde kalmamağla be-her sene hâsılâtdan terâkim eden ? ? bana vermiş 

oldukları beş yüz guruş teamül-ü kadim vecihle bana edâ ve teslîmi (Sahife 292) 

mütevelli-i mumâ-ileyh Hüseyin Ağaya tenbiye olunduğuna dair verilen (silik) ? ? 

fetvâhâne-i celîleye (silik) (silik) mütedair ? ? Hacı Hüseyin Ağaya (silik) eylediği 

arzuhal ? lediyyü’l-havâle ? ? sene 1308 tarihiyle zâhir i’lâm-ı mezkûrede iktizâ beyân 

olunduğundan ? aher vecihle dahi beni tevfikân ? bu ? livâ’-ı mezkûre mahkemei 

şeriʼyyesinde ber-nehc-i şer’i rü’yet i iktizâ ederim deyü hükm-ü i’lâm mezkûr ? ? ise 

de ber-nehc-i muharrer evlâdı vakıfdan bulunduğuma binâʼen ? zikri sibkât eden vakfın 

? senevi hâsılât-ı mezkûresinden beş yüz guruş ? ? ederim alıp kezâlik ben dahi ? ? 

alagelir iken bin iki yüz ? beş sene-i rumiyyesinden bin üç yüz sekiz senesine değin 

vakfı mezkûrun ? ? mütevelli-i mumâ-ileyh ahz ve kabz eylediğine ma’lûmatım yok ise 

de sene-i merkûmeden ? kadar bedellerinden olub hisseme isabet eden altı bin beş yüz 

guruş muharrer ? olduğuma binâʼen meblâğ-ı mezkûrun bana red ve teslîmi mütevelli-i 

mumâ-ileyh Hacı Hüseyin ağaya ? olunmak muradımdır deyü müddeʼî-i mumâ-ileyh 

Hacı Hüseyin Ağanın takriri meşrûsuna binânen tasaddî  eylediği da’vâ yı şeriʼyye 

mesmû ve mültefit olmadığı kendüye ? mûcibince da’vâ yı mezkûreyle mütevelli-i 

mumâ-ileyh Hacı Hüseyin ağaya bilâ-izâfe vekîl-i mumâ-ileyh Sabri Efendiye ber-

muceb-i şer’i mu’ârızdan men olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Aşer min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 558 

Medîne-i Malatya muzâfatından Çırmıktı karyesinde Hıroğlu Mahâllesi 

ahâlîsinden işbu bâ‘isü’l-i’lâm Hacı Ali bin Mehmed medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer’i şerifimizde ? ? olan zikr-i âti bağçeye el-yevm va’zül yed ? ile şer’an sabit 

ve ? tahkîk mezkûr Hayroğlu Mahâllesi ahâlîsinden Halil bin Hacı Aliye tevârih-i ? 

şâmil olarak üç kıta ihzârıyla ve bir kıta muhtıra tebliğ olunarak taʼyin olunan günde 

icabet etmediğine ve tarafımızda vekîl-i ? dahi göndermediğinden gâʻib merkûmun 

hukukunu muhâfazaya muktedir ? nümâyân olub yevmi beş guruş ücretle vekîl-i ? nasb 

ve taʼyin olunan medîne-i mezkûrenin  Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden Sarıcı-zâde 
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Abdullah Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi müvâcehesinde karye-i mezkûrenin Pıtırcık 

mezra’sında malın mutasarrıf eylediğim bir kıta ma’lûmu’l-hudûd elma bağçesine 

muttasıl ve mezra’-ı mezkûrede vâki bir tarafı benim mülküm olan mezkûr elma bağçesi 

ve bir tarafdan su yolu ve bir tarafdan Hatunun oğlu Emir bağı ve bir tarafdan (Sahife 

293) ? Hayroğlu Mahâllesi sâkinelerinden gâʻib-i âni’l-meclis ? guruş semen ile iştirâ 

ve teslîm ve kabz ? edub akd-ı mezkûru ? olduğumu merkûmun müvâcehesinde 

mehâzır-ı şuhûdda iştira eylediğine binâʼen semen-i medfû olan meblâğ-ı mezkûre ? ? ? 

ve layık vecihle mahâllinde bana teslîmini talep ederim deyü ba’de’d-dâ’vâ ve’l-inkâr 

müdde’i merkûm ? ? muvafık beyyine talep olundukda evvela bâ-varaka-i mahtûme 

mensup oldukları zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden medîne-i mezkûre ? ? Mahâllesi 

imamı bin ? ve muhtarı Ömer bin Mustafa nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden evvela 

sırren ve bade medîne-i mezkûrenin  mezkûr Hayroğlu Mahâllesi ahâlîsinden Molla 

Ahmed bin Osman ve Molla Ahmed bin ? nâm kimesneler alenen biʼl-müvâcehe 

lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbuluş şehade ettikleri ihbar ve iş’ârolunan medîne-i 

mezkûrenin  mezkûr Hıroğlu Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Abdulah bin Hacı Yusuf ? ve 

Ömer bin Hacı Mehmed nâm kimesnelerden her biri müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bil 

muvacahe ber-nehc-i şer’i edayı şehadedleri ba’de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm 

mûcibince semeni mezkûru yedinden ? bağı mahdûd ?  layık vecihle mumâ-ileyh Hacı ? 

müvekkilim gâ’ib-i merkûm bi’l-izâfe vekîl-i merkûm Abdullah Efendiye tebeyyün 

olunduğunu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin aşer min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 559 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Çatak Mahâllesi ahâlîsinden ve ? devletlerinin 

Katolik milletinden Garabet ve Arabis veledi Agop nâmân kimesneler medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde yine medîne-i mezkûrenin  Haraza 

mahâlesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Gabriel Efendi veledi Usturi mahzarında 

her biri başka başka ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub mezkûr ? Mahâllesi ahâlîsinden 

li-eb biraderleri ? ? Efendi veledi Ohanni nâm kimesneler şer’ilerimizde ikame eylediği 

miras da’vâsıyla bundan böyle leh ve elehimizde vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i 

de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyyeve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  

muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi 
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talebine şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn tekalifine ve i’lâm ahzına ve tenfiz 

icrâsına? ve’l-hâsıl salâhiyet-i şer’iyye ve kanûniyenin son derecesine kadar 

tarafımızdan mumâ-ileyh Gabriel Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlaka-i sahîhâ-i şer’iyye 

ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm  

itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Fi 23 Safer sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve elf.  

 (Sahife 294) 

Cilt 2 Numero 560 

Ati’z-zikr hâne arsası ile bağ el-yevm müstakilen vaz’ül yed beyyine-i adl ile 

şer’an sabit ve mütehakkık olan medîne-i mezkûre mahâllâtından Arslanbay-zâde 

Mahâllesi ahâlîsinden işbu bâ‘isü’l-i’lâm Hasan bin Ahmed bin diğer Hasan medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin mezkûr Arslanbey-

zâde Mahâllesi ahâlîsinden derûn-u arzuhâlde ismi mezkûr pederi merkûm Ahmed 

müvâcehesinde Mahâlle-i mezkûrde kâin bir tarafdan ? emini Halil Efendi hâne ve bağı 

ve iki tarafdan pederim hâzır-ı merkûm Ahmed ağa hâne ve bağı ve tarîk-i râbi tarîk-i 

amm ile mahdûd mecmû ? elli arşun ve arızân on beş arşun mahâlli isti’mâl eden bir 

parça arsa ile bir kıta bağını işbu tarih-i i’lâmdan on sene Mahâlle-i mezkûre 

ahâlîsinden Meydancıklıoğlu Molla Mehmed kerimesi müteveffîyye Elif Hatundan 

hayatında müstakilen kendi malımdan benim için bin altı yüz elli guruş semen 

medfûumun mukabeleminde iştira ve teslîm ve kabz ile şerâi ve müstakilen mülküm 

olub ol vecihle ve tarih-i mezkûrden şimdiye değin müstakilen mutasarrıf iken pederim 

hâzır-ı merkûm Ahmed ağa zikr olunan arsa ve bağını bu esnada tasarrufuma fuzulen 

müdâhale eylediğinden müdâhale-i mezkûreden men olunmasını talep ederim deyü 

baʼde’d-dâ’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında kâziyye-i minvâl-i muharrer olduğunu bi-

tamamihâ tab’ân ikrâr ve i’tirâf edub âli muceb ikrâre zikr olunan arsa ve bağa 

müdâhale ve ? etmemek üzere pederi merkûm Ahmed ağa ilzâm olunduğu tescil ve 

huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi ʻışrin min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 561 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Haraza Mahâllesi sâkinelerinden ma’rifetüz’z-
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zât bâ‘isü’l-i’lâm ? bint-i Hüseyin nâm Hatun tarafından ber-vech-i âti da’vâya bâ-

hüccet-i şer’iyye vekîli medîne-i mezkûrenin  mezkûr Haraza Mahâllesi ahâlîsinden ve 

mezbûrenin pederi Hüseyin bin Hacı Mehmed medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer’imizde yine medîne-i mezkûrenin  Zaviye Mahâllesi ahâlîsinden ve ? 

güruhundan Abdulkadir bin Hacı Ömer Baba müvâcehesinde işbu tarih-i i’lâmdan on 

sene mukaddem müvekkilem mezbûre sekiz yüz guruşluk zerden ma’mul bir çift bilezik 

ve iki yüz guruşluk bir kat yatak ve yüz guruşluk bir kilim ve on beş guruşluk üç sahan 

ve on beş guruşluk üç lenger ve on beş guruşluk üç tas  ve iki yüz guruşluk zerden 

ma’mûl gerdanlık mihr-i muaccel ve yüz guruşluk mihr-i mü‘eccel  müsteceleriyle 

merkûm Abdulkadirin zevce-i menkûhâ-i medhûl bahâsı olub mehr-i mu’accel olan ? 

muharrer-i mezkûre mevcud ise aynen müstehlik ise kıymeti mezkûreleriyle yine 

müvekkilim mezbûrenin sırf kendi halatından olub yüz elli guruşluk sevâli uzun entari 

ve yetmiş guruşluk  Diyarbekir ? bir ? ve yigirmi guruşluk bir ? ve her biri yigirmi 

guruşdan altı yüz guruşluk otuz aded ? çamaşır müvekkilim mezbûrenin emr ve icazeti 

olmaksızın âhara bey’i ve teslîm ile müstehlik eylediği eşyâ-ı muharrere-i mezkûrenin 

kıymeti mezkûrelerini bi’l-vekâle talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu 

cevâbında mezbûre ? Hatun beş yüz guruş mehr-i mu’accel ve yüz guruş mehr-i 

mü‘eccel  teslîmiyle tarihi mezkûrede akd ve Nikâh olunarak zevce-i menkûhâ-i medhûl 

bahâsı? olub mihriyye-i mezkûriyetini mezbûrenin rızasıyla o tarihde pederi vekîli işbu 

hâzır-ı bi’l-meclis mumâ-ileyh Hüseyin Efendiye edâ ve teslîm edub ma’dâ mihrin ? 

deynim olduğu gibi iddiʼâ olunan eşya-ı muharrere-i mezkûreden (Sahife 295) birisini 

ahz ve kabz eyledim deyü müddeʼî-i vekîl mumâ-ileyhanın fazla mehr-i mu’accel 

mezkûr ile eşya-i mezkûr müddeasını inkâr ederek sürû ve beyân eylediği teslîmat ve 

def’i mezkûr müddeasını bi-tamamihâ vekîl-i merkûm ? ikrâr ve i’tirâf etmek mûcibince 

mehr-i mu’accel mezkûr da’vâ sından beş yüz guruş müddeasıyla merkûm Abdulkadire 

yüce şer’i mu’ârızadan ba’de’l-men’i mehr-i mü‘eccel  nâmıyla ziyâde medfû olan 

mezkûr yüz guruş da’vâ  etmesi iktizâ eylediğini kezâlik def’i merkûm ba’de’l-tefhim 

vekîl-i merkûm ber-vech-i muharrer teslîmle ziyade müddeasına asla şâhidi olmayıp 

talebiyle zevc-i merkûm Abdulkadir bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i yemîn itmegin 

mûcibince vekil-i mumâ-ileyh Hüseyin Efendi bi’l-cümle ziyade müdde’ayı mezkûruyla 

merkûm Abdulkadire bilâ- ? mu’ârızâdan men olduğunu tescil ve bi’l-iltimas huzûr-ı 

âlilerine i’lâm olundu.  
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Tahrîren fî’l-yevmi Hamis aşer min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

 

Cilt 2 Numero 562 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ber-vech-i âti 

vakfın vakf-ı Mir-zâde Mustafa Paşa evlâdından olduğunu iddi’â eden Mustafa Efendi 

ibn-i Ömer Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde 

medîne-i mezkûre evkâf müdiri rafaetlü Mustafa Kasım Efendi hâzır olduğu halde 

Gelengeç ve ? mezra’larının cedd-i âlâmız Mir-zâde Mustafa Paşanın ol mezkûruna 

meşrût olub vakf-ı mezkûr hâsılâtından sâlis hisseyi hayatlarında müteveffî dedem 

Mustafa ve babam müteveffî Ömer Efendi ba’de vefâthüma kable’l-tanzimât aynen ve 

ba’de’t-tanzimât bedelinden sene be-sene ber-muceb-i şart vakfın üç yüz altı senesine 

kadar alagelir iken bin üç yüz yedi ve sekiz senelerinin hâsılâtı-ı mezkûrelerinden hisse-

i mezkûremi yedimizde ma’mûl be-berât-âlişân olmadığından evkâf müdiri mumâ-ileyh 

tarafından mevkûf hazine olunarak vermekmekde olduğundan sû‘âl olunup vakf-ı 

mumâ-ileyhin ber-minvâl-i muharrer evlâdından olduğuma binâen ber-muceb-i şart 

vakıf hisse-i mezkûremi hâsılât-ı mezkûre bedellerinden ba’dema tarafıma verilmesini 

talep ederim deyü müddeʼî-i mezkûrunu mû’id sekiz yüz otuz bir tarihli bir kıta 

vakfiyye ve evvâil-i Muharrem bin yüz dört tarihli bir kıta suret-i defter-i hâkâni 

ibrazıyla ba’de’d-da’vâ ve’l-inkâr merkûm Mustafa Efendiden ber-vech-i muharrer 

evlâdat müdde’sına muvâfık beyyine talep olundukda ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i 

mesâliminden ve medîne-i mezkûrenin  Aziziyye Mahâllesi ahâlîsinden ? Bekir Efendi 

ibn-i Süleyman ve medîne-i mezkûrenin  Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden Arab Salim 

oğlu Abdullah bin Hacı Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’i hâzıran 

olub istişhâd olunduklarında fi’l-hakîka mumâ-ileyh Mustafa Efendi ibn-i Ömer Efendi 

ibn-i Mustafa vakf-ı mumâ-ileyh Mir-zâde Mustafa Paşa evlâdlarından olub dede ve 

babası hayatlarında ve ba’de vefâthuma kendisi vakf-ı mezkûrun sâlis hisse-i bedelâtını 

şimdiye kadar ahz ve kabz eylediklerine şâhidiz ve şehaded ideriz deyü her biri 

müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i edâ-yı şehâdet etmeleriyle 

evvelâ ba-varaka-i mahtuma mensup oldukları zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden mezkûr 

Akpınar Mahâllesi imamı Hüseyin Efendi ibn-i Sâ‘id Efendi ve muhtarı Mustafa bin 

diğer Mustafa ile mezkûr Ğarine Mahâllesi imamı Abdullah Efendi ibn-i Abdulcelil 
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Efendi ve muhtarı Cumali bin Halid nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden sırren ve 

bade yine medîne-i mezkûrenin  mezkûr Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden Hüseyin bin 

Mehmed ve Hacı Hasan bin Süleyman nâm kimesnelerden bi’l-muvâcehe alenen 

lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbulü’ş-şehâde ettikleri ihbar ve iş’ârolunan şâhidân 

merkûmanın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince ba’de’l-hükm tarih-i i’lâmdan itibaren 

ba’de (Sahife 296) sene be-sene bedelât-ı mezkûreden hisse-i mezkûresini merkûm 

Mustafa Efendiye redd ve teslîm müdiri mumâ-ileyh tebeyyün olunduğu tescil ve huzûr-

ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Hamis ve’l-ʻışrin min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 563 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Halfeddin Mahâllesi ahâlîsinden ber-vech-i âti 

vakfın vakfı Mir-zâde Mustafa Paşa evlâdından olduğunu iddi’â eden Hacı Ahmed 

Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-

i enverde medîne-i mezkûre evkâf müdiri Mustafa Kasım Efendi ibn-i (silik) Efendi 

hâzır olduğu halde Gelengeç ve ? mezra’larının cedd-i âlamız Mir-zâde Mustafa 

Paşanın ol-evvel mezkûruyla meşrut olub vakf-ı mezkûrun sâlis hisseleri dede ve babam 

müteveffî mumâ-ileyh Mehmed Efendi kaza-ı mezkûrelerin hâsılât-ı senevileri kable’t-

tanzimât ba’de’t-tanzimât hâsılât-ı mezkûre bedelleri sene be-sene ? ? vakfa salis hissesi 

? ? senesine kadar alageldiğimiz üç yüz yedi ve sekiz senelerinin hâsılât--ı mezkûresi 

yedimize de ma’mulun berât-ı âlişân olmadığından evkâf müdiri mumâ-ileyh tarafından 

hâsılât-ı vakf-ı mezkûreden hissemize â‘id salis hisse-i mezkûreyi mevkûf zâyi ederek 

hâsılâtı mezkûreyi tarafıma verilmesini talep ederim deyü müddeʼî-i mezkûrunu mû‘in 

sekiz yüz otüz bir tarihli bir kıta vakfiyye muharrem evvâil bin yüz dört tarihli bir kıta 

suret-i defter-i hâkâni ibrazıyla ba’de’d’da’vâ ve’l-inkâr merkûm mumâ-ileyh 

Ahmedden ber-vech-i muharrer evlâdât müddeasını muvafık beyyine talep olundukda 

mahdûl-u âhâr-ı ricâl-i mesâliminden medîne-i mezkûrenin  Tecde Mahâllesi 

ahâlîsinden ? Bekir Efendi ibn-i Süleyman ve medîne-i mezkûrenin  Akpınar Mahâllesi 

ahâlîsinden Arab Salim oğlu Abdulah bin Hasan nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer’i hâzırân olub istişhâd olunduklarında fi’l-hakîka mumâ-ileyh Hacı Ahmed 

bin Hacı Mehmed Efendi vakfı mumâ-ileyh Mir-zâde Mustafa Paşa evlâdlarından olub 

karye-i mezkûrâtın sâlis hisse bedelâtını ahz ve kabz eylediklerine şâhidiz ve şehâdet 
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ideriz deyü her biri müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i edâ-yı 

şehâdet-i şer’iyye etmeleriyle evvelâ bâ-varaka-i mahtuma mensup oldukları zeyl-i 

mestûreye va’z imzâ eden mezkûr Akpınar Mahâllesi imamı Hüseyin Efendi ibn-i Sâ‘id 

Efendi ve muhtarı Mustafa ibn-i diğer Mustafa ile mezkûr Ğarine Mahâllesi imamı 

Abdullah Efendi ibn-i Abdulhalil Efendi ve muhtarı Cumali bin Halid nâm mevsûku’l-

kelâmdan sırren ve bade yine medîne-i mezkûrenin  mezkûr Akpınar Mahâllesi 

ahâlîsinden Hüseyin bin Mehmed ve (Sahife 297) Hacı Ali bin Süleyman nâm 

kimesnelerden bi’l-muvâcehe alenen lediyyü’z-zikr adl ve makbulü’ş-şehâde ettikleri 

ihbâr ve işar olunan şâhidân-ı merkûmanın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince ba’de’l-

hükm tarih-i i’lâmdan itibaren ma’dâ sene be-sene vakf-ı mezkûrdan bedellerini 

merkûm Hacı Ahmede Efendiye redd ve teslîmi müdir-i mumâ-ileyha beyyine olunduğu 

tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Salis ve’l-ʻışrin min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 564 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Aşağı Banazi Mahâllesi ahâlîsinden ber-vech-i 

âtî vakfın vakfı Mir-zâde Mustafa Paşa evlâdından olduğunu iddi’â eden Mehmed 

Efendi ibn-i Bekir medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde 

medîne-i mezkûre evkâf müdiri rafaetlü Mustafa Kasım Efendi hâzır olduğu halde 

Gelengeç ve ? mezra’larının cedd-i âlâmız Mir-zâde Mustafa Paşanın evlâd-ı 

mezkûresine meşrut olub vakf-ı mezkûr hâsılâtından sâlis hisseyi hayatlarında müteveffî 

dedem Hafız Efendi babam müteveffî Bekir Efendi ve ba’de vefâthûmâ yine kable’l-

tanzimât ? ba’de’l-tanzimât bedelinden sene be-sene ber-muceb-i şart vakıf bin üç yüz 

altı senesine kadar alagelir iken bin üç yüz yedi ve sekiz senelerinin hâsılât-ı 

mezkûresinden hisse-i mezkûremi yedimizde ma’mûl be-berât-ı âlişân olmadığından 

evkâf müdiri mumâ-ileyh tarafından mevkûf hissesine alınarak verilmemekte 

olduğundan sû‘âl olunup vakf-ı mumâ-ileyhin ber-minvâl-i muharrer evlâdından 

olduğuna binâʼen ber-muceb-i şart vakıf hisse-i mezkûremi hâsılât-ı mezkûre 

bedellerinden ba’demâ tarafıma verilmesini talep ederim deyü müddeayı mezkûrunu ? 

sekiz yüz otuz bir tarihli bir kıta vakfiyye ve evvâil-i muharrem bin yüz dört tarihli bir 

kıta suret-i defteri hâkâni ibrâzıyla baded da’vâ  ve’l-inkâr merkûm Mehmed Efendiden 

ber-vech-i muharrer evladın müdde’sına muvâfık beyyine taleb olundukta ‘udûl-ı ahrâr-
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ı ricâl-i mesâliminden ve medîne-i mezkûrenin  Ğarine Mahâllesi ahâlîsinden ? -zâde 

Bekir Efendi ibn-i Süleyman ve medîne-i mezkûrenin  Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden 

Arab Salim oğlu Abdullah bin Hacı Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer’i hâzıran olub istişhâd olunduklarında fi’l-hakîka mumâ-ileyh Mehmed Efendi ibn-i 

Bekir Efendi yine hâzır-ı vakf-ı mumâ-ileyh Mir-zâde Mustafa Paşa evlâdlarından olub 

dede ve babası hayatlarında ba’de vefâthümâ kendisi vakf-ı mezkûrun salis hisse 

bedelâtı şimdiye kadar ahz ve kabz eylediklerine şâhidiz ve şehâdet ideriz deyü her biri 

müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i edâ-yı şehâdet etmeleriyle 

evvelâ bâ-varaka-i mahtuma mensup oldukları zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden mezkûr 

Akpınar Mahâllesi imamı Hüseyin Efendi ibn-i Sâ‘id Efendi ve muhtarı Mustafa ibn-i 

diğer Mustafa ile mezkûr Ğarine Mahâllesi imamı Abdullah Efendi ibn-i Abdulhalil 

Efendi ve muhtarı Cumali bin Halid nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden sırren ve 

bade yine medîne-i mezkûrenin  mezkûr Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden Hüseyin bin 

Mehmed ve Hacı Hasan bin Süleyman nâm kimesnelerden bi’l-muvâcehe alenen 

lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbar ve iş’ârolunan şâhidân 

merkûmanın şehadedi mezkûreleri mûcibince ba’de’l-hükm tarih-i i’lâmdan itibaren 

ba’de sene be-sene bedelât-ı mezkûren hisse-i mezkûresini merkûm Mehmed Efendiye 

redd ve teslîmi müdir-i mumâ-ileyha (Sahife 298) beyyine olunduğu tescil ve huzûr-ı 

âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Hamis ve’l-ʻışrin min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 565 

Medîne-i malatya mahâllâtından Çorbacı Mahâllesi sâkinelerinden ma’rifetüz’z-

zât ? oğlu kerimesi Elmas bint-i Mağdistoros nâm kimesne medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin  Haraza Mahâllesi 

ahâlîsinden ve ermeni milletinden ve da’vâ  vekîllerinden Gabril veledi Ohannis 

mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub yine medîne-i mezkûrenin  mezkûr 

Çorbacı Mahâllesi sâkinelerinden Hanım bint-i Sergi ile meyânemizde olan ırs ve hukuk 

vesaire de‘âvilerimle bundan böyle leh ve alehimde vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i 

de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyyeve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve 

muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi 

talebine şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn tekalifine ve i’lâm ahzına tebliğ ve 
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tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz muamelesine ve’l-hâsıl salahiyeti şeriʼyye ve 

kanûniyyenin derece-i nihâyetine kadar tarafımdan mumâ-ileyh Gabril Efendiyi 

vekâlet-i âmme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye  ile vekîl ve naibi münasib nasb ve taʼyin 

eyledim dedikde ol dahi ber-minvâl-i muharrer üzere vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vâk’â bi’t-taleb 

ketb ve imla olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Hamis ve’l-ʻışrin min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 566 

Der-devlet-i-mütemekkine-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyûn 

mülükâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatya vâki Şeyh Taceddin bin İbrahim 

vakıfdan alınmak üzere yevmi ? akçe vazife ile nısf hisse-i zâviyedarlık cihetine bir kıta 

berat-ı şerîf-i âlişân mûcibince mutasarrıf olan Şeyh Mehmed oğlunun oğlu Abdullah 

bin Mehmedi terk ederek vefât edub cihet-i mezkûre mahlûl ve hizmet-i lazımesi 

muʼattal kalmağla cihet-i mezkûreye müteveffâ-yı mumâ-ileyhin oğlunun oğlundan 

başka evlâd-ı zekeri olmadığı ve cihet-i mezkûreye ehil ve müstahakk idüğü  medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i tevkirde medîne-i mezkûre evkâf müdiri 

Mustafa Kasım Efendi hâzır olduğu halde her biri be-garaz erbâb-ı vukû’’fdan ve 

medîne-i mezkûrenin  Çuhâri-zâde Mahâllesi ahâlîsinden Bayram Efendi ibn-i Mustafa 

ile medîne-i mezkûrenin  Saray Mahâllesi ahâlîsinden Mehmed nâm İbrahim nâm 

sikkât-ı kelimât’ül sahihâdan âli tarîki’ş-şehâde ihbârlarıyla ledi’ş-şer’il-enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra müteveffâ-yı merkûmun mahlûlünden vazife-i 

mersûmesiyle mumâ-ileyh Abdullah Efendi uhdesine tevcihi ve yedine bir kıta berât-ı 

şerîf-i âlişân sıdk ve ihsan buyrulmak ricasına bi’l-iltimas huzûr-ı meyâ-menşûr-u 

âlilerine arz ve i’lâm olundu el-emrü li men’lehul emrindir.  

Tahrîren fî’l-yevm ve’l-ʻışrin min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 299) 

Cilt 2 Numero 567 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Kırçuval-zâde Mahâllesi ahâlîsinden 

ma’rifetüz’z-zât Miyase bint-i Hasan Efendi nâm Hatun meclis-i şer’i hâzır lazımü’t-

tevkirde takrîr-i kelâm ta’bir-i ani’l-merâm edub Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden olub 
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zevcim müteveffâ Küçük Süleyman bin Osmanın firâşından hâsıl ve bundan mütevellid 

ve el-yevm taht-ı vesâyetimde olan sülb-i sağir oğlu ve sülbiyye-i sağire kerimesi 

Asiyye işbu tarih-i vesikadan itibaren her birine miktar-ı kifâye farz ve takrir olunmak 

bi’l-velâye ve bi’l-vesâye matlûmumdur deyü vasîyye-i mezbûre Miyase Hatunun bi’l-

cümle takrir-i ? def’i mutabık ve zikr-i âti meblâğ kadar ma’rûf idüğü zeyl-i vesikada 

isimleri muharrer be-ğaraz mesaliminden sikkât-ı sahih’ül kelimâtın ihbarlarıyla zâhir 

ve nümâyan olmağın? Efendi hazretleri dahi sağirât-ı mezbûrât için işbu tarih-i 

vesikadan ? yevm ikişer guruşdan dört guruş farz ve takrir buyurup meblâğ-ı mefruz 

mezkûru nafaka ve ? ve ? vesaire levâzım zarûriyyesine harc ve sarf etmek üzere 

vasîyye-i mezbûre Miyase Hatuna izin verilmeğin mâ-def’i bi’t-taleb ketb ve imla 

olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i ve’l-ʻışrin min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Şuhûdu hâl: Kernek Mahâllesinde kul oğlu Hacı Mustafa ve Mahâlle-i 

mezkûrede Devecil-zâde Bekir ağanın oğlu İbrahim Ağa  

Cilt 2 Numero 568 

Husûs-ı âtil beyânın ber-vech-i âti istimâ’i takrîre taraf-ı şer’iden mezunen irsal 

kılınan mahkeme-i şer’iyye ketebesinden Aziz Efendi ibn-i Osman efnedi medîne-i 

malatya mahâllâtından Saray Mahâllesi ahallisinden Kazzaz-zâde Osman Efendi bin 

Hasan hanesinde akd eylediği meclis-i şer’i şerif-i enverde Hacı Mustafa Efendi 

mahzarında medîne-i mezkûrenin  Şıkşık-zâde Mahâllesi ahâlîsinden Abdurrezzak bin 

İbrahim ve Osman bin Hasan nâm kimesne takrirleriyle her biri ma’rifetüz’z-zât 

medîne-i mezkûrenin  mezkûr Saray Mahâllesi sâkinelerinden Hadice ve Fatıma benât 

Hasan Efendi nâm Hatunlardan her biri başka başka ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub 

medîne-i mezkûrenin  Ferhadiye Mahâllesi ahâlîsinden iken vefât eden pederimiz 

müteveffâ Hasan bin Mustafa ve validemiz müteveffîyye ? bint-i Mustafanın bin yüz 

guruş ve hayatlarında biraderimiz merkûm Mustafa tarafından ? olunmak üzere 

müteveffîyât-ı merkûmândan bize mevrûs ve müntakil tereke-i müteveffândan mezkûr 

Ferhadiye Mahâllesinde vâki  ma’lûmu’l-hudûd üç bâb hane mâ-bağçe ? hâne ? ? hisse-i 

ırsiyelerimizden mesalemûn dostlarıyla ? birbirimize dokuz yüz guruşdan cem’an bin 

sekiz yüz guruş üzerine sulh ve  ? mezkûru her birimiz kabûl ve her birimiz bedel-i 

sulh-u mezkûrdan hisse-i mezkûrelerimizi ol mahâllide tamamen ve kâmilen ahz ve 
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kabz eyledik ba’demâ zikr olunan hane ve bağ ve ? ve ? hak ve ulufemiz kalmayup 

biraderimiz merkûmun kâmilen ve müstakilen malı ve mülküdür deyü mezbûre Hadice 

ve Fatıma Hatundan her birinden vukû’’ bulan cem’ ifadelerini hâzır-ı merkûm Hacı 

Mustafanın kabûl ve tasdikleriyle katib-i mumâ-ileyh ma ? ? huzûr-ı şer’i gelüp ale’l-

vukû’’ inhâ ve takrir itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imla olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Hamis min şehr-i Rebiül evvel sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

 (Sahife 300) 

Cilt 2 Numero 569 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Kuluşağı karyesi ahâlîsinden Topaloğlu 

İbrahim ağanın sülb-i kebir oğulları Bekir ve Halid ve Sülbiyye-i kebire kızı Hadicenin 

bâ-hüccet-i şer’i vekîlleri ve li-ebeveyn biraderleri Hüseyin bin İbrahim medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde yine medîne-i mezkûre 

mahâllâtından Ferhadiye Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Tırnovalı 

Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub 

mezkûr Kuluşağı karyesi ahâlîsiyle meyânemizde meskun arazi da’vâsıyla bundan 

böyle leh ve alehimizde vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimizi â‘id olduğu 

mahkeme-i şer’iyyeve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb 

istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikâme ve 

istimaine ve yemîn tekalifine ve i’lâm ahzına ve tenfiz icrâsına tebliğ ve tebellüğüne ve 

istid’â ve ? kendi imzâsıyla takdime ve’l-hâsıl salahiyeti şeriʼyye ve kanuniyyenin son 

derecesine kadar tarafımdan bi’l-izâle ve müvekkillerim ve biraderlerimden bi’l-vekâle 

mumâ-ileyh Mustafa Efendiyi vekalet-i amme-i mutlaka-i sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve 

naibi münasib nasb ve ta‘yîn eyledik dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi ber-minvâl-i 

muharrer kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin 

mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sadis min şehr-i Rebiül evvel sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 570 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Arslanbey-zâde Mahâllesi sâkinelerinden 

sahibe-i arzuhâl ma’rifetüz’z-zât Raziye bint-i Mustafa ağanın ber-hüccet-i şeriʼyye 

vekîli Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden ve asâkir-i şâhâne redif yüzbaşılarından Mehmed 
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Emin Efendi ibn-i Ali Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i 

enverde yine medîne-i mezkûrenin  Hidayet Mahâllesi ahâlîsinden derûn-u arzuhâl 

mezkûrde ismi mezkûr İsmail bin Mehmed müvâcehesinde yedimde olub işbu ibrâz ve 

erâse olunan bir kıta ? bâlâsında muharrer üç yüz guruşluk bir kat yatak ve üç yüz 

guruşluk iki aded kilim ve her biri yigirmi guruşdan seksan guruşluk dört sahan ve her 

biri on beşer guruşdan altmış guruşluk dört lenger ve her biri onar guruşdan kırk 

guruşluk üç maden tası ve be-her miskâli elli guruşdan altı miskâl sekiz yüz guruşluk 

bir çift altundan ? bilezik ve be-her miskâli elli guruşdan yüz guruşluk iki aded altun ? 

ve yüz guruşluk bir aded hamam leğeni ve altmış guruşluk bir aded sini ve yigirmi 

guruşluk bir şamdan ve seksan guruşluk bir aded legen mâ ibrik ve kırk guruşluk bir 

tencere mihr-i muâccel ile dört yüz yigirmi beş guruş mehr-i mü‘eccel ? ile merkûm 

İsmailin zevce-i menkûhâ-i medhûl bahâsı olub mihr-i mezkûrun haricinde müvekkilem 

mezbûrenin kabûlüne makârrına merkûm İsmail hibe ve temlik ve müvekkilem mezbûre 

ittihâb ve teslîm ve kabz on beş seneli mütecaviz isti’mâl eylediğinden çingan işi tabir 

olunur bilezik işbu bin  üç yüz dokuz senesi şehr-i Ramazan-ı şerîfin ibtidası gününde 

eğer bu ihtâm sabaha kadar gözlemezse müvekkilem mezbûre Raziye Hatuna hitaben 

seni boşadım ve hali’ ettim deyü yemîn edub mezkûr çingan işi ol gece sabaha değin 

götürülmediğinden müvekkilem mezbûre talâk ile merkûm İsmailden meyâne olduğuna 

binâen meyânelerinde tefrikle zimmetinde ? ve makûd-u âli eşya-ı muharrere-i mezkûre 

mevcud ise aynen müstehlik ise kıymeti mezkûreleri mehr-i mü‘eccel  mezkûr dört yüz 

yigirmi beş guruşumun cem’ân iki bin dört yüz beş guruş müvekkilem mezbûreye hâla 

edâ ve teslîm olunmasını bi’l-vekâle halâ talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl 

olduğu cevâbında mihr-i mezkûrun ile mezbûre ? Hatun zevce-i menkuhâ-i medhûl 

bahâsı olduğunu tab’ân ve katı’ân ikrâr mâ’adâ müddeʼî-i vekîl-i mumâ-ileyhin ber 

vech-i muharrer eşyanın kıymet-i mezkureleriyle talak müddeasını baʼdeʼl-inkâr 

müddeʼî-i vekîl-i mumâ-ileyhin ber vech-i muharrer (Sahife 301) talak müddeʼasını 

talep olunan benden el-yevm ikâme-i şuhûddan izhâr-ı acziyle taleb-i tahlif olunmağla 

merkûm İsmail bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’î yemîn itmegin mûcibince vekîli mumâ-

ileyhin ma’dâ talâk müddeasıyla merkûm İsmaile bilâ-beyyine-i mu’ârızdan ba’de’l-

men’i bu suretde mehr-i mü‘eccel  mezkûr müddeası dahi şer’an sahih ve mu’teber 

olmadığından dört yüz yigirmi beş guruş mehr-i mü‘eccel  da’vâsıyla merkûm İsmaile 

ber-vech-i şer’i mu’ârızdan kezalik ba’de’l-menî’ mehr-i mu’accel mezkûrde sekiz yüz 
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guruşluk mezkûr bilezikden ? ? ? mezbûrenin rızasıyla validesi ve vâliyesi mezbûre 

Hatuna teslîm diğer ? mukâbil malımdan dört yüz guruşluk zerrin bilezik mezbûre ? 

Hatuna mehr-i mu’accel mezkûrdan bir aded kilim ve bir legen mâ ibrik iki aded hatim 

ve zerini ve iki sahan iki leğen ve bir tası zimmetimde mezbûre ? Hatuna hâla ? deyü 

tab’ân ve katı’ân ikrâr mâ’adâ iki sahan ve iki lenger ve iki tası ve bir kat tabakı 

mezbûrenin emr-ü rızasıyla kerimemiz Hadice nâm Hatuna gelin ettiğimiz esnada 

kabûlüne ? mezbûre Hadice Hatuna çehaz nâmıyla tesalime anlar dahi ol vecihle teslîm 

ve kabz ve kabûl edub binâʼen aleyhimizdeki zikr olunan iki aded bilezik ve iki sahan 

ve iki lenger ve iki tası ve bir kat tabak da’vâ sında hakkı yoktur deyü ba’de’d-def’i 

ve’l-inkâr vâki merkûmdan def’i mezkûr müdde’sına muvâfık beyyine talep olundukda 

asla şâhidi olmayıp eşyân-ı beyyineden izhâr-ı aczleriyle talibe mezbûre ? Hatun bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer’i yemîn itmegin mûcibince def’i mezkûr müddeasıyla 

müvekkili mezbûreye bi’l-izâfe vekîl-i mumâ-ileyh Mehmed Emin Efendiye bilâ 

beyyine-i mu’ârızdan ba’de’l-menî’ merkûm İsmailin sâlifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâf 

eylediği eşyâ-ı muharrere-i mezkûr mevcud ise aynen müstehlik ise vasatlarının kıymet-

i şer’ilerinin müvekkilesini mezbûre Raziye Hatuna halâ edâ ve teslîmi merkûm İsmaile 

ilzâm olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi min şehr-i Rebiül evvel sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 571 

Medîne-i Malatya muzâfatından Çırmıktı karyesi ? Mahâllesi ahâlîsinden Hacı 

Ahmed bin Hacı Ali nâm kimesne medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-

i enverde medîne-i mezkûrenin Haraza Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden 

Gabril Efendi veledi Kirkor mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub yine mezkûre 

muzâfatından Tellik karyesi ahâlîsinden Kürd ? ve biraderi Ahmed bin Mustafa sülb-i 

sağir Abdurrahmanın ve ? Fatıma Hatun ile meyânelerimizde vukû’ bulan kavaklık 

de‘âvisiyle bundan böyle leh ve alehimizde vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i 

de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyyeve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve 

muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi 

talebine ve şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn tekalifine ve i’lâm ahzına tebliğ ve 

tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz muamelesine ve itirâz-ı ale’l-hükm ? ve’l-hâsıl 

salahiyeti şeriʼyye ve kanuniyyenin derece-i nihâyetine kadar tarafımdan mumâ-ileyh 
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Gabril vekalet-i amme-i mutlaka-i sahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve naibi münasib nasb ve 

ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi ber-minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb 

ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi min şehr-i Saferüʼl-hayr sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 572 

Medîne-i Malatyada vâki Şahabiye ve Nuriye medreselerinin bânisi eshâb-ı 

hayrâtdan Şehabeddin ve Nureddin evlâdlarından olduğundan bahisle ber-vech-i âti 

vakfın hâsılâtından sene sene teamül-ü kadîm vecihle hisse iddi’â eden medîne-i 

mezkûre mahâllâtından Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden sahib-i arzuhâl Hasan ağa 

ibn-i Mustafa medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerifi (Sahife 302) 

enverde yine medîne-i mezkûrenin  Ğarine Mahâllesi ahâlîsinden ve vakfiyye-i 

mezkûrun bâ-berât-ı âlişân  mütevellilerinden ve evlâd-ı vakıfdan izzetlü Ahmed Efendi 

ibn-i Hacı Mustafanın bâ-hüccet-i şer’i vekîli ve medîne-i mezkûrenin  Saray Mahâllesi 

ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Tırnovalı Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi 

müvâcehesinde  fi 25 Cemaziyel ahir 1301 senesi tarihli ? fetvahâne-i celîleden nekâzi 

ve iade olunub medîne-i mezkûre naibi faziletlü Mehmed Eşref Efendinin hatmini hâvi 

ibrâz olunan bir kıta i’lâm-ı şer’i nâtık olduğu üzere evlâd-ı vakıfdan olduğumu 

vakfiyye-i mezbûriyyenin diğer mütevellisi gâʻib-i âni’l-meclis Alibey-zâde Hacı 

Hüseyin ağa ikrâr ve i’tirâf eylediğine binâʼen Atik malatyadan Aspuzu nâm şehre nakil 

edilen ve şu halde Aspuzu nâm şehrin sükûdlu cami-i şerifinin ? vak’i Şehabiye ve  

Nuriye medreseleri evkâf-ı şerif bedel-i hâsılâtlarından olub teamül-ü kadim vecihle ? 

ecdâd vermekde ve mumâ-ileyhâların vefâtından sonra birkaç seneler dahi bana 

verilmekde olan senevi dörder yüz guruşdan bi’l-hesab bin iki yüz doksan üç 

senesinden bin üç yüz sekiz senesine değin hisseme isabet eden on beş senenin bedel-i 

hâsılâtından altı bin guruş da’vâm ile mütevelli-i gaib mumâ-ileyh Hacı Hüseyin ağaya 

bi’l-istid’a müracaat eyledim ise de bedel-i hâsılât vakfı kabz eylediğimi ol babda 

cereyan eden mahkeme neticesinde tebeyyün ederek bedelât-ı mezkûreyi seneyi 

merkûmede kabzı olanlardan edâ ? iktizâ eylediği mahkeme-i mezkûrdan bana taksîm 

olunup bu suretde seneyi merkûmede bedelât-ı hâsılâtı ahz ve kabz ile umuruna sarfla 

istihlâk eden mütevelli-i mumâ-ileyh Ahmed Efendiden bedelât-ı mezkûreden olub 
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hisseme isabet eden meblâğ-ı mezkûrun tarafıma redd ve teslîmi müvekkil-i mütevelli-i 

mumâ-ileyh Ahmed Efendiye cebr ve beyyine olunmak muradımdır deyü takrîr-i 

meşrûhuna binâʼen tasaddî  eylediği da’vâsı şer’an mesmû ve mültefit olmadığı 

kendüye tefhimi mûcibince da’vâyı mezkûresiyle mumâ-ileyh Ahmed Efendiye bi’l-

izâfe vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendiye ber-vech-i şer’i muârızdan men olunduğu 

tescil ve huzmen olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 573 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Arslanbey-zâde Mahâllesi sâkinelerinden 

sahibe-i arzuhâl ma’rifetüz’z-zât ? bint-i Mustafa tarafından bâ-hüccet-i şer’i vekîli 

medîne-i mezkûrenin  mezkûr Arslanbey-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve redif 

yüzbaşılarından Mehmed Emin Efendi ibn-i Ali Efendi medîne-i mezkûre 

mahakemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde yine medîne-i mezkûrenin  Hidayet 

Mahâllesi ahâlîsinden derûn-u arzuhâlde ismi mezkûr Çorbacı oğlu İsmail bin Mehmed 

müvâcehesinde merkûm İsmail mezbûre ? Hatunun zevc-i dâhili iken müvekkilem 

mezbûreye malından ve yedinden sekiz yüz guruşluk altunla ? çinkan işi bir çift bilezigi 

hibe ve tesalim eylediğinde ol dahi ittihâb ve tesâlim ve kabz ve kabûl ettikden sonra 

mevhub-u mezkûru on beş seneli mütecaviz isticâl edub tarih-i i’lâmdan bir buçuk sene 

evvel müvekkilem mezbûreden ? ahz ve kabz eylediğinden sû‘âl olunup mezkûr bilezik 

mevcud ise aynen müstehlik ise kıymeti olan meblâğ-ı mezkûr sekiz yüz guruş bi’l-

vekâle hâlân taleb ederim deyü ba’de’d-dâ’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında mezkûr 

bilezikleri müvekkilesi mezbûre ? Hatuna emanet ve ? tarîkle tesâlim olduğu ol vecihle 

? ahz ve kabz ettikden sonra mezkûr bileziklerin birini aynen ve (Sahife 303) birini ? 

ahz ve kabz eyledim ise de zikr olunan bilezikleri ber-vech-i muharrer ? tarîkle verüp 

hibe tarîkle vermedim deyü ba’de’def’i ve’l-inkâr Husûs-ı mezkûrede hibe ve temlik 

beyyinesi ? beyyinesi üzerine şer’an rac’i olmağla evvelâ temlik ve ? ? ?  müddeasını el-

yevm ikâme-i şuhûddan izhâr-ı acz ? talebleriyle merkûm İsmail ve mezbûre ? 

Hatundan her biri âherin müddeasına bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i yemîn itmegin 

mûcibince her biri müddeasıyla âhere bilâ-beyyine-i mu’ârızdan men’ olunduklarını 

tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin min şehr-i Rebi’ül evvel  sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 
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ve elf. 

Cilt 2 Numero 574 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Mustafa Paşa Mahâllesinde sakin iken bin üç 

yüz altı senesinde vefât eden Fatıma bint-i İsmailin verâseti li-ebeveyn biraderi Derviş 

hemşiresi Esma bint-i İsmail ağa tarafından ber-vech-i âti da’vâsına bâ-hüccet-i şer’i 

vekîli zevci medîne-i mezkûrenin mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden ve Aslan-

zâde Hasan ibn-i Mustafa ağa medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i 

enverde zikr-i âti bağ el-yevm vaz’-ı yedi beyyinen adl ile şeran sabit ve mütehakkık 

olan medîne-i mezkûrenin  Zaviye Mahâllesi ahâlîsinden verese-i mezbûreden merkûm 

Derviş Hasan müvâcehesinde tarih-i i’lâmdan on sene akdem vefât eden müvekkilem 

mezbûrenin pederi İsmail ağanın ? ve ? olarak mezkûr zâviye Mahâllesinde vâki  bir 

tarafdan ? nehri ve bir tarafdan Amuş ağanın Zeynal bağı ile mahdûd altı yüz guruş 

kıymetinde eşcâr-ı mesmure ve gayr-ı mesmureyi ? bir kıta bağçeyi müvekkilem 

mezbûrenin pederi müteveffâ İsmail ağanın hayat ve kemâl-i akl-ı sıhhatinde tarihi 

mezkûrde sülbiyye-i kebire kerimesi Fatıma Hatuna temlîk ve tesâlim olduğu ber-

minvâl-i muharrer temlik ve kabz ve kabûl edub bin üç yüz altı senesine kadar bilâ ? 

müstakileten mezbûre Fatıma Hatun mutasarrıf iken ber-vech-i muharrer bin üç yüz altı 

senesinde mezbûre Fatıma Hatun dahi vefât verâsetini kezâlik ber-minvâl-i muharrer 

müvekkilem mezbûre Esma Hatun ile Derviş Hasana münhâsıra olub sâlifü’z-zikr bağ-ı 

mahdûd mezkûrdan müvekkilem mezbûreye isabet eden bir sehhâm hissesinin 

müvekkilim mezbûreye mahâlînde layık-ı vecihle tesâlimini bi’l-vekâle talep ederim 

deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında  kabze-i minvâl-i muharrer üzere 

olduğunu bi-tamamihâ tab’ân ve katı’ân ikrâr ve i’tirâf edub âli muceb ikrâra bağ-ı 

mahdûd mezkûrdan hisse-i mezkûresini müvekkilesi mezbûreye mahâlînde layık-ı 

vecihle redd ve teslîme merkûm Derviş Hasana ilzâm olunduğu tescil ve bi’l-iltimas 

huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 575 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden ve Ermeni 

milletinden değirmenci Çatak oğlu Ohannis veledi Agop nâm kimesnenin Husûs-ı âti’z-

zikr da’vâsı bâ-hüccet-i şer’i vekîli medîne-i mezkûrenin  Çukurdere Mahâllesi 
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ahâlîsinden Sabri Efendi ibn-i Ahmed Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i 

şer’i şerîf-i enverde yine medîne-i mezkûrenin  Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden 

Kunduracı müteveffâ Şaban ağa ibn-i Abdullahın sülbiyye-i sağire kızı Fatımanın bâ-

hüccet-i şer’i vasîsi mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Divan Efendisi Zâde 

Abdullah Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendinin ber-vech-i âtî  red cevâbı bâ-hüccet-i 

şer’i vekîli medîne-i mezkûrenin  Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden 

Tırnovalı Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi (Sahife 304) müvâcehesinde tarih-i 

i’lâmdan iki buçuk sene mukaddem müteveffâ Şaban hâl-ı hayat ve kemâl-i akl-ı 

sıhhatinde müvekkilem merkûmun malından istikraz ve kabz ve umuruna sarfla istihlâk 

eylediği be-her adedi yüz üç guruşdan elli beş lirayı Osmani ve bin yüz doksan guruş ile 

ceridede müfredâtı ? defter hınta semeninden yüz kırk guruş ve müteveffâ-yı merkûmun 

emriyle âhere def’i ve teslîm eylediği altmış altı guruş ki cem’ân yedi bin altmış bir 

guruş müvekkilem merkûmenin alacak hakkı olub hatta müteveffâ-yı merkûm Şaban 

ağa hayat ve kemâl-i akl-ı sıhhatinde vefâtından dört mah mukaddem mahzârı şuhûdda 

rü‘iyyet olunan muhâsebede ba’de külli hesâb altmış iki aded yüzlük mecidi altını 

müvekkilem merkûma deyni olduğunu ikrâr ve i’tirâf edip zikr olunan altınları kable’l-

ahz ve’l-istîfâ ber-vech-i muharrer merkûm Şaban ağa vefât etmekle mezkûr altunları 

müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vasîyyetinden bi’l-vekâle hâla taleb ederim deyü 

ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl ve’l-inkâr vekîli mumâ-ileyh Mustafa Efendi müteveffâ-yı 

merkûmun tarihi vefâtından beş gün mukaddem alacağımı aldım müteveffâ-yı merkûm 

Şaban ağanın zimmetinde alacak hakkım yoktur deyü merkûm Ohannis zimmet-i 

mütteveffayı merkûmu ibrâ ve iskât-ı hâk eyledikden sonra da’vâ ya hak ve salahiyeti 

yoktud deyü ba’de’d-def‘i  ve’l-inkâr def’i vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendi ber-

vech-i muharrer def’i müddeasına el-yevm ikâme-i şuhûddan izhâr-ı acz ? talebiyle 

merkûm Ohannis bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i yemîn itmegin mûcibince def’i mezkûr 

müdeasıyla müvekkiline izâfet ile vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Sabri Efendinin ber-

vech-i muharrer müddeasını usûl-ı mevzûasına tatbikan evvela bâ-varaka-i mahtûma 

mensup oldukları zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi 

imamı Cebrail Efendi ibn-i Mehmed Efendi ve muhtarı Bekir bin Ali ile medîne-i 

mezkûrenin  Zaviye Mahâllesi imamı Ömer Efendi ibn-i Hacı Abdurrahman Efendi ve 

muhtarı Hasan bin Osman nâm mevdukul kelam müzekkilerden sırren ve bade mezkûr 

Zaviye Mahâllesi ahâlîsinden İsmed bin Ahmed ve medîne-i mezkûrenin  Koyunoğlu 
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Mahâllesinden Ali bin Mehmed ve medîne-i mezkûrenin  Hasan Bey Mahâllesi 

ahâlîsinden Ahmed bin Mehmed nâm kimesnelerden alenen bi’l-muvâcehe lediyyü’l-

tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbâr ve iş’âr medîne-i mezkûrenin  Mustafa 

Paşa Mahâllesi ahâlîsinden ve zabtiye çavuşlarından Hasan Çavuş bin Ahmed ve 

medîne-i mezkûrenin  mezkûr Zaviye Mahâllesi ahâlîsinden Cürci oğlu Ahmed bin 

Mehmed nâm kimesnelerden her biri müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-muvâcehe ber-

nehc-i şer’i edâyı şehadedleriyle ba’de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibince meblâğ-ı 

mezkûr altmış iki lirayı tereke-i mezkûreden müddeʼî-i merkûma halân edâ ve teslîme 

müvekkiline bi’l-izâfe vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendiye ba’de’l-sene vekîl-i mumâ-

ileyh Mustafa Sabri Efendinin müdde’a ziyâde müddeasıyla müvekkiline bi’l-izâfe 

vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendiyi bilâ beyyine muârızdan men’ olunduğu tescil ve 

huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 576 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Hacı Abdi-zâde Mahâllesi ahâlîsinden iken 

vefât eden ? Osman bin Ahmedin verâseti sülb-i kebir oğulları Ahmed ve Mustafa ile 

zevce-i menkûhâ-i metrûkesi Sultan bint-i Mehmede münhâsıra olduğu bi’l-ihbâr ledi’ş-

şer’il enver zâhir ve nümayan olduktan sonra verese-i mezbûrenin ibn-i merkûm Ahmed 

medîne-i mezkûrenin  mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde vesâire merkûm 

hâzır oldukları yine medîne-i mezkûre muzâfatından İspendere karyesi (Sahife 305) 

ahâlîsinden vefât eden Ebuzer bin Osman sülb-i kebir oğlu Ramazan bin Ebuzer 

müvâcehesinde işbu yedimde olub işbu meclis-i şer’i ibrâz ve erâse olunan fi 10 

Cemaziye’el evvel sene 1302 tarihli muvarrih bir kıta sened mucibi bin yüz guruş 

pederim müteveffâ-yı merkûm Osmanın merkûm Ramazanın pederi müteveffâ-yı 

merkûm Ebuzerin imzâ ve mührüyle mühür olan sâlifü’z-zikr meblâğ-ı mezkûrin yüz 

guruşdan ? teslîmatı olan beş yüz altmış beş guruş ba’de’t-tenzil mütebâki beş yüz otuz 

beş guruş kable’l-ahz ve’l-istîfâ ber-vech-i muharrer vefât eden müteveffâ-yı merkûm 

Ebuzerin zimmetinde alacak hakkı olub müteveffâ-yı merkûm Ebuzerin tereke-i 

vasîsinden bi’l-verâse halân talep ederim verese-i hâzıre-i merkûmenin tasdikleriyle 

ma’ân baded da’vâ  ve’l-inkâr müddeʼî-i merkûm Ahmed ber-vech-i muharrer 

müddeasına usûl-ı mevzû’asına tatbikan evvela bâ-varaka-i mahtûma mensub oldukları 
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zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden medinie mezkûrenin Şıkşık Mahâllesi imamı İbrahim 

Efendi ibn-i Hacı Tahir Efendi ve muhtarı Bekir bin Ali ile mezkûr Arslanbey-zâde 

Mahâllesi imamı Hamza Efendi ibn-i Hacı Ömer Efendi ve muhtarı Battal bin Abdullah 

nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden sırren ve bade yine medîne-i mezkûrenin  Hacı 

Abdi-zâde Mahâllesi ahâlîsinden Mahmud bin Ali ve Ahmed bin Hacı Yusuf nâm 

kimesnelerden bi’l-muvâcehe alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

ettikleri ihbar ve iş’âr olunan medîne-i mezkûrenin  mezkûr Şıkşık Mahâllesi 

ahâlîsinden Mustafa efndi ibn-i Ahmed Efendi ve mezkûr Arslan Bey Mahâllesi 

ahâlîsinden Mehmed bin Hacı ? her biri müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-muvâcehe ber-

nehc-i şer’i edayı şehadedleriyle ba’de’l-isbât verese-i merkûmeden dahi her biri 

ba’de’l-halef’üş-şer’i ve’l-hükm mûcibince tereke-i mezbûreden meblâğ-ı mezkûr beş 

yüz otuz beş guruş müddeʼî-i merkûm Ahmed Efendi verese-i hâzıre-i merkûmeye 

halân edâ ve teslîmi merkûm Ramazana tebeyyün olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine 

i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Aşer min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 577 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden Enşa oğlu 

Garabet veledi Kirkor medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde 

medîne-i mezkûre muzâfatından ? karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

Bektaş bin Mehmedin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fındık bint-i Mehmed ile 

sülb-i sağir oğulları diğer Bektaş ve Mehmed ile sülbiyye-i sağire kızı Fatımaya 

mühasıre olduğu adle’l-tahkîk-i şer’i sabit ve mütehakkık olan verese-i mezbûreden 

ma’rifetüz’z-zât zevce-i mezbûre Fındık müvâcehesinde işbu ibrâz ve erâse eylediğim 

sened mûcibince bin üç yüz yedi Kanûn-i evvel ibtidâsından yedi mâh müddetle 

müteveffâ-yı merkûm hâl-ı hayat ve kemâl-i akl-ı sıhhatinde malımdan ve yedimden 

dört yüz altmış guruş semen ile iştirâ ve kabz eylediği iki re’s öküz esmanından alacak 

hakkım olub meblâğ-ı mezkûru kable’l-ahz ve’l-istîfâ ber-vech-i muharrer vefât etmekle 

müteveffâ-yı merkûmun tereke-i def’iyyesinden halân talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ 

ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında müddeʼî-i merkûm Garabet ağanın mûrisimiz müteveffâ-yı 

merkûm Bektaş zimmetinde alacak hakkı var ise de ne mikdar alacağı olduğunu 

bilmeyüp lakin müteveffâ-yı merkûmun vefâtından sonra (Sahife 306) merkûm 
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Garabetin alacağına mukabil tereke-i müteveffâ-yı merkûmdan olarak takdîr-i semen 

olunmadı isede ol vâki tte rayic mahâlde tevfikân ve be-her kıratı yedi guruşdan sekiz 

kırât ? tarif olunur hıntanın mecmu’ elli altı guruş ile yigirmi beş guruşluk ? ağacı 

müddeʼî-i merkûm Garabet bi’l velâye  ve bi’l-verâse edâ ve teslîm eyledim deyü 

ba’de’d-def‘i  ve’l-inkâr merkûm Garabet ağa dahi teslîmat-ı mezkûre müddeasını 

tab’ân ve katı’ân ba’de’l-ikrâr ve’l-i’tirâf ber vehci muharrer usûl-ı mevzû’asına 

tatbikan evvelâ ba-varaka-i mahtûma mensup olduğu zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden 

medîne-i mezkûrenin  mezkûr ? karyesi imamı Mustafa Efendi ibn-i Hüseyin Efendi ve 

muhtarı İbrahim bin Abdullah ile medîne-i mezkûrenin  Şifa Mahâllesi imamı Hafız 

İbrahim Efendi ibn-i Mustafa ve muhtarı Hasan bin diğer Hasan nâm kimesnelerden 

sırren ve ba’de medîne-i mezkûrenin  Tellik karyesi ahâlîsinden Kürd Emin bin Mustafa 

ve Ömer bin Halil ağa nâm kimesnelerden alenen bi’l-muvâcehe lediyyü’l-tezkiyye adl 

ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbar ve iş’ârolunan medîne-i mezkûrenin  mezkûr ? 

karyesi ahaisinden ? oğlu Hüseyin ve medîne-i mezkûrenin  Şifa Mahâllesi ahâlîsinden 

Keçelioğlu İbrahim bin Mustafa nâm kimesnelerden her biri müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ 

edayı şehaded-i şeriʼyyeleriyle ba’de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibince meblâğ-ı 

mezkûr dört yüz altmış guruşdan teslîmât-ı mezkûre ba’de’l-isbât harac ? üç yüz seksan 

dokuz guruşu tereke-i mezbûreden müddeʼî-i merkûm Garabet ağaya halân teslîme 

ba’de’t-tenbih merkûm Garabetin sâlifü’z-zikr ikrârı ve itirafı mûcibince mezkûr yetmiş 

bir guruş ziyade müddeasıyla mezbûre Fındık Hatuna ber-vech-i şer’i mu’ârızdan men 

olduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Aşer min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 578 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Mustafa Paşa Mahâllesinde sakin iken bin üç 

yüz altı senesinde vefât eden Fatıma bint-i İsmailin verâseti li-ebeveyn biraderi Derviş 

Hasan ile hemşiresi Esma Hatuna münhâsıra olduğu bi’l-ihbar ledi’ş-şer’i enver zâhir ve 

mütehakkık olduktan sonra verese-i mezbûreden mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi 

sâkinelerinden ma’rifetüz’z-zât işbu bâ‘isü’l-i’lâm Esma bint-i İsmail ağa tarafından 

ber-vech da’vâ sına bâ-hüccet-i şer’i vekîli zevci medîne-i mezkûrenin  mezkûr Mustafa 

Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Vâli-zâde Hasan Ağa ibn-i Mustafa ağa medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde zikr-i âti bais’ül yevm vaz-ı yedi tebeyyün-
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ü adl ile şer’an sabit ve mütehakkık olan medîne-i mezkûrenin  Zaviye Mahâllesi 

ahâlîsinden verese-i mezbûreden merkûm Derviş Hasan müvâcehesinde tarih-i i’lâmdan 

on sene akdem vefât eden müvekkilem mezbûrenin pederi İsmail ağanın malı ve mülkü 

olarak mezkûr Zaviye Mahâllesinde vâki  bir tarafdan ? ve bir tarafdan Paşa-zâde ? 

Çavuş bağçesi ve bir taraftan Abdulkadir bin Hacı Osman bağı ve bir taraftan Amuş 

ağanın oğlu Zeynal bağı ile mahdûd altı yüz guruş kıymetinde eşcâr-ı mesmure ve gayr-

ı mesmureli ? bir kıta bahçeyi müvekkilem mezbûrenin pederi müteveffî İsmail ağanın 

hayat ve kemâl-i akl-ı sıhhatinde tarih-i mezkûrede sülbiyye-i kebire kerimesi Fatıma 

Hatun temlik ve tesâlim olduğu ber-minvâl-i muharrer temlik ve kabz ve kabûl edub bin 

üç yüz altı senesine kadar bilâ-zira’i müstakilen mezbûre Fatıma Hatun mutasarrıf iken 

ber-vech-i muharrer (Sahife 307) bin üç yüz altı senesinde mezbûre Fatıma Hatun dahi 

vefât verâseti kezâlik ber-minvâl-i muharrer müvekkilim mezbûre Esma Hatun ile 

merkûm Derviş Hasana münhâsıra olub sâlifü’z-zikr bâğ-ı mahdûd mezkûrdan 

müvekkilem mezbûreye isabet eden bir sehhâm hissesinin müvekkilem mezbûreye 

mahâlînde layık vecihle teslîmini bi’l-vekâle talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl 

olduğu cevâbında kabziyye-i minvâl-i muharrer üzere olduğu bi-tamamihâ tab’ân ve 

katı’ân ikrâr ve i’tirâf edub âli muceb ikrâra bağ-ı mahdûd mezkûrdan hisse-i mezkûresi 

müvekkilesi mezbûreye mahâlînde layık vecihle redd ve teslîmi merkûm Derviş Hasana 

ilzâm olduğu tescil ve bi’l-iltimas huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu. 

 Tahrîren fî’l-yevmi Erbâ min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 579 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Zaviye Mahâllesinde sakin iken bin iki yüz 

doksan sekiz tarihinde vefât eden İsmail ağa ibn-i Hasanın verâsetini zevce-i menkûhâ-i 

metrûkesi Asiye bint-i Hüseyin ile sülb-i kebir oğlu Derviş Hasan ve sülbiyye-i kebire 

kızları Ümmügülsüm ve Esma ve Fatıma ve Aişeye münhâsıra olduğu ledi’ş-şer’i enver 

zâhir ve mütehakkık olduktan sonra verese-i mezbûrundan ve medîne-i mezkûrenin  

Mustafa Paşa Mahâllesi sakinlerinden ma’rifetüz’z-zât işbu bâ‘isü’l-i’lâm mezbûre 

Esma bint-i İsmail ağanın bâ-hüccet-i şer’i vekîli ve zevci medîne-i mezkûrenin  

mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden ve Vâli-zâde Hasan ağa ibn-i Mustafa nâm 

kimesne medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde zikr-i âti bağı 

el-yevm vaz’ı yed beyyine-i âdl ile şer’an sabit ve mütehakkık olan medîne-i 
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mezkûrenin  mezkûr Zaviye Mahâllesi ahâlîsinden mezbûre Esma Hatunun li-ebeveyn 

biraderi Derviş Hasan bin İsmail ağa müvâcehesinde müvekkilem mezbûre Esma 

Hatunun pederi müteveffâ-yı merkûm İsmail ağanın malı ve mülkü olub Mahâlle-i 

mezkûrde kâin bir tarafdan Amuş ağanın oğlu Zeynel hânesi ve bir tarafdan Abdulkadr 

bin Hacı Osman bağı ve hanesi ve bir tarafdan ? oğlu Hacı Osman bağı ve tarîf-i rab’i 

Derviş Hasan hanesiyle mahdûd bin guruş kıymetinde eşcâr-ı mesmure ve gayr-ı 

mesmûrî hâvi bir kıta bağçe pederleri müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs olub tarih-i 

i’lâmdan (silik) gün akdem müvekkilem mezbûre ile li-ebeveyn biraderi Derviş Hasan 

bağı mahdûd mezkûrdan iki tarafdan ? oğlu Hacı Osman bağı ve bir tarafdan merkûm 

Abdulkadir bin Hacı Osman bağı ve taraf-ı râbi‘ merkûm Derviş Hasanın hâne ve 

bağıyla mahdûd ? hisse müvekkilem mezbûre Esma Hatuna ve bir tarafdan müvekkilem 

mezbûrenin hisse-i ? ve bir tarafdan merkûm Abdulkadir bağı ve iki tarafdan merkûm 

Derviş Hasanın hâne ve bağıyla mahdûd ? hissesi merkûm Hasanın olmak üzere 

tarafeynin rızalarıyla mehâzır-ı şuhûdda tefrîk ve taksîm ve her biri hisse-i ? 

mezkûrelerini ahz ve kabz ve tasarruf etmiş iken merkûm Hasan ağa bu esnada 

müvekkilem mezbûrenin hisse-i ? mezkûresini ? hak zabt ve tasarruf eder olmağla sual 

olub hisse-i ? mezkûresinden kifâye ve mahâlînde layık vecihle müvekkilem mezbûreye 

red ve teslîmini halân talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl ve’l-inkâr vekîli 

merkûm Hasan Ağa ber-minvâl-i muharrer müddeasını usûl-ı mevzûasına tatbikan 

evvela bâ-varaka-i mahtûma mensub oldukları zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden medîne-

i mezkûrenin  Mustafa Paşa Mahâllesi imamı Cebrail Efendi ibn-i Mehmed Efendi ve 

muhtarı Bekir bin Ali ile medîne-i mezkûrenin  mezkûr Zaviye Mahâllesi imamı Ömer 

Efendi ibn-i Hacı Abdurrahman eEfendi nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden sırren ve 

bade medîne-i mezkûrenin  Mustafa Paşa Mahâllesinden Hasan bin Mustafa (Sahife 

308) ve Mehmed bin diğer Mehmed nâm kimesnelerden alenen lediyyü’l-tezkiyye adl 

ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbar ve iş’ârolunan medîne-i mezkûrenin  mezkûr 

Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Abdulvahhab bin Hasan ile medîne-i mezkûrenin  

mezkûr Zaviye Mahâllesi ahâlîsinden Abdullah Çavuş bin Hasan nâm kimesnelerden 

her biri müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i edayı şehaded-i 

şer’ileriyle isbat itmegin mûcibince hisse-i ? mezkûresinden kifâyed ve mahâlînde layık 

vecihle hemşiresi mezbûre Esma Hatuna bi’l-izâfe vekîl-i mumâ-ileyh Hasan ağaya 

halân red ve teslîme merkûm Derviş Hasana beyyine olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine 
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i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 580 

Medîne-i Malatya mahâlllatından Tecde Mahâllesinde bin üç yüz sekiz 

senesinde vefât eden Fatıma bint-i Mustafanın verâseti sadriyye-i kebire kızları Hadice 

ve Ümmühan bint-i Yakub ile ile kendüden mukaddem vefât eden Ahmed bin Yusufun 

sağir oğlu diğer Yakub ile sülbiyye-i sağire kızı Emineye münhâsıra olduğu ledi’ş şer’i 

zâhirve nümayan olduktan sonra verese-i mezbûreden Hadice ve Ümmühan Hatunlar 

başka başka bâ-hüccet-i şer’i vekîlleri ve zevcleri her biri mezkûr Tecde Mahâllesi 

ahâlîsinden ve ? sınıfından Mustafa Ali bin Hacı Musa bin Ali hâzır olduğu halde 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde yine Mahâlle-i mezkûre 

ahâlîsinden ? sınıfından sağirân-ı merkûman Yakup ve Eminenin bâ-hüccet-i şeri vasî-i 

mezbûrelerive zikr-i âti bağ el-yevm vaz-ı yed’i beyyine-i adl ile sabit ve mütehakkık 

olan Müslüm bin Bekir müvâcehesinde Mahâlle-i mezkûrede ? nâm mahâlde kâin bir 

tarafdan müteveffî Ahmedin ? bağı ve bir tarafdan merkûm Müslüm bağı ve tarîk-i râbi‘ 

tarîk-i amm ile mahdûd dört kırat ? istiyâb eden ve bin guruş kıymetinde olan bir kıta 

bağı müvekkilelerimiz mezbûrân valideleri Fatıma bint-i Mustafa bin müstakilatan 

vaz’ül yed ve mütasarrıf iken bağı mahdûd mezkûre fuzulen vasî-i merkûm Müslüm 

müdâhale eylediğinden müdâhale vakıâsının münabele bağ-ı mahdûd-ı mezkûri 

müvekkilelerimiz mezbûrân hisse-i mesiyye-i şer’ilerini layık-ı vechle teslîmini taleb 

ideriz deyü hâzır-ı mezbûrdan tasdikle ma’ân ba’de’d-da’vâ ve’l-inkâr vekîl ve hâzır-ı 

merkûmandan her biri ber-minvâl-i muharrer müddealarını usûl-ı mevzûalarına tatbikan 

evvelâ bâ-varaka-i mahtuûme mensup oldukları zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden 

mezkûr Tecde mahâlllesi imamı Hacı Mustafa Efendi ini Hacı Hüseyin Efendi muhtarı 

Hacı Ömer bin Mehmed nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden sırren ve bade yine 

mezkûr Tecde Mahâllesi ahâlîsinden Ali bin Mehmed ve Mustafa bin Ali nâm 

kimesnelerden bi’l-muvâcehe alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde 

ettikleri ihbar ve iş’ârolunan mezkûr Tecde Mahâllesi ahâlîsinden Hasan bin Cebrail ve 

Mehmed Ali bin Hasan nâm kimesnelerden her biri müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer’î edayı şehadedleriyle isbat itmegin mûcibince bağı mahdûd 

mezkûrede olan şâyilerinin kifâyet ve mahâlînde layık vecihle müvekkileleri mezbûrân 
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Hadice ve Ümmühan Hatunlara redd ve teslîme vasî-i merkûm Müslüm tebeyyüne 

olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi aşer min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 309) 

Cilt 2 Numero 581 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Tecde Mahâllesinde olub bin üç yüz sekiz 

senesinde vefât eden Yakub bin Ahmedin verâsetini zevce-i menkuhâ-i metrûkesi 

Fatıma bint-i Mustafa ile sülb-i kebir oğlu Ahmed ve sülbiyye-i kebire kerimesi 

Ümmühan ve Hadiceye münhâsıra kable’l-taksîme oğlu merkûm Ahmed dahi vefât 

edub verâsetini zevce-i menkuhâ-i metrûkesi Hadice bint-i Süleyman ile sülb-i sağir 

oğlu diğer Yakub ve sülbiyye-i sağire kerimesi Emineye münhâsıra kable’l-taksîme 

mezbûre Fatıma Hatun dahi vefât edub verâseti sadriyye-i kebire kızları Ümmühan ve 

Hadiceye ile kendüden mukaddem vefât eden oğlu merkûm Ahmedin sülb-i sağîr oğlu 

merkûm diğer Yakub ve sülbiye-i sağire kızı Emineye münhâsıra olduğu ledi’ş-şer’i 

enver zâhirve nümayan olduktan sonra verese-i merkûmeden mezbûre Ümmühan ve 

Hadice Hatunların başka başka vekîlleri ve zevcleri her biri mezkûr Tecde Mahâllesi 

ahâlîsinden ve ? sınıfından Hacı Mustafa bin Ali ve Musa bin Ömer hâzır olduğu halde 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerifde mezkûr Tecde Mahâllesi 

ahâlîsinden ve ? sınıfından sağirân-ı mezbûrân bâ-hüccet-i şer’i vasî-i mezbûreleri zikr-i 

âti bağ  el-yevm vaz-ı yed’i beyyine-i adele ile sabit ve müttehakkık olan Müslüm bin 

Bekir müvâcehesinde Mahâlle-i mezkûrde cami civarında vâki tarafları Küçük İsmail 

oğlu Feyzullah bağçesi ve bir tarafdan Hacı Ömer bin Mehmed bağçesi ve iki tarafdan 

tarîk-i amm ile mahdûd bin sekiz yüz guruşluk bir kıta mülk şeftali bağını müteveffâ-yı 

ol merkûm Yakubun zevcesi müteveffîyye mezbûre ? -zâdelerinden bağ-ı mahdûd 

mezkûrun nısfı bin sekiz yüz guruş iştira ve ahz ve kabz ve ol vecihle bağ-ı mahdûd 

mezkûrun ? müvekkilelerimiz mezbûrtân valideleri müteveffîyye-i mezbûre Fatımanın 

malı ve mülkü olub ber-vech-i muharrer vasî-i merkûm malım bağ-ı mahdûd mezkûreye 

be-gayrı hakk bilâ vesaye zabt ve vaz-ı yed eder olmağla sual olunup  bağ-ı mahdûd 

mezkûrun nısf-ı selâsesinden kifâyet ve mahâlînde layık vecihle müvekkilelerimiz 

mezbûrtâna tesâlimini bi’l-vekâle halân taleb ederim deyü hâzır-ı mezbûrun tasdikle 

ma’ân ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında menazi ? olan bağ-ı mahdûd 
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mezkûrun nısfını tarih-i i’lâmdan yigirmi beş sene mukaddem müteveffâ Ahmedin 

sırren ve müstakilen malı olub müteveffîyye-i mezbûre Fatımanın hakkı yoktur deyü 

ba’de’d-def‘i  ve’l-inkâr def’i merkûm mesâlimden ber-vech-i muharrer def’i 

müddeasına mutabık beyyine taleb olundukda eşyân-ı beyyineden izhâr-ı acz ?  

talebiyle mezbûrân Hadice ve Ümmühan Hatundan her biri bi’l-muvâcehe ber-nehc-i 

şer’î yemîn itmegin mûcibince sâlifü’z-zikr bağ-ı mahdûd mezkûrun nısfından 

selâsetânı mahâlînde layık vecihle mezbûretân Hadice ve Ümmühan Hatunlara edâ ve 

teslîm vasî-i merkûm Müslüm beyyine olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi aşer min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 582 

Medîne-i Malatya muzâfatından Porga nahiyesinin Zerti karyesi ahâlîsinden 

sağir Mehmedin pederi ve velisi mezkûr Zerti karyesi ahâlîsinden İbrahim bin Hacı nâm 

tarafından bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli müseccel-i şer’iyyesi medîne-i mezkûrenin  

Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Barutcu-zâde Mustafa Sabri 

Efendi ibn-i Ahmed Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i 

enverde medîne-i mezkûre muzâfatından nahiye-i mezkûrenin mezkûr Zerti karyesi 

ahâlîsinden Ebuzer bin Molla Hasanın yine karye-i mezkûre sâkinelerinden 

ma’rifetüz’z-zât Fatıma bint-i Bekir bin Abdullah ber-vech-i âtî  mürafa’aya kezâlik bâ-

hüccet-i şer’iyye vekîlleri medîne-i mezkûrenin  mezkûr Ferhadiye Mahâllesi 

ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Tırnovalı Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi 

müvâcehesinde işbu tarih-i i’lâmdan yedi ay evvel mezbûre Fatıma Hatunu mehâzır-ı 

şuhûdda mihr-i muacel ve mü’eccel  tesmiyeleriyle müvekkilim merkûm İbrahim oğlu 

sağir-i merkûm Mehmedʼe bi’l-velâye akd ve Nikâh olub olduğu Nikâh-ı mezbûri 

velâyet-i celîleyi kabûl edub bu vecihle (Sahife 310) mezbûre Fatıma Hatun 

müvekkilim merkûmun sağir oğlu Mehmedin zevce-i menkûhâ-i gayr-ı medhûl ? 

müvekkili merkûm Ebuzer mezbûre Fatımayı kaçırıp âher mahâlde suret-i nâ-meşrût 

istikraz etmekde isede zevce-i muharrer sağir-i merkûmun zevce-i menkûhâsı olduğuna 

binâʼen mezbûre Fatımayı sağir-i merkûm Mehmed için velisi müvekkilem merkûm 

İbrahime teslîm etmesini bi’l-vekâle halân talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl 

olduğu cevâbında işbu tarih-i i’lâmdan iki mâh akdem müvekkilem mezbûre Fatıma 

Hatunu diğer müvekkilem merkûm Ebuzere tarafeynin rızalarıyla mehâzır şûhudda beş 
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yüz guruş kıymetinde bir reis Ester ile yüz guruş nakden pâre mihrin tesmiyeleriyle akd-

ı Nikâh olunarak olunarak el-yevm mezbûre Fatıma Hatundan merkûm Ebuzerin zevce-

i menkuhâ-i medhûl bahâsı olduğundan müvekkilem merkûm Ebuzere teslîminden be-

hakken imtin’â eder deyü ba’de’d-def‘i ve’l-inkâr müddeʼî-i vekîli mumâ-ileyh Mustafa 

Sabri Efendi ber-vech-i muharrer müddeasına el-yevm ikâme-i şuhûddan izhâr 

ihbârlarıyla taleb tehlif dahi olmamağın mûcibince akd-ı evvel müddea-yı mezkûruyla 

müvekkili merkûma bi’l-izâfe vekîl mumâ-ileyh Mustafa Efendiye bilâ beyyine-i 

mu’ârızdan men’ olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Hadis aşer min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 583 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Şifa Mahâllesi ahâlîsinden ve Ermeni 

milletinden Ohannis işbu bâ‘isü’l-i’lâm Ohannis veledi Agop nâm kimesne medîne-i 

mezkûr mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin  Mustafa Paşa 

Mahâllesi ahâlîsinden olub bin üç yüz sekiz senesinde vefât eden ? Şaban Ağa ibn-i 

Abdullahın sülbiyye-i sağire kerimesi Fatımanın bâ-hüccet-i şer’iyye vasîsi medîne-i 

mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden DivanEfendisi-zâde Abdullah Efendi bin 

Hacı Mehmed Efendi tarafından kezâlik bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli medîne-i 

mezkûrenin Saray mahâlllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Mustafa Efendi ibn-i 

Kasım Efendi müvâcehesinde müteveffâ-yı merkûm Şaban ağanın tarih-i vefâtından iki 

sene mukaddem hayat ve sıhhatinde işbu müberrer ? malımdan ve yedimden ahz ve 

kabz ve umuruna sarfla istihlâk eylediği iki yüz altmış beş guruş kezalik malımdan ve 

yedimden iştirâ ve kabz eylediği on guruşluk bir kıyye ? ve be-her kıyyesi beşer 

guruşdan iki kıyye sabun ve sekiz guruşluk iki dirhem ? ? ve be-her kıyyesi birer 

guruşdan beş guruşluk beş kıyye tuz ve be-her kıyyesi beşer guruşdan on beş guruşluk 

üç kıyye ? ve üç guruşluk üç kıyye hardal kabuğunu ? ? el-mecmu’ üç yüz yigirmi dört 

guruş müteveffâ-yı merkûm zimmetinde alacak hakkı olub kabl’el-ahz ve’l-isti‘fâvefât 

etemekle mablağ-ı mezkûru müteveffâ-yı merkûmun tereke-i müteveffîyyesinden halân 

talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl ve’l-inkâr müddeʼî-i merkûmdan ber-

minvâl-i muharrer müddeasına usûl-ı mevzû’asına tatbikan evvela bâ-varaka-i mahtûma 

mensup oldukları zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden medîne-i mezkûrenin  Mustafa Paşa 

Mahâllesi imamı Cebrail Efendi ibn-i Mehmed Efendi ve muhtarı Bekir bin Ali ile 
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medîne-i mezkûrenin  Zaviye Mahâllesi imamı Ömer Efendi ibn-i Hacı Abdurrahman 

Efendi ve muhtarı Hüseyin bin Ali nâm mevsûku’l-kelâm müzekkilerden sırren ve bade 

medîne-i mezkûrenin  Arslanbey-zâde Mahâllesi ahâlîsinden Temurci Derviş Ali bin 

Hasan ve Mustafa bin Abdullah nâm kimesnelerden bi’l-müvâcehe alenen lediyyü’l-

tezkiyye adl ve makbulü’ş-şehade ettikleri ihbar ve iş’âr olunan şâhidân-ı merkûmânın 

şehâdet-i mezkûreleriyle ba’de’l-isbât ve’l-halef ve’l-hükm mûcibince meblâğ-ı 

merkûm üç yüz yigirmi dört guruş (Sahife 311) tereke-i müteveffâ-yı merkûmdan 

müddeʼî-i merkum Ohannis ağaya halân taleb edâ ve teslîme vekîl-i mumâ-ileyh 

Mustafa Efendi beyyine olduğu tescil ve bi’l-iltimas huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu. 

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi aşer min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 584 

Medîne-i Malatyada vâki zikr-i âti vakfın vakf-ı sahib’ül hayrat ve’l hasenât 

Seyyid Ömerin evladından olduğundan bahisle ber-vech-i âtî  vakfın hâsılâtından sene 

be-sene teamül-ü kadîm vecihle hass olduğunu iddi’â eden medîne-i Malatya 

mahâllâtından İlyas Mahâllesi ahâlîsinden Receb oğlu Hasan bin Ömer bin Mehmed 

medîne-i mezkûre mahkemesine meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-i mezkûre evkaf 

müdiri Mustafa Kasım Efendi hâzır olduğu halde medîne-i mezkûrenin  Ğarine 

Mahâllesi ahâlîsinden ve bâ-berat-ı âlişân vakf-ı mezkûrun mütevellisi bulunan Ağa 

Bekir oğulları Mehmed Sâ‘id bin Bekir Efendiye ? ?  tevârih-i muhtelife ile üç defa 

izhârı ve ber-def’i muhzârı tebliğ olunarak temin olunan yevm vesâinde ? vekîl 

mutasarıfı Barutçu-zâde Mehmed Efendi da’vâsına icabet eden eylemediklerinden 

gâ’ib-i merkûm Mehmed  Sâ‘id Efendinin hukukunu muhâfazaya ? ? zâhir olan medîne-

i mezkûrenin  Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden be-her yevm 

beş guruş ücretle vekîl-i musahhar nasb ve taʼyin olunan Abdullah Efendi ibn-i Hacı 

Ahmed Efendi müvâcehesinde yedimde olub işbu meclis-i şer’i ibrâz ve erâse olunan fi 

21 Cemaziyel evvel sene 1196 tarihli bir kıta fermân-ı âlişân mantûkunca medîne-i 

mezkûrede vâki evlâd-ı meşrût evkâf-ı mülükâneye mülhak isede Ömer ve Şah Alinin 

vakfından olub teamül-ü kadîm vecihle babam merkûm Ömer ve dedem merkûm 

Mehmed hayatlarında ve ba’de vefâthüma beni dahi kırk pâre ağyarıyla hisseme isabet 

eden on pâre mikdarı sene be-sene alagelmekde iken bin üç altı sene-i rumiyyesinden 

şimdiye kadar üç senelik hâsılât-ı vakf-ı mezkûrun tamam bedellerini mütevelli-i 



276 
 

mumâ-ileyh Mehmed Sâ‘id Efendi ahz ve kabz etmekle sual olunup sâlifü’z-zikr 

hâsılâtından on pâreye mukabil üç senelik hâsılât bedellerinden bin beş yüz guruşun 

tarafıma red ve teslîmini halân taleb ederim deyü baded da’vâ  ve’l-inkâr müddeʼî-i 

merkûm Hasan ber-minvâl-i muharrer müddeasını usûl-ı mevzû’asına tatbikan evvela 

bâ-varaka-i mahtûme mensup oldukları zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden medîne-i 

mezkûrenin  Kavaklıbağ Mahâllesi imamı Osman Efendi ibn-i Abdullah Efendi ve 

muhtarı Yusuf bin Abdullah ile yine medîne-i mezkûrenin  İlyas Mahâllesi imamı Hacı 

Emin Efendi ibn-i Hacı İbrahim ve muhtarı Hasan bin Abdullah nâm mevsûku’l-kelâm 

müzekkilerden sırren ve bade medîne-i mezkûrenin  mezkûr İlyas Mahâllesi ahâlîsinden 

Mustafa bin Hamza ile medîne-i mezkûrenin  Hüseyin Bey Mahâllesi ahâlîsinden 

Süleyman bin İbrahim nâm kimesnelerden alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-

şehâde ettikleri ihbar ve iş’âr olunan medîne-i mezkûrenin  mezkûr Kavaklıbağ 

Mahâllesi ahâlîsinden Cebrail bin Hüseyin ile mezkûr İlyas Mahâllesi ahâlîsinden Battal 

bin Ali Bey nâm kimesnelerden her biri müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-muvâcehe ber-

nehc-i şer’i edayı şehadedleri isbat itmegin mûcibince merkûm Hasan vakfı mumâ-ileyh 

es-Seyyid Ömer evladından olduğuna ba’de’l hükm ? merkûme bedelâtı olub hissesi 

olan cem yekün bin beş yüz guruş müddeʼî-i merkûm Hasana red ve teslîmine gıyaben 

kable’l-itirâz olmak üzeere müvekkili mütevelli merkûm bi’l-izâfe vekîli musahhar 

Abdullah Efendiye beyyine olunduğu tescil ve huzûr-ı âlilerine i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi İsna aşer min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

 (Sahife 312) 

Cilt 2 Numero 585 

Medîne-i Malatya muzâfatından Çırmıktı karyesinin Molla Kasım Mahâllesi 

ahâlîsinden sâhib-i arzuhâl Hacı Ahmed bin Hacı Ali medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer’i şerîf-i enverde yine medîne-i mezkûrenin  Tellik karyesi ahâlîsinden 

derûn-u arzuhâl mezkûrde ismi mezkûr Kürd ? bin Mustafanın ve sağir-i âtî’z-zikr 

Abdurrahmanın validesi ve vasîsi ma’rifetüz’z-zât Fatıma bint-i Bekir ağa başka başka 

hüccet-i şer’ileriyle vekîlleri medîne-i mezkûrenin  Ferhadiye Mahâllesi ahâlîsinden ve 

da’vâ  vekîllerinden Tırnovalı Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi müvâcehesinde 

merkûm Kürd ? malımdan ve yedimden istikrâz ve kabz ve umuruna sarfla zimmetinde 

alacak hakkım olan sekiz yüz guruş mukabilinde işbu yedimde olub ibrâz ve erâse 
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eylediğim fi 1 ? sene 1301 tarihli bir kıta sened mûcibince mezkûr Tellik karyesinde 

vâki  ma’lûm’ul hudûd kavaklık mahâlîni merkûm Kürd ? ile müteveffî biraderi 

Ahmedin sağir oğlu Abdurrahmanın müşterek malları olub matlûbât-ı mezkûreden 

mukabil iştirâ ve ahz ve kabz eylediğim ise de bey’i mezkûr şer’an sahih ve mu‘teber 

olmadığından mezkûr kavaklık da’vâsından vazgeçtiim lakin merkûmun zimmetinde 

olan sekiz yüz guruş halân talep ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl vekîl-i mumâ-

ileyh dahi cevâbında kabziyye-i minvâl-i muharrer üzere olduğunu bi-tamamihâ tab’ân 

ve katı’ân ikrâr lakin meblâğ-ı deyni mezkûr mukabilinde müvekkilim merkûmun 

malından ve yedinden kabûlüne mazâret iştirâ ve kabz eylediği altı yüz guruşluk bir 

re’is ester ile yine mezkûr Tellik karyesi civarında ve Salim nâm mezra’larında vâki 

ma’lûmu’l-hudûd bâ-koçan sağir-i merkûm ile müşterekân mutasarrıf oldukları yedi kıta 

arazileri tarafeynin kabûllerine mazâret bi’l-esâle ve bi’l-velâye üç sene müddet 

hitamına değin iki bin beş yüz guruş bedel ücretle merkûm Hacı Ahmed ağaya icare ve 

teslîm olduğu ol vecihle isticâr ve teslîm ve kabz ve kabûl ettikden sonra müddet-i icare 

mezkûre hitâm bulup bedel-i ücret-i mezkûre ile be-her kıyyesi iki yüz elli guruşdan bin 

guruşluk dört kıyye akpün ve be-her kıratı dokuz guruşdan bin sekiz yüz guruşluk iki 

yüz kırat hınta ve altışar guruşdan dokuz yüz otuz yedi guruşuk yüz elli kırat ? ki 

cem’ân altı bin sekiz yüz otuz yedi guruşla müvekkilim merkûm bizzat müddeʼî-i 

merkûm def’i ve teslîm edub oldığı ber-minvâl-i muharrer ahz ve kabz ve kabûl eylediği 

gibi mezkûr Tellik karyesi ahâlîsinden Bekir ağanın oğlu Ahmed zimmetinde alacak 

hakkı olan iki yüz guruşla yine karye-i mezkûre ahâlîsinden Halil ağanın oğlu Mustafa 

zimmetinde kezâlik dört yüz guruş ile yine karye-i mezkûre ahâlîsinden Hacı Veli 

zimmetinde seksan sekiz guruş yine karye-i mezkûre ahâlîsinden ? zimmetinde iki yüz 

yigirmi guruş müvekkilim merkûm alacak hakları olan bin yedi yüz yedi guruş 

müddeʼî-i merkûm Hacı Ahmed hâzır olduğu halde kabûlüne makarrına havale verüb 

merkûm dahi havaleyi kabûl eylediiğine binâʼen cem’i yekûn sekiz bin beş yüz kırk beş 

guruş müvekkilim merkûm Kürd ? müvekkilim vasîyye-i mezbûrenin bizzat ve bi’l-

vesâye merkûm Hacı Ahmed ağaya ba’de’l-edâ ve teslîm ziyâde tesalimâtları beş yüz 

kırk beş guruşun müvekkilim merkûmana redd ve teslîm olunması matlûmumdur deyü 

ba’de’d-def‘i ve’l-inkâr def’i vekîl-i mumâ-ileyhânın ber-vech-i muharrer (Sahife 313) 

def’i müddeasına usûl-ı mevzû’asına tatbikan evvela bâ-varaka-i mahtûma mensup 

oldukları zeyl-i mestûreye va’z imzâ eden medîne-i mezkûrenin  mezkûr Tellik karyesi 
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imamı Ali Efendi ibn-i Mezdâd ve muhtarı Mustafa bin Abdullah nâm mevsûku’l-kelâm 

müzerkkilerden sırren ve bade medîne-i mezkûrenin  mezkûr Tellik karyesi ahâlîsinden 

Burhaneddin bin Hacı Bayram ile medîne-i mezkûrenin  Bendbaşı Mahâllesi 

ahâlîsinden Ahmed bin Abdullah nâm kimesnelerden alenen bi’l-muvâcehe lediyyü’l-

tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbar ve iş’ârolunan mezkûr Tellik karyesi 

ahâlîsinden Hüseyin Efendi ibn-i Ömer ağa ve Mustafa bin Halil nâm kimesnelerden 

her biri müttefiki’l-lafz ve’l-ma‘nâ bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i edayı şehadedleri 

isbat itmegin mûcibince merkûm Hacı Ahmedin ? olan üç bin yüz guruş ile müvekkil-i 

merkûm Kürd ? ? bi’l-izâfe vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendiye ber vech-i şer’i 

muârızdan ba’de’l-men’i ziyâde def’i müddeasından havale da’vâsının ? def’i 

da’vâsının cerîdede isimleri mezkûr şuhûd ile isbat eylemesi tescil ve huzûr-ı âlilerine 

i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Salis aşer min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 586 

Fazîlet meâb şer’iât nisâb Bayburt nâibi faziletlü Abdulkelim Hilmi efendi 

kâmyab baʼdüʼt-tahiyyetüʼl-vâfiyye inhâ olunur ki Ma’mürâtüʼl-azîz vilâyeti dahilinde 

kâin Malatya livasının umur-u hükkam-ı şerʼiyyesi meclis ittihab-ı hükkam-ı şerʼiden 

vâki olan ifade üzerine zat-ı samiyi hazret-i fetvâpenâhinin rey ve tesbitlerine nezaret-i 

ammemize bina etmek içün 311 senesi rebiyyül evvelinin on birinci gününden itibaren 

uhdeyi fasılanenizde ihâle ve tefviz olunmuşdur. Gerektir ki livâ’-ı mezkuru yevm-i 

mezbûrda biʼn-niyâbe zabt edub beyneʼl-ahâlî icrayı ahkâm-ı şerʼi aliyye sâi ve gayret 

vukuûyanına olan muhallefâtı mevtâyı askeriyyenin mücibi tahrir olanlarını tahrîr ve 

telkin ve beyneʼl-verese biʼl-farizatı şerʼiyye tevzîʻ ve taksim hususuna ihtimam ve 

dikkat eyleyesiz vesselam  

El fakir kevâkib-zâde es-seyyid Mehmed Ataullah el-kadı-ı asker-i Anadolu 

Cilt 2 Numero 1 

Medîne-i Malatya muzâfatından Çırmıktı karyesinin Hayroğlu Mahâllesi 

ahâlîsinden İsmail bin Hacı Halil medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i 

enverde medîne-i mezkûrenin  Ferhadiye Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden 

Tırnovalı Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

edub medîne-i mezkûrenin  Hüseyin Bey Mahâllesi ahâlîsinden Yüzbaşı-zâde Ali 
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Efendi ile meyânemizde meskun öşür dâ’vâsı ile bundan böyle leh ve alehimde vukû’ 

bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyyeve nizâmiyede 

muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i 

mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn 

tekalifine ve i’lâm ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve taleb-i icrâsına ve’l-hâsıl salahiyeti 

şeriʼyye ve kanuniyyenin son derecesine kadar tarafımdan mumâ-ileyh Mustafa 

Efendiyi vekâlet-i âmme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye  ile vekîl ve naibi münasib nasb 

ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi vekaleti mezkûreyi kabûl ve hizmeti lazımesini kemâ-

yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve ilmâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi aşer min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

 (Sahife 314) 

Cilt 2 Numero 2 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Banazi Mahâllesi ahâlîsinden Hıdır bin Ali 

Osman nâm kimesne medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde 

medîne-i mezkûrenin  Göksofu Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden ve ermeni 

milletinden Kenan ağa veledi Osik mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb 

medîne-i mezkûrenin  Hüseyin Bey Mahâllesi ahâlîsinden Dündar oğlu Ahmed Beyin 

alehimde ikâme eylediği arazi da’vâ sından dolayı â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyyeve 

nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve 

iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine itiraz ve şuhûd ikâmesine ve yemîn 

talebine ve i’lâm ahzına ve tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya müracaat ve’l-hâsıl salahiyeti 

şeriʼyye ve kanuniyyenin derece-i nahayetine kadar tarafımdan merkûm Kenan ağayı 

vekâlet-i âmme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye  ile vekîl ve naibi münasib nasb ve taʼyin 

eyledim dedikde ol dahi ber-minvâl-i muharrer vekaleti mezkûreyi kabûl ve hizmeti 

lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve 

ilmâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi aşer min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 3 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın mahâlînde ketb ve tahrîr ve istimâ’i takrire taraf-ı 

şer’iden mezunen irsâl kılınan medîne-i Malatya mahkeme-i şer’iyye katibi Abdullah 
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Efendi ibn-i Behçet Efendi medîne-i mezkûre mahâllâtından Kırçuval Mahâllesinde 

sakin medîne-i mezkûre ? reisi faziletlü Ebu Mesud Efendinin konağında akd olunan 

meclis-i şer’ide medîne-i mezkûrenin  Mahâlle-i mezkûre sakinlerinden Mustafa Efendi 

ibi Ebu Mesud Efendi ve Muhyiddin ibn-i Abdurrahman Ebu ? nâm kimesneler 

ta’rifleriyle maʼrifetüʼz-zât Kerime bint-i ? Mehmed ? nâm Hatun mahâlli ma’kûd 

mezkûrede ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb nefsi Trablus-Şam sancağında vefât eden 

vâlidem müteveffî ? Meryem bint-i el-hac Mustafa Efendinin bi’l-cümle terekesinden 

va’zu’l-yed olanlardan â‘id olduğu mahkem-i şer’i ve nizâmiyede muhâkeme ve 

mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve 

hükm-ü ğıyâbi talebine itiraz ve şuhûdu ikame sened ve yemîn talebine ve i’lâm ahzına 

tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya müracaata ve inde’l-iktizâ âharı tevkîle ve sulh ve ibrâya 

ve bey’ ve ferâğ ve esmânını ahz ve kabz ve makbuzunu tarafımıza irsâl ve isâle ve’l-

hâsıl salahiyeti şeriʼyye ve kanuniyyenin derece-i nahayetine kadar sancağı mezkûr 

ahâlîsinden es-Seyyid el-hac Ahmed Efendi ? ibn-i Mustafa Efendi aldırıp kabûlüne 

mevkûfe vekalet-i mutlaka-i şahîhâ-i şer’iyye ile vekîl ve naibi münasib nasb ve taʼyin 

eyledim dedikde mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve ilmâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i aşer min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 315) 

Cilt 2 Numero 4 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Haraza Mahâllesi sâkinelerinden ma’rifetüz’z-

zât Horob(?) veledi Hicador(?) nâm Hatun medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i 

şer’i şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin  Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  

vekîllerinden ? oğlu Garabet veledi Kirkor mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

edub medîne-i mezkûre muzâfatından ? karyesi ahâlîsinden müteveffî Süleyman bin 

Molla Mehmed zimmetinde olan alacağı tereke-i müteveffâ-yı mezbûre el-yevm vaz’ül 

yed olanlardan â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyyeve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  

ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü 

ğıyâbiye itiraz ve şuhûdu ikamesine ve yemîn talebine ve i’lâm ahzına tebliğ ve 

tebellüğüne ve icrâya müracaata ve ve’l-hâsıl salahiyeti şeriʼyye ve kanuniyyenin 

derece-i nahayetine kadar tarafımdan merkûm Garabet ağayı vekâlet-i mutlakâ-i sahîha-

i şeriʼyye ile vekîl ve naibi münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi ber-minvâl-i 
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muharrer vekaleti mezkûreyi kabûl ve hizmeti lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd 

ve iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve ilmâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi aşer min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 5 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın mahâlînde ketb ve tahrîr ve istimâ’i takrire taraf-ı 

şer’iden mezunen irsâl kılınan medîne-i Malatya mahkeme-i şer’iyye ketebe sınıfından 

Aziz Efendi ibn-i Osman Efendi medîne-i mezkûre mahâllâtından Ğarine Mahâllesi 

ahâlîsinden Mahmud bin Abdurrahman nâm kimesnenin hânesinde akd edilen meclis-i 

şer’i şerîfde medîne-i mezkûrenin  Mahâlle-i mezkûr sâkinelerinden ma’rifetüz’z-zât 

Zeyneb ve li-ebeveyn er karındaşını Mustafa ibn-i Molla Osman nâman kimesneler 

meclis-i ma’kûd mezkûrede medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden ve 

da’vâ  vekîllerinden Atmalı-zâde Hafız Mehmed Efendi ibn-i Hacı Hasan Efendi 

mehâzırında her biri başka başka ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb medîne-i 

mezkûrenin  mezkûr Ğarine Mahâllesi ahâlîsinden ? oğlu Hacı Hüseyin nâm 

kimesnenin alehimizde ikâme eylediği da’vâsıyla bundan böyle leh ve alehimizde 

vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyyeve 

nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve 

iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbiye itiraz ve şuhûd ikâmesine ve yemîn talebine ve 

i’lâm ahzına ve tebliğ-i tebellüğüne ve icrâya müracaata ve sulh ve ibrâya ve’l-hâsıl 

salahiyeti şeriʼyye ve kanuniyyenin derece-i nahayetine kadar tarafımızdan mumâ-ileyh 

Hafız Mehmed Efendiyi vekâlet-i mutlakâ-i sahîha-i şeriʼyye ile vekîl ve naibi münasib 

nasb ve taʼyin eyledik dediklerinde ol dahi ber-minvâl-i muharrer vekaleti mezkûreyi 

kabûl ve hizmeti lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’â 

bi’t-taleb ketb ve ilmâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sami ve’l-ʻışrin min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

  (Sahife 316) 

Cilt 2 Numero 6 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın mahâlînde ketb ve tahrîr ve istimâ’i takrire taraf-ı 

şer’iden mezunen irsâl kılınan medîne-i Malatya mahkeme-i şer’iyye katibi Abdullah 

Efendi ibn-i Behçet Efendinin medîne-i mezkûrenin  Haraza Mahâllesi ahâlîsinden 
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Aksoğan-zâde müteveffâ Hacı Mustafa Efendinin hanesinde akd edilen meclis-i şer’i 

şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin Banazi Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Muaz Efendi 

ibn-i Besni Efendi ile ve Mahmud Efendi ibn-i Abdullah Efendi ta’rifleriyle 

ma’rifetüz’z-zât müteveffâ-yı mumâ-ileyhânın zevce-i menkûhâ-i metrukesi Asiye bint-

i Abdulmecid ve sülbiyye kızı Emine ve sülbiyye oğulları Mahmud ve Ahmedin her 

birileri meclis-i ma’kûd mezkûrde medîne-i mezkûrenin  Ferhadiye Mahâllesi 

ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Tırnovalı Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi 

mahzarında her biri başka başka ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûre 

ahâlîsinden ve tab’iyye-i devlet-i âliyyenin ermeni milletinden Baran oğulları Haparsum 

ve diğer biraderi zimmetindeki alacağınınn tahsiline ve bundan böyle lehimizde ve 

alehimizde vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i 

şer’iyyeve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve 

temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbiye itiraz ve şuhûd ikâmesine ve yemîn 

talebine ve i’lâm ahzına ve tebliğ-i tebellüğüne ve icrâya müracaata ve’l-hâsıl salahiyeti 

şeriʼyye ve kanuniyyenin derece-i nahayetine kadar tarafımdan mumâ-ileyh Mustafa 

Efendiyi vekâlet-i mutlakâ-i sahîha-i şeriʼyye ile vekîl ve naibi münasib nasb ve taʼyin 

eyledik dediklerinde ol dahi ber-minvâl-i muharrer vekaleti mezkûreyi kabûl ve hizmeti 

lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve 

ilmâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Salis ve’l-ʻışrin min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 7 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Ğarine Mahâllesi ahâlîsinden sahib-i arzuhâl 

Ayabakan oğlu Hacı Hüseyin bin Mehmed medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i 

şer’i şerif yine medîne-i mezkûrenin  İskender Mahâllesi ahâlîsinden derûn-u arzûhâl-ı 

mezkûrde muharrerü’l-ism Mustafa bin Osmanın bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli medîne-i 

mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Atmalı-zâde Hafız 

Mehmed Efendi ibn-i Hacı Hasan Efendi müvâcehesinde sâlifü’l-arz İskender 

Mahâllesinde vâki etrâk-ı salisesi tarîk-i amm ve tarîk-i râbi‘i Kahveci Deli Emin hâne 

ve bağı ile Mahmud imam oğlu bağı demekle ma’rûf tahminan kırât ? istiab eder eşcâr-ı 

mesmure ve gayr-ı mesmureyi hâvi yigirmi dört bin guruş kıymetli bir kıta bağı evlâd-ı 

zekûre meşrut olmak üzere vâlidem tarafından cedd-i a’lâmız vefât edüb bu âna değin 
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ber-vech-i vakfın mutasarrıf olmakda iken tarih-i i’lâmdan on beş gün mukaddem bağ-ı 

mahdûd mezkûre va’z’ül yed olub vakf-ı mumâ-ileyhin evlâd-ı zekûrundan olan 

merkûm Mustafa bağ-ı mahdûd mezkûrun nısfı on iki bin guruş âhere bey’ edub vakf-ı 

mumâ-ileyhin diğer evlâd-ı zekuri mevcud ise de da’vâ  etmediklerinden vakf-ı mumâ-

ileyhin evlâd-ı inâsının veled-i zekuri olduğum cihetle bey’i mezkûrun iptalıyla bağ-ı 

mahdûd mezkûrun bilâ-istirdâd kemâ-fi’l sabık vakfiyyet üzere tasarruf bulunmak 

muradımdır deyü takrîr-i mesrûsu üzere tasaddî eylediği da’vâ sı mesmû ve iltifata 

şayân olmayıp ? ? vekîl-i merkûm Hafız Mehmed Efendi şer’an sual dahi tesviyye 

etmediği müdde’i mezbûre Hacı ? tefhim ve mûcibince da’vâ yı mezkûreyle müvekkili 

merkûm Mustafaya bi’l-izâfe vekîl-i mumâ-ileyh Hafız Mehmed Efendiye ber-vech-i 

şer’i mu’ârızdan men olduğu tescil ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi ve’l-ʻışrin min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 317) 

Cilt 2 Numero 8 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Abdulgaffar Mahâllesi sâkinelerinden zâti âli 

Osman bin Mehmed ve Mehmed bin Veli nâm kimesneler tarifleryle ma’rûf sahibe-i 

arzuhâl Hadice bint-i Mehmed nâm Hatun medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i 

şer‘i şerifimizde yine medîne-i mezkûrenin  Banazi Mahâllesi ahâlîsinden derûn-u 

arzuhâl-ı mezkûrede muharriri’l-ism ?  oğlu Mustafa bin Şaban müvâcehesinde bundan 

akdem merkûm Mustafa zevc-i dahilimde olub zimmetinde takrir ma’kûd âli olan yüz 

elli guruşluk bir kat yatak ve elli guruşluk bir aded kilim ve on guruşluk iki aded sahan 

ve on beş guruşluk iki aded lenger ve on beş guruşluk iki aded tas ve her bir kıyyesi 

otuz guruşdan altmış guruşluk üç kıyye ? bir aded Geldan mehr-i mu’accel ve yüz on iki 

buçuk guruş mehr-i mü‘eccel  merkûm Mustafa ile def’i sabit de vukû’’ bulan akidde 

mehr-i mü‘eccelime ve âlâ ? ? be-her dirhemi üç yüz guruşdan otuz guruşluk on dirhem 

gümüş ve on beş guruşluk bir sandık ve elli guruşluk bir hamam leğeni ve yigirmi bir 

guruşluk ve yigirmi guruşluk hamam leğeni esmânı ve cihet-i kabzdan yüz guruş eşya-ı 

muharrere-i mezkûre mevcud ise aynen müstehlik ise kıymet-i muharrere-i 

mezkûrelerinin halân bana edâ ve teslîmini taleb ederim deyü ba’de’d-da’vâ  ve’l ? ve 

ikrâr-ı âli meceb ikrâra meblâğ-ı mezkûr iki yüz on iki buçuk guruş ile eşya-ı 

muharrere-i mezkûre mevcud ise aynenlarıni müstehlik ise kıymet-ı muharrere-i 
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mezkûreleri olan üç yüz sekksan altı guruşun müddeʼî-iyye-i mezbûre Hadice Hatuna 

halân edâ ve teslîme müddeʼî-i aliyye-i mezbûre Mustafa ilzâm olunduğu tescil ve i’lâm 

olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin ve’l-ʻışrin min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 9 

Müteveffâ-ı âtîyyül-beyânın ber-vech-i âtî  vârisi olduğunu iddiʼâ eden medîne-i 

Malatya muzâfatından İzolli nahiyesine tabi ? karyesi ahâlîsinden sahib-i arzuhâl 

Hüseyin bin Mehmed medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde yine 

medîne-i mezkûrenin  Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Abdullah 

müvâcehesinde asâkir-i şahânenin ? ? nişancı sekizinci taburunun efrâdından iken 

bundan akdem vefât eden pederim Mehmed bin Ömerin verâseti gaibe-i ani’l-meclis 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Bekir ve validesi Fatıma bint-i Molla 

Hüseyin ile bana münhâsıra olub merkûm Hacı Ali mûrisimiz müteveffâ-yı merkûmun 

malından ve yedinden istikrâz ve umûruna sarfla istihlâk eylediği kırk sekiz guruşdan 

otuz dört guruş merkûm Hacı Aliden bi’la-asûbet-i şeriʼyye halân taleb ederim deyü 

ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl merkûm Hacı Ali cevâbında cihet-i merkûmdan ol mikdar 

guruş zimmetinde deyni olduğunu ? ikrâr ve i’tirâf edüb ancak müddeʼî-i merkûmun 

ber-vech-i muharrer verâset müddeasını inkâr edecek müddeʼî-i merkûmdan ber-

minvâl-i muharrer müddeasını evvela ba vereke mahtûme mensub oldukları zeyl-i 

mestûreye va’z imzâ eden medîne-i mezkûrenin  mezkûr ? karyesi imamı Mustafa 

Efendi ibn-i diğer Mustafa ve muhtarı Hasan bin Ömerden sırren ve bade yine medîne-i 

mezkûrenin  mezkûr ? karyesi ahâlîsinden Abdullah bin Hasan ve Mustafa bin Hüseyin 

nâm kimesnelerden alenen lediyyü’l-tezkiyye ettikleri ihbar olunan medîne-i mezkûre 

muzâfatından mezkûr ? karyesi ahâlîsinden Abdullah bin Yusuf ve Hüseyin bin 

Mehmed nâm kimesneler şehadedleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i isbat itmegin 

mûcibince verâsetlerine ba’de’l-hükm meblâğ-ı mezkûr kırk sekiz guruşdan müddeʼî-i 

merkûm Hasan’ın hisse-i ırsiyye-i şer’iyyesine isabet eden otuz dört guruşun müddeʼî-i 

merkûm Hasan’a halân edâ ve teslîmine müddeʼî-i ali merkûm Hacı Ali’ye beyyine 

olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi ve’l-ʻışrin min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 
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Cilt 2 Numero 10 

Medîne-i Malatya muzâfatından Pirot karyesi ahâlîsinden asakir-i şahânenin 

Erzincanda ? nişancı taburunun efradından iken bundan akdem vefât eden Mehmed bin 

Ömerin sülb-i sağîr oğlu müteveffâ-yı merkûmdan (Sahife 318) kendisine intikal eden 

hisse-i ırsiyye-i şerʼiyye-i kıbel-i şerʼiden bir ? ehim ve elzem olmağın emanet ile 

taarruz ve intikal ile mevsuf ve her vecihle umûr vesâyet aliyyesinden gelmeğe kadar 

ettiği zeyl ? muharrîrü’l-ismi mesâlimin ihbarlarıyla inde’ş-şer’il enverde zâhirve 

mütehakkık olan sağir-i mezbûr Hasanın li-ebeveyn emmisi olan işbu baisü’l-küttab 

Derviş bin Ömer sağir-i mezbûrun ? ? değin kıbel-i şer’iden vasî nasb ve taʼyin 

olduğunda ol dahi ber minvâl-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizam etmeğin. mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi ve’l-ʻışrin min şehr-i Rebi’ül evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 11 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Sancakdar Mahâllesi ahâlîsinden tevfik ve 

şefik ve faziletlü Hasan Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i 

enverde yine medîne-i mezkûre mahâllâtından Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve 

da’vâ  vekîllerinden Abdullah Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi her biri başka başka 

ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin  Çarmuzu Mahâllesi 

sakinlerinden bilâ vâris vefât eden pederimiz müteveffî Hasan Efendinin ümmiyyesi 

Dudu nâm Hatun emvâl-ı metrûkesine vaz’ olunanlar ile muhâkeme mürâfa‘a ʼa  

muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi 

talebine ve şuhûd-ı ikame ve istimaine ve yemîn tekalifine ve i’lâm ahzına ve tebliğ ve 

tebellüğüne ve icrâya müracaata ve’l-hâsıl salahiyeti şeriʼyye ve kanuniyyenin derece-i 

nihâyetine kadar taraflarımızdan mumâ-ileyh Abdullah Efendiyi vekâlet-i mutlaka-i 

sahiha-i şeriʼyye ile vekîl ve naibi münasib nasb ve taʼyin eyledik dediklerinden ol dahi 

ber-minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği 

edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi min şehr-i Rebi’ül ahir sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 
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(Sahife 319) 

Cilt 2 Numero 12 

Medîne-i Malatyanın Atik şehri mahâllâtından Toptaş Mahâllesi sâkinelerinden 

zâtı muarefe sahibe-i arzuhâl Elif bint-i Hasan nâm Hatun medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’imizde an-asl Ma’mûratü’l-azîz vilâyet-i celîlesi 

muzâfatından Torusuşağı karyesi ahâlîsinden el-yevm Malatyada bulunan Yusuf ibn-i 

Ahmed müvâcehesinde tarih-i i’lâmdan altı sene mukaddem vefât eden pederim Hasan 

bin Abdullahın nükûd-u mevcudesinden olub müteveffâ-yı merkûmun hânesinde yer 

sokbağı derûnunda mikdarı nâ-ma’lûm nısf-ı Osmani altunu ve nısfı diğeride mecidi 

olmak üzere mezkûr kabağın ? dolusunca olan nükûdunu merkûm ahz ve kabz etmekle 

meblâğ-ı mezkûri bi’l-verâse halân taleb ederim deyü baded da’vâ  ve’l-inkâr müddeʼî-i 

mezbûreden ber-minvâl-i muharrer müdde’ayı mezkûruna mutabık beyyine talep 

olundukda eşyâ-ı beyyineden izhâr-ı acz ? taleble merkûm Yusuf bi’l-muvâcehe ber-

nehc-i şer’i yemîn itmegin mûcibince müddeʼî-iyye-i mezbûre da’vâ-yı mezkûresiyle 

merkûm Yusufa bilâ-beyyine-i mu’ârızdan men olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi min şehr-i Rebi’ül ahir sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 13(A) 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden Ali bin Hasan 

ve Kara Mehmed bin Mustafa nâm ta’rifleriyle marife Hadice bint-i Ali nâm Hatun 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde yine medîne-i 

mezkûrenin  Halfeddin Mahâllesi ahâlîsinden bâ‘isü’l-vesîka ? ? Mustafa bin Ömer 

mahzarında ? ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub merkûm Mustafa zevc-i gayr-ı dahilim 

olub şafak vukû’una binâʼen zimmetinde mukarred ve ma’kûd-u âli mehr-i mü‘eccel  

hakkım olan beş yüz doksan bir guruş otuz pâre ile nafaka-ı iddet ? malumum üzerlerine 

? ve seksan günde üzerime olmak ve bi’l-i’lâm-ı şer’i mahkum alacağım olan bin yüz 

doksan üç guruşdan zimmetini edâ etmek ? alâ ve yüz binlik mecidi altını tarafımdan 

merkûm Mustafaya verilmek üzere zevcim merkûm Mustafa ile muhalese-i sahihâ-i 

şer’iyye ile hal’ olduğumda ol dahi hal’-i mezbûri âle’l-vech ol mezkûru kabûl 

eyledikden sonra hukûk-u zevcine iş bu tarih-i vesikaya kalıncaya değin meyânemizde ? 

eden ahz ve i’tâ ve muâmelât ve hukûk ma’lûm ? amme-i de‘âvi ? ve kaffe-i? merkûm 

merkûm Mustafanın zimmetini ibrâ-yı amm sahîh-i şer’i ile ibrâ ve ? eylediğimde ol 
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dahi kezâlik hukûk-u zevcine vesâireye ? amme-i ? benim zimmetimi ibrâ-erâ-yı amme-

i sahîh-i şer’i ile ibrâ ve ? ve her birimiz aherin ibrâsını ber-minvâl-i muharrer ? ? bade 

her birimizin ihbarıyla vechân mine’l-vücûh ? mine’l-isbât da’vâ  ferâğ ? dedikde 

inde’t-tasdiki’ş-şer’i mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sadis min şehr-i Rebi’ül ahir sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 13 (B) 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Haraza Mahâllesi ahâlîsinden Akîl-zâde Hacı 

Ömer Efendi bin Hasan Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i 

enverde medîne-i mezkûre mahâlllatından Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  

vekîllerinden Atmalı-zâde Hafız Mehmed Efendi ibn-i Hacı Hasan Efendi mahzarında 

ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub Tırnovalı Mustafa Efendinin gerek bi’l-izâle ve gerek 

bi’l-vekâle alehimde ikâme eylediği alacak da’vâsıyla bundan böyle leh ve alehimizde 

vukû’ bumuş ve bulacak kaffe-i deavilerimi â‘id olduğu mahkeme-i şeriʼyye ve 

nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve 

iadeyi mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd ikamesine ve yemîn teklîfine ve 

i’lâm ahzına tebliğ-i tebellüğüne ve icrâya müracaata sulh ve ibrâya ve’l-hâsıl salahiye-i 

şer’iyye ve kanûniyyenin derece-i nihâyetine kadar tarafımdan mumâ-ileyh Hafız 

Mehmed Efendiyi vekâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer’iyye ile vekîl ve naibi münasib nasb 

ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi minvâl-i muharrer üzere kabûl ve 

hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb 

ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i min şehr-i Rebi’ül ahir sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 14 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Zaviye-i Kebir Mahâllesi ahâlîsinden sahib-i 

arzuhâl ma’rifetü’z-zât Raziye bint-i Hacı İbrahim nâm Hatun medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûre mahâllâtından Şeyh Bayram 

Mahâllesi ahâlîsinden derûn-u arzuhâl-ı mezkûrde muharrerü’l-ism Hacı Mehmed bin 

Hacı Yakub müvâcehesinde merkûm Hacı Mehmed bana ? ?  Nikâh ile ? ? ? bedeli 

yigirmi bir guruş ? bir aded arı kovanı ve her biri elli guruş yedi re‘s koyun ve her biri 

kırk beş guruş dört reis keçi ve her biri on beş guruş dokuz re‘s (Sahife 320) kuzu ve 
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oğlak ve otuz guruşluk bir gümüş ? ve her biri  on guruş üç aded ? yüzük ve be-her 

arşunu otuz guruş üç arşun ? ve kırk guruş bir ? ? ve her biri beşer guruş yigirmi aded ? 

ve otuz guruş Diyarbekir kazı bir püskül ve üç guruşluk bir takım çorab ? ve bin 

guruşluk bir ? ve yedimden ? ve kabz ve umuruna sarfla istihlâk eylediği bir yüzlük 

mecidi altununu ? ? mecmû zimmetinde alacak hakkım olan bin sekiz yüz seksan guruş 

teslîmi Hacı Mehmedden halân taleb ederim deyü baded da’vâ  ve’l-inkâr müddeʼî-

iyye-i mezbûre ber-vech-i muharrer da’vâ yı mezkûrelerini isbattan izhâr muhaccez 

edüb taleble müddeʼî-i merkûm Hacı Mehmed bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i tahlif 

olmağla mucible müddeʼî-iyye-i mezbûre Raziye Hatun da’vâ yı mezkûreleriyle 

merkûm Hacı Mehmede bilâ beyyine mu’ârızdan men’ olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin min şehr-i Rebi’ül ahir sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 15 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın mahâlînde ketb ve tahrîr ve istimâ’i takrire taraf-ı 

şer’iden mezunen irsâl kılınan medîne-i Malatya mahkeme-i şer’iyye katibi Abdullah 

Efendi ibn-i Behçet Efendinin medîne-i mezkûre mahâllâtından Ferhadiye Mahâllesi 

ahâlîsinden müteveffî Muhlis Efendinin hanesinde akd edillen meclis-i şer’ide deyninin 

Yusuf bin Musa ve Abdulvahhab bin Yusuf nâm kimesneler ta’rifleriyle ma’rifet 

medîne-i mezkûre muzâfatından ? karyesi Raziye ve Ümmügülsüm ve Şirin benât Hacı 

Bayram Mahâllesi ma’kûd mezkûrde Ma‘mûrâtü’l-Azîz vilâyeti celîlesi kurralarından 

Han Köyü karyesi Berber Hacı Mehmed ve Ali ibn-i Berber Ahmed mahzarında her biri 

başka başka ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub vilâyeti mezkûre dahilinde Harabakayış 

karyesinde Habibuşağı karyesinde on bir kıta sulu tarlanın dört kıtasında ? ve diğer yedi 

kıtalarında nısf-ı hisse-i şeriʼyyelerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyyeve nizâmiyede 

muhâkeme mürâfa‘a  ve mmuhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i 

mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd ikâmesine ve yemîn tekalifine ve i’lâm 

ahzına ve arazi-yi mezkûreyi tefrik ve taksîme ve bey’ ve ferâğ ve esmanını ahz ve kabz 

ve makbuzunu bize irsâl ve isâle ve’l-hâsıl salahiyet-i şeriʼyye ve kanûniyyenin son 

derecesine kadar isti’male mumâ-ileyh Hacı Mehmed ağayı vekalet-i mutlaka-i sahîhâ-i 

şeriʼyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledik dediklerinde ol dahi vekaleti 

mezkûreyi ber minvâl-i muharrer kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya 

taʼahhüd ve iltizam itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  
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Tahrîren fî’l-yevmi Salis aşer min şehr-i Rebi’ül ahir sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 321) 

Cilt 2 Numero 16 

Medîne-i Malatya sancağı dahilinde Hısn-ı Mansûr kazası muzâfatından Babik 

karyesi ahâlîsinden ve eshâb-ı evkâftan Mehmed bin Veli Ahmed sancağı mezkûr 

mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde yine kaza-ı mezkûr mahâllâtından Hevâce 

Ömer Mahâllesi ahâlîsinden ve el-yevm medîne-i mezkûrenin  Hacı Abdullah Efendi 

hanında mukîm Mustafa ağa ibn-i Hacı Hüseyin ağa mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i 

kelâm edub kaza-ı mezkûrde mezkûr Babik karyesinde vâki  cami-i şerifin üç yüz yedi 

ve sekiz ve dokuz senelerinde evkâf hasılâtının sancağı mezkûr mal sandığından ahz ve 

kabz ve makbuzunu bana irsal ve makbuzunu bana teslîme ve â‘id olduğu mahkeme-i 

şer’iyyeve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve 

temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikame ve istimaine 

ve yemîn tekalifine ve i’lâm ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya müracaata ve ahârı 

tevkile ve’l-hâsıl salahiyet-i şeriʼyye ve kanûniyyenin derece-i nihâyetine kadar 

tarafımdan Mumâ-ileyh Mustafa ağayı vekalet-i amme-i mutlaka-i sahîhâ-i şeriʼyye ile 

vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi vekaleti mezkûreyi ber 

minvâl-i muharrer kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizam 

itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Salis aşer min şehr-i Rebi’ül ahir sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 17 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Sancakdar Mahâllesi ahâlîsinden Hasan ve 

Mustafa bin Hacı Mehmed medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i 

enverde medîne-i mezkûrenin  Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden 

Abdullah Efendi ibn-i Hacı Ahmed mahzarında her biri başka başka ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin  Çarmuzu Mahâllesi sâkinelerinden bilâ-veled 

vefât eden pederimiz Hacı Mehmedin ümmiyyesi Dudu nâm Hatunun emvâl-ı 

metrûkesine vaz’ul yed bulunanlar ile muhâkeme mürâfa‘a  muhâseme ve redd-i cevâb 

istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikame ve 

istimaine ve yemîn tekalifine ve i’lâm ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya müracaata 
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ve’l-hâsıl salahiyet-i şeriʼyye ve kanûniyyenin derece-i nihâyetine kadar taraflarımızdan 

mumâ-ileyh Abdullah Efendiyi vekalet-i  mutlaka-i sahîhâ-i şeriʼyye ile vekîl ve nâ’ib-i 

münasib nasb ve taʼyin eyledik dediklerinde ol dahi vekaleti mezkûreyi ber minvâl-i 

muharrer kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizam itmegin 

mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Salis aşer min şehr-i Rebi’ül ahir sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 18 

Medîne-i Malatya muzâfatından Çarmuzu karyesinde Hayroğlu Mahâllesi 

ahâlîsinden sahib-i arzuhâl Halil bin Hacı Ali medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i 

şer’imizde yine karye-i mezkûre ahâlîsinden ve derûn-u arzuhâl-ı mezkûrde mezkûru’l-

ism Hacı Ali bin Ali Mehmed müvâcehesinde karye-i mezkûrenin Pincik mezra’sında 

vâki  bir taraftan merkûm Hacı Ali bağçesi ve bir tarafdan su yolu ve bir tarafı 

Hayno’nun oğlu Emir bağı ve bir tarafı tepe ile mahdûd tahminan iki kırat tamim isticar 

eder eşcâr-ı mesmure ve gayrı mesmureli hâvi bir kıta bağçe gâʻib-i âni’l-meclis 

hemşirem Elif Hatunun mülk-ü sarîhi iken bağçe-i mahdûde-i mezkûreyi hemşirem 

mezbûrenin zevci karye-i mezkûre ahâlîsinden Abdulkadir nâm kimesneden bundan 

akdem dokuz yüz elli guruş semen medfû mukabelesinde iştirâ etmiş isemde merkûm 

Hacı Ali taleb-i ? ve ? ile da’vâ ve beş yüz elli sekiz numero ve yigirmi sekiz Muharrem 

bin üç yüz otuz (silik) (Sahife 322) ve medîne-i mezkûrenin  nâ’ib-i şerifi faziletlü 

Hüseyin Rüsdü Efendinin hatmını hâvi alehime istihsâl eylediği bir kıta i’lâm-ı gıyabi 

mûcibince bağçe-i mahdûd-u mezkûre ber-tarîk-i şukka merkûm Hacı Ali lehinde 

gıyaben hükm olunmuş ise de merkûm Abdukadir bağçe-i mahdûde-i mezkûreyi bana 

bey eylediğini istimâ’i ? mezbûre Elif Hatun bey’i mezkûri fesh ve bağçe-i mahdûde-i 

mezkûreyi gâʻib-i âni’l-meclis biraderim Ömere bey’ edub ol vecihle bağçe-i mahdûd 

mezkûre biraderim merkûm Ömerin mülk-ü müşterâsı olmağla benim mezkûr bağçede 

asla ve kat’â hak ve alakam yoktur deyü müddeʼî-i ve meğariz merkûm Halilin de 

tasaddî  eylediği da’vâ sı mesmû ve ve iltifata şâyan olmayıp Husûs-ı mezkûr hakkında 

merkûm Hacı Aliye şer’an sû‘âl dahi tevcih etmediği ? merkûm Halile tefhim ve 

mûcibince da’vâ yı mezkûresiyle ? aliyye merkûm Hacı Aliye ber-vech-i şer’i 

mu’ârızdan men olunduğu tescil ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Salis aşer min şehr-i Rebi’ül ahir sene ahdi ʻaşr ve 
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selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 19 

Medîne-i Malatya mahâlatından Kernek Mahâllesi sâkinelerinden Yusuf bin 

Mehmed ve Ömer bin Ahmed nâm kimesneler ta’rifleriyle ma’rife sahibe-i arzuhâl Aişe 

bint-i Mehmed nâm Hatun medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde 

medîne-i mezkûrenin  Hidayetullah Efendi-zâde Mahâllesi ahâlîsinden derûn-u 

arzuhâlde muharrerü’l-ismi Ali bin Abdullah müvâcehesinde merkûm Ali zevc-i 

dahilim olub zimmetinde miktarı ma’kûd aliyye olan yüz guruşluk bir kat yatak ve 

yiğirmi guruşluk üç sahan ve yiğirmi guruşluk üç lenger ve on guruşluk iki tas ve be-her 

miskali yigirmi guruşdan dört yüz guruşluk yigirmi miskali altundan ? bir çift ? mehr-i 

mu’accel ve yine zevcim merkûm Ali ile def’i sâniyyede vukû’ bulan akd-ı Nikâhda 

mehr-i mü‘eccel  sâbıka zımm-ı âlâda edilen be-her dirhemi üç guruşdan otuz guruş on 

dirhem gümüş mihri mü’eccel  ? ? mecmû merkûmun zimmetinde ve mihriyye-i 

mezkûrundan alacak hakkım olan yedi yüz dokuz guruşu merkûm Aliden halân taleb 

ederim deyü baded da’vâ ve’l-istintâk ve’l-ikrâr-ı âli muceb ikrâra meblâğ-ı mezkûr 

yedi yüz dokuz guruşu müddeʼî-iyye-i mezbûre Aişe Hatuna halân edâ ve teslîmiyle 

müddeʼî-i aliyye mezbûr Ali ilzâm olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sâni aşer min şehr-i Rebi’ül ahir sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 20  

Medîne-i Malatya mahâllâtından İskender Mahâllesi ahâlîsinden tarih-i i’lâmdan 

tahminen on sene mukaddem vefât eden Molla Osman bin Muharrem Efendinin verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i Ali ve sülb-i kebir oğlu Mustafa ve sülbiyye-i 

kebire kızı Zeynebʼe münhâsıra ve tashîh mesele-i mîr işleri be-hükm-ü ? yigirmi dört 

sehhâmden olub sehhâm-ı mezkûreden üç sehmi zevci Aişeye ve on dört sehmi ibn-i 

merkûm Mustafaya ve yedi sehmi (Sahife 323) bint-i mezbûre Zeynebe isabeti 

tahkîkten sonra verese-i merkûmeden mezbûre Zeyneb Hatunun bâ-hüccet-i şer’iyye 

vekîli medîne-i mezkûrenin Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden 

sahib-i arzuhâl Atmalı-zâde Hafız Mehmed Efendi ibn-i Hasan Efendi medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘imizde zikr-i âti hâne ve bağçeye va’zu’l-yed 

oldukları lediyyü’s-sû‘âl iddetleri zevce-i mezbûre Aişe Hatun ile merkûm Mustafa 

tarafından tasdik olunan medîne-i mezkûrenin  Hacı Abduz-zâde Mahâllesi ahâlîsinden 
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Hacı Osman bin Kasım ve mezkûr İskender Mahâllesi ahâlîsinden Hasan bin Mustafa 

nâm şâhidlerin şehâdetleriyle sabit olan derûn-u arzuhâl-ı mezkûrde muharrerâtü’l-ismi 

mezkûr İskender Mahâllesi ahâlîsinden Hamza bin İlyas ve Mehmed bin Halil 

ta’rifleriyle ma’rife zevce-i mezkûre Aişe ve ibn-i merkûm Mustafa müvâcehelerinde 

müvekkilem mezbûre Zeyneb Hatunun babası müteveffâ-yı merkûm Molla Osman Bey 

muhalefâtından olub ? zikr İskender Mahâllesinde vâki  etrâf-ı selâsesi tarîk-i amm ve 

bir tarafı Veli Emin hâne ve bağıyla mahdud bir bâb hâne ve etrafında vâki  eşcâr-ı 

mesmure ve gayr-ı mesmureyi hâvi bir kıta bağçe ale’l-vefât malı olub ba’de vefât 

emlâk-ı muharrere-i mahdûde-i mezkûre-i müteveffâ-yı merkûm Molla Osmandan 

müddeʼî-i aleyhümâ merkûman vasî-i mezbûre Aişe ve ibn-i merkûm Mustafa ve 

müvekkilem mezbûre Zeynebe intikal edüb müddeʼî-i aleyhümâ merkûman Mustafa ile 

hâzıre-i mezbûre Aişe Hatunun hâne-i mahdûde-i mezkûre ile bağçe-i mezkûre ber-

tashîh mezkûr hisse-i ırsiyyeleri olan yigirmi dört hisseden on yedi hisse-i şâyialarına 

mukabil bağçe-i mezkûrede tefrîk ve ifrazıyla bey’ ve semeni ber-vech-i meşrûh hisse-i 

ırsiyyelerine mahsûben ahz ve kabz etmeleriyle bağçe-i mahdûde-i mezkûreden 

merkûm Makardiç'in taht-ı tasarrufunda olan hisseden ma’dâ ma’lûmu’l-hudûd bin beş 

yüz guruş kıymetinde bağçe ve hâne-i mahdûde-i mezkûre tashîh-i mezkûr vecihle 

müvekkilem mezbûre Zeynebin hisse-i ırsiyyesine isabet etmekle ol vecihle hâne-i 

mezkûre ile ma’lûmu’l-hudûd bağçe-i mezkûreden merkûm Mustafa ve zevce-i 

mezbûre Aişe Hatun ? ? müvekkilem mezbûreye bi’l-izâfe mahâlînde layık-ı vecihle 

bana teslîmi merkûm Mustafa ile zevce-i mezbûre Aişe Hatuna haber ve tebeyyün 

olunmak matlûmumdur deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl ve’l-ikrâr-ı ali muceb ikrâra 

hane-i mezkûre ile bağçe-i mahdûde-i mezkûrede ber-minvâl-i muharrer ? ? ? ve bey’i 

ma’lûmu’l-hudûd ? bağçe-i mezkûrede kifâyet ve mahâlînde layık vecihle müvekkilem 

mezbûre Zayneb Hatuna bi’l-izâfe vekîl-i mumâ-ileyh Hafız Mehmed Efendiye 

teslîmiyle müddeʼî-i aleyhuma Mustafa ile Aişe Hatuna ilzâm olunduğu tescil ve i’lâm 

olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i aşer min şehr-i Rebi’ül ahir sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

 (Sahife 324) 

Cilt 2 Numero 21 

Medîne-i Malatya mahâlatından Aşağı Banazi Mahâllesi ahâlîsinden Mahmud 
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bin Ahmed nâm kimesneler ta’rifleriyle ma’rife medîne-i mezkûre mahâllâtından 

mezkûr Aşağı Banazi Mahâllesi sâkinelerinden Hadice bint-i Halil ile Halil bin Ahmed 

nâm kimesnelerden her biri medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i 

enverde medîne-i mezkûre mahâllâtından Ferhadiye mahâlesi ahâlîsinden ve da’vâ  

vekîllerinden Tırnovalı Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi mahzarında her biri başka 

başka ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb medîne-i mezkûre muzâfatından Barğuzi 

karyesi ahâlîsinden müteveffî Süleyman vereseleriyle meyânemizde meskun bağ 

da’vâsıyla bundan böyle lehimde ve alehimde vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i 

deavilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyyeve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve 

muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkeme ve hükm-ü ğıyâbi 

talebine ve şuhûd ikâmesine ve yemîn tekalifine ve i’lâm ahzına ve icrâya müracaata 

ve’l-hâsıl salahiyet-i şeriʼyye ve kanuniyyenin derece-i nihâyetine kadar isti’male 

taraflarımızdan mumâ-ileyh Mustafa Efendiyi vekâlet-i mutlakâ-i sahîha-i şeriʼyye ile 

vekîl ve naibi münasib nasb ve taʼyin eyledim dediklerinde ol dahi ber-vech-i muharrer 

vekaleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve 

iltizam itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi ʻışrin min şehr-i Rebi’ül ahir sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 22 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın mahâlînde ketb ve tahrîr ve istimâ’i takrire taraf-ı 

şer’iden mezunen irsâl kılınan medîne-i Malatya mahkeme-i şer’iyye ketebesinden Aziz 

Efendi ibn-i Osman Efendi medîne-i mezkûre mahâllâtınadan Hüseyin Bey Mahâllesi 

ahâlîsinden ? oğlu Abdurrahman akd eylediği meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-i 

mezkûre mahâllâtından Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden İbrahim bin Mehmed ve Ahmed 

bin (silik) nâm kimesneler ta’rifleriyle ma’rifetân Mahâlle-i mezkûre sâkinelerinden 

Zeyneb bint-i Mehmed ve Aişe bint-i Molla Yusuf nâm kimesneler meclis-i ma’kûd 

mezkûrde medîne-i mezkûrenin  Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  

vekîllerinden Abdullah Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi mahzarında her biri başka 

başka ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edub medîne-i mezkûrenin  Uçbağlar Mahâllesi 

ahâlîsinden ? oğlu Abdullah vesâirelerin alehimizde ikâme eyledikleri miras da’vâsıyla 

bundan böyle leh ve alehimde vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i deavilerimizi â‘id 

olduğu mahkeme-i şer’iyyeve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve 
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redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkeme ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd 

ikâmesine ve yemîn tekalifine ve i’lâm ahzına ve tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya 

müracaata ve’l-hâsıl salahiyet-i şeriʼyye ve kanuniyyenin son derecesine değin isti’male 

taraflarımızdan mumâ-ileyh Abdullah Efendiyi vekâlet-i mutlakâ-i sahîha-i şeriʼyye ile 

vekîl ve naibi münasib nasb ve taʼyin eyledim dediklerinde ol dahi minvâl-i muharrer 

üzere vekaleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve 

iltizam itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sani ve’l-ʻışrin min şehr-i Rebi’ül ahir sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 23 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Halfeddin Mahâllesi ahâlîsinden sahib-i 

arzuhâl Hamza bin Bekir medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘imizde yine 

medîne-i mezkûrenin  Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden derûn-u arzuhâl mezkûrede 

muharrerü’l-ismi Hacı Ali bin Abdullah müvâcehesinde Malatyanın jandarma süvari 

neferâtından (Sahife 325) iken bundan akdem vefât eden li-ebeveyn biraderim Mehmed 

bin (silik) verâseti zevce-i menkuhâ-i metrukesi gâʻib-i âni’l-meclis Hadice bint-i Hasan 

ile bana münhâsıra olub merkûm Hacı Ali mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm Mehmed 

bin Bekirin malından ve yedinden istikraz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk eylediği 

on iki guruşdan dokuz guruşu hisse-i ırsiyye-i şeriʼyyeme isabet etmekle meblâğ-ı 

mezkûr dokuz guruş merkûm Hacı Aliden bi’l-verâse halân taleb ederim deyü ba’de’d-

da’vâ ve’s-sû‘âl merkûm Hacı Ali dahi cevâbında cihet-i merkûmeden ol mikdar guruş 

zimmetinde müteveffâ-yı merkûma deyni olduğunu tab’ân ikrâr edub ancak müddeʼî-i 

merkûmun ber-vech-i muharrer verâset müddeasını inkâr edecek müddeʼî-i merkûm 

ber-minvâl-i muharrer müddeasını evvela ba-varaka-i mahtuma mensup oldukları zeyl-i 

mestûreye va’z imzâ eden medîne-i mezkûrenin  mezkûr Halfeddin Mahâllesi imamı 

Hacı Ahmed Efendi ibn-i Mustafa Efendi ve muhtarı Mustafa bin İbrahim Halil sırren 

ve bade medîne-i mezkûrenin  Halfeddin Mahâllesi ahâlîsinden Mustafa bin Osman ve 

Osman bin Ahmed nâm kimesnelerden alenen lediyyü’l-tezkiyye ettikleri ihbar olunan 

sâlifü’z-zikr Halfeddin Mahâllesi ahâlîsinden Ali Çavuş ibn-i Osman ve Receb bin Ali 

Çavuş nâm kimesneler şehadedleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’î isbat itmegin 

mûcibince müddeʼî-i merkûmun verâseti ba’de’l-hükm meblâğ-ı mezkûr on iki 

guruşdan dokuz guruşu müddeʼî-i merkûm Hamzaya halân edâ ve teslîme müddeʼî-i 
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aliyye merkûm Hacı Aliye tebeyyün olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sâlis ve’l-ʻışrin min şehr-i Rebi’ül ahir sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 24 

Medîne-i Malatya mahâllâtından İlyas Mahâllesi sakinlerinden zâtı ta’rîf-i şer’ile 

ma’ruf Muharrem-zâde Mehmed Efendinin zevcesi Ümmühan bint-i Hacı Hasan ve 

sülbiyye kerimesi Fatıma ile sülb-i kebir oğulları Hacı Ali ve Mahmud ve Abdullah 

taraflarından bâ-hüccet-i şer’i vekîlleri Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden ve da’vâ  

vekîllerinden sahib-i arzuhâl Hakalmaz Hasan ağa bin diğer Hasan ağa medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde derûn-u arzuhâl-ı mezkûrde mezkûru’l-ism 

mumâ-ileyh Mehmed Efendi ibn-i Hacı Ali Efendi müvâcehesinde mezbûr Mehmed 

Efendi müvekkilem mezbûre Ümmühan Hatunun yedinden ve malından iki bin 

müvekkillerim merkûmun Hacı Ali ve Mahmud ve Abdullah ve Fatımanın müteveffât-ı 

validelerinden kendilerine mevrûs mallarından ve yedlerinden yedi bin iki yüz guruş ki 

cem’ân dokuz bin iki yüz guruş istikrâz ve umûruna sarfla istihlâk edub zimmetinde 

alacak hakları olmağla meblâğ-ı merkûm dokuz bin iki yüz guruş müddeʼî-i aliyye 

merkûm Mehmed Efendiden bi’l-vekâle halan talep ederim deyü baʼdeʼd-daʼvâ veʼs-

sû‘âl ve’l-ikrâr alî-muceb ikrâra meblâğ-ı mezkûr dokuz bin iki yüz guruş müvekkilûn 

merkûmûn Ümmühan ve Fatıma ve Hacı Ali ve Mahmud ve Abdullah bi’l-izâfe vekîli 

merkûm Hasan ağaya teslîmiyle müddeʼî-i alî merkûm Mehmed Efendi ilzâm olunduğu 

tescil ve i’lâm olundu. Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i ve’l-ʻışrin min şehr-i Rebi’ül ahir sene 

ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

 (Sahife 326) 

Cilt 2 Numero 25 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Sandırız Mahâllesinde sakin iken bundan 

akdem vafat eden ermeni milletinden Mardi Bağos veledi Agopun verâseti zevce-i 

metrûkesi Turfanda bint-i ? ile sülbi kebir oğulları Dipanos ve Ağop ve sülbiyye-i 

kebire kızı Dartere münhâsıra ba’de kable’l ? ibn-i’l-merkûm Ağob dahi vefât edüb 

verâseti zevce-i metrukesi ? ?  Zapo ile sülbiyye-i sağire kızı ? mezbûre tarafından ve li-

ebeveyn er karındaşı merkûm ? münhâsıra ve tashîh mesele-i mirasiyyeleri bâ-hükmü’l? 

şeriʼyye dört yüz seksan sehhâmden olub sehhâm-ı mezkûreden seksân sekiz sehhâm 

mezbûre Turfandaya ve iki yüz üç sehhâmı merkûm ? ve seksan dört sehmi bintü’l-
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mezbûre Dartere ve yigirmi bir sehmi zevcetü’l-mezbûre ? ve seksan dört sehmi bintü’l-

mezbûre ? isabeti tahkikden sonra verese-i merkûmeden mezbûre Turfandanın bâ-

hüccet-i şer’iyye vekîli medîne-i mezkûrenin  İlyas Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  

vekîllerinden sahib-i arzuhâl Hakalmaz Hasan ağa ibn-i Hasan medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’imizde zikr-i âti hâne ve bağçe ve vazü’l-yed olduğu ledi’s-

sû‘âl makbulü’ş-şehade ettikleri tasdik olunan Garabet veledi ? ve Sergi veledi Ohannis 

nâm kimesneler şehadedleriyle sabit olan mezkûr Sandırız Mahâllesi ahâlîsinden derun-

u arzuhâl-ı mezkûrde mezkûru’l-ism verese-i merkûmeden merkûm ? müvâcehesinde 

sâlifü’z-zikr Sandırız Mahâllesinde vâki  bir tarafı ? bağçesi ve bir tarafı Boncuklu oğlu 

Sergis hâne ve bağı ve bir tarafı Palancı oğlu Dartık hâne ve bağı ve tarîk-i râbi‘ tarîk-i 

amm ile mahdûd bir bab hâna eve bağçe müteveffâ-yı merkûm ? ? veledi Agobun malı 

olub müteveffâ-yı merkûm hâl-ı hayat ve kemâl-ı akl-ı sıhhatinde iken hane ve bağçe-i 

mahdûde-i mezkûrenin dört hisseden üç hissesi altı bin üguruş semen medfû ve makbuz 

mukabelesinde müvekkilem merkûme Turfandaya bey’ve teslîm olub merkûme dahi 

iştira ve teslîm etmekle ol vecihle hane ve bağçe-i mahdûde-i mezkûrenin selâse-i erbâ’ı 

müvekkilem mezbûre Turfandanın müşterekenmalı ve mülkü olub hane ve bağçe-i 

mahdûde-i mezkûrenin selâse-i erbâ’la râbi‘ ? dört yüz seksan itibaarıyla müvekkilem 

mezbûrenin hisse-i ırsiyye-i şeriʼyyesine isabet eden sekiz sehhâmden kifâyet ve 

mahâlînde vech-i layıkla müvekkilem mezbûreye teslîmine müddeʼî-i aliyye merkûm 

Dipanosun mecbur edilmesi matlûmumdur deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl merkûm 

Dipanos dahi cevâbınad hâne ve bağçe-i mahdûde-i mezkûrde müvekkili mezbûre 

Turfanda Hatunun ber-tashîh mezkûr dört yüz seksan sehham hisse-i ırsiyyesi olduğunu 

tab’ân  ikrâr edüb ma’dâ şerâ müddeası ba’de’l-inkâr müddeʼî-i vekîl merkûm Hasan 

ağadan ber-minvâl-i muharrer müddeasını isbatdan izhâr ? edüb istihlâk ettikde merkûm 

Dipanos bi’l-muvâcehe ber vech-i şer’î yemîn teklîf olundukda ol dahi yemîn-i mezkûre 

itmegin mûcibince ber-tashîh mezkûr hâne ve bağçe-i mahdude-i mezkûrenin selâse-i 

erbâ’ında merkûm Dipanosun hisse-i ırsiyye-i şer’iyyesi olmak lazım gelen iki yüz üç 

hisse-i ? ile zevce-i merkûme Turfandanın ? ? hisse-i şeriʼyye-i ırsiyyesi olan seksân 

sekiz sehham hisse-i ? dan kifâyet ve mahâlînde layık vecihle müvekkile-i mezbûre 

Turfanda Hatuna teslîm merkûm Dipanosa beyyine  olunduğu tescil i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sâni min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 
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(Sahife 327) 

Cilt 2 Numero 26 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Ferhadiye Mahâllesi ahâlîsinden sahib-i 

arzuhâl Koca Hacı-zâde Osman Efendi ibn-i Ali Efendi medîne-i Malatya 

mahkemesinde meclis-i şer‘imizde medîne-i mezkûrenin  Tecde mahâlllesi ahâlîsinden 

derûn-u arzuhâl mezkûrde mezkûru’l-ism Kadı Kasım-zâde Hüseyin ağa ibn-i Mehmed 

ve oğlu Mehmed Efendi muvacehelerinde bin üç yüz iki sene-i rûmiyyesinde ? iken 

medîne-i mezkûrenin  Atik şehrinde ? olub Darü’s-sa’âde ağa cami-i şerifin Aspuzu 

Mahâllesinden ? ? nâm Mahâlle-i nakline dair emrin istihsaline ? bulunan merkûman 

Hüseyin ağa ve Mehmed Efendi ile beş yüz guruş ücret üzere mukavele edüb bir 

müddet mukavele-i mezkûre üzerine emr-i mezkûrun istihsâli husûsuna sa’i ettim ise de 

sâlifü’l-beyân meblâğ-ı mezkûr beş yüz guruş ücret kâfi olmadığından yevmiyye-i 

res’im mecidi ücret olmak üzere emr-i mezkûre istihsâl edeceğimi mumâ-ileyhumâ 

Hüseyin Ağa ve Mehmed Efendiye mektubla beyân ve mumâ-ileyhumâ dahi bu 

yevmiyye-i resîm mecidi ücret vermeğe razı olmalarıyla mukâvele-i mezkûre üzerine üç 

yüz dört senesi ibtidaisinden üç yüz dört senesi nihâyetine kadar kemâlen dört senede 

emr-i mezkûru tahsîl etmemle ücreti merkûme meblâğ-ı mezkûr beş yüz guruşla 

yevmiyye-i resîm mecididen dört senelik bin dört yüz kırk guruşum mecidi ücretimin 

müddeʼî-i aleyhumâ merkûmân Hüseyin ağa ve Mehmed Efendiden halân taleb ederim 

deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl müddeʼî-i aleyhumâ merkûmân dahi cevâblarında cami-i 

mezkûrun ber-vech-i meşrûh nakline dair bir kıta emr-u fermân ve sûret-i defteri hâkâni 

istihsâl etmek üzere müddeʼî-i mumâ-ileyh Osman Efendi ile beş yüz guruş ücret 

üzerine akd mukavele edüb ücreti mezkûreye mahsuben mumâ-ileyh Osman Efendiye 

seksan yedi guruş teslîm ettiklerini tab’ân ikrâr müddeʼî-i merkûmun ? ? istihsâl ile 

yevmiyye bir resîm mecidi ücret üzerine akd mukâvele müdde’asını ba’de’l-inkâr 

müddeʼî-i mezbûr Osman Efendi merkûman Hüseyin ağa ve Mehmed Efendinin 

makam-ı def’ide tasaddî eyledikleri meblâğ-ı mezkûr seksan yedi buçuk teslîmatlarını 

ikrâr ancak  ferman ile sûret-i defter-i hâkâninin istihsâli taht-ı mukâvelelerinde olduğu 

def’i meşrûhlarını bi’l-inkâr def’ân merkûman Hüseyin ağa ve Mehmed Efendi mezkûr 

ferman ve suret-i defter-i hâkâninin istihsâli taht mukâvelelerinde olduğu def’i 

mezkûrlarını isbat için şâhid olmak üzere huzûr-ı şer’i ikâme eyledikleri medîne-i 

mezkûre mahâllâtından Banazi Mahâllesi ahâlîsinden Hüseyin Efendi ibn-i Ali Efendi 
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ve Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden Hüseyin Efendi ibn-i Osman nâm kimesneler Husûs-ı 

mezkûr semâ ile şehaded eylediklerinden şehâdetleri kabûl ve tescîl-i şer’i olub şâhid-i 

âher ikâmesinden izhâr-ı acz edüb istihlâk ettiklerin müddeʼî-i mezbûr Osman Efendiye 

bi’l müvâcehe ber-nehc-i şer’i yemîn verilmeğin mûcibince vâkıân mezbûran Hüseyin 

ağa ve Mehmed Efendi mezkûr ferman ve sûret-i istihsâle taht-ı mukavelelerinde 

olduğu def’i mezkûrlarıyla müddeʼî-i mezbûr Osman Efendiye bilâ beyyine-i 

muârızadan men ve müddeʼî-i mezbûr Osman Efendi ber-minvâl-i muharrer yevmiyye 

bir resîm mecidi ücret almak üzere müddeʼî-i aleyhumâ ? ile mukavele eylediği 

müddeasını isbattan izhâr-ı acz edüb talebiyle merkûman Hüseyin ağa ve Mehmed 

Efendi bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i tahlîf olunmağın mûcibince müddeʼî-i mezbûr 

Osman Efendi ve da’vâyı mezkûresiyle mezbûran Hüseyin ağa ve Mehmed Efendiye 

bilâ beyyine-i  mu’ârızâdan ba’de’l-men’i mezbûr Osman Efendi mezkûru istihsâl 

müddeasını ledi’s-sual iddetleri müddeʼî-i aleyhumâ merkûman taraflarından tasdîk 

olunan medîne-i mezkûrenin  Zaviye Mahâllesi ahâlîsinden Abdulmuîn Efendi ibn-i 

Yahya Efendi ve Ğarine Mahâllesi ahâlîsinden Abdulvahhab Efendi ibn-i Hacı İbrahim 

Efendi nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-müvâcehe ber-nehc-i şer’i isbat itmegin 

mûcibince müddeʼî-i aleyhuma merkûmanın sâlifü’z-zikr ikrâr ve itiraflarıyla ? ? 

meblâğ-ı mezkûr beş yüz guruş ? müddeʼî-i mezbûre teslîm ettikleri seksan yedi buçuk 

guruşun ba’de’l-tezyil menâfi ve yüz on iki buçuk guruşun müddeʼî-i mezbûr Osman 

Efendiye halân eda ve teslîmiyle müddeʼî-i aleyhûma merkûmân Hüseyin ağa ve 

Mehmed Efendi ilzâm olunduğu tescil ve i’lâm olundu. 

Tahrîren fî’l-yevmi Sâni min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 27 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Uçbağlar Mahâllesi ahâlîsinden iken tarihden 

üç sene akdem diyâr-ı âhere ârzzem ve râhi olub  ? ? ma’lûm olan Hacı Ali bin 

İbrahimin emvâl ve emlâkını hafıza ve tesviyye umûriyetine kıbel-i şer’iden ? nasb ve 

taʼyin olunmak ehim ve elzem olmakdan nâşi icabından olub emanet ile ? ve istikamet 

ile mevsûk her vecihle umûr-u ? rü‘yet etmesine kadir idüğü Mahâlle-i mezkûre 

ahâlîsinden Abdullah bin Hüseyin ve Hasan (Sahife 328) nâm kimesneler ihbarlarıyla 

mütehakkık olan işbu baisü’l-vesika Halid bin Osman nâm kimesne ? merkûm Hacı 

Alinin vürûduna değin ? nasb ve taʼyin buyurdukda ol dahi temlîk-i mezkûreyi ve 
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hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb 

ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 28 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Halfeddin Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ahmed 

ve Hacı Abdulvahhab ibn-i Hacı Mehmed Efendi ve medîne-i mezkûrenin  Hidayet 

Mahâllesi ahâlîsinden Abdullah Efendi ibn-i Sacit Efendi medîne-i mezkûrenin  

mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde her biri ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb 

Keban ma’deni kazası dahilinde Arğuvan nahiyesinin ? karyesinde vâki bir tarafı ? 

deresi ve bir tarafı ? yolu çeşmesi tarîki ve bir tarafı ? oğlu ? arazisinin su harığı 

hudûduyla mahdûd mutasarrıf olduğumuz tarlanın kırk hisse-i ağyârıyla altı hissesi li-

ebeveyn biraderimiz Hacı Osman Efendiye ve yine arazi-i mezkûrede mumâ-ileyh 

Abdullah Efendinin mutasarrıf olduğu kezâlik ? ? on üç hisseden bir hissesi mumâ-ileyh 

Hacı Osman Efendiye ve bir hissesi dahi ? Sâ‘id ve ? Efendiye ve bir hissesi dahi 

Karakaş-zâde Hacı Mustafa ve Mahmud ve Hacı Abdulkadir Efendilere kazâ-i mezkûr 

arazi me‘muru hisseleriyle semen-i misliyle ferâğına ve bundan böyle kazâ-i mezkûr 

hakimince lehimizde ve alehimizde vukû’ bulmuş ve bulacak olan kaffe-i de‘âvilerimizi 

â‘id olduğu mahkeme-i şeriʼyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme 

ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve 

şuhûd ikâmesine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına ve icrâya müracaata ve inde’l-

iktizâ âharı tevkîle ve’l-hâsıl salahiye-i şeriʼyye ve kanuniyyenin son derecesine 

isti’mâlime kabûlen kazâ-ı mezkûr hânedânından ? -zâde nüfus me‘muru rafaetlü Şevki 

Efendiyi vekalet-i mutlaka-i sahîhâ-i şeriʼyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn 

eyledikleri mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 29 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Saray Mahâllesi ahâlîsinden ? Hacı Ömer 

Efendi ibn-i Hacı Hasan nâm kimesne medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i 

şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin İlyas Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden 

Hakalmaz Hasan ağa ibn-i diğer Hasan mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb 



300 
 

medîne-i mezkûrenin  Kernek Mahâllesi Mahâllesi ahâlîsinde ? hakim Mehmed Ali ile 

meyânemizde meskûn alacak da’vâsıyla bundan böyle leh ve alehimde vukû’ bulmuş ve 

bulacak olan kaffe-i de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şeriʼyye ve nizâmiyede 

muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i 

mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve icrâya müracaata ve’l-hâsıl salahiye-i şeriʼyye 

ve kanuniyyenin derece-i nihâyetine değin tarafımdan merkûm Hasan ağayı vekalet-i 

amme-i mutlaka-i sahîhâ-i şeriʼyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve ta‘yîn eyledim 

dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya 

taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 329) 

Cilt 2 Numero 30 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Çarmuzu Mahâllesi sâkinelerinden iken bilâ-

vâris ma’rûf ve ma’rufe vefât eden Dudu Hatun bint-iyye Hacı Hasan bin Mehmedin 

ber-vech-i âtî vârisi olduklarını iddi’â işbu bâ‘isü’l-i’lâm medîne-i mezkûrenin  

Sancakdar Mahâllesi ahâlîsinden Kazcı-zâde Tevfik ve Şefik ve Fazli Efendiler yine 

Hacı Hasan Efendi ile Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden Hüseyin ve Mustafa ağa Hacı 

Mehmed taraflarından bâ-hüccet-i şer’iyye vekîlleri medîne-i mezkûrenin  Sarıcı-zâde 

Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Sarıcı-zâde Abdullah Efendi ibn-i Hacı 

Ahmed Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde müteveffât-ı 

mezbûrenin terekesine müdâhale eden hazine-i celîle tarafından vekîl medîne-i 

mezkûrenin  Ferhadiye Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Mustafa Efendi 

ibn-i Kasım müvâcehesinde müvekkillerim merkûmûn Tevfik ve Şefik ve Fazli ve 

Mustafa ve Hüseyinin babaları Hacı Ahmed ile müteveffât-ı mezbûre Dudu Hatun li-

ebeveyn karındaşlar olub merkûm Hacı Ahmed ile mezbûre Dudu Hatunun babaları 

ismi Hacı Hasan ve dedeleri ismi Molla Mehmed ve vâlideleri ismi Aişe bint-iyye ve ? 

re‘isleri Atik şehrin Bostancı Mahâllesi olmağla ol vecihle müteveffât-ı mezbûre Dudu 

Hatunun verâseti müvekkillerim merkûmûn Tevfik ve Şefik ve Fazli ve Mustafa ve 

Hüseyine münhâsıra olduğundan müteveffât-ı mezbûre Dudu Hatunun muhallefatına 

hazine-i celîle tarafından ber-minvâl-i muharrer vukû’ bulan ta’riz ve müdâhalenin 

men’ini bi’l-vekâle halân taleb ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl ve’l-inkâr vekîl-i 
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mumâ-ileyh Abdullah Efendi ber-vech-i muharrer verâset müddeasını evvelân medîne-i 

mezkûrenin  Çarmuzu Mahâllesi imamı Abdullah Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi ve 

muhtarı (silik) bin (silik) ile Kavaklıbağ Mahâllesi imamı Osman Efendi ibn-i Abdullah 

Efendi ve muhtarı Yusuf bin Mehmed taraflarından sırren ve bade Halfeddin 

Mahâllesinden Hacı Mustafa bin Ahmed ile İlyas Mahâllesi ahâlîsinden Hüseyin bin 

Hasan taraflarından bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-tezkiyye iddetleri 

ihbar olunan mezkûr Çarmuzu Mahâllesi ahâlîsinden Osman bin Mahmud ile 

Kavaklıbağ Mahâllesi ahâlîsinden Süleyman bin (silik) nâm kimesneler şehâdetleriyle 

bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i isbat itmegin mûcibince müvekkilûn-u merkûmûn Tevfik 

ve Şefik ve Fazli ve Hüseyin ve  Mustafanın ber-minvâl verâsetlerine ba’de’l-hükm 

müteveffât-ı mezbûre Dudu Hatunun muhallefâtına ta’riz ve müdâhaleden hazine-i 

celîleye izâfetle vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendi men olunduğu tescil ve i’lâm 

olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

 (Sahife 330) 

Cilt 2 Numero 31 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Tecde Mahâllesi ahâlîsinden sahib-i arzuhâl 

Kadı Kasım-zâde Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin ağa medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclisi şer’îmizde medîne-i mezkûrenin  Ferhadiye Mahâllesi ahâlîsinden derûn-u 

arzuhâl mezkûrde mezkûru’l-ismi Koca Kadı-zâde Osman Efendi ibn-i Ali Efendi 

müvâcehesinde mumaieyh Osman Efendi dersaadedde iken mütevellisi bulunduğum 

Atik şehirde olub harab olan dersaade ağası cami-i şerifinin Isportada Koz kökü nâm 

mahâle nakline dair lazımatlık emr-u ferman ve sûret-i defteri hâkâninin isti’malı için 

mumâ-ileyh Osman Efendi ile olunan muhabereme ve mukabele üzerine bir defa 

yigirmi aded yüzlük mecidi altunu ile bir defa altı yüz on guruş yedimden bin yedi yüz 

guruş emr-u mâli der-aliyyede Malatyalı Hancıoğlu Abdullah Efendiden ahz ve kabz 

edub meblâğ-ı mezkûreden altı yüz guruş kabûlüme makarrına nakl-i mezkûr hakkında 

istihsâl eylediği emir için sarf edub ber-minvâl-i muharrer istihsâli taht-ı mukavelede 

olan ferman ile suret-i defteri hâkâniyi istihsâl etmediğimden mezkûr ferman ile sûret-i 

defteri hâkâninin istihsâline mukâbil almış olduğu meblâğ-ı mezkûr yigirmi aded 

yüzlük mecidi altunuyla yedi yüz guruşun bana redd ve teslîmini mumâ-ileyh Osman 
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Efendiden halân taleb ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl müddeʼî-i alî mumâ-ileyh 

Osman Efendi dahi cevâbında nakl-i mezkûr hakkında yalnız emr-i mezkûru istihsâl 

içün meblâğ-ı mezkûr yigirmi aded yüzlük mecidi altunuyla iki bin üç yüz on guruş 

müddeʼî-i merkûmdan ber-vech-i muharrer üzere bizzat ve bi’l-vasıta ahz ve kabz 

eylediğini tab’ân ikrâr itmegin nakl-ı mezkûr hakkında meblâğ-ı mezkûrdan altı yüz on 

guruş harç nâmıyla emr-i mezkûrun istihsali için virüb mütebâki yigirmi aded yüzlük 

mecidi altunuyla bin yedi yüz guruş yine emr-i mezkûrun tahsili için şuraya buraya 

verdim deyü takrîr-i meşruhu üzere inkâra ? suret-i def’inde îrâd eylediği kelâmı meşrû 

ve iltifata şâyân olmadığı mezbûr Osman Efendiyi ba’de-tefhîm mumâ-ileyh Osman 

Efendinin ikrâr ve i’tirafıyla meblâğ-ı mezkûr yigirmi aded yüzlük mecidi altunuyla bin 

yedi yüz guruş müddeʼî-i merkûm Mehmed Efendiye halân edâ ve teslîme müddeʼî-i alî 

merkûm Osman Efendiyi kıbel-i şerî’den beyyine olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sadis aşer min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 32 

Der- devlet-i mütemekkine-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun 

mülükâneden mülhâk evkâfdan medîne-i Malatya sancağı mülhakâtından Hısn-ı mansur 

kazasında Ali Uşağı nâm mevkide kâin Şeyh Mahmud el-ensâri zâviyesinin vakfının 

vazife-i ? ile nısf-ı hisse-i tevliyet ve zâviyedarlık cihetlerine berât-ı şerif-i âlişân 

mutasarrıf olan Hacı Mehmed ibn-i Ahmed halife bundan akdem sülb-i kebir oğlu 

Hamza ve Vakkası terk eylediği halde vefât edüb cihet-i mezkûre yine ebnân-ı 

merkûmân Hamza ve Vakkas üzerlerine tevcîh olunmağın merkûm Vakkas dahi kebir 

oğlu Mahmudu terk ederek vefât edüb cihet-i mezkûrîn mahlûl ve hizmet-i lazımesi 

mu’attal kalub (Sahife 331) müteveffâ-yı mumâ-ileyh Hacı Mahmud oğlu ? Hamza ve 

oğlu müteveffâ-yı merkûm Vakkasın oğlu Mahmud hizmet-i mezkûrine ehil ve 

müstahakk oldukları medîne-i mezkûre mahkeme-i şer’iyyesinde mâ’kûd ve huzûr-ı 

şer’i meâli ukudde medîne-i mezkûre evkâf müdiri rafaetlü Mustafa Kasım Efendi hâzır 

olduğu halde be-ğaraz erbâb-ı vukû’’fdan Mehmed bin ? ve Ahmed bin Hasan nâm 

sikkât-ı sahîhü’l-kelâmâtın aliyyü’l-tarîki’ş-şehâde ihbarlarıyla ledi’ş-şer’il enver zâhir 

ve mütehakkık oldukdan sonra cihet-i mezkûrin mumâ-ileyh Hacı Mehmedin 

mahlûlünden mezbûrân Hamza ve Mahmud ? ve tevcîh ve yedlerine bir kıta berât-ı 

şerîf-i âlişân sıdk ve ihsan buyrulmak ricasına huzûr-ı meyâ-menşûr âlilerine arz ve ve  
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i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sadis aşer min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 33 

Der-devlet-i mütemekkine-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun 

mülükâneden mülhâk evkâfdan medîne-i Malatya mahâllâtından Ayıntablı 

Mahâllesinde vâki Yeğin ağa cami-i şerîfinin vazife-i ? ile tevliyet cihetine mutasarrıf 

olan İsmail bin ibn-i Osman ağa bundan akdem sülb-i kebir oğlu İbrahim Efendiyi terk 

eylediği halde vefât edüb cihet-i mezkûre ibn-i merkûm İbrahim Efendi üzerine tevcîh 

olunmağın mumâ-ileyh İbrahim Efendi dahi kebir oğlu Mehmed efendiyi terk ederek 

vefât edüb cihet-i mezkûre mahlûl ve hizmet-i lazımesi mu’attal kalub mumâ-ileyh 

Mehmed Efendi cihet-i mezkûreye ehil ve müstahakk olduğu medîne-i mezkûre 

mahkeme-i şeriʼyyesinde mâ’kûd ve huzûr-ı şer’i mâli ukudde medîne-i mezkûre evkâf 

müdiri rafaetlü Mustafa Kasım Efendi hâzır olduğu halde be-ğaraz erbâb-ı vukû’’fdan 

Hacı İbrahim Efendi ibn-i Abdurrahman ve Bekir bin Abdulnazâr ağa nâm sikkât-ı 

sahîhü’l-kelâmâtın aliyyü’l-tarîki’ş-şehâde ihbarlarıyla ledi’ş-şer’il enver zâhir ve 

mütehakkık olmağın tevliyet-i mezkûre müteveffâ-yı mumaileeyh İsmail halifenin 

mahlûlünden merkûm Mehmed Efendiye ber-mûceb-i âmil-i kadîm ? ? tevcih ve yedine 

bir kıta berât-ı şerîf-i âlişân sıdk ve ihsan buyrulmak beyânıyla huzûr-ı meyâ-menşûr 

âlilerine arz ve ve  i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi aşer min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 34 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Uçbağlar Mahâllesi ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât eden Hacı Yusuf bin Bekir bin İbrahim bin Abdullahın ber-vech-i âtî vârisi 

olduğunu iddi’â eden işbu bâ‘isü’l-i’lâm Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden İzollioğlu 

Hasan bin Mehmed bin Battal medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘imizde 

müteveffâ-yı merkûmun terekesine vaz’ül-yed olan Mahâlle-i mezkûre sâkinelerinden 

müteveffâ-yı merkûmun zevce-i menkûhâ-i metrûkesi Zeyneb bint-i Mehmed ile 

medîne-i mezkûrenin  Hüseyin Bey Mahâllesi sâkinelerinden müteveffâ-yı merkûmun 

sülbiyye-i kebire kızı Aişe Hatun taraflarından be-hüccet-i şerʼi vekîllerinden Abdullah 

Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi müvâcehesinde pederim müteveffâ-yı Mehmed 
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müteveffâ-yı merkûm Hacı Yusufun li-ebeveyn emmisi Battalın oğlu olub müteveffâ-yı 

merkûm Hacı Yusufun babası Bekir ile müteveffâ-yı merkûm babam merkûmun babası 

Battal li-ebeveyn karındaşlar olub babaları ismi İbrahim ve dedeleri ismi Abdullah ve 

valideleri ismi Aişe ibn-iyye-i Abdullah ve ? reisleri medîne-i mezkûre muzâfatından 

Bend karyesi olmağla ol vecihle müteveffâ-yı merkûm Hacı Yusufum emmi-zâdesi 

müteveffâ-yı merkûm Mehmedin oğlu olduğum cihetle verâseti asûbet-i nesebiyye 

cihetinden teslîmle gâʻib-i âni’l-meclis diğer emmi-zâdeleri Abdullah ve Hüseyin ve 

zevce-i menkûhâ-i metrûkesi müvekkile-i mezbûre Zeyneb ve sülbiyye-i kebire kızı 

müvekkile-i merkûme Aişe Hatunlara münhâsıra olduğundan müvekkiletân-ı mezbûrtân 

Zeyneb (Sahife 332) ve Aişe Hatunların ber-minvâl-i muharrer vaz’ı-yed oldukları 

müteveffâ-yı merkûm Hacı Yusufun terekesinden hisse-i ırsiyye-i şer’iyyemi 

müvekkiletân-ı mezbûrtân Zeyneb ve Aişeye izâfetle vekîl-i mumâ-ileyh Abdullah 

Efendiden bi’l-verese halân taleb ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl ve’l-inkâr 

müddeʼî-i merkûm Hüseyin ber-vech-i muharrer verâset müddeasını evvelân medîne-i 

mezkûre muzâfatından Bulğuri karyesi imamı Abdullah Efendi ibn-i Ali ve muhtarı 

Osman bin Mehmed taraflarından sırren ve ba’de Orduzu karyesi ahâlîsinden Mehmed 

bin Ömer ile Yeniköy karyesi ahâlîsinden İbrahim Halil bin Hacı Yusufdan bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-tezkiyye adatları ihbar ve iş’ârolunan 

mezkûr Bulğuri karyesi ahâlîsinden Hüseyin bin Hüseyin bin Abdullah ve Mustafa bin 

Ömer bin Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i isbat 

itmegin mûcibince müddeʼî-i merkûm Hüseyin ber-minvâl-i muharrer verâsetine hükm 

olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sadis aşer min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 35 

Medîne-i Malatya muzâfatından Porga nahiyesinin Orta Köy karyesi 

sakinlerinden olub el-yevm Besni kazası dahilinde ve ? şehri karyesi ahâlîsinden Hasan 

bin Mustafa bin Mehmed medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerifi evnerde 

medîne-i mezkûrenin  Çuharı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden 

Bayram Efendi ibn-i Mustafa ağa ve karye-i mezkûre ahâlîsinden Ali Efendi ibn-i 

Süleyman Efendi mahzarlarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb mezkûr Porga 

nahiyesinin karye-i mezkûre ahâlîsinden Maden ağa ile meyânemizde olan emlak ve 



305 
 

arazi ve eşya da’vâlarım ile bundan böyle leh ve alehimizde vukû’’ bulmuş ve bulacak 

kaffe-i de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’i ve nizâmiyede muhâkeme ve 

mürâfa‘a ‘a’ ve muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye 

ve hükm-ü gıyâbi talebine ve şuhûd-ı ikâme ve istimâi’ne ve yemîn tekâlifine ve i’lâm 

ahzına ve tebliğ ve tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve hacz mu’âmelesine ve icrâya 

müracaata ve’l-hâsıl salahiyet-i şeriʼyye ve kanuniyyenin derece-i nihâyetine kadar 

tarafımdan mumâ-ileyh Bayram ve Ali Efendileri vekalet-i amme-i mutalaka-i sahiha-i 

şeriʼyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde anlar dahi ber-

minvâl-i muharrer vekalet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği 

edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi ve’l-ʻışrin min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr 

ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 36 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden ? oğlu Mehmed 

ve Ömer ebnâ Halil medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerifi evnerde 

medîne-i mezkûrenin  Ferhadiye Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Mustafa 

Efendi ibn-i Kasım Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb medîne-i 

mezkûre muzâfatından ? karyesi ahâlîsinden ? oğlu Abdullah ile meyânemizde sükûn 

eden su da’vâsıyla bundan böyle leh ve alehimde vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i 

de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’i ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a ‘a’ 

ve muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü 

gıyâbi talebine ve tenfiz icrâsına ve şuhûd-ı ikâme ve istimâi’ne ve yemîn tekâlifine ve 

i’lâm ahzına ve tebliğ ve tebellüğüne ve hacz mu’âmelesine ve icrâya müracaata ve’l-

hâsıl salahiyet-i şeriʼyye ve kanuniyyenin derece-i nihâyetine kadar taraflarımızdan 

mumâ-ileyh Mustafa Efendiyi vekalet-i amme-i mutalaka-i sahiha-i şeriʼyye ile vekîl ve 

nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledik dediklerinde ol dahi ber-minvâl-i muharrer 

vekalet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve 

iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin aşer min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

 

 



306 
 

(Sahife 333) 

Cilt 2 Numero 37 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Uçbağlar Mahâllesi sakinlerinden iken bundan 

akdem vefât eden Molla Hasan bin Bekir bin Abdullahın verâsetini zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Besime Hatun ibn-i ? ile li-ebeveyn er karındaşı Derviş ve Havvaya 

münhâsıra olduğu bi’l-ihbâr ledi’ş-şer’i’l-enver zâhirve mütehakkık olduktan sonra 

vârisân-ı merkûmândan sahibe-i arzuhâl ta’rif-i şer’iyle ma’rife zevce-i mezbûre 

Besime Hatun medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde Mahâlle-i mezkûre 

ahâlîsinden derûn-u arzûhâl mezkûrde mezkûru’l-ism Hacı Halil bin Asaf 

müvâcehesinde ? ve mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm Hasan bin Bekir bin Abdullahın 

müdde‘î-i âliyye merkûm Hacı Halil zimmetinde hâne esmânından bâ-sened bin yüz 

kırk guruş alacak hakkı olub kıbeli’l-istif’a vefât etmekle meblâğ-ı mezkûr bin yüz kırk 

guruşdan hisse-i ırsiyye-i şeriʼyyeme isabet eden iki yüz seksan beş guruşdan yüz altmış 

guruşu merkûm Hacı Halil bana def’ ve teslîm edüb mütebâki yüz yigirmi beş guruş 

alacak hakkı merkûm Hacı Halilden halân taleb ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl 

olduğu cevâbında hâne-i esmânından meblâğ-ı mezkûr bin yüz kırk guruş müteveffâ-yı 

merkûm Hasan borcu olduğunu tab’ân ikrâr ancak mezkûrdan müddeʼî-iyye-i mezbûre 

Besime Hatuna teslîm eylediği yüz altmış guruşdan mütebâki bin on beş guruş merkûm 

Derviş ve ? verdiğim cihetle müddeʼî-iyye-i mezbûrenin meblâğ-ı mezkûr yüz yigirmi 

beş guruş da’vâ ya hakkı yoktur deyü takrîr-i meşrûh üzere sûret-i def’ide îrâd eylediği 

kelâmı meşrû ve iltifata şâyân olmadığı merkûm Hacı Halile ba’de’t-tefhîm merkûm 

Hacı Halilin ikrâr ve itirafıyla lazım gelen meblâğ-ı mezkûr yüz yigirmi beş guruş 

müddeʼî-iyye-i mezbûre Besime Hatuna edâ ve teslîme müddeʼî-i aliyye merkûm Hacı 

Halile kıbel-i şer’iden beyyine olduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi aşer min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 38 

Der-devlet-i mütemekkine-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun 

mülükâneden mülhâk evkâfdan medîne-i Malatyanın Atik şehrinde vâki Mir Ömer Gazi 

cami-i şerifin ? cihetine yevmi bir akçe vazife ile mutasarrıf olan evlâd-ı vakıfdan 

Ahmed bin Hasan sülbi kebir oğlu diğer Ahmedi terk ederek vefât edüb cihet-i mezkûru 

mahlûl ve hizmet-i lazımesini muʼattal kalmış ve ebnân-ı merkûmandan Ömer Efendi 
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medîne-i mezkûre Mahâllesinde ma’kûd huzûr-ı şer’i mâli ukûdde hâlâ medîne-i 

mezkûre evkâf müdiri rafaetlü Mustafa Kasım Efendi hâzır olduğu ledi’l-imtihân ? layık 

ve müstahakk olduğu zâhir ve nümâyan olmağla cihet-i mezkûre mütevaffayı mumâ-

ileyhin mahlûlünden vazife-i mersûmesiyle mumâ-ileyh Ömer Efendi uhdesine tevcih 

ve yedine muharrer bir kıta berât-ı şerîf-i âlişân sıdk ve ihsan buyrulmak ricasına bi’l-

iltimas huzûr-ı meyâ-menşûr âlilerine arz ve ve  i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi ve’l-ʻışrin min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr 

ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 39 

Der-devlet-i mütemekkine-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyun 

mülükâneden mülhâk evkâfdan medîne-i Malatyanın Atik şehrinde vâki Mir Ömer Gazi 

cami-i şerifin vakıfdan olmak üzere yevmi bir akçe vazife ile bâ-berât-ı âlişân 

müezzinlik cihetine mutasarrıf olan Hüseyin bin İbrahim sülb-i kebir oğlu Bekir ve 

Mustafa ve İbrahimi terk ederek vefât edüb cihet-i mezkûre mahlûl ve hizmet-i 

lazımesini muʼattal kalmış ve ebnûn-u merkûmun medîne-i mezkûre mahâlesinde hâlâ 

medîne-i mezkûre evkâf müdiri rafaetlü Mustafa Kasım Efendi hâzır olduğu halde 

mâ’kûd ve huzûr-ı şer’i meâli ukudde cihet-i mezkûreyi hüsn-ü rızâ ve ? ihtiyar ve ferâğ 

? ? ile mumâ-ileyh Mustafanın sülb-i kebir oğlu olub cihet-i merkûmeye layık ve 

müstahakk olduğu meclis-i mezkûrde vukû’’ bulan imtihandan zâhir ve müstahakk olan 

işbu baisü’l-arz Abdullah Efendiye meccânen ferâğ ve ? etmelerine ol vecihle cihet-i 

mezkûre vazife-i mersûmesiyle müteveffâ-yı merkûmun mahlûlünden (Sahife 334) ve 

mumâ-ileyh Bekir ve Mustafa ve İbrahimin ferâğ ve ? yedlerinden mumâ-ileyh 

Abdullah Efendi uhdesine tevcih ve yedine bir kıta berât-ı şerîf-i âlişân sıdk ve ihsan 

buyrulmak ricasına bi’l-iltimas huzûr-ı meyâ-menşûr âlilerine arz ve ve  i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi ve’l-ʻışrin min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr 

ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 40 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Nuriye mahâlesi ahâlîsinden ve asâkir-i şâhâne 

jandarma süvari neferâtından iken bundan akdem vefât eden Yusuf bin Ali bin Hacı 

Mustafanın verâseti zevcât-ı menkuhât-ı metrûkeleri Emine ibn-iyye-i Abdullah ve Aişe 

bint-i Mahmud ile sülb-i kebir oğlu Hacı İbrahim ve sülbiyye-i sağire kızı Zeynebʼe 

münhâsıra ve tashîh mesele-i mirasileri kırk sekiz sehhâmden olub sehhâm-ı 
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mezkûreden üçer sehhâmden altı sehhâm bi’l-ferîka-i şeriʼyye zevcât-ı menkûhât-ı 

mezbûrât Aişe ve Emineye ve yigirmi sehhâmde ibn-i kebir merkûm Hacı İbrahim ve 

on dört sehhâmde bint-i sağire-i mezbûre Zeynebe isabeti tahkîkden sonra vârisûn-u 

merkûmûndan sahib-i arzûhâl merkûm Hacı İbrahim medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şerimizde medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesinden Hacı Mustafa Efendi 

ibn-i Hacı İbrahim Efendi müvâcehesinde merkûm Hacı Mustafa Efendi pederim ve 

mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm Yusuf bin Ali bin Hacı Mustafanın malından ve 

yedinden istikraz ve kabz ve umûruna sarfla meblâğ-ı mezkûr yigirmi sekiz guruşu 

merkûm Hacı Mustafadan bi’l-verâse halân taleb ederim deyü baded da’vâ  ve sual 

merkûm Hacı Mustafa cevâbında cihet-i merkûmeden ol mikdar guruş zimmetinde 

deyni olduğunu tab’ân ikrâr ve i’tirâf itmegin ancak müddeʼî-i merkûmun ber-vech-i 

muharrer verâset müddeasını inkâr edecek müddeʼî-i merkûmdan ber-minvâl-i muharrer 

verâset müddeasını evvelan medîne-i mezkûrenin  Nuriye Mahâllesi imamı Ali Efendi 

ibn-i Hacı Mustafa ve muhtarı Ali bin Mehmed taraflarından sırren ve ba’den Saray 

Mahâllesi ahâlîsinden Mustafa bin Kasım ve Hacı Hüseyin bin (silik) nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bil-müvâcehe ber-nehc-i şer’i isbat itmegin mûcibince müddeʼî-i merkûm 

Hacı İbrahimin ber-minvâl-i muharrer verâsetine ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr müddeʼî-i 

aliyye merkûm Hacı Mustafanın taht-ı tasarrufundan olan meblâğ-ı mezkûr sekiz 

guruşdan yigirmi sekiz guruşunu müddeʼî-i merkûm Hacı İbrahime edâ ve teslîmle 

müddeʼî-i aliyye merkûm Hacı Mustafaya tebeyyün ve ilzâm olunduğu tescil ve i’lâm 

olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin ve’l-ʻışrin min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr 

ve selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 335) 

Cilt 2 Numero 41 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Kırçuval-zâde Mahâllesi ahâlîsinden asâkir-i 

şâhâne (silik) (silik) (silik) (silik) (silik) bundan akdem vefât eden Mehmed bin Hacı 

Bayram bin Mehmedin verâseti zevce-i menkûhâ-i metrûkesi (silik) Hatun bint-i 

Hüseyin ağa ile sülbiyye-i sağire kızı Ümmühana münhâsıra ve tashih mesele-i 

mirâsileri sekiz sehhâmdan olub sehhâm-ı mezkûreden bir sehhâmı bi’l-ferîka-i şeriʼyye 

zevce-i mezbûre Aişe Hatuna ve yedi sehmi farzen ve redden sağir-i mezbûre 

Ümmühana isabeti tahkikten sonra veresetân-ı merkûmântân sahib-i arzuhâl Aişe Hatun 
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medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı 

Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hacı İbrahim Efendi müvâcehesinde 

merkûm Hacı Mustafa Efendi zevcim ve mezbûre müteveffâ-yı merkûm Mehmed bin 

Hacı Bayram bin Mehmedin malından ve yedinden istikraz ve kabz ve umuruna sarfla 

istihlâk eylediği sekiz guruşdan bir guruş hisse-i ırsiyye-i şeriʼyye isabet eden meblâğ-ı 

mezkûr bir guruşu merkûm Hacı Mustafadan bi’l-verâse halân taleb ederim deyü 

ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl merkûm Hacı Mustafa cevâbında müteveffâ-yı mezbûre cihet-i 

merkûmeden ol mikdar guruş zimmetinde deyni olduğunu tab’ân ikrâr ve i’tirâf edüb 

ancak müddeʼî-i mezbûreden ber-vech-i muharrer verâset müddeasını inkâr (silik) 

müddeʼî-iyye-i mezbûre ber-minvâl-i muharrer verâset müddeasını evvelân medîne-i 

mezkûrenin  Kırçuval-zâde Mahâllesi imamı (silik) (silik) (silik) ve ihtiyar a’zâsından 

Osman bin Hasan taraflarından sırren ve bade Hüseyin Bey Mahâllesi ahâlîsinden Hacı 

Mustafa ve Abdullah bin Ömerden bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-

tezkiyye ? ihbar olunan mezkûr Kırçuvâl-zâde Mahâllesi ahâlîsinden Hüseyin bin 

Mehmed ve Hasan bin Ömer nâm kimesneler şehadedleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i 

şer’i isbat itmegin mûcibince müddeʼî-i mezbûre Aişe Hatunun ber-minvâl-i muharrer 

verâset müddeasın (silik) sâlifül zikr müddeʼî-i aliyye merkûm Hacı Mustafa taht-ı 

ikrârında olan meblâğ-ı mezkûr sekiz guruşdan bir guruşu müddeʼî-i mezbûre Aişe 

Hatuna edâ ve teslîmle müddeʼî-i aliyye merkûm Hacı Mustafaya tebeyyün olunduğu 

tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin ve’l-ʻışrin min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr 

ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 42 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Saray Mahâllesinde sakin iken bundan akdem 

vefât eden Hacı Molla-zâde Osman bin İbrahim bin Abdullahın verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Zeyneb Hatun ebniyye Çuy Hüseyin ile li-ebeveyn er karındaşı 

Mustafa ve kız karındaşı Emine ve gaib-i ani’l-beled li-ebeveyn er karındaşı Aliye 

münhâsıra olduğu inde’ş-şer’il enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i 

merkûmeden sahibe-i arzuhâl zevce-i mezbûre Zeyneb Hatunun ba-cihet-i şer’i vekîli 

Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Mustafa Efendi ibn-i Kasım 

Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde müteveffâ-yı merkûmun 

tereke-i ? sine vaz’ül yedleri mütehakkık olub derûn-u arzuhâl-ı mezkûrde isimleri 
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mezkûr mezbûrân Mustafa ve Emine Hatunların be hücceti şeri vekîlleri medîne-i 

mezkûrenin  Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Mehmed Efendi 

ibn-i Ahmed Efendi müvâcehesinde müvekkilem mezbûre Zeyneb Hatunun müteveffâ-

yı merkûm Osman bin İbrahim bin Abdullah zimmetinde mukarrer ve ma’kûd-u alî olan 

beş yüz guruş mihri mü’eccel  ile iki yüz guruş yükden memlû bir kat yatak ve otuz 

guruşa bir tencere ve on beş guruşa üç lenger ve on beş guruşa üç sahan ve on beş 

guruşa üç tas ve otuz guruşa bir sandık ve seksân guruşa bir kilim ve otuz beş guruşa bir 

geldanın mütevaffayı merkûmun tereke-i ? sinden olmak üzere müvekkilem mezbûre 

Zeyneb Hatuna edâ ve teslîme müvekkilân-ı merkûmân Mustafa ve Emineye kıbel-i 

şer’iden beyyine olunmak muradımdır deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl vekîl-i mumâ-

ileyh Mehmed Efendi cevâbında üç yüz kırk iki guruş mihri mü’eccel  ile bir çift altun 

küpe ve iki sahan ve iki lenger ve bir tencere  (Sahife 336) ve bir geldan ve iki tas ve bir 

kat yatak ve bir kilim mehr-i mu’accel müvekkile-i mezbûre Zeyneb Hatunun 

müteveffâ-yı merkûm zimmetinde müteğarrir ve ma’kûd-u aliyye hakkı olduğunu 

tab’ân ikrâr edüb ancak mihrin mezkûrin müvekkillerim nâmân Mustafa ve Emine 

taraflarından müvekkile-i mezbûre Zeyneb Hatuna tamamen ve kâmilen tesâlim 

olunmuşdur deyü ? ve isbatla vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendinin ber-vech-i 

muharrer ziyâde yüz elli sekiz guruş mihri mü’eccel  ile bir sahan bir kilim bir tas bir 

sandık mehr-i mu’accel müddeasını ba’de’l inkâr vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendi 

ber-vech-i muharrer ziyâde müddeasını isbattan izhâr-ı acz edub istihlâf ettikde 

müvekkilân-ı mezbûrân Mustafa ve Emine Hatundan her birine ? ? bi’l-muvâcehe ber-

nehc-i şer’i yemîn verilmeğin mûcibince vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendi ziyade 

da’vâ yı mezkûresiyle müvekkilân-ı merkûmân Mustafa ve Emineye izâfla vekîl-i 

mumâ-ileyh Mehmed Efendiye bilâ-beyyine-i mu’ârızdan men ve def’i vekîl-i mezbûr 

Mehmed Efendi ber-vech-i meşrûh def’i mezkûrîni isbattan izhâr-ı acz edub talebiyle 

müvekkile-i mezbûre Zeyneb Hatun bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i tahlîf olunmağın 

muceble vekîl-i mumâ-ileyh Mehmed Efendi def’i mezkûruyla müvekkile-i mezbûre 

Zeyneb Hatuna izâfetle vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendiyi bilâ-beyyine-i mu’ârızdan 

ba’de’l-men’i vekîl-i mumâ-ileyh Mehmed Efendinin ber-minvâl-i muharrer bi’l-vekâle 

ikrâr ve i’tirâfıyla lazım gelen mihri mü’eccel  meblâğı mezkûr yüz yetmiş guruş bir kat 

yatak bir tencere iki lenger iki sahan iki tas bir kilim bir geldanın kıymetleri olan dört 

yüz seksan guruşdan müvekkilân-ı merkûmândan Mustafanın hissesine isabet eden yüz 
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kırk dört guruş ile mezbûre Eminenin hissesine isabet eden yetmiş iki guruş ki cem’ân 

iki yüz on altı guruşun müvekkile-i mezbûre Zeyneb Hatuna edâ ve teslîmi müvekkilân-

ı mezbûrân Mustafa ve Emine Hatuna izâfetle vekîl-i mumâ-ileyh Mehmed Efendiye 

kıbel-i şer’iden tebeyyün olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i ve’l-ʻışrin min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr 

ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 43 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın mahâlînde ketb ve tahrîr ve fasl ve ? taraf-ı şer’iden 

mezunen irsâl kılınan medîne-i Malatya mahkeme-i şer’iyye katibi Abdullah Efendi 

ibn-i Behçet Efendi medîne-i mezkûre mahâllâtınadan Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden 

Kelekcioğlu Ömer bin Halil hânesinde medîne-i mezkûre muzâfatından İmamoğlu 

karyesi ahâlîsinden Yusuf bin Hacı Hüseyin ve Kasım ve İsmail ibn-i Hacı Halil hâzırun 

oldukarı halde akde edilen meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-i mezkûre muzâfatından 

Geyik karyesi ahâlîsinden iken bin iki yüz seksan beş tarih-i hicriyyesinde vefât eden 

Hacı Hüseyin bin İbrahim bin Abdullah verâseti zevce-i menkûhâ-i metrûkesi Emine 

bint-i Hacı ile sülbi kebir oğlu Mustafa ve sülbiyye-i kebire kızları Aişehan ve Hadiceye 

münhâsıra ba’de kıbeli’l-kısmet mezbûre Hadice dahi vefât edüb verâseti inâsı mezbûre 

ile li-ebeveyn er karındaşı merkûme Mustafa ve kız karındaşı mezbûre Aişehan ve 

zevce-i Mehmed bin Halile münhâsıra ba’de kıbeli’l-kısmet mezbûre Emine dahi vefât 

edüb verâseti sadriyye-i kebir oğlu merkûm Mustafa ile sadriyye-i kebire kızı mezbûre 

Aişehana münhâsıra ba’de kıbeli’l-kısmet merkûm Mustafa dahi vefât edüb verâseti 

zevce-i menkûhâ-i metrûkesi İsmihan bint-i Hacı Halil ile li-ebeveyn kız karındaşı 

mezbûre Aişehan ve âsubet beyyine-i cihetden li-ebeveyn emmi oğulları merkûm 

Mehmed ile biraderi Ömer ibn-i Halil ve diğer oğuları Abdulvahhab ve İbrahim ibn-i 

Hasana münhâsıra olub ve tashîh-i mesele-i mirâsiyyeleri (Sahife 337) muhâkeme-i ? 

şeriʼyye dört bin altı yüz sekiz sehhâmden olub sehhâm-ı mezkûrede iki bin yedi yüz 

otuz altı sehhâmı mezbûre Aişehana ve altı yüz yetmiş beş sehmi merkûm Mehmede ve 

yüz yetmiş birer sehhâmdan beş yüz on üç sehmi merkûmûn Ömer ve Abdulvahhab ve 

İbrahim ve altı yüz seksan dört sehmi mezbûre İsmihana isabeti tahkikden sonra verese-

i merkûmeden Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden Hacı Hüseyin bin Ahmed ve Mustafa bin 

Ali nâmân kimesneler ta’rifleriyle ma’rife bintü’l-mezbûre Aişehan meclis-i ma’kûd 

mezkûrde medîne-i mezkûre muzâfatından Çolak-zâde karyesi ahâlîsinden Çolak-zâde 
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Derviş ağa ibn-i Osman mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb akd-ı âtiyyü’z-

zikrin südûretine değin babamızdan intikâlen taht-ı tasarrufumuzda olub mezkûr Geyik 

karyesi hudûdu civarında ve Ustaburun Aksakal mezra’sında vâki bir tarafı Elmalı oğlu 

Hacı Osman ve bir tarafı Safiyye oğlu Mustafa ve bir tarafı merkûmân Mehmed ve 

Ömer tarlaları ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i amm ve yine mezra’-ı mezkûrede vâki bir tarafı 

merkûmân Ömer ve Mehmed ve bir tarafı Alinin oğlu Cumali ve bir tarafı Deli Ali 

tarlaları mahdûd iki kıta tarlamızdan tâbi ve iki mahâlden cereyan eden ve Ilıcak 

demekle ma’rûf suyun mecrâ-ı itibariyle nısf hisse-i şâyiâsına ber-tashîh mezkûr 

mutasarrıfı olduğum iki bin yadi yüz otuz altı hisseden iki bin üç yüz dört hisse-i 

şâyiâmı cem’i ? ve alacak ve kaffe-i hukûk ve mürâfa‘a  ile tarafiden icab ve kabûle 

hâvi şürût-u ? ve mevâza’adan ârî bey’ bâ-tashîh-i şer’i ile tarih-i vesikadan üç mâh 

mukaddem yüz bir aded yüzlük mecidi altununa mukabil mumâ-ileyh Derviş ağaya bey’ 

ve temlik ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer iştirâ ve temlik ve 

tesellim ve kabz ve kabûl ettikden sonra semeni olan meblâğ-ı mezkûr yüz bir aded 

mecidi altununu müşteri-i mumâ-ileyhâdan bi’l-teslîm ve’l-kemâl ahz ve kabz eyledim 

? ba’demâ-i mezkûrede hisse-i şâyiam olan iki bin yedi yüz otuz altı hissede iki bin üç 

yüz dört hissesine benim aslan ve katı’ân alaka ve müdâhalem kalmayub müşteri-i 

mumâ-ileyh Derviş ağanın mülk-ü müşterâ-ı sahîhi olmuşdur keyfâ-mâ-yeşâ ve ? yehtar 

malik ? ? dedikde kable’t-tasdîki’ş-şer’i mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Tas’i ve’l-ʻışrin min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr 

ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 44 

Medîne-i Malatya muzâfatından Yukarı Banazi karyesi ahâlîsinden Ali bin Hacı 

Veli bin Mustafa nâm kimesneler ta’rifleriyle ma’rifetüz’z-zât karye-i mezkûre 

sâkinelerinden Aişe ibn-ite Molla Hasan nâm Hatun medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-i mezkûre mahâllâtından Ğarine Mahâllesi 

ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Bayram Efendi ibn-i Mustafa ağa mahzarında ikrâr-ı 

tam ve takrîr-i kelâm edüb karye-i mezkûre ahâlîsinden Molla Hasan oğulları ve Bekir 

ve Ahmed nâmûn kimesneler meyânelerimizde sükûn eden ırs da’vâsıyla bundan böyle 

leh ve alehimizde (Sahife 338) vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id 

olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhasame ve 

redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine 
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şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve 

tenfiz icrâsına ve ? ve’l-hâsıl salahiyeti şeriʼyye ve kanuniyyenin derece-i nihâyetine 

kadar tarafımızdan Mumâ-ileyh Bayram Efendiyi vekâlet-i âmme-i mutlâka-i sahîha-i 

şer’iyye  ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi ber-

minvâl-i muharrer vekalet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği 

edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Samin aşer min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 45 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Şifa Mahâllesi ahâlîsinden Topal Hafız-zâde 

Hacı Bekir ağa ibn-i Süleyman ağa medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i 

şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  

vekîllerinden Atmalı-zâde Hacı Hüseyin Efendi ibn-i Hacı Hasan ağa mahzarında ikrâr-

ı tam ve takrîr-i kelâm edüb medîne-i mezkûrenin  İskender Mahâllesi ahâlîsinden Hacı 

Ali Ağa bin Cumali ile meyânelerimizde olan Saman ? karyesinde kâin ma’lûmu’l-

hudûd bir bab değirmen da’vâsıyla bundan böyle leh ve alehimde vukû’ bulmuş ve 

bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme 

ve mürâfa‘a  ve muhasame ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye 

ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı ikâme ve istimaine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm 

ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya müracaata ve’l-hâsıl salahiyeti şeriʼyye ve 

kanuniyyenin derece-i nihâyetine kadar tarafımızdan Mumâ-ileyh Hacı Hüseyin 

Efendiyi vekâlet-i âmme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye  ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb 

ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi ber-minvâl-i muharrer vekalet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb 

ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 46 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Ğarine Mahâllesi ahâlîsinden Atmalı-zâde Hacı 

İbrahim Efendi ibn-i Yusuf medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde 

medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Atmalı-

zâde Hacı Hüseyin Efendi ibn-i Hacı Hasan ağa mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i 
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kelâm edüb ? Alinin oğlu Osman ağa ile meyânelerimizde olan aʼşâr da’vâsıyla bundan 

böyle leh ve alehimizde vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu 

mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhasame ve redd-i 

cevâb ve istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı 

ikâme ve istimaine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya 

müracaata ve’l-hâsıl salahiyeti şeriʼyye ve kanuniyyenin derece-i nihâyetine kadar 

tarafımdan Mumâ-ileyh Hacı Hüseyin Efendiyi vekâlet-i âmme-i mutlâka-i sahîha-i 

şer’iyye  ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi ber-

minvâl-i muharrer vekalet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği 

edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi min şehr-i Cemaziye’l-evvel sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 339) 

Cilt 2 Numero 47 

Ma‘mûrâtü’l-Azîz vilâyet-i celîlesi dahilinde ? livâ’ olan medîne-i Malatyanın 

Atik şehri mahâllâtından ? Mahâllesi ahâlîsinden olub mısr-ı Kahirede Hân-ı Halilde 

bezzazlık ticaretle meşgul iken bundan akdem vefât eden Mehmed Efendi ibn-i Ahmed 

Efendi bin Abdullahın vârisi olduğunu iddi’â eden medîne-i mezkûrenin  Ferhadiye 

Mahâllesi ahâlîsinden sahib-i arzuhâl işbu bâ‘isü’l-vesîka Osman Efendi ibn-i Ömer 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin  

Saray Mahâllesi ahâlîsinden derûn-u arzuhâl mezkûrde mezkûru’l ismi Mustafa Efendi 

ibn-i Kasım Efendi mahzarında ursiyyet da’vâ  takrîr-i kelâm edüb benim babam 

Ömerin babası Mehmed ile müteveffâ-yı merkûm Mehmed Efendinin babası Ahmed li-

ebeveyn karındaşlar olub babaları ismi Abdullah ve şehrinleri Kiraz oğulları ve 

valideleri ismi Havva ve ? ? ?  Mahâllesi olub ol vecihle bint-i müteveffâ-yı merkûm 

Mehmedin li-ebeveyn ümmi oğulları olmağla verâsetini asûbeti nesebiyye cihetinden 

bana münhâsıra ve benden gayrı vârisve terekesine müstahakk âharı olmamağla 

mûrisim müteveffâ-yı merkûm Mehmed Efendinin hayatında malından ve yedinden 

inkıraz ve kabz ve umuruna sarfla istihlâk edüb mumâ-ileyh Mustafa Efendi 

zimmetinden alacak hakkı olan on guruş kabl’el-ahz ve’l-isti‘fâvefât etmekle meblâğ-ı 

mezkûr on guruşu edâ ve teslîme mumâ-ileyh Mustafa Efendi kıbel-i şer’iden men’ 

olunmak bil verese muradımdır deyü da’vâ  ettikde kable’s-sû‘âl olduğu cevâbında 
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cihet-i merkûmeden ol mikdar guruş müteveffâ-yı merkûm Mehmed Efendiye deyni 

olduğunu  taban ikrâr edüb lakin müddeʼî-i mumâ-ileyh Osman Efendinin ber-vech-i 

verâset müddeasını inkâr edecek müddeʼî-i mumâ-ileyh Osman Efendiden ber-vech-i 

meşrûh verâset müddeasına muvafık bey’ine taleb olundukda ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i 

mesâliminden ve medîne-i mezkûrenin  mezkûr Ferhadiye Mahâllesi ahâlîsinden Hacı 

Ömer Efendi ibn-i Hacı Hüseyin ile Hacı Şerif bin Hüseyin nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer’i hâzıran olub işre’ş-şehâde ve fi’l-hakîka işbu müddeʼî-i merkûm 

Süleyman Efendinin babası Molla Ömerin babası Molla Mehmed ile müteveffâ-yı 

merkûm  Mehmedin babası Ahmed li-ebeveyn karındaşlar olub babaları ismi Abdullah  

ve şehrinleri ? oğulları ve valideleri ismi Havva ve ? reisleri sâlifü’z-zikr ? Mahâllesi 

olub ol vecihle müteveffâ-yı merkûm Mehmed Efendinin verâsetini asûbet-i nesebiyye 

cihetinden emmisi oğlunun oğlu müddeʼî-i mumâ-ileyh Osman Efendiye münhâsıra ve 

bundan gayrı vârisve terekesine müstahakk aharı kimesnesi olduğu ma’lûmumuz 

değildir bu vech üzere şâhidiz ve şehaded dahi ideriz deyü her biri edayı şehadedi şeri 

ettiklerinden şehâdet-i merkûmandan her biri evvelâ bâ-varaka-i mestûre ? zikr 

Ferhadihe Mahâllesi imamı İsmail Efendi ibn-i Ahmed Efendi ve muhtarı Mustafa bin 

diğer Mustafadan sırren ve ba’de medîne-i mezkûrenin  Ğarine Mahâllesi ahâlîsinden 

Hasan ağa ibn-i Mehmed ve Bekir Efendi ibn-i Abdulgaffar nâm kimesnelerden bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen ba’de’l-tasdîk ve’l-tezkiyye şehadedleri makbul 

olunmağın mucible müddeʼî-i merkûm Osman Efendinin verâsetine ba’de’l-hükm 

mumâ-ileyh Mustafa Efendinin ber-minvâl-i muharrer ikrâr ve itirafıyla lazım gelen 

meblâğ-ı mezkûr on guruş müddeʼî-i mumâ-ileyh Osman Efendiye edâ ve teslîme 

mumâ-ileyh Mustafa Efendiye ilzâm olunduktan sonra mumâ-ileyh Osman Efendi yine 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin  

Kırçuval Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Mehmed bin Mustafa mahzarında ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm edüb mûrisim müteveffâ-yı merkûm Mehmed Efendinin mısr-ı Kahirede 

mevcud olub ? bana mevrûs olan terekesine vaz’ül yed olanlardan ve ? ? olan hukukunu 

dahi eshâbından taleb ve da’vâ  ve ahz ve kabz ve makbuzu bana irsâl ve isâle ve leh ve 

alehimde vukû’’ bulacak kaffe-i deaviden dolayı mahkeme-i şeriʼyye ve nizâmiyede 

muhâkeme ve redd-i cevâb tebliğ-i tebellüğüne i’tiraz-ı ale’l-hükm ve iade-i mahkeme 

ve istinâf ve temyîze ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd ikâmesine ve ? tahlîfe ve i’lâm 

ahzına ve icrâya müracaata ve me‘muri huzûruyla tağrir ? ve inde’l-iktizâ diğerini 
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tevkile ve’l-hâsıl salahiyet-i şeriʼyye ve kabuniyyenin son derecesine kadar isti’maline 

tarafımdan mumâ-ileyh Hacı Mehmed ağayı vekalet-i mutlaka-i sahiha-i şeriʼyye ile 

vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi vekalet-i mezkûreyi 

ber-minvâl-i muharrer kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve 

iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Salis min şehr-i Cemaziye’l-ahir sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

 (Sahife 340) 

Cilt 2 Numero 48 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın mahâlînde ketb ve tahrîre ve taraf-ı şer’iden mezunen 

irsâl kılınan medîne-i Malatya mahkeme-i şer’iyye katibi Abdullah Efendi ibn-i Behçet 

Efendi medîne-i mezkûre mahâllâtınadan Yeni Camii Mahâllesi ahâlîsinden Katırcı 

dediği hânesinde akd eylediği meclis-i şer’ide Mahâlle-i mezkûre sâkinelerinden ve 

medîne-i mezkûrenin  Göksofu Mahâllesi ahâlîsinden ve Ermeni milletinden Kirkor 

veledi Artin ve Dâde oğlu Kirkor ta’rifleriyle ma’arife ? ve mezbûrenin sadr-i kebir 

oğlu meclis-i ma’kûd mezkûrde medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden 

ve da’vâ  vekîllerinden Atmalı-zâde Hacı Hasan Efendi mahzarında her biri bi’L-isâle 

ve bi’l-vekâle ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb medîne-i mezkûrenin  Sandırız 

Mahâllesi ahâlîsinden ve ermeni milletinden ? oğlu İstepan ile meyânemizde meskun 

emlâk da’vâsıyla bundan böyle lehümâ ve alehümâmızda vukû’ bulmuş ve bulacak 

kaffe-i de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve 

mürâfa‘a  ve muhasame ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve 

hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı ikâmesine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına tebliğ ve 

tebellüğüne ve icrâya müracaata ve inde’l-iktizâ âharı tevkîle ve’l-hâsıl salahiyeti 

şeriʼyye ve kanuniyyenin derece-i nihâyetine değin taraflarımızdan Mumâ-ileyh Hacı 

Hüseyin Efendiyi vekâlet-i âmme-i mutlâka-i sahîha-i şer’iyye  ile vekîl ve nâ’ib-i 

münasib nasb ve taʼyin eyledik dediklerinde ol dahi minvali muharrer üzere vekalet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm 

itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Salis ve’l-ʻışrin min şehr-i Cemaziye’l-ahir sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 
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Cilt 2 Numero 49 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın mahâlînde ketb ve tahrîre ve taraf-ı şer’iden mezunen 

irsâl kılınan medîne-i Malatya mahkeme-i şer’iyye katibi Abdullah Efendi ibn-i Behçet 

Efendi medîne-i mezkûrenin  Şifa Mahâllesi ahâlîsinden Topal Hafız-zâde Feyzullah 

Efendi ibn-i Hacı Bekir ağa hanesinde akd eydilen meclis-i şer’i şerîf-i enverde 

Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden Bekir bin Hacı Hasan ile Abdullah bin Süleyman 

ta’rifleriyle maʼrife Fatıma bint-i Ahmed ile sadr-i kebir oğlu Ahmed ve mumâ-ileyh 

Feyzullah Efendiden her biri meclis-i ma’kûd mezkûrde medîne-i mezkûrenin  

Çukurdere Mahâllesi ahâlîsiden ve da’vâ  vekîllerinden Barutçu-zâde Mustafa Sabri 

Efendi ibn-i Ahmed mahzarında bi’l-esâle ve bil-vesâye ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

edüb medîne-i mezkûre muzâfatından Yukarı Banazi karyesi Mahâllesi ahâlîsinden 

müteveffî Hacı Hüseyin ağa terekesine vaz’ül yed olanlarla bundan böyle leh ve 

alehimizde vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimizi â‘id olduğu mahkeme-i 

şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhasame ve redd-i cevâb ve istinâf 

ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı ikâmesine ve yemîn 

tekâlifine ve i’lâm ahzına ve icrâya müracaata ve matlûbatımızı ahz ve kabz ve’l-hâsıl 

salahiyeti şeriʼyye ve kanuniyyenin son derecesine kadar isti’mâle taraflarımızdan 

Mumâ-ileyh Sabri Efendiyi vekalet-i mutlaka-i sahiha-i şeriʼyye ile vekîl ve nâ’ib-i 

münasib nasb ve taʼyin eyledik dediklerinde ol dahi ber-minvâl-i muharrer vekalet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm 

itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu. Tahrîren fî’l-yevmi Hâmis min şehr-i 

Cemaziye’l-ahir sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 341) 

Cilt 2 Numero 50 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Sancakdar Mahâllesi ahâlîsinden sâhib-i 

arzuhâl Mahmud bin Mehmed medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde 

Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden ve derûn-u arzuhâl mezkûrde mezkûru’l-ism Katırcı-

zâde Tevfik Efendi ibn-i Hasan Efendi li-ecli’l-mürâfa‘a  müddeʼî-i merkûm 

Mahmudun istid’â ve taleb vâki üzerine usûl-ı mevzû’asına tatbikân tevârih-i muhtelife 

ile ayru ayru günlerde üç defa mahkemeye mahzûs varaka-i ? ? ? def’i muhazâra ile 

mahkemeye davet olunmuş isede mahkemeye gelmediği ve vekîl göndermediğine 

binâʼen hukukunu sırren muhâfaza be-her mahkeme için beş guruş ücretle taraf-ı 
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şer’iden vekîl-i musahhar nasb ve taʼyin olunan medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı 

mahâlesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Atmalı-zâde Hafız Mehmed Efendi ibn-i 

Hacı Hüseyin Efendi müvâcehesinde geçen üç yüz sekiz tarihinde mumâ-ileyh Tevfik 

Efendinin anbarına gelen zahireyi kabûl etmek üzere ? altmış guruş ücret-i semiyyesiyle 

ücret-i ? mezkûrumdan veresâtı zimmetinde ? olub müstahakk olduğum iki yüz kırk 

guruş ile mumâ-ileyh Tevfik Efendinin hânesinde serâ hizmetime mukabil altmış guruş 

bütcesinde ? be-her gün üç buşuk guruş ücretle üç gün zimmetinde terâküm eden kırk 

beş guruş esmâni olan kırk guruş ? ? mecmû üç yüz seksan beş buçuk guruş alacak 

hakkımdan doksan dokuz guruşu redd ve teslîm edub menâfi altı yüz seksan altı buçuk 

guruş halân taleb ederim deyü baded da’vâ  ve’l-inkâr müddeʼî-i merkûm Mahmud ber-

minvâl-i muharrer müddeasını isbattan izhâr-ı acz edüb ? mumâ-ileyh inde’l-ğaraz 

şâyân-ı iltifat müdafaası olmadığı halde ? meblâğ-ı menâfi iki yüz seksan altı buçuk 

guruşun müddeʼî-i merkûm Mahmuda edâ ve teslîme gâʻib-i mumâ-ileyh Tevfik 

Efendiye izâfetle vekîl-i mumâ-ileyh Hafız Mehmed Efendiye tebeyyün olunduğu tescil 

ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Aşer min şehr-i Cemaziye’l-ahir sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 51 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Nuriye Mahâllesi ahâlîsinden Cumali bin 

İbrahim ve Hacı Ali bin Abdullah nâm kimesneler ta’rifleriyle marife Sultan ebniyye 

Hasan nâm Hatun medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde 

medîne-i mezkûrenin  Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden zevc-i dahilim Mustafa bin 

Ömer ile meyânelerimizde muhâkeme mürâfa‘a  ve muhasame ve redd-i cevâb ve 

istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd-ı ikâme ve 

istimaine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve tenfiz icrâsına ve 

hacz muamelesine ve icrâya müracaata ve’l-hâsıl salahiyeti şeriʼyye ve kanuniyyenin 

derece-i nihâyetine değin tarafımdan Mumâ-ileyh Abdullah Efendiyi vekâlet-i âmme-i 

mutlâka-i sahîha-i şer’iyye  ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde 

ol dahi ber-minvâl-i muharrer vekalet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-

yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Aşer min şehr-i Cemaziye’l-ahir sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 
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Cilt 2 Numero 52 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Çukurdere Mahâllesi sâkinelerinden bundan 

akdem vefât eden Dudu Hatun ebniyye Hacı Hasanın verâseti li-ebeveyn  er karındaşı 

Hacı Ahmedin sülbi oğulları Hacı Hasan ve Hacı Mehmed nâman kimesnelerin sülb-i 

kebir oğulları Tevfik ve Tevfik ve Fazli ve Mustafa ve Hüseyine münhâsıra olduğu 

inde’ş-şer’il enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffât-ı mezbûrânın ber-

vech-i âtî vasî-i muhtarı olduğunu iddi’â eden işbu bâ‘isü’l-vesîka Molla Mustafa bin 

Osman medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde müteveffât-ı 

mezbûrenin terekesine bi’l-verâse vâ’zûn’ul-yed bulunan verese-i mumâ-ileyhânın bâ-

hüccet-i şer’iyye vekîlleri medîne-i mezkûrenin  Sarıcıoğlu Mahâllesi ahâlîsinden ve 

da’vâ  vekîllerinden Abdullah Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi mahzarında ? (Sahife 

342) vefât eyledikde cem’i terekesi olan ? hukûkum ahz ve kabz olundukdan sonra 

terekemin sâlis ? ve sâlisi mezkûrede ? görülüb üç yüz guruş hakkı bana ücret verilüb ve 

salisi mezkûrde her ne fazla kalır ise ? sarf edile deyü vasîyet ve tenfiz yine huzûr-ı 

mesâliminde beni vasî-i nasb ve taʼyin eylediğinde ben dahi ber-vech-i muharrer 

vesâyet-i mezkûreyi müvâcehesinde ba’de’l-kabûl ? âlî ? vefât etmekle sual olunub 

tereke-i mezkûrenin salisini tenfiz vesâya ? bana teslîme müvekkilun-u merkûmûna 

izâfetle vekîl-i mumâ-ileyh Abdullah Efendiye tenbih olunmak bil vesaye murâdımdır 

dedikde kable’s-sû‘âl vekîl-i mumâ-ileyh dahi cevâbında müvekkilleri merkûmûnun 

ber-vech-i muharrer tereke-i müteveffât-ı mezbûreye va’zunû’l-yed olduklarını ikrâr 

lakin müddeʼî-i mumâ-ileyhân ma’dâ müddeasını inkâr edecek müddeʼî-i mezbûre 

Molla Mustafadan müdde’sına muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i 

mesâliminden ve medîne-i mezkûrenin  Çarmuzu Mahâllesi ahâlîsinden Cebrail bin 

Mustafa ve Hüseyin bin İbrahim nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’i hâzırân 

olub işre’ş-şehâde fi’l-hakîka müteveffât-ı mezbûre Dudu Hatun ebniyye Hacı Hüseyin 

hayatında vefâtından üç mâh mukaddem li-emrü’t-teâla vefât eylediğinde cem’i 

terekemin sâlisini ikrâr ve sâlis-i mezkûrede ? ? görülüb üç yüz guruş dahi vasî-i 

muhtarım olan Molla Mustafaya icrâlı verilip sâlis-i mezkûrede her ne fazla kalır ise 

vücûh yere ve hayra sarf oluna deyü bizim huzûrumuzda vasîyet ve tenfizine işbu 

müddeʼî-i mumâ-ileyh Molla Mustafaya vasî muhtar nasb ve taʼyin eylediğinde ol dahi 

vesâyet-i mezkûreyi ba’de’l-kabûl ? alî ? mezbûre Dudu Hatun vefât eyledi biz bu 
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husûsa bu vech üzere şâhidleriz ve şehaded dahi ideriz deyü her biri edayı şehaded-i 

şer’i eylediklerinde evvelân mezkûr Çarmuzu Mahâllesi imamı Abdullah Efendi ibn-i 

Hacı Mehmed Efendi ve muhtarı Ali bin Abdullah nâm kimesnelerden bâ-vereken 

mestûre sırren ve bade yine mezkûr Çarmuzu Mahâllesi ahâlîsinden Hüseyin bin Ömer 

ve Hasan bin Hamdi nâm kimesnelerden bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen 

lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri bi’l-ihbar ledi’ş-şer’il enver zâhir 

ve nümâyan olan şâhidânı merkûmanın şehâdet-i mezkûreleri mûcibince ba’de’l-hükm 

ber-vech-i muharrer tenfiz vesâyet etmek üzere tereke-i mezkûrenin sâlisini merkûm 

Molla Mustafaya edâ ve teslîme vereseyi merkûmeye bi’l-izâfe vekîl-i mumâ-ileyh 

Abdullah Efendiye tebeyyün olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sani aşer min şehr-i Cemaziye’l-ahir sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 53 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Çatak Mahâllesi sakinlerinden iken bundan 

akdem vefât eden hakim Sağır Agop veledi ? verâseti zevce-i metrukesi ? veledi Simon 

ile sülb-i kebir oğulları ? Garabet ve Ohannis ve Avadise münhâsıra ba’de ? kısmet 

zevce-i mezbûre ? dahi vefât edüb verâseti sadr-i kebîr oğulları ? Efendi ve Gadabet ve 

Ohannis ve ? münhâsıra olduğu bi’l-ihbâr ledi’ş-şer’il enver zâhir ve mütehakkık 

oldukdan sonra verese-i merkûmeden sâhib-i arzuhâl merkûm ? Efendinin bâ-hüccet-i 

şer’iyye vekîlleri medîne-i mezkûrenin  Ferhadiye Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  

vekîllerinden Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer‘imizde müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vasîyyesine vaz’ül yedleri ? olan 

verese-i merkûmeden derun-u arzuhâl mezkûrde mezkûru’l-ismi merkûman Gadabet ve 

? müvâcehelerinde müteveffâ-yı mezbûre Agob veledi ? hayatında bin iki yüz doksan 

yedi senesi Zilka’desinin ğurresinde mehâzır-ı şuhûdda müvekkilim merkûm ? 

Efendinin malından ve yedinden istikraz ve kabz ve umuruna sarfla istihlâk eyledikleri 

gayrı ? altmış aded yüzlük mecidi altunu zimmetinde alacak hakkı olub meblâğ-ı 

mezkûr müvekkilim merkûm ? Efendiye ? edâyı ? vefât etmekle meblâğ-ı merkûm 

altmış aded yüzlük mecidi altunu müteveffâ-yı merkûmun tereke-i ? sinden olmak üzere 

müvekkilim merkûm ? Efendiye edâ ve teslîme merkûmân Gadabet ve ? kıbel-i şer’iden 

beyyine olunmağın bi’l-vekâle (Sahife 343) muradımdır deyü mâlı takrîrine mutabık 

sened-i mezkûru ibrazıyla ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl ve’l-inkâr vekîl-i mumâ-ileyh 
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Mustafa Efendi ber-minvâl-i muharrer müddeasını evvelân Banazi Mahâllesi imamı 

Hacı Bekir Efendi ibn-i Hacı Hüseyin Efendi ve muhtarı Abdullah bin Ali Osman ve 

ihtiyarı Hacı Muaz bin Hacı Muaz ve medîne-i mezkûrenin  Çatak Mahâllesi papazı 

Agob veledi ? ve muhtarı Mardiros veledi Garabet nâm kimesnelerden bâ-vereken 

mestûre sırren ve bade medîne-i mezkûrenin  ? oğlu Mahâllesi ahâlîsinden Hacı 

Mehmed bin Mustafa ve Hacı Mustafa bin Hasan ve medîne-i mezkûrenin  ? Mahâllesi 

ahâlîsinden ? bin Agob veledi ? ve Kaşciyan ? ve Kirmardiros nâm kimesnelerden bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde edükleri 

ihbar olunan mezkûr Banazi Mahâllesi ahâlîsinden Karakaş-zâde İbrahim Efendi ibn-i 

Mehmed cve mezkûr Çatak Mahâllesi ahâlîsinden Mağirdoç veledi ? nâm kimesneler 

şehadedleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i ba’de’l-isbat ve’l-halef mûcibince 

meblâğ-ı merkûm altmış aded yüzlük mecidi altınını bi’l-verâse vaz’ül yed oldukları 

mütveffayı merkûmun tereke-i ? sinden müvekkil-i merkûm ?  Efendiye bi’l-izâfe vekîl-

i mumâ-ileyh Mustafa Efendiye edâ ve tesâlime merkûmân Gadabet ve Ovadisten her 

birisine kıbel-i şer’iden tenbih olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Rabi aşer min şehr-i Cemaziye’l-ahir sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 54 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden Yemen 

vilâyetinden Sabancı orduyu Hümayun piyade üçüncü alayı Katibi iken iki yüz dört 

sene-i rumîyyesi Kânûn-ı Sâninin birinci gününde vefât eden Çerkez Mehmed ? 

efendinin verâsetini zevce-i menkûha-i metrûkesi Esma ebniyye Hacı Ömer ile sülb-i 

kebir oğlu Hasan Efendi ve sülbiyye-i kebire kızı Raziye, Behiyye ve Zekiyye ye 

münhâsıra ba’de’l kable’l-? ibn-i merkûm Hasan Efendi dahi vefât edüb verâsetini 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Safiyye bint-i Ali ile sülb-i sağîr oğlu Mehmede de 

münhâsıra ba’de kıbeli’l-?  sağir-i merkûm Mehmed dahi vefât edüb verâsetini inası 

mezbûre Safiyye Hatuna münhâsıra ve tashîh mesele-i mirâsileri ? ? şeriʼyye dört yüz 

seksan sehhâmden olub sehhâm-ı mezkûreden  seksan sekiz sehhâmi  zevce-i mezbûre 

Esma Hatuna ve seksan dörder sehhâmdan iki yüz elli altı sehmi nâsı mezbûrât Raziye 

ve Zekiyye ve Behriyye ve yüz kırk sehmi mezbûre Safiye Hatuna isabeti tahkikden 

sonra verese-i merkûmeden sahib-i arzuhâl ma’rifetüz’z-zât zevce-i mezbûre Esma ile ? 

mezbûrât Raziye ve Zekiyye ve Behriyye Hatunlar medîne-i mezkûre mahkemesinde 
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meclis-i şerimizde medîne-i mezkûrenin  Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali 

bin Abdullah müvâcehesinde merkûm Hacı Ali zevc ve pederimiz müteveffâ-yı mumâ-

ileyh Mehmed Delavor Efendinin malından ve yedinden istikrâz ve kabz ve umuruna 

sarfla istihlâk eylediği dört yüz seksan guruş alacak hakkı kıbeli’l-ahz ve’l-istifa vefât 

edüb meblâğ-ı mezkûr dört yüz seksan guruşdan üç yüz kırk guruş hisse-i ırsiyye-i 

şeriʼyyemize isabet etmekle meblâğ-ı mezkûr üç yüz kırk guruş merkûm Hacı Aliden 

bi’l-verâse halân taleb ederim deyü da’vâ  ettikde inde’s-sû‘âl merkûm Hacı Ali dahi 

cevâbında müteveffâ-yı mumâ-ileyh Mehmed Delavor Efendiye cihet-i merkûmeden ol 

mikdar guruş deyni olduğunu tab’ân ikrâr edüb ancak müdde’ât-ı mezbûrâtın ber-vech-i 

muharrer verâset müddealarını inkâr edecek müdde’at-ı mezbûrâtın ber-minvâl-i 

muharrer verâset müddealarını evvelan medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi 

imamı Abdulvahhab Efendi ibn-i Hacı Bekir Efendi ve muhtarı Mehmed bin Abdullah 

ta’riflerinden sırren ve bade Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden İsmail Efendi ibn-i Kâmil 

Efendi ve İskender Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Bekir Efendi ibn-i (Sahife 344) Ali 

ağadan bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-tezkiyye adaletleri ihbâr olunan 

mezkûr Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden Ali Osman Efendi ibn-i İsmail Efendi ve Kasım 

Efendi ibn-i Hüseyin Efendi nâm kimesneler şehadedleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i 

şer’i isbat itmegin mûcibince müddeʼî-iyât-ı mezbûrât Esma ve Raziye ve Zekiyye ve 

Behriyye Hatunların ber-vech-i muharrer verâsetlerine ba’de’l-hükm sâlifül zikr 

müddeʼî-i aliyye merkûm Hacı Alinin taht-ı ikrârında olan meblâğ-ı mezkûr dört yüz 

seksan guruşdan seksan sekiz guruş zevcet-i mezbûre Esma Hatuna ve seksan dörder 

guruşdan iki yüz elli aki guruş benât-ı mezbûrât Raziye ve Behriyye Hatunlara edâ ve 

teslîmiyle müddeʼî-i aliyye-i merkûm Hacı Ali ilzâm olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi ʻışrin min şehr-i Cemaziye’l-ahir sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 55 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Çatak Mahâllesinde sakin iken bundan akdem 

vefât eden ? sağir oğlu Agob veledi ? verâseti zevce-i metrukesi ? bint-i Simon ile sülb-i 

kebir oğulları Efendi ve Garabet ve Ohannis ve ? münhâsıra ba’de kıbeli’l-kısmet 

zevce-i mezbûre dahi vefât edüb verâseti sadri kebir oğulları merkûmân ? Efendi ile 

Garabet ve Ohannis ve ? tahkikden sonra verese-i merkûmeden sahib-i arzuhâl 

mezbûrât ? Efendi ile Ohannis bâ-hüccet-i şer’i vekîlleri Mustafa Efendi ibn-i Kasım 
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Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde zikri ati hâne ve bağçe 

va’zü’l yedleri lediyyü’l-tezkiyye adl ve makbûlü’ş-şehâde ettikleri evvelân mezkûr 

Çatak Mahâllesi rahibi Sergis Efendi veledi Sergis ve muhtarı Mardiros veledi Garabet 

taraflarından bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba’de medîne-i mezkûrenin  Çorbacı 

Mahâllesi ahâlîsinden Ovadis veledi Gregor ve mahâlllei mezkûre ahâlîsinden ? veledi 

Mardiros nâm kimesnelerden bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen ihbar olunan 

medîne-i mezkûrenin  Çorbacı Mahâllesi ahâlîsinden Agob veledi Garabet ve Ohannis 

veledi Makdis Garabet nâm kimesneler şehadedleriyle bil-müvâcehe ber-nehc-i şer’i 

sabit olan verese-i mezbûreden derûn-u arzuhâl mezkûrde mezkûru’l-ism merkûman 

Garabet ve Ovadisin vekîl-i şer’ileri medîne-i mezkûrenin  Haraza Mahâllesi 

ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Gabriel Efendi veledi Ohannis müvâcehesinde 

müvekkilûn-u merkûmun babaları ve mevrûsları müteveffâ-yı merkûm Agobdan 

mevrûs Mahâlle-i mezkûrde vâki bir tarafı Makos oğlu ? hânesi ve bir tarafı Palancı 

oğlu ? bağçesi ve bir tarafı ? oğlu Mehmed hânesi ve bir tarafı tarîk-i amm ile mahdûd ? 

seksan sekiz ve arzen yigirmi iki ? ? bin dokuz yüz kırk yedi arşun arazi üzerine yani 

sekiz bin guruş kıymetinde bir bâb hânenin sâl-ı hâl Rûmiinin Martı yigirmi üçüncü 

günü müvekkilûn-u merkûmûn ? Efendi ile ve Garabet ve Ohannis ve Ovadis hâzırun 

oldukları halde ? ? oğlu Mehmed cihetinden bir tarafı merkûm Mehmed hânesi ve bir 

tarafı tarîk-i amm ve bir tarafı merkûm Garabet hisse-i müfrezesi ve bir tarafı Palancı 

oğlu merkûm bağçesiyle mahdûd arazi on bir arşun mahâlîni ale’l-iştirâk ? 

müvekkillerim merkûman ? Efendi ile Ohannis hassalarına ve bir tarafı tarîk-i amm 

mezkûr ve bir tarafı merkûman ? Efendi ile Ohannis hisse-i müfreze-i mezkûreleri ? 

merkûm Palancıoğlu ? bağçesi ve bir tarafı merkûm Ovadisin hisse-i müfrezesiyle 

mahdûd (silik) (silik) (silik) arşun mahâllini merkûm Garabet hissesine ve bir tarafı 

mezkûr tarîk-i amm ve bir tarafı merkûm Garabetin hisse-i ? mezkûresi ve bir tarafı 

merkûm ? bağçesi ve bir tarafı merkûm Makos oğlu ? hânesi ile mahdûd ? beş buçuk 

arşun mahâlîni merkûm Ovadisin hissesine ikrâr ve taʼyin etmeleriyle ol vecihle hâne-i 

mahdûde-i mezkûreyi cem’i ?  huzûrunda ? taksîm edüb Husûs-ı mezkûr kıymetince ? 

her birileri taksîm-i mezkûri kabûl eylediklerinden sonra müvekkilûn-u merkûmân ? 

Efendi ile Ohannisin (Sahife 345) ber-taksîm mezkûr hisse-i ? mezkûrelerini 

müvekkilân merkûmân Garabet ve Ovadis tesâlimden imtinâ’ eylediklerinden taksîm-i 

mezkûr vecihle ? mezkûrelerini mahâlînde layık vecihle merkûmân ? Efendi ile 
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Ohannise tesâlimini bi’l-vekâle taleb ederim deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl vekîl-i 

mumâ-ileyh Gabriel Efendi dahi cevâbında yedimde olub yüz ? numero ile ? ve bin iki 

yüz dört senesi Muharremü’l-haramın üçüncü günü tarihli ? ve ol tarihde Malatya nâibi 

bulunan Mehmed Asım Şemseddin Efendinin imzâ ve ? hâvi işbu i’lâm-ı şer’î nâtık 

olunduğu üzere hâne-i mahdûde-i mezkûrenin selâse-i erbâaı müteveffâ-yı merkûm 

Agobdan semen-i medfû ve ? mukabilinde müvekkillerim merkûmân Garabet ve Ovadis 

ile müvekkil-i merkûm Ohannisin ale’l-iştirâk ? sırren mülkleridir deyü ? takrîr-i 

meşrûuna mutabık vekîli mumâ-ileyh Mustafa Efendinin inkârına ? müseccel bir kıta 

i’lâm-ı şer’i ibrâz ve irâsesiyle hâne-i mahdûde-i mezkûre bi-tamamihâ taksîm olmayub 

ancak müvekkilûn-u merkûmûn hâne-i mahdûde-i mezkûrenin ? meyânelerinde taksîm 

için sene-i ? şehr-i mayıs hululunda tecemmü ? isede ? muvâfıklarından nâşi taksîm 

edemeyüb deyü vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendinin ber-vech-i muharrer kısmet-i 

bilâ-arıza müddeasını bi’l-inkâr def’i merkûm Gabriel Efendi ber-vech-i muharrer 

i’lâmı mezkûrun ? isbatdan izhâr-ı ? edüb istimlâk ettikde merkûmân ? ve Ohannis ıdm-

i âlemlerine bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’iyemîn verilmeğin mûcibince def’i merkûm 

Gabriel Efendi hükm-ü i’lâm-ı mezkûrun müvekkilân-ı merkûmân ? Efendi ve 

Ohannise bi’l-izâfe vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendiye bilâ ? mu’ârızdan ba’de’l-

men’i vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendi ber-minvâl-i muharrer taksîm bil-rızâ 

müddeasını evvelân medîne-i mezkûrenin  Çanak Mahâllesi rahibi Mardiros Efendi 

veledi ? ve muhtarı Garabet veledi Karlos ile medîne-i mezkûrenin  Çorbacı Mahâllesi 

rahibi Agob Efendi veledi Madaros ve muhtarı Ahron veledi Agob nâmûn 

kimesnelerden ba varaka-i mestûre sırren ve ba’de medîne-i mezkûrenin  Çorbacı 

Mahâllesi ahâlîsinden ? veledi Sergi ve Ovadis veledi Kirkor nâm kimesnelerden bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-tezkiyye makbûlü’ş-şehâde idükleri ihbar 

olunan Çorbacı Mahâllesi ahâlîsinden ? oğlu Agob veledi İstephan ile mezkûr Çatak 

Mahâllesi ahâlîsinden ? oğlu Sergi veledi ? nâm kimesneler şehadedleriyle bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer’i isbat itmegin mûcibince ber-minvâl-i muharrer kısmet-i 

rızânın ? ba’de’l-hükm hisse-i ? mezkûrelerinin mahâlînde layık vecihle müvekkilân-ı 

merkûmân ? Efendi ile Ohannise tesâlimine müvekkilân-ı merkûmân Garabet ve İvadis 

bi’l-izâfe vekîl-i mumâ-ileyh Gabriel Efendiye beyyine olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Hamis aşer min şehr-i Cemaziye’l-ahir sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 
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Cilt 2 Numero 56 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Nuriye Mahâllesi sâkinelerinden ma’rifetüz’z-

zât sahib-i arzuhâl Sultan bint-i Hasan nâm Hatunun ba-hüccet-i şer’iyye vekîli medîne-

i mezkûrenin  Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Abdullah 

Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’îmizde 

Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden derun-u arzuhâl-ı mezkûrde mezkûrû’l-ismi Mustafa bin 

Mahmud müvâcehesinde hâzır-ı merkûm Mustafa müvekkilim mezbûre Sultanın zevc-i 

dahili olub zimmetinde mikdarı ma’kûd-u âli olan yüz elli guruşa bir kat yatak ve elli 

guruşa bir kilim ve iki yüz on guruşa on aded gazi altunu ve kırk guruşa üç sahan ve iki 

tas ve iki lenger ve altmış guruşa bir hamam leğeni ve otuz guruşa bir sandık mehr-i 

mu’accel ile müvekkilem mezbûrenin malından ve yedinden ahz ve kabz eylediği yüz 

yigirmi guruş sekiz  ? çamaşur ve kırk beş guruş bir tencere ve yetmiş guruşa bir ? ve 

altmış guruşa (Sahife 346) ve yüz guruş bir mahmurin ve bin üç yüz guruş ? cem’ân altı 

yüz doksan beş guruş ki cem’ân bin iki yüz otuz beş guruşu bil vekâle halân taleb 

ederim deyü baded da’vâ  ve’l-inkâr vekîl-i mumâ-ileyh Abdullah Efendi ber-minvâl-i 

muharrer müddeʼî-i aliyye merkûm Mustafanın müvekkile-i mezbûrenin malından ve 

yedinden ahz ve kabz altı yüz doksan beş guruşluk eşya müddeasını isbattan izhâr-ı acz 

edüb ? müddeʼî-i aliyye merkûm Mustafa bi’l-muvâcehe ber-nahc-ı şer’i tahlîf itmegin 

mucible mumâ-ileyh Abdullah Efendi mezkûr altı yüz doksan beş guruşluk eşya 

müddeʼasıyla müddeʼî-i aliyye merkûm Mustafaya bilâ beyyine-i mu’ârızdan ba’de’l-

men’i sâlifül zikr vekîl-i mumâ-ileyh Abdullah Efendi ber-vech-i muharrer mehr-i 

mu’accel-i mezkûr da’vâ sını evvela mezkûr Nuriye Mahâllesi imamı Ali Efendi ibn-i 

Hafız ve muhtarı Ali bin Mehmed nâm kimesnelerden bâ-varaka-i mestûre sırren ve 

ba’de mezkûr Nuriye Mahâllesi ahâlîsinden Hasan bin Hasan ve ? bin Ali nâm 

kimesnelerden bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-tezkiyye ? ihbar olunan 

mezkûr Nuriye Mahâllesi ahâlîsinden Hamza bin Hacı Emin ve Ahmed bin Mehmed 

nâm kimesneler şehadedleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i isbat itmegin mûcibince 

mihr-i muaccel-i mezkûr beş yüz kırk guruş müvekkilesi mezbûre Sultan Hatuna bi’l-

izâfe vekîl-i mumâ-ileyh Abdullah Efendiye edâ ve teslîme müddeʼî-i aliyye merkûm 

Mustafaya tebeyyün olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi Sâni ve’l-ʻışrin min şehr-i Cemaziye’l-ahir sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 
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Cilt 2 Numero 57 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Yeni Hamam Mahâllesi ahâlîsinden olub 

bundan akdem vefât eden devlet-i aliyye teb’asından ve ermeni milletinden ve Katırcı 

esnafından? Ohannis veledi ? verâsetini zevce-i metrukesi Kıymet veledi Simon ile 

sülbi kebir oğlu ? ve sağir oğlu ? ve sülbiyye-i kebire kızı Sara'ya münhâsıra olduğu 

bi’l-ihbar ledi’ş-şer’il enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra verese-i merkûmenin 

bilâ-isâle ve bilâ-vesâye bâ-hüccet-i şer’iyye vekîlleri medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı 

Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden sâhib-i arzuhâl Atmalı-zâde Hacı Hüseyin 

Efendi ibn-i ibn-i Hacı Hüseyin Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i 

şer’imizde yine medîne-i mezkûrenin  Sandiriz Mahâllesi ahâlîsinden bundan akdem 

vefât eden Agob veledi ? verâseti zevce-i metrûkesi ? ile sülb-i sağîr kızı Agob ve inas 

Turfanda ve li-ebeveyn er karındaşı Dipanosa münhâsıra olub verese-i merkûmeden 

derun-u arzuhâl mezkûrde mezkûru’l-ismi merkûm Dipanos müvâcehesinde medîne-i 

mezkûre çarşusunda kâin Sarıoğlu hânı civarında vâki bir tarafı Behçet Efendi dükkanı 

ve bir tarafı ? Ömer Efendi hânesi ve iki tarafı tarîk-i amm ile mahdûd ? mülk ve 

müşterek dükkanlarını müteveffâ-yı merkûm Agob ile merkûm Dipanos 

müvekkillerimin babaları ? müteveffâ-yı merkûm Ohannis fi 17 Rebiül Evvel sene 304 

tarihinde yüz aded yüzlük mecidi altunu semen-i medfû ve makbuzu mukabilinde bey’ 

ve temlik ve tesâlim olduğu iştirâ ve temellük ve tesâlim ve kabûl edüb tarih-i 

mezkûrden vefâtına değin ber vech-i mülkiyet müstakilen mutasarrıf iken ba’de 

vefâthâsı merkûm Dipanos dükkanı mahdûd-u mezkûre ? ? müdâhale etmekle sual 

olunub müdâhale-i mezkûrenin menfî bi’l-vekâle halân taleb ederim deyü mâı tağrîr-i 

meşrûhuna mutabık bir kıta sened ibrâz ve erâsesiyle baded da’vâ  ve’l-inkâr vekîl-i 

mumâ-ileyh Hacı Hüseyin Efendi ber-vech-i muharrer sırren müddeasını evvelân 

medîne-i mezkûrenin  Saray Mahâllesi imamı İsmail Efendi ibn-i Ahmed Efendi ve 

muhtarı Mustafa ibn-i Mustafa ve mediinei mezkûrenin Çorbacı Mahâllesi rahibi 

Mardiros Efendi ? ve muhtarı Garabet veledi Kalbos nâm kimesnelerden bâ-varaka-i 

mestûre sırren ve bade medîne-i mezkûrenin  Dabakhâne Mahâllesi ahâlîsinden Osman 

bin Bekir ve ? Baş Mahâllesi ahâlîsinden Mehmed bin İbrahim ve Bendbaşı Mahâllesi 

ahâlîsinden Kenan ağa veledi veledi Müfid ve Garabet veledi Gregor nâmun 

kimesnelerden bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-tezkiyye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde ettikleri ihbar olunan mezkûr Saray Mahâllesi ahâlîsinden (Sahife 
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347) Feyzullah Efendi ibn-i İsmail ve ? Çorbacı Mahâllesi ahâlîsinden ? veledi Sergi 

nâman kimesneler şehadedleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i isbat itmegin 

mûcibince dükkan-ı mahdûde-i mezkûreden kifâyed ve mahâlînde layık vecihle 

müvekkilûn-u merkûmûna tesâlimine merkûm Dipanos beyyine olunduğu tescil ve 

i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-yevmi’l-ʻışrin min şehr-i Cemaziye’l-ahir sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 58 

Medîne-i Malatya muzâfatından ? karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât 

eden Mehmed bin Mehmedin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Zeyneb bint-i 

Süleyman ile sülbi kebir oğlu Hacı ve Sülbiyye-i kebire kızı Zeynebe münhâsıra 

olduğunu inde’ş-şer’il enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i merkûmeden 

zevce-i mezbûre ma’rifetüz’z-zât Zeyneb Hatunun bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli medîne-i 

mezkûrenin  Sancakdar Mahâllesi ahâlîsinden Bekir bin Bekir medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer’imizde tereke-i müteveffâ-yı merkûm vaz’ül yed olan ibn-

i’l-merkûm Hacı vekîl-i merkûm Bekir Ağanın şer’an ve taleb-i vâki üzerine li-ecli’l-

mürafa’a usûl-ı mevzûasına tevfikân tevârih-i muhtelifede ayrı ayrı günlerde üç defa 

mahkemeye mahsûs verese iddi’âsını ? mahkemeye gelmediği ve vekîl dahi 

göndermediği ? mahkemeyi haberdar eylemediğine binâʼen hukûkunu be-her 

mahkemesi beş guruş ücretle cânib-i şer’i şerifden vekîl-i musahhar nasb ve taʼyin 

olunan medîne-i mezkûrenin  Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden 

Abdullah Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi müvâcehesinde müvekkile-i zevce-i mezbûre 

Zeyneb Hatunun müteveffâ-yı merkûm Mehmed zimmetinde takrîr ve ma’kûduyla olan 

yigirmi guruş bir kat yatak ve yüz guruş bir kilim doksan guruş bir ? entari ve yüz kırk 

guruş atlas ? ve Acem şalı ve yüz kırk guruş bir çift gümüş bilezik iki yüz on guruş ? 

mehr-i mu’accel ile beş yüz guruş mihri mü’eccel  ki cem’ân bin üç yüz guruş alacak 

hakkı müteveffâ-yı merkûmun tereke-i ? alınmak üzere müvekkilem mezbûre Zeyneb 

Hatuna edâ ve teslîme merkûm Hacı kıbeliş şer’iden ? olunmak bi’l-vekâle muradımdır 

deyü baded da’vâ  ve’l-inkâr vekîl-i merkûm Bekir ağa ber-minvâl-i muharrer 

müddeasını evvelân medîne-i mezkûre muzâfatından ? karyesi imamı Osman Efendi 

ibn-i Hasan ve muhtarı Mehmed bin Osman tarafından bâ-varaka-i mestûre sırren ve 

bade mezkûr karyesi ahâlîsinden Hasan bin Mehmed ve Cumali bin Cumaliden bi’l-
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muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-tezkiyye ? ihbar olunan ? zikr ? karyesi 

ahâlîsinden Yusuf bin Hüseyin ve Osman bin Hasan nâm kimesneler şehadedleriyle 

bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i ba’de’l-isbat ve’l-halef mûcibince meblâğ-ı mezkûr bin 

üç yüz guruşu bi’l-verâse vaz’ül yed olduğu  müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i ? sinden 

müddeʼî-iyye-i mezbûre Zeyneb Hatuna edâ ve teslîme gâ’ib-i merkûm Hacıya izâfetle 

vekîl-i musahhar mumâ-ileyh Abdullah Efendiye tenbih olunduğu tescil ve i’lâm 

olundu.  

Tahrîren fî’l-Samin ve’l-ʻışrin min şehr-i Cemaziye’l-ahir sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 348) 

Cilt 2 Numero 59 

Der-devlet-i-mütemekkine-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyûn 

mülükâneye mülhâk vakıfdan  medîne-i Malatyanın Atik şehri mahâllâtından Toptaş 

Mahâllesinde vâki cami-i şerifin civarında ? tamir ? sarf olunmak vakıfla evlâd-ı vakıf 

şürût medîne-i mezkûrenin  ? nâm mezra’sının bir kıta berat-ı şerif-i âlişân ile selâse 

erbâa hissesine mâlikân mutasarrıfların evlâd-ı vakıfdan Halil ve Osman ibn-i Mustafa 

nâm kimesnelerinde uhdelerinde iken mumâ-ileyhumâdan Halil bilâ-veled ve Osman 

kebir oğlu Mustafa Dervişi terk ederek vefât edüb cihet-i mezkûre mahlûl ve hizmet-i 

lazımesi muʼattal kalmış olmağla cihet-i mezkûreye mumâ-ileyh Mustafa Dervişin ehil 

ve müstahakk idüğü medîne-i mezkûre mahkemesinde ma’kûd huzûr-ı şer’i mâli 

ukûdde halâ medîne-i mezkûre evkaf müdiri rafaetlü Mustafa Kasım Efendi hâzır 

olduğu halde her biri be-garaz erbâb-ı vukû’’fdan medîne-i mezkûre muzâfatından 

Rustuşağı karyesi ahâlîsinden Hüseyin bin Mehmed ve Kuluşağı karyesi ahâlîsinden 

Osman bin Hacı Osman nâm ? sahîhde ? alî tarîki’ş-şehade ihbarlarıyla ledi’ş-şer’il 

enveer zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffîyyât-ı mumâ-ileyhumâ Halil ve 

Osmanın mahlûllerinden vazife-i mersûmesiyle mumâ-ileyh Mustafa Derviş Ağa 

uhdesinde tevcih ve yedine bir kıta berat-ı şerif-i âlişan sıdk ve ihsan buyrulmak 

ricasına bi’l-iltimas huzûr-ı meyâ-menşûr-u âlilerine arz ve i’lâm olundu.  

Cilt 2 Numero 60 

Ma‘mûrâtü’l-Azîz vilâyet-i celîlesi dahilinde ? ? olan medîne-i Malatya 

muzâfatından Orduzu karyesi ahâlîsinden olub Adana vilâyet-i celîlesi çarşısında 

Temurcu pazarında sakin iken bundan akdem vefât eden Mustafa bin Bekir bin Hasanın 
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vârisi olduğunu iddi’â eden karye-i mezkûre ahâlîsinden sahib-i arzuhâl işbu bâis’ül 

vesika Mehmed bin Ömer medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i 

enverde medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden derûn-u arzuhâl 

mezkûrde mezkûru’l-ism Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hacı İbrahim Efendi mahzarında 

da’vâ  ve takrîr-i kelâm edüb müteveffâ-yı merkûm Mustafanın vâlidesi Elif bint-i 

Mehmed bin Somuncu ile müteveffî pederim Ömer ile li-ebeveyn karındaşları olub 

babaları ismi Mehmed ve dedeleri ismi Somuncu ve ? reisleri ? zikr Orduzu karyesi 

olub ol vecihle yine müteveffâ-yı merkûm Mustafanın vâlidesi müteveffâ Elif Hatunun 

li-ebeveyn er karındaşı Ömerin oğlu olmağla verâsetini asûbet-i nesebiyye cihetinden 

benimle gaibân-ı ani’l-meclis li-ebeveyn er karındaşım İbrahim ve kız karındaşım 

Emineye münhâsıra ve bizden gayrı vâris ve terekesine müstahakk ahârı olmamağla 

mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm Mustafanın hayatında malından ve yedinden inkıraz ve 

kabz ve umurûna sarfla istihlâk edüb mumâ-ileyh Hacı Mustafa Efendi zimmetinde 

alacak hakkı olan yigirmi guruş kıbeli’l-ahz ve’l-istif’a vefât etmekle meblâğ-ı mezkûr 

yigirmi guruşdan sekiz guruş bana edâ ve teslîmle mumâ-ileyh Hacı Mustafa Efendiye 

kıbel-i şer’iden beyyine olunmak bi’l-verâse muradımdır da’vâ  ettikde kable’s-sual 

olduğu cevâbında cihet-i merkûmeden ol mikdar guruş müteveffâ-yı merkûm Mustafaya 

deyni olduğunu tab’ân ikrâr edüb lakin müddeʼî-i merkûm Mehmedin ber-vech-i 

muharrer verâset müddeasını inkâr edecek müddeʼî-i merkûm Mehmedden ber-vech-i 

muharrer verâset müddeasına muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i 

mesâliminden ve karye-i mezkûre ahâlîsinden Hasan bin Mehmed ve Bekir bin Osman 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’i hâzıran olub işre’ş-şehâdet fi’l-hakîka 

müteveffâ-yı merkûm Mustafanın vâlidesi Elif bint-i Mehmed bin Somuncu ile işbu 

müddeʼî-i merkûm Mehmedin pederi li-ebeveyn biraderleri olub babaları ismi Mehmed 

ve dedeleri ismi Somuncu ve ? reisleri mezkûr Orduzu karyesi olub ol vecihle 

müteveffâ-yı merkûm Mustafanın verâsetini ? ? cihetinden ? oğulları müddeʼî-i merkûm 

Mehmed ile gâʻib-i âni’l-meclis İbrahim ve kız karındaşları Emineye münhâsıra olub 

bunlardan gayrı vâris ve terekesine müstahakk aharı kimesne olduğu ma’lûmumuz 

değildir bu husûsla bu vech üzere şâhidiz ve şehâdet dahi ideriz deyü her biri edayı 

şehaded ettiklerinden şâhidân-ı merkûmândan her biri evvelâ karye-i mezkûre imamı 

Mehmed Efendi (Sahife 349) ibn-i Ali Efendi ve muhtarı Mehmed bin Caferden bâ-

varaka-i mestûre sırren ve bade karye-i mezkûre ahâlîsinden Ömer bin Osman ve 
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Mehmed bin Osman nâm kimesnelerden bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i ba’de’l ? ve 

tezkiyye şehâdetleri ma’kûd olmağın mucible müddeʼî-i merkûm Mehmedin verâsetine 

ba’de’l-hükm mûmaileyh Hacı Mustafa Efendinin ber-minvâl-i muharrer ikrâr ve 

i’tirafıyla ? meblâğ-ı mezkûr yigirmi guruşdan sekiz guruş müddeʼî-i merkûm 

Mehmedʼe edâ ve teslîmiyle mumâ-ileyh Mustafa Efendi ilzâm olunduğu tescil ve i’lâm 

olundu.  

Fi 29 Cemaziye’l-ahir sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve elf.  

Cilt 2 Numero 61 

Ma‘mûrâtü’l-Azîz  vilâyet-i celîlesi kurrâlarından Soğanlı karyesi ahâlîsinden 

Osman ağa bin Alinin medîne-i Malatya mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde 

medîne-i mezkûrenin  mahâllâtından İlyas mahâllaesi ahâlîsinden ve da’vâ  

vekîllerinden Hakalmaz Hasan ağa ibn-i Hasan mahzârında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm 

edüb medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden Atmalı-zâde Hacı Hüseyin 

Efendinin alehime ikame eylediği Aşâr da’vâsıyla bundan böyle leh ve alehimde vukû’ 

bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i şeriʼyye ve nizâmiyede muhâkeme 

ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb ve istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye 

ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd ikâmesine ve yemîn tekaliifine ve i’lâm ahzına ve 

icrâya müracaata ve’l-hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve kanûniyyenin derece-i nihâyetine 

kadar isti’mâlime tarafımdan mumâ-ileyh Hasan ağayı vekalet-i mutlâka-i sahîhâ-i 

şeriʼyye ile vekîl ve naibi münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi ber minvâl-i muharrer kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya 

taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-Sani min şehr-i Receb’ül ? sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 62 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Hacı 

Mustafa bin Hasan Efendi medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i 

enverde medîne-i mezkûrenin  Saray Mahâllesi ahalsinden ve da’vâ  vekîllerinden 

Mustafa Efendi ibn-i Kasım Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb 

mezkûr Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Ümm Osman Efendi ibn-i Mehmed Efendi 

ile meyânemizde meskun eşyâ-ı vesâire da’vâsıyla bundan böyle leh ve alehimde vukû’ 

bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i şeriʼyye ve nizâmiyede 

muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb  istinâf ve temyîze ve iade-i 
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mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd ikâmesine ve yemîn tekalifine ve i’lâm 

ahzına ve tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya müracaata ve’l-hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve 

kanûniyyenin derece-i nihâyetine değin tarafımdan mumâ-ileyh Mustafa Efendiyi 

vekalet-i mutlâka-i sahîhâ-i şeriʼyye ile vekîl ve naibi münasib nasb ve taʼyin eyledim 

dedikde ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini 

kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd vve iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ 

olundu. Tahrîren fî’l-Râbi min şehr-i Receb’ül ? sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

  (Sahife 350) 

Cilt 2 Numero 63 

Medîne-i Malatya muzâfatından İzolli nahiyesinin Kale karyesi ahâlîsinden Hacı 

Mehmed medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘i şerîf-i enverde medîne-i 

mezkûrenin  Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ vekîllerinden Mustafa Efendi ibn-i 

Kasım Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb karye-i mezkûre 

sâkinelerinden ? vâlidem Zeyneb bint-i Süleyman ile meyânemizde meskun ırs ve mihr 

da’vâlarından dolayı â‘id olduğu mahkeme-i şeriʼyye ve nizâmiyede muhâkeme ve 

mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb  istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve 

hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd ikâmesine ve yemîn tekaliifine ve i’lâm ahzına ve 

tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya müracaata ve’l-hâsıl salahiyet-i şer’iyye ve 

kanûniyyenin derece-i nihâyetine değin tarafımdan mumâ-ileyh Mustafa Efendiyi 

vekalet-i mutlâka-i sahîhâ-i şeriʼyye ile vekîl ve naibi münasib nasb ve taʼyin eyledim 

dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya 

taʼahhüd vve iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-Râbi min şehr-i Receb’ül ? sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 64 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Uçbağlar Mahâllesi ahâlîsinden ve asâkir-i 

şâhâne yigirmi sekizinci alayının birinci taburunun dördüncü bölüğü melâzım-ı sânisi 

Ali Rıza Efendi ibn-i Mehmed ağa medinei medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i 

şer‘i şerîf-i enverde ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb pederim Hacı Mehmed ağa ibn-i 

Mehmed ağa asâkir-i şâhâne yigirmi beşinci alayının ikinci taburunun kolağası iken 

vefât edüb verâseti benimle gâʻib-i âni’l-meclis sülbiyye-i kebire kızı Mürivvet Hatuna 

ve zevce-i menkûha-i metrûkesi Cemile Hatun ebniyye Hacı Ali paşaya munhasıre olub 

ve tashîh-i mesele-i mirâsileri bâ-hükm’ül ? yigirmi dörd sehhâmden olub sehhâm-ı 
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mezkûreden üç sehmi zevce-i mezkûre Cemile Hatuna ve yedi sehmi bint-i mezbûre 

Mürivvet Hatuna ve on dört sehmi bana isabet ettikden sonra mûrisimiz müteveffâ-yı 

mumâ-ileyh babam Hacı Mehmed ağanın muhallefatı olub hin-i vefâtında Erzincanda 

terk eylediği emlâk ve arazi ve nükûd ve zımmândan bâ-tashîh-i mezkûr bana ırsen ve ? 

intikâl eden hisse-i ma’lûmesi mahâlînde vaz’ül yed olanlardan taleb ve da’vâya ve 

zımmınâsınde olan hakkımı ahz ve kabz ve makbuzu bana irsâl ve isâle ve alehimde 

vukû’ bulacak kaffe-i de‘âviden dolayı mahkeme-i şeriʼyye ve nizâmiyede muhâkeme 

ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb vetebliğ ve tebellüğ ve i’tiraz-ı ale’lhükm ve 

iade-i mahkeme ve istinâf ve temyîze ve hükm-ü ğıyâbi talebine şuhûd ikâmesine ve 

istihlâk ve i’lâm ahzına ve icrâya müracaata ve me‘mûri huzûrunda tağrir-i ferâğa ve 

inde’l-iktizâ diğerini tevkile ve’l-hâsıl salahiyet-i şeriʼyye ve kanuniyyenin son 

derecesine kadar isti’mâline tarafımdan Erzincan'da sâkin asâkir-i şâhânenin yigirmi 

üçüncü  taburu alay katibi Mustafa Efendi ibn-i Abdullah Efendiyi kabûlüne mevkûf 

vekâlet-i amme-i mutlaka-i amme-i sahîha-i şeriʼyye ile vekîl ve naibi münasib nasb ve 

taʼyin eyledim dedikde mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-Tas’i min şehr-i Recebüʼl ? sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 65 

An-asl Trabzon vilâyet-i celîlesi dahilinde ? ahâlîsinden olub el-yevm 

Malatyanın Şeyh Veli-zâde hânında muvakkaten mukîm tüccardan Ali Efendi ibn-i 

Kibar Efendi medîne-i mezkûrenin mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-

i mezkûrenin  Saray Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Mustafa Efendi ibn-i 

Kasım Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb vilâyet-i mezkûrenin kazâ-ı 

mezkûr ahâlîsinden olub el-yevm muvakkaten Malatyanın hân-ı mezkûre tüccarından 

Süleyman Efendi ibn-i Hacı Hasan ağanın vekîli Atmalı-zâde Hacı Hüseyin Efendinin 

alehimde ikâme eylemiş olduğu alacak da’vâsıyla bundan böyle leh ve alehimde vukû’ 

bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i şeriʼyye ve nizâmiyede 

muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb  istinâf ve temyîze ve iade-i 

mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd ikâme ve istimaine ve yemîn tekalifine 

ve i’lâm ahzına ve tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya müracaata ve’l-hâsıl salahiyet-i 

şer’iyye ve kanûniyyenin derece-i nihâyetine kadar tarafımdan mumâ-ileyh Mustafa 

Efendiyi vekalet-i mutlâka-i sahîhâ-i şeriʼyye ile vekîl ve naibi münasib (Sahife 351) 

nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi ber minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl 
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ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd vve iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-

taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-ʻışrin min şehr-i Cemaziye’l-ahir sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 66 

Zikr-i âti husûsun mahâlînde istimâ’i ketb ve tahrîri için kıbel-i şer’il enverden 

irsâl olunan katib Aziz Efendi ibn-i Osman Efendi medîne-i Malatya mahâllâtından 

Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden Sarı-zâde Ahmed ağa ibn-i Süleyman ağanın hânesine 

varub zeyl ? muharrerü’l-esâmi mesâlimin huzûrlarında akd-ı meclis-i şer’i âli ettikde 

hâzırûn-u merkûmun ta’rifleriye marife Fatıma ? ebniyye  Mehmed ? Efendi nâm Hatun 

meclis-i ma’kûd mezkûrde takrîr-i kelâm edüb bin iki yüz seksan bir senesi Saferü’l-

hayrın beşinci günü tarihiyle ? olub cânib-i hazine-i evkâf-ı hümâyundan verilen işbu 

ibrâz eylediğim bir kıta vakıf ? mantûkunca cennetmekân Sultan Mahmud Hân-ı sâni ? 

hazretlerinin evkâf-ı şerîfesi mülhâkatından merhûm Hayri Mehmed ağa vakfı ? 

Galataya muzâfa ? Kasım Paşa da Çanmalı Mecid Mahâllesinde küçük hamam 

sokağında kâin bir tarafı ? Mustafa ağa ibn-i Osman ağa ve bir tarafı Mısırlı Ahmed ağa 

? menzilleri ve tarafeyni tarîk-i amm ile mahdûd üç numero ile murakkam bir bâb vakıf 

manzile mutasarrıf olan Porgalı Eşref ağa ibn-i el-hac Hüseyin ibn-i Abdullahdan olub 

sadriyye-i sağire kızlarım Penbe ? ve Safiyye Haceri terk ederek merkûm Eşref ağanın 

vûkû ? hâne-i mehdûde-i mezkûre ? sağirtân-ı mezbûrtân bilâ-bedel ? ba’de’l-intikâl bâ-

hüccet-i şer’iyye sağiretân-ı mezbûretân vesâyetim hasebiyle hâne-i mahdûde-i 

mezkûreyi tarafından bi’l-icab ve’l-kabûl altı bin guruş semen-i medfû ve ? 

mukabelesinde İbrahim ağa ibn-i Mustafa ağaya bilâ-vesâye ferâğ edüb ba’de merkûm 

İbrahim ağa dahi hâne-i mahdûde-i mezkûreyi yine tarafından bi’l-icab ve’l-kabûl altı 

bin guruş semen-i medfû ve ? ba’de’l-ferâğ sağirtân-ı mezbûrtânın mallarından ? 

eylediğim altı bin guruş deynime mukabil menzîl-i mezkûru sağirtân-ı mezbûrtâna ? 

ferâğ eyledikden sonra sağirtân-ı mezbûrtândan Penbe ? vefât edüb verâseti benimle 

sağire-i mezbûre ve Safiyye Hacere münhâsıra ba’de kable’l? mezbûre ve sağire-i Hacer 

dahi vefât edüb verâseti bana münhâsıra olduğuna binâʼen manzil-i mezkûr hassaren 

bana intikâl etmekle menzil-i mezkûru mahâlînde talibi zuhûrunda yetmiş misline âhere 

ferâğ ve semenini ahz ve kabz ve makbuzunu bana irsâl ve esâle ve me‘mûri huzûrunda 

ferâğ-ı mezkûru takrîre ve muâmelât-ı lazımesini ? tashîhe ve ledi’l-iktizâ ? ve menzil-i 
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mezkûrdan dolayı leh ve alehimde da’vâ  vukû’’unda â‘id olduğu mahkeme-i şeriʼyye 

ve nizâmiyede muhâkeme muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i 

mahkemeye  ale’l-hükm ve şuhûd ikâmesine ve istihlâka ve i’lâm istihsaline tebliğ ve 

tebellüğüne ve icrâya müracaata ve hacze ve sulh ve ibraya ve âharı tevkîle ve salahiyet-

i şeriʼyye ve nizamiyenin bi-tamamihâ isti’mâline tarafımdan vekalet-i amme-i mutlaka-

i sahiîha-i şeriʼyye ile kabûlüne mevkûf mezkûr ? Mecid Mahâllesi imamı Hafız Ahmed 

Efendi ibn-i Mustafa ağayı vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ? 

şer’i ? mumâ-ileyh mahâlînde ketb ve tahrir ve ma’ân mebsûs ? şer’ile huzûr-ı şer’i 

gelib alî vukû’’ ? ve tefhim itmegin mâ-vak’a bi’l? ketb olundu.  

Tahrîren fî’l-Tas’i min şehr-i Receb’ül ? sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 67 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Kırçuval Mahâllesi ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât eden Şebrus-zâde Osman ağa ibn-i Hacı İbrahim ibn-i Bektaş ağanın 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i ? ve sülb-i kebir oğulları Cafer ve 

Hüseyin ve Hasan ve İsmail ve Ali ve Süleyman ağalar ile sülbiyye-i kebire kızları 

Hadice ve Ümmühana münhâsıra ba’de kıbeli’l-kısmet ibn-i merkûm Hasan ağa vefât 

edüb verâseti sülbi kebir oğlu Mehmede münhâsıra ve tashîh mesele-i mirâsileri bi-

hükm? ? yüz on iki sehhâmden olub sehhâm-ı mezkûreden on dört sehmi zevce-i 

mezbûre Fatıma Hatun ve on dörder sehhâmden seksan dört sehmi ibnûn merkûmûn ve 

yedişer sehhâmden on dört sehmi benât-ı mezbûrtana isabeti taksîmden sonra verese-i 

merkûmeden sahib-i (Sahife 352) arzuhâl ibn-i merkûm Mehmed medîne-i mezkûre 

mahkemesinde meclis-i şer‘imizde zikr-i âti ? va’zü’l yedi mütehakkık olan medîne-i 

mezkûre muzâfatından Orduzu karyesi Mahâllesi ahâlîsinden derûn-u mezkûrde 

mezkûru’l-ismi Hacı İsmail Ağa müvâcehesinde medîne-i mezkûre çarşusunda ve eski 

arsa civarında kâ’in bir tarafı ? -zâde Yusuf Efendi ve bir tarafı ? -zâde Süleyman 

dükkanları ve tarafeyn sokak ile mahdûd bir kıta arsa üzerine mebni üç bâb dükkan 

ceddim müteveffâ-yı merkûm Osman ağanın hayatında yedinde müstakilen malı ve 

mülkü olub ba’de vefât pederim merkûm Hasan ağa ile vereselerindeki merkûmeye 

ba’de’l-intikal babam merkûm Hasan ağanın dahi vukû’’-u vefâtıyla ber-tashîh mezkûr 

hisse-i ırsiyye-i şerʼiyyesi hassaren bana mevrûs olmuş iken mumâ-ileyh İsmail ağa 

dükkanına mezkûreyi ? ve hala va’zü’l yedleri olmağla sual olunub dükkanı mezkûrede 

ber-tashîh yüz on iki sehhâmden on dört sehmi hisse-i ırsiyye-i şâyiamdan kifayed ve 
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layık vecihle mahâlînde bana teslîme kıbel-i şer’iden mumâ-ileyh İsmail ağaya beyyine 

olunmak bi’l-verâse muradımdır deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl mumâ-ileyh İsmail ağa 

dahi cevâbında babam müteveffâ-yı mumâ-ileyh Osman ağa ibn-i Hacı İbrahim ağa ibn-

i ? ağa hâl-ı hayatında ve zemân-ı ? emr-i Allahʼul mülk ? eylediğinden sonra silk-i 

mülk-ü sahîhiminde ? olub medîne-i mezkûre çarşusunda eski arsa civarında vâki 

dükkan-ı mahdûde-i mezkûreyi vakf-ı sahîh-i şer’i ve ? sarîh müddeʼî-i ile vakfı vasîye 

edüb ? şart etlediği dükkaneyn-i mahdûde-i mezkûre âherde icâr olunub hâsıl olan ? 

medinei mezkûrede vâki sükûdlu câmi-i şerifin ? kâ’in vâkf-ı mumâ-ileyh Bektaş 

ağannın inşa ettirdiği ebvân ile cami-i mezkûrun sadırlarının ta’mir-u zeminine sarf 

oluna deyü ba’de’l-vasîyyet ? âli ? vefât edüb müteveffâ-yı muumaileyhin sâlis malı 

mâl-ı  ? olmağla dükkaneyn-i mahdûde-i mezkûreye vakfiyyet imün vaz’ül yedederim 

deyü ba’de’d-def‘i  müddeʼî-i merkûm Mehmed ber-vech-i muharrer müteveffâ-yı 

mumâ-ileyhin sâlis muhâlefatı dükkaneyn-i mahdûde-i mezkûreye mesâid olduğunu 

ikrâr ancak müddeʼî-i aliyye mumâ-ileyh İsmail ağanınn ber-vech-i meşrûh üzere 

dükkaneyn-i mahdûde-i mezkûre müteveffâ-yı mumâ-ileyh tarafından ber-tarîk-i 

vasîyyet vakf olunduğu müdafaasını inkâr etmekle def’i merkûm İsmail ağa evvelân 

medîne-i mezkûrenin  Ğarine Mahâllesi imamı müderrisiyye-i kirâmdan mükerrematlü 

Halil Efendi ibn-i Hasan Efendi ve Emir Ahmed-zâde yine müderrisiyye-i kirâmdan 

mükerrematlü Osman Efendi ibn-i Abdullah nâm kimesnelerden bâ-varaka-i meztûre 

sırren ve ba’de medîne-i mezkûrenin  Tekmezar Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Veli bin 

İbrahim ve medîne-i mezkûrenin  Akpınar Mahâllesi ahâlîsinden Hasan Efendi ibn-i 

Mehmed Efendi nâm kimesnelerden bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-

tezkiyye ? şehâdetleri ihbar olunan medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi imamı 

müderris-i kirâmdan mükerrematlü Abdulvahhab Efendi ibn-i Hacı Bekir Efendi ve 

mezkûr Akpınar Mahâllesi imamı müderrisiyye-i kirâmdan mükerrematlü Hasan Efendi 

ibn-i Mehmed Sâ‘id Efendi nâm kimesnelerin şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i 

şer’i isbat itmegin mûcibince vakf-ı müteveffâ-yı mumâ-ileyhin ber-minvâl-i muharrer 

vasîyyet ve meşrûtu vecihle dükkaneyn-i mahdûde-i mezkûrenin ber-tarîk-i vasîyyet 

vakfın ? ba’de’l-hükm müddeʼî-i mumâ-ileyh Mehmed ağa da’vâ yı mezkûresiyle 

mumâ-ileyh İsmail ağaya ber-vech-i şer’i mu’ârızadan men olunduğu tescil ve i’lâm 

olundu.  

Tahrîren fî’l-Sâlis min şehr-i Receb’ül ? sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 
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Cilt 2 Numero 68 

Medîne-i Malatya muzâfatından Çırmıktı karyesinde Hayroğlu Mahâllesi 

ahâlîsinden ? ikinci bölüğü efrâdından iken bundan akdem vefât eden Ali bin 

Mehmedin verâseti zevce-i menkûhâ-i metrûkesi Fatıma bint-i Hüseyin ile inâsı Fatıma 

bint-i İbrahim ve sülbiyye-i sağire kerimesi Emine ve babası Mehmed bin Ömere 

münhâsıra ve tashîh mesele-i mürasileri ? hükmü’l? yigirmi dört sehhâmden olub 

sehhâm-ı mezkûreden üç sehmi zevce-i mezbûre Fatıma bint-i Hatuna ve dört sehmi 

ümü mezkûr Fatıma ve on iki sehmi bint-i mezbûre Emineye ve beş sehmi ibn-i 

merkûm Mehmede isabeti tahkikden sonra verese-i merkûmeden sahib-i arzuhâl 

merkûm Mehmed medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i 

mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hacı İbrahim 

Efendi müvâcehesinde merkûm Hacı Mustafa oğlum müteveffâ-yı merkûm Alinin 

malından ve yedinden ahz ve kabz ve umuruna sarfla istihlâk eylediği yigirmi dört bin 

guruş alacak hakkı kable’l-ahz ve’l-istîfâ (Sahife 353) vefât edüb meblâğ-ı mezkûr 

yigirmi dört guruşdan hisse-i ırsiyye-i ? isabet eden beş guruşu bana edâ ve teslîme 

merkûm Hacı Mustafa kıbel-i şer’iden beyyine olunmak muradımdır deyü ba’de’d-

da’vâ ve’s-sû‘âl merkûm Hacı Mustafa dahi cevâbında müteveffâ-yı merkûm Aliye 

cihet-i merumeden ol mikdar guruş deyni olduğunu ? ikrâr edüb ancak müddeʼî-i 

merkûmun ber-vech-i muharrer verâset müddeasını inkâr etmekle müddeʼî-i merkûm 

Mehmed ber-minvâl-i muharrer verâset müddeasını Mahâlle-i mezkûre imamı Bekir 

Efendi bin Mehmed Efendi ve muhtarı Ömer bin Mustafa taraflarından bâ-varaka-i 

mestûre sırren ve ba’de Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden İbrahim bin Osman ve Ömer bin 

Mustafadan bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i elenen lediyyü’l-tezkiyye ? ihbar olunan 

Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden İsmail bin Hacı Halil ve Mustafa bin Ömer nâm 

kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i isbat itmegin mûcibince 

müddeʼî-i merkûm Mehmedin ber-vech-i muharrer verâsetine ba’de’l-hükm sâlifü’z-

zikr müddeʼî-i âli merkûm Hacı Mustafanın taht-ı ikrârında olan meblâğ-ı mezkûr 

yigirmi dört guruşdan beş guruş müddeʼî-i merkûm Mehmede edâ ve teslîmle müddeʼî-i 

âli merkûm Hacı Mustafaya ilzâm olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-Rabi aşer min şehr-i Receb’ül ? sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve elf. 
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Cilt 2 Numero 69 

Medîne-i Malatya sancağı dahilinde Kahta kazasının  Şiro nahiyesinde ? karyesi 

ahâlîsinden ? oğlu Ali bin Hüseyin ve medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i 

şer’imizde medîne-i mezkûrenin  asâkir-i şâhâne zabtiye melâzım-ı sânisi İbrahim 

Efendi ibn-i Osman Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb der-alîyyeden 

sâdır olub medîne-i mezkûre ? olan ? osmaniyyenin ahz ve kabz ile bundan böyle leh ve 

alehimde vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi â‘id olduğu mahkeme-i 

şeriʼyye ve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve 

temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd ikâmesine ve yemîn 

tekâlifine ve i’lâm ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya müracaata ve’l-hâsıl 

salahiyyet-i şeriʼyye ve kanuniyyenin son derecesine değin isti’mâle tarafımdan mumâ-

ileyh İbrahim Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlakâ-i sahîha-i şeriʼyye ile vekîl ve nâ’ib-i 

münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi minvâl-i muharrer 

üzere kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-

vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-Hamis aşer min şehr-i Receb’ül ? sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf. 

Cilt 2 Numero 70 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Hasan Bey Mahâllesi ahâlîsinden Kör oğlu 

Hacı Hasan bin Hacı Ömer ve Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden Hac İbrahim ağa ibn-i 

İsmail ağa ile Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden ?  Ali Efendi bin ?  Efendi nâmân 

kimesneler medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-i 

mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Atmalı-zâde Hacı 

Hüseyin Efendi ibn-i Hacı Hüseyin mahzarında her biri başka başka ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm edüb medîne-i mezkûrenin  Sancakdar Mahâllesi ahâlîsinden ?  

Abdulhalim Efendi ile Hasan Bey Mahâllesi ahâlîsinden Tırnova-zâde Hacı Mustafa 

Efendi ile meyânelerimizde aşâr vesâire de‘âvileriyle bundan böyle lehümâ ve 

alehümâlarımızda vukû’’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimizi â‘id olduğu 

mahkeme-i şeriʼyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i 

cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd 

ikâmesine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya müracaata 

ve’l-hâsıl salahiyyet-i şeriʼyye ve kanuniyyenin son derecesine değin isti’mâle 



338 
 

taraflarımızdan mumâ-ileyh Hacı Hüseyin Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlakâ-i sahîha-i 

şeriʼyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i 

mezkûreyi minvâl-i muharrer üzere kabûl (Sahife 354) ve hizmet-i lazımesini kemâ-

yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l-Hamis aşer min şehr-i Recebü’l- mücerreb sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 71 

Medîne-i Malatyaya muzâf Çuloğlu karyesi ahâlîsinden olub yigirmi beşinci 

alayın birinci taburu efrâdından iken bundan akdem vefât eden Hasan bin Hüseyinin 

verâsetini zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Cumali ile Hacı Hüseyin bin 

Hüseyin ve sülb-i sağîr oğulları Ramazan ve Hüseyine münhâsıra ve tashîh mesele-i 

mirâsileri bâ-hükm ?  kırk sekiz sehhâmden olub sehhâm-ı mezkûreden altı sehmi 

zevce-i mezbûre Fatımaya ve sekiz sehmi ibn-i merkûm Hüseyine ve on yedişer 

sehhâmden otuz sehmi sülb-i sağirân-ı merkûmân Ramazan ve Hüseyine isabeti 

tahkikinden sonra verese-i merkûmeden sahib-i arzuhâl ibn-i merkûm Hüseyin medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin  Mustafa Paşa 

Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Abdullah müvâcehesinde merkûm Hacı Ali oğlum 

müteveffâ-yı merkûm Hasanın malından ve yedinden inkırâz ve kabz ve umûruna sarfla 

istihlâk eylediği kırk sekiz guruş hisse-i ırsiyye-i şer’iyyeme isabet etmekle meblâğ-ı 

mezkûr sekiz guruş bana edâ ve teslîme merkûm Hacı Aliye kıbel-i şer’iden beyyine 

olunmak muradımdır deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl merkûm Hacı Ali dahi cevâbında 

müteveffâ-yı merkûm Hasana cihet-i merkûmeden ol mikdar deyni olduğunu tab’ân 

ikrâr edüb ancak müddeʼî-i merkûmun ber-vech-i muharrer verâset müddeasını inkâr 

etmekle müddeʼî-i merkûm Hüseyin ber-minvâl-i muharrer verâset müddeasını evvelâ 

Hasan Bey Mahâllesi imamı Ali Efendi ibn-i Hasan Efendi ve muhtarı Mehmed Ali bin 

Hüseyin taraflarından bâ-varaka-i mestûre sırren ve bade Nuriye Mahâllesi ahâlîsinden 

Cumali bin İbrahim ve Abdurrahman bin Bekirden bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i 

alenen lediyyü’l-tezkiyye iddetleri ihbâr olunan mezkûr Hasan Bey Mahâllesi 

ahâlîsinden Ali bin Mehmed ve Mustafa bin Hüseyin nâm kimesneler şehadedleriyle 

bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i isbat itmegin mûcibince müddeʼî-i merkûmun ber-vech-i 

muharrer verâsetine ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr müddeʼî-i âli merkûm Hacı Alinin taht-ı 

ikrârında olan meblâğ-ı mezkûr kırk sekiz guruşdan sekiz guruşu müddeʼî-i merkûm 
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Hüseyine edâ ve teslîmiyle müddeʼî-i âliyye-i merkûm Hacı Ali ilzâm olunduğu tescil 

ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l-sadis ve’l-ʻışrin min şehr-i Receb’ül ? sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 72 

  Zikr-i âti husûsun mahâlînde istimâ’i ketb ve tahrîri içün kıbel-i şer’il enverden 

irsâl kılınan kâtib Aziz Efendi ibn-i Osman Efendi medîne-i Malatya mahâllâtından 

Çuhâri-zâde Mahâllesi ahâlîsinden İsmail ağa ibn-i Hacı Mehmed ağa hânesine varub 

zeyl-i hüccette muharrerü’l-ismi mesâlimin huzûrlarında akd-ı meclis-i şer’i mâli 

ettikde hâzırûn-u merkûmûnun ta’rifleriyle maʼrife Sultan bint-i Ömer nâm Hatun 

meclis-i ma’kûd-u mezkûrde Çırmıktı kazası ahâlîsinden Hüseyin Efendi ibn-i Mustafa 

ağa mahzarında ikrâr-ı tamm ve takrîr-i kelâm edüb pederim müteveffî Ömer bin 

Abdullahdan mevrûs olub Maden kazasında karşı sokağında kâin bir tarafı Mustafa 

Aşık bir tarafı Sâ‘id ile Aşık Ömer ve bir tarafı Cumali bin Hasan hâneleri ve taraf-ı 

râbi tarîk-i amm ile mahdûd bir bâb hanenin tâli zuhûrunda semen-i misliyle aher bey’ 

ve semenini ahz ve kabz ve makbuzunu bana irsâl ve isâle ve me‘mûri huzûrunda bey’i 

mezkûri takrire ve muamelât-ı lazımesini ?  ve ?  tashîhe ve lede’l-iktizâ âherde ihbara 

ve menzil-i mezkûrden dolayı leh ve alehimde da’vâ  vukû’’unda aiid olduğu mahkeme-

i şeriʼyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf 

ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd ikâmesine ve 

istihâk ve i’lâm istihsâline tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya müracaata ve hacza ve sulh 

ve ibrâya ve âharı tevkîle salahiyyet-i şeriʼyye ve kanuniyyenin bi-tamamihâ isti’mâline 

tarafımdan mumâ-ileyh Hüseyin Efendiyi vekâlet-i amme-i mutlakâ-i sahîha-i şeriʼyye 

ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi ber minvâl-i 

muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya 

taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l Salis ve’l-ʻışrin min şehr-i Receb’ül ? sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

(Sahife 355) 

Cilt 2 Numero 73 

Husûs-ı âtî’-l beyânın mahâllinde ketb ve tahrîr istimâ’-i takrire taraf-ı şer’îden 

me’zûnen irsâl kılınan medîne-i Malatya sancağının mahkeme-i şer’iyye ketebesinden 
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Aziz Efendi ibn-i Osman Efendi medîne-i mezkûre mahâllâtından Hasanbey Mahâllesi 

ahâlîsinden Silvân-zâde Halil Efendi hânesine varub hâne-i mezkûrde akd edilen 

meclis-i şerʼi şerîf-i enverde sancağı mezkûr muzâfatından Kahta kazası kurralarından 

Kazas  karyesi ahâlîsinden olub mumâ-ileyh Halil Efendinin hânesinde misafereten 

sâkinesini Vecihenin bülûğ-u tahammülen(?) maʼrife ve zât-ı mumâ-ileyh Halil Efendi 

ibn-i Mustafa ağa ve Mahmud bin Hacı Hasan ta’rifleriyle maʼrife Zeyneb bint-i Ali 

nâm Hatun meclis-i ma’kûd mezkûrde sancağı mezkûr mahâllâtından Ferhadiye 

Mahâllesi sâkinelerinden ve ? sancağ-ı mezkûr saadedlü ? Sabit Paşa hazretlerinin 

harem-i mahrûmeleri olub ve zât-ı ma’rufât-ı mezbûrât ta’rifleriyle maʼrife işbu 

bâʼisü’l-vesîka Şerife Raziye bint-i Abdullah Efendi nâm hanımefendinin mahzarında 

ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb bin ücretle hizmet eder menkûleden olmamla mumâ-

ileyhümâ Şerife Raziye hanım Efendiye hizmet etmek üzere senevi yüz yigirmi guruş 

ücret tesmiyesiyle tarîh-i ketbden itibaren nefsimi mezbûre Şerife Raziye hanım 

Efendiye îcâr ve tesâlim ve ücret-i mezkûremi iktizâ eden levâzım-ı müruriyeme harc ve 

sarfı mumâ-ileyhümâya emr eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer isticâr ve kabûl ve 

ücret-i mezkûremi emrim üzere levâzım ? harc ve sarfa taʼahhüd eylediği dedikde 

kable’l-tasdîki’ş-şer’i mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l Salis ve’l-ʻışrin min şehr-i Receb’ül ? sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e 

ve elf. 

Cilt 2 Numero 74 

Medîne-i Malatya muzâf Banazi Aliyân karyesinde sakin iken bundan akdem 

vefât eden Molla Mustafa bin Süleymanın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Zeyneb 

bint-i Bekir ile sülbiyye-i kebire kızları Fatıma ve diğer Fatıma ve sülbiyye-i sağire 

kızları Hadice, Aişe ve müteveffâ-yı mezbûrun ?  derûn-u arzuhâl medîne-i mezkûrenin  

Göksofu Mahâllesi ahâlîsinden ve ermeni milletinden ? veledi ? meclis-i şer’imizde 

müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i ?  vaz’ül yed olduğu mütehakkık olan verese-i 

merkûmeden derûn-u arzuhâl-ı mezkûrede mezkûru’l-ism bint-i kebire-i mezbûre 

Fatıma li-ecli’l-mürafa’â müddeʼî-i merkûme ?  ağanın istid’a ve taleb ve def’i üzerine 

usûl-ı mevzûasına tevfîkân tevârih-i muhtelife ile ayrı ayrı günlerde üç defa mahkemeye 

mahsûsi vereken da’vâsına ve bir defa mehâzere ile davet olunmuş isede taʼyin olunan 

yevm-i mahkemede mahkemeye gelmediği ve vekîl dahi göndermediği ve maruzâtından 

mahkemeyi haberdar etmediğine binâʼen hukûkunu berâ-yı muhâfaza be-her mahkeme 
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için beş guruş ücretle cânib-i şer’i şerîfden vekîl-i mühr nasb ve taʼyin olunan medîne-i 

mezkûrenin Sarıcı-zâde mahâlllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Abdullah Efendi 

ibn-i Hacı Ahmed Efendi müvâcehesinde müteveffâ-yı merkûm Molla Mustafa 

hayatında üç yüz sene-i rûmiyyesinin günü mehâzır-ı şuhûdda malımdan ve yedimden 

inkırâz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk eylediği yedi aded yüzlük mecidi altunu 

zimmetinde alacak hakkım olub meblâğ-ı mezkûru bana  kıbeli’l-edâ ve’l-istifâ vefât 

etmekle meblâğ-ı merkûm yedi aded yüzlük mecidi altunu müteveffâ-yı merkûmun 

tereke-i ?  olmak üzere bana edâ ve teslîmle merkûm Fatımaya bi’l-izâfe vekîl-i ?  

merkûm Abdullah Efendiye kıbel-i şer’iden beyyine olunmak muradımdır deyü 

ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl ve’l-inkâr müddeʼî-i merkûm ?  ağa ber-minvâl-i muharrer 

müddeasını evvelân karye-i mezkûre imamı Veli Efendi ibn-i Abdullah Efendi ve 

muhtarı Ahmed bin Mehmed taraflarından ba-varaka-i mestûre sırren ve ba’de karye-i 

mezkûre ahâlîsinden Osman bin Mustafa ve Hasan bin Mehmed taraflarından bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-tezkiyye îddetleri ihbâr olunan Resul bin 

Mehmed ve Mehmed bin Sadık nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i 

şer’i ba’de’l-isbat ve’l-halef mûcibince meblâğ-ı merkûm yedi aded yüzlük mecidi 

altununu tereke-i müteveffâ-yı merkûmdan müddeʼî-i merkûm ?  halâ edâ ve teslîme 

gaibe-i mezbûre Fatımaya izâfetle vekîl-i ?  mumâ-ileyh Abdullah Efendiye kıbel-i 

şer’iden beyyine olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l yevm’ül Râbi ve’l-ʻışrin min şehr-i Receb’ül ?  sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 75 

Medîne-i Malatyanın İlyas Mahâllesi ahâlîsinden ve medîne-i mezkûrenin  fırka-

i tahsîliyye efrâdından olub bundan akdem vefât eden Ali bin Mehmedin verâsetini 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Ömer ile sülb-i kebir oğlu Mehmed ve sağir 

oğlu Mustafa ve sülbiyye-i kebire kızları Zeyneb ve Sultan ve Elif ve sağire kızı 

Zehraya münhâsıra ve sahîh mesele-i mirasileri bâ-hükmü’l-inkırâz altmış dört 

sehhâmden olub sehhâm-ı mezkûreden sekiz sehmi zevce-i mezbûre Fatımaya ve on 

dörder sehhâmdan yigirmi sehmi merkûmân Mehmed ve Mustafaya ve yedişer 

sehhâmdan yigirmi sekiz sehmi benât-ı mezbûrât Zeyneb ve Sultan ve Elif ve Zehraya 

isabeti tahkikden sonra verese-i merkûmeden sahib-i arzuâl merkûm Mehmed medîne-i 

mezkûre mahkemesinde (Sahife 356) meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin  
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Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hacı İbrahim Efendi 

müvâcehesinde merkûm Hacı Mustafa babam mütefevvayı merkûm Alinin malından ve 

yedinden inkırâz ve kabz ve umuruna sarfla istihlâk eylediği altmış dört guruş alacak 

hakkını kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât edüb meblâğ-ı mezkûr altmış dört guruşdan on dört 

guruşu hisse-i ırsiyyei şeriʼyyeme isabet etmekle meblâğ-ı mezkûr sekiz guruş bana edâ 

ve teslîme merkûm Hacı Mustafaya kıbel-i şer’iden beyyine olunmak muradımdır deyü 

ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl merkûm Hacı Mustafa dahi cevâbında müteveffâ-yı merkûm 

Aliye cihet-i merkûmeden ol mikdar guruş deyni olduğunu ?  ikrâr edüb ancak müddeʼî-

i merkûmun ber-vech-i muharrer verâset müddeasını inkâr etmekle müddeʼî-i merkûm 

Mehmed ber-minvâl-i muharrer verâset müddasını evvelâ Hasan Bey Mahâllesi imamı 

Ali Efendi ibn-i Hasan Efendi ve muhtarı Mehmed Ali bin Hüseyin taraflarından bâ-

vereke-ş mestûre sırren ve ba’de Nuriye Mahâllesi ahâlîsinden Ali bin İbrahim ve Bekir 

bin Abdurrahman bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-tezkiyye ?  ihbar 

olunan mezkûr Hasan Bey Mahâllesi ahâlîsinden Hüseyin bin Hacı Mustafa ve Mahmud 

Çavuş bin Mehmed nâm kimesneler şehâdetleriyle bil-müvâcehe ber-nehc-i şer’i isbat 

itmegin mûcibince müddeʼî-i merkûmun ber-vech-i muharrer verâsetine ba’de’l-hükm 

sâlifü’z-zikr müddeʼî-i âli merkûm Mehmede edâ ve teslîmiyle müddeʼî-i aliyye 

merkûm Hacı Mustafa ilzâm olduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l yevm’ül Râbi ve’l-ʻışrin min şehr-i Receb’ül ?  sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 76 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Şıkşık Mahâllesi sâkinelerinden olub bundan 

akdem vefât eden Zeyneb bint-i Halil nâm Hatunun verâseti sadr-i kebîr oğulları 

Mehmed Eşref ve Mehmed Ali ve gaib-i ani’l-beled Hüseyin Efendi ile sadriyye-i 

kebire kızı Fatıma Hatuna münhâsıra ve tashîh mesele-i mirâsileri be-hükm’ül?  ?  yedi 

sehhâmden olub sehhâm-ı mezkûreden ikişer sehhâmden altı sehmi merkûmun Mehmed 

Eşref ve Mehmed Ali ve Hüseyin Efendiye ve bir sehmi mezbûre Fatımaya isabeti 

tahkikden sonra verese-i merkûmeden sâhib-i arzuhâl merkûm Mehmed Ali medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi 

ahâlîsinden derûn-u arzuhâl-ı mezkûrde mezkûru’l-ismi Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hacı 

İbrahim Efendi müvâcehesinde merkûm Hacı Mustafa mevrûse ve vâlidemiz 

müteveffât-ı mezbûrât Zeyneb Hatunun malından ve yedinden inkıraz ve kabz ve 
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umuruna sarfla istihlâk eylediği on dört guruş alacak hakkını kable’l-ahz ve’l-istîfâ 

vefât edüb meblâğ-ı mezkûr on dört guruşdan hisse-i ırsiyye-i şer’iyyeme isabet eden 

dört guruşu bana edâ ve teslîmi merkûm Hacı Mustafaya kıbel-i şer’iden beyyine 

olunmak muradımdır deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl merkûm Hacı Mustafa dahi 

cevâbında müteveffât-ı mezbûre Zeyneb Hatuna cihet-i merkûmeden ol mikdar guruş 

deyni olduğunu ? ikrâr edüb ancak müddeʼî-i merkûmun ber-vech-i muharrer verâset 

müddeʼasını inkâr etmekle müddeʼî-i âli merkûm Mehmed Ali ber minval-i muharrer 

verâset müddeasını evvelân Şıkşık Mahâllesi imamı Osman Efendi ibn-i Mustafa ve 

muhtarı Abdurrezzak bin Hacı Osman evvela ba varaka-i mestûre sırren ve bade mezkûr 

Şıkşık Mahâllesi ahâlîsinden Cumalli bin Bekir ve Abdulkadir bin Hacı Mustafadan 

bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-tezkiyye ? ihbar olunan Mahâlle-i 

mezkûre ahâlîsinden Mahmud Efendi ibn-i Hacı Mustafa ve Abdulvahhab bin Hacı 

Mustafa şehadedleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i isbat itmegin mûcibince 

müteveffâ-yı merkûmun ber-vech-i muharrer verâsetine ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr 

müddeʼî-i âli merkûm Hacı Mustafanın taht-ı ikrârında olan meblâğ-ı mezkûr on dört 

guruşdan dört guruşu müddeʼî-i merkûm Mehmed Aliye edâ ve teslîmiyle müddeʼî-i âli 

merkûm Hacı Mustafaya ilzâm olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l yevm’ül Samin ve’l-ʻışrin min şehr-i Receb’ül ? sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

(Sahife 357) 

Cilt 2 Numero 77 

Medîne-i Malatya muzâfatından ? karyesi ahâlîsinden ikinci ? ferdinden olub? 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi ? Ali ile babası Mehmed bin Hasan ? münhâsıra 

ve tashih mesele-i mirasileri ? sehhâm-ı mezkûreden üç sehmi zevce-i mezbûre ?  

merkûm Mehmed ? yedi sehmi merkûm Hüseyine isabeti ? verese-i merkûmeden sahib-

i arzuhâl merkûm Mehmed medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde 

medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden derûn-u arzuhâl-ı mezkûrde 

mezkûru’l-ismi Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hacı İbrahim Efendi müvâcehesinde merkûm 

Hacı Mustafa mûrisimiz müteveffât-ı mezbûrem merkûm Mustafanın malından ve 

yedinden istikraz ve kabz ve umuruna sarfla istihlâk eylediği dört guruş ? alacak hakkı 

kable’l-ahz ve istifa vefât edüb meblâğ-ı mezkûr yigirmi dört guruşdan dört guruşu 

hisse-i ırsiyye-i şer’iyyeme isabet etmekle meblâğ-ı mezkûr dört guruşu bana edâ ve 
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teslîmi merkûm  ? kıbel-i şer’iden beyyine olunmak muradımdır deyü ba’de’d-da’vâ 

ve’s-sû‘âl merkûm Hacı Mustafa dahi cevâbından müteveffât-ı merkûm Mustafa bâ-

cihet-i merkûmeden ol mikdar guruş deyni olduğunu ? ikrâr edüb ancak müddeʼî-i 

mezbûrun beer minvali muharrer verâset müddeasını inkâr etmekle müddeʼî-i merkûm 

Mehmed ber-minvâl-i muharrer verâset müddeasını evvela karye-i mezkûre imamı 

Hasan Efendi bin  Mustafa Efendi ve muhtarı Ali bin Hasandan bâ-varaka-i mestûre 

sırren ve bade Nuriye Mahâllesi ahâlîsinden Şerif bin Mehmed ve Mehmed bin 

Ahmedden bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-tezkiyye ? ihbar olunan 

karye-i mezkûre ahâlîsinden Ali bin Hasan ve Hasan bin ? nâm kimesneler 

şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i isbat itmegin mûcibince müddeʼî-i 

merkûmun ber-vech-i muharrer verâsetine ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr müddeʼî-i âli 

merkûm Hacı Mustafanın taht-ı ikrârında olan meblâğ-ı mezkûr yigirmi dört guruşdan 

dört guruşu müddeʼî-i merkûm Mehmede edâ ve teslîmiyle müddeʼî-i âli merkûm Hacı 

Mustafaya ilzâm olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l yevm’ül Samin ve’l-ʻışrin min şehr-i Receb’ül ? sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 78 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Aşağı Banazi Mahâllesi ahâlîsinden birinci 

alayın birinci bölüğünün birinci takım efrâdından olub bundan akdem vefât eden 

Mehmed bin Hüseyinin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i Hüseyin ile er 

karındaşları Ömer ve Bekir ve inas Aişe bint-i Hüseyine münhâsıra ve tashîh mesele-i 

mirasileri bâ-hükm’ül ? yigirmi dört sehhâmden olub sehhâm-ı mezkûreden altı sehmi 

zevce-i mezbûre Aişeye ve dört sehmi inas-ı mezbûre Aişeye ve yedişer sehhâmden on 

dört sehmi merkûmân Ömer ve Bekire isabeti tahkîkden sonra verese-i merkûmeden 

sahib-i arzuhâl zevce-i mezbûre Aişe medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i 

şer’imizde medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden ve derûn-u arzuhâl-ı 

mezkûrde mezkûru’l-ismi Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hacı İbrahim Efendi 

müvâcehesinde merkûm Hacı Mustafa mûrisimiz müteveffâ zevcim merkûm Mehmedin 

malından ve yedinden istikrâz ve kabz ve umuruna sarfla istihlâk eylediği yigirmi dört 

guruş alacak hakkı kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât edüb meblâğı mezkûr yigirmi dört 

guruşdan hisse-i ırsiyyei şeriʼyyeme isabet eden (Sahife 358) meblâğ-ı mezkûr altı 

guruş bana edâ ve teslîme merkûm Hacı Mustafaya kıbel-i şer’iden beyyine olunmak 
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muradımdır deyü ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl merkûm Hacı Mustafa dahi cevâbında 

mütveffayı ı merkûm Mehmede taht-ı merkûmeden ol mikdar guruş deyni olduğunu ? 

ikrâr edüb ancak müddeʼî-i mezbûrenin ber-vech-i muharrerverâset müddeasını inkâr 

etmekle müddeʼî-i mezbûre Aişe ber-minvâl-i muharrer verâset müddeasını evvelân 

Haraza Mahâllesi imamı Hacı Bekir Efendi ibn-i Hacı Hüseyin Efendi ve muhtarı 

Ahmed bin Mustafa ile Cirik Pınar Mahâllesi imamı Halil Efendi ibn-i İbrahim Efendi 

ve muhtarı Bekir bin Mustafadan bâ-varaka-i mestûre sırren ve baden Arslanbey-zâde 

Mahâllesi ahâlîsinden Halil bin Bayram ve Ömer bin Mehmedden bi’l-muvâcehe ber-

nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-tezkiyye ? ihbar olunan mezkûr Haraza Mahâllesi 

ahâlîsinden Osman ibn-i İbrahim ve Cirik Pınar Mahâllesi ahâlîsinden Ali bin Ömer 

nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i şer’i isbat itmegin mûcibince 

müddeʼî-iyye-i mezbûrenin ber-vech-i muharrer verâsetine ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr 

müddeʼî-i âli merkûm Hacı Mustafanın taht-ı ikrârında olan meblâğ-ı mezkûr yigirmi 

dört guruşddan altı guruşu müddeʼî-iyye-i mezbûre Aişeye edâ ve teslîmiyle müddeʼî-i 

âli merkûm Hacı Mustafa ilzâm olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l yevm’ül Samin ve’l-ʻışrin min şehr-i Receb’ül ? sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 79 

An-asl Haleb vilâyeti Celîlesi dahilinde Ayıntab kazası ahâlîsinden olub el-yevm 

Malatya mahâllâtından Cankoç Mahâllesinde mukîm teb’â-yı devlet-i aliyyenin ermeni 

milletinden Gregor veledi Aris medinei mezkzure mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i 

enverde medîne-i mezkûrenin  İlyas Mahâllesi ahâlîsinden Hasan ağa ibn-i Hasan 

mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb medîne-i mezkûrenin  Kavaklıbağ 

Mahâllesi ahâlîsinden Muharrem-zâde Hacı Emin Efendi ile meyânemizde olan alacak 

da’vâsıyla bundan böyle leh ve alehimde vukû’ bulmuş ve bulacak kaffe-i de‘âvilerimi 

â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme 

ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve  hükm-ü ğıyâbi talebine ve 

şuhûd ikâmesine ve yemîn tekalifine ve i’lâm ahzına ve tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya 

müracaata ve’l-hâsıl salahiyyet-i şeriʼyye ve kanuniyyenin derece-i nihâyetine kadar 

isti’mâline tarafımdan merkûm Hasan ağayı vekâlet-i amme-i mutlaka-i sahîha-i 

şeriʼyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi ber-minvâl-

i muharrer vekalet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya 
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taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’a bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l yevm’ül Rabi ve’l-ʻışrin min şehr-i Receb’ül ? sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 80 

An-asl Trabzon vilâyeti Celîlesi dahilinde Of kazası ahâlîsinden olub el-yevm 

medîne-i Malatya çarşısında vâki Şeyh Velioğlu hânında mûkim tüccardan sahib-i 

arzuhâl Mehmed Sâ‘id Efendi ibn-i Hacı Hasan medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin  Nuriye Mahâllesi ahâlîsinden ve ? esnafından 

derûn-u arzuhâl-ı mezkûrde mezkûru’l-ismi Mehmed Efendi ibi Bekir Efendi 

müvâcehesinde gaib-i ani’l-beled li-ebeveyn biraderim ve diyâr-ı âhere âzim ve râhi 

olduğu sırada beni cem’i umûr ? ?  olan alacağının ahz ve kabz ve ledi’l-inkırâzen leh 

ve alehine da’vâya ve âharı tevkîle ve salahiyet-i şeriʼyye ve kanuniyyenin bi-tamâmihâ 

isti’mâline vekâlet-i mutlâka-i sahîhâ-i şeriʼyye ile kabûlüme ? beni vekîl nasb ve taʼyin 

eylediği cihetle gaib-i mumâ-ileyh Süleyman Efendinin hâzır-ı merkûm Mehmed Efendi 

zimmetinde cihet-i ? bâ-defter yüz elli guruş alacağı olmağla meblâğ-ı merkûm yüz elli 

guruş mezbûr Mehmed Efendiden bâ-vekâle ? ederim ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu 

cevâbında gâʻib-i mumâ-ileyh Süleyman Efendi cihet-i mezkûre ol mikdar guruş deyni 

olduğunu ? ikrâr edüb ancak müddeʼî-i merkûmun ber-vech-i muharrer vekâlet 

müddeasını inkâr etmekle müddeʼî-i merkûm Mehmed Sâ‘id Efendi vech-i meşrûh 

üzere müddeasını evvelân medîne-i mezkûrenin  Hasan Bey Mahâllesi imamı Ali 

Efendi ibn-i Hacı Ahmed ve muhtarı Mehmed Ali bin Hüseyin ile mezkûr Of kazası 

ahâlîsinden hân-ı mezkûrde sâkin tüccardan Yusuf Efendi ibn-i Abdurrahman ve Ali 

Efendi ibn-i Kibar nâm kimesnelerden bâ-varaka-i mestûre (Sahife 359) sırren ve bade 

medîne-i mezkûrenin  İskender Mahâllesi ahâlîsinden Osman Efendi ibn-i Hasan ve 

Mustafa Paşa Mahâllesi ahâlîsinden Abdurrahman bin Bekir nâm kimesnelerden bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-tezkiyye ? ihbar olunan mezkûr Hasan Bey 

Mahâllesi ahâlîsinden Aziz Efendi ibn-i Osman ve kaza-ı mezkûr ahâlîsinden Şeyh 

Mehmed Efendi ibn-i Salih nâm kimesneler şehadedleriyle bi’l-muvâcehe ber-nehc-i 

şer’i isbat itmegin mûcibince müddeʼî-i mumâ-ileyhin ber-minvâl-i muharrer vekâletine 

ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr müddeʼî-i alî merkûm Mehmed Efendinin taht-ı ikrârında 

olan meblâğ-ı mezkûr yüz elli guruşu müddeʼî-i mumâ-ileyh Sâ‘id Efendiye edâ ve 

teslîmiyle müddeʼî-i alî merkûm Mehmed Efendi ilzâm olunduğu tescil ve i’lâm olundu.  
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Tahrîren fî’l yevm’ül Sâni min şehr-i Şa’ban’ül Muazzama sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 81 

Medîne-i Malatyaya muzâf Tellik karyesinde sakin iken bundan akdem vefât 

eden Mehmed bin Halil ağanın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Ali 

le li-ebeveyn karındaşları Ömer ve Mustafa ve kız karındaşları Aişeye münhâsıra 

olduğu inde’ş-şer’il enver zâgir ve mütehakkık olduktan sonra müteveffâ-yı mezbûrun 

?larından zât-ı ta’rîf-i şer’i ile maʼrife sahibe-i arzuhâl zevce-i mezbûre Fatıma Hatunun 

bâ-hüccet-i şer’iyye vekîli medîne-i mezkûrenin  Çarmuzu Mahâllesi ahâlîsinden 

Mehmed bin İbrahim meclis-i şer’imizde müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i vâkiyyesine 

el-yevm vaz’ül yed oldukları mütehakkık olan verese-i merkûmeden derûn-u arzuhâl 

mezkûrde mezkûru’l-ism merkûmân Ömer ve Mustafanın bâ-hüccet-i şeriʼyye vekîlleri 

medîne-i mezkûrenin  Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve ermeni milletinden Garabet 

ve Gregor müvâcehesinde müvekkilem zevce-i mezbûre Fatıma Hatunun müteveffâ-yı 

merkûm Mehmed ağa zimmetinde mukarrer ve ma’kûd-u alî olan otuz guruş bir gümüş 

ve yüz guruş bir çift altun küpe ve yüz elli guruş altun gerdanlık ve iki yüz yigirmi 

guruş on aded gâzi altunu ve yüz elli guruş gümüş saçlık ve yüz elli guruş bir kat yatak 

ve elli guruş bir kilim ve on beş guruş bir sandık ve elli guruş dört kıyye bakır mehr-i 

mu’accel ile üç yüz yetmiş beş guruş mihri mü’eccel  ki cem’an bin iki yüz doksan 

guruş alacak hakkını müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâkiyyesinden olmak üzere 

müvekkilem mezbûre Fatımaya edâ ve teslîme merkûmân Ömer ve Mustafaya bi’l-izâfe 

merkûm Garabete kıbel-i şer’iden men’ olunmak bi’l-vekâle muradımdır deyü ba’de’d-

da’vâ ve’s-sû‘âl ve’l-inkâr müddeʼî-i vekîl merkûm Mehmed ber-minvâl-i muharrer 

verâset müddeasını evvelâ İri Ağaç karyesi imamı Mehmed Efendi ibn-i Mehmed ve 

muhtarı Hüseyin bin Hasan taraflarından bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba’de Çarmuzu 

Mahâllesi ahâlîsinden Hüseyin bin Ömer ve İbrahim bin İbrahim taraflarından bi’l-

muvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-tezkiyye iddetleri ihbar olunan Hüseyin bin 

İbrahim ve Mehmed bin Hüseyin nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-muvâcehe ber-

nehc-i şer’i ba’de’l-isbat ve’l-halef mûcibince meblâğ-ı mezkûr bin iki yüz doksan 

guruş bi’l-verâse vaz’ül yed oldukları müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i vâkiyyesinden 

müvekkile-i mezbûre Fatıma Hatuna edâ ve teslîme müvekkilân-ı merkûmân Ömer ve 

Mustafaya izâfetle vekîl-i merkûm Garabet ağaya beyyine olunduğu tescil ve i’lâm 
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olundu.  

Tahrîren fî’l yevm’ül Sâni min şehr-i Şa’ban’ül Muazzama sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 82 

Ma‘mûrâtü’l-Azîz vilâyeti dahilinde ? livâ’ olan medîne-i Malatya muzâfatından 

Çırmıktı karyesinin Hayroğlu Mahâllesi ahâlîsinden olub Dersaaded'te ? kapısında 

bıçkıcılık etmekde iken bundan akdem vefât eden Mustafa bin Hüseyin bin Hacı Alinin 

vârisi olduğunu iddi’â eden Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden sahib-i arzuhâl işbu bâ‘isü’l-

vesîka Hasan bin Bektaş medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde 

medîne-i mezkûrenin  Ayıntablı Mahâllesi ahâlîsinden ve derûn-u arzuhâl-ı mezkûrde 

mezkûru’l-ismi Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hacı İbrahim Efendi mahzarında üzerine 

dâ’vâ ve takrîr-i kelâm edüb benim babam Bektaş ile müteveffâ-yı merkûm Mustafanın 

babası li-ebeveyn karındaşlar olub babaları ismi Hacı Ömer ve dedeleri ismi Bektaş ve 

valideleri ismi ? bint-i Mehmed ve ? mezkûr Hayroğlu Mahâllesi ahâlîsinden (Sahife 

360) müteveffâ-yı merkûm Mustafanın emmi oğlu ? verâseti asûbet-i nesebiyye 

uhdesinden benimle diğer emmim Osmanın oğulları gâʻib-i âni’l-meclis Mehmed ve 

gaib-i ani’l-beled Aliye münhâsıra ve bizden gayrı vârisve terekesine müstahakk ahârı 

olmamağla mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm Mustafanın hayatında malından ve 

yedinden inkırâz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk edüb mumâ-ileyh Hacı Mustafa 

Efendi zimmetinde alacak hakkım olan altı yüz guruşu kable’l-ahz ve’l-istîfâ vefât 

etmekle meblâğ-ı merkûm otuz yüz guruşdan on guruşu bana edâ ve teslîme mumâ-

ileyh Hacı Mustafa Efendiye kıbel-i şer’iden beyyine olunmak bi’l-verâse muradımdır 

deyü da’vâ  ettikde kable’s-sual olduğu cevâbında cihet-i merkûmeden ol mikdar guruş 

müteveffâ-yı merkûm Mustafaya deyni olduğunu ? ikrâr edüb lakin müddeʼî-i merkûm 

Hasanın ber-vech-i muharrer verâset müddeasını inkâr edecek müddeʼî-i merkûm 

Hasanın ber vech-i meşrûh verâset müdde’sına muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-ı 

ahrâr-ı ricâl-i mesâliminden ve mezkûr Hayroğlu Mahâllesi ahâlîsinden Hüseyin bin 

Mustafa bin Ali ve Mehmed bin Hacı Mehmed bin Abdullah nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer’i hâzıran olub işre’ş-şehâde ve fi’l-hakîka işbu müddeʼî-i merkûm 

Hasanın babası Bektaş müteveffâ-yı merkûm Mustafanın babası Hasan ile li-ebeveyn 

karındaşlar olub babaları ismi Hacı Ali ve dedeleri ismi Bektaş ve vâlideleri ismi 

Meryem bint-i Mehmed ve mârü’z-zikr Hayroğlu Mahâllesi ahâlîsinden ol vecihle 
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müteveffâ-yı merkûm Mustafanınn verâseti asûbeti nesebiyye cihetinden emmi oğlu 

müddeʼî-i Hasan ile diğer emmi Osmanın oğulları gâʻib-i âni’l-meclis Mehmed ve gaib-

i ani’l-beled Aliye münhâsıra ve bunlardan gayrı vâris ve terekesine müstahakk 

kimesnesi olduğu ma’lûmumuz değildir biz bu husûsusa bu vech üzere şâhidiz ve 

şehâdet dahi ideriz deyü her biri edâyı şehâdet-i şerʼiyye ettikleri şâhidân-ı 

merkûmandan her biri evvelâ marü’z-zikr Hayroğlu Mahâllesi imamı Bekir Efendi ibn-i 

Mehmed Efendi ve ihtiyar a’zâsından Mehmed bin Mehmedden bâ-varaka-i mestûre 

sırren ve ba’de sâlifü’z-zikr Hayroğlu Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Mehmed bin Hacı 

Feyzullah ve Bekir bin Hasan nâm kimesnelerden bil-müvâcehe ber-nehc-i şer’i alenen 

ba’de’l-ta’dîl ve’l-tezkiyye şehâdetleri makbûl olmağın mûcibince müddeʼî-i merkûm 

Hasanın verâsetine ba’de’l-hükm mumâ-ileyh Hacı Mustafa Efendiye ber-minvâl-i 

muharrer ikrâr ve i’tirafıyla lazım gelen meblâğ-ı mezkûr otuz guruşdan on guruşu 

müddeʼî-i merkûm Hasana edâ ve teslîme mumâ-ileyh Hacı Mustafa Efendiye ilzâm 

olundukdan sonra merkûm Hasan ile gâʻib-i merkûm Alinin ? umûruna ba hüccet-i 

şer’iyye ?  nasb ve ta‘yîn olunan mezkûr Hayroğlu Mahâllesinden Mehmed bin 

Osmanın her biri ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm 

Mustafanın ? Hasan vefâtında ? me‘mur olub ? olan hakkını dahi eshâbından taleb ve 

dâ’vâ ve ahz ve kabz ve makbuzunu bizlere irsâl ve isâle leh ve alehimizde vukû’ 

bulacak kaffeʼi de‘âviden dolaayı mahkeme-i şeriʼyye ve nizâmiyede muhâkeme ve 

mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb ve tebliğ ve tebellüğüne ve i’tirâz-ı ale’l-hükm 

ve iade-i mahkeme ve istinâf ve temyîze ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd ikâmesine 

ve taleb-i tahlîfe ve i’lâm ahzına ve icrâya müracaata ve me’mûri huzûrunda takrîr ve 

ferâğ ve inde’l-iktizâ ve diğerini tevkile ve’l-hâsıl salahiyet-i şeriʼyye ve kanuniyyenin 

son derecesine değin isti’mâline taraflarımızdan vekâlet-i amme-i mutlaka-i sahîha-i 

şeriʼyye ile kabûlüne müteveffâ-yı mezkûr Hayroğlu Mahâllesi ahâlîsinden olub 

Dersaaded'te ? kapısında mûkim ? ağa-zâde Ömer ağayı ? ? vekîl ve nâ’ib-i münasib 

nasb ve taʼyin eyledik dediklerinde mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu.  

Tahrîren fî’l yevm’ül Hamis min şehr-i Şa’ban’ül Muazzama sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 
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(Sahife 361) 

Cilt 2 Numero 83 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Çarmuzu Mahâllesi ahâlîsinden Hacı Bayram 

ve Ali ibn-i Mehmed medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde 

medîne-i mezkûrenin  Ferhadiye Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Mustafa 

Efendi ibn-i Kasım Efendi ile medîne-i mezkûrenin  İlyas Mahâllesi ahâlîsinden Hasan 

bin Hasan mehâzırlarında her biri ayrı ayrı ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb Çarmuzu 

Mahâllesi ahâlîsinden Halil ve Mustafa ibn-i Ali meyânelerimizde olan alacak 

da’vâsıyla bundan böyle leh ve alehimizde vukû’ bulmuş ve bulacak kaffei de‘âvilerimi 

â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyyeve nizâmiyede muhâkeme mürâfa‘a  ve muhâseme ve 

redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve 

şuhûd ikâmesine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına ve tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya 

müracaata ve’l-hâsıl salahiyet-i şeriʼyye ve kanuniyyenin derece-i nihâyetine kadar 

isti’mâle tarafımızdan mumâ-ileyh Mustafa Efendi ve merkûm Hasan ağayı vekalet-i 

amme-i mutlaka-i sahîhâ-i şeriʼyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledik 

dediklerinde ânlar dahi ber-minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve 

imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l yevm’ül Sadis min şehr-i Şa’ban’ül Muazzama sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 84 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Bendbaşı Mahâllesi ahâlîsinden Süleyman bin 

Mustafa ve Cumali bin Hasan ta’rifleriyle maʼrife Hadice bint-i Yusuf medîne-i 

mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin  İlyas 

Mahâllesi ahâlîsinden Hasan bin Hasan mehâzırında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb 

medîne-i mezkûrenin  Zaviye Mahâllesi ahâlîsinden Mansurî-zâde Ömer Efendi ile 

meyânemizde olan alacak da’vâsıyla bundan böyle leh ve alehime vukû’’ bulacak kaffei 

de‘âvi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyyeve nizâmiyede muhâkeme ve mürâfa‘a  ve 

muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi 

talebine ve şuhûd ikâmesine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına ve tebliğ ve 

tebellüğüne ve icrâya müracaata ve’l-hâsıl salahiyet-i şeriʼyye ve kanuniyyenin derece-i 

nihâyetine kadar tarafımdan merkûm İsmail ağayı vekalet-i amme-i mutlaka-i sahîhâ-i 
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şeriʼyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi ber-minvâl-

i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya 

taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l yevm’ül Sadis min şehr-i Şa’ban’ül Muazzama sene ahdi ʻaşr ve 

selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 85 

Der-devlet-i-mütemekkine-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyûn 

mülükâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatya muzâfatından Barğuzu karyesinde vâki 

Kürd Ali cami-i şerifinin imamet cihetine ma’lûmu’l-hudûd bir kıta vakıf bağçe ? olmak 

üzere yevmi sîm akçe vazife ile bâ-berât-ı âlişân mutasarrıf olan Ahmed bin Ömer 

bundan akdem vefât edüb yeri hâli ve hizmet-i lâzımesi muʼattal kalmış ve müteveffâ-yı 

mezbûrun kendüden evvel vefât eden kebir oğlu Mehmedin sülbi kebir oğulları Abbas 

ve Abdulkadir hizmetine medîne-i mezkûre meclisinde ma’kûd huzûr-ı şer’i mâli 

ukûdde halân medîne-i mezkûre evkaf müdiri rafaetlü Mustafa Kasım Efendi hâzır 

olduğu halde kendülerine imtihan teklîf oldukda cihet-i merkûmeye nâ-ehil olduklarını 

ba’de’l-ifâde ve’l-takrir cihet-i mezkûreyi rızalarıyla ehil ve erbâbına kasr-ı yed 

etmeyeceklerini dahi izhâr ve ? etmelerine binâʼen işbu bâis’ül arz Hacı Mehmed Efendi 

ibn-i Bekir Efendi dâileri meclis-i ma’kud mezkûrde ledi’l-imtihân ferâit ve derâit cihet-

i merkûmeye ehliyet ve istinâfı zâhir ve nümâyan ve karye-i mezkûre ahâlîsinin dahi 

müntehab ve muhtarları bulunmuş olduğu bi’l-ihbar inde’ş-şer’il enver zâhir ve 

mütehakkık olmağla cihet-i mahlûle-i merkûme vazife-i mersûmesiyle şürût-u 

mukarrere-i nizâmiyesine tatbikan mumâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi dâilerine tevcih ve 

yedine bir kıta berât-ı şerîf-i âlişân sıdk ve ihsân buyrulmak ricasına bi’l-iltimas huzûr-ı 

meyâ-menşûr-u âlilerine arz ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l yevm’ül Samin aşer min şehr-i Şa’ban’ül Muazzama sene ahdi ʻaşr 

ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 86  

(Belge tamamen silik olduğu için okunamadı.) 

 (Sahife 362) 

Cilt 2 Numero 87 

Der-devlet-i-mütemekkine-i arz-ı dâi kemineleridir ki nezâret-i evkâf-ı hümâyûn 

mülükâneye mülhâk evkâftan medîne-i Malatya muzâfatından Barğuzu karyesinde vâki 



352 
 

Kürd Ali cami-i şerifinin hitâbet cihetine ber vech-i âli bir kıta berât-ı şerîf-i âlişân ile 

mutasarrıf olan Ahmed bin Ömer bundan akdem vefât edüb yeri hâli ve hizmet-i 

lâzımesi muʼattal kalmış ve müteveffâ-yı mezbûrdan evvel vefât eden kebir oğlu 

Mehmedin sülbi kebir oğulları Abbas ve Abdulkadir medîne-i mezkûre meclisinde 

ma’kûd huzûr-ı şer’i mâli ukûdde halân medîne-i mezkûre evkaf müdiri rafaetlü 

Mustafa Kasım Efendi hâzır olduğu halde kendülerine imtihan teklîf oldukda cihet-i 

merkûmeye nâ-ehil olduklarını ba’de’l-ifâde ve’l-takrir cihet-i mezkûreyi rızalarıyla ehil 

ve erbâbına kasr-ı yed etmeyeceklerini dahi izhâr ve ? etmelerine binâʼen işbu bâis’ül 

arz Hacı Mehmed Efendi ibn-i Bekir Efendi dâileri meclis-i ma’kud mezkûrde ledi’l-

imtihân ferâit ve derâit cihet-i merkûmeye ehliyet ve istinâfı zâhir ve nümâyan ve 

karye-i mezkûre ahâlîsinin dahi müntehab ve muhtarları bulunmuş olduğu bi’l-ihbar 

inde’ş-şer’il enver zâhir ve mütehakkık olmağla cihet-i mahlûle-i merkûm şürût ? 

nizâmiyesine tatbikan ber vech-i hasbi mumâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi dâilerine 

tevcih ve yedine bir kıta berât-ı şerîf-i âlişân sıdk ve ihsân buyrulmak ricasına bi’l-

iltimas huzûr-ı meyâ-menşûr-u âlilerine arz ve i’lâm olundu.  

Tahrîren fî’l yevm’ül Samin aşer min şehr-i Şa’ban’ül Muazzama sene ahdi ʻaşr 

ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 88 

Husûs-ı âtiyyüʼl-beyânın mahâlînde ketb ve tahrir ve istimâ-i ve takrire taraf-ı 

şer’îden  irsâl kılınan Malatya mahkeme-i şer’iyye ketebesinden Aziz Efendi ibn-i 

Osman Efendi medîne-i mezkûrenin  Ğarine Mahâllesi ahâlîsinden Bedihi oğlu 

Mehmed Ali bin Hacı Himmet hânesine varub zeyl-i cehdde muharrirü’l-ism mesâlimin 

huzûrlarında akd-ı meclis-i şer’i mâli ettikde Mahâlle-i mezkûre sâkinelerinden maʼrife 

mezbûre Aişe bint-i Ahmed nâm Hatun medîne-i mezkûrenin  Haraza mahâlesi 

ahâlîsinden ve da’vâ  vekîllerinden Gabriel Efendi veledi Gabriel mahzarında ikrâr-ı 

tam ve takrîr-i kelâm edüb medîne-i mezkûrenin  Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden Kör 

Eybonun Abdulvahhab ağa zimmetinde olan alcak da’vâmla bundan böyle leh ve 

alehimizde vukû’ bulacak kaffei de‘âvi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyyeve nizâmiyede 

muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i 

mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd ikâme ve istimaine ve yemîn tekâlifine 

ve i’lâm ahzına ve tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya müracaata ve’l-hâsıl salahiyet-i 

şeriʼyye ve kanuniyyenin derece-i nihâyetine kadar isti’mâle tarafımdan mumâ-ileyh 
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Gabriel Efendiyi vekalet-i amme-i mutlaka-i sahîhâ-i şeriʼyye ile vekîl ve nâ’ib-i 

münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi ber-minvâl-i muharrer vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm 

itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l yevm’ül Tas’i aşer min şehr-i Şa’ban’ül Muazzama sene ahdi ʻaşr 

ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 89 

Medîne-i Malatya mahâllâtından Çarmuzu Mahâllesi ahâlîsinden Halil ve 

Mustafa ibn-i Ali nâm kimesneler medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-

i enverde medîne-i mezkûrenin  Çukurdere Mahâllesi ahâlîsinden ve da’vâ  

vekîllerinden Mustafa Sabri Efendi ibn-i Ahmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tam ve 

takrîr-i kelâm edüb medîne-i mezkûrenin  Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden Hasan bin 

(silik) ile meyânelerimizde olan arazi da’vâsıyla bundan böyle leh ve alehimizde vukû’ 

bulmuş ve bulacak kaffei de‘âvi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyyeve nizâmiyede 

muhâkeme ve mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i 

mahkemeye ve hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd ikâmesine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm 

ahzına ve tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya müracaata ve’l-hâsıl salahiyet-i şeriʼyye ve 

kanuniyyenin derece-i nihâyetine kadar isti’mâle taraflarımızdan mumâ-ileyh Mustafa 

Sabri Efendiyi vekalet-i amme-i mutlaka-i sahîhâ-i şeriʼyye ile vekîl (Sahife 363) ve 

nâ’ib-i münasib nasb ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi ber-minvâl-i muharrer vekâlet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm 

itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l yevm’ül Tas’i aşer min şehr-i Şa’ban’ül Muazzama sene ahdi ʻaşr 

ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 90 

Medîne-i Malatya muzâfatından Banazi Alîyan karyesi ahâlîsinden Bilal bin 

Bekir ve Mümin bin Hacı Mehmed nâ kimesneler ta’rifleriyle maʼrife karye-i mezkûre 

sâkinelerinden Hadice bint-i Ahmed nâm Hatun medîne-i mezkûre mahkemesinde 

meclis-i şer’i şerîf-i enverde medîne-i mezkûrenin  Sarıcı-zâde Mahâllesi ahâlîsinden ve 

da’vâ  vekîllerinden Abdullah Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tam 

ve takrîr-i kelâm edüb karye-i mezkûre sâkinelerinden Havva bint-i Abdullah ile 

meyânemizde olan alacak ve mihr da’vâsıyla bundan böyle leh ve alehime vukû’ 



354 
 

bulacak kaffei de‘âvi â‘id olduğu mahkeme-i şer’iyyeve nizâmiyede muhâkeme ve 

mürâfa‘a  ve muhâseme ve redd-i cevâb istinâf ve temyîze ve iade-i mahkemeye ve 

hükm-ü ğıyâbi talebine ve şuhûd ikâmesine ve yemîn tekâlifine ve i’lâm ahzına ve 

tebliğ ve tebellüğüne ve icrâya müracaata ve’l-hâsıl salahiyet-i şeriʼyye ve 

kanuniyyenin derece-i nihâyetine kadar isti’mâle tarafımdan mumâ-ileyh Abdullah 

Efendiyi vekalet-i amme-i mutlaka-i sahîhâ-i şeriʼyye ile vekîl ve nâ’ib-i münasib nasb 

ve taʼyin eyledim dedikde ol dahi ber-minvâl-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i lazımesini kemâ-yenbaği edâya taʼahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak’â bi’t-taleb 

ketb ve imlâ olundu.  

Tahrîren fî’l yevm’ül Tas’i aşer min şehr-i Şa’ban’ül Muazzama sene ahdi ʻaşr 

ve selâsemi’e ve elf. 

Cilt 2 Numero 91 

Medîne-i Malatyanın Atik şehri mahâllâtından Meydanbaşı Mahâllesi 

ahâlîsinden olub bundan akdem medinei mezbûrede vefât eden Hacı Hüseyin bin 

İbrahim bin Hüseyinin verâseti li-ebeveyn er karındaşı Hacı Mehmedin sülbi kebir oğlu 

Mehmed Emine münhâsıra tahkikden sonra gaib-i merkûmun vekîli ve âharı tevkîle ? 

Mahâlle-i mezkûre ahâlîsinden sâhib-i arzuhâl Mustafa Efendi ibn-i Hasan Efendi 

medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer’imizde medîne-i mezkûrenin  Nuriye 

Mahâllesi ahâlîsinden derûn-u arzuhâl-ı mezkûrde mezkûru’l-ismi Hacı Ali bin 

Mehmed müvâcehesinde gâ’ib-i merkûm Mehmed Emin bin Hacı Mehmedin merkûm 

Hacı Ali zimmetinde cihet-i karz-ı şer’iden iki yüz guruş alacak hakkı olub meblâğ-ı 

merkûm iki yüz guruşu mezbûr Hacı Aliden bi’l-vekâle halân taleb ederim deyü 

ba’de’d-da’vâ ve’s-sû‘âl olduğu cevâbında mumâ-ileyh Mehmed Emin Efendiye cihet-i 

mezkûreden ol mikdar guruş deyni olduğunu ? ikrâr ancak müddeʼî-i merkûmun ber-

vech-i muharrer  vekâletle âharı tevkîle me’zûbiyet müddeasını inkâr etemekle 

müddeʼî-i mumâ-ileyh Mustafa Efendi vech-i meşrûh üzere müddeasını evvelân 

Meydan Başı Mahâllesi imamı Mehmed Efendi ibn-i Hasan Efendi ve muhtarı Hacı Ali 

bin Mehmed nâm kimesnelerden bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba’de medîne-i 

mezkûrenin  Kırçuval-zâde Mahâllesi ahâlîsinden Abdullah bin Ali ve mezkûr Meydan 

Başı Mahâllesi ahâlîsinden Abdullah bin Ali nâm kimesnelerden bi’l-muvâcehe ber-

nehc-i şer’i alenen lediyyü’l-tezkiyye ? ihbar olunan Meydan Başı Mahâllesi 

ahâlîsinden Bayram bin Ali ve Mustafa bin Hüseyin nâm kimesneler şehâdetleriyle bi’l-
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muvâcehe ber-nehc-i şer’i isbat itmegin mûcibince müddeʼî-i mumâ-ileyhânın ber-vech-

i muharrer vekâletle âharı tevkîle me’zûbiyet ba’de’l-hükm sâlifü’z-zikr müddeʼî-i alî 

merkûm Hacı Alinin taht-ı ikrârında olan meblâğ-ı mezkûr iki yüz guruşu müvekkili 

gaib-i merkûme izâfetle vekîl-i mumâ-ileyh Mustafa Efendiye edâ ve teslîmiyle 

müddeʼî-i alî merkûm merkûm Hacı Ali ilzâm olunduğu tescil ve i’lâm olundu. Tahrîren 

fî’l yevm’ül Tas’i aşer min şehr-i Şa’ban’ül Muazzama sene ahdi ʻaşr ve selâsemi’e ve 

elf.  
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SONUÇ 

 

Malatya şehrinin tarihi, bilinen kaynak ve bulgular ışığında M.Ö. 3000ʼlere 

kadar uzanmaktadır. Şehir, tarihi dönemlerin tümünde coğrafî konumundan dolayı 

birçok devletin idaresinde önemli bir mevkii olmuş, Osmanlı Devletinde de sahip 

olduğu bu önemi devam ettirmiştir. Tanzimat sonrasında, XIX. yüzyılın son çeyreğine 

gelindiğinde Malatya, Osmanlı idari teşkilatı içerisinde şehir konumunda bulunan bir 

yerleşim yeridir. Eski Çağlardan kalma ve birçok kez tahkim edilmiş bir kalesi ile 

çoğunluğu Selçuklu ve Memlük dönemi yapıları olan birçok önemli imâret yapısı 

mevcuttur. Bu yapıların bazılarını günümüzde de müşahade edebilmek mümkündür. 

7749 numaralı Malatya Şerʼiyye Sicilinden elde edilen bilgiler ışığında, Malatya 

şehrinin 1890ʼlı yıllarda hem etnik hem de dinî birçok topluluğun bir arada yaşadığı bir 

Osmanlı şehri olduğu görülmektedir. Tespit edebildiğimiz 48ʼi Müslüman, 12ʼsi 

Gayrimüslim ve 12ʼsi de hem Müslüman hem gayrimüslimlerin birlikte yaşadığı ve sıkı 

ilişkiler içerisinde olduğu toplam 72 Mahâllesi vardır. Karye ve nahiyelerle ilgili net bir 

sayı vermek güç olsa bile; hem sicilden hem de dönemin diğer ana kaynaklarından yola 

çıkarak 150ʼye yakın köy ve nahiyesi olduğunuğu söylemek mümkündür.   

Müslüman ve Gayrimüslimler ayrı yaşadıkları Mahâllelerde bile birbirleriyle 

çeşitli sosyal ve ekonomik ilişki içerisindedirler. Bu topluluklar genellikle ayrı taraflar 

olarak mahkemede karşı karşıya gelmekle birlikte kimi zaman da birbirlerine vekâlet 

etmişlerdir. Bu gibi vekâlet ve şâhid tutulma durumları alacak da’vâsı, mülk satışı gibi 

da’vâlarda karşımıza çıkmaktadır. Her iki topluluğun da mahkeme kayıtlarına birlikte 

yansıdığı da’vâların; çeşitli husumetlerden kaynaklanan şikâyetlerden ziyade, ticarî 

faaliyetlerden kaynaklı da’vâlar olması da ilişkilerin daha çok ticari faaliyetler 

üzerinden yürütüldüğünün bir göstergesi sayılabilir.  

Başta mihr, nafaka, sükna ve kisve olmak üzere; miras ve tereke taksimi, alacak 

ve mülk satışı gibi da’vâlar bizlere kadınların da aktif bir şekilde şerʼi hukuk 

çerçevesinde diledikleri gibi mahkemeye başvurabildiklerini ve sosyal hayata dair 

birçok faaliyet içerisinde olduklarını göstermektedir. Bu da’vâların çoğunda kadınlar 

bizzat hazır bulunmuş, bazılarında ise vekil taʼyin etmişlerdir.  
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Sicilde bulunan miras, tereke ve verâset gibi da’vâ kayıtlarında mevcut olan 

kişiler ve bunların konumlarına göre çalıştığımız dönemde Malatyaʼda en az 3 en fazla 

9 kişiden oluşan ve ortalama 5 kişilik müslim ve gayrimüslim aileler bulunmaktadır. 

Aynı zamanda alacak da’vâsı, miras ve tereke taksimi gibi da’vâ kayıtlarında bahsi 

geçen eşya, emlâk ve mülkler; halkın genel olarak tarım ve hayvancılıkla uğraştığını ve 

birçok zanaat vemeslek grubunun bir arada bulunduğu hân, pazar gibi mekânlarda da 

ticaretin yapıldığını göstermektedir. Vakfiye senedi ve görevlendirme kayıtlarına göre 

imamlık, müezzinlik, ferraşlık vs. görevlilerin günlük ve aylık ücretlerle çalıştıklarını da 

görmekteyiz.  

Sosyal yapı ile ilgili önemli olan bir diğer husus, resmî kayıtlarda çeşitli unvan 

ve lakaplarla karşılaşılmasıdır. Mahkeme kayıtlarında kırktan fazla lakap ve unvan 

bulunmaktadır. Bu adlandırmalar, kimi zaman önemli aşiret ve ailelerin isimleri 

olmakla birlikte kimi zaman da şahısların mesleklerini yansıtacak şekilde kullanılmıştır. 

Kullanılan bu unvan ve lakapların hem Anadoluʼya yerleşme sistemi ve tarihleri 

açısından hem de meslek grupları ve ticari faaliyetlerin takibi açısından önemli bir 

katkısı olmuştur. Bu ailelere mensup fertler için kullanılan lakap ve unvanlar, zaman 

içerisinde meskûn olunan Mahâllelere isim olarak verildiği ve bu isimlerin bir kısmının 

günümüzde de kullanılmaya devam edildiği tespit edilmiştir 

Son olarak ifade edilmelidir ki; Tanzimat sonrasında gerçekleşen hukuki, idari 

ve sosyal değişiklikler incelediğimiz sicilden de fark edilmektedir. Bu değişiklikler ile 

birlikte şerʼi mahkemelerin ve kadıların görev alanı daralmış, bundan dolayı özellikle 

idari ve hukuki anlamda şerʼi mahkeme kayıtlarından geniş bilgiler elde edebilmek de 

güçtür. Biz, çalıştığımız sicili bu gibi önemli hususları da göz önünde bulundurarak 

kapsadığı dönem itibariyle şehrin tarihini ve halkın sosyal, ekonomik durumunu ortaya 

koymaya gayret gösterdik. 
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