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ÂMİD MAHKEMESİ 

 

3798 

NUMARALI SİCİL 

 

1 [1a-1] Bahçıvan Hacı İbrahim'in hapiste bulunan Palulu Ömer'in hanımı Dursun'dan 

dehyekinin alınmasını istemesi 

Cennân Hacı İbrahim'in Palulu Ömer'in iyâli Dursun'dan habsde bulunmakda, dehyeki 

alınmadı. Müteveffâ Kapıçukadârı Hasan Bayrakdâr'ın ammîsi Palulu Ömer kadıdan da‘vâ 

…? habs sarâydan dehyeki gelmemişdir. Sarâydan dehyeki gelecek, zimmîden. 

Fî 13 C. sene [1]215 

Gazzâz Miço iplikçi zimmîden, sarâydan. 

Fî 21 C. sene [1]215 

Sarâydan dehyeki bekçinin oğlundan. 

Fî 7 Receb sene 1215 

 

2 [1a-2] Siverekli Hâfız İsmail Efendi'nin bir hanıma vekil olması 

Medine, seni yek şebî der-hâb didem şâh-ı merdânem 

(…) Hâtûn tarafından vekîl-i müsecceli Siverekli Hâfız İsmail Efendi [nâ]m beytülmâlcı 

mahzarında (…) oğlunun kızı iddi‘â. 

Abdullah Bey, dedeleri Abdullah 

İbrahim Bey, Abdurrahman Bey, Âişe Hânım 

Mustafa Bey, Mehmed Bey, Fâtıma Hânım 

Bu suâl üzere Ahmed Efendi b. Mustafa, Zeyneb, Bayram, İmiş, Mustafa şehâdetleriyle sâbit. 

Yevmü'l-hamîs, harc: 117 

 

3 [1a-3] Güllü bt. Osman'ın kocası Ali Çelebi'den boşanmak istemesi 

(…) mahallesi ahâlîsinden Güllü [bt.] Osman [nâ]m zevci Ali Çelebi mahzarında üzerine 

dokuz mâhdır ki beni (…) bana takarrub eylemediğinden mûceb-i şer‘î matlûbumdur deyü 

ba‘de'd-da‘vâ zevc-i merkūm (…) dek mehl-i şer‘î verildiği kayd şüd. 

Fî 7 Ra. sene [1]216 

 

4 [1b-1] Molla Mehmed'in kızları Emine ve Ayşe ile Hacı Hızır mahallesi ahalisinden 

Fatma bt. Hacı Mehmed'in kendilerine intikal eden mirasları hakkında 

 

Yâ fettâh, Yâ Rezzâk, Yâ Allah 

 

Emine ve Âişe bintey Mollâ Mehmed tarafından vekîl-i müsecceli Mollâ Hamid ve mezbûre 

Emine tarafından vekâlet-i sâbit [nâ]m ve sagīr Ömer'e li-ecli'l-mürâfa‘a vasî nas[b]. 

Hacı Hızır mahallesinde Fâtıma [bt.] Hacı Mehmed tarafından vekîl-i sâbitü'l-vekâlesi 

Süleyman Efendi mahzarında üzerine. 
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 Guruş 

Hâm bez, 12 top, inkâr      00 

Beyâzlı, 10 top, inkâr      00 

Kebîr hâliçe, 2 aded, benim mülkümdür.      00 

Benekli bez anteri, 2 aded, inkâr      00 

Beyâzlı anteri, 2 aded, inkâr      00 

      00 

Güğüm-i kebîr, 2 aded, ikrâr      00 

Kaban, 2 aded, inkâr      00 

Kuzu tenceresi, 2 aded, benim mülkümdür.      00 

Yorgan döşek, 1 kat, inkâr      00 

Tüy yasdık, 1 aded, inkâr      00 

Kettân, 50 zirâ‘, inkâr      00 

      00 

Hâtûn'un zimmetinde, inkâr      18 

Siyâh peştemâl, 2 aded, inkâr      00 

Altın küpe, 1 çift, benim mülkümdür.      00 

İslâmbol altını, 20 aded, zevcim bana vermişdir.      00 

Nakid akçe, inkâr 2.500 

 2.518 

Eşyâ-i mezkûr kıymeti    382 

 2.900 

 

5 [1b-2] Bedros v. Ohannis'in Toma vt. Hokas'tan ev kirası alacağını istemesi 

Bedros v. Ohannis [nâ]m Toma vt. Hokas tarafından vekîl Mollâ Mehmed mahzarında yetmiş 

beş guruş menzil icâresi, Rumlar mahallesinde ma‘lûmü'l-hudûd bir bâb menzil kıymeti 500 

guruş Kudüs-i şerif çorbahânesinin fukarâlarına vakf olup taleb, suâl, cevâbında müvekkilem 

mülkümdür, bi'l-irs mutasarrıfe deyü cevâbı beyyineye havâle, vakfiyetine Boran v. Karabet, 

Boran v. Bedros. 

 

6 [1b-3] Zülfikar adlı şahsın Molla Ali ve Ebubekir'in şehadetleriyle rüşdünü ispat 

etmesi 

Zülfikar'ın sinni on beş yaşında olduğunu Mollâ Ali ve Ebubekir şehâdetleriyle sâbit ve 

rüşdiyetinden istintâk olundukda bir guruş kırk para ve kırk para yüz yirmi akçe ve ecnâs 

akçeden ikilik ve yüzlük temeyyüz eyleyip demir ve penbe birer batmân olduğunu bilme ile 

rüşdiyeti zâhir kayd şüd. 

Fî selhi Receb sene [1]215 

 

7 [1b-4] Hazro'dan Hasan b. Abbas'ın, Fatma Hatun'dan vefat eden babası Osman'ın 

mirasından hisse talebi 

Hazro'dan Hasan [b.] Abbas [nâ]m Fâtıma Hâtûn tarafından vekîl-i müsbeti Hâfız Efendi 

mahzarında üzerine mezbûrenin babası Osman fevt olup bi'l-asûbe irsi bana intikāl etmeğin 

taleb, suâl, inkâr, beyyine. 

Osman [b.] Seyyid Ahmed, Mollâ Mehmed [b.] Mehmed, Hüseyin [b.] Abbas 

 

8 [2a-1] Cisr-i Kastal mahallesi ahalisinden Havva ve Mehmed'in babaları Ömer'den 

intikal edip Fatma bt. Mehmed tarafından el konulan evi geri almaları 

Cisr-i Kastal mahallesi ahalisinden Havva tarafından vekîl-i müsecceli ve sagīr Mehmed 

tarafından vasîsi Bekir Efendi, Fâtıma bt. Mehmed tarafından vekîl-i müsecceli karındâşı 

Bekir mahzarında üzerine mahalle-i mezbûrede vâki‘ müvekkilemin babası müteveffâ 
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Ömer'den müvekkilem ve sagīr Mehmed'e müntakil bir bâb menzil-i süknâyı mezbûre 

Fâtıma'ya müvekkilemin li-ebin karındâşı Keleş müvekkilem ile sagīrin hisselerini fuzûlî bey‘ 

eylemişdir, el-hâletü hâzihî bi'l-vekâle ve bi'l-vesâye alıverilmesi matlûbumdur dedikde 

mezbûr Bekir cevâbında. 

 

9 [2a-2] Mirze köyü ahalisinden Osman b. Murad'ın Molla Ahmed b. Molla Yusuf'un 

elinde bulduğu kayıp merkebini geri alması 

Mirze'den Osman [b.] Murad, Mollâ Ahmed [b.] Mollâ Yusuf mahzarında işbu müşâhede 

olan boz merkeb bir mâh mukaddem Mardin kapısı Hânı'nda zâyi‘ olmağla merkūmun 

yedinde buldum, alıverilmesi matlûbumdur dedikde suâl, cevâbında üç mâh mukaddem 12 

guruşluk Direşli nâm ism-i mechûldan iştirâ eylemişim deyü müdde‘î Osman'ın mülkü 

olduğunu inkâr, beyyineye havâle, Ahmed [b.] İbrahim, Osman [b.] Hızır şehâdetleriyle sâbit, 

bir dürlü mülkünden ihrâc etmeğin tahlîf kayd şüd. 

Fî 12 Ca. sene [1]215 

 

10 [2a-3] Fatih mahallesi ahalisinden Mehmed b. Hacı Abbas'ın öfkeli olduğu bir anda 

Ali b. Ahmed'e sattığı bostanını geri alması 

Fatih'den Mehmed [b.] Hacı Abbas, Ali [b.] Ahmed mahzarında iki gün mukaddem nehir 

kenârında şerâketlik bostan yetmiş beş guruşa bey‘ eylemiş, mukaddemâ üç yüz guruş 

verdiler, bey‘ eylemediğimden el-hâletü hâzihî gazab vaktimde bey‘ eylemişim dedikde nısfı 

yüz elli guruş hissem etmeğin taleb, suâl, cevâba havâle, bir nesne lâzım gelmediği kayd şüd. 

 

11 [2a-4] İstanbul'dan görevlendirilen Osman Efendi'nin Picranlı? aşiretinden Yusuf b. 

İmirze'deki mirî borçların tahsili 

Âsitâne-i aliyye'den mîrî kabza me’mûr Osman Efendi tarafından vekîl-i sâbitü'l-vekâlesi 

Ahmed Ağa [nâ]m Yusuf b. İmirze mahzarında üzerine sa‘âdetlü hamiyetlü necâbetlü nâm 

mahallerin dâ‘iyeleri Osman Efendi'ye havâle olmağla mezbûr Yusuf Picranlı? aşîretinden 

olmağla defterde mukayyed ra‘iyyet ve ra‘iyyet oğulları olduğundan mezbûr Yusuf'dan üç 

senelik mîrî «taleb ederim, el-hâletü hâzihî mûceb-i şer‘î ve icrâsı matlûbumdur dedikde 

mezbûr Yusuf'dan» üç senelik bir senesi ellişer guruşdan yüz elli guruş ve üç bin sekiz yüz 

elli guruş yirmi altı hânenin mîrîsi üç senelik mezbûr mümâna‘at edip kendilerini seyyid edip 

men‘ edip mezbûrdan taleb ederim deyü suâlinde mezbûr Yusuf ben seyyid-i sâdâtdanım 

velâkin Picranlı? aşîretinde on hâne vardır, onlar dahi vermezler, verdikleri yokdur, 

akrabâmız olduğundan nâşî. 

 

12 [2a-5] Fatih mahallesi ahalisinden Ayşe bt. İsmail'in Mehmed Emin Ağa'daki 

alacağının tahsili 

Fatih'den sagīr Âişe bt. İsmail vasîsi olduğum sagīr-i mezbûrun ammîsi Mehmed'e ve yedinde 

merhûm olup Mehmed Emin Ağa'da kırk para alacak hakkımı el-hâletü hâzihî taleb ederim 

deyü istis’âlinde inkâr, beyyineye havâle olundukda. 

Mollâ Salih b. Hüseyin, Mollâ Abdullah b. Hacı Şaban, Veli [b.] Hacı Şeyhmu[s], İsmail [b.] 

Mehmed, Âişe 

 

13 [2a-6] Emetullah bt. Abdullah'ın Zübeyde Hatun'dan davacı olması 

Emetullah [bt.] Abdullah tarafından vekîl-i müsecceli Mollâ Mehmed [nâ]m Zübeyde Hâtûn 

tarafından vekîl-i sâbitü'l-vekâlesi Mehmed [b.] Hacı Mustafa mahzarında üzerine. 

 

14 [2b-1] Marangoz Şeyhi Hacı Osman b. Ömer'in borçlarını ödemeyen Yusuf b. 

Mustafa'nın dükkânını kapatma talebi 

Şeyh-i neccârân Hacı Osman b. Ömer [nâ]m Yusuf b. Mustafa mahzarında üzerine bilâ-vechi 

şer‘î bana ta‘addî vü istihzâ ve şetm-i galîz eylemişdir deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk suâl, 

cevâbında inkâr ve on guruş hakkım var zimmetinde, onu taleb etmişim, bir gayr-ı gûne 
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kelimât etmemişim deyü inkâr, şâhide havâle olundukda Mollâ Hasan ve Ahmed meclis-i 

şer‘e li-ecli'ş-şehâde hâzırûn, isre'l-istişhâd edâ-i şehâdetlerinde resm-i kā‘idemiz üzere 

dükkânını sed lâzım gelip sed etmek murâd eylediğimde mümâna‘at eyledi deyü şehâdetleri 

mûcebince şeyhe muhâlefet eylediği sübûtu kayd şüd. 

Fî 15 Ca. sene [1]215 

 

15 [2b-2] Bogos v. Kesper'in oğlu Ohannis'in ölümüne sebep olan Osib v. Bogos'tan 

diyet istemesi 

Bogos [v.] Kesper [nâ]m Osib [v.] Bogos muvâcehesinde târîh-i kitâb on üç ay mukaddem 

oğlum Ohannis'i hâkim-i örfe şekvâ ve ihâfe etdirdip oğlum mürd olmuşdur, dem [ü] diyetini 

taleb, suâl, cevâbında zeylde mezkûr eşyâsı dükkânımda sirkat olunup mürd-i mersûmu 

subaşıya şekvâ eyledim, ol dahi hâkim-i örfe götürüp ihâfe edecek idi, men‘ eyledim ve ol 

hînde hasta ve mat‘ûnen fevt oldu deyü tasaddî eylediğinde. 

 

 Guruş 

Toka, iki yüz elli guruş kıymetli 250 

İslâmbol altını, tâm, 50 250 

Nısfiye Sultan Mahmud, 60    00 

Abdi Paşa altını, 20 aded    00 

 

16 [2b-3] Siverek'ten Hacı İbrahim b. Ali'nin Dursun b. İbrahim'deki alacağının tahsili 

Siverek'den Hacı İbrahim b. Ali [nâ]m Dursun [b.] İbrahim mahzarında 900 guruşluk eşyâ 

bahâsından alacak hakkım var, taleb eder[im] dedikde cevâbında kefâleti ikrâr lâkin ikrâhen 

şâhidi yok. 

 

17 [2b-4] Hacı Hamza Efendizade Abdullah Efendi'nin Garb-ı Âmid'in Göksu 

nahiyesine bağlı Karacaviran köyü malikâne timârını tasarruf eden Tezkireci Mustafa 

Efendi'deki alacaklarını alması 

Hacı Hamza Efendizâde fazîletlü Abdullah Efendi [nâ]m Tezkireci Mustafa Efendi 

mahzarında üzerine da‘vâ Garb-ı Âmid'de Göksu nâhiyesinde Kaşmirviran karyesi mâlikâne 

bâ-berât-ı âlî mutasarrıf iken keyl ve ta‘şîr eylemiş, el-hâletü hâzihî taleb ederim dedikde 

cevâbında Âmid sancağında Göksu nâhiyesinde Karacaviran'dır, lâkin lügat-ı meşhûr 

Kaşmirviran ve timârdır, mâlikâne değil, kıble tarafı …? ve bir tarafı Türbe yolu ve bir tarafı 

Akpınar Hânı. 

 

18 [2b-5] Kürdömeran köyü ahalisinden Osman Tatar'ın kız kardeşiyle evlendiği Ömer 

b. Eyüb'den alacaklı olduğu iddiası 

Kürdömeran'dan Osman Tatar [nâ]m Ömer [b.] Eyüb mahzarında mezbûrun hemşîresini 

tezevvüc etdim, iki yüz guruş başlık nâmıyla benden ahz, ba‘de[hû] zevcesi beni tecrîm 

etdirdi, 25 guruş taleb, suâl, cevâbında da‘vâya salâhiyeti olmadığından mu‘ârazadan men‘ 

olunduğu kayd şüd. 

 

19 [2b-6] Mütevellizade'nin terekesinden İbrahim Bey'in ve diğer vârislerin haklarını 

almaları 

Mütevellîzâde'nin muhallefâtından İbrahim Bey'in aldığı eşyâ bahâdan mütebâkī verese 

tarafından matlûb olan yüz yetmiş guruşdan yetmiş guruşunu bu akçeden olarak Harem 

Kethüdâsı Mustafa Ağa ahzını ikrâr edip bâkī yüz guruşun dahi mahkemeye teslîm olunduğu 

bu mahalle kayd şüd. 

Fî 3 C. sene 1215 

Ba‘dehû Şakir [b.] Süleyman Efendi'ye teslîm olunmuşdur. Bu mahalle kayd olundu, târîh-i 

mezkûrda Mustafa b. Hüseyin [nâ]m Ömer [b.] Bilo mahzarında merkūm ile şirketimiz olup 
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yüz on dokuz guruş zararımız olup taleb, suâl, cevâbında benim hisseme mikdâr-ı zarar-ı 

isâbetini veririm deyü kelâmı. 

 

20 [3a-1] Molla Abdurrahman'ın harabe iken arsasını annesinden satın aldığı evde 

Mehmed b. Şerif'ten daha çok hak sahibi olduğu 

Mollâ Abdurrahman [nâ]m Mehmed [b.] Şerif mahzarında bir bâb harem ve oda menzili 

vâlidemiz kendüye bey‘ eylediğini iddi‘â vü isbâta tasaddî eylediği anda huzûr-ı şer‘de hakk-ı 

şuf‘a talebinde olup menzil-i mezkûr kendisinin olduğu sâbit olmağla hakk-ı şuf‘a ile kabûl 

ederim deyü tasaddîsi suâl, cevâbında hakk-ı şuf‘ası var, lâkin menzil-i mezkûrun der-asl 

vakt-i harâbeliğinde arzını iştirâ ve mülk-i müşterâm olup ve ondan mâ‘adâ odalar dahi benim 

müteveffiye vâlidemden mülk-i müşterâm olduğunu mukırr olmağla bu cihetle halît olmağın 

kendiden evlâyım deyü kelâmı beyyineye havâle. 

 

21 [3a-2] Mehmed b. Şerif'in bir takım eşyanın kendinde emanet olduğunu Molla 

Abdurrahman önünde inkâr etmesi 

Altı mâh ekallen mukaddem bir meclis takımı kadîfe yasdıklarıyla yan şilteleriyle çuka 

mak‘adlarıyla, orta halısıyla emânet iddi‘â Mehmed [b.] Şerif [nâ]m Mollâ Abdurrahman 

mahzarında inkâr, beyyineye havâle. 

 

22 [3a-3] Defterdar mahallesi ahalisinden Mustafa b. Seyyid Ali'nin vefat eden hanımı 

Havva'ya borcunun olmadığı 

Defterdar'dan Mustafa b. Seyyid Ali müteveffiye Havva'ya li-ecli'l-mürâfa‘a vasî nasb olunan 

Salih b. el-Hâc Mehmed mahzarında üzerine bundan akdem fevt olan zevcem Havva 

hayâtında benim zimmetimde olan 1.500 guruş bâ-temessük alacak hakkı olup ve elli guruş 

vasiyet-i mu‘ayyene vücûh-ı birrine ve zimmetimde mehr-i mu‘accel olan otuz guruşu bana 

hibe eyleyip suâl ber-vech-i muharrer olduğunu inkâr edicek, ber-vefk müdde‘âsını mübeyyin 

beyyine taleb olundukda Berber el-Hâc İsmail ve Beyzat Ağa şehâdetleriyle sâbit, kayd şüd. 

Fî 3 Ra. sene [1]216 

 

23 [3a-4] Raise Hatun'un kocası Bekir Efendi'den mehrine karşılık olarak evin yarısını 

satın aldığı 

Raise tarafından vekîl-i müsbeti Mollâ Ali [nâ]m Bekir Efendi mahzarında mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan mahzen ve bir tarafdan Hacı Sofu ve bir tarafdan Mollâ Ali ve 

tarafeyni tarîk-ı âm ile mahdûd bir bâb menzilin nısfını üç sene mukaddem hayâtında 250 

guruş müvekkilemin mehri mukābelesine bey‘, ol dahi kabûl etmeğin merkūm Bekir 

Efendi'nin müdâhalesi men‘, suâl, cevâbında inkâr, beyyineye havâle, Abdi Efendi ve Ahmed 

meclis-i şer‘de müteveffâ-yı merkūm hâl-i hayâtında zevcem mezbûre Raise Hâtûn'a mehri 

mukābelesine menzilimin nısfını bey‘ eylemişim, mehri ne mikdâr olduğunu ta‘yîn eylemişdir 

deyü edâ-i şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinde. 

 

24 [3a-5] Ebubekir Efendi'nin hanımı Raise Hatun'dan alacaklı olduğunu iddia etmesi 

Ebubekir Efendi [nâ]m Raise Hâtûn mahzarında üzerine on sekiz aded İslâmbol nısfiyesi, 24 

İslâmbol rub‘iyesi mezbûrede babamın mâlı olarak alıverilmesi matlûbumdur dedikde 

mezbûre cevâbında benim mâlımdır dedikde merkūm Bekir Efendi yine cevâbında mezbûre 

takrîr eylemişdir ki zevcim müteveffâ bana vermişdir deyü tasaddîsi beyyineye havâle. 

 

25 [3b-1] Tekke mahallesi ahalisinden Sofu İbrahim b. Derviş'in Mustafa b. Melik'in 

elinde bulduğu kayıp beygirini geri alması 

Tekye'den Sofu İbrahim [b.] Derviş [nâ]m Mustafa [b.] Melik mahzarında üzerine yedi buçuk 

mâh işbu müşâhede olan doru bârgîr mülküm iken sirkat olunup el-hâletü hâzihî merkūmun 

yedinde buldum, taleb ve alıverilmesi matlûbumdur dedikde gıbbe's-suâl merkūm cevâbında 

beş mâh mukaddem Timur'dan seksen guruşa iştirâ eylemişim, merkūm[un] olduğu 
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ma‘lûmum değildir dedikde müdde‘î-i merkūm beyyineye havâle olundukda Şeyhmus ve 

Hüseyin şehâdetleriyle sâbit ve bir dürlü mülkünden ihrâc eylemediğine tahlîf-i şer‘î 

olunduğu kayd şüd. 

Fî 19 S. sene [1216] 

Hımâr üzerinde ba‘dehû yüz elli guruş benden aldı deyü da‘vâ, şâhideyn ile ba‘de'l-isbât. 

 

26 [3b-2] Özdemiroğlu Vakfı mütevellileri Said, Mustafa ve Mesud Efendilerin 

Erzurumî Mustafa Efendi'nin hanımı Fatma'dan vakıf olan Hıyarlık bahçesinin kirasını 

almaları 

Hacı Hâfız Mehmed Efendi Özdemiroğlu Vakfı'nın tevliyetine mutasarrıf Said Efendi ve 

Mustafa Efendi ve Mesud Efendi taraflarından vekîlleri olmak hasebiyle bi'l-vekâle müteveffâ 

Erzurumî Mustafa Efendi'nin zevcesi Fâtıma tarafından vekîl-i şer‘îsi Hacı Abdurrahman 

Efendi mahzarında vakf-ı bâğçe-i hıyarlık demekle arîfin icâresini vermeyip ve teslîm 

olmayıp yirmi iki senelik 110 guruş beher sene teslîmlerinden mâ‘adâ ellişer guruşdan 

muhallefâtından taleb, suâl. 

 

27 [3b-3] Ali b. Reşid mahallesi ahalisinden Ayşe bt. İsa'nın, vefat eden kocası Derviş 

Mehmed'e ait beygir ve eşeğin eksik ücretle satılmasına sebep olan Sancar b. Abdi'den 

zararın tahsil edilmesi 

Ali b. Reşid'den Âişe [bt.] İsa [nâ]m Sancar [b.] Abdi mahzarında üzerine on dört guruş 

kıymetli bir re’s bârgîr ve on guruş kıymetli bir re’s merkebi ve on iki guruş akçe geçen sene 

vakt-i vebâda fevt olan zevcim Derviş Mehmed'in bârgîr ve merkebini noksân ücretle merkūm 

fürûhta sebeb olmağın meblağ-ı mezkûr ve merkeb ve bârgîrin kıymet-i mislini taleb, suâl, üç 

guruş ikrâr bâkīsini inkâr, beyyineye havâle, isbât-ı beyyineden acz, ba‘de't-tahlîfi şer‘î şer‘an 

bir nesne lâzım gelmez. 

 

28 [3b-4] Hüsrev Paşa mahallesi ahalisinden vefat eden Bahçıvan Ahmed b. Yakub'un 

vârisleri hanımı Zeynep ile oğulları Mehmed ve Yakub'un Bezzâz Hacı Hüseyin'deki 

hisselerini almaları 

Hüsrev Paşa'dan fevt olan Cennân Ahmed b. Yakub'un verâseti zevcesi Zeyneb, oğulları 

Mehmed, Yakub taraflarından vekîl-i sâbitü'l-vekâlesi Hasan b. Haydar [nâ]m Bezzâz el-Hâc 

Hüseyin mahzarında, 

Nısf hisse on iki batmân badılcan tohumu 

Bir tarla nısf hisse sarımsak 

Bakla nısf hisse müvekkilimin tarafından taleb ederim, suâl, cevâbında sarımsak ile badılcan 

tohumunu terekesinden 22 guruş ahz eylemiş deyü tasaddîsini beyyineye havâle. 

 

29 [3b-5] İskender Paşa mahallesi ahalisinden Hatice bt. Mustafa'nın Nebi b. 

Hüseyin'den gasp edilen eşya ve kendini boşayan kocası Ramazan'daki alacaklarının 

alınması 

İskender Paşa'dan Hadice [bt.] Mustafa [nâ]m Nebi [b.] Hüseyin mahzarında merkūmun bibisi 

Zeliha Meştan? nâm mahalden haber getirmiş ki benim zevcim Ramazan dahi ol tarafda olma 

ile gönder gelsin deyü binâenaleyh bana ibrâm eyleyip imtinâ‘ eylediğimde elbette git, sana 

her ne zarar u hasâr olursa benim üzerime deynimdir, bu cihetle işhâd dahi edip gitdiğimde 

merkūmun bibisi mezbûre elli guruşluk eşyâyı gasb eyleyip zevcim merkūm dahi beni bilâ-

sebebin hal‘ ve hançer ile darb etmeğin yüz guruş dahi nikâhım ve üç mâh on gün nafaka 

va‘dem dahi zimmetinde kalmağla mûcebi taleb, suâl, cevâbında zevci merkūm ol tarafdan 

katırcı ile mektûb gönderip bu mektûbu Nebi evime versin deyü ben dahi fakat mektûbu 

vermişim, ber-vech-i muharrer [4a] müdde‘âsını inkâr birle müdde‘iye-i mezbûre beyâna 

kādir olamadığından talebiyle ba‘de't-tahlîfi'ş-şer‘î merkūm Nebi'den bir nesne lâzım 

gelmediği kayd şüd. 

Fî 17 M. sene 1216 
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30 [4a-1] Mustafa Paşa mahallesi ahalisinden Keleş'in oğulları Hüseyin ve Mehmed'in, 

amcaoğulları Timur'un mirasındaki hisselerini Beyhan bt. Mustafa'dan almaları 

Mustafa Paşa'dan Hüseyin [ve] Mehmed benî Keleş [nâ]m Beyhan [bt.] Mustafa mahzarında 

üzerine bundan akdem fevt olan mûrisim ammîzâdem Timur'un verâseti zevcesi Hadice ve li-

ebeveyn hemşîresi Âişe ile ve li-ümmin karındâşı Süleyman ve vâlidesi mezbûre Beki ile 

bizlere intikāl etmeğin müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden hisse-i irsiyelerimizi taleb ve 

alıverilmesi matlûbumdur dedikde gıbbe's-suâl cevâbında ammîzâde olduğunu inkâr ve 

müteveffâ-yı merkūmun otuz guruş eşyâsı olup ol dahi ma‘rifet-i şer‘le guremâ olmuşdur, bir 

akçesi zimmetimde yokdur deyü inkâr, müdde‘î-i merkūmdan beyyine taleb. 

Müteveffâ-yı mezbûrun eşyâsı: 

1 kazgan, 1 yorgan, 1 döşek 300 guruş 

 

31 [4a-2] Ergani ahalisinden Mehmed b. Ramazan'ın kendisini yaralayan ve eşyasını 

gasp eden Ali b. Cebrail ile Haço b. Hüseyin'den davacı olması 

Ergani sâkinlerinden Mehmed [b.] Ramazan [nâ]m Ali [b.] Cebrail ve Haço b. Hüseyin 

mahzarında üzerine bir sene mukaddem sol yedimi merkūmân kılıç ile darb ve eşyâmı gasb 

birle vasat parmağım dahi sakat olup mûceb-i şer‘î matlûbumdur dedikde gıbbe's-suâl, ikrâr. 

 

32 [4a-3] Halid b. Hüseyin'in Musa b. Mehmed'den davacı olması 

Halid [b.] Hüseyin tarafından vekîl Abdülgafur Ağa [nâ]m Musa [b.] Mehmed mahzarında 

üzerine müvekkilemle da‘vâsı yoğiken yüz beş guruşu tecrîm etdirdip merkūm dahi da‘vâm 

yokdur deyü takrîr, lâkin tecrîm etdirdiğini inkâr, vekîl-i merkūm beyyineye havâle. 

 

33 [4a-4] Mardin'den Yusuf b. Nazar'ın, Yusuf Beyzade'nin elinde bulduğu kayıp 

beygirini geri alması 

Mardin'den Yusuf [b.] Nazar, Yusuf Beyzâde mahzarında işbu müşâhede olunan kır bârgîr 

mülküm iken 80 guruşa iştirâ eylemişim deyü zâyi‘im olup el-hâletü hâzihî merkūmun 

yedinde, taleb eder[im] dedikde suâl, cevâbında on gün mukaddem 70 guruşa iştirâ 

eylemişim, mersûmun olduğunu inkâr, beyyineye havâle, Ramazan b. Halil, Mehmed b. 

Osman şehâdetleriyle sâbit ve bir dürlü mülkünden ihrâc eylemediğine tahlîf kayd şüd. 

 

34 [4a-5] Diyarbakır Valisi Hüseyin Paşa'nın tatarı İsa Ağa'nın eşyasının listesi 

Ali Paşa tarafından vârid olan devletlü Hüseyin Paşa efendimizin Tatar[ı] İsa Ağa'nın eşyâsını 

beyân eder: 

 

Beştop 

1 çift 

Bağdad şalı 

2 aded 

Bağdad poşusu 

2 aded 

Don 

1 aded 

At şişi 

1 aded 

Mardin peştemâl 

1 aded 

Palaska 

1 aded 
 

 

35 [4a-6] Rumeli'den Süleyman b. Mustafa'nın Hacı Osman b. Hüseyin'deki alacakları 

Rumeli'den Süleyman [b.] Mustafa [nâ]m Hacı Osman b. Hüseyin mahzarında, 

 

 Guruş 

Altın olarak yüz elli guruş ikrâr lâkin edâsını beyyineden acz bir[le] tahlîf 

lâzım 
150 

Defa inkâr, beyyineden acz [birle] tahlîf [lâzım]   50 

Yüz guruşdan bâkıye tahlîf [lâzım]   80 

 280 
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36 [4a-7] Gümüşhane'den Osman b. İslâm'ın, Süleyman adlı şahısla beygir ve katırını 

çalan Mehmed b. İsmail'den şikâyetçi olması 

Gümüşhane'den Osman b. İslâm, Mehmed [b.] İsmail mahzarında üzerine Hüseyin Paşa ile 

Harput kazâsından râhî olduğumuz evânda işbu gāib ani'l-meclis Süleyman ile merkūm bir 

re’s bârgîr kıymet[i] 1.500 guruş, bir re’s katır kıymeti 250 guruş sirkat edip el-hâletü hâzihî 

merkūmdan taleb ederim dedikde gıbbe's-suâl inkâr, beyyineye havâle, Sefer b. Hüseyin edâ-

yı şehâdet eyledikde merkūm Osman cevâbında gāib-i merkūm Süleyman sirkat edip benim 

haberim yokdur ve bana bir bârgîr verdi, Berat kazâsında yine merkūma teslîm eyledim. 

 

37 [4b-1] Molla Bahaeddin mahallesi ahalisinden Karabet, Bibo, Lusye ve Maryem'in 

ölen babalarının mirasındaki hisselerini kardeşleri İğise vt. Piyer'den almaları 

Mollâ Bahaeddin'den Karabet ve Bibo ve kebîre Lusye'ye vekâlet bi'l-kıyâme ve sagīre 

Maryem'e vesâyeten [nâ]m İğise [vt.] Piyer muvâcehesinde üzerine bundan akdem mürd olan 

babamızın terekesinden mezbûre ve gāib ani'l-beled oğlu altı yüz guruş bi-gayrı hakkın ahz 

eyleyip mûceb-i şer‘î matlûbumdur, suâl, cevâbında on yedi senelik menzil icâre mürd-i 

mersûmun zimmetine ta‘alluk etmekle ahz eylemişiz deyü tasaddî, beyyineye havâle. 

Hasan Efendi ve Mollâ Mehmed Yusuf b. Abdullah 

 

38 [4b-2] Palu'dan Molla Mahmud b. Süleyman'ın evinden eşyalarını gasp eden Mustafa 

b. Mustafa'dan hakkının alınması 

Palu'dan Mollâ Mahmud [b.] Süleyman, Mustafa [b.] Mustafa mahzarında üzerine 4 batmân 

bal, 5 batmân yağ, 2 keyl zahire, 2 çit değirmi bu kadar eşyâyı ben evimde yoğiken iyâlimi 

ihrâc edip zabt eylemişdir. İyâlime sûikasd ile evime gelip iyâlim kendüye el vermeyip firâr 

etdikde eşyâ-i mezbûresini zabt edip gasb eylemişdir. El-hâletü hâzihî taleb ederim dedikde 

suâl, inkâr, beyyineye havâle olundukda ityân-ı beyyineden ızhâr-ı acz birle. 

4 nugi çit ve üzüm geldiği husûsu. 

 

39 [4b-3] İskender Paşa mahallesi ahalisinden Hatice bt. Hacı Mehmed'in vefat eden 

babasından intikal edip Hacı Veli b. Mehmed tarafından gasp edilen Fare köyündeki 

yerleri alması 

İskender Paşa'dan Hadice [bt.] Hacı Mehmed [nâ]m Hacı Veli [b.] Mehmed mahzarında 

üzerine Fare karyesinde Çakalınpınarı ve Arzupınarı, Harpaçpınarı babam müteveffâ bâ-tapu 

sülüs hissesine mutasarrıf iken fevt olmağın hissesini ahz etmeğin taleb, suâl, gāibe ani'l-

meclis Rahile Hâtûn'dan iştirâ eylemişim, yedi senedir ki bâ-tapu mutasarrıfım dedikde 

müdde‘iye-i mezbûre ber-vech-i muharrer olduğunu ikrâr, şer‘an bir nesne lâzım gelmediği 

kayd şüd. 

 

40 [4b-4] Fatih mahallesi ahalisinden Toma v. Mihail'in rehin bıraktığı gümüş kemeri 

Nesli b. Ahmed'den geri alması 

Fatih'den Toma [v.] Mihail [nâ]m Nesli [b.] Ahmed mahzarında üzerine elli guruş bir çift sîm 

kemer mezbûrenin indine iki guruş mukābelesine rehin eyledim, ba‘dehû meblağ-ı mezkûru 

teslîm ediyorum, rehn-i mezkûr taleb, alıverilmesi matlûbumdur dedikde gıbbe's-suâl ber-

vech-i muharrer olduğunu ikrâr, lâkin kemer-i mezkûr zâyi‘ olmuşdur, kıymet[i] dahi beş 

guruşdan ziyâde kıymeti değmezdi deyü müdde‘iye-i mersûme iddi‘âsını beyâna kādire 

olmayıp talebiyle ba‘de't-tahlîf-i şer‘î beş guruş lâzım geldiği kayd şüd. 

 

41 [4b-5] Göl Mescidi mahallesi ahalisinden Şaban b. Şaban'ın, yeğeni Osman'ın hanımı 

Ayşe'nin çocuk düşermesine sebep olan Abdi b. Beşşar'dan davacı olması 

Göl Mescidi'nden Şaban b. Şaban [nâ]m Abdi [b.] Beşşar mahzarında üzerine karındâşı oğlu 

Osman zevcem Âişe'yi bi-gayrı mûceb ihâfe etdirdip zevce-i mezbûrenin batnında 

müstebînü'l-hilkat bi'l-cenîni'l-meyyit ilkā edip mûceb-i şer‘î matlûbumdur deyü da‘vâ-yı 

meşrûhası üzere da‘vâya salâhiyeti olmadığı kayd şüd. 
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42 [4b-6] Ahmed Zülfü'nün, vefat eden Süleyman'dan kardeşi Medine'ye, onun da 

vefatıyla oğlu Ahmed'e intikal eden mirasın Hacı Aziz'den alınması 

Dâire-i veliyyü'n-ni‘amîden Ahmed Zülfü [nâ]m Hacı Aziz mahzarında üzerine bundan 

akdem esnâ-i vebâda fevt olan Süleyman'ın verâseti hemşîresi Medine'ye münhasıra olup 

kable'l-kısme Medine fevt olup verâseti sagīr oğlu Ahmed'e münhasıra olup müteveffâ-yı 

merkūm Süleyman'ın yüz on guruş kıymetli eşyâsı el-hâletü hâzihî eşyâ-i mezkûre sagīr-i 

mezbûra intikāl etmekle taleb ve alıverilmesi bi'l-vesâye matlûbumdur, suâl, inkâr, beyyineye 

havâle, ityân-ı beyyineden ızhâr-ı acz talebiyle ba‘de't-tahlîfi'ş-şer‘î mûcebince şer‘an bir 

nesne lâzım gelmediği kayd şüd. 

 

43 [5a-1] Memeddin mahallesi ahalisinden Beşir b. Abdullah'ın Molla Mustafa'ya 

verdiği rehni geri alması 

Memeddin'den Beşir [b.] Abdullah [nâ]m Mollâ Mustafa mahzarında üzerine kırk guruş 

merkūmun bende alacak bir hakkı olup indinde 1 taşt, 1 sini, 1 lengerî, 1 seccâde ve on bir 

guruş defa alacak hakkı olup mukābelesine bir çift altın küpe rehin eylemişim, el-hâletü 

hâzihî meblağ-ı mezkûru edâ ederim, rehn-i mezkûru taleb, suâl, kırk guruş alacak hakkı 

mukābelesinde olan eşyâ-i mezkûr indinde olduğunu ikrâr, lâkin on bir guruşu ahz eylemişim, 

küpe-i mezkûru teslîm eylemişim deyü tasaddîsi beyyineye havâle, ityân-ı beyyineden ızhâr-ı 

acz birle talebiyle ba‘de't-tahlîfi'ş-şer‘î küpe-i mezkûr lâzım gelip kıymeti altmış guruşdur 

deyü iddi‘â, merkūm on guruşdan ziyâde kıymeti değmez deyü tasaddîsini beyâna kādir 

olmadığından talebiyle ikrârıyla on guruşdan ziyâde kıymeti olmadığına ba‘de't-tahlîfi'ş-şer‘î 

kayd şüd. 

 

44 [5a-2] Fatih mahallesi ahalisinden Mehmed b. Ahmed'in babasından intikal edip 

Abdülkadir b. Abdullah tarafından zabt edilen eşyalarını geri alması 

Fatih'den Mehmed [b.] Ahmed [nâ]m Abdülkadir [b.] Abdullah mahzarında üzerine 1 ibrik, 1 

tas, yüz yasdık ve bir kat örtü ve bir menzil ve on üç guruş akçe babamdan bana intikāl 

etmeğin ben sabî iken merkūm zabt etmeğin mûceb-i şer‘î matlûbumdur dedikde gıbbe's-suâl 

merkūm cevâbında yüz beş guruş bende babası mâlından alacağı meblağ-ı mezkûr kendüye 

teslîm ve zimmetimi âmme-i de‘âvîden ibrâ eylemişdir deyü tasaddîsi beyyineye havâle. 

 

45 [5a-3] Mehmed Tayfur v. Abdullah'ın mutasarrıf olduğu Savur nahiyesinde Molla 

Aliler köyünün zeâmetine Mehmed b. Musa tarafından yapılan müdahalenin önlenmesi 

Mehmed Tayfur v. Abdullah tarafından vekîli mevlâsı Abdurrahman Efendi meclis-i şer‘de 

Mehmed v. Musa mahzarında üzerine merkūm Mehmed v. Musa'nın medîne-i Âmid 

muzâfâtından Savur nâhiyesinde Molla Aliler karyesinin ze‘âmeten timârına mutasarrıf ve 

seferiye bedeliyesinde verilen hulâsasında dahi mastûr iken müvekkilimin mutasarrıf olduğu 

medîne-i merkūmenin Garb kurâlarından Bakırca-i Arab nâm karye ki şöhret-i şâyi‘ası Molla 

Aliler ze‘âmet timârına müdâhale etmeğin mûceb-i şer‘îsi matlûbumdur deyü ba‘de'd-da‘vâ 

ve'l-istintâk ber-vech-i muharrer müdâhalesini mukır olup lâkin ocaklılarından Çeribaşı 

Hüseyin Ağa ve Ali Ağa ve Receb Ağa vesâire meclis-i şer‘e işbu Mehmed'in müdâhalesi 

olan Bakırca-i Arab Garb kurâlarından şöhret-i şâyi‘ası Molla Aliler efendi-yi mûmâileyhin 

müvekkili merkūm Mehmed Tayfur'un ze‘âmeti timâr tasarrufunda olup merkūm Mehmed 

Savur nâhiyesinde olan Molla Aliler karyesine mutasarrıfdır, kadîmden bu ana değin 

mutasarrıf olanları bu vechile mutasarrıf olunageldiğini meclis-i şer‘e alâ tarîkı'ş-şehâde ihbâr 

u inhâ ve bedel-i sefer yedlerinde mevcûd hulâsalarından dahi müstebân olmağla merkūm 

Mehmed'in bî-vech-i şer‘î müdâhalesinin men‘i husûsu alâ vukū‘ihî huzûr-ı fâyizü'n-nûr-ı 

âsafîye i‘lâm kayd şüd. 

Fî 19 R. sene [1]216 
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46 [5a-4] Hoca Ahmed mahallesi ahalisinden Ayşe bt. Keleş'in boşandığı kocası Hüseyin 

b. Emin'deki eşyalarını alması 

Hoca Ahmed'den Âişe bt. Keleş tarafından vekîl-i müsecceli Veli [b.] Evliya [nâ]m Hüseyin 

[b.] Emin mahzarında üzerine 2 aded bakır, 4 aded yorgan döşek, 2 kilim, 1 câcim, 3 minder? 

menzilimde iken zevcemi tatlîk eyledim, ba‘dehû zevcemi merkūm tezvîc eyleyip eşyâ-i 

mezkûr zevce-i mutallakam mezbûrenin indinde olmağın taleb, suâl, inkâr, beyyineye havâle, 

ityân-ı beyyineden ızhâr-ı acz talebiyle tahlîf-i şer‘î olunup bir nesne lâzım gelmediği kayd 

şüd. 

Ba‘dehû mezbûre meclis-i şer‘de Hüseyin mahzarında üzerine ceste ceste beş yüz merkūmda 

alacağım olup taleb, suâl, inkâr, beyâna kādir olmayıp talebiyle tahlîf-i şer‘î olunup şer‘an bir 

nesne lâzım gelmediği kayd şüd. 

 

47 [5b-1] Alipınarı köyü ahalisinden Yusuf b. Mustafa'nın Kankırt köyü ahalisinden 

Âsaf b. Bayram'daki babasının mal ve eşyalarını alması 

Medîne-i Âmid Alipınarı nâm karye sâkinlerinden Yusuf [b.] Mustafa Kankırt karyesinden 

Asaf b. Bayram mahzarında üzerine bundan akdem babamın mâlından 1 aded inek, 1 aded 

öküz, 2 aded dâm 40 guruş, 1 aded tâbe, 1 aded hurc merkūm Âsaf'ın zimmetindedir, ben 

sagīr iken beni indinde terbiyeye götürüp eşyâ-i mezkûreyi ekl [ü] bel‘ edip zimmetinde 

bâkīdir deyü taleb ve alıverilmesi matlûbumdur dedikde gıbbe'l-istintâk merkūm cevâbında 

bi'l-külliye inkâr, beyyineye havâle. 

 

48 [5b-2] İskender Paşa mahallesi ahalisinden Ayşe bt. Mustafa'nın annesi Safiye'den 

intikal edip dayısı Ramazan b. Ömer tarafından el konulan terekedeki hissesini alması 

İskender Paşa'dan Âişe [bt.] Mustafa, Ramazan [b.] Ömer mahzarında on iki sene mukaddem 

anam Safiye vefât edip irsi karındâşına ve babam ile bana münhasıra olup dayım gelip cebren 

bin guruşluk mâlımı zabt edip ba‘dehû dayım fevt olup el-hâletü hâzihî oğlundan taleb, 

alıverilmesi matlûbumdur deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk merkūm cevâbında bu hâtûnun 

vâlidesini bilmem ve babam mâlını zabt etdiğini bilmem dedikde müdde‘iye-i mezbûreden 

müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden ızhâr-ı acz birle 

müdde‘iye-i mezbûrenin talebiyle tahlîf-i şer‘î olunup şer‘an merkūm Ramazan'dan bir nesne 

lâzım gelmediği huzûr-ı mezbûr. 

 

49 [5b-3] Derviş Hüseyin mahallesi ahalisinden Emetullah bt. Mustafa'nın Molla 

Ali'deki alacaklarının tahsili 

Derviş Hüseyin'den Emetullah [bt.] Mustafa tarafından vekîl-i müsecceli zevc Mollâ Ali 

[nâ]m Mollâ Ali mahzarında beş yüz guruşluk bir bâb menzil, 30 kıymet incili kemer, 100 

guruş istipo cübbe, 280 guruş mehr-i müeccelem 160 guruş müvekkile-i mezbûreyi ızrâr 

eyleyip ki cem‘an bin yetmiş guruşa bâliğ olup taleb ve mûceb-i şer‘î bi'l-vekâle taleb, suâl, 

yüz altmış guruş ızrârdan mâ‘adâ an-âmme-i de‘âvîden zimmetini ibrâ ve yüz altmış guruş 

ızrâr bi-hakkın olduğu tasaddîsi beyyineye havâle. 

Guruş 

 160 

 500 

   30 

 100 

  270 

1.070 

 

50 [5b-4] Molla Ahmed ile kardeşleri Hasan ve Mehmed'in halaları Zeliha'dan intikal 

eden ve Fatma bt. İbrahim elinde bulunan terekedeki hisselerini almaları 

Mollâ Ahmed ve karındâşı Hasan ve Mehmed tarafından vekîl-i müsbet-i merkūm Mollâ 

Ahmed meclis-i şer‘de Fâtıma [bt.] İbrahim mahzarında üzerine bundan akdem fevt olan 



11 

 

ammetem Zeliha'nın verâseti kızı mezbûre ile bana ve karındâşlarım merkūmâna münhasıra 

olup müteveffiye-i mezbûre Âmid mahallâtından Kadı Cami[i] mahallesinde bir bâb 

ma‘lûmetü'l-hudûd ve'l-cîrân menzil (800 guruş [bâ-]temessükât) ile derûnunda olan kalîl ve 

kesîr eşyâdan ve 250 guruş mehir hissemizi taleb eylediğimizde edâdan imtinâ‘ eyleyip 

mûceb-i şer‘le hissemizi ahz ve teslîm olunması bi'l-vekâle ve bi'l-asâle matlûblarımızdır 

dedikde gıbbe's-suâl mezbûre cevâbında menzil-i mezkûr baba[m] müteveffânın mülkü iken 

bana dört yüz dört guruşa bey‘ eylemişdir deyü tasaddîsi beyyineye havâle, Mehmed Şerif 

Efendi, Haciye Ümmü Hâtûn ve Rukiye Hâtûn şehâdetleri menzil-i mezkûr sâbit ve eşyâ-i 

mezkûr tevâtür eşyâsı olmadığını ihbâr eylediği kayd şüd. 

 

51 [5b-5] Kamışlı köyü ahalisinden Adile bt. Abdurrahman'ın vekili Vaiz Hafız 

Abdurrahman'da bulunan çehizini alması 

Kamışlı'dan Adile bt. Abdurrahman tarafından vekîl-i müsbeti Vâiz Hâfız Abdurrahman 

mahzarında üzerine iki bin guruş kıymetli ber-mûceb-i defter müvekkilemin merkūmun 

indinde cihâzı olup taleb, suâl, ikrâr, teslîme tenbîh olunduğu kayd şüd. 

Fî 27 R. sene [1]216 

 

52 [6a-1] Kıtırbil-i zimmi köyü ahalisinden Abdullah b. Ömer'in Mustafa b. Mehmed b. 

Osman'ın elinde bulduğu kayıp merkebini geri alması 

Kıtırbil-i zimmî['den] Abdullah [b.] Ömer [nâ]m Mustafa [b.] Mehmed [b.] Osman 

mahzarında üzerine işbu Kula merkeb beş mâh mukaddem yedimden zâyi‘ olup el-hâletü 

hâzihî merkūmun yedinde buldum, taleb ve alıverilmesi matlûbumdur dedikde suâl, 

cevâbında mezbûrun olduğunu inkâr, beyyineye havâle Mustafa [b.] Rasul, Ali [b.] Hasan 

şehâdetleriyle sâbit ve mülkünden bir dürlü ihrâc eylemediğine tahlîf kayd şüd. 

 

53 [6a-2] Çermik ahalisinden Ahmed b. Süleyman'ın hanımını zorla boşatıp başkasıyla 

evlendiren Mehmed b. Hüseyin'den davacı olması 

Çermik'den Ahmed [b.] Süleyman [nâ]m Mehmed [b.] Hüseyin mahzarında üzerine zevcimi 

cebren benden tatlîk etdirdip âharına tezvîc etdirmeğin mûceb-i şer‘î matlûbumdur, suâl, 

inkâr, beyyineye havâle, ityân-ı beyyineden ızhâr-ı acz birle tahlîf kayd şüd. 

 

54 [6a-3] Alipınarı köyü ahalisinden Ömer b. Süleyman'ın Hasan adlı şahıstan 

hanımının kız kardeşinin kızı için verdiği başlık parasını alması 

Meryem [bt.] Hasan, Hadice [bt.] İlyas 

Alipınarı'ndan Ömer [b.] Süleyman, Hasan mahzarında üzerine merkūmun iyâlinin hemşîresi 

kızına iki yüz guruş başlık nâmıyla gāib ani'l-meclis merkūmun zevcesi ve kaynına vermişim, 

el-hâletü hâzihî meblağ-ı mezkûru taleb ve alıver, matlûbumdur. 

 

55 [6a-4] Şarabi köyü ahalisinden İsmail b. İbrahim ile köy halkının kendilerine 

küfreden Numan Ağa, Hüseyin ve Mehmed Efendi'den davacı olmaları 

Şarabi'den İsmail [b.] İbrahim ve karye ahâlîleri [nâ]m Numan Ağa, Hüseyin, Mehmed Efendi 

mahzarlarında üzerlerine merkūmlar ırzlarımıza bi'l-cümle şetm eyleyip mûceb-i şer‘î 

matlûbum[uz]dur dedikde suâl, inkâr, beyyineye havâle. 

 

56 [6a-5] Nalçacı mahallesi ahalisinden Molla Mehmed b. Ramazan'ın haksız yere 

cezalandırılmasına sebep olan Mehmed b. Ahmed'den davacı olması 

Na‘lçeci'den Mollâ Mehmed [b.] Ramazan [nâ]m Mehmed [b.] Ahmed mahzarında Hüseyin 

Paşa'ya bi-gayrı hakkın beni şekvâ ve şekvâsı sebebiyle 300 guruş beni tecrîm, taleb, suâl, 

topçubaşı cebr ve beni darb ile küstürmüşüm dedikde beyyineye havâle. 

Baharlı Ağası Mehmed Ağa 
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57 [6a-6] Çopyan mahallesi ahalisinden Molla Şemdin b. Halil'in haksız yere 

cezalandırılmasına sebep olan Osman b. Mustafa'dan davacı olması 

Çopyan mahallesi ahalisinden Mollâ Şemdin [b.] Halil nâm Osman [b.] Mustafa mahzarında 

Hüseyin Paşa'ya bi-gayrı hakkın beni ve iyâlimi şekvâ ve şekvâ sebebiyle 2.000 guruş beni 

tecrîm eyledi, mûceb-i şer‘î ve alıverilmesi matlûbumdur dedikde iyâlini ızrâr, mezbûr inkâr 

ve mezbûr meblağ-ı mezkûr 2.000 guruş tecrîm olunduğu ikrâr ve lâkin ben mezbûru şekvâ 

eylememişim deyü inkâr, beyyineye havâle, Züfer b. Ahmed Ağa, Mehmed ve Hacı İbrahim 

nâmân kimesne şehâdetleriyle fetvâya havâle sâbit kayd şüd. 

Fî 6 Ş. sene [1]216 

 

58 [6a-7] Tilaloy köyü ahalisinden Ataman b. Hüseyin'in, kendisini döven Mustafa b. 

Abdullah'tan davacı olması 

Tilaloy'dan Ataman [b.] Hüseyin [nâ]m Mustafa [b.] Abdullah mahzarında benimle nizâ‘ ve 

esnâ-i nizâ‘da beni darb ve ezâ edip deyü da‘vâ, isbât-ı beyyine etmeyip tahlîfine dahi tâlib 

olmayıp şer‘an bir nesne lâzım gelmediği kayd şüd. 

Fî 3 Ş. sene 1216 

 

59 [6a-8] Kadıköyü ahalisinden Hasan b. Mustafa'nın haksız yere cezalandırılmasına 

sebep olan Timur b. Bekir'den davacı olması 

Kadıköyü'nden Hasan [b.] Mustafa [nâ]m Timur [b.] Bekir mahzarında Patrik ağasından bâ-

şartnâme alınan bostân arzı uhdemde olmağla merkūm bi-gayrı hakkın yüz guruş ahz, suâl, 

cevâbında beş kîse akçe Hüseyin Paşa'ya cerîme ve cümlemize sâlyâne olmağla intifâ‘ına 

göre alınmışdır dedikde fetvâ-yı şerîfeye havâle. 

 

60 [6b-1] Zahoran ahalisinden Süleyman oğlu Yusuf'un Huri bt. Halid ile oğlu Mehmed 

b. Seyyidhan'daki alacağının tahsili 

Zahoran'dan Süleyman müteveffânın oğlu Yusuf tarafından vekîl-i sâbitü'l-vekâlesi ammîsi 

Abdullah [b.] Ali [nâ]m Huri [bt.] Halid mahzarında mezbûre ile oğlu Mehmed b. 

Seyyidhan'da bi'l-kefâle alacak hakkı olup bi'l-vekâle taleb, suâl, mezbûre kefâletini inkâr, 

beyyineye havâle. 

Guruş 

260 guruş 

                60 guruş. Teslîm 

           200 guruş. Bâkī 

 

 

61 [6b-2] İsmail Ağa'nın Kenise? köyünde çalınan ve Molla Refi‘ b. Hasan'da bulunan 

kayıp katırını geri alması 

İsmail Ağa tarafından vekîl-i sâbitü'l-vekâlesi Esad Beşe b. Seyf [nâ]m Mollâ Refi‘ [b.] Hasan 

mahzarında üzerine işbu müşâhede olunan kancık katır bir sene mukaddem Kenise? nâm 

karyede serîka olup el-hâletü hâzihî taleb ederim dedikde suâl, cevâbında altı mâh mukaddem 

fazîletlü Müftü el-Hâc Hasan Efendi'den 60 guruşa iştirâ eyle[mi]şim, ber-vech-i muharrer 

müvekkilesi mûmâileyh ağanın mülkü olduğunu inkâr, beyyineye havâle, Süleyman b. 

Süleyman, Hüseyin [b.] Ali şehâdetleriyle. 

 

62 [6b-3] Fatih mahallesi ahalisinden Ahmed oğulları Mehmed ve Ahmed'in kardeşleri 

Biresin'i? katleden Timur b. Ali ile diyet hususunda sulh oldukları 

Fatih'den Mehmed [ve] Ahmed benî Ahmed [nâ]m Timur [b.] Ali mahzarında yedi sene 

mukaddem karındâşımız Biresin'i? merkūm katl edip ve kātili olduğu târîh-i mezkûrda 

Numan Paşazâde huzûrunda sâbit olmağla diyet-i kâmilesi olan 1.200 guruşu taleb, suâl, 

cevâbında inkâr, beyyineye havâle, Numan Paşazâde Sadullah Beyefendi huzûrunda sâbit 

olduğuna Şaban [b.] Hüseyin, Ömer b. Hasan şehâdetleriyle hükm-i mezkûr sâbit, ba‘dehû 



13 

 

merkūm Timur iʻâde-i kelâm edip târîh-i mezkûrda müslimûn tavassutuyla an-inkârin iki yüz 

yirmi guruşa sulh ve bedel-i sulh ahz ve bir hakkı olmadığını müş‘ir yedimde hüccet-i 

şer‘iyyem var dedikde beyyineye havâle, mazmûn-ı hüccet şâhideyn ile isbât şer‘an ibrâ-i 

mezkûr sâbit olup şer‘an mezbûr Timur'dan bir nesne lâzım gelmediği kayd şüd. 

Fî 15 Ş. sene [1]216 

 

63 [6b-4] Kızılmehmed köyü ahalisinden Ali b. Mehmed'in haksız yere 

cezalandırılmasına sebep olan Mehmed b. İbrahim'den davacı olması 

Kızılmehmed karyesinden Ali [b.] Mehmed [nâ]m Mehmed b. İbrahim mahzarında üzerine 

Hüseyin Paşa evânında bi-gayrı hakkın hâkimi siyâseten teşekkî edip şekvâsı sebebiyle 800 

guruş beni tecrîm eyleyip el-hâletü hâzihî taleb ederim dedikde suâl, inkâr, beyyineye havâle, 

Hüseyin [b.] Osman, Ahmed [b.] Şeref şehâdetleriyle sâbit. 

 

64 [6b-5] Fatih mahallesi ahalisinden Fatma bt. Ahmed ve Esma bt. Hacı Hüseyin'nin 

ırzlarına dil uzatan Molla Mehmed b. Süleyman'dan davacı olmaları 

Fatih'den Fâtıma [bt.] Ahmed, Esma [bt.] Hacı Hüseyin [nâ]m Mollâ Mehmed [b.] Süleyman 

mahzarlarında ırzımıza itâle ve darb ve iki guruş on beşer para, mûceb-i şer‘îsi taleb, suâl, 

inkâr, beyyineye. 

 

65 [6b-6] İmam İbrahim Efendi'nin vadesi dolan Molla Mustafa'daki alacağının tahsili 

için bir tarih tespitinin yapılması 

İmâm İbrahim Efendi [nâ]m Mollâ Mustafa mahzarında üzerine Şa‘bân gurresinden yirmi 

dokuz gün Ramazân'ın gurresine dek bir guruş alacak hakkım olup taleb, meblağ-ı mezkûr 

ikrâr, lâkin gurre-i mezbûr yevm-i isneynden olduğunu inkâr, beyyineye havâle Sadullah [ve] 

Mehmed ve Fuad? ve Zülfü meclis-i şer‘de vakt-i gurûbda hilâlin gûşları kıbleye müteveccih 

ve gubâr hilâlin tahtında olup re’yen bi'l-ayn rü’yet eylemişiz deyü edâ-i şehâdet-i şer‘iyye 

eylediklerinde mûcebince şer‘an gurre-i şehr-i Ramazânü'l-mübârek yevm-i selâseden olduğu 

lede'ş-şer‘ sâbit olduğu kayd şüd. 

Fî 29 Ş. sene [1]216 

 

66 [6b-7] El-Hac Abuş Ağa'nın ölen Kettanî Toyed'deki alacağını hanımından alması 

El-Hâc Abuş Ağa tarafından Seyyid Mehmed [nâ]m bundan akdem mürd olan Kettânî 

Toyed'in zevcesi tarafından vekîl-i müsbetesi Toyed muvâcehesinde taleb, suâl, inkâr, 

beyyineye. 

 

 Guruş  

Ber-mûceb-i temessük havâle, Emin Ağa b. Hacı Hasan 3.150 

Ber-mûceb-i temessük 1.500 

 4.650 

 

67 [7b-1] Molla Mustafa'nın vadesi dolan Molla İsmail'deki alacağının tahsili için hilâle 

bakarak gün tespiti yapılması 

Mollâ Mustafa, Mollâ İsmail mahzarında "Zilhicce'nin onuncu günü edâ etmek üzere bir 

guruş alacak hakkım olup el-hâletü hâzihî taleb ederim" dedikde merkūm bir guruşu ikrâr, 

lâkin Zilhicce gurresi yevm-i ehaddan olup yarınki yevmü's-selâse onuncu günü olduğunu 

inkâr edicek, müdde‘î-i mezbûrdan beyyine taleb olundukda Mehmed b. Abdullah 

Câmiʻunnebî minâresinde ufkun bir zirâ‘ mikdârı mürtefi‘ bir tarafında gaym yevmü's-sebt 

gecesi hilâl-i Zilhicce'yi böyle gördüm deyü şehâdet, Zilka‘deti'ş-şerîfe yevm-i hamîs Cum‘a 

akşamı Kanipağik'de kubbe üzerinde gûşeyni kıbleye müteveccihen gaym olarak re’yen bi'l-

ayn rü’yet eden Ali [b.] Receb, Mehmed b. Abdullah hamîs günü Cum‘a akşamı Ergani 

kazâsında hilâl-i Zilka‘de gûşeyni kıbleye müteveccihen gaym olarak re’yen bi'l-ayn mürtefi‘-

i arzdan rü’yet eyledikleri kayd şüd. 
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68 [7b-2] İskender Paşa mahallesi ahalisinden Mehmed b. İbrahim'in haksız yere 

cezalandırılmasına sebep olan Fatma bt. Mahmud ve Bizar bt. Mustafa'dan davacı 

olması 

İskender Paşa'dan Mehmed [b.] İbrahim [nâ]m Fâtıma [bt.] Mahmud, Bizar [bt.] Mustafa 

mahzarlarında üzerine zevcem mezbûre ile mezbûre Bizar bi-gayrı hakkın Hüseyin Paşa 

evânında şekvâ, şekvâsı sebebiyle 1.000 guruş benden ahz, el-hâletü hâzihî mezbûretândan 

taleb ve alıverilmesi matlûbumdur deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk inkâr, beyyineye havâle. 

Ubeyd [b.] İbrahim 

 

69 [7b-3] Laz halkından Ahmed b. Mehmed'in Tokat'ta Molla Mehmed'den satın aldığı 

ve beytülmale intikal eden ketenini beytülmal memuru Hasan Efendi'den alması 

Laz ahâlîsinden Ahmed [b.] Mehmed [nâ]m meclis-i şer‘de beytülmâl tarafından me’mûr 

Hasan Efendi mahzarında üzerine bundan akdem fevt olan Ahmed b. Mehmed Efendi ile 

Tokat'da iki tay kettân Mollâ Mehmed bana ve müteveffâya alâ tarîkı'l-vekâle üç zirâ‘ı bir 

guruşdan kettân-ı mezbûru teslîm eyleyip esnâ-i râhda merkūm fevt olup el-hâletü hâzihî bi'l-

vekâle kettân-ı mezbûru bana teslîm eylemeniz matlûbumdur, suâl, inkâr, beyyineye havâle. 

 

70 [7b-4] Molla Bahaeddin mahallesi ahalisinden Süleyman'ın kızları Zeynep ve Hatice 

ile Hüseyin Kâhya, Mehmed Kubad ve Mehmed Lüʼlü'nün Abdi adlı şahıstaki mahsulat 

alacakları 

Mollâ Bahaeddin'den Zeyneb [ve] Hadice [bintey] Süleyman tarafından vekîl-i müseccel 

Mollâ Ali [nâ]m Abdi mahzarında üzerine bi'l-vekâle merkūm karye-i mezbûrenin 

mahsûlâtını zabt eyleyip el-hâletü hâzihî bi'l-vekâle merkūmdan taleb ederim dedikde suâl, 

cevâbında karye-i mezbûr mahlûl deyü voyvoda ağanın tezkiresiyle iltizâm edip karye-i 

mezbûreden 8 kîle hınta, 4 kîle şa‘îr, 2 kîle darı ikrâr, mâ‘adâsını inkâr, fetvâ-yı şerîfe havâle. 

 

 12 kîle hınta 8 kîle, ikrâr 

10 kîle şa‘îr 4 kîle, ikrâr 

 3 kîle darı 2 kîle, ikrâr 

              soğan - 

Nakid 9 guruş  

 

Hüseyin Kâhya, Mehmed Kubad, Mehmed Lü’lü vesâire taraflarından vekîli Mollâ Ali [nâ]m 

Abdi mahzarında. 

 

 Kîle  

hınta 8 ikrâr 

şa‘îr 8 ikrâr 

darı 2 ikrâr 

soğan 6 ikrâr 

 

38 guruş rûz-ı gencî? mahsûlü 

3 guruş 1 rub‘ 

 

hınta mahsûlü 3 kîle 1 rub‘ 

Ziyâdeye tahlîf şa‘îr mahsûlü 2 kîle 3 rub‘ 

soğan mahsûlü 15 kîle 

 

71 [7b-5] Zeynep ve Hatice Hatunların, ırzlarına dil uzatan Abdi aldı şahıstan davacı 

olmaları 
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Zeyneb Hâtûn ve Hadice Hâtûn vekîlleri Mollâ Ali [nâ]m Abdi mahzarında müvekkilelerimin 

ırzına müte‘allik itâle-i lisânında nâ-mahrem Ekrâd'ı hânenize koyup onlar dahi size dürtüyor 

dediği şâhideynle sâbit. 

 

72 [8a-1] Hoca Ahmed mahallesi ahalisinden Mustafa b. Abdullah'ın haksız yere 

cezalandırılmasına sebep olan Ali b. Hasan'dan davacı olması 

Hoca Ahmed['den] Mustafa [b.] Abdullah, Ali [b.] Hasan mahzarında Hüseyin Paşa evânında 

beni bi-gayrı hakkın altı yüz guruş tecrîm eyledi deyü da‘vâ, mezbûr cevâbında iftirâ-i 

mahzdır, bühtândır, haber u âgâhım yokdur, def‘-i tasad[dî], beyyineye havâle olundukda 

Mustafa b. Abdullah'dan nakil şâhidi Mollâ Ahmed, Mehmed b. Abdullah ve Veli [b.] 

Abdullah şehâdet eylediler ki merkūm buna müsvedde edip kendi tahrîr, aynihî teslîm 

olmuşdur. 

 

73 [8a-2] Ali Paşa mahallesi ahalisinden Hüseyin b. Hasan'ın Mehmed b. İbrahim'deki 

alacağının tahsil edilmesi 

Ali Paşa'dan Hüseyin [b.] Hasan [nâ]m Mehmed [b.] İbrahim mahzarında 40 guruş alacak 

hakkım var, zimmetinde altmış guruşdan mütebâkī suâl, cevâbında Abdi Ağa'nın tarafından 

vesâtatla indine geldim, meblağ-ı mezkûru bir aded kemerimi i‘mâl için vermişdir, def‘e 

tasaddîsi beyyineye ihâle, Musa [b.] Rasul ve Emin [b.] Hacı Hasan şehâdetleriyle sâbit şüd. 

Fî 3 N. sene [1]216 

 

74 [8a-3] Derviş Hüseyin mahallesi ahalisinden Pembeci Molla Mehmed'in mirasının 

vârisleri olan hanımı Raise bt. Hasan ile çocukları Bekir, Hatice ve Ümmü'ye intikal 

etmesi 

Derviş Hüseyin'den Penbeci Mollâ Mehmed'in verâseti zevcesi Raise bt. Hasan ile oğlu gāib 

Bekir ve kızları Hadice ve Ümmü'ye münhasıra kable'l-kısme Ümmü fevt zevci gāib Hüseyin 

ile kızı ( ) ve li-ebin er karındâşı gāib Bekir'e ve li-ebin kız karındâşı Hadice'ye münhasıra 

kable'l-kısme mezbûre ( ) fevt verâseti babası gāib mezbûr Hüseyin'e münhasıra müteveffâ-yı 

mezbûrun mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan fazîletlü Mehmed Efendi mülkü ve bir 

tarafdan Mollâ Ömer mülkü ve bir tarafdan Mollâ Şemdin mülkü ve taraf-ı râbi‘i tarîk-ı hâs 

büyût-ı adîdeyi hâvî menzil harâba müşrif olmağla min külli'l-vücûh bey‘i evlâ olduğunu 

zeyl-i vesîkada müslimîn ihbârlarıyla sâbit olmağla ba‘de'l-müzâyede ve inkıtâ‘i'r-rağabât 

mûmâileyh Mehmed Efendi'de 225 guruş karârdâde olup mezbûre Raise ile Hadice asâleten 

ve mezbûre Raise kıyâmeten izn-i şer‘ ile bey‘, ol dahi kabûl eylediği kayd şüd. 

 

75 [8a-4] Çermik kazası ahalisinden İbrahim b. Zülfü'nün Ahmed b. Ali'nin elinde 

bulduğu kayıp katırını geri alması 

Çermik kazâsından İbrahim [b.] Zülfü [nâ]m Ahmed [b.] Ali mahzarında işbu müşâhede 

olunan katır re’s altı mâh mukaddem Piranî gazab edip el-hâletü hâzihî merkūmun yedinde 

buldum, taleb ederim dedikde suâl, cevâbında İsmail Bey'den 130 guruşa iştirâ eylemişim 

deyü ber-vech-i muharrer olduğunu inkâr, beyyineye havâle. 

 

76 [8b-1] Kürdömeran köyü ahalisinden Zoro b. Ramazan'ın dişini kıran Salih b. Hacı 

Mehmed'den diyet talebi 

Kürdömeran'dan Zoro [b.] Ramazan [nâ]m Salih [b.] Hacı Mehmed mahzarında üzerine 

benim dişimi darb edip şikest eylemişdir, el-hâletü hâzihî diyeti taleb ve alıverilmesi 

matlûbumdur dedikde suâl, inkâr, beyyineye havâle, ityân-ı beyyineden ızhâr-ı acz, tahlîf, 63 

guruş. 

 

77 [9a-1] Sarraç Mennan Ağa'nın velisi olduğu yeğeni Rukiye'yi evlendirmesi 
Sarrâc Mennan Ağa meclis-i şer‘de Rukiye tarafından vekîli Mollâ Ali mahzarında üzerine 

karındâşım kızı hâl-i sıgarında velâyetim hasebiyle zevce vermiş iken hilâf-ı şer‘ tatlîk etdirip 
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zevc-i âhara vermişdir deyü da‘vâ, merkūm Mollâ Ali cevâbında mezbûre bülûğunu ikrâr ile 

nikâhı akd olunmuşdur, iğfâl ile tatlîkini inkâr, beyyineye havâle ve hıyâneti mâl-ı eytâmda 

1.000 guruş kadar ve noksân hıyâneti şâhide havâle. 

 

78 [9a-2] Mirze köyü ahalisinden Osman b. Derviş'in kardeşi Hanife'yi katleden Ali b. 

Hasan'dan davacı olması 
Mirze'den Osman [b.] Derviş [nâ]m Ali [b.] Hasan mahzarında kız karındâşım Hanife dünkü 

gün ikrâr etmiş ki Salih Paşa evânında kendi bi-nefsihî katl eylediğini dört defa ikrâr etmişdir, 

verâseti bana ve sagīre kızı Sultan'a münhasıra, mûceb-i şer‘îsini taleb, suâl, inkâr, beyyineye 

havâle, bundan akdem dâmdan düşüp keşf olunduğu ma‘lûmumuz olup ba‘dehû dünkü gün 

nizâ‘ ve esnâ-i tehevvürde kātili olduğunu ikrârıyla bir şâhid şehâdet ba‘dehû esnâ-i nizâ‘da 

gazab hâlinde ikrârını ikrâr, fetvâ-yı şerîfe havâle, müdde‘î-i mezbûr Osman da‘vâsında kâzib 

olmadığına ba‘de't-tahlîf şer‘an nısf diyet lâzım geldiği kayd şüd. 

Fî 5 L. sene [1]216 

 

79 [9a-3] Tepe köyü ahalisinden Yusuf b. İbrahim'in kendini yaralayan Mehmed b. 

Yusuf'tan davacı olması 
Tepe karyesinden Yusuf [b.] İbrahim nâm Mehmed [b.] Yusuf mahzarında üzerine ikimiz bir 

karyeden olup esnâ-i râhda dört mâh on gün mukaddem birbirimiz ile bir mikdâr nizâ‘ımız 

olup kılıç ile başıma ve sağ ayağımın baş parmağıma darb ve cerh eyleyip mûceb-i şer‘îsi 

matlûbumdur deyü taleb eyledikde merkūm cevâbında ikrâr eylemeyip cerrâha ve ehl-i 

hibreye havâle, hekîm parası şer‘an lâzım …? kaldığı kayd şüd. 

 

80 [9b-1] Bazergânlı aşiretinden Saydo b. Ali'nin Ali b. Hüseyin'in elinde bulduğu kayıp 

beygirini geri alması 

Bazergânlı aşîretinden Saydo [b.] Ali [nâ]m Ali [b.] Hüseyin mahzarında bir sene mukaddem 

işbu müşâhede olunan bârgîrimi Bazergânlı aşîretinde zâyi‘ eyledim, el-hâletü hâzihî 

merkūmda buldum, taleb ve alıverilmesi matlûbumdur dedikde suâl, inkâr, beyyineye havâle, 

şâhideyn sâbit ve merkūma ba‘de't-tahlîf, mezbûr bârgîr merkūm Saydo'nun olduğu sâbit 

olduğu kayd şüd. 

 

81 [9b-2] Sinoğlu mahallesi ahalisinden Hacı Hüseyin'in döverek dişini kıran Hasan b. 

Mehmed'den davacı olması 
Sinoğlu mahallesi ahâlîsinden Hacı Hüseyin, Hasan [b.] Mehmed mahzarında bi-gayrı hakkın 

beni çarşıda darb edip ve iki dişimi şikest eylemişdir, el-hâletü hâzihî ihkāk-ı hak olunmak 

matlûbumdur dedikde, suâl, inkâr, beyyineye havâle olundukda ityân-ı beyyineden ızhâr-ı acz 

birle tahlîfe tâlib olmağla ba‘de't-tahlîfi'ş-şer‘î şer‘an bir nesne lâzım gelmediği kayd şüd. 

Fî 24 Za. sene [1]216 

 

82 [9b-3] Molla Mehmed b. Ebubekir'in vekili olduğu Numan Bey'e ait öküzleri kesen 

Mehmed b. Hüseyin ve Ömer b. Halil'den öküzlerin kıymetini talep etmesi 

Numan Bey tarafından vekîl-i sâbitü'l-vekâlesi Mollâ Mehmed [b.] Ebubekir, Mehmed [b.] 

Hüseyin [ve] Ömer [b.] Halil mahzarlarında üzerlerine merkūmlar müvekkilim Numan Bey'in 

mâlı olarak 8 aded 160 guruş öküzünü zebh eyleyip kabz-ı semen eylemişler, el-hâletü hâzihî 

meblağ-ı mezbûrun alıverilmesi matlûbumdur dedikde merkūmlar cevâbında Hüseyin 

Paşa'dan ahz eyledik, Numan Bey'in mâlı olduğunu bilmezüz dediklerinde müdde‘î-i 

mezbûrdan ber-vech-i müdde‘â beyyine taleb olundukda isbât-ı beyyineden ızhâr-ı acz ve 

talebiyle merkūmâna ba‘de't-tahlîfi'ş-şer‘î şer‘an bir nesne lâzım gelmediği kayd şüd. 

 

83 [9b-4] Camiunnebi mahallesi ahalisinden Ahmed b. Cafer'in Kıtırbil köyünde satın 

aldığı çakkâlesini gasp eden aynı köyden Mihail v. Por ve Parlo ile sulh olması 
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Camiunnebi'[den] Ahmed [b.] Cafer [nâ]m Kıtırbil ahâlîlerinden Mihail [v.] Por ve Parlo 

muvâcehelerinde üzerlerine Battal nâm Mehmed'den karye-i mezbûre toprağında bir mikdâr 

çakkāle merkūm Mehmed'den iştirâ, mezbûr çakkāleyi mersûmûn vesâir kal‘ ve 25 guruşa 

ahz u ekl etmişler, mûceb-i şer‘îsi matlûbumdur dedikde suâl, inkâr, beyyineye havâle, ityân-ı 

beyyineden ızhâr-ı acz, tahlîfine tâlib oldukda an-inkârin 9,5 guruş üzerine musâlaha olduğu 

kayd şüd. 

 

84 [10a-1] Müstahfız Ocağı'nın vekili Bitlisli Hasan b. Hacı Yusuf'un Adilcevazlı 

Abdülfettah Ağa b. Mikdad'daki alacağının tahsili 

Bitlisli Hasan [b.] Hacı Yusuf Adilcevazlı Abdülfettah Ağa b. Mikdad mahzarında üzerine 

1.609 guruş, bu mikdâr meblağ ocak mâlı olarak kabz eyleyip 974 guruş teslîm eyleyip ocak 

tarafından bi'l-vekâle alıverilmesi matlûbumdur dedikde merkūm Abdülfettah Ağa cevâbında 

ocak tarafından vekîl olduğu ma‘lûmum değildir, teslîm olunan meblağı istirdâd 

matlûbumdur. 

 

85 [10a-2] Müstahfız Ocağı'nın vekili Adilcevazlı Hacı Ali b. Osman'ın Abdülfettah Ağa 

b. Mikdad'daki alacağının tahsili 

Adilcevazlı Hacı Ali b. Osman Abdülfettah Ağa b. Mikdad mahzarında üzerine Müstahfızân 

Ocağı tarafından bi'l-vekâle merkūmun zimmetinde olan 875 guruş taleb ve alıverilmesi 

matlûbumdur dedikde merkūm cevâbında 100 guruş, meblağ-ı mezbûrdan teslîmim var, vekîl 

olduğunu bilmem, yüz guruşun dahi istirdâdı matlûbumdur dedikde. 

 

86 [10a-3] Hüsrev Paşa mahallesi ahalisinden İbrahim b. Hasan'ın Timur b. 

Mahmud'un elinde bulduğu gasp edilmiş eşeğini geri alması 

Hüsrev Paşa'dan İbrahim [b.] Hasan nâm Timur [b.] Mahmud mahzarında üzerine üç sene 

mukaddem işbu müşâhede olan gök erkek merkeb kendi mülküm iken cür’et-i gasb etmekle 

merkūm yedinde buldum, taleb, merkūm beş sene mukaddem yirmi beş guruşa Edu nâm 

kimesneden 25 guruşa iştirâ eylemişim, merkūmun olduğunu inkâr, beyyineye havâle. 

İbrahim [b.] Mustafa 

 

87 [10a-4] Mardin'in Koruk köyü ahalisinden Ali b. Keleş'in mahkemeye arpa ve gül 

destesi getirmesiyle hasat mevsiminin tespiti 

Mardin toprağında Koruk karyesinde bir deste sünbüle-i şa‘îr ve bir mikdâr medkūk şa‘îr ve 

bir deste kırmızı gül karye sâkinler[inden] Ali [b.] Keleş huzûr-ı şer‘e Mehmed Çavuş ile 

şuhûr-ı Arabiye Zilhicce'sinin yirmi beşinci ve şuhûr-ı Rûmiye'de Nisan'ın on altıncı günü 

vürûd ve kayd şüd. 

Fî 25 Z. sene 1216 

Ve bir mikdâr bâğ yaprağı dahi vürûd ve kayd. 

 

88 [11a-1] Çerkeştepe köyü ahalisinden Mahmud b. Hüseyin'in Abdullah b. Yusuf'tan 

kayıp eşeğinin bedelini alması 

Siyâh kancık merkeb. 

Çerkeştepe'den Mahmud [b.] Hüseyin, Abdullah [b.] Yusuf mahzarında Hüseyin Paşa 

evânında mülküm iken derûn-ı nehirde zâyi‘ olup el-hâletü hâzihî taleb ederim dedikde 

merkūm cevâbında Bozçalı'dan Zeynel nâm kimesneden iştirâ eyledim ve bâyi‘im dahi 

nitâcen mülkümdür deyü bey‘ eyledi, def‘-i tasaddîsi beyyineye havâle. 

Ali [b.] Hüseyin 

 

89 [11a-2] Derviş Hüseyin mahallesi ahalisinden Mehmed b. Hacı Ahmed'in Mehmed b. 

Mustafa'nın elinde bulduğu kayıp eşeğini geri alması 

Derviş Hüseyin'den Mehmed b. Hacı Ahmed nâm Mehmed [b.] Mustafa mahzarında işbu 

müşâhede olunan boz erkek merkeb şirâen mülküm iken Hara karyesinde üç sene mukaddem 
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yedimde zâyi‘ olup merkūmda buldum, taleb, suâlinde ber-minvâl-i muharrer merkūmun 

mülkü olduğu ma‘lûmum değildir deyü beyyineye havâle olundukda Ali [b.] Receb, 

Süleyman [b.] Hüseyin şehâdetleriyle sâbit, şâhidler fetvâya havâle. 

 

90 [11b-1] İbrahim adlı şahsın vefat eden Kavas Hacı Mustafa'nın amcasının oğlu 

olmadığı 

Ömer b. Mehmed ve Abdullah [b.] Ahmed, Hacı Mustafa [b.] Mehmed tarafından vekîl 

olduğu Mustafa Bekir Ağa [b.] Mehmed Ağa, Ahmed b. İsmail b. Sabit 

İşbu neseben dayısı oğlu olduğu müteveffâ Kavvâs Hacı Mustafa'nın da‘vâsı zımnında sâbit 

olan gāib Mehmed'in vekîl-i müsbeti Mustafa bundan akdem ammîzâde-i müteveffâ-yı 

mezbûr olduğu sâbit olan İbrahim mahzarında merkūm İbrahim ammîzâdem olmayıp değildir 

deyü rütbe-i tevâtüren şâhidlerim var deyü def‘ ve tevâtür hilâfına ber-mûceb-i fetvâ-yı şerîfe 

ikāme-i beyyine câiz olmadığından def‘-i meşrûhum icrâ-yı şer‘ matlûb, suâl, inkâr, rütbe-i 

tevâtüre ihâle kayd şüd. 

Fî 19 Ş. sene 1216 

Maksud b. Bekir ve İbrahim [b.] Ömer ve Karaman b. İbrahim ve Mustafa b. Hasan ve Bekir 

ve Ali ve Ahmed [b.] Mehmed ve Mustafa [b.] Murtaza, Abdo b. Ahmed, Süleyman [b.] 

Behram 

 

91 [11b-2] Musul ahalisinden Mehmed b. Hacı Mustafa'nın Bedros v. Tohman'daki 

alacağını tahsil etmesi 

Musul ahâlîsinden Mehmed [b.] Hacı Mustafa [nâ]m Bedros [v.] Tohman muvâcehesinde 

attâriye bahâsından 260 guruş alacağım olup taleb, beyyineye havâle.Hasan Efendi inkâr. 

260 guruş 

  80 guruş 

180 guruş 

Teslîm, ikrâr: 130 guruş bahş, 50 guruş dahi vekîli Tercümân Sadullah'a teslîm. 

 

92 [11b-3] Alipınarı köyü ahalisinden Osib v. Maksi Ohen'in Musa b. Mehmed'in elinde 

bulduğu kayıp kısrağını geri alması 

Alipınarı'ndan Osib [v.] Maksi Ohen nâm Musa [b.] Mehmed mahzarında üzerine beş mâh 

mukaddem Mardin yolunda bir re’s doru kısrak kendi mülküm iken sirkat olunup merkūm 

[yedinde] buldum, taleb, cevâbında merkūm hâlitasının …? Mustafa'dan 15 guruşa iştirâ 

eylemişim, merkūmun olduğunu inkâr, beyyineye havâle, Eyüb, Mollâ Ali şehâdetleriyle sâbit 

ve tahlîf. 

Fî 7 Za. sene [1]216 

 

93 [11b-4] Şükürlü köyü ahalisinden Mehmed b. Hüseyin'in Müderris köyünde 

kaybettiği ve Mehmed b. İsa'nın elinde bulduğu beygirini geri alması 

Şükürlü'den Mehmed [b.] Hüseyin [nâm] Mehmed [b.] İsa mahzarında üzerine işbu müşâhede 

olunan bir re’s bârgîr altı mâh mukaddem Berazi eşkıyâsı Müderris karyesinden zâyi‘ olup el-

hâletü hâzihî merkūmun yedinde buldum, taleb ederim, suâl, cevâbında bir sene mukaddem 

55 guruşa Ömer'den iştirâ eylemişim, mezbûrun mülkü olduğunu bilmem deyü fetvâ-yı şerîfe 

havâle, beyyineye havâle. 

 

94 [12a-1] Danekıran köyü ahalisinden Hasan b. Mehmed'in Mehmed b. Hacı 

Hüseyin'de bulduğu kayıp eşeğini geri alması 

Danekıran'dan Hasan [b.] Mehmed [nâ]m Mehmed [b.] Hacı Hüseyin mahzarında üzerine 

işbu müşâhede olunan Kula merkeb bi'l-istihkāk mülküm iken üç sene mukaddem zâyi‘ olup 

merkūmun yedinde buldum, taleb ve alıverilmesi matlûbumdur deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-

istintâk mezbûr Mehmed cevâbında Mardinli Hacı Ahmed'den 25 guruşa iştirâ eylemişim 

deyü mezbûr Hasan'ın olduğu inkâr, beyyineye havâle, Ramazan b. Abdullah, Hüseyin b. 



19 

 

Süleyman nâmân kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve mezbûr Hasan bir dürlü mülkünden ihrâc 

eylemediğine ba‘de't-tahlîfi'ş-şer‘î kayd şüd. 

 

95 [12b-1] Diyarbakır Valisi Hüseyin Paşa'nın esnaftan aldığı tayinata ait liste 

Bin iki yüz on beş senesi mâh-ı Şevvâlü'l-mükerrem'in on yedinci gününden on altı senesi 

mâh-ı Recebü'l-mürecceb'in yirmi bir gününe gelinceye değin vâlî-i vilâyet devletlü inâyetlü 

Hüseyin Paşa -veffaka[hu]llahu te‘âlâ bi'l-hayr [li-]mâ yürîdü ve mâ yeşâʼ- efendimiz 

hazretlerinin ehl-i esnâfdan ahz eyledikleri rûz-merre ta‘yînât vesâirelerinin defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr olunur: 

 

 Guruş  

Esnâf-ı kelekçiyânın matlûbu meblağ-ı mezkûrdan mâ‘adâ vâlî-i 

müşârunileyhin nezd-i devletlerinde bir nesnemiz kalmadı deyü takrîr  
  1.732,5 

Matlûb-ı şirikçiyân meblağ-ı mezkûr hakkımız olup ziyâde bir akçe 

kalmadı deyü takrîrleri kayd şüd 
  960 

Esnâf-ı penbeciyân matlûbu meblağ-ı mezkûrdan mâ‘adâ bir nesne 

mutâlebemiz kalmadı deyü takrîrleri kayd şüd 
     137,5 

Esnâf-ı kazgancıyân matlûbu meblağ-ı mezkûrdan mâ‘adâ bir nesne 

mutâlebemiz kalmadı deyü takrîrleri kayd şüd 
   250 

Matlûb-ı sebzevâtçı ziyâde mutâlebeleri olmadığı takrîrleri kayd şüd     918 

  3.998 

Esnâf-ı sabuncuyân meblağ-ı mezkûrdan mâ‘adâ bir nesne mutâlebeleri 

kalmadığı kayd şüd 
    561 

Esnâf-ı ekmekçiyân matlûbu meblağ-ı mezkûrdan ziyâde mutâlebeleri 

kalmadığının takrîrleri kayd şüd 
 7.489 

Bezzâzbaşının matlûbu  4.303 

Esnâf-ı attârân matlûbu meblağ-ı mezkûrdan mâ‘adâ bir nesne 

mutâlebemiz yokdur deyü takrîrleri kayd şüd 
 2.438 

Esnâf-ı tab[bâ]hân       40 

 18.829 

Sağrıcı matlûbu        30 

Esnâf-ı neccârân matlûbu        76 

Esnâf-ı cüllâhân matlûbu           22,5 

Esnâf-ı allâfân matlûbu        27 

    18.984,5 

Esnâf-ı mûytâbân      287 

Esnâf-ı keçeciyân matlûbu     264 

Esnâf-ı demirciyân matlûbu       35 

 19.570,5 

 

96 [12b-2] Diyarbakır Valisi Hüseyin Paşa'ya Mirahur Hasan Ağa eliyle esnaf 

tarafından verilen eşyanın listesi 

Mîrâhûr Hasan Ağa yediyle dâire-i Vâlî-i Diyarbekir devletlü Hüseyin Paşa efendimiz 

hazretlerine esnâfdan verilen eşyânın meblağı huzûr-ı şer‘de vücûh-ı belde hâzırûn oldukları 

hâlde hesâbı rü’yet olunup müfredât defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olunur: 

 

 Guruş 

Esnâf-ı tabbâhân matlûbu    792 

Esnâf-ı demirciyân matlûbu 1.020 

Esnâf-ı sarrâcân matlûbu meblağ-ı mezkûrdan mâ‘adâ bir nesne 

mutâlebemiz kalmadı deyü takrîrleri kayd şüd 
   712 
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Esnâf-ı keçeciyân matlûbu    477 

Esnâf-ı çulcu matlûbu    396 

Esnâf-ı neccârân meblağ-ı mezbûrdan      98 

Esnâf-ı mûytâbân 1.250 

 4.745 

Esnâf-ı basmacıyânın matlûbu    1.074,5 

Esnâf-ı tütüncüyân, tütüncübaşı yediyle    204 

    6.023,5 

 

97 [13a-1] Derviş Efendi'nin Vesile bt. Ahmed'in kendisinden haksız yere aldığı parayı 

geri alması 

Derviş Efendi [nâ]m Vesile bt. Ahmed mahzarında üzerine 26 + 71 guruş bi-gayrı hakkın 

hâkimi siyâsete teşekkî ederim deyü ihâfe edip mezbûre benden ahz eylemiş deyü alıverilmesi 

matlûbumdur dedikde suâl, ber-vech-i muharrer olduğunu inkâr, beyyineye havâle, Hacı 

Mustafa ve Mustafa Beşe şehâdetle[riyle] sâbit. 

 

98 [13a-2] İbrahim Bey Tekkesi Vakfı Mütevellisi Hacı Ahmed Efendi'nin vakfın Hacı 

Yusuf b. Şeyh Ali'deki alacağını tahsil etmesi 

İbrahim Bey Mütevellîsi Hacı Ahmed Efendi [nâ]m Hacı Yusuf b. Şeyh Ali mahzarında rub‘ 

hisse arakiyeden merkūm kethüdâ olmağla zabt. 

Hınta: 4 guruş 3 rub‘ 

Şa‘îr: 3 guruş 3 rub‘ 

Çeltik, 51 batmân: 2 guruş 3 rub‘ 3 para 

 

99 [13a-3] Hüsrev Paşa mahallesi ahalisinden Ayşe bt. Feyzullah'ın satın aldığı evi 

tahliye etmeyen Abdullah'tan davacı olması 
Hüsrev Paşa'dan Âişe [bt.] Feyzullah, Abdullah mahzarında üzerine bundan akdem bir menzil 

ahz eyledim, kendi içinde sâkin idi, her çend hânemizden çık, ben ahz etmişim, gelip tavattun 

edem deyü münâza‘a edip bana şütûm-ı galîza ile şetm edip evimden çıkmadığından mâ‘adâ 

bi-gayrı hakkın beni şekvâ eyledi, mûceb-i şer‘îsi icrâ olunmak matlûbemdir dedikde merkūm 

cevâbında menzil husûsunda şekvâ etmedim, lâkin benim iyâlimi kendi zevcine gel seyret 

deyüp hetk-i nâmûs için şekvâ eyledim dediği kayd şüd. 

Bundan akdem merkūmun sâkin olduğu menzili kendim mütemekkine olmak için iştirâ 

eyled[im]. 

 

100 [13a-4] Camiunnebi mahallesi ahalisinden Fatma bt. İbrahim'in kendisini boşayan 

Hacı Osman b. Seyyid Mustafa'nın oğlu Mustafa'dan yanında kalan eşyalarını alması 

Camiunnebi'den Fâtıma [bt.] İbrahim nâm Hacı Osman [b.] Seyyid Mustafa mahzarında 

üzerine merkūmun oğlu Mustafa beni tatlîk edip indinde bir melez gömlek, bir çintiyân, 1 çift 

küpe, 1 sîm kutu, bir kuzu lengerî, defa 1 lengerî, boğça, 1 baş çiti, 1 çevirme, 1 döşek çarşaf 

bu eşyâlarım mezbûrun indinde olup taleb ederim dedikde suâl, inkâr, beyyineye havâle. 

 

101 [13a-5] Molla Mehmed b. Beşşar'ın Osman b. Ali'nin elinde bulduğu kayıp beygirini 

geri alması 

Mollâ Mehmed [b.] Beşşar, Osman [b.] Ali mahzarında işbu müşâhede olunan bârgîr dokuz 

mâh mukaddem mutlak mâlım iken Hüccetin'e irsâl eyledim, zâyi‘ oldu. El-hâletü hâzihî 

yedinde buldum, taleb ederim dedikde mezbûr cevâbında Habbâz Hamdullah'dan seksen 

guruşa iştirâ eylemişim deyü def‘ ve tasaddîsi beyyineye havâle olundukda şâhideyn meclis-i 

şer‘e hâzırân olup Mollâ Murtaza [b.] Murtaza, Ali [b.] Şeyhmus şehâdetleriyle ve bir dürlü 

mülkünden ihrâc eylemediğine tahlîf. 
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102 [13b-1] Alipınarı köyü ahalisinden Molla Ali b. Hacı İbrahim'in kendisine küfreden 

ve döven Molla Hüseyin b. Hacı Veli'den davacı olması 

Alipınarı'ndan Mollâ Ali [b.] Hacı İbrahim [nâ]m Mollâ Hüseyin [b.] Hacı Veli mahzarında 

üzerine bana bi-gayrı mûceb şetm eylemişdir ve on günden sonra başınızdan kalpağınız ahz 

birle cebr u tazyîk ederler, mûceb-i şer‘î matlûbumdur dedikde gıbbe's-suâl merkūm 

cevâbında mezbûr beni şetm ü darb eylemişdir deyü tarafeyn dahi beyyineye havâle, şâhideyn 

meclis-i şer‘e hâzırân olup isre'l-istişhâd merkūm Mollâ Ali'nin arkadâşı gāib ani'l-meclis 

merkūm Mollâ Hüseyin'i darb eylemişdir, merkūm Mollâ Hüseyin fakat seni delibaşıya 

söyleyip kalpağın ahz birle balta urdum deyü şehâdet eyledikleri kayd şüd. 

 

103 [13b-2] Nasıriye köyü ahalisinden Zeynep bt. Murad'ın, amcasının oğlu Sabuhan ile 

kardeşinin oğlu Ali tarafından el konulup vefatlarıyla Mustafa b. Yusuf'a intikal eden 

ev ve eşyasını geri alması 

Nasıriye'den Zeyneb [bt.] Murad, Mustafa [b.] Yusuf mahzarında üzerine bir ammim oğlu 

Sabuhan ve karındâşım oğlu Ali var idi, merhûm oldu, bir bâb menzilini ve eşyâsını zabt 

eyledi. El-hâletü hâzihî taleb ve alıverilmesi matlûbumdur, gıbbe's-suâl merkūm cevâbında 

hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhatinde menzili ve eşyâyı bana hibe eylemişdir deyü tasaddîsi 

beyyineye havâle. 

 

104 [13b-3] Nasıriye köyü ahalisinden Zeynep bt. Murad'ın, amcaoğlu Sabuhan ile 

kardeşioğlu Ali tarafından el konulup vefatlarıyla Mustafa b. Yusuf'a intikal eden ev ve 

eşyasını geri alması 

Nasıriye'den Zeyneb [bt.] Murad, Mustafa [b.] Yusuf mahzarında üzerine bundan akdem fevt 

olan ammîzâdem Sabuhan'dan gāib ani'l-beled karındâşım oğlu Ali'ye bir bâb menzil ve bir 

mikdâr eşyâ bi'l-irs intikāl edip merkūma nesne bi-gayrı hakkın «isâbet etmez iken» eşyâ ve 

menzili zabt etmiş iken karındâşım oğlu dahi fevt olup bi'l-irsi'ş-şer‘î menzil ve eşyâ bana 

isâbet etmeğin el-hâletü hâzihî taleb ve alıverilmesi matlûbemdir dedikde merkūm cevâbında 

henüz Ali'nin fevti dahi ma‘lûmum değildir, müteveffâ-yı mezbûr Sabuhan hâl-i hayâtında 

menzili ve eşyâyı bana hibe-i sahîha-i şer‘î ile hibe eylemişdir deyü tasaddîsi beyyineye 

havâle, şâhideyn meclis-i şer‘e hâzırân olup filhakīka müteveffâ hâl-i hayâtında menzilin 

nısfını ve eşyâyı merkūm Mustafa'ya hîbe eylemişdir deyü şehâdetlerinde hîbede tahliye ve 

kabûl şart idüğine binâen hîbe sahîha olmayıp, müşâ‘ menzili. 

 

105 [13b-4] Çopin? köyü ahalisinden Bekir b. Musa'nın babasından miras kalan ev, 

tarla, bostan ve bağ gelirlerini vasisi olan Mehmed b. Mahmud'dan alması 

Çopin? karyesinden Bekir [b.] Musa [nâ]m Mehmed [b.] Mahmud mahzarında üzerine on üç 

sene mukaddem babam fevt olup bana irsen intikāl eden bir menzil; icâresi on üç [sene]: 10, 

üç kıt‘a tarla; beher senevîsi 15 guruş ve bir bostan: on üç senelik senevîsi: 10 ve bir kıt‘a bâğ 

hâsılâtı beher seneliği on üç sene sabî iken merkūm bana vasî olup hâsılâtı zabt etmeğin suâl 

olunup alıverilmesi matlûbumdur, suâl, inkâr, beyyineye havâle, ityân-ı beyyineden ızhâr-ı 

acz, talebiyle tahlîf, bir nesne lâzım gelmediği kayd şüd. 

 

106 [13b-5] Camiussafa mahallesi ahalisinden Hasan b. Ömer'in, vefat eden hanımının 

babası Mustafa b. Abdullah'taki eşyalarını alması 

Camiussafa'dan Hasan [b.] Ömer [nâ]m Mustafa [b.] Abdullah mahzarında üzerine merkūm 

kızını bana tezevvüc edip ba‘dehû fevt olmağla eşyâsından zimmetinde 1 aded kürk, 1 aded 

hammâm döşemesi, 1 aded cübbe, 3 aded pabuç, yüz guruş kıymetli eşyâ-i mezkûru merkūm 

zabt edip benim hissem ve bikrimin hisselerini taleb, suâl, sîne kıymet: 18 bir aded kürk ikrâr, 

bâkīsini inkâr, talebiyle tahlîf-i şer‘î olunup. 
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107 [14a-1] Abdurrahman Ağa'nın babasının vefatından beri Sükutîzade Ahmed b. 

Mehmed zimmetinde biriken İbrahim Bey Tekkesi Evkâfı vekilharçlık maaşını alma 

talebi 

Abdurrahman Ağa meclisinde Sükutîzâde Ahmed [b.] Mehmed mahzarında üzerine İbrahim 

Bey Tekyesi Evkāfı'nın yevmiye on akçe kendi ismime olarak vekîlharclık berâtı kendindedir, 

berâtımı ve on üç senelik vazîfemi babam fevt olalıdan beri zimmetinde terâküm eylemişdir, 

el-hâletü hâzihî taleb ederim dedikde lede'l-istintâk merkūm cevâbında pederi muhdes olarak 

bir berât yapdırmış idi ve bana ferâğat eyledi, berâtım için Âsitâne'ye arz olundu, hâlâ haberi 

zuhûr etmemişdir, kendi ismime olarak vekîlharclık berâtını bilmem, vazîfesi olduğunu 

bilmem deyü inkâr ve vekîlharclık merkūm Lebibzâde Mehmed Emin üzerindedir, berât ile o 

mutasarrıfdır. 

 

108 [14a-2] Satıkendi köyü ahalisinden Tohman v. Arakil'in Ahmed b. Murad'ın elinde 

bulduğu kayıp katırını geri alması 

Satıkend'den Tohman [v.] Arakil [nâ]m Ahmed [b.] Murad mahzarında işbu müşâhede olunan 

siyâh «katır beş mâh mukaddem» nitâcen mülküm iken beş mâh mukaddem yedimden zâyi‘ 

olup el-hâletü hâzihî merkūmun yedinde buldum, taleb ederim, suâl, merkūm cevâbında 120 

guruşa iştirâ eylemişim. Mersûmun olduğunu inkâr, beyyineye havâle, Şeyh Mustafa mülkü 

olduğuna şehâdet, Yusuf [b.] Abdülkadir şehâdetleriyle. 

 

109 [14a-3] Ali Paşa mahallesi ahalisinden Rukiye bt. Ahmed'in, amcası ve amcası 

kızının terekesinden kendisi ile kardeşine intikal eden hisseleri Bekir b. Hasan'dan 

alması 

Ali Paşa'dan Rukiye [bt.] Ahmed, Bekir [b.] Hasan mahzarında üzerine bundan akdem fevt 

olan ammim kızı 2 aded kız, 1 kardâş terk eyledi. Kızlar ile ammim irsini taksîm edip kız 

karındâşıma nişânlı idi, haber et karındâşım gelsin seni nikâh etsin dedikde vermeyip âhar 

zevce vardıkda fevt olup irsinden beş-on guruş ile beni def‘ eylediler. 1.000 guruşluk eşyâ 

zimmetinde mütebâkīdir, karındâşıma vekâleten taleb ve alıverilmesi matlûbumdur dedikde 

el-hâletü hâzihî lede'l-istintâk merkūm cevâbında mezbûre beni Çermik kazâsında bi-gayrı 

hakkın teşekkî edip beş yüz guruş hasâret çekdirdi, bir paralık mâlı zimmetimde kalmayıpdır, 

kendi hissesin tamâmen almış iken benim hissemi cerîmeye verdirdi deyü def‘ u tasaddîsi 

beyyineye havâle. 

 

110 [14a-4] Ali Paşa mahallesi ahalisinden Rukiye bt. Ahmed'in, amcası kızının 

terekesinden kendisi ile kardeşi Hasan'a intikal eden hisseleri Bekir b. Hasan'dan alması 

Ali Paşa'dan Rukiye [bt.] Ahmed, Bekir [b.] Hasan mahzarında üzerine bundan akdem fevt 

olan zevcesi ammim kızı terk gāib ani'l-beled karındâşım Hasan 1.000 guruşluk müteveffiye-i 

mezbûrenin eşyâsını alıp karındâşım gāib-i merkūma isâbet eden hisse-i irs-i şer‘iyyesinden 

beni beş-on guruş ile def‘ eyleyip el-hâletü hâzihî taleb ve alıverilmesi matlûbemdir dedikde 

lede'l-istintâk merkūm cevâbında mezbûre beni Çermik kazâsında bi-gayrı hakkın şekvâ ve 

şekvâsı sebebi ile beş yüz guruş tecrîm etdirip hissesini tamâmen ahz etmeğin müteveffâ-yı 

merkūmun zimmetinde bir nesne yokdur, müdde‘iye-i mezbûre beyyineye havâle ve merkūm 

tecrîm eylediğine beyyine, acz. 

 

111 [14b-1] Hoca Ahmed mahallesi ahalisinden Hasan b. Hüseyin'in kardeşi Mustafa'yı 

öldüren Hasan Binbaşı'dan diyet alması 

Hoca Ahmed'den Hasan [b.] Hüseyin ve sagīr karındâşına vesâyeten [nâ]m Ali tarafından 

vekîl-i sâbitü'l-vekâlesi Hasan Binbaşı mahzarında üzerine merkūm karındâşım Mustafa'yı bi-

gayrı hakkın kurşun ile sağ böğründen darb ve sol cânibden hurûc eyleyip darb sebebiyle fevt 

olmağın dem [ü] diyetini taleb ve bi'l-vekâle ikrâr, asâleten vesâyeten dem [ü] diyetini taleb 

ve teslîme tenbîh. 
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112 [14b-2] Derviş Hüseyin mahallesi ahalisinden Havva bt. Abdi'nin, vasisi olduğu 

İbrahim b. Abuş Ağa'nın tasarrufunda olan Kabahızır köyü timârına Ahmed Ağa 

tarafından yapılan müdahalenin önlenmesini istemesi 

Derviş Hüseyin mahallesi ahâlîsinden Havva bt. Abdi tarafından vekîl-i sâbitü'l-vekâlesi 

Ahmed Ağa [nâ]m diğer Ahmed Ağa mahzarında bi'l-vekâle üzerine müvekkilemin bâ-

hüccet-i şer‘iyye vasîsi olduğu sagīr İbrahim b. Abuş Ağa'nın Kabahızır nâm karye ber-vech-i 

timâr bâ-berât-ı âlîşân uhde-i tasarrufunda olup imdi mezbûr Ahmed Ağa bir mikdâr arâzî-yi 

mezbûreyi fuzûlî zabt eylemişdir, bi'l-vesâye ve'l-vekâle icrâ-i hak olunması matlûbumdur 

dedikde gıbbe's-suâl mezbûr Ahmed Ağa cevâbında arâzî-yi mezkûre ber-vech-i mâlikâne 

mutasarrıf olduğum Danekıran karyesi arâzîsindendir deyü def‘e tasaddîsi ve müdde‘î-i 

mezbûrun da‘vâsı tarafeynin dahi da‘vâ-yı meşrûhaları mahallinde ba‘de'l-keşf ve'l-mu‘âyene 

ve'l-mürâfa‘a ikāme-i beyyine ve şöhret-i şâyi‘a işhâdına muhtâc olunmağın kayd şüd. 

Fî 5 Ra. sene [1]216 

 

113 [14b-3] Derviş Hüseyin mahallesi ahalisinden Mahmud b. Aziz'in Mustafa b. 

Osman'nın elinde bulduğu kayıp eşeğini geri alması 

Derviş Hüseyin'den Mahmud [b.] Aziz, Mustafa [b.] Osman mahzarında üzerine bir re’s, sin: 

5 merkebim bir buçuk mâh mukaddem zâyi‘ olup mezbûr yedinde buldum, taleb ve 

alıverilmesi matlûbumdur dedikde suâl, inkâr, beyyineye havâle olundukda Mehmed b. 

Osman, Osman [b.] Ömer şehâdetleriyle kayd şüd. 

Fî 5 Ra. sene [1]216 

 

114 [14b-4] Vefat eden Arz Kâtibi el-Hac Ebubekir b. Abdülkadir'in hayatta iken Ali 

oğlu Mehmed'in vârisi olduğunu ikrar etmesi 

Arz kâtibi müteveffâ el-Hâc Ebubekir'in min cihetin mukırrun leh vârisi sagīrin vekîl-i 

sâbitü'l-vekâlesi Mehmed Efendi emîn-i beytülmâl mahzarında üzerine müteveffâ-yı merkūm 

el-Hâc Ebubekir b. Abdülkadir hâl-i hayâtında ikrâr eylemişdir ki Ali oğlu Mehmed benim 

vârisimdir deyü takrîr, beyyineye havâle olundukda şâhideyn ile isbât. 

 

115 [14b-5] Silâhşorân-ı Hâssa'dan İsmail Ağa'nın vefat eden Hüseyin b. Abdullah'taki 

alacağını vârisleri olan çocuklarının vasisi Molla İsmail'den alması 

Silâhşorân-ı Hâssa'dan İsmail Ağa müteveffâ Hüseyin b. Abdullah'ın sagīrlerine li-ecli'l-

mürâfa‘a vasî nasb olunan Mollâ İsmail mahzarında müteveffâ-yı mezbûrun zimmetinde 

cihet-i karzdan 120 guruş alacak hakkım olup taleb ederim dedikde suâl, inkâr, beyyineye 

havâle, Çeribaşı Hüseyin Ağa, Tayfur Efendi şehâdetleriyle sâbit kayd şüd. 

Fî 15 Ra. sene [1]216 

 

116 [14b-6] Porçal? ahalisinden Ahmed b. Hamza'nın Bekir b. Hacı Osman'nın elinde 

bulduğu kayıp eşeğini geri alması 

Porçal'dan? Ahmed [b.] Hamza nâm Bekir [b.] Hacı Osman mahzarında üzerine işbu siyâh 

merkeb bir sene mukadde[m] çarşıda zâyi‘ olup merkūm yedinde buldum, taleb ederim 

dedikde suâl, [cevâb]ında merkūm ben iştirâ eylemişim, 17 guruşa dediği, müdde‘î-i 

merkūmdan müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb olundukda İbrahim b. Mahmud, Ali b. 

Mehmed nâmân kimesne[ler] edâ-i şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinde şehâdetleri mûcebince 

merkūmân ba‘de't-tahlîfi'ş-şer‘î billahi'l-aliyyi'l-a‘lâ dediği kayd şüd. 

Fî 20 Ca. sene [1]216 

 

117 [15a-1] İskender Paşa mahallesi ahalisinden Mehmed b. İbrahim'in haksız yere 

cezalandırılmasına sebep olan Ali b. Mehmed ve hanımı Fatma ile Cevher b. 

Mahmud'dan davacı olması 

İskender Paşa'dan Mehmed [b.] İbrahim [nâ]m Ali [b.] Mehmed, Cevher [b.] Mahmud 

mahzarlarında üzerine merkūm Ali'nin zevcesi gāib ani'l-meclis Fâtıma ile merkūmân bi-gayrı 
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hakkın beni hâkim-i örfe teşekkî ve teşekkîsi sebebiyle dokuz yüz altmış guruş tecrîm etdirdip 

mûceb-i şer‘î matlûbumdur dedikde gıbbe's-suâl akībe'l-inkâr beyyineye havâle, ikāme-i 

beyyineden ızhâr-ı acz birle. 

 

118 [15a-2] Lalabey mahallesi ahalisinden Emine bt. Ahmed'in Emetullah Hanım'ın 

terekesindeki hissesini alması 

Lalabey'den Emine [bt.] Ahmed, hemşîrem Raise tarafından vekîl babası Yahya mahzarında 

bundan akdem fevt olan Emetullah'ın verâseti benim ile merkūmun vekîli Raise'ye ve kız 

karındâşım gāib ani'l-meclis olmağla irs bizlere münhasıra müteveffiye-i mezbûrenin 

muhallefâtından hissemi taleb ederim. 

İki kat yorgan döşek, 1 taşt, 1 hammâm gömleği, 2 yasdık, tennûr yorganı ve kürsü, küpler ve 

zehâir ve bakırlar, mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir bâb menzil, 1 aded serîr. 

Müteveffiye-i mezbûreden hayâtında iştirâ eylemiş (…) Hacı Hasan, Hâfız Mehmed şehâdet 

(…) bunları dahi zevc iştirâ (…), 80 guruş. 

Kürsü, 2 yasdık, 1 şukka, bir bâb menzil, bir kat yorgan döşek yasdık, vasiyet Fâtıma'ya. 

 

119 [15a-3] Molla İbrahim b. Hasan'ın vasisi olduğu Mustafa'ya ait olup Nikegos elinde 

bulunan kayıp beygiri geri alması 

Sagīr Mustafa'ya li-ecli'l-mürâfa‘a vasî nasb olan Mollâ İbrahim b. Hasan [nâ]m Nikegos 

üzerine işbu müşâhede olunan kır bârgîr dört sene mukaddem sagīrin babası müteveffâ Ali'nin 

yedinde zâyi‘ olup el-hâletü hâzihî mersûmun yedinde buldum, bi'l-vesâye taleb ederim, suâl, 

cevâbında Maksi [v.] Arotin'den 15 guruşa ahz eylemişim, müteveffâ Ali'nin olduğunu inkâr, 

beyyineye havâle, İsmail b. Abdullah, Yusuf [b.] Şeyhmus şehâdetleriyle sâbit. 

Mehmed [b.] Halil, Seyyid Şeyhmus [b.] Şahin, Saka Ahmed, Abd-i Acem 

 

120 [15a-4] Camiunnebi mahallesi ahalisinden Zülfü bt. Timur'un kendisini döven 

kocası Ali'den ayrılma talebi 

Camiunnebi'den Zülfü bt. Timur tarafından vekîl-i müsecceli Mollâ Mehmed zevci Ali 

mahzarında üzerine müvekkilemi bi-gayrı hakkın darb ediyor, el-hâletü hâzihî tefrîkini bi'l-

vekâle taleb ederim, suâl, zevci merkūm cevâbında yüz otuz guruş emâneten zimmetinde var, 

taleb ederim, suâl, inkâr, beyyineye havâle, ityân-ı beyyineden ızhâr-ı acz birle mezbûre 

Zeyneb'e tahlîf-i şer‘î eyleyip. 

 

121 [15b-1] Ketrin vt. Abraham'ın Ni‘ami v. Abraham'daki alacağının tahsil edilmesi 

Ketrin vt. Abraham tarafından zevci Beşşare v. Toma'nın vekâletine Abdullah ve İkob 

şehâdetleriyle sâbit bi'l-vekâle [nâ]m Ni‘ami [v.] Abraham muvâcehesinde, 1.000 guruş 

menzilden bakıyye. 

 

122 [15b-2] Timur b. Ahmed'in vasiyesi olan bibisi Hanım bt. Ali'den davacı olması 

Timur b. Ahmed [nâ]m vasiyesi bibisi Hanım [bt.] Ali muvâcehesinde babasından müntakil. 

 

123 [15b-3] Şeref Çavuş mahallesi ahalisinden Ayşe bt. Mehmed'in, eski kocası 

Hüseyin'den bakmakta olduğu çocukları Mehmed ile Mahmud'a kalan evi zorla alan 

kocası Ömer b. Mahmud'dan davacı olması 
Şeref Çavuş'dan Âişe [bt.] Mehmed [nâ]m zevci Ömer b. Mahmud mahzarında bi'l-vesâye 

hacr u terbiyemde olan Mehmed ve Mahmud'a mukaddemâ fevt olan zevcim babaları 

Hüseyin'den sagīrâna müntakil mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmetü'l-hudûd ve'l-cîrân bir 

bâb sagīrânın menzilini benden cebren ahz etmişdir deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk cevâbında 

mezbûrenin mülküdür, ol vechile hüsn-i rızâsıyla bana bey‘ ve teslîm eylemişdir, sagīrânın 

değildir deyü inkâr, beyyineye ihâle. 

 

124 [15b-4] Nasuh Paşa mahallesi ahalisinden Emine bt. Yusuf'un büluğa erdiğini 
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Nasuh Paşa'dan Emine [bt.] Yusuf zevci Hüseyin mahzarında üzerine da‘vâ, dört gün 

mukaddem hadd-i bâliğama erdim. 

 

125 [15b-5] Hilâlin görülmesiyle Şevval ayının tespit edilmesi 

İşbu Şevvâlü'l-mükerrem'in vakt-i gurûbda Rum kapısı hâricinde zuhûr, kıbleye meyl ve 

gûşeleri semâya müteveccih tarafeynde gaym olup re’yen bi'l-ayn rü’yet eylediğini meclis-i 

şer‘de Mustafa b. Mehmed, Osman b. İbrahim, Mehmed b. Bekir, Osman [b.] Mustafa 

şehâdetleriyle sâbit. 

 

126 [15b-6] Abdal mahallesi ahalisinden Yusuf b. İbrahim'in babası İbrahim b. 

Abdullah'ın terekesindeki hissesini Kayyım Hacı Mustafa b. Hafız Mehmed Efendi'den 

alması 

Abdal mahallesi ahalisinden Yusuf b. İbrahim [nâ]m Hacı Mustafa b. Hâfız Mehmed Efendi 

mahzarında üzerine bundan akdem pederim İbrahim b. Abdullah gāib ani'l-beled olmağla 

kıbel-i şer‘-i enverden kayyım nasb olunan İmâm-ı Câmi‘-i kebîr Hâfız Mehmed Efendi fevt 

olup kebîr oğlu Hacı Mustafa Efendi yedinden hisse-i şâyi‘amı tamâmen ve kâmilen ahz u 

kabz eyledim dedikde gıbbe't-tasdîk kayd şüd. 

Fî 3 L. sene [1]215 

 

127 [15b-7] Hoca Ahmed mahallesi ahalisinden Fatma bt. Ali'nin, kocası Hacı Halil'in 

Hacı İbrahim b. Hacı Baki'deki alacağının tahsil edilmesini istemesi 

Hoca Ahmed mahallesi ahalisinden Fâtıma bt. Ali tarafından vekîl-i müsecceli Zekeriya b. Ali 

nâm Hacı İbrahim b. Hacı Baki mahzarında üzerine müvekkilem zevci Hacı Halil nâm 

kimesnenin mezbûr Hacı İbrahim'de yedi yüz otuz guruş alacak hakkı olup el-hâletü hâzihî 

mûceb-i şer‘î ve alıverilmesi matlûbumdur dedikde mezbûr cevâbında bende yedi yüz otuz 

guruş hakkı vardı, velâkin hâl-i hayâtında mezbûr Hacı Halil'in Numan Paşazâde nüvvâbı 

Mehmed Sadullah Efendi müddet-i medîdesinde hükm-i şer‘î olup mezbûr Hacı İbrahim'den 

bir nesne lâzım gelmediği mazmûn-ı hüccet bile şâhiddir ve şehâdet ederiz deyü Süleyman 

[b.] Ebubekir, Mollâ Emin b. Abdullah nâmân kimesne[ler] şehâdet eyledikleri kayd şüd. 

Fî 22 L. sene [1]215 

 

128 [15b-8] Abgevir köyü ahalisinden Musa b. Maksud'un nişanlısını nikâhlayan 

Mehmed b. Şemdin'den davacı olması 
Abgevir karyesinden Musa b. Maksud [nâ]m Mehmed [b.] Şemdin mahzarında üzerine karye-

i mezbûrede bir kızı nişân eyledim, ba‘dehû merkūm nikâh edip ahz eylemişdir deyü ba‘de'd-

da‘vâ ve'l-istintâk merkūm cevâbında Allahu zü'l-celâl'in emriyle tenkîh eylemişim dedikde 

müdde‘î-i merkūmun kelâmı ba‘de't-tetebbu‘ bir nesne lâzım gelmeyip müdde‘î-i merkūm 

mu‘ârazadan men‘ olunduğu kayd şüd. 

 

129 [16a-1] Kaşıkbudak mahallesi ahalisinden Ali b. Hacı Mehmed'in, hâkime adamını 

haksız yere öldürten Ali b. Abdi'den davacı olması 
Kaşıkbudak'dan Ali b. Hacı Mehmed, Ali b. Abdi mahzarında üzerine da‘vâ, Garb kurâsından 

Yenice karyesinden benim âdemimi merkūm Ali hâkim-i örfe bi-gayrı hakkın katl etdirdi 

deyü da‘vâya tasaddîsi beyyineye havâle olundukda Yusuf b. Abdullah ve Abdullah b. 

Abdullah şehâdetleri adâvet-i dünyeviyeleri var deyü beyyineye havâle. 

Peri? hizmetkârı 

 

130 [16a-2] Yenice köyü ahalisinden öldürülen Veli'nin vârisleri olan hanımı Hamide ile 

oğulları Salih ve İsa'nın Ali b. Abdi'den davacı olmaları 

Maktûlen fevt olan Yenice karyesinde Veli'nin verâseti zevce-i menkûhası Hamide ile sagīrân 

oğulları Salih ve İsa'ya münhasır, sagīrân-ı mezbûrân üzerine li-ecli'l-mürâfa‘a vasî ve zevce-i 
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mezbûreye ber-nehc-i şer‘î vekîl olan Ali b. Hacı Mehmed, Ali b. Abdi mahzarında üzerine 

da‘vâya. 

 

131 [16a-3] Palu'dan Köpo v. Serkiz'in Abdullah Efendi b. Yakub'a kefil olması 

Palu'dan Köpo v. Serkiz [nâ]m Abdullah Efendi [b.] Yakub mahzarında üzerine gāib ani'l-

meclis Reşo nâm kimesne mahkemeden bir re’s katırı nitâcen mülkü olduğunu sâbit «eyleyip 

ben dahi şâhidiyim» ba‘dehû mezbûr Abdullah Efendi bana «söyledi ki» senin şâhidlerin 

varsa ben kefîlim, mûceb-i şer‘î matlûbumdur, suâl. 

 

132 [16a-4] Hanzade mahallesi ahalisinden Mehmed b. Hüseyin'in, vefat eden Ayşe'nin 

kullandığı aynı mahalledeki evin kendisine amcası Ali'den miras kaldığını iddia etmesi 
Hanzâde mahallesi ahalisinden Mehmed b. Hüseyin nâm li-ecli'l-mürâfa‘a müteveffâ Âişe'ye 

vasî nasb olan Mustafa Ağa mahzarında üzerine mahalle-i mezbûrda ma‘lûmetü'l-hudûd bir 

bâb menzil müteveffâ zabtında iken vefât edip menzil-i mezbûr ammim Ali'den irsen bana 

intikāl etmekle taleb ve alıverilmesi matlûbumdur dedikde müdde‘î-i mezbûr cevâbında inkâr, 

beyyineye havâle olundukda Mollâ Mahmud b. Yusuf, Osman [b.] Mehmed, İbrahim [b.] Ali 

nâmûn kimesneler edâ-i şehâdet edip şehâdetleri mûcebince hükm-i şer‘î olunduğu kayd şüd. 

Fî 10 Ra. sene [1]215 

 

133 [16a-5] Şeref Çavuş mahallesi ahalisinden Mehmed b. Maksud'un çobanları olduğu 

Kasap Şeyhi Züfer b. Halil, Hacı Hüseyin b. Hacı Mustafa ve Abdullah b. Hacı'nın 

çalınan koyunları için kendisinden haksız yere aldıkları parayı geri alması 

Şeref Çavuş'dan Mehmed b. Maksud nâm şeyh-i kassâbân Züfer b. Halil, Hacı Hüseyin b. 

Hacı Mustafa, Abdullah b. Hacı mahzarlarında üzerlerine mezbûrların davarlarına ücret ile 

mukayyed olduğum hâlde koyunları sirkat olunup beni bilâ-cürm hâkime şekvâ edip yirmi altı 

guruş bir, seksen guruş bir cem‘an yüz altı guruş olup el-hâletü hâzihî alıverilmesi 

matlûbumdur de[dik]de mezbûrlardan suâl, inkâr, beyyineye havâle. 

 

134 [16a-6] Kasap Şeyhi Züfer Beşe'nin valinin dairesi halkına verdiği et bedelini 

aldığını ikrar etmesi 
Şeyh-i kassâbân Züfer Beşe meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde takrîr-i kelâmında devletlü 

veliyyü'n-ni‘am efendimizin dâiresi halkına mâh-ı Zilka‘de'de verilen semen-i lahm 

efendimizin yedinden tamâmen ahz u kabz eylediğim takrîrim kayd şüd. 

Fî gurreti R. sene [1]215 

 

135 [16a-7] Bağdatlı Abdullah Bekir'in Mehmed b. Kasım'ın yanına firar eden 

hizmetçisi Mehmed'i geri alması 
Bağdadlı Abdullah [b.] Bekir [nâ]m Mehmed b. Kasım işbu çift beştop yirmi gün mukaddem 

hâdimim Mehmed mülküm iken serîka ve firâr ve el-yevm mezbûrun yedinde buldum, suâl, 

inkâr, beyyineye ihâle. 

Mahmud b. Sultan, Hacı Hüseyin [b.] Hacı Mehmed şâhideyn ile isbât ve hulf olunduğu kayd 

şüd. 

Fî 12 S. sene [1]216 

 

136 [16a-8] Lalabey mahallesi ahalisinden Mehmed b. Samurkaş'ın emanet olarak 

verdiği beygir ve eşyalarını telef eden Osman b. Ali'den davacı olması 
Lalabey'den Mehmed b. Samurkaş [nâ]m Osman b. Ali mahzarında altmış yedi guruş kıymetli 

bir re’s bârgîrimi kendüye emânet verip kendisi bârgîrime tahammülünden ziyâde haml ile 

bârgîr belsalma olup helâk olmağın kıymet-i mezkûresini taleb, suâl, cevâbında emânet 

idüğini ikrâr, lâkin bilâ-ta‘add[î] eceliyle helâk olmuşdur, ta‘addîsini beyâna kādir 

olmadığından ba‘de't-tahlîf kayd şüd. 
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3 çift çuval, 5 çift şerîd, 2 şerîd tavla, 4 sikke, 1 tencere ma‘a-kapak, 1 tâbe, 2 Musul çârşebi, 

2 gömlek, 15 torba işbu eşyâyı yüz guruş kıymetli kendisine emânet edip telef etmeğin taleb, 

suâl, cevâbında eşyâ-i mezkûr Mehmed nâm müteveffânın olup ba‘dehû kuttâ‘-ı tarîk beni 

soyup ahz eylemişdir deyü merkūmun mâlı olduğunu beyyineden acz ile adem-i ilmine ve 

bilâ-kusûr hıfz, gasb olunduğuna ba‘de't-tahlîf kayd şüd. 

 

137 [16b-1] Alican mahallesi ahalisinden vefat eden Hacı Abdullah'ın hayatta iken 

Abdülkadir'i vâris tayin etmesi 

Alican'dan fevt olan Hacı Abdullah'ın vâris[i] Abdülkadir beytülmâlcı Mollâ Halil 

mahzarında müteveffâ-yı mezbûr hâl-i hayâtında kemâl-i sıhhatinde ikrâr edip Abdülkadir 

vârisimdir deyü, suâl, inkâr, beyyineye havâle. 

Mollâ Mehmed b. Abdullah 

 

138 [16b-2] Hacı Mustafa'nın Fatma Hatun'daki kefaletten kaynaklanan alacağını talep 

etmesi 

Hacı Mustafa tarafından vekîl-i müsecceli Mollâ Mustafa [nâ]m Fâtıma tarafından vekîl-i 

sâbitü'l-vekâlesi anası Âişe mahzarında müvekkilemin mezbûrenin zimmetinde cihet-i 

kefâletden zeylde mezkûr bin iki yüz yetmiş yedi [guruş] alacağı olup mezbûreden taleb ve 

alıverilmesi matlûbumdur de[dik]de gıbbe's-suâl ve'l-inkâr müdde‘î-i merkūmdan mezbûre 

meblağ-ı mezkûra kefîl olduğunu beyyineye havâle. 

 

 Guruş 

Alacak hakkı, ikrâr 1.277 

Kefiloğlu? Mehmed yine bi'l-vekâle ikrâr    324 

Üvey kızı Âişe'nin mezbûre Âişe vekâleten taleb 1.100 

 2.701 

Mezbûre? tarafından yine Mollâ Mustafa vekâleten    200 

 2.901 

Fî 13 Şa‘bân sene [1]215 

 

Ba‘dehû vekîl-i müseccel merkūm Mollâ Mustafa [nâ]m mezbûre Fâtıma'nın vekîl-i müsbeti 

Şikākīzâde Mollâ Abdurrahman mahzarında inkâr birle 1.200 guruş cihet-i kefâletden 

mezbûre Fâtıma Hâtûn ile zevci gāib ani'[l-beled] tâcir İsmail nâm kimesnenin zimmetinde 

ehadühumâ âharın zimmetinde olan meblağın edâsına kefîl ü zâmin olarak ve hattâ dünkü 

yevm-i ehad mezbûre Fâtıma'nın zâtını bilerek deynimdir deyü takrîrine İmâm İsmail Efendi 

şehâdet ve Muhzırbaşı Mehmed Emin Ağa ve Mollâ Bekir b. Ahmed şehâdetleriyle selefimiz 

Salih Efendi'nin evânında dahi mezbûrenin takrîri sâbit olup ber-mûceb-i fetvâ-yı şerîfe 

meblağ-ı mezkûr bin iki yüz guruşun mezbûre Fâtıma'dan tahsîli iktizâ eylediği i‘lâm oluna. 

Fî 14 Şa‘bân sene [1]215 

 

139 [17a-1] Hacı Mehmed b. Hacı Bekir'in Hoca Ahmed mahallesinde babasından 

intikal edip kendisi yokken kardeşi tarafından satılan ve Molla Zülfü b. Abdullah'ın 

eline geçen evi geri alması 

Hacı Mehmed b. Hacı Bekir [nâ]m Mollâ Zülfü b. Abdullah mahzarında Hoca Ahmed 

mahallesinde bir tarafdan Na‘lbend Hacı Halil ve Abdüsselâm ve Tevfik'in Alişan Hâtûn ve 

tarîk-ı âm ile mahdûd dâhiliye ve hâriciye bir bâb menzil mukaddemâ babam Hacı Bekir'den 

müntakil olup hâl-i gaybetimde karındâşım fuzûlî bey‘ el-hâletü hâzihî merkūmun yedinde 

buldum, taleb, suâl, cevâbında müteveffâ Mollâ Mehmed'in vereselerinden yedi yüz bir 

guruşa iştirâ edip lâkin menzil-i mezkûru dahi mukaddem bâyi‘i Seyiszâde Mustafa Ağa'ya 

merkūmun babası müteveffâ-yı mezbûr hayâtında beş yüz elli guruşa bey‘ ve kabz-ı semen 

eylemiş, merkūma müdâhale iktizâ eylemez deyü def‘iyle mukābele ve def‘-i meşrûhunu Hacı 

Seyfi ve Mollâ Ali şehâdetleriyle sâbit şüde. 



28 

 

 

140 [17a-2] Nuh Ağazade İsmail Ağa ve Mübaşir Tatar Abdurrahim Ağa'nın Şeyhbizinli 

aşiretinin beyi olan Mehmed Bey b. Sadık Bey'den alacaklarını istemeleri 

Müteveffâ Nuh Ağazâde İsmail Ağa ve Mübâşir Tatar Abdurrahim Ağa [nâ]m Şeyhbizinli 

aşîretinin beyi Mehmed Bey b. Sadık Bey mahzarında üzerine 2.300 guruş babam müteveffâ-

yı mezbûrun cihet-i kalemiye matlûbâtdan alacağı olup taleb, suâl, cevâbında inkâr, 

beyyineye havâle. 

 

141 [17a-3] Yusuf b. Abbas ile İsa b. Mustafa Bey arasındaki dava 

Yusuf [b.] Abbas [nâ]m İsa [b.] Mustafa Bey mahzarında. 

Mîrî Guruş 

Osman [b.] Receb 16 

Şaban [b.] Aziz 25 

Adem [b.] Ali 20 

Aranisoğlu? 30 

İkrâr  91 

 

Cerîme  Guruş 

Osman [b.] Receb, ikrâr 100 

İbrahim [b.]Şahin, ikrâr 150 

Davud [b.] Aziz, ikrâm bedeli   30 

Keleş [b.] Kemal, iğdiş 1 aded   70 

 350 

Melikanlı'dan 160 guruş, ikrâr 200 

İbrahim [b.] Keso, inkâr   30 

Güranlı'dan esb 2 aded, ikrâr, bana ikrâm 310 

 890 

 

 Guruş 

Seyyid ve Hasan 20 guruş, ikrâr   58 

Mehmed [b.] Ali, 15 [kîle] hınta, sekiz kîle ikrâr 120 

Hanzâde Şeyho b. Huri'den, 152,5 guruş 200 

Haso [b.] Kırış, ikrâr   20 

Haso Ali [b.] Süleyman, 14 guruş   20 

İbrahim [b.] Şeyho, ikrâr, tahlîf   20 

 438 

 

142 [17b-1] Muş ahalisinden Süleyman b. Veli'nin kendisini yaralayan Kasım b. 

Abdullah'tan davacı olması 
Muş'dan Süleyman [b.] Veli, Kasım [b.] Abdullah mahzarında üzerine da‘vâ iki sene 

mukaddem sağ yedimin bileğine kılıç darb edip bi'l-külliye amel-mânde olmayıp lâkin halel 

lâzım gelip mûceb-i şer‘îsi icrâ olunmak matlûbumdur dedikde suâl, cevâbında inkâr, 

beyyineye havâle. 

 

143 [17b-2] Hüsrev Paşa mahallesi ahalisinden İbrahim'in Ali b. Kasım tarafından gasp 

edilen eşeğini geri alması 
Hüsrev Paşa'dan İbrahim, Ali [b.] Kasım mahzarında on iki sene mukaddem beni soydular, bu 

boz merkebi gasb etdiler, el-hâletü hâzihî yedinde buldum, taleb ederim, suâl, cevâbında ben 

satın almışım, kendi mâlı olduğunu isbât eylesin dedikde İbrahim [b.] Hüseyin ve Mehmed 

şehâdetleriyle sâbit. 
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144 [17b-3] Fethooğlu Abraham'ın Bezzâz Bogos'tan ölen eşinin eşyalarını alması 

Fethooğlu Abraham [nâ]m Bezzâz Bogos muvâcehesinde on beş bin guruş mürde olan 

zevcesi müsta‘mel emvâl ü eşyâ ve baba ve ana mâlı bi'l-cümle takrîr da‘vâları kayd şüd. 

 

145 [17b-4] Satıkendi köyü ahalisinden Mayrem bt. Ohen'in Haço v. Karo ve Kazer v. 

Tanil tarafından çalınan para ve eşyalarını geri alması 
Satıkend[i] karyesinden Mayrem [bt.] Ohen [nâ]m Haço [v.] Karo, Kazer [v.] Tanil 

mahzarında üzerine 100 guruş nakid, 15 guruş sîm kemer, arka esvâbım 20 guruş merkūmân 

sirkat edip alıverilmesi matlûbumdur dedikde beyyineye havâle, ityân-ı beyyineden ızhâr-ı 

acz birle mezbûrâna tahlîf-i şer‘î olunup vaz‘ şüd. 

Fî 24 Ca. sene [1]215 

 

146 [17b-5] Kirekos'un Tohman v. Matos'taki alacağını talep etmesi 
Kirekos [nâ]m Tohman [v.] Matos muvâcehesinde 130 guruş alacak hakkı olup taleb, suâl, 

inkâr, beyyineye havâle, ityân-ı beyyineden ızhâr-ı acz, ba‘de't-tahlîf bir nesne lâzım 

gelmeyip. 

 

147 [18a-1] Esnaf şeyhlerinin Diyarbakır Valisi Şeyhzade Seyyid İbrahim Paşa'daki 

alacaklarını tahsil ettikleri 

Demirciyân Şeyhi Mehmed b. Şeyhmus meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm ve ta‘bîr ani'l-merâm 

edip hâlâ vâlî-i vâlâşân devletlü inâyetlü Şeyhzâde es-Seyyid İbrahim Paşa -veffaka bi'l-hayr 

mâ yürîdü ve yeşâʼ- hazretlerinin teşrîf eyledikleri târîhinden bu âna gelinceye değin 

zimmetinden bâ-tamâm ve'l-kemâl ahz u kabz eyledim dedikde takrîr kayd şüd. 

Kuyumcuyân Şeyhi Mollâ Ahmed meclis-i şer‘de takrîr edip veliyyü'n-ni‘am efendimizin 

teşrîflerinden bu âna gelinceye değin zimmetinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz eyledim 

dedikde takrîr kayd şüd. 

Sarrâcân Şeyhi Mustafa b. Abdullah meclis-i şer‘de takrîr edip veliyyü'n-ni‘am efendimizin 

teşrîflerinden bu âna gelinceye değin zimmetinden tamâmen ve kâmilen ahz u kabz eyledim 

dedikde takrîr şüd. 

Debbâğān Şeyhi Sadullah b. Ahmed meclis-i şer‘de takrîr edip veliyyü'n-ni‘am efendimizin 

teşrîflerinden bu âna gelinceye değin zimmetinden tamâmen ve kâmilen ahz eyledim dedikde 

takrîr kayd şüd. 

Palancıyân şeyhi meclis-i şer‘de takrîr edip veliyyü'n-ni‘am efendimizin zimmetinden 

tamâmen ve kâmilen ahz u kabz eyledim dedikde takrîr kayd şüd. 

Mutâfcıyân Şeyhi Hüseyin b. Abdullah meclis-i şer‘de takrîr edip veliyyü'n-ni‘am 

efenidimizin teşrîflerinden bu âna gelinceye değin zimmetinden tamâmen ve kâmilen ahz 

eyledim dedikde takrîr kayd şüd. 

 

148 [18a-2] Mendesli? köyü ahalisinden Ömer b. Abdullah'ın Hüseyin b. İsmail 

tarafından el konulan babasına ait malları geri alması 
Mendesli? karyesinden Ömer [b.] Abdullah Hüseyin [b.] İsmail mahzarında üzerine zeylde 

mezkûr eşyâ müteveffâ babamın mülkü iken mezbûr zabt eyleyip taleb, suâl, cevâbında benim 

mülkümdür dedikde müdde‘î-i mezbûr beyyineye havâle, isbât-ı beyyineden ızhâr-ı acz birle 

mezbûr tahlîf, bir nesne lâzım gelmediği kayd şüd. 

 

 Guruş 

6 aded keçi, 3 ikrâr 18 

5 aded sığır, 3 aded inek 25 

Akçe nakid 22 

5 aded bakır   5 

1 kat yorgan döşek 15 

 85 



30 

 

 

149 [18a-3] Mustafa b. Hacı Abd Efendi'nin Molla Mustafa'daki babasının alacağını 

talep etmesi 

Mustafa b. Hacı Abd Efendi [nâ]m Mollâ Mustafa mahzarında üzerine babam müteveffânın 

merkūm zimmetinde bir guruş alacak hakkı olup alıverilmesi bi'l-verâse matlûbumdur 

dedikde ba‘de's-suâl meblağ-ı mezkûru ikrâr, lâkin sagīrdir, kendüye teslîm etmem dedikde 

bülûğunu iddi‘â ve sinnim on beşdir deyü tasaddîsi Mustafa b. Şerif ve Mehmed Efendi 

şehâdetleriyle sâbit. 

 

150 [18a-4] Hasırlı mahallesi ahalisinden Emetullah bt. Abdullah ile Emetullah bt. 

Abdülkadir arasındaki dava 
Hasırlı mahallesi ahalisinden Emetullah [bt.] Abdullah tarafından vekîl-i müsecceli Mollâ 

Mehmed [nâ]m Emetullah [bt.] Abdülkadir tarafından vekîl. 

 

151 [18a-5] Seyyid İsa'nın Kasap Ömer Beşe'deki alacağını talep etmesi 
Seyyid İsa [nâ]m Kassâb Ömer Beşe'de 200 guruş alacak hakkım olup taleb, ikrâr, dizdârda 

mahbûs. 

Fî 21 Ca. sene [1]215 

 

152 [18a-6] Dursun bt. Abdullah'ın Hacı Büzürg mahallesindeki evini kendisinden 

izinsiz olarak kocası Ahmed Ağa'ya satan vekili Ali Efendi b. Osman'dan evin bedelini 

talep etmesi 
Dursun [bt.] Abdullah nâm hâtûn tarafından vekîl-i sâbitü'l-vekâlesi Ali Efendi [b.] Osman 

mahzarında üzerine Hacı Büzürg mahallesinde bir bâb menzil müvekkilemden izinsiz zevcim 

Ahmed Ağa bey‘ sana bey‘ eylemiş, semeni olan 200 guruşu ahz eylemişim, el-hâletü hâzihî 

taleb, suâl, cevâbında senin izninle bey‘ ve semenini sana teslîm eylemişim deyü tasaddîsinde 

beyyineye havâle. 

 

153 [18b-1] Molla Nebi b. Rasul'ün Çermik'in Yengice köyü mahsullerinden aldığı 

parayı sahibine teslim etmesi 

(…) Efendi [nâ]m Mollâ Nebi [b.] Rasul mahzarında üzerine Çermik kurâlarından Yengice ve 

Ramazan (…) nısfı iki yüz beş târîhinden işbu sene-i mübâreke varıncaya değin mahsûlât (…) 

ahz dokuz senesini zabt eylemiş 360 guruşluk el-hâletü hâzihî alıverilmesi matlûbumdur 

dedikde merkūm Mollâ Nebi cevâbında bir sene kendisine (…) ve bir sene mahsûlâtı vekîl 

Mollâ Yasin'e teslîm eylemiş. 

 

154 [18b-2] Oduncular şeyhinin Diyarbakır Vali Vekili İbrahim Ağa'daki odun bedelini 

tahsil ettiği 

Şeyh-i hattâbân bin iki yüz on beş senesi mâh-ı Şa‘bânü'l-mükerrem'in evâilinde meclis-i 

şer‘e hâzır olup takrîr-i kelâm ve ta‘bîr ani'l-merâmında hâlâ Kāimmakām-ı Vâlî-i Diyarbekir 

inâyetlü İbrahim Ağa'ya Receb gurresinden bu âna kadar verdiğim hatabın kıymetini 

tamâmen ve kâmilen ahz u kabz eyledim, ağa-yı mezbûr zimmetinde bir aylık hesâbdan bir 

para alacağım kalmadı deyü takrîri kayd şüd. 

 

155 [18b-3] Derviş Mustafa'nın babası Abdullah'tan miras kalan arazi, bostan ve 

eşyalardaki hissesini satması 
(…) Derviş Mustafa nâm kimesnenin Mostar'da? babası Abdullah fevt olup medîne-i 

mezkûrede merkūmdan müntakil hissesine isâbet eden Devediçna çiftliğinde vesâir arâzî ve 

bostân ve derûnunda olan yorgan döşek vesâir nühâs Hezaniçe? Ahmed Efendizâde Mehmed 

Ağa (…) merkūma intikāl eden ve mahmiye-i mezbûrede olan tarlalarının âidâtını dahi üç 

senelik (…) guruş vermek üzere bey‘ eylediğini meclis-i şer‘[de] Hasan [b.] Mehmed, 

Mustafa [b.] İbrahim, Ahmed [b.] Ali ihbârları. 
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156 [18b-4] Süleyman b. Hasan'ın Ahmed b. Mehmed'in elinde bulduğu kayıp beygirini 

geri alması 
(…) mahallesinden Süleyman [b.] Hasan nâm Ahmed b. Mehmed mahzarında mülk-i 

müşterâm iken bir re’s yağız bârgîrim (…) mukaddem Talaylar'da? zâyi‘ olup el-hâletü hâzihî 

mezbûr Ahmed yedinde buldum deyü da‘vâ, müdde‘â aleyh cevâbında (…) beyyineye havâle 

olundukda. 

Gevheroğlu Hacı Hasan, İsmail 

 

157 [18b-5] Hanzade mahallesi ahalisinden Mehmed b. Mustafa'nın Bekir b. 

Hüseyin'deki alacağının tahsili 

Hanzâde mahallesinden Mehmed [b.] Mustafa [nâ]m Bekir [b.] Hüseyin mahzarında üzerine 

Şam'da tâcir İsmail Ağa (…) vekîl nasb eyleyip zimmetinde beş guruş alacak hakkı olup bi'l-

vekâle taleb, suâl, inkâr, beyyineye havâle, şâhideynle sâbit. 

Bekir, Hüseyin, Numan 

 

 


