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ÖNSÖZ

Osmanlı Tarihi ile ilgili en önemli kaynaklardan birisi kuşkusuz, Şeriyye Sicileri’dir. Şeriyye
sicilleri devrin sosyal, siyâsal, idâri, iktisâdi yapısının aydınlatılmasında ve şehir tarihinin
araştırılmasında en önemli arşiv belgeleridir. Osmanlı kentleri içerisinde en çok şeriyye sicilleri
bulunan şehir İstanbul’dan sonra Bursa’dır. Araştırma konumuz olan C‐102 numaralı şeriyye sicili de
Bursa’ya aittir.
Tezimizin amacı, C‐102 numaralı defter ışığında Bursa’nın sosyal, siyasal, idâri, iktisâdi yapısını
araştırma eserlerden de faydalanarak incelemektir. Tez; giriş, metnin transkripsiyonu ve üç bölümden
oluşmaktadır. Önce defterin transkripsiyonu yapıldı, daha sonra belgelerin özetleri çıkarılarak
anlatılmak istenen meseleler anlaşılır hâle getirildi. Giriş bölümünde Bursa tarihi, ve şeriyye
sicillerinin kısaca önemine değinilmiştir.
Birinci bölümde, C‐102 numaralı defter tanıtılarak belgelerin özetleri, konu indeksi ve belgelerde
geçen isimler indeksine yer verilmiştir. İkinci bölümde, idâri bilgilere yer verilerek köy, mahalle ve
kamu görevlileri indeksleri oluşturulmuştur. Üçüncü bölümde sosyal ve ekonomik bilgilere
değinilmiştir. Defterde vakıflar, esnaflar ve nafaka uygulaması hakkında bilgiler yer almaktadır.
Metnin transkripsiyonunda okunamayan yerlere (XXXX), okunup ta tereddüd edilen kelimelerin
sonuna (?) konulmuştur. Belgede çıkmamış olan yerlere ise (silik) diye yazılmıştır.
Tezin hazırlanması sırasında yol gösteren ve yardımını esirgemeyen değerli hocalarım Yrd. Doç. Dr.
İsmail Selimoğlu’na, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’na ve Doç. Dr. Cafer Çiftçi’ye, Yard. Doç. Dr. Sezai
Sevim’e ve Dr. Hasan Basri Öcalan’a teşekkürü bir borç bilirim.
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en önemli arşiv belgeleridir.
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daha sonra belgelerin özetleri çıkarılarak anlatılmak istenen meseleler anlaşılır hâle
getirildi. Giriş bölümünde Bursa tarihi, ve şeriyye sicillerinin kısaca önemine
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sosyal ve ekonomik bilgilere değinilmiştir. Defterde vakıflar, esnaflar ve nafaka
uygulaması hakkında bilgiler yer almaktadır. Metnin transkripsiyonunda okunamayan
yerlere (XXXX), okunup ta tereddüd edilen kelimelerin sonuna (?) konulmuştur.
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Tezin hazırlanması sırasında yol gösteren ve yardımını esirgemeyen değerli
hocalarım Yrd. Doç. Dr. İsmail Selimoğlu’na, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’na , Doç. Dr.
Cafer Çiftçi’ye, Yard. Doç. Dr. Sezai Sevim’e , Dr. Hasan Basri Öcalan’a ve bana
destek olan kıymetli eşime teşekkürü bir borç bilirim.
Ömer Özyurt
2010

İÇİNDEKİLER
Özet
Abstract
Önsöz
Kısaltmalar
Giriş
A-) Bursa’nın Tarihine Kısa Bir Bakış

1

B-) Osmanlı Devleti’nde Arşivcilik ve Arşivler

1

C-) Şer’iye Sicilleri
1-Tanımı

3

2- Sicillerle İlgili Bazı Kavramlar ve Genel Özellikleri

3

3. Başka Makamlardan Gelen ve Sicile Kaydedilen Belgeler

8

4. Şer’iye Sicillerinin Önemi

9

Birinci Bölüm
Belgelerin İncelenmesi
A-) Belgelerin Özellikleri
a-) Defterin Tanıtımı

12

b-) Belge Özetleri

13

c-) Konu İndeksi

41

B-) Şahıs Adları İndeksi
a-) Şuhûdu’l Hâl İndeksi

42

b-) Metindeki Şahıs Adları İndeksi

46

İkinci Bölüm
İdari Bilgiler
A-) İdari Birim Adları ile İlgili İndeksler

84

B-) Kamu Görevlileri İndeksi

89

C-) Dini Kimlikli Kişilerin İndeksi

91

Üçüncü Bölüm
Sosyal ve Ekonomik Bilgiler
A-) Sosyal Konular Hakkında Bilgiler

98

a-) Vakıf Teşkilatı

98

b-) Esnaf Teşkilatı

99

c-) Nafaka ve Vasi Tayini

104

Sonuç

105

Kaynakça

106

Ekler

109

Özgeçmiş

KISALTMALAR
a.

Akçe

a.g.e

Adı geçen eser

a.g.m

Adı geçen makale

a.g.t

Adı geçen tez

b.

bin

bkz.

Bakınız

B.Ş.S

Bursa Şeriye Sicilleri

C.

Cilt

çev.

Çeviren

ed.

Editör

g.

guruş

haz.

Hazırlayan

M.Ö

Milattan Önce

s.

Sayfa

sy.

Sayı

yay.

Yayınları

v.s

ve saire

GİRİŞ

A-) Bursa’nın Tarihine Kısa Bir Bakış
Günümüzde, Bursa tarihi hakkında çok eski dönemlere ait sınırlı bilgiler mevcuttur.
Var olan bu bilgilerden bir tanesi de şehrin Bitinya krallarından Prusa tarafından kurulduğu ve
bu nedenle şehrin adının da Prusa verildiğidir.1 Şehrin kuruluşu hakkındaki bir diğer rivayet
ise, şehrin, M. Ö. II. yüzyılın sonlarında Romalılarla giriştiği mücadelede yenilince kaçan ve
Bitinya

kralı

II.

Pruisas’a

sığınan

Kartacalı

Hannibal

tarafından

kurulduğudur.

Bitinyalılardan sonra Romalılar tarafından ele geçirilen şehrin, Roma İmparatorluğu’nun ikiye
ayrılmasından sonra Bizans hâkimiyetine girdiği bilinmektedir.2
Bizans hâkimiyetinde bulunduğu dönemlerde Araplar ve Türkler tarafından pek çok
kez saldırıya uğrayan Bursa’nın Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman Şah
tarafından ele geçirildiği bilinmektedir. Daha sonra yaşanan iç karışıklıklar sırasında yeniden
Bizans hâkimiyetine gire şehir Osmanlılar tarafından fethedilene kadar pek çok defa el
değiştirmiştir.3
1326 yılında Orhan Gazi zamanında Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra
başkent yapılan şehirde başlatılan imar ve iskân faaliyetlerinin neticesinde kısa zamanda pek
çok mahalle kurulmuştur. Bu mahallelerde, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak pek çok sosyal
yapı inşa ettirilmiştir. Sonraki dönemlerde hızlı bir şekilde şehirleşmeye devam eden Bursa,
padişahlar, devlet adamları ve diğer ileri gelenler tarafından kurulan vakıflar ile birçok dini
ve ticari merkezler sayesinde önemli bir kent haline gelmiştir.4
Bursa, Osmanlı döneminde Anadolu Eyâleti’ne tâbi Hüdâvendigâr Sancağı’nın
merkeziydi. XVI. yüzyılda bu sancağın 30 kadar kazası vardı. Osmanlı döneminde, önce
sancak sonra eyalet ve son olarak vilâyet olan Hüdâvendigâr Eyaleti’ne 1856-1857’de Bursa,
Kocaeli, Kütahya, Karahisar, Erdek, Biga, Karesi ve Ayvalık Sancakları bağlıydı. 1908

1

Yinanç, Mükrimin Halil, “Bursa”, İslam Ansiklopedisi, M.E.B yay. , C. II, s.810
İnalcık, Halil , “Bursa” , D.İ.A, C. 6, s.446
3
Yinanç, a.g.m, s.810
4
Sevim, Sezai, “Fethin Bursa’ya Kazandırdıkları”, Gümüşlü’den Günümüze Osmanlı Kültüründe Bursa, haz. H. Basri
Öcalan, Türkiye Yazarlar Birliği yay. , İstanbul, 2003, s.106
2

1

yılında Bursa Sancağı 6 kaza, 5 nâhiye ve 664 köyden müteşekkildi. Cumhuriyet döneminde
ise Bursa, il haline gelmiştir.5

B-) Osmanlı Devleti’nde Arşivcilik ve Arşivler
Osmanlı Devleti, altı yüz yirmi üç yıllık tarihi boyunca üç kıtaya yayılarak oldukça
geniş bir alana hükmetmeyi başarmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu uzun zaman dilimi içerisinde
böyle geniş bir coğrafyayı egemenliği altında tutmayı nasıl başardığı merak konusu olmuş ve
bu konuda pek çok araştırmalar yapılmıştır ve yapılmaya da devam etmektedir. Osmanlı
devlet ve toplum yapısı hakkında günümüz araştırmacılarına önemli bilgiler sağlayan en
önemli kaynak Osmanlı arşivleridir.
Osmanlılarda arşivcilik geleneğinin olduğu, bugüne kadar muhafaza edilmiş
milyonlarca belgenin yanı sıra bunların kayıtlarının defter şeklinde tanzimi ile ilgili
emirlerden ve bu belgelerin günümüze kadar korunmuş olmasından anlaşılmaktadır.
Bursa’nın başkent olduğu dönemler ve öncesine ait evrak Timur istilası sırasında yok edilmiş,
Edirne’nin yönetimin merkezi görevini üstlendiği zamana ait evrakın ise çok az bir kısmı
günümüze ulaşmıştır. Bu yüzden Fatih’e kadar olan döneme ait birkaç ferman, vakfiye,
mülkname dışında fazla vesika bulunmamaktadır. Fatih’ten Kanuni’ye kadar olan döneme ait
belge ve defter ise oldukça azdır. Ancak Kanuni Dönemi’nden itibaren oluşan arşivlik
malzeme oldukça düzenlidir.6
İstanbul’un fethinden sonra kullanılan ilk evrak mahzeni Yedikule’dir. Yedikule’den
sonra arşivler Atmeydanı’na, oradan ise Topkapı Sarayı’nın inşasının ardından Hazine-i
Amire ve Enderun-ı Hümayun’a nakledilmiştir. 18. yüzyıl sonlarında Bab-ı Ali’nin teşekkül
etmesiyle Bâb-ı Âlî, Bâb-ı Defterî, Bâb-ı Seraskerî ve Bâb-ı Meşihat olmak üzere bünyesinde
evrak biriken dört daire ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine 1785 yılında Sadrazam Sarayı
bahçesinde yaptırılan bina yetersiz kalmış ve arşivlerin dağınık olması da göz önünde
bulundurularak yeni bir arşiv binasının yapılması zaruri görülmüştür. Ancak bu çalışmaların
yeterince hızlı olmaması sonucunda arşivlik malzeme sandık ve torbalarda elverişsiz şartlarda
muhafaza edilmiştir. Nitekim ancak 1846’da Sultan Abdülmecid tarafından modern anlamda
bir arşiv binasının inşası için bir irade çıkarılmıştır. Hazine-i Evrak adı verilen bu bina
5
6

İnalcık , a.g.m , s.449
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Başbakanlık Arşiv Rehberi, Ankara
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1850’de hizmete sokulmuştur.

Hazine-i Evrak, Osmanlı Devleti’nin sağılmasına kadar

Sadaret’e bağlı olarak faaliyet göstermiştir.
C-) Şer’iye Sicilleri
1- Tanımı
Sözlükte; okumak, kaydetmek, not etmek, hükmetmek, karar vermek, sicile ve zapta
geçirmek manalarına gelen sicil kelimesi terim olarak; insanlarla ilgili bütün hukuki olayları,
kadıların verdikleri karar suretlerini, hüccetleri ve yargıyı ilgilendiren, çeşitli yazılı kayıtları
ihtiva eden defterlere, Şer’iye Sicilleri (sicilat-ı şer’iye), kadı defterleri, mahkeme defterleri,
Zabt-ı vakayi sicilleri veya Sicillat defteri denmektedir.7 Şer’i Mahkemeler tarafından verilen
her çeşit ilam, hüccet, şer’ evrak, başka makamlardan gelen belgeler, padişahtan gelen emir ve
fermanlar, buyruldular, tezkereler, temessükler şer’iye sicillerine aslına uygun olarak
kaydedilir.
Sicil defteri belli usullere göre tutulur ve belli ölçüleri olurdu; defterler uzun boylu,
dar ve enli olurlardı. Mesela 40 cm boyunda olan bir sicilat defterinin 16–17 cm eni olurdu.
Ancak bütün sicillerin aynı ölçüde olduğu söylenemez. Mahkemelere bazen de kadılara göre
defterlerin ebatları değişmiştir. Yazıları çok zaman talik kırması denilen yazı şeklidir. Kâğıt
çok sağlam, parlak ve mürekkepleri de bugün bile parlaklığını muhafaza edecek kadar sabittir.
Çoğunlukla defterlerin üzerlerinde kadıların isimleri mevcuttur. Şer’iye sicillerinin
tetkikinden, bir kadı göreve başlar başlamaz ilk işi, adını, sanını ve vazifeye başladığı tarihi
bu defterin ilk sayfasına yazmak olduğu ve vazifesi sona erince bu söz konusu defteri bizzat
kendisi veya emini vasıtasıyla halefi olan hakime devir ve teslim ettiği anlaşılmaktadır.8
2- Sicillerle İlgili Bazı Kavramlar ve Genel Özellikleri
a. Mahdar
Mahdarın sözlük anlamı huzur ve hazır olmak demektir. Terim olarak ise, iki anlamı
vardır. Birincisi; hukuki bir dava ile ilgili kayıtlar, tarafların iddialarını ve delillerini ihtiva
eden, ancak hâkimin kararına esas teşkil etmeyen yazılı beyanlardır. Kadı taraflarla ilgili
bilgiyi hatırlamak ve müzakere etmek üzere yazılı hale getirir. Fakat vereceği karara bu yazılı
kayıtları ihtiva eden dava dosyasındaki bilgiler esas teşkil etmez. İkincisi, herhangi bir mesele
7
8

İ. H.Uzunçarşılı, Osmanlı İlmiye Teşkilatı, TTK, Ankara 1988, s.116
Ahmed Akgündüz , “ Şer’iye Mahkemeler,i ve Şer’iye Sicilleri”, Türkler,C.X, Yeni Türkiye yay., Ankara, 2002,s.57
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hakkında düzenlenen, yazılı belgelerin muhtevasının doğruluğunu i’lam için belgenin altında,
mecliste hazır bulunan ve meseleye vakıf olan, başta subaşı, çavuş ve muhzır gibi şahısların
yazılı olarak takrir ettikleri şahadet beyanlarına ve imzalarına da mahdar denir.9

b. Sakk
Sakk kavramı, Farsça çek kelimesinin Arapçalaştırılmış şeklidir. Ve sözlükte berat,
hüccet, temessük, tapu tezkeresi ve kısaca yazılı belge manalarını ifade eder. Terim olarak ise
Şer’i Mahkemelerin sicile kaydettiği veya yazılı olarak tarafların eline verdiği her çeşit
belgenin düzenlenmesinde ve yazılmasında takip edilen yazım usulüne veya bu çeşit yazılı
belgelere Sakk-ı Şer’i denmektedir. Başta ilam ve hüccetler olmak üzere bütün kayıtların
tanzim ve tahrir şekillerini açıklayan numuneler yazılarak sakk kitapları oluşturulmuştur.
Böylece Şer’iye sicillerindeki kayıtların tanzimi düzenli ve sağlam olmuştur. Her kadının
Şer’i şartlara uygun sakk düzenleyemeyeceği göz önüne alınarak, kadıların işlerini
kolaylaştırmak için bazı değerli âlim kadılar tarafından değişik şer’i muamelelerin ne suretle
yazılmasına dair, aynı mevzuun değişik şekillerine dair numunelik sakklar kaleme alınmıştır.
Şer’iyye Sicillerindeki kayıtlar, söz konusu numunelere genellikle ve pek az farklılıklarla
uymaktadır.10
c. Hüccetler (Senedât-ı Şer’iyye) ve Özellikleri
Sözlükte delil ve bir fiilin sâbit olduğuna vesile olan şey demektir. Osmanlı hukuk
terminolojisinde ise hüccetin iki manası vardır: Birincisi; şahitlik, ikrar, yemin veya yeminden
nükûl gibi bir davayı ispat eden hukukî delillere denir. İkincisi; kadı sicillerindeki manasıdır.
Kadının hükmünü (kararını) ihtiva etmeyen, taraflardan birinin ikrarını ve diğerinin bu ikrarı
tasdikini havi bulunan ve üst tarafında bunu düzenleyen kadının mühür ve imzasını taşıyan
yazılı belgeye hüccet denir.11 Tanzimat’tan sonraki Osmanlı mevzuatında hüccet tabiri yerine
senet mefhumu da kullanılmıştır. Şer’i hüccetlere senedât şer’îye denmiştir. Halkın dilinde,
hükmü ihtiva etsin etmesin üst tarafında hâkimin imza ve mührü taşıyan her belgeye hüccet
denegelmiştir.
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Kadı sicillerindeki yazılı kayıtların çoğunluğunu bu hüccetler teşkîl etmektedir. Bu
sebeple kısaca özellikleri ve çeşitleri üzerinde duracağız. Hüccet metinlerinin ortak özellikleri
şunlardır:
a) Taraflara verilen hüccetlerin üst tarafında hücceti veren kadının imzası ve mührü
mutlaka bulunur. Halbuki sicil defterlerindeki hüccetlerin başında bulunmaz. Bunlarda
kadıların imza ve mühürleri; sadece sicilin baş tarafında veya kadının başladığı tarih baş
kısmında kaydedilir. Göreve başlama tarihi de yazılır.
b) Tarafların adı ve adresleri her çeşit şüpheyi ortadan kaldıracak şekilde açıklanır.
c) Hüccetin konusunu teşkil eden mal veya hak, bütün tafsilatıyla tanıtılır.
d)Hukukî muamelenin şekli, şartları ve varsa teslim ve tesellüm işlemleri beyân edilir.
e)İkrarda bulunan tarafın karşı tarafı ibra ettiği ve konunun dava ve çekişme konusu
yapılmayacağı te’yiden belirtilir. Lehine ikrar yapılan taraf da ikrar beyanını tasdik edince,
talep üzerine durumun sicile kaydedildiği zikredilir.
f)Her muamelede olduğu gibi hüccetlerin sonunda da tarih yıl, ay, gün ve bazen de
günün belli bir dilimi halinde mutlaka zikredilir.
g)Ve hüccetin altına mutlaka “Şuhûdu’l-hal durumun şahitleri” veya “şuhûd-u
muhzır” başlığı ile hukukî muameleye şahit olanların isimleri ve unvanları kaydedilir.12
Mahiyetleri ve düzenleniş tarzları aynı olmakla beraber, hüccetlerin de konularına
veya bazı farklı özelliklerine göre çeşitleri mevcuttur. Konularına göre hüccetlerin çok
çeşitleri mevcuttur. Ana konular ve bazı önemli hüccet çeşitleri şunlardır. Evlenme akdine
ilişkin hüccetler, küçüğün anası, babası veya kadı tarafından velayeten evlendirilmesi, kadının
vekil tarafından evlenme akdinin icrası evlenme akdinin sübutu ile ilgili hüccetler gibi;
boşama ile ilgili hüccetler, ayırıcı boşama (talak-ı bain), boşamanın tefvizi, taliki ve benzeri
konularla ilgili hüccetler, karı-kocanın şiddetli geçimsizlik sebebiyle karşılıklı rıza ile
ayrılmalarına dair hüccetler, evlenmenin feshine ilişkin hüccetler, mehir hüccetleri, nafaka
hüccetleri, terbiye velayeti (hidâne) hüccetleri, kadının vasi tayinine dair hüccetler, köle azadı
ile ilgili hüccetler, izin ve yetki verilmesine dair hüccetler, satım akdi hüccetler, ferağ
hüccetleri, geri alım hakkı ile satım hüccetleri, şüfa hüccetleri, bağışlama, vedia, rehin,
istihkak (zabt), ikrar, hava-le, şahadet, kefalet, şirket, vekalet, kısas, deyüt, sulh, ibra ve iflas
gibi hüccetler, kethüda, subaşı ve benzeri görevlilerin tayini ile ilgili hüccetler de mevcuttur.
Hüccetler içinde nev’i şahsına münhasır bir hüccet çeşidi de vakfiyelerdir. Hüccet
çeşitleri
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arasında üzerinde durulması lazım gelen bir de hüccet-i zahriye vardır. Zahriye, resmi
belgelerin arkasına yazılan veya konan ve yine resmi olan beyanlar, emirler ve haşiyeler
manasındadır. Hücce-i zahriye ise, arkasında sebep ve müstenedi yazılı olan hüccetlere
denilir.13
d. İlâmlar ve Özellikleri
Şer’iye sicillerinde bulunan ve çoğu araştırmacılar tarafından diğer belgelerle
karıştırılan önemli bir belge çeşidi de, günümüzdeki mahkeme kararlarına benzeyen i’lâmât-ı
şer’îyedir. İlâm, sözlükte bildirmek manasını ifade eder. Terim olarak ise, şer’î bir hükmü ve
altında kararı veren kadının imza ve mührünü taşıyan yazılı belgeye ilâm denmektedir. Her
ilâm belgesi, davacının iddiasını, dayandığı delilleri, davalının cevabını ve def’i söz konusu
ise def’inin sebeplerini, son kısımda verilen kararın gerekçelerini ve nasıl karar verildiğine
dair kayıtları ihtiva eder, ilâm belgelerini diğer kadı sicil kayıtlarından ayıran en önemli
özellik, hakimin verdiği kararı ihtiva etmesidir. Hakimin kararını ihtiva eden her belge
ilâmdır; hüccet, ma’ruz veya bir başka belge çeşidi değildir.
Şer’iye Mahkemelerinde yargı görevini îfâ eden hakim, yargılamayı tamamladıktan
sonra mevcut dava dosyasını esâs alarak şer’î hükümlere göre kararını verir. Verdiği kararı
önce taraflara şifahi olarak beyan eder. Daha sonra verilen kararın gerekçelerini de ihtiva eden
bir ilâm tanzîm eder; hem davacıya hem de icap ederse davalıya birer suretini takdim eder.
Bir suretini sicile kaydeder.
Şer’iye Mahkemelerinde tanzîm edilen bir ilâmın şu temel özellikleri ihtiva etmesi
gerekir:
a) Hakimin imza ve mührü, hüccetlerin tam tersine ilâmlarda alt tarafta yer alır.
b) Tarafların ve dava yerinin formüle edilmiş ifadelerle tanıtılması. Bu kısım
hüccetlerden farksızdır. İlâmda evvela davacının adresi, adı, babasının adı yazılır.
c) Davacının iddiâsı yani dava konusu da eksiksiz olarak zikredilmelidir.
d) Davalının cevabı yani karşı davası, def’i ve itirazları da zikredilecektir.
e) İlâmda yer alması gereken hususlardan birisi de kararın gerekçesi demek olan ispat
vasıtalarıdır.
f) Bütün bunlardan sonra hâkim, ilâm metninin sonunda, davanın isbat vasıtalarına
göre ayrı ayrı kalıp ifadelerle kararını açıklar.
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g) Tarih, ya Arapça olarak yazıyla yazılır veya bugünkü tarih atma şekillerine benzer
bir şekilde yazılır.
h) İlâmlarda hüccetlerde olduğu gibi sonda ve şuhûdu’l-hal başlığı altında şahitler
listesinin verilmesi şart değildir.14
İlâma ait özellikleri kısaca özetledikten sonra, şimdi de konularına göre ilâm çeşitleri
üzerinde duralım. İlâmlar konularına göre genellikle şu isimlerle anılırlar: Borç ikrarı ile ilgili
ilâmlar; alacağın ispatına ilişkin ilâmlar; karşı tarafa yemin teklifini ihtiva eden ilâmlar;
alacağın te’ciliyle alâkalı ilâmlar; kefalet, havale ve istihkak ilâmları; muhayyerlik hakkına ait
ilâmlar; hürriyetin ispatı ile ilgili ilâmlar; icare ilâmları; vakıf ilâmları; evlenme ve
boşanmaya dair ilâmlar; ta’zir cezası ilâmları; iffete iftira, içki içme ve zina cezası ile ilgili
ilâmlar; bina keşif ilâmları; maktulün keşfi ilâmları; deyüt ilâmları yazılı bulunan ve hüccete
benzeyen bir alacak ilâmları; kısas ilâmları; Müslüman olma veya dinden çıkmaya dair
ilâmlar; sulh ilâmları; ramazan ayının tesbitine ilişkin ilâmlar; hırsızlık suçu ve cezası ile ilgili
ilâmlar ve benzerleri. O halde yukarıdaki konulardan birine dair olup da kadının kararını
ihtiva eden bütün belgeler ilâmdır.15
e. Ma'rûzlar ve Diğerlerinden Farkları
Kadı sicillerinde hüccet ve ilâmlardan farklı ve genellikle ifade ve şekil i'tibariyle
ilâmlarla karıştırılan bir belge çeşidi de ma’rûzlardır. “Ma’ruz” kelime anlamı itibarıyla arz
edilen şey demektir. Terim olarak ise biri asıl diğeri tali olmak üzere iki manası mevcuttur:
Ma’rûzun farklı bir belge olarak asıl manası şudur:Kadı tarafından kaleme alındığı
halde kadının kararını ihtiva etmeyen ve hüccet gibi hukukî bir durumun tesbiti açısından
yazılı delil olarak kabul edilemeyen ve sadece kadının icrâ makamlarına idarî bir durumu arz
ettiği yazılı kayıtlara veya halkın icrâ makamına yahut kadıya hitaben yazdığı şikayet
dilekçelerine denir. Tali manası şudur: İlâmların birçoğu icrâ makamına hitaben yazılarak
onlara arz edildiğinden ilâmlara da ma’rûz adı verilebilmektedir.16 Kısaca astın üste yazdığı
bir isteği veya bir durumun arzını içeren yazılı belge ve kayıtlardır. Buna ma’rûz dendiği gibi
ariza veya arz da denir ve genellikle çoğulu olan ma’rûzât kelimesi kullanılır.
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f. Müraseleler
Kadı sicillerinde yer alan ve kadının kendisine denk veya daha aşağı rütbedeki şahıs
yahut makamlara hitaben kaleme aldığı yazılı belgelere mürasele veya çoğulu olan müraselât
adı verilmektedir, Müraseleler genellikle ya sanığın mahkemeye celbi isteğini havi
müraseleler veya değişik konulara dair müraseleler olabilirler.17
3. Başka Makamlardan Gelen ve Sicile Kaydedilen Belgeler
Şer’iyye sicillerindeki kayıtlar sadece kadılar tarafından kaleme alınan ve yukarda
zikredilen belgeler değildir. Zira merkezde ve hem de özellikle taşrada herhangi bir
beylerbeyine yahut eyalete veyahut sancak ve kaza merkezi idare tarafından gönderilen ve
hüküm denilen yazılı emirlerin çoğunluğu hep kadılara hitaben yazılırdı. Kadılar şer’î işlere
memur oldukları gibi bulundukları yerde yürütme gücünü de üzerlerine almışlardı. Kadı da
kendisine padişah tarafından gönderilen fermanları, beratları ve benzeri emirleri, sadrazam,
beylerbeyi ve kazaskerlerden gelen buyruldular ve ilgili devlet teşkilâtlarından kendisine
gönderilen diğer yazılı belgeleri kadı sicillerine kaydederdi.18
a. Padişahtan Gelen Emir Ve Fermanlar
Padişahtan gelen emir ve fermanları iki ana grupta toplayabiliriz; Birincisi: Padişahın
kendisine İslâm hukuku tarafından tanınan içi boş yasama yetkisine dayanarak veya icrâ
kuvvetinin başı olarak kaleme aldığı ve kadı sicillerinde “evamir ve feramin” diye zikredilen
hükümlerdir. Padişah ya ihtilaflı olan bir şer’î meselede mevcut görüşlerden birini tercih
ettiğini kadıya bildirir; ya şer’i hükümlerin icrasını te’yid için yazılı emir gönderir veya
düzenleme yetkisi bulunan sahalarda bazı düzenleyici kaideleri Divan-ı Hümayun’un telhisi
üzerine tanzîm eder ve durumu kadılara bildirir. Müstakil bir defter tutulmadığı zaman, bazen
kadı sicillerinin başına, bazen ortasına, bazen de diğer kayıtlardan ayrılması için ters olarak
sicillere kaydedilir. İkincisi; Yine padişahtan sadır olan, ancak birinci gruptaki gibi umumu
değil hususi şahısları ilgilendiren ve vazife tevcihi, tımar tefvizi, ticaret beratı ve benzeri
konulara ilişkin olarak kaleme alınan ferman, berât ve nişanlardır. İşte bu ferman ve beratların
bir sureti ilgili yerdeki kadı sicillerine mutlaka kaydedilmektedir.19
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b. Sadrazam, Beylerbeyi ve Kazaskerden Gelen Buyruldular
Osmanlı Devletinde Padişah’tan sonra şer'i ve kanunî hükümleri icrâ ve takip ile
görevli olan makam, padişahın bir nevi mutlak vekili bulunan sadrazamlardır. Sadrazamlar
padişahın emrine dayanarak, bazı hususları kadılara hatırlatabilirler. İşte kadı sicillerinde
bulunan kayırlardan biri de sadrazamların yazılı emirleri demek olan buyruldulardır. Aslında
buyruldu, sadrazam, kaptan-ı derya, vezir, beylerbeyi ve kazasker gibi devlet erkânının yazılı
emirlerine denir.20
c. Tezkereler, Temessükler ve Diğer Kayıtlar
Şer’iyye Sicillerinde yer alan ve kadıların dışındaki makamlar tarafından kaleme alınan bir
diğer belge çeşidi de tezkireler ve temessüklerdir. Osmanlı diplomatikasında, daha ziyade
üstten alta veya aynı seviyedeki makamlar arası yazılan ve resmi bir konuyu ihtiva eden
belgelere tezkire denmektedir. Aslında aynı şehir ve kasabada bulunan resmi dairelerin
birinden diğerine yazdıkları yazılara tezkire, şehirlerarasındaki yazışmalara ise tahrirat
denmesi son zamanlarda adet haline gelmiştir. Şer’iyye Sicillerinde yer alan birinci manadaki
tezkereler, başta sadrazam olmak üzere yüksek devlet memurlarının özel kalem müdürü
demek olan tezkereciler tarafından kaleme alınırdı. Bu tezkirelerin bir sureti de, Şer’iyye
Sicillerine, müstenedi olan berat ile beraber mutlaka kaydedilirdi. Zira bu emirleri icrâ edecek
olan makam ilgili mahallin kadılarıydı. İcra için de sicile kayıt şarttı.21
Sözlükte bir işe sıkı tutunmak demek olan temessük kelimesinin terim olarak birçok
manası mevcuttur. Borç için alınan senede temessük dendiği gibi, muahede ve sulhname gibi
şeylerde devlet veya muahedeyi yapan gerçek yahut hükmi şahıslar tarafından verilen
mühürlü kağıtlara da denir. Şer’iye Sicillerinde temessükün manası ise; Miri arazide ve gayr-ı
sahih vakıflarda tasarruf hakkı sahiplerine yetkili makam ve şahıslar tarafından verilen belge
demektir. Sonraları tapu tabiri bu kelimenin yerine geçmiştir.

Bunları dışında Şer’iye

Sicillerinde az da olsa başka kayıtlara rastlamakta mümkündür.
4. Şer’iye Sicillerinin Önemi
a. Tarihi Bakımdan Şer’iye Sicillerinin Önemi
Osmanlı tarihinin kaynakları arasında Şer’iye Sicilleri birinci dereceden bir kaynaktır. Bu
vesikaların çok çeşitli olmaları ve orijinal olmaları, bunların değerini bir kat daha
20
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artırmaktadır. Osmanlı tarihi hakkında hemen her konuda akla gelebilecek sorulara bu
vesikalar sayesinde cevap vermek mümkündür. Şer’iye sicilleri incelenmeden Osmanlı
devletinin siyasi, idari ve sosyal tarihini ortaya koymak mümkün değildir.
Siciller her konuda tarihe temel kaynaktır. Ancak bazı konularda başvurulabilecek tek
kaynaktır. Son zamanlarda ortaya çıkan şehir tarihleri ve yurdun çeşitli bölgelerindeki mahalli
hayata ait ilmi araştırmaların, birinci derecede kaynağı Şer’iye Sicilleridir. Sicillerin genel
tarihe katkıları, önemli tarihi olayların, tarihi şahsiyetlerin, mahalli ve yer adlarının, önemli
tarihi müesseselerin ayrıntılarıyla doğru olarak tespitinde birinci derecede önemlidir.22
b. Sosyal ve İdari Yapı Açısından Sicillerin Önemi
Osmanlı Devleti; yönetim bakımından kaza, sancak ve eyalet olarak taksim edilmekle
beraber, adli ve idari olmak üzere iki kısma ayrılıyordu. Bunlardan başka adli teşkilatın nüvesi
olan kadılık olmak üzere, naiblik, muhzırlık, mübaşirlik, bostancı başılık, çavuşluk ve
subaşılık gibi müesseseler ile beylerbeyliği, sancak beyliği, kethüdalık ve voyvodalık gibi
idari müesseselerin yapısı, görevleri ve görevlileri ile ilgili tüm bilgileri sicillerde bulmak
mümkündür.23 Ayrıca , Türk halkının aile yapısı, ticari ahlakı, vakıf, gedik, narh ve benzeri
sosyal ve iktisadi müesseselerinde aynı şekilde sicillerden ayrıntılı şekilde öğrenilmesi
mümkündür.
c.İktisad Tarihi Açısından Sicillerin Önemi
Şer’iye sicilleri, bulunduğu yerin iktisadi hayatını anlatan birinci elden vesikalardır.
XV. ila XX. asır arasında Türk halkının özellikle Anadolu insanının hayat ve geçim tarzı,
ithalat ve ihracat malları, Anadolu halkının yetiştirdiği tarım ürünleri, imal ettiği sanayi
mamulleri, meşgul oldukları zanaat ve meslek çeşitleri, toplanan vergiler, cari para cins ve
değerleri, para, enflasyon ve paranın değerinin düşmesi gerçek manada tarihi seyri, hem
makro hem de mikro iktisada dair bütün mevzular doğru olarak, yerli yerinde ancak şer’iye
kayıtlarından öğrenilebilir.24
d.Askeri Tarih Bakımından Sicillerin Önemi
Şer’iye Sicilleri sayesinde ordunun gizli olmayan faaliyetlerini en ince ayrıntısına
kadar incelemek mümkündür. Çünkü ordu sefere çıkacağı zaman muhtelif konaklama yerleri
22
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tespit edilir, buralarda halktan alınacağı daha önceden belirlenmiş olan olağanüstü vergiler
sayesinde ordunun iaşe ve mühimmat ihtiyacı karşılanırdı. Savaş öncesinde sefer hazırlıkları
ile ilgili olarak beylerbeyi, sancak beyleri yanında kadılara da emirler gönderilirdi. Bu emirler
içinde seferin nereye, niçin, ne zaman ve nasıl yapılacağı açıklanırdı. Emirlere uymayanların
cezalandırılacakları, varsa tımarlarının, mukataalarının veya malikânelerinin ellerinden
alınacağı belirtilirdi. Askeri hareketleri ayrıntısıyla anlatan şer’iye sicilleri bu nitelikleriyle
vakanüvislerden ve diğer tarihi kaynaklardan önemlidir.
5. Şer’iye Sicilleri Üzerine Yapılan Çalışmalara Kısa Bir Bakış
Bugün Ankara Milli Kütüphane de bulunan Şer’iye Sicillerinin Osmanlı Devleti’nin
son dört, beş asırlık dönemine ait olduğunu, ilk dönemlere ait sicillerin maalesef günümüze
ulaşamadığını söyleyebiliriz. Selçuklu dönemine ait, aynı şekilde diğer İslam devletlerine ait
kadı defterleri de elimizde bulunmamaktadır. Bazı kadıların vazifelerinden ayrılıp giderken
defterlerini de götürmeleri, bir yerden başka bir yere nakil esnasında kaybolmalar, yangın, sel
baskını, hırsızlık, düşman işgali gibi sebeplerle meydana gelen olayların buna sebep olduğu
söylenebilir.25
Türkiye’deki mahkeme sicillerinin sayısı yaklaşık 18.000’dir. Bunların 9.866’sı
İstanbul Müftülük Arşivi’nde olup İstanbul ve civarına ait kayıtları içerir. 7.493’ü ise diğer
şehirlere aittir. 1991’e kadar şehir müzelerinde tutulan bu kayıtlar bu yıldan itibaren
(İstanbul Müftülük arşivi dışındakiler) Ankara milli kütüphaneye taşınmıştır.26
Bursa’ya ait 1062 mahkeme sicili ise 1834 yılından itibaren Şeyh Süleyman Efendi
mektebinde depolanmış ve 1854 depreminde zarar

görmüştür.

Bilinen

ilk tamir ve

ciltlemesini ise Bursa idare Meclisi Başkâtibi Bursalı Eşref Bey yapmıştır. Bundan sonra
sırasıyla 1868’de İstanbul’a götürülmüş bir süre sonra Bursa’ya geri gönderilmiş ve Çendik
Medresesi, Evkaf dairesi mahzeni ve
saklanmıştır.

Ulu Cami’nin pencereleri içindeki

dolaplarda

Şer‛î mahkemelerin kaldırılmasıyla (1924 )Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne

geçmiş olup 1945’te Bursa Arkeoloji müzesine devri yapılmıştır. Bu sicillerden vakıf
muhasebe defterlerinin bir kısmı 1958 Kapalı Çarşı yangınında yanmıştır. Son olarak ise
1991’de Ankara Milli Kütüphane’ye taşınan sicillerin Bursa’ya ait olanlarının mikro
filmleri 2000

yılında şehre kazandırılmıştır.27

Şuan ise Şehir Kütüphanesi’nin ˝ Bursa

Belgeliği ˝ bölümünde araştırmacılara açık vaziyettedir.
25

Mustafa Gülcan, Konya’da İçtimai ve İktisadi Hayat (1675-1676),S.Ü. Sosyal Bilimler Ens. Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Konya 1989, s.8
26
27

Pay, Salih, ˝Bursa Kadı Defterleri ve Önemi˝, U.Ü.İ.F.D. , C.10, Sayı 2, Bursa, 2001, s.89
A.g.m , s.90
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BİRİNCİ BÖLÜM
BELGELERİN İNCELENMESİ

A-) Belgelerin Özellikleri
a-) Defterin Tanıtımı
Bu çalışmanın temel konusunu teşkil eden C 102 / 647 numaralı Bursa Şeriye Sicili
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’indeki Şeriye Sicilleri- Meşihat fonundan orjinal defterden
dijital kopya alınmak suretiyle temin edilmiştir.

Bu deftere Osmanlı arşivinde Şeriye

Sicilleri- Meşihat fonundaki yeni numaralandırma çalışması sonucunda 3124 numara
verildiğini de belirtmek gerekmektedir.

Bu defter, 20×55 cm ebadında ve 50 varaktan

müteşekkildir. Bu defter, 1292 / 1877 yılında tutulan kayıtları ihtiva etmektedir.
Defterin transkripsiyonu sırasında, üzerinde rahatlıkla çalışılabilmesi için bazı
uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

Buna göre, ilk iki varakta orjinal hüküm numarası

bulunmamakta iken tarafımızdan hüküm numarası eklenmiştir.

Hükümlerin kolay

bulunabilmesi içinde her sahifede birden başlayarak hükümler numaralandırılmıştır. 28 ve 32
numaralı siciller mükerrerdir.

Bu sebeble 28/1 ve 28/2 ile 32/1 ve 32/2 şeklinde

numaralandırılmıştır. Metinde olmadığı halde, mananın kolayca anlaşılabilmesi için bazı harf
ve kelimeler zamanla ilave edilmiş ve bunlar [ köşeli parantez ] içine alınmıştır. 1/a ve 1/b
numaralı varaklarda hüküm numaraları verilmemiştir.

Bu iki sahifedeki numaralar da

tarafımızdan verilmiştir. Hüküm numaraları 2/b numaralı varaktan itibaren orjinal hüküm
numaralarıdır. 30/a numaralı varaktaki 133 numaralı hükümden 31/b numaralı varaktaki 142
numaralı hükme kadar hüküm numarası verilmemiştir. 34/a numaralı varaktaki 158 numaralı
hüümden sonra 34/b ve 35/a varakları boştur. 35/b numaralı varakta hüküm numarası yeniden
1’den başlamaktadır.
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b-) Belge Özetleri

Belge 1

: Şahitlerin özellikleri hakkında

Konusu

: Şer‘î mahkemelere sunulan şahitlerin, güvenilir olduklarını beyan edenlerin,
isim ve şöhretleriyle birlikte senetlerde yazılması gerektiği.

Belge 2

: Miras haklarının korunması hakkında

Konusu

: Muhâcirînden vefât edenlerin vârislerinin haklarının korunması hakkında.

Belge 3

: Vefat edenlerin vergilerinin tahsili hakkında

Konusu

: Kayıp hükmünde iken vefât ettiği haber alınan kişilerin, kayıp oldukları
senelerde ödenemeyen birikmiş vergilerinin ne şekilde tahsîl edileceği.

Belge 4

: Miras kuralları hakkında

Konusu

: Devlet-i aliyye tebeasında bulunan bir yabancının vefatı halinde, sahibi
olduğu emlâk ve arazisinin yabancı bir devlet tebeasında olan varislerine
intikal ettirilemeyeceği.

Belge 5

: Yetim mallarından alınan vergi hakkında

Konusu

: Yetim mallarından alına-gelen vergi ile alâkalı kanunun 57'nci maddesinin
değiştirildiği.Bundan sonra, 57'nci maddenin yeni şekli ile amel olunacağı.

Belge 6

: Miras kuralları hakkında

Konusu

: Devlet-i aliyye tebeasında bulunan bir yabancının vefatı halinde, sahibi
olduğu emlâk ve arazisinin yabancı bir devlet tebeasında olan varislerine
intikal ettirilemeyeceği.

Belge 7

: Miras Davası

Konusu

: Eski Bigadiç Kaymakamı olup, Karaman'da Tahtakale Hanı'nda müsafir iken
vefât eden Hafız Mehmed Sıdkı Efendi'nin kimsesiz zannedilerek Beytülmal'a
alıkonan terekesi bedellerinin, sonradan var olduğu mahkemece tescil edilen
varisleri; eşi Fatma Mahdume ve kızı Fatıma Peymane hanımlara verildiği.
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Belge 8

: Miras Davası

Konusu

: Alipaşa Mahallesi'nde vefât eden Aişe Hatice Hatun'un küçük çocukları
Hüseyin ve Emine'nin nafakalarını temin maksadıyla, kendilerine mîrâs kalan
meblağı nemalandırmak ve kullanmak üzere, babaları Mehmed Arif'e yetki
verildiği.

Belge 9

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Başcıibrahim Mahallesi'nde vefât eden Hatice Hâtun'un küçük oğulları
İbrahim ve Mehmed Sulhi'nin nafakalarının temini.

Belge 10

: Miras Davası

Konusu

: Yörükyenicesi Köyü'nden olub İstanbul'da asker iken vefât eden İbrahim oğlu
Sadeddindin'in; Ahmed, Ömer, Süleyman, Fatıma ve Emine isimli kardeşleri
olduğu ve bunlardan başka varisi bulunmadığı; bu sebeple, merhumun, Ali
Molla isimli şahısta olan alacağını almaya hakları olduğu.

Belge 11

: Miras Davası

Konusu

: Osman kızı Hanife ile büyük oğlu Ali ve iki kızının, Bolulu merhum
Abdullah oğlu Yusuf'un gerçek varisleri olduğunun tescili.

Belge 12

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Elvanbey Mahallesi'nden merhum Abdüllatif oğlu İslam'ın çocukları Ahmed,
Zeyneb ve Emine'ye merhumun terekesi nemasından nafaka bağlandığı.

Belge 13

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Rum milletinden Yorgi kızı Alenko'nun küçük kızı Saltaniçe için nafaka
bağlandığı, nafaka üzerinde tasarrufa vasisi Mariya'ya izin verildiği.

Belge 14

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Gölcük'den merhum Halil oğlu Yusuf'un küçük çocukları Mehmed, Süleyman
ve Zinet'in ihtiyaçları için, babalarından mîrâs kalan mal nemasından nafaka
bağlandığı.
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Belge 15

: Arazi Tescili Meselesi

Konusu

: Mustafa kızı Aişe'nin sınırları belli fakat elinde senedi olmayan iki dönüm
mülkünün tescil edildiği.

Belge 16

: Alacak Davası

Konusu

: Meydancı Mahallesi'nden Hacı Mehmed Emin Ağa'nın, Mukassim
Mahallesi'nden merhum Osman oğlu İbrahim varisleri üzerine açtığı alacak
davasının, merhumun mal ve emlaki olmadağından ödenemeyeceği.

Belge 17

: Miras Davası

Konusu

: Kütahyalı olup, Bursa Gureba Hastanesi'nde tedavi edilirken eceliyle vefât
eden Halil oğlu Mehmed'in Kütahya'da bulunan eşi ve çocuklarının merhuma
vâris olduklarının tescil edildiği.

Belge 18

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Kestel Köyü'nden merhum Mehmed oğlu Ahmed'den olma ve merhume
Abdurrahman kızı Aişe'den doğma sekiz yaşındaki Mehmed'in; hiçbir geliri
olmadığından, aylık yirmibeş guruş ücretle, Asâkir-i Redîfe-i Şâhâne Yüzbaşısı
Osman oğlu Ali Ağa hizmetine verildiği.

Belge 19

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Ahmed oğlu Mehmed'in küçük kızları Hanım ve Emine için babalarından
kalan mirasları nemasından nafaka bağlandığı. Nafakanın çocuklarına
harcanması hususundan anneleri Hanife'ye izin verdiği.

Belge 20

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Veliçavuş Köyü'nden merhum Hacı Ahmed oğlu Hacı Süleyman'ın küçük
oğlu İbrahim'e nafaka bağlandığı ve İbrahim'in ihtiyaçlarını görmek üzre
annesi Zehra Hanım'a izin verildiği.

Belge 21

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Burakfakih Köyü'nden merhum Abdullah oğlu İbrahim ve eşi merhume Hacı
Hüseyin kızı Emine hanımın küçük kızları Aişe için, kendisine mîrâs kalan
mallar nemasından nafaka bağlandığı.
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Belge 22

: Menzil Tescili

Konusu

: Hocaalizade Mahallesi'nden Hacı Ali Rifat Efendi oğlu Ali Enveri Efendi
adına, kendisinin sünnet merasiminde hibe edilen bir menzilin tescili.

Belge 23

: Araziye Tecavüz Davası

Konusu

: Zeyniler Mahallasi ahâlîsinden Hasan oğlu merhum Hafız Mehmed
Efendi'den varislerine intikal eden bir bahçeye haksız olarak tasarruf eden
Mahmud oğlu Kürd Ali'ye, bu bahçeden el çektirildiği.

Belge 24

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Balyaz Köyü'nden merhûme Sarı Mustafa kızı Kezban'ın mirası nemasından
küçük oğlu Hasan'a nafaka bağlandığı.

Belge 25

: Nafala Meselesi

Konusu

: Balyaz Köyü'nden Sarı Mustafa kızı merhume Kezban'ın terekesinden, küçük
oğlu Mehmed'in nafakaya bağlanması.

Belge 26

: Miras Davası

Konusu

: Hazret-i Emir Sultan Mahallesi'nden Mehmed kızı Emine'nin, kocası Hacı
Hafız Ahmed Efendi'nin vefatı üzerine, merhumla birlikte sahibi oldukları bir
mülkün beytü'l-mâle intikal eden yarım hissesini satın aldığı.

Belge 27

: Vekalet Tescili

Konusu

: Der-aliyye'de vefât eden Bursalı asker Mehmed oğlu İbrahim'in verasetine
vekil olduğu iddiasıyla ortaya çıkan Mehmed oğlu Ahmed'in iddiasının doğru
olduğu, bu sebeple vekâletinin tescil edildiği.

Belge 28

: Hüccet İzni

Konusu

: Yıldırımbayezid Mahallesi'nden daha evvel satın aldığı bir mülkün tapusunu
almak üzere, Mehmed oğlu Mustafa'ya hüccet verildiği.

Belge 29

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Arabahmed Mahallesi'nden merhum Ali Rıza oğlu Hacı Hafız Mehmed
Kamil'in küçük kızı Kadriye'ye nafaka bağlandığı.
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Belge 30

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Meydancık Mahallesi ahâlîsinden Abdullah kızı Sinber Hatun'un terekesinden
küçük kızı Evbiye için nafaka bağlandığı.

Belge 31

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Burakfakih Köyü'nden merhum Mustafa oğlu Hafız Ali Efendi'nin küçük kızı
Selime'ye nafak bağlandığı.

Belge 32

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Abdalmehmed Mahallesi'nden Ahmed kızı merhume Edibe Hâtun'un küçük
oğlu Mehmed için nafaka bağlandığı.

Belge 33

: Miras Davası

Konusu

: Alacamescid Mahallesi'nden merhum Ahmed oğlu Pazarcı Halil'in küçük
kızları Rukiyye ve Behiyye'nin, babalarından misras kalan mallar üzerindeki
anne ve dedelerinin zimmetini ibrâ ettikleri.

Belge 34

: Alacak Davası

Konusu

: Merhum Ali oğlu Hacı İzzeddin'in Müyessil Köyü Camii Vakfı'na olan
borcunu, terekesinden varislerinin ödemesi gerektiğinin tescil edildiği.

Belge 35

: Alacak Davası

Konusu

: Hocamehmedkaramani Mahallesi'nden ve Ermeni milletinden Bafosil oğlu
Bedros'un Gelinci Köyü'nden Mizanni oğlu Yorgaki varisleri ile bir alacak
meselesinden dolayı birbirilerini ibrâ ettikleri.

Belge 36

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Hocatayyib Mahallesi'nde ölen Agob oğlu Kapamacı Matyos'un küçük kızı
Virjine'e babasından kalan mallar nemasından nafaka bağlandığı.
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Belge 37

: Miras Davası

Konusu

: İsabey Köyü'nden ve Asâkir-i Mansûre-i Şâhâne üçüncü nizâmiye taburu
neferlerinden merhum Halil oğlu Mehmed'in babası Halil ve annesi Hadice'den
başka varisi olmadığı hakkında ilâm.

Belge 38

: Nafaka Meselesi

Konusu

: İskender Mahallesi'nden ve Ermeni milletinden Karabet oğlu Kunduracı Heci
Bedros'un küçük kızı Manike'ye, babasından mîrâs kalan mal nemasından
nafaka bağlandığı.

Belge 39

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Yiğit Mahallesi ahâlîsinden merhume Huriye Hanım'ın küçük oğlu Mehmed
Can'a, annesinden intikal eden malı nemasından nafaka bağlandığı.

Belge 40

: Tapu Tescili

Konusu

: Altıparmak Mahallesi'nden İbrahim kızı Emine Hâtun'un önceden satın aldığı;
ancak, elinde tapusu olmayan bir mülke tapu verilebilmesi için vesika verildiği.

Belge 41

: Mülk Satışı Tescili

Konusu

: Caferhoca Mahallesi'nden ve Rum milletinden Andriye oğlu Heci Yavan'ın,
daha önce ölen Praskova oğlu Vapurcu Yorgi'nin mülkünü, Yorgi'nin
sağlığında kendisinden satın oldığının anlaşıldığı hakkında ilâm.

Belge 42

: Miras Davası

Konusu

: Burakfakih Köyü'nden ve asâkir-i şâhâneden merhum Selim oğlu
Mustafa'nın; babası Selim, annesi Emine ve eşi Ümmügülsüm ve küçük kızı
Kadriye'nin vârisleri olduğu, bunlar dışında varisi olmadığı.

Belge 43

: Mülke Tecavüz Davası

Konusu

: Veledienbiya Mahallesi'nden Mustafa kızı Münire'nin kocasından intikal eden
mülküne haksız tasarrufta bulunan Edhem Ağa'nın, bu haksızlığına son
verildiği.
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Belge 44

: Miras Davası

Konusu

: Kete Kazası'nın Balatlı Köyü'nden ve asâkir-i hâssa-i şâhâne neferlerinden
merhum Hasan oğlu Ahmed'in gerçek varislerinin; anası Şerif Havva ile
kardeşi İbrahim olduğu ve bunlar dışında bir varisi olmadığı.

Belge 45

: Miras Davası

Konusu

: Mîrî Köyü'nden merhum Süleyman oğlu Hacı İzzeddin varislerinden Mehmed
Arif'in, babasının terekesinden zimmetinde olan meblağı annesi Sıdıka ve
kardeşi Hacı Hüseyin'e ödeyeceği.

Belge 46

:

Nafaka Meselesi

Konusu

: Hamidli Köyü'nde birbiri ardından vefât eden Mehmed Tahir oğlu
Abdülhamid ve eşi Ali kızı Hadice'nin çocukları Mehmed Tahir ve Mehmed
Emin'e kendilerine kalan mîrâs nemasından nafaka bağlandığı.

Belge 47

: Miras Davası

Konusu

: Umurbey Mahallesi'nde vefât eden Abdullah kızı Saliha'dan kızları Fatıma ve
Aişe'ye kalan hisselere haksız olarak tasarruf eden, merhume Saliha'nın kocası
Hüseyin'in, bu tasarruftan men edildiği.

Belge 48

: Araziye Tecavüz Davası

Konusu

: Mantıcı Mahallesi'nden Mehmed Said oğlu merhum Ahmed Efendi
varislerinin İsmail oğlu Kasab Hacı İsmail aleyhine açtıkları fuzulî işgal
davasının yersiz olduğu.

Belge 49

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Abdioğlu Salih oğlu merhum Salih'in küçük kızı Remziye'ye babasından
mîrâs kalan mal nemasından ve kiradaki emlaki gelirinden nafaka bağlandığı.

Belge 50

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Şeyh Köyü'nden Abidin oğlu merhum Kuruoğlu Hüseyin'in küçük oğlu
Hasan'a babasından kalan mal nemasından nafaka bağlandığı. Nafakayı oğlu
için harcamaya annesi Rukiye Hanım'a izin verildiği.
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Belge 51

: Vekil Tayini

Konusu

: Alacamescid Mahallesi'nden Halil oğlu merhum Hacı Osman Ağa varislerinin
babalarından kalan her türlü mal ile alacak haklarını takibe Himmet oğlu Hacı
Mehmed Arif Efendi'yi vekil tayin ettikleri.

Belge 52

: Alacak Davası

Konusu

: Pazar Mahallesi'nde ölen Rum milletinden Heci Tomuri oğlu Praşakava'nın,
Abdalmehmed Mahallesi Câmii Nukûd-ı Mevkûfesi'nden zimmetinde olan
meblağı, vakıf mütevellisi İbrahim Edhem Efendi'ye ödemeleri için Praşakava
varislerine tenbih olunduğu.

Belge 53

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Bayezidpaşa Mahallesi'nde vefât eden Hacı İbrahim kızı Emine Hâtun'un
küçük kızı Hanife'ye annesinden kalan malı nemasından nafaka bağlandığı.

Belge 54

: Alacak Davası

Konusu

: Evrak Kalemi kâtiplerinden Hacı Abdüllatif Bey ve Eşref Bey'in Veled-i
Habib Mahallesi'nden Yakub kızı merhume Hürmüz'den aldıkları meblağın,
Hürmüz Hanım'ın kızı ve vârisi Hatice Hanım tarafından talep edilerek geri
alındığı.

Belge 55

: Mülke Tecavüz Davası

Konusu

: Hoşkadem Makramevi Mahallesi'nde vefât eden Halil oğlu Köfteci Salim
Molla'nın terekesinden olan bir mülke haksız olarak tasarruf eden Bedreddin
Mahallesi'nden ve Ermeni milletinden Ohannes oğlu Manuk'un haksız
tasarrufdan men edildiği.

Belge 56

: Miras Davası

Konusu

: Alipaşa Mahallesi'nde vefât eden Salih oğlu Hacı Hüseyin Ağa varisleri
arasındaki mîrâs davasında, merhumun eşi Ahmed kızı Mediha Hâtun'un haklı
bulunduğu.
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Belge 57

: Alacak Davası

Konusu

: Yaylacık Köyü'nden ve Rum milletinden Kostanti oğlu Yorgi'nin, borcuna
kefil olduğu Arpiros oğlu Panayot zimmetinde olan alacağının, Panayot'dan
tahsîl edileceği.

Belge 58

: Miras Davası

Konusu

: Demirci Köyü'nde vefât eden Abdullah oğlu Mehmed Rıza'nın damadı
Doğramacı Mehmed Arif'in, merhumun terekesinden zimmetinde olan meblağı
merhumun oğlu Eyüb'e ödeyeceği.

Belge 59

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Burakfakih Köyü'nde vefât eden Abdullah kızı Ayşe Hâtun'un küçük oğlu
Salih'e annesinden intikal eden mal nemasından nafaka bağlandığı ve bu
nafakayı Salih'in ihtiyaçlarına harcamak üzere babası ve velisi Halil oğlu Ali
Vânî'ye izin verildiği.

Belge 60

: Hisse Devri Davası

Konusu

: Sultan Hüdavendigar Mahallesi'nden Hüseyin oğlu Nurallah'a, oğlu Ali'ye
intikal eden Sultan Hüdavendiğar Evkafı'ndan bir dükkandaki yarım hissenin,
bedeli mukabili, başka bir vakfa devri için izin verildiği.

Belge 61

: Mülke Tecavüz Davası

Konusu

: Hoşkadem Makramevî Mahallesi'nde vefât eden Halil oğlu Köfteci Salih'in
mülküne haksız tasarrufda bulunan Hacı Halil oğlu Leblebici Hacı İsmail
Ağa'nın, bu fiilden men edildiği.

Belge 62

: Alacak Davası

Konusu

: Hocateyyib Mahallesi'nden ve Ermeni milletinden Kirpeve oğlu Manas
Ağa'nın, Seydi Mahallesi'nden Abdullah kızı Hadice Hanım aleyhinde açtığı
alacak davasında haklı olduğunun anlaşıldığı.
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Belge 63

: Miras Davası

Konusu

: Hocateyyib Mahallesi'nde ölen Ermeni milletinden Kirupa kızı Parlanti'nin
kocası Agob oğlu Mardros tarafından diğer varisler üzerine açılan mîrâs
davasında, Mardros'un haksız bulunduğu.

Belge 64

: Miras Davası

Konusu

: Bursa Doğanbey Mahalesi'nden olub ticaret için gittiği Manisa'da vefât eden
Mustafa oğlu Semerci Hüseyin'in kanuni varislerinin tesbitiyle merhumun
Mehmed oğlu Ali Molla'da olan alacağının varislerine verileceği.

Belge 65

: Alacak Davası

Konusu

: Asker iken Der-aliyye hastahanesinde eceliyle vefât eden Bursalı İsmail oğlu
Halil'in, Feyzullah oğlu Molla Hasan'da olan alacağının, merhum Halil'in
varislerine verilmesine karar verildiği.

Belge 66

: Alacak Davası

Konusu

: Bursalı olup asker iken vefât eden Hüseyin oğlu Mehmed'in, Feyzullah oğlu
Hasan'da olan alacağının, merhumun varisi ve babası Ahmed oğlu Hüseyin'e
ödeneceğine hükm edildiği.

Belge 67

: Miras Davası

Konusu

: Ahmedpaşafeneri Mahallesi'nde vefât eden Sadeddin kızı Emetullah Hanım'ın
varisleri İsmail oğlu İbrahim Edhem ve İbrahim oğlu Sadeddin'in diğer varis
Aişe Hâtun'la aralarında olan her türlü mülk ve eşya zemmeti davasında
birbirlerini ibrâ ettikleri.

Belge 68

: Miras Davası

Konusu

: Borcu nakid terekesinden fazla olarak vefât eden Bâb-ı ziyân Mahallesi'nden
Abdullah oğlu Nakkaş İsmail Ağa'nın borçlarının ödenebilmesi için, bir
mülkünü satmak üzre varisi ve eşi Sıdıka Hâtun'a izin verildiği.
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Belge 69

: Miras Davası

Konusu

: Alacamescid Mahallesi'nden Mehmed Arif oğlu merhum Hacı Ahmed Muhtar
Bey'in varisi Ayşe Hanım ile diğer vârisi Ahmed Nebil Bey arasındaki mîrâs
davasında Ahmed Nebil Bey'in haklı bulunduğu.

Belge 70

: Nafaka Meselesi

Konusu

: İbnilbezzâz Mahallesi'nde vefât eden Abdullah oğlu İsmail Çavuş'un küçük
evladı Mustafa ve Naime'ye nafaka bağlandığı, nafakayı ihtiyaçları için
harcamak üzere anneleri Aziye'ye izin verildiği.

Belge 71

: Miras Davası

Konusu

: Dayehatun Mahallesi'nde vefât eden Rahime Hâtun kızı Rahmiye'ye
annesinden verâseten intikal eden vakıf ve mülk menzil ve arsanın satılması
için Rahmiye'nin velîsi ve babası İsmail Bey'e izin verildiği.

Belge 72

: Miras Davası

Konusu

: Mudanyalı Abdullah oğlu merhum Abdülfettah vârislerinden Mustafa'nın,
babasının

terekesinden

satarak

zimmetine

geçirdiği

paradan,

kardeşi

Abdullahı'ın hissesini vermesi hususunda tenbih olunduğu.
Belge 73

: Alacak Davası

Konusu

: Mantıcı Mahallesi'nde vefât eden Mehmed oğlu Ahmed Efendi'nin Karaşeyh
Mahallesi'nden Hafız Mehmed Efendi'den borç olarak aldığı meblağın,
merhumun terekesini elinde bulunduran varisi Aişe Hanım'dan tahsîl edileceği.

Belge 74

: Alacak Davası

Konusu

: Bursalı merhum Mustafa oğlu Esad'ın, Siropa oğlu Manas Ağa'dan borç
olarak aldığı ve ödeyemeden öldüğü meblağın, terekesini elinde bulunduran
varisleri Ali Bey ve Mehmed Emin Ağa'dan alınacağı.

Belge 75

: Alacak Davası

Konusu

: Kete Köyü'nden Mustafa oğlu Esad'ın Hocatayyib Mahallesi'nden ve Eremeni
milletinden Siropa oğlu Manas'dan aldığı borcu ödeyemeden ölmesi üzerine,
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merhum Esad'ın terekesini elinde bulunduran vârisi İbrahim'in bu borcu
ödeyeceğine hükm olunduğu.
Belge 76

: Miras Davası

Konusu

: Hocamehmedkaramani Mahallesi'nde vefât eden Ermeni milletinden Karabet
oğlu Heci Ohannes varisleri Karabet, Zeltob ve Suzican'ın, terekenin paylaşımı
üzerinde anlaştıkları.

Belge 77

: Alacak Davası

Konusu

: Aklının tamamen yerine gelip işlerini görmeye muktedir olduğu anlaşılan
Arnavud Yunus Ağa kardeşi Mehmed'e, İsmail Efendi oğlu Celal Efendi'nin,
Mehmedi'in hastalığı sırasında kız kardeşi Havva Hanım'dan aldığı parayı iâde
edeceği.

Belge 78

: Vekil Tayini

Konusu

: Pazarbaşı Mahallesi'nde vefât eden Rum milletinden Kostanti oğlu Esbandol
varislerinin, kendilerine mîrâs kalan Mudanya ve Gemlik ve köyleri ahalisi
üzerindeki her türlü alacak ve haklarını takib ve tahsile Dimitraki oğlu
Vasilaki'yi vekil tayîn ettikleri.

Belge 79

: Miras Davası

Konusu

: Abbasbey Köyü'nde vefât eden Mustafa oğlu Kürd Hüseyin'in varislerine
intikal eden bir dut bahçesinin, merhûmun zaruri borçlarının ödenebilmesi için
Mehmed Sadık Beye satılacağı, satış için zevcesi Azime Hâtun'a izin verildiği.

Belge 80

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Pazar-ı milh Mahallesi'nde vefât eden Mehmed oğlu Hacı Çelebi'nin küçük
çocukları İsmail, Osman ve Şerife Fatıma için babalarından kalan mal
nemasından nafaka bağlandığı, nafakayı ihtiyaçlarına harcamak üzere anneleri
Emine Hanım'a izin veridiği.

Belge 81

: Miras Davası

Konusu

: Veled-i kazık Köyü'nde vefât eden Ali oğlu Mehmed'den mîrâs kalan mala
zevcesi Ahmed kızı Fatıma Hâtun'un haksız tasarruf etmediğinin anlaşıldığı.
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Belge 82

: Mülk Satışı Tescili

Konusu

: Alipaşa Mahallesi'nde vefât eden Salih oğlu Hamurcu Hacı Hüseyin Ağa'dan
varislerine intikal eden mülk üzerinde tararrufta bulunan Attâr Hacı Rıza
Efendi'nin, bu mülkü, önceden, merhumun varislerinden satın aldığının
anlaşıldığı.

Belge 83

: Miras Davası

Konusu

: Meksari Köyü'nde vefât eden Rum milletinden Praşikoh kızı Mila Mano
varisleri Kirpako, Harsuri ve Heci Yani'nin diğer varis Zobciye'ye sulh bedeli
ödemek suretiyle birbirlerini her türlü mîrâs meselesinden dolayı ibrâ ettikleri.

Belge 84

: Miras Davası

Konusu

: Rumelili olup Bursa'da simitçilik yaparken ölen Mihail oğlu Yani'nin,
kimsesiz olduğu zannıyla Beytü'l-mâl'e intikal ettirilen parasının, gerçek
varisleri oldukları anlaşılan eşi ve kızına verildiği.

Belge 85

: Vekil Tayini

Konusu

: Suzankefni Mahallesi'nden Ömer kızı Fatıma Hâtun'un, damadı Ahmed oğlu
Feyzullah'ı İstanbul Fındıklı'da bulunan bir mülkteki yarım hissesini satmak
üzere vekil tayîn ettiği.

Belge 86

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Velişemseddin Mahallesi'nde vefât eden Hacı Hüseyin kızı Fatıma Hâtun'un
oğlu İsmail için annesinden kalan mal nemasından nafaka bağlandığı; nafakayı
İsmail'in ihtiyaçlarına harcamak üzeri vasîsi Aişe Hâtun'a izin verildiği.

Belge 87

: Miras Davası

Konusu

: Zeyniler Mahallesi'nde vefât eden Mehmed Kızı Aişe Hâtun'dan varislerine
intikal eden bir bağın yarım hissesinin satılması için merhumenin eşi Mustafa
ve oğlu Ahmed'e izin verildiği.
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Belge 88

: Alacak Davası

Konusu

: Işıklar Köyü'nde vefât eden Numan oğlu Mehmed Emin Ağa'nın sağlığında
Ermeni Manas Ağa'dan almış olduğu borcun, merhumun varisi Naile Hâtun
tarafından ödeneceği.

Belge 89

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Elmalık Mahallesi'nde vefât eden Ali kızı Fatıma'nın küçük oğulları Salih ve
İsmail için annelerinden intikal eden mal nemasından nafaka bağlandığı ve
nafakayı çocukların ihtiyaçlarına sarf etmek üzere babaları ve velîleri Mehmed
oğlu İbrahim'e izin verildiği.

Belge 90

: Alacak Davası

Konusu

: Hocaali-zade Mahallesi'nde vefât ede Mehmed Emin Efendi oğlu Hacı Ali
Rifat Efendi'nin Dimitraki oğlu Heci Endon'da kalan alacağının merhumun
varislerine ödeneceği.

Belge 91

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Dâyehatun Mahallesi'nde vefât eden Abdullah kız Rahime Hâtun'un küçük
kızı Rahime'ye annesinden intikal eden mal nemasından nafaka bağlandığı,
nafakayı Rahime'nin ihtiyaçlarına harcamak üzere babası ve velisi İbrahim
Bey'e izin verildiği.

Belge 92

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Babüssiccin Mahallesi'nde vefât eden Değirmenci Mehmed'in küçük oğlu
Ali'ye babasından intikal eden mal nemasından nafaka bağlandığı, nafakayı
oğlunun ihtiyaçlarına harcaması için annesi Zeliha Hâtun'a izin verildiği.

Belge 93

: Miras Davası

Konusu

: Veled-i mizan Mahallesi'nde vefât eden Halil kızı Zekiye Hâtun varislerinden
Sıdıka Hanım'ın diğer varis Hafız Süleyman Molla'da olan hakkının Süleyman
Molla tarafından ödeneceği.
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Belge 94

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Alacamescid Mahallesi'nden olub Hicaz'da vefât eden Kamil oğlu Hacı
Muhiddin'in çocukları Kâmil v Azime için nafaka bağlandığı.

Belge 95

: Miras Davası

Konusu

: Abbasbey Köyü'nde vefât eden İsmail oğlu Mehmed varislerinden eşi Saide
ile kızı Emine arasındaki mîrâs meselesinin halliyle, Saide hanımın delilsiz
da‘vâ açmaktan men edildiği

Belge 96

: Alacak Davası

Konusu

:Yahşîbey

Mahallesi'nde

vefât

eden

Kirpako

oğlu

Rençber

Endoni

varislerinden Madrobi ve Hristo arasındaki babalarının terekesinden doğan
alacak davasının halli.
Belge 97

: Alacak Davası

Konusu

: Şekerhâce Mahallesi'nde vefât eden Mehmed oğlu Berber Hacı Edhem'in,
Ermeni milletinden ve Hâcetayyib Mahallesi ahalisinden Kiropa oğlu Sahak'a
olan borcunun, merhumun vasiri ve eşi Necibe Hâtun tarafından ödenmesine
karar verildiği.

Belge 98

: Mülke Tecavüz Davası

Konusu

: Anaştaş oğlu Esterani'nin, Güban Köyü'nde vefât eden Rum milletinden
Dimitri kızı Armaniya'nın eşya ve mülküne haksız tasarruf etmediğinin
anlaşıldığı.

Belge 99

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Hacıilyas Mahallesi'nde vefât eden Ali oğlu Peştemalci İbrahim'in küçük oğlu
Ali'ye merhum babasından intikal eden mal nemâsından nafaka bağlandığı ve
nafakayı oğlunun ihtiyaçlarına harcamak üzere annesi Hafiza Hâtun'a izin
verildiği.

Belge 100

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Simkeş Mahallesi'nde vefât eden Mehmed oğlu Attar Ali Bey'in çocukları
Mehmed Emin ve Ahmed Muhtar için babasının Uzunçarşı Han'da bulunan bir
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attar dükkanı kirasından nafaka bağlandığı, nafakanın çocukların ihtiyaçlarına
harcanması hususunda anneleri Ganime Hanım'a izin verildiği.
Belge 101

: Miras Davası

Konusu

: Hafız Mehmed Emin varisi merhum Hacı Ahmed'in nakid terekesi borçlarını
karşılamadığından, babası merhum Mehmed Emin'den kendisine intikal eden
mülkün satılarak borcunun karşılanması için merhum Hacı Ahmed'in
çocuklarının vasîsi Huriye hanıma izin verildiği.

Belge 102

: Alacak Davası

Konusu

: Veled-i hayri Mahallesi'nden Arnavud Mehmed Ağa'nın, kız kardeşi Şeyh
Mehmed kızı

Havva Hanım'dan zaman zaman aldığı birikmiş borcunu

ödeyeceği.
Belge 103

: Miras Davası

Konusu

: Veled-i bevvâb Mahallesi'nden merhume Salih kızı Emine Hâtun'un
terekesinden olup, çocukları Ahmed ve Mehmed'e isabet eden bir vakıf
arsasındaki hissenin başkasına devri için, çocukların vekilleri Mehmed Rıza
Ağa'ya izin verildiği.

Belge 104

: Miras Davası

Konusu

: Hacetayyib Mahallesi'nde vefât eden Sahak oğlu Kirapo'nun damadı Agob
oğlu Mardros'un, Kirapo'nun varislerinden Sahak ve Manas üzerine açtığı
veraset davasının reddedildiği ve Mardros'un bu gibi yersiz davalardan men
edildiği.

Belge 105

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Merhum Halil oğlu Bekir'in küçük oğulları Mustafa ve Ahmed'e babalarından
intikal eden mal nemâsından nafaka bağlandığı, nafakanın çocukların
ihtiyaçlarına harcanması hususunda anneleri Fatıma Hâtun'a izin verildiği.

Belge 106

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Nefs-i kete Köyü'nde vefât eden Berberoğlu Mehmed'in küçük oğlu Hüseyin
için, babasından intikal eden mal nemasından nafaka bağlandığı, nafkanın
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Hüseyin'in ihtiyaçlarına harcanması hususunda annesi Asiye Hanım'a izin
verildiği.
Belge 107

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Kuruçeşme Mahallesi'nde vefât eden Yahudi milletinden İsak oğlu Yasef'in
küçük kızları Parla ve Saltana için kendilerine intikal eden mal ve nakid
nemasından nafaka bağlandığı, nafkayı ihtiyaçlarına hacamak üzere anneleri
Mozona'ya izin verildiği.

Belge 108

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Şeyhhamid Mahallesi'nde arka arkaya vefât eden Kullabcı Salih oğlu Hüseyin
Molla ve Hayreddin oğlu Kullabcı Salih'in varislerinden Hüseyin Molla'nın
küçük kızı Zehra'ya babası ve dedesinden intikal eden mal nemasından nafak
bağlandığı, nafakayı Zehra'nın ihtiyaçlarına harcamak üzere annesi Nesibe'ye
izin verildiği.

Belge 109

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Merhume Halil kızı Azime'nin erkek kardeşi Hüseyin'in küçük oğlu Nazif için
halasından intikal eden mal nemasından nafaka bağlandığı, nafakanın Nazif'in
ihtiyaçlarına harcanması için vasîsi Zenciye Fidani hanıma izin veriliği.

Belge 110

: Alacak Davası

Konusu

: Azebbey Mahallesi'nden İbrahim oğlu İbrahim Asaf Efendi'inin kendisine
borçlu olan Abdullah oğlu Hacı Ahmed Efendi'yi ibrâ ettiği.

Belge 111

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Simkeş Mahallesi'nde vefât eden Mehmed oğlu Attâr Ali Bey'in Uzunçarşı'da
bulunan bir attâr dükkânı ile eskici dükkânınının merhumun çocuklarının
nafakası için Yorgi oğlu Rum Yavakim'e kiralandığı.

Belge 112

: Alacak Davası

Konusu

: İkikapulımescid Mahallesi'nde kimsesiz olarak vefât etmiş olan Mustafa oğlu
Nalbant Mustafa'nın, Akçağlansu Vakfı Mütevellisi Mehmed Said Ağa elinden
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aldığı borcunu ödemeden ölmesi ile, terekesinden olan bağın satılarak Beytü'lMâl'a devredilen bedelinden adı geçen vakfa olan borcunun ödeneceği.
Belge 113

: Hibe Meselesi

Konusu

: Memiş Köyü'nden Osman kızı Fatıma Hâtun'un bazı eşya ve mülkünü torunu
Mustafa oğlu Osman'a hîbe ettiği.

Belge 114

: Miras Davası

Konusu

: Çalı Köyü'nde vefât eden Salih oğlu Hacı Salih varislerinden damadı Mehmed
Emin oğlu Mehmed Çavuş ile oğlu Hacı Yakub arasındaki veraset davasında
Hacı Yakub'un haklı bulunduğu ve Mehmed Çavuş'un bu gibi yersiz
davalardan men edildiği.

Belge 115

: Alacak Davası

Konusu

: Bedreddin Mahallesi'nde vefât eden Ermeni milletinden Nikos oğlu
Karabet'in nakid terekesi borcunu karşılamağından, Yediserviler mevkiindeki
bir bağının satılarak bocunun ödenmesine izin verildiği.

Belge 116

: Miras Davası

Konusu

: Tatarlar Mahallesi'nde vefât eden Ahmed oğlu Kocabaşoğlu Hüseyin'in
varislerinden kız ve erkek kardeşleri Fatıma ve Mustafa arasındaki veraset
davasında Mustafa'nın haklı olduğu ve Fatıma elinde bulunan hakkının
Mustafa'ya verildiği.

Belge 117

: Alacak Davası

Konusu

: Ermeni milletinden Siropa oğlu Manas Ağa'ya olan borcunu ödeyemeden
vefât eden, Hâcetayyib Mahallesi'nden İbrahim oğlu Mustafa'nın borcuınun,
verâsetine hükmeden oğlu İbrahim tarafından ödeneceği.

Belge 118

: Miras Davası

Konusu

: Çukur Mahallesi'nde vefât etmiş olup, kimsesiz zannıyla terekesi satılarak
Beytü'l-Mâl'e verilen İbrahim kızı Aişe'nin, İbrahim isminde bir kardeşinin
ortaya çıkmasıyla, Beytü'l-Mâl'e aktarılan meblağın İbrahim'e iâde edileceği.
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Belge 119

: Miras Davası

Konusu

: Aslen Diyarbakırlı olan ve Bursa'nın Burakfakih Köyü'nde vefât ederek
kimsesiz olduğu zannıyla terekesi satılıp bedeli Beytü'l-Mâl'e verilen Rusül
oğlu Kürd Mustafa'nın varislerinin ortaya çıkmasıyla, Beytü'l-Mâl'e aktarılan
terekesi bedelinin varisleri vekili Memiş'e iâde edileceği.

Belge 120

: Miras Davası

Konusu

: Abdalmehmed Mahallesi'nde vefât eden İbrahim kızı Habibe Hâtun
varislerinden merhumenin kızı Besime Hâtun'un, kız kardeşi Hadice Rukiye
Hâtun üzerine açtığı verâset davasında haksız bulunduğu.

Belge 121

: Hibe Meselesi

Konusu

: Kaldar Köyü'nden Mısırlıoğlu eşi Yorgi kızı Ravbiçe'nin bazı mülkünü oğlu
Ankel'e hibe ettiği.

Belge 122

:

Miras Davası

Konusu

: Hasanağa Köyü'nde vefât eden Ahmed oğlu Cincioğlu Süleyman
varislerinden yeğenleri Mustafa ve Yunus'un, merhumun terekesinden bir
kısmına tasarruf eden Osman oğlu İbrahim üzerine açtıkları davada, İbrahim'in,
tasarrufunda olan terekeyi merhumdan satın aldığının anlaşıldığı.

Belge 123

: Mülk Satışı Tescili

Konusu

: Sultan Hüdavendigar Mahallesi'nde vefât eden Ahmed Ağa oğlu Osman
Ragıb Ağa terekesinden olup varislerine intikal eden bir menzilin Papasoğlu
Heci Serkiz ve Arti oğlu Grekos'a satıldığı.

Belge 124

: Alacak Davası

Konusu

: Ermeni milletinden Siropa oğlu Manas Ağa'dan aldığı borcunu ödeyemeden
Hâcetayyib Mahallesi'nde vefât eden Mustafa oğlu Esad'ın borcunun,
merhumun varisleri Ali Bey ve Mehmed Emin Ağa tarafından ödenmesine
hükmedildiği.
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Belge 125

: Alacak Davası

Konusu

: Ermeni milletinden Hocamehmedkaramani Mahallesi'nde vefât eden Bakos
oğlu Matyos'un, Hacı Muslihiddin oğlu merhum Hacı Ali'de olan alacağının,
Hacı Ali varısleri tarafından Matyos varislerine ödeneceği.

Belge 126

: Alacak Davası

Konusu

: Beledîci Esnafı Nukûd-ı Mevkûfesi'nden borç alıp ödeyemeden Hazret-i Emir
Mahallesi'nde vefât eden Halil kızı Fatıma Hâtun'ın borcunun, varisleri
tarafından terekesinden ödeneceği.

Belge 127

: Mülk Satışı Tescili

Konusu

: Abdurrahman kızı merhume Zenciye Halime Hâtun'un, davâ konusu mülkü
Mehmed oğlu Abdülfettah'a önceden sattığının anlaşılmasıyla, Beytü'l-mâl
avukatı ketebeden Mustafa oğlu Osman Efendi'nin adı geçen Abdülfettah
üzerine açtığı davada haksız olduğunun ortaya çıktığı.

Belge 128

:

Miras Davası

Konusu

: Merhume Mustafa kızı Aişetü's-Sıdıka Hâtun'un terekesinin varisleri
tarafından satılarak, elde edecekleri meblağdan, techiz ve tekfiniyle sâ’ir
vasiyeti olan hususlara harcanmak üzere altı yüz elli kuruşun, bu iş için vasî
ta‘yîn ettiği Ali oğlu Arabacı Salih'e ödeneceği.

Belge 129

: Miras Davası

Konusu

: Meysel Köyü'nden Hacı Salih kızı merhume Hanım Hatun varislerine âid bazı
eşyâyı hâlâ elinde tutan Mehmed Emin oğlu Mehmed Emin'in, elindeki bütün
eşyayı Hanım Hâtun vârislerine teslim edeceği.

Belge 130

: Alacak Davası

Konusu

: Bedreddin Mahallesi'nden ve Ermeni milletinden Agob oğlu Artin'den aldığı
beşbin guruşu ödeyemeden vefât eden Bagos oğlu Karabet'in bocunun, eşi ve
varisi Sofi tarafından ödeneceği.
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Belge 131

:Hibe Meselesi

Konusu

: Müyessi Köyü'nden Salih kızı Şerife Fatıma Hanım'ın bir bağ ve bazı eşyasını
torunu Mehmed Ali oğlu İsmail'e hibe ettiği.

Belge 132

: Hibe Meselesi

Konusu

: Müyessi Köyü'nden Osman kızı Fatıma Hâtun'un bir bağını damadı Abdullah
oğlu Ahmed'e hîbe ettiği.

Belge 133

: Hibe Meselesi

Konusu

: Müyessi Köyü'nden Salih kızı Fatıma Hâtun'un bir bağı ile bazı eşyasını kızı
Hasibe Hâtun'a hîbe ettiği.

Belge 134

: Miras Davası

Konusu

: Yahudi melletinden İsak oğlu Yasef'in tasarrufunda iken, Yasef'in
Kuruçeşme Mahallesi'nde ölümüyle iki küçük kızına intikal eden vakıf bir
menzildeki üçte bir hissenin satışı için, kızların vasîsi ve anneleri Oron kızı
Kadose'ye izin verildiği.

Belge 135

:

Miras Davası

Konusu

: Babü's-Siccin Mahallesi'nde vefât eden Abdullah oğlu Değirmenci
Mehmed'in borcunun ödenebilmesi için, terekesinden olan değirmeni satmak
üzre, merhumun eşi Zeliha Hâtun'a izin verildiği.

Belge 136

: Miras Davası

Konusu

: Murad-ı sânî Mahallesi'nde vefât eden Abdullah oğlu Hâfız Mehmed Emin'in
varislerinden Huriye ve Sıdıka hatunların diger varis Zekiye Hâtun üzerine
açtıkları veraset davasında haksız olduklarının anlaşıldığı.

Belge 137

: Miras Davası

Konusu

: Ebülbend Köyü'nde vefât eden Rum milletinden Kostanti oğlu Tanaş
varislerinden eşi Elenko ile kızı Sofice'nin, Koti oğlu Hristo üzerine açtıkları,
“terekede haksız tasarruf” konusundaki davalarında, haksız olduklarının
anlaşıldığı. Hristo'nun, elindeki terekeyi Tanaş'dan sağlığında satın aldığı.
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Belge 138

: Miras Davası

Konusu

: Haşkadem Makramevî Mahallesi'nde vefât eden Halil oğlu Köfteci Salih
varislerinden Hadice Hâtun ve Halil'in, Ermeni milletinden Ohannes oğlu
Manok üzerine açtıkları "terekeye haksız tasarruf” davasında, Manok'un,
terekeden tasarruf ettigi mikdarı zamanında merhum Salih'den satın altığını
isbatladığı.

Belge 139

: Miras Davası

Konusu

: Abdullah oğlu helvacı merhûm Hacı Hüseyin varislerinden kızı Sıdıka Hâtun
ile oğlu Mehmed Ağa'nın veraset davasında birbirlerini ibrâ ettikleri.

Belge 140

: Alacak Davası

Konusu

: Mustafa oğlu Hafız Ahmed Efendi'nin, Abdalmehmed Mahallesi'nde vefât
eden Ahmed oğlu Ali Ağa'ya olan borcunu, merhumun varislerine ödeyerek
birbirlerini ibrâ ettikleri.

Belge 141

: Alacak Davası

Konusu

: Canbaz Köyü Cami‘i Nukûd-ı Mevkûfesi'nden aldığı borcu ödeyemeden vefât
eden Osman oğlu Ömer'in borcunun, terekesine tasarruf eden merhumun eşi
Hadice Hâtun tarafından ödeneceği.

Belge 142

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Balat Köyü'nde vefât eden Mehmed oğlu Halil'in çocukları Mehmed ve
Fatıma'ya babalarından kendilerine intikal eden mal nemasından nafaka
bağlandığı.

Belge 143

: Miras Davası

Konusu

: Merhume Mustafa kızı Fatıma Rukiye Hâtun varisleri olan merhumenin eşi
Hacı Abdullah Ağa ile kardeşleri Ali ve Aliye'nin mîrâs hususunda birbirlerini
ibrâ ettikleri.
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Belge 144

: Alacak Davası

Konusu

: Canbazlar Köyü Câmi‘i Nukûd-ı Mevkûfesi'nden aldığı borcu ödeyemeden
vefât eden Ahmed oğlu Ahmed Emin'in borcunun, merhumun eşi tarafından
terekesinden ödeneceği.

Belge 145

: Alacak Davası

Konusu

: Hoşkadem Makramevî Mahallesi'nde vefât eden Abdullah oğlu Bıçakcı
Halil'in nakid terekesi borçlarını karşılamadığından, terekesinden bir mülkün
varisi ve eşi Emine Hâtun tarafından Hacı Abdullah oğlu Raif Efendi'ye
satıldığı.

Belge 146

: Miras Davası

Konusu

: Fidye-Kızık Köyü'nde vefât eden Mustafa oğlu Kethüdaoğlu Numan'ın nakid
terekesi borçlarını karşılamadığından bir mülkünün satılarak borcunun
ödenmesi hususunda eşi Hüsniye hanıma izin verildiği.

Belge 147

: Eşya Satışı Tescili

Konusu

: Güzede Köyü'nden Fayzullah kız Zeyni'nin bazı eşyasını Mustafa oğlu Hacı
Emin Ağa'ya sattığı.

Belge 148

: Miras Davası

Konusu

: Babüssiccin Köyü'nde vefât eden Mustafa kızı Hanife Hâtun varisleri eşi
Mustafa oğlu Ahmed ile yegeni İbrahim'in merhumenin terekesi üzerindeki her
türlü hakdan dolayı biribirini ibrâ ettikleri.

Belge 149

:

Alacak Davası

Konusu

: Murâd-ı sânî Mahallesi'nde Kullabcı Hacı Mehmed Ağa Nukûd-i
Mevkûfesi'nden aldığı bocunu ödeyemeden, Kayabaşı Mahallesi'nde vefât eden
Rum milletinden Alex Tedri oğlu Kotaki'nin borcunun, terekesini elinde
bulunduran eşi Tigonice tarafından ödeneceği.
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Belge 150

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Orhangazi Mahallesi'nde vefât eden İsmail Efendi oğlu Geyveli-zâde Ali Rıza
Efendi'nin oğlu İsmail Hakkı için nafaka bağlandığı ve bunu oğlunun
ihtiyaçları için hacamak üzere annesi Hadice Hâtun'a izin verildiği.

Belge 151

: Miras Davası

Konusu

: Kostanti oğlu Yorgi'de olan alacağının tamamını alamadan Kayabaşı
Mahallesi'nde vefât eden Rum milletinden Dimitri oğlu Dürzî Alko'nun
alacağının, Yorgi tarafından, müteveffânın varislerine ödeneceği.

Belge 152

: Miras Davası

Konusu

: Nakid terekesi borçlarını karşılamayan Rum milletinden Petro oğlo müteveffâ
Panayot'un terekesinden bir dut bahçesinin satılarak borçlarının kaşılanması
için varislerine izin verildiği.

Belge 153

: Hibe Meselesi

Konusu

: Ebülbend Köyü'nden Deliali oğlu Ahmed'in bir menzildeki yarım hissesi ile
bir dut bahçesini oğlu Mehmed'e hibe ettiği.

Belge 155

: Hüccet İzni

Konusu

: Dimitri oğlu Samsunlu Yani'nin Anahor Köyü'nden satın alıp tapusuz olarak
kullandığı mülküne tapu alabilmesi için hüccet verildiği.

Belge 156

: Hüccet İzni

Konusu

: Kaldar Köyü'nde Niyabot oğlu Yani'nin satın alarak kullanmakta olduğu bir
bağa tapu alabilmesi için hüccet verildiği.

Belge 157

: Hüccet İzni

Konusu

: Hamzabey Mahallesi'nden Abdullah oğlu Süleyman Ağa'nın satın alarak
kullanmakta olduğu bağına tapu alabilmesi için eline hüccet verildiği.

Belge 158

: Hibe Meselesi

Konusu

: Ebülbend Köyü'nden Ali oğlu Yazıcıoğlu Ahmed'in bir mülkde bulunan
yarım hissesi ile bir dut bahçesini oğlu Mehmed'e hibe ettiği.
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Belge 159

: Anlaşma Tescili

Konusu

: Mihaliç Kazası'ndan ve Rum milletinden Yorgi oğlu Anaştaş ile on iki yıl
hizmetinde bulunduğu Alex oğlu Digo'nun hizmet ücreti hususunda anlaşarak
biribirini ibrâ ettikleri.

Belge 160

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Selçukhâtun Mahallesi'nde vefât eden Hacı Mustafa kızı Fatıma Hâtun'un
küçük kızı Fevziye için annesinden intikal eden tarla kirasından nafaka
bağlandığı, nafakayı Fevziye'nin ihtiyaçlarına harcamak üzere babası Ahmed'e
izin verildiği.

Belge 161

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Onat Mahallesi'nde vefât eden Abdurrahman kızı Ümmügülsüm'ün küçük
oğlu Hacı İbrahim oğlu Hasan için annesinden intikal eden mal nemasından
nafaka bağlandığı.

Belge 162

: Alacak Davası

Konusu

: Bulgarlar Mahallesi'nde vefât eden Rum milletinden Samon oğlu Duhancı
Manol, Nikola oğlu Apostol'a borç olarak verdiği parayı alamadan vefât ettiği
için, Apostol'un, borcunu, müteveffâ Manol varislerine ödeyeceği.

Belge 163

: Miras Davası

Konusu

: Revankaş Köyü'nde vefât eden Abdullah oğlu Laz Mahmud'un zevcesi ve
vârisi Aişe Hâtun'un, merhumun vasiyetinin yerine getirilmesi hususunda vasî
tayin ettiği Hacı Ali oğlu Raşid Efendi'ye, vasiyeti olan parayı ödeyeceği.

Belge 164

: Alacak Davası

Konusu

: İnder Köyü'nde vefât eden Hacı Hasan oğlu Hacı Mehmed‘in Veled-i Vezîrî
Mahallesi'nden Ahmed Ağa oğlu Attar Hacı Mustafa Efendi'ye olan borcunun,
merhumun eşi ve vârisi Zahide Hâtun tarafından ödeneceği.
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Belge 165

: Miras Davası

Konusu

: Çalı Köyü'nden Hüseyin kızı Hüsniye'nin tasarrufunda olan bir degirmenin
yarım hissesinin, zamanında babası tarafından satın alındığının ve kendisine
mîrâs yoluyla geçtiğinin anlaşıldığı.

Belge 166

: Miras Davası

Konusu

: Fidyekızık Köyü'nde vefât eden Mustafa oğlu Numan'ın nakid terekesi
borcunu karşılamadığından, terekesinden olan dut bahçesinin satılarak
borçlarının ödenmesi için eşi Hüsniye hanıma izin verildiği.

Belge 167

: Miras Davası

Konusu

: Fidyekızık Köyü'nde vefât eden Mustafa oğlu Numan'ın nakid terekesi
borcunu karşılamadığından, terekesinden olan bir bağ ve bahçesinin satılarak
borçlarının ödenmesi için eşi Hüsniye hanıma izin verildiği.

Belge 168

: Miras Davası

Konusu

: Abbasbey Köyü'nde vefât den Koca Mehmed oğlu Receb'in nakid terekesi
borçlarını karşılamağımından, terekesinden olan bir dut bahçesindeki küçük
çocukları hissesinin satılarak borcunun ödenmesi hususunda, merhumun
zevcesi ve çocukların vasîsi anaları Nesibe Hâtun'a izin verildiği.

Belge 169

: Miras Davası

Konusu

: Fidyekızık Köyü'nde vefât eden Mustafa oğlu Numan'ın nakid terekesi
borçlarını karşılamadığından, terekesinden olan bir tud bahçesinin satılarak
borcuna verilmesi hususunde merhumun eşi ve varisi Hüsniye Hâtun'a izin
verildiği.

Belge 170

: Miras Davası

Konusu

: Camili Köyü'nde vefât etmiş olan Mehmed oğlu Hacı Süleyman vârislerinden
Tahire Hanım'ın, diger vâris Ahmed oğlu Halil üzerine açtığı davasında haksız
olduğunun anlaşıldığı ve bu gibi delilsiz davalar açmaktan Tahire Hanım'ın
men edildiği.
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Belge 171

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Canbazlar Köyü'nde vefât eden Ahmed oğlu Mehmed Emin'in küçük oğulları
Mehmed Emin ve Ömer için babalarından intikal eden malları nemâsından
nafaka bağlandığı, nafakayı oğullarının ihtiyaçlarına harcamak üzere anneleri
Zeyneb Hâtun'a izin verildiği.

Belge 172

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Burakfakih Köyü'nde vefât eden Ali kızı Zeyni Hâtun'un küçük çocukları
Mehmed Ali, Süleyman, Hanife ve Fatıma için merhume annelerinden intikal
eden mal nemâsıyla bahçe ve bağ kiralarından nafaka bağlandığı.

Belge 173

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Karasağir Köyü'nde vefât eden Ali oğlu Manavoğlu İbrahim'in küçük oğlu Ali
için babasından intikal eden mal nemasından nafaka bağlandığı, nafakayı
Ali'nin ihtiyaçlarına harcamak üzere vasîsi Fatıma Hâtun'a izin verildiği.

Belge 174

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Suğurlık Köyü'nde vefât eden Rum milletinden Yani oğlı Sova oğlu Sarı
Vasili'nın küçük oğulları Kirpako, Petraki ve Anaştaş için babalarından intikal
eden mal nemâsındın nafaka bağlandığı, nafakayı çocukların ihtiyaçlarına
harcamak üzere anaları Mağdeleniye'ye izin verildiği.

Belge 175

: Miras Davası

Konusu

: Kayacık Köyü'nde vefât eden Abdüllatif oğlu Mürsel-i Vânî varislerinden
merhumun eşi Hüsniye Hâtun üzerine açılan fuzûlî işgal davasında, diger varis
Receb'in annesi Hüsniye Hâtun'un haksız olduğunun anlaşıldığı.

Belge 176

: Miras Davası

Konusu

: Suğurlık Köyü'nde vefât eden Rum milletinden Todori oğlu Yani'nin nakid
terekesi borcunu karşılamadığından, bir mülkünün satılarak borçlarının
ödenmesi için zevcesi Tanaş kızı Zahariye'ye izin verildiği.
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Belge 177

: Miras Davası

Konusu

: Fidyekızık Köyü'nde vefât eden Mustafa oğlu Kethüdaoğlu Numan'ın büyük
oğlu Ali ile küçük oğulları Mustafa ve Ebubekr'e intikal eden odun
korusundaki küçüklerin hisselerinin alınabilmesi için, korunun satılması
husûsunda, vasîleri ve anaları Hüsniye Hâtun'a izin verildiği.

Belge 178

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Reyhanpaşa Mahallesi'nde vefât eden Hacı Derviş Mehmed kızı Saide
Hâtun'un çocukları Mehmed Faik ve Fahriye için annelerinden intikal eden mal
nemasından nafaka bağlandığı, nafakanın ihtiyaçlarına harcanması hususunda
babaları Mehmed Galib'e izin verildiği.

Belge 179

: Miras Davası

Konusu

: Suğurlık Köyü'nde vefât eden Rum milletinden Todori oğlu Kaldarlı Yani'nin
borçlarının ödenebilmesi için terekesinden olup eşi ve kızına kalan bir mülkün
satılması için eşi Zahariye'ye izin verildiği.

Belge 180

: Nafaka Meselesi

Konusu

: Duhter-i şeref Mahallesi'nde vefât eden İbrahim kızı Sıdıka Hâtun'un küçük
oğlu İbrahim için anasından intikal eden dükkan icarlarıyla mal nemasından
nafaka bağlandığı, nafakayı İbrahim'in ihtiyaçları için harcamak üzere babası
ve velîsi Osman oğlu Demirci Hüseyin'e izin verildiği.

Belge 181

: Miras Davası

Konusu

: Fidyekızık Köyü'nde vefât eden Numan oğlu Kethüdaoğlu Mustafa'nın nakid
terekesi borçlarına yetmediğinden, terekesinden olan bir dut bahçesinin
satılarak borçlarının ödenmesi için eşi ve varisi İbrahim kızı Hüsniye Hâtun'a
izin verildiği.
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c-) Konu İndeksi
Belgelerin Konuları

Belge Numaraları

Şahitlerin özellikleri

1

Miras haklarının korunması

2

Vefat edenlerin vergilerinin tahsili

3

Miras kuralları

4, 6

Yetim mallarından alınan vergi
Miras Davası

5
7, 8, 10, 11, 17, 26, 33, 37, 42, 44, 45, 47, 56, 58, 63, 64,
67, 68, 69, 71, 72, 76, 79, 81, 83, 84, 87, 93, 95, 101,103,
104, 114, 116, 118, 119, 120, 128, 129, 134, 135, 136,37,
138,139, 143, 146, 148, 151, 152, 163, 165, 166, 167, 68,
169, 170, 175, 176, 177, 179, 181

Nafaka Meselesi

9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 36,38,
39, 46, 49, 50, 53, 59, 70, 80, 86, 89, 91, 92, 94, 99, 100,
105, 106, 107, 108, 109, 111, 142, 150, 160, 161, 171,
172, 173, 174, 178, 180

Arazi Tescili
Alacak Davası

15
16, 34, 35, 52, 54, 57, 62, 65, 66, 73, 74, 75, 77, 88, 90,
96, 97, 102, 110, 112, 115, 117, 124, 125, 126, 130, 140,
141, 144, 145, 149, 162, 164

Menzil Tescili
Araziye Tecavüz Davası
Vekil Tayini
Vekalet Tescili
Hüccet İzni
Tapu Tescili
Mülk Satışı Tescili
Mülke Tecavüz Davası
Hisse Devri Davası
Hibe Meselesi
Eşya Satışı Tescili

22
23, 48
51, 78, 85
27
28, 155, 156, 157
40
41, 82, 123, 127
43, 55, 61, 98
60
113, 121, 131, 132, 133, 153, 158
147
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B-) Şahıs Adları İndeksi
a-) Şuhûdu’l Hâl İndeksi
Şuhûdu’l Hâl, mahkemelerde alınan kararlara şahidlik yapan kişilere verilen isimdir.
Şehrin güvenilen, itimat edilen kişileri arasından seçilen bu kişilerin dava sırasında mahkeme
huzurunda hazır bulunması, alınan mahkeme kararlarının tarafsızlığının göstergesi olarak
ifade edilmektedir.

Mahkeme kayıtlarının geçerlilik kazanabilmesi için dava görüşüldüğü

sırada şuhûdu’l hâlin orada hazır bulunması gerekmekteydi.

Incelenen belgelerden de

anlaşıldığı üzere şuhûdu’l hâlin sayısı davalara göre değişiklik arz etmekteydi.28 Şehrin ileri
gelenlerinden oluşan şuhûdu’l hâller, gayr-i müslimler arasındaki davalarda hem gayr-i
müslimlerden hem de müslümanlardan oluşabiliyordu.
Metinde şuhûdu’l hâl olarak geçen isimlerin Müslüman ve gayr-i müslim olarak
ayrılmış ve varak numaraları belirtilmiş listesi aşağıda verilmiştir:
Müslümanlar
İsim

Varak Numarası

Abdülfettah

25/b

Abdülkadir Ağa

13/b

Abdüllatif Molla

12/a

Ali Ağa bin Mehmed 16/b
Ali Ağa

03/b, 04/b, 16/b, 30/b, 36/a

Ali Kalfa

02/b, 05/a, 06/b, 07/b, 10/a

Ali Molla

03/a, 03/b, 04/a, 04/b, 05/a, 05/b, 06/a, 6/b, 08/a, 09/b, 10/a, 10/b, 11/b, 12/a,
13/b, 14/b, 16/b, 18/a, 18/b, 19/a, 20/b, 21/a, 22/a, 22/b, 23/b, 28/a, 30/a, 32/b,
33/a, 33/b, 36/a, 38/a

Ali Osman Ağa 37/b
Arif Ağa 32/a, 33/a
Bâtpazarlı Münâdî Abdullah 10/a
Bazarcı Hacı Hurşid Ağa 21/b
Bazarcı Mustafa bin Hacı Arif 21/b
28
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Çakıroğlı İbrahim 32/a
Çeşmeci Mehmed Arif 25/b
Debbağ Ali Molla 38/a
Değiremenci-zâde İbrahim Efendi 28/b
Demirci İbrahim Ağa 12/b
Demircioğlı Mehmed Ağa 36/b
Emânetci Abdullah Ağa 18/a
Emânetci Rıza Bey

18/a

Emin Ağa ibn-i Hüseyyin

16/b

Esad Kalfa

05/a, 06/b, 07/b

Esad Molla

03/b, 04/a, 04/b, 05/a, 05/b, 06/a, 6/b, 08/a, 09/b, 10/a, 11/b, 19/a, 20/b, 21/b,
22/a, 23/b, 28/a, 30/a, 30/b, 32/b, 33/b

E's-Seyyid Ali Molla 12/a
Ferhad Kalfa 02/b, 04/b, 05/a, 06/b, 07/b
Ferhad Molla 04/b, 05/a, 05/b, 06/a, 6/b, 08/a, 09/b, 10/a, 11/b, 19/a, 20/b, 21/a, 22/a, 22/b,
23/b, 28/a, 30/a, 31/b, 32/b, 37/b, 38/a
Feyzullah

23/a, 27/b, 28/a

Hacı Ali Ağa 32/a, 33/a
Hacı Hasan Ağa

16/b

Hacı Hüseyin 10/a
Hacı Mehmed Ağa

18/b, 32/a, 33/a

Hacı Mehmed oğlı Süleyman 25/b
Hacı Mustafa Ağa

16/b

Hacı Mustafa 10/a
Hasan Ağa

03/b, 04/b, 06/a, 30/b

Hasan Kalfa 02/b, 04/b, 05/a
Hasan Molla 03/a, 03/b, 04/a, 04/b, 05/a, 05/a, 05/b, 06/a, 6/b, 08/a, 09/b, 10/a, 10/b, 11/b,
14/b, 16/b, 19/a, 20/b, 21/a, 21/b, 22/a, 22/b, 23/a, 27/b, 28/a, 32/b, 33/a, 33/b
Havlucı Hacı Ahmed Ağa 12/b
Havlucı İbrahim Molla 18/b
İcâr Mustafa 28/a
İsmail Ağa

14/a

Kaba Ali 23/a, 27/b, 28/a
Karye-i mezbûre muhtârı Cuma 31/a, 35/b, 36/a, 37/b
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Kebabcı Koca Mehmed 28/b
Kerimoğlı Mustafa 31/a
Ketebeden Edhem Efendi 25/b
Koca Ali Ağa 36/b
Koçoğlu Hüseyin Ağa 32/a, 33/a
Kolaycıoğlı Sadık 31/a
Köse Osmanoğlı Mehmed 36/b
Kürd Mustafa Ağa

16/b

Kürdoğlı Mehmed Ağa 36/b
Kulak oğlı Mehmed Emin 10/a, 23/a, 27/b, 28/a
Mahmud Efendi

14/b

Mandaoğlı Panayot

25/a

Mavrî Hüseyinoğlı Mustafa 31/a
Mehmed Ağa 03/b, 13/b, 31/a, 35/b
Mehmed Arif Ağa

16/b

Mehmed Çavuş 23/a, 27/b, 28/a
Mehmed Esad Molla 05/b, 06/b, 08/a, 10/b, 14/b, 16/b, 18/a, 19/a, 20/b, 21/a, 22/b, 32/b, 36/a
Mehmed Rakım Efendi 22/b
Mehmed Said Kalfa 28/b, 32/b
Molla Emin 31/b
Molla Mehmed 25/b
Molla oğlı Mehmed 36/b
Mütevellî Ahmed Ağa 36/b
Muhtar Hacı Emin Ağa 36/b
Muhtar Hasan Ağa

10/a, 25/b, 27/b

Muhtâr-ı evvel Nureddin 23/a, 27/b, 28/a
Mustafa Çavuş 31/a, 35/b
Mustafa Efendi

14/b

Na‘l-band oğlı Ali Ağa 32/a, 33/a
Nalband Hüseyin bin Yusuf 16/b
Onbaşı İbrahim 37/b
Osman Ağa

14/b, 31/a

Rıza Molla 22/b
Sadeddin oğlı Ali 28/a
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Sarı Mustafa 36/b
Şerif Ali 36/b
Tabanice Mehmed 36/b
Tahir Onbaşı 36/b
Tüccâr Ali Bey 14/a
Gayr-i Müslimler
İsim

Varak Numarası

Apostol

37/a

Bakkal Dude veled-i Cavani 16/b
Bakkal Kosti veled-i Dimitri 16/b
Bursalı Mazno Havlı 16/b
Çorbacı Anaştas 37/a, 37/b
Çorbacı Çaksır 37/a
Çorbacı Endon 32/a
Çorbacı Esteran 25/a
Çorbacı oğlı Sava veled-i Yorgi 37/b, 38/a
Çorbacı Tanaş 32/a
Çorbacı Tanaş veled-i Tedraki 38/a
Cündeoğlı Yani 25/a
Kostanti 32/a
Sürmelioğlı Estoraki 25/a
Vaneoğlu Vantali 25/a
Yorgi 32/a
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b-) Metindeki Şahıs Adları İndeksi
Defterde yer alan belgeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, bu defterde, 988
Müslüman ve 268 gayr-i müslimin isminin geçtiği belirlenmiştir. Yapılan incelemelerde,
“hacı, hafız, molla, el-hâc” gibi ünvanların sıklıkla kullanıldığı ve bunun yanında gayr-i
müslimler arasında da hacı anlamında “hece” ünvanını sıklıkla kullandıkları görülmüştür.
Metinde geçen şahıs adları Müslümanlar ve gayr-i müslimler olarak ikiye ayrılmış olarak
aşağıda verilmişir:
Müslümanlar
İsimler

Varak Numarası

Abbas Bey 16/b
Abdi Molla ibn-i Hüseyin 33/b
Abdioğlı Salih bin Salih bin Abdullah 10/a
Abdülfettah bin Abdullah bin Abdullah 14/b
Abdülfettah ibn-i Mehmed 27/a
Abdülhamid bin Mehmed Tahir 09/b
Abdüllatif 36/a, 37/a
Abdüllatif Bey ibn-i Mehmed Kâmil 17/a
Abdüllatif oğlı Abdullah bin Abdüllatif 36/a
Abdullah 03/a, 14/b
Abdullah Ağa ibn-i Mehmed 34/a
Abdullah Ağa ibn-i Süleyman 29/b, 15/b, 26/a
Abdullah bin Abdurrahman 32/b
Abdullah bin Ali 13/a
Abdullah bin Feyzullah 20/b,
Abdullah bin Osaman bin Ali 24/a
Abdullah ibn-i Halil 28/b
Abdullah Molla-zâde Ali Rıza Efendi 18/b
Abdullatif bin Abdullah 04/a
Abdurrahim Efendi ibn-i Abdullah 14/a
Abdurrahman bin Hasan ibn-i Abdullah 22/b
Abdurrahman bin Mehmed bin Abdullah 17/a
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Acem Ali ibn-i Abdullah bin Abdurrahman 11/a
Adile 14/b
Ahmed 03/b, 04/a, 09/a, 11/a, 17/a, 18/b, 21/b, 22/a
Ahmed ibn-i İbrahim 03/a
Ahmed Ağa bin Hasan 12/b
Ahmed Ağa bin Mehmed 12/b, 13/a, 19/b
Ahmed Ağa ibn-i Ali 24/a
Ahmed Ağa ibn-i Hasan bin Mehmed 06/a
Ahmed Ağa ibn-i İbrahim 18/b
Ahmed Ağa ibn-i Mustafa 11/a, 18/b
Ahmed Ağa oğlı Halil bin Ahmed Ağa 32/b
Ahmed bin Abdullah 28/a
Ahmed bin Hacı Arif 35/b
Ahmed bin Hacı Mustafa bin Süleyman 36/a
Ahmed bin Hüseyin 23/a
Ahmed bin İbrahim bin Osman 04/a
Ahmed bin Mehmed 05/b, 06/b, 04/b
Ahmed bin Mehmed Emin bin Abdullah 28/b
Ahmed bin Mustafa 03/a, 05/b, 31/b
Ahmed Efendi bin Abdullah 27/a
Ahmed Efendi ibn-i Ahmed 15/a
Ahmed Efendi ibn-i Halil 33/a
Ahmed Efendi ibn-i Halil bin Abdullah 29/b
Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Said bin Abdullah 09/b
Ahmed Kamil 11/a, 12/a, 29/b
Ahmed Kemaleddin ibn-i Ali Bey ibn-i Mustafa 24/b
Ahmed Molla ibn-i Mehmed 19/b
Ahmed Muhtar 20/b
Ahmed Mustafa Efendi 26/b
Ahmed Nebil Bey 14/a
Ahmed Said 01/b
Aişe 05/a, 09/b, 14/a, 14/b
Aişe bint-i Ahmed 12/b
Aişe bint-i Halil 36/a
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Aişe bint-i Hasan 33/b
Aişe bint-i Osman bin Abdullah 12/b
Aişe Hadice Hâtun ibnete el-Hâcc Hüseyin bin Abdullah 2/b
Aişe Hanım 15/a
Aişe Hâtun 09/b, 13/b
Aişe Hâtun ibnete Abdullah 18/a
Aişe Hâtun ibnete Abdurrahman 04/b
Aişe Hâtun ibnete Halil 05/a
Aişe Hâtun ibnete İbrahim bin Hasan 24/a
Aişe Hâtun ibnete Mehmed 21/a, 28/b
Aişe Hâtun ibnete Mehmed bin Mustafa 18/b
Aişe Hâtun ibnete Mustafa 04/a
Aişetü'l-Sıdıka 24/b
Aişetü's-Sıdıka Hâtun ibnete Mustafa bin Abdullah 27/a
Ak Hüseyin bin İbrahim bin Abdurrahman 37/a
Aksulı-zâde el-Hâcc Ali Rifat Efendi ibn-i Mehmed Emin Efendi ibn-i Abdullah 19/a
Ali 03/b, 11/a, 12/a, 18/b, 20/b, 26/b
Ali Ağa 18/b
Ali Ağa ibn-i Ahmed 19/b
Ali Ağa ibn-i Hüseyin 22/b
Ali Ağa ibn-i İsmail 15/a, 24/a
Ali Ağa ibn-i Mehmed bin Abdullah 06/a
Ali Ağa ibn-i Mehmed bin Halil 24/b
Ali Ağa ibn-i Mustafa 29/b
Ali Ağa ibn-i Osman 10/b
Ali Bey 26/a
Ali Bey bin Hüseyin 24/a, 14/a
Ali Bey ibn-i Mehmed 35/b
Ali bin Abdullah 06/a
Ali bin Ahmed 25/b
Ali bin Halil bin Süleyman 09/a
Ali bin İsmail 33/b
Ali bin Mehmed 04/b, 33/a
Ali bin Mehmet Said 15/b
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Ali bin Mustafa bin Abdullah 31/b
Ali Çavuş ibn-i Süleyman 36/b
Ali Efendi ibn-i Mehmed Arif ibn-i Abdullah 31/b
Ali Enver Efendi 19/a
Ali Haydar Ağa ibn-i Mustafa Efendi 11/a
Ali Molla ibn-i Mehmed 03/a, 03/b, 12/b, 17/a
Ali Onbaşı ibn-i Emin bin Ali 17/a
Ali Osman Ağa ibn-i Sülleyman bin Abdullah 12/b
Ali Osman bin Ahmed bin Memiş 13/a
Ali Rıza Efendi 10/a
Ali Vânî ibn-i Halil 11/b
Alibekir ibn-i Mehmed 05/a
Ali-zâde-i Abdurraman bin Abdullah 05/a
Arab Selim bin Abdullah bin Abdurrahman 09/b
Arabacı Salih bin Ali 27/a
Araboğlı Hacı Ahmed 24/b
Arif Ağa ibn-i Abdullah 22/b
Arif bin Hacı Latif Ağa 17/a
Arif bin Raşid 18/b
Arif Molla ibn-i İbrahim bin Ahmed bin Ahmed 28/b
Arnavud Havvâ Hanım ibnete Şehy Mehmed Emin Efendi ibn-i Şeyh Yakub 21/a
Arnavud Mehmed Ağa 21/a
Arnavud Yunus Ağa ibn-i Şeyh Mehmed Emin Yakub 16/a
Arpacı Mustafa ibn-i Mehmed 18/b
Arz-ı hâlci Ali bin Ahmed 04/b
Arz-ı hâlci Salih Efendi ibn-i Süleyman 14/b
Asâkir-i Redîfe-i Şâhâne yüzbaşılarından Ali Ağa ibn-i Osman Ağa 04/b
Aşcı Emin Ağa bin Süleyman bin Abdurrahman 31/b
Aşık Halil bin Hacı Mehmed 35/b, 38/a
Aşık İsmail bin Mehmed Ali bin İsmail 23/a
Asiye Hâtun ibnete Ahmed 22/a
Asiye Hâtun ibnete Mehmed 14/b
Athâneci Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Said bin Abdullah 15/a
Atiyye Hâtun 04/a
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Attâr Ali Bey ibn-i Mehmed Habib bin Abdullah 20/b
Attâr el-Hâcc Mustafa Efendi ibn-i Ahmed Ağa 34/a
Attâr Hacı Mehmed Ağa ibn-i Ahmed 17/a
Attâr Hacı Rıza Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed Emin Efendi 17/a
Aydınlı oğlı Abdi ibn-i Ahmed bin Abdullah 37/a
Ayranlıoğlı Mehmed bin Halil bin Abdullah 25/b
Ayşe Hâtun ibnete Abdullah bin Abdurrahman 11/b
Azime 19/b
Azime bint-i Halil bin Abdullah 22/a
Azime Hâtun 16/b
Azime Hâtun ibnete Ebubekir 16/b
Bahriye 14/a
Bakkâl Ebubekir Ağa bin Ali 12/a
Balıklı Karyeli Ali Köle 24/b
Balıoğlı Mustafa bin Mustafa bin Abdülkerim 36/a
Basmacı Salim zevcesi Hürmüz Hâtun ibnete Yakub bin Abdullah 10/b
Başpazarlı Hacı Mehmed Emin Ağa ibn-i Mehmed Arif Ağa 04/a
Bât[bit]pazarı Münâdîsi Abdullah Molla ibn-i Mehmed 04/b
Bâtpazarı esnafından Hasan Ağa ibn-i Yusuf bin Abdullah 13/a
Bayram bin Hasan 24/a
Bayram bin Mustafa 33/b
Bâzârcı esnâfından İsmail bin Ahmed bin Abdullah 04/a
Bazarcı Hacı Hurşid Ağa ibn-i Abdullah bin Abdurrahman 11/a, 29/b
Bâzârcı Hacı Mustafa Ağa ibn-i Ali bin Ali 15/a
Bâzârcı Halil bin Ahmed ibn-i Abdullah 06/b
Bâzârcı Mustafa Ağa ibn-i Yusuf 04/a
Bedreddin bin Mehmed bin Abdullah 17/b
Bedriye 15/b
Bedriye bint-i Abdullah 36/a
Behiyye 06/b, 25/b
Bekir bin Ali 25/b
Bekir ibn-i Halil bin Ebubekir 22/a
Berber Ahmed bin Ebubekir 04/a
Berber el-Hâcc Edhem ibn-i Mehmed bin İsmail 20/a
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Berber Haşmet Ağa ibn-i Halil bin İbrahim 28/b
Berber Şevki bin Ali ibn-i Abdullah 08/b
Berber Şuayb Molla bin Ali 08/b
Berberoğlı Mehmed bin Şeref [bin] Mustafa bin Abdullah 22/a
Besime 24/b
Bıçakcı Halil bin Abdullah 30/b
Boşnak Mehmed bin Bayram bin Hasan 15/b, 24/a
Burdurlı-zâde Osman Efendi ibn-i Mehmed Efendi ibn-i Abdullah 12/b
Buzcı Mehmed Raşid Bey ibn-i Mehmed Raif Bey 16/a
Buzcı Raif Bey ibn-i Halil 16/a
Çavuş Abdulllah bin Hasan bin Abdurrahman 17/a
Cebecioğlı İbrahim bin Halil bin Hasan 17/a
Cebecioğlı Mustafa bin İbrahim bin Halil 17/a
Celal Efendi ibn-i İsmail Efendi 16/a
Cemile Hanım ibnete Hacı Mehmed Efendi 14/b
Cemile Hâtun 26/b
Çeşmeci Hacı İbrahim Ağa ibn-i Abdullah 24/b
Çıkrıkçı İzzet 29/b
Çıkrıkcı İzzet Ağa 11/a
Cincioğlı Kaba Ali bin Fettah bin Abdullah 25/b
Cincioğlı Süleyman ibn-i Ahmed bin Abdullah 25/b
Çolak Mustafa bin Salih bin Abdullah 09/b
Çû[ka]dâr oğlı Halil bin Mustafa 04/a
Çubukcı Hacı Osman Ağa ibn-i Ömer bin Halil 12/a
Cûratcı Yusuf Ağa ibn-i Mustafa 20/a
Dâğıstân muhâcirlerinden Nasrullah Efendi ibn-i Zübdeddin 14/a
Dağlı Hasan bin Mustafa bin Abdullah 22/b
Dağlı İbrahimoğlı Mehmed bin İbrahim bin Hacı Mehmed 30/a
Debbâğ esnafından Derviş Mehmed bin Salih bin Mehmed 03/b
Debbâğ esnafından Hacı Halil Ağa ibn-i Hacı Salih 03/b
Debbağ Hüseyin Ağa 24/b
Defterdâr Nüzhet Efendi 20/b
Defterdâr Şerif Efendi 2/b
Değirmenci Mehmed bin Ahmed bin Abdullah 31/b
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Değirmenci Mehmed bin Osman 19/a
Deli Alioğlı Ahmed bin Ali 32/a
Deli Salih bin Mustafa bin Hasan 17/a
Demirci Hüseyin ibn-i Osman 38/a
Demirci İbrahim bin Mustafa 04/b
Derenlioğlı Mehmed bin Hüseyin ibn-i Ahmed 13/a
Derikli el-Hâcc Hüseyin Ağa ibn-i Ahmed bin Hasan 11/a
Dersiâm el-Hâcc Mehmed Said Efendi ibni'l-merkûm Mustafa Efendi 31/b
Dibekci Mehmed Ali bin Hasan 06/b
Dikici esnâfından Hacı Gâlib Ağa ibn-i Ahmed 34/a
Dikici esnâfından İsmail Ağa ibn-i Hacı İbrahim bin Abdullah 34/a
Dilharib Hâtun ibnete Abdullah bin Abdurrahman 12/a
Doğancılı Beşe Hüsameddin Bey ibn-i Mustafa bin İbrahim 20/a
Doğramacı Mehmed Arif ibn-i Mehmed 11/b
Dolabcı esnafından İmam oğlu Hasan Efendi ibn-i Halil bin Abdullah 06/b
Dolabcı Eyüb bin Abdullah 06/b
Düvenci Mustafa Çavuş bin Süleyman bin Abdullah 04/a
Duhâncı Mahmud Ağa ibn-i Mehmed Ağa 14/a
Ebubekir Ağa 12/b
Ebubekir Ağa ibn-i Hacı Yusuf 34/a
Ebubekir bin Ali 36/a
Edibe Hâtun ibnete Ahmed bin Abdullah 06/b
el-Hâcc Ahmed Muhtâr Bey ibn-i Mehmed Arif Ağa ibn-i İsmail Ağa 14/a
el-Hâcc Hâfız Ahmed Efendi ibn-i Abdullah 05/b
el-Hâcc Hâfız Mehmed Kamil Efendi ibn-i Ali Rıza Efendi ibn-i Abdullah 06/a
el-Hâcc Hâlil Ağa ibn-i Mustafa 24/b
el-Hâcc Hasan Efendi ibn-i Hacı Ali 20/a
el-Hâcc Hüseyin 07/a, 09/a
el-Hâcc Mehmed Ağa ibn-i Mehmed Nazmi Efendi 30/b
el-Hâcc Mehmed Arif Efendi ibn-i Himmet 10/a, 24/b
el-Hâcc Mehmed bin Ahmed 24/b
el-Hâcc Mehmed bin Mustafa bin Abdurrahman 04/a
el-Hâcc Mehmed Efendi ibn-i Ahmed 28/b
el-Hâcc Mehmed Emin Ağa 04/a
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el-Hâcc Mustafa Ağa bin Ali 30/b
el-Hâcc Mustafa bin Halil bin Abdullah 25/b
el-Hâcc Mustafa bin Hasan 24/b
el-Hâcc Ömer Ağa ibn-i Hacı Salih bin Abdullah 32/b
el-Hâcc Salih bin Salih bin Abdullah 23/a
Emânetci Abdullah Ağa ibn-i Mehmet Ağa 2/b
Emânetci Ahmed Molla ibn-i Himmet 2/b
Emânetci Ahmed Molla ibn-i Memiş bin Mehmed 11/a
Emânetci Latif Bey‘ ibn-i Mehmed Kâmil 2/b
Emânetci Rıza Bey ibn-i Ali Bey 2/b
Emetullah Hâtun ibnete Sadeddin 13/b
Emine 03/a, 03/b, 04/b, 05/a, 19/b, 2/b
Emine bint-i Ali 05/b, 13/a
Emine bint-ı Hace Mustafa 30/b
Emine bint-i Mehmed 08/b, 14/a
Emine bint-i Mehmed Ali 19/b
Emine bint-i Salih 11/a
Emine Hâtun ibnete Abdurrahman 25/b
Emine Hâtun ibnete el-Hâcc İbrahim bin Ali 10/b
Emine Hâtun ibnete Hacı Hüseyin 05/a
Emine Hâtun ibnete Hüseyin 12/b
Emine Hâtun ibnete İbrahim 08/a
Emine Hâtun ibnete Mehmed 05/b, 16/b
Emine Hâtun ibnete Mehmed Raşid Efendi 06/a
Emine Hâtun ibnete Osman 05/a
Emine Hâtun ibnete Salih bin Mehmed 21/b
Emiroğlı İsmail bin Ahmed bin Abdullah 25/b
Emiroğlı Mehmed bin İsmail bin Abdullah 19/b
Emrullah Ağa ibn-i Hacı İbrahim Ağa 09/b
Esad 15/b
Esad Ağa ibn-i Mustafa 04/b
Esad Ağa ibn-i Salih 30/a
Esad bin İbrahim 33/b
Esad bin Mustafa bin İbrahim 15/b, 26/a
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Esad Efendi ibn-i Hüseyin bin Ahmed 31/b
Eskici Alioğlı Mustafa bin Ali bin Abdullah 23/b
Eskici Esad Ağa ibn-Mustafa bin Mehmed 27/a
Eskici Hüseyin bin İbrahim bin Abdurrahman 23/a
Eskici İsmail bin Mehmed bin Abdullah 22/b
Esnâf kethüdâsı Bâzârcı Mustafa Ağa ibn-i Abdullah 15/a
Esnâf kethüdâsı Hacı Ahmed Ağa ibn-i Ali 29/b
Esnâfdan Abdülaziz bin Mehmed 04/b
Eşref Bey Efendi ibn-i Ali 10/b, 14/a
eş-Şeyh Mehmed Elvânî Efendi 38/a
E's-Seyyid Abdülkadir Necati Efendi ibni'l-Hâcc Süleyman Efendi 05/a
E's-Seyyid eş-Şeyh Mehmed Faik Efendi ibni'ş-Şeyh İsmail Efendi 19/a
E's-Seyyid İsmail Efendi 18/a, 23/a, 24/a, 26/a, 33/a
E's-Seyyid Mehmed Celaleddin Efendi 25/a
E's-Seyyid Mehmed Efendi 14/b
E's-Seyyid Mehmed Tahir Efendi ibn-i Abdullah 19/b
E's-Seyyid Süleyman Necib Efendi 25/b
E's-Seyyid Yusuf Ziya 01/b
Evkâf Kalemi ketebesinden Ali Bey ibn-i Mehmed Emin Bey 04/a
Evkâf muhasebecisi Şevki Efendi ibn-i Osman Efendi 04/a
Evliya Mustafa Efendi ibn-i Ali bin Abdullah 11/a, 29/b
Evrâk Kalemi ketebesinden el-Hâcc Abdüllatif Bey ibn-i izzetlü el-Hâcc Mustafa Efendi 10/b
Eyüb 11/b
Faiza 19/a
Fatıma 03/a, 12/b, 19/a, 23/a, 23/b, 36/b
Fatıma bint-i Ali 08/b, 24/a
Fatıma bint-i Halil 18/b
Fatıma bint-i İbrahim 25/b
Fatıma bint-i Mustafa 31/b
Fatıma Hâtun ibnete Ahmed 03/b, 17/a, 22/a
Fatıma Hâtun ibnete Ali bin Abdullah 19/a
Fatıma Hâtun ibnete Hacı Hüseyin bin Abdullah 18/a
Fatıma Hâtun ibnete Halil 09/b, 15/a, 37/a
Fatıma Hâtun ibnete Halil bin Abdullah 26/b
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Fatıma Hâtun ibnete Mehmed 36/b
Fatıma Hâtun ibnete Ömer bin Abdullah 18/a
Fatıma Hâtun ibnete Osman 23/a, 28/a
Fatıma Hâtun ibnete Salih 28/a
Fatıma Hâtun ibnte Hacı Mustafa bin Süleyman 33/a
Fatıma Peymane 2/b
Fatıma Rukiye bint-i Ali 26/b
Fatıma Rukiye Hâtun ibnete Mustafa bin Abdullah 30/b
Fatımatü'z-Zehrâ 22/a, 26/b
Fatma Mahdume 2/b
Ferhad Ağa ibn-i Mehmed 07/b, 08/b, 09/a
Ferhad bin Abdullah 04/b
Ferhad Molla 30/b
Feride Hanım ibnete Abdullah 25/b
Ferussini bint-i Dimitri 07/a
Feyzullah ibn-i Ahmed 18/a
Feyzullah oğlı Mustafa 30/b
Fuzûlî-zâde Ali Enveri Efendi ibni'l-merhûm el-Hâcc Ali Rifat Efendi 05/a
Ganime Hanım ibnete Hacı Mustafa 20/b
Geyveli-zâde Ali Rıza Efendi ibn-i İsmail Efendi ibn-i Abdullah 31/b
Geyveli-zade Hakkı Molla ibn-i Ali Efendi ibn-i İsmail Efendi 04/a
Gülbeoğlı Kerime Aişe bint-i Ali bin Abdullah 25/b
Güleçoğlı Mehmed Aga ibn-i Mehmed 27/a
Habib Efendi ibn-i Osman ibn-i Hacı Mehmed 24/b
Habibe 14/a, 14/b, 16/b
Habibe bint-i Abdullah 13/a
Habibe Hâtun ibnete İbrahim bin İsmail 24/b
Habibe Hâtun ibnete Numan 18/b
Hâce Halil Ağa ibn-i Mehmed bin Ali 17/a
Hâce Salim Efendi ibn-i Ahmed bin Abdullah 08/b
Hacı Abdullah Ağa 30/b
Hacı Abdullah ibn-i Abdullah 26/b
Hacı Abdullah ibn-i Hacı Ali bin Abdullah 26/b
Hacı Ahmed 21/a, 28/b
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Hacı Ali Ağa ibn-i Mustafa 24/a
Hacı Ali Bey ibn-i Hacı Mehmed Efendi 17/a
Hacı Ali bin Bekir 35/b
Hacı Ali oğlı Salih bin Ali bin Hacı Abdullah 14/b
Hacı Bahri Bey ibn-i Arif Efendi 17/a
Hacı Bayrakdaroğlı Hacı Ali bin Hacı Muslihiddin bin Abdullah 26/b
Hacı Çelebi Efendi ibn-i Mehmed bin Abdullah 16/b
Hacı Edhem Ağa 08/b
Hacı Emin Ağa 31/a
Hacı Emin Ağa ibn-i Hüseyin ibn-i Salih 33/b
Hacı Emin Ağa ibn-i Mustafa 31/a
Hacı Eyüb Efendi ibn-i Ali bin İbrahim 25/b
Hacı Fehim Ağa ibn-i Abdullah bin Abdülhamid 14/a
Hacı Halil Ağa ibn-i Ahmed 31/b
Hacı Halil bin Eylüb 03/a
Hacı Halil ibn-i Mehmed bin Ali 17/a
Hacı Hasan Ağa ibn-i İsmail bin Abdullah 36/a
Hacı Hasan bin Veysel 03/a
Hacı Hüseyin Ağa bin Hacı Halil bin Abdullah 13/a
Hacı Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Yusuf bin Abdullah 34/a
Hacı Hüseyin oğlı Mustafa bin Osman ibn-i Abdullah 23/a
Hacı Hüseyin oğlı Osman bin Hasan bin Hacı Hüseyin 14/b
Hacı İbrahim Ağa ibn-i Abdullah 32/b
Hacı İbrahim bin Ali 28/b
Hacı İbrahim bin Osman 26/b
Hacı İshak Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi ibn-i İshak 31/b
Hacı İsmail Ağa 12/a
Hacı İsmail bin Süleyman 25/b
Hacı İsmail Efendi ibn-i İbrahim 12/a
Hacı İzzeddin bin Ali bin Süleyman 07/a
Hacı İzzeddin bin Süleyman 09/a
Hacı Kâmil Efendi ibn-i Süleyman 31/b
Hacı Mehmed Ağa 28/b
Hacı Mehmed Ağa ibn-i İsmail 09/b
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Hacı Mehmed bin Abdullah 35/b
Hacı Mehmed bin Osman 16/b
Hacı Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin 32/a, 33/a
Hacı Mehmed oğlı Hacı Hasan bin Osman bin Abdullah 34/a
Hacı Mehmedoğlı Halil 30/a
Hacı Mehmedoğlı Halil bin Mehmed 30/a
Hacı Muhyiddin bin Kâmil 19/b
Hacı Muslihiddin 26/b
Hacı Mustafa bin Ahmed 28/b
Hacı Mustafa bin Hasan 35/b, 38/a
Hacı Mustafa ibn-i Ahmed 17/a
Hacı oğlı Ali Vânî bin Abdullah oğlı İbrahim bin Abdurrahman 14/b
Hacı Osaman Ağa bin-i İbrahim 26/b
Hacı Osman Ağa ibn-i Hüseyin bin Ahmed 28/b
Hacı Rıza Efendi 17/a
Hacı Salih bin Mehmed 28/b
Hacı Süleyman bin Hacı Ahmed bin Veliyyüddin 04/b
Hacı Süleyman bin Hacı Ali bin Süleymân 33/b
Hacı Süleyman bin Mehmed bin Abdullah 36/a
Hacı Yakub 23/a
Hacıoğlı Ahmed bin Mustafa 03/a
Hadice 21/b
Hadice bint-i Abdullah 12/b
Hadice bint-i Halil 07/b
Hadice bint-i Mustafa 35/b
Hadice Hanım ibnete Abdullah 14/a
Hadice Hâtun 12/a
Hadice Hâtun ibnete Ali 09/b
Hadîce Hâtun ibnete Ali bin Abdullah 03
Hadice Hâtun ibnete Feyzullah 30/a
Hadice Hâtun ibnete Mehmed 31/b
Hadice Hâtun ibnete Mustafa 12/a
Hadice Hâtun ibnete Mustafa 29/b
Hadice Hâtun ibnete Salim 10/b
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Hadice Rukiye bint-i Hacı Memiş bin Abdullah 24/b
Hadice Zeyneb 25/b
Hadice Zeyneb bint-i Mustafa 25/b
Hâfız Ahmed Efendi ibn-i Mustafa 29/b
Hâfız Ali bin Mehmed 09/b
Hâfız Ali Efendi ibn-i Mustafa 06/b
Hâfız Ali ibn-i Ahmed Ağa 25/b
Hâfız Hüseyin Efendi ibn-i Ahmed Ağa 24/b
Hâfız İsmail Molla 19/b
Hafız Mehmed Efendi ibn-i Hace Seyid Ali 09/b
Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Hasan bin Abdullah 05/a
Hafız Mehmed Efendi ibn-i Mehmed Necmeddin Efendi 15/a
Hâfız Mehmed Emin Efendi ibn-i Abdullah 28/b
Hâfız Mehmed Emin Efendi ibn-i Abdullah bin Abdurrahman 21/a
Hafız Mehmed Emin Molla 15/b, 24/a, 26/a
Hâfız Mehmed Kamil Efendi ibn-i Mehmed Şakir Efendi 03
Hafız Mehmed Sıdkı Efendi 2/b
Hafız Mehmet Emin Molla ibn-i Hacı İsmail 15/b
Hâfız Süleyman Molla 19/b
Hafiza Hâtun ibnete eş-Şeyh Ömer Efendi 20/b
Hâfize Hâtun 27/b
Halil 04/b, 11/a, 12/a, 16/b
Halil Ağa ibn-i Ahmed 19/b
Halil Ağa ibn-i Ali 12/b
Halil Ağa ibn-i Mehmed 28/b
Halil bin Ahmed ibn-i Abdullah 06/b
Halil bin Ali 05/b
Halil bin Hüseyin 33/a
Halil bin İsmail bin Hasan 13/a
Halil bin Mehmed 07/b
Halil bin Mehmed bin Abdullah 30/a
Halil ibn-i Hüseyin 32/a
Halvacı Hacı Hüseyin Ağa ibn-i Abdullah bin Abdurrahman 29/b
Halvacı Mehmed bin Hasan 22/b
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Hamdi Bey ibn-i Esad bin Abdullah 17/a
Hamdi Bey ibn-i Sadullah 17/a
Hamdi bin Mehmed Emin 36/a
Hamurcı el-Hâcc Hüseyin Ağa bin Salih bin Abdullah 11/a, 17/a
Hamza oğlı Hüseyin bin Hamza bin Mehmed 24/a
Hamza oğlı Hüseyin bin Mehmed 15/b, 26/a
Hancı Süleyman Ağa ibn-i Abdülkadir 25/b
Hanife 10/b, 36/b
Hanife bint-i Mustafa bin Abdullah 31/b
Hanife bint-i Osman 03/b
Hanife Hâtun ibnete Ali 04/b
Hanım 04/b
Hanım Hâtun ibnete Hacı Salih 27/b, 28/a
Hanım Hâtun ibnete Hacı Salih bin Abdullah 27/b
Hasan 05/a, 10/a, 23/b
Hasan Ağa bin Hüseyin 12/b
Hasan Ağa ibn-i Ahmed 19/b
Hasan Ağa ibn-i Feyzullah 13/a
Hasan Ağa ibn-i Mustafa bin Abdullah 24/b
Hasan bin el-Hâcc İbrahim 33/b
Hasan bin Hasan bin Osman Ağa 23/a
Hasan bin Hüseyin 13/a
Hasan bin İbrahim 15/b
Hasan bin Mahmûd 09/a
Hasan bin Raşid 33/b
Hasan bin Tahir 24/a
Hasan Fehmi 02/a
Hasan ibn-i Hayrili 04/a
Hasan Molla 09/b
Hasan Molla ibn-i Feyzullah 09/b, 15/a
Hasib Efendi ibn-i Numan 31/b
Hasibe Hâtun ibnete Ali 28/a
Hastahâne imamı Mehmed Şükri Efendi ibn-i el-Hâcc Esad Efendi ibn-i Abdullah 04/b
Hatice Hâtun ibnete Mustafa 11/a
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Havlucı Hacı Ahmed Ağa ibn-i Mehmed bin Musa 12/b
Havlucı İbrahim bin Abdullah 18/b
Havvâ 03/b
Havvâ bint-i Abdullah 03/a
Havva Hanım 16/a
Havvâ Hanım ibnete Abdullah 18/a
Havva Hâtun ibnete Ahmed bin Abdullah 24/b
Hayri Efendi ibn-i Salih Efendi 05/a
Hüdâvendiğâr Vilâyet-i Celîlesi Defterdârı Nüzhet Efendi 18/a, 27/a
Hüdâvendigâr Vilâyeti Defterdârı Arif Efendi 24/a, 24/b
Hüdâvendigâr Vilâyeti Muhâsebecisi İzzet Efendi 24/a
Hüdâvendigâr Vilâyeti Muhâsebecisi Tevfik Efendi 24/b
Hüseyin 04/b, 11/a, 17/a, 2/b, 22/a
Hüseyin Ağa 08/b
Hüseyin Ağa ibn-i Abdullah 14/a, 27/a
Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Halil 13/a
Hüseyin Ağa ibn-i İbrahim 27/a
Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed 19/b
Hüseyin bin Ahmed 13/a, 23/a
Hüseyin bin Ahmed bin Mustafa 23/b
Hüseyin bin Halil 22/a
Hüseyin bin İbrahim 15/b, 35/b
Hüseyin bin Hasan 05/b
Hüseyin bin Ömer 09/b
Hüseyin bin Osman 36/a
Hüseyin bin Osman bin Abdullah 09/b
Hüseyin bin Süleyman bin Hasan 12/b
Hüseyin Efendi bin Hasan 04/a
Hüseyin Molla 22/a
Hüsni Bey ibn-i Abdullah 17/a
Hüsni Bey ibn-i Ali 20/a
Hüsniye 27/b, 30/b
Hüsniye bin İbrahim 36/a
Hüsniye bint-i Hüseyin 03/b, 35/b
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Hüsniye bint-i İbrahim 35/b, 37/b, 38/a, 31/a
Hüsniye Hâtun 35/b
Hüsniye Hâtun ibnete Hacı Emin 37/a
Hüsniye Hâtun ibnete Salih 37/a
Huriye 16/b
Huriye Hanım ibnete Hacı Halil Ağa 08/a
Hûriye Hâtun 21/a
Huriye Hâtun ibnete Hacı Mehmed 28/b
İbişoğlı Salih ibn-i İbrahim 28/a
İbrahim 03/a, 04/b, 15/b, 24/a26/a, 27/b,
İbrahim Ağa ibn-i Ahmed 26/a
İbrahim Ağa ibn-i Mehmed 09/b
İbrahim bin Abdullah 05/a
İbrahim bin Fazlı 31/a
İbrahim bin Halil bin Mehmed 03/a
İbrahim bin Hasan 09/a
İbrahim bin Mehmed bin İsmail 05/b
İbrahim bin Mehmed bin Mustafa 05/b
İbrahim bin Mehmed Tahir 19/a
İbrahim bin Osman 25/b, 36/a
İbrahim bin Osman bin Abdullah 04/a
İbrahim Edhem 13/b
İbrahim Edhem Ağa ibn-i Hüseyin 29/b, 33/b
İbrahim Efendi ibn-i Ali 12/b, 21/b
İbrahim Efendi ibn-i Hüseyin 10/b
İbrahim Molla ibn-i Hüseyin 20/a
İdris Efendi ibn-i Mustafa 23/a, 28/a
İhtiyâr meclisi a‘zâsından Hacı oğlı Ali Vânî bin Abdullah 14/b
İhtiyâr meclisi a‘zâsından İbrahim Ağa ibn-i Ahmed 15/b
İhtiyâr Meclisi A'zâsından İbrahim Ağa bin Mehmed 24/a
İmam Ahmed Efendi ibn-i Abdülkadir 14/b
İmam Emin Efendi 09/b
İmam Hâfız Mehmed Efendi 30/a
İmam Halil Efendi ibn-i Hacı İbrahim bin Salih 37/a
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İmâm Muhyiddin Efendi ibn-i İbrahim Efendi 30/b
İmâmoğlı Koca Ali bin Abdullah bin Abdulahmed 17/a
İmamoğlı Mehmed bin Mustafa 37/a
İmâretci Fayzullah bin Abdullah 05/b
İmâretci Hacı Said Ağa bin Hacı Ali 28/b
İsa oğlı Eyüb bin İsa 08/b
İsabey Karyesi Muhtarı el-Hâcc Arif Ağa ibn-i Ali 07/b
İslam bin Abdüllatif bin Abdullah 03/b
İslambollu Hacı Osaman Ağa ibn-i Halil bin Abdullah 10/a
İsmail 13/a, 16/b, 16/b, 18/a, 19/a
İsmail Ağa 09/b
İsmail Ağa bin Emin 24/b
İsmail Bey ibn-i Ahmed 19/a
İsmail Bey ibn-i Mehmed 14/b
İsmail bin Ahmed 26/a
İsmail bin Ahmed bin Abdullah 15/b
İsmail bin İbrahim 05/a
İsmail bin Mehmed Ali 27/b
İsmail Çavuş ibn-i Abdullah bin Abdurrahman 14/b
İsmail Molla 13/b
İsmet 14/a
Kaba Ali 19/a, 25/b
Kadriye 06/a, 08/b
Kahveci Abdülkadir bin Süleyman 18/a
Kahveci el-Hâcc Osman Ağa ibn-i Abdülfettah 24/b
Kahveci İsmail Ağa ibn-i Mehmed Said Bey 05/a
Kahveci Tahir ibn-i Süleyman 06/b
Kâmil 19/b
Kâmil Bey ibn-i Abdülkerim 09/b
Kapuoğlanı Mehmed bin Ali 28/a
Kara Aşcı Osman bin Ahmed 06/b
Kara İbrahim oğlu Mehmed Sadık ibn-i İbrahim 16/b
Karadenizli Ali bin Mustafa bin Abdullah 17/a
Karakaş-zâde Hacı İbrahim Ağa ibn-i Hacı Halil Ağa ibn-i Ahmed 20/a
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Kasâb Hacı Aldülhalim Bey bin Hasan bin Abdullah 09/b
Kasâb Hacı İsmail Ağa ibn-i İsmail 09/b
Kasâb Hâfız Ali Molla ibn-i Abdullah bin Abdurrahman 08/b
Kasâb İbrahim bin Ömer bin Ahmed 08/a
Kassâb kalfası Mustafa bin İbrahim bin Hasan 27/a
Kaysariyeli Hasan Efendi 24/b
Kaysariyeli Mustafa 24/b
Kebabcı oğlı Mehmed Emin ibn-i Ahmed bin Abdullah 36/b
Kebâbcıoğlı Mehmed Emin bin Abdullah 30/a
Kel Ömer bin Osman bin Abdullah 30/a
Ketebeden E's-Seyyid İsmail Efendi 28/b, 32/a, 32/b
Ketebeden E's-Seyyid Mehmed Tahir Efendi 31/a
Ketebeden Hacı Hüseyin Efendi 27/b, 28/a
Ketebeden Mahmud Efendi ibn-i Abdülhadi Efendi 24/a
Ketebeden Osman Efendi ibn-i Mustafa 02/b, 05/b, 18/a, 20/b, 24/a, 24/b, 27/a,
Ketelioğlı Abdullah 35/b
Kethüdâ Halil İbrahim 30/a
Kethüdâ Said bin İbrahim 30/b
Kethüdâoğlı Mustafa bin Numan bin Abdullah 38/a
Kethüdâoğlı Numan bin Mustafa bin Abdullah 31/a, 35/b, 37/b
Kezban bint-i Sarı Mustafa bin Kaba Ali 05/a, 05/b
Kıbtî Kocabaşoğlı Hüseyin bin Ahmed bin Hacı Mustafa 23/b
Kısmet-i askeriye ketebesinden E's-Seyyid İsmail Efendi 15/b
Kısmet-i askeriye ketebesinden Hacı Hüseyin Efendi 23/a
Kısmet-i askeriye ketebesinden Süleyman Muhîb Efendi 16/b
Koca Ali bin Abdullah 37/b
Koca Hacı Hüseyin bin Osman 28/a
Koca Loğa oğlı Abdullah bin Abdurrahman 23/a
Koca Mehmed bin Ahmed 27/a
Koca Mehmed oğlı Receb bin Mehmed bin Abullah 36/a
Koca Mustafa bin Mehmed Said 18/b
Kocabaş Hacı Salih Ağa ibn-i Mehmed Emin 14/a
Kocabaş Mustafa bin Ahmed bin Abdullah 08/b
Kocabıyık oğlı Ömer bin Mustafa 14/b
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Kocakeş Hacı Salih Ağa ibn-i Mehmed Emin ibn-i Abdullah 09/b
Köçek Mehmed Ali bin Hasan bin Abdullah 27/a
Köçek Mehmed Ali bin Mehmed 27/a
Köfteci Salih Molla ibn-i Halil bin Abdullah 12/a, 29/b
Köfteci Salim Molla ibn-i Halil bin Abdullah 11/a
Kömürci Ali bin Mustafa 18/a
Kömüşoğlı Heci Vanil veled-i Serkiz veled-i Hüdâverdi 22/b
Köse İsmail bin Salih 14/b
Köseoğlı Hasan bin Ahmed bin Abdullah 36/a
Kotacı Mehmed Ağa ibn-i Abdullah 23/b
Koyunoğlı Ali bin Süleyman 28/a
Kubbe Fatıma 09/b
Küçük Hâce 21/a
Küçük Hacı Ahmed bin Hacı Mustafa 28/a
Kürd Ali bin Osman bin Osman 24/b
Kürd Ali ibn-i Mahmud 05/a
Kürd Arif bin Mustafa 07/b
Kürd Cuma bin Abdullah 24/b
Kürd Hüseyin bin İbrahim 36/a
Kürd Mehmed Ali bin Osman bin Ali 24/b
Kürd Mehmed bin Ali 24/b
Kürd Mustafa bin Hasan bin İsmail 07/b
Kürd Mustafa bin Rusül bin Abdullah 24/b
Kürd Osaman ibn-i Abdullah 25/b
Kürdoğlı Hüseyin bin Hüseyin bin Abdullah 03/a
Kürdoğlı Mehmed Ağa 30/a
Kullabcı Hacı Mehmed Ağa 31/b
Kullabcı Salih Ağa ibn-i Hayreddin bin Abdullah 22/a
Kundakcı Eyüb bin Abdullah bin Abdurrahman 12/a
Kurıoğlu Hüseyin bin Abidin ibn-i Hasan 10/a
Kurşunlılı Halil Ağa ibn-i Abdullah bin Abdurrahman 29/b
Latife 14/a
Laz Mahmud bin Abdullah bin Abdurrahman 33/b
Leblebici Hacı İsmail Ağa ibn-i Hacı Halil 12/a
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Mahmed Ağa ibn-i Hüseyin 12/b
Mahmud 21/b
Mahmud Ağa ibn-i el-Hâcc Mehmed bin Mehmed 27/a
Mahmud Efendi ibn-i Abdulhadi Efendi 03/b
Mahtâr-ı evvel Abdi oğlı Abdi bin Abdi 14/b
Mahtâr-ı sânî Abdullah Vânî oğlı Süleyman Ağa ibn-i Abdullah 14/b
Manavoğlı İbrahim bin Ali 36/b
Mandaoğlı Hüseyin bin İbrahim bin Ahmed 32/b
Mantıcı Yusuf Ağa ibn-i Abdulluh bin Abdurrahman 2/b
Manyaslıoğlı Ahmed Efendi ibn-i Abdullah 21/b
Mecnûndede Mahallesi İmamı Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hasan 16/a
Mediha bint-i Ahmed 11/a
Mediha Hâtun ibnete Ahmed 17/a
Mehmed 03/b, 04/a, 04/b, 05/b, 06/b, 09/b, 12/b, 13/a, 16/a, 21/b, 36/a
Mehmed Ağa ibn-i Ahmed 08/a, 13/a, 20/b
Mehmed Ağa ibn-i Ali 37/a
Mehmed Ağa ibn-i Ali bin Ebubekir 32/b
Mehmed Ağa ibn-i Hasan 26/a
Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin 12/b
Mehmed Ağa ibn-i İzzeddin 26/b
Mehmed Ağa ibn-i Mustafa 13/a
Mehmed Ali 36/b
Mehmed Ali bin Abdullah bin Abdurrahman 17/a
Mehmed Ali bin Ahmed bin Mehmed Ali 25/b
Mehmed Arif 04/b, 07/a, 09/a
Mehmed Arif bin el-Hâcc Nazif Ağa 2/b
Mehmed Arif bin Hacı Ahmed Nazif 11/a
Mehmed Asım Efendi 24/b
Mehmed Atâullah bin Mehmed Emin 16/a
Mehmed bin Ahmed 04/b, 24/b, 36/a
Mehmed bin Ali 31/a
Mehmed bin Ali bin Mehmed Emin 17/a
Mehmed bin Arif 04/a
Mehmed bin Halil bin Abdullah 04/b
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Mehmed bin Halil bin Mehmed 07/b
Mehmed bin Hamza 24/a
Mehmed bin Hasan 16/a
Mehmed bin Hüseyin 15/b, 26/a
Mehmed bin Mustafa 19/b
Mehmed Cân 08/a
Mehmed Çavuş İbn-i Mehmed Emin 23/a
Mehmed Cemil Bey 14/a
Mehmed Dâî 26/b
Mehmed Efendi ibn-i Ali bin Ömer 12/b
Mehmed Efendi ibn-i Emin Efendi 29/b
Mehmed Efendi ibn-i Mehmed Emin 14/a
Mehmed Emin 09/b, 17/a, 19/b, 20/b, 26/a, 36/b
Mehmed Emin Ağa ibn-i Mehmed Hüseyin Ağa ibn-i Hasan 11/a
Mehmed Emin Ağa ibn-i Numan bin Abdullah 18/b
Mehmed Emin bin Mehmed Emin 27/b
Mehmed Emin bin Mustafa 04/a
Mehmed Emin Efendi ibn-i Abdullah 13/b
Mehmed Emin ibn-i Ali 30/b
Mehmed Galib 25/b
Mehmed Galib bin Sülleyman 37/b
Mehmed İzzet bin Mehmed bin Mustafa 11/a
Mehmed Kâmil ibn-i Abdullah 09/a
Mehmed Mercan bin Ahmed bin Derviş 27/a
Mehmed Molla 10/a
Mehmed Onbaşı bin Salih 35/b
Mehmed Raif Efendi 25/b
Mehmed Raşid bin Ahmed 07/b
Mehmed Rıza 11/a, 12/a, 29/b
Mehmed Rıza Ağa bin İbrahim 21/b
Mehmed Rıza bin Abdullah bin Abdurrahman 11/b
Mehmed Rıza ibn-i Mustafa bin Abdullah 12/a
Mehmed Sadık 35/b
Mehmed Sadık Efendi ibn-i el-Hâcc Mustafa Efendi 14/a
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Mehmed Said 26/a
Mehmed Said Ağa 22/b
Mehmed Said Ağa ibn-i Hacı Mehmed Sadık 22/b
Mehmed Said bin Hacı Halil bin Mustafa 12/a
Mehmed Said Efendi 09/b, 15/a
Mehmed Said Efendi ibn-i el-Hâcc Ali 17/a
Mehmed Said Efendi ibn-i el-Hâcc Halil Ağa ibn-i Mehmed 14/a
Mehmed Şerif Efendi ibni'l-mezbûr Mehmed Kazım Efendi 15/a
Mehmed Şükri 24/b
Mehmed Sulhi 03
Mehmed Tahir 09/b
Mehmed Tahir Ağa 20/a
Mehmed Tahir bin Yunus 26/a
Mehmed Tahir bin Yusuf 15/b
Mehmet Emin 15/b
Mektûbî Kalemi ketebesinden Muhyiddin Efendi ibn-i Abdullah 10/b
Melek 17/a
Memiş bin Osman 24/b
Memiş oğlı Mehmed Ağa ibn-i Mustafa bin Mehmed 37/a
Menzilcibaşı Ağa 24/b
Mîrî Karyeli Hacı Sadeddin 11/b
Mızrakoğlı Hüseyin 25/b
Molla Hasan bin Feyzullah 13/a
Molla Hasan bin Osman bin Ali 05/b
Molla ibn-i Abdullah 13/a
Molla Mehmed 07/a, 09/a
Molla Mehmed bin Hacı İzzeddin 27/b
Mollla Mustafa bin Hüseyin 04/a
Moravî Hasan Efendi ibn-i Muhyiddin bin Hamza Efendi 29/b
Mü’ezzin Ahmed Molla ibn-i Mehmed bin Hüseyin 24/b
Mü’ezzin Edhem Dede Efendi ibn-i Şeyh Mehmed Efendi 14/a
Münire bint-i Mustafa 08/b
Mürsel-i Vânî bin Abdüllatif bin Abdullah 37/a
Müyesse Hâtun ibnete Abdullah bin Abdurrahman 21/a
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Müyessil Karyesi Câmi‘-i Şerîfi'nin nukûd-ı mevkûfesi mütevellîsi Kulak oğlı Mehmed Emin
bin Süleyman 07/a
Muharrem 12/a
Muhtar Ahmed bin Mustafa 08/b
Muhtâr Eyüboğlı Osman Ağa ibn-i Ahmed bin Eyüb 20/b
Muhtâr Hacı Ahmed bin Mehmed 22/b
Muhtâr Kodaşoğlı Mehmed Raşid bin Osman 30/b
Muhtâr Kürd Hüseyin bin Mahmud 04/a
Muhtâr Mehmed Ağa ibn-i Hasan 15/b
Muhtâr Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin 24/a
Muhtâr Tahir Ağa ibn-i Hasan 17/a
Muhtar-ı evvel Hacı Mustafa bin Ali 09/a
Muhtâr-ı evveli Duhâncı Hasan Ağa ibn-i Hüseyin 16/a
Muhtâr-ı evveli Hacı oğlı Osman bin Abdullah 14/b
Muhtâr-ı sânî Halil Ağa ibn-i İbrahim 22/b
Muhtâr-ı sânî Köfteci Ali Çavuş ibn-i Abdullah 16/a
Muhtâr-ı sânîsi Kayaali oğlı Osman bin Hasan 14/b
Munyab Halid Ağa ibn-i Mustafa 18/b
Musa oğlı Mustafa bin Halil 37/a
Musaddık oğlı Mustafa bin Ali 32/a
Mustafa 14/b, 16/b, 18/b, 22/a, 23/b, 25/b, 27/a, 36/a
Mustafa Ağa ibn-i Abdullah 19/b, 24/b
Mustafa Ağa ibn-i Abdullah
Mustafa Ağa ibn-i Ahmed 12/a, 20/b, 26/b
Mustafa Ağa ibn-i İbrahim 24/a
Mustafa Ağa ibn-i Memiş bin Ahmed 09/a
Mustafa Ağa ibn-i Ömer 12/b
Mustafa Ağa ibn-i Salih bin Abdullah 26/b
Mustafa bin Abdullah 18/b
Mustafa bin Halil 13/a
Mustafa bin Hüseyin bin Osman 23/a
Mustafa bin İbrahim bin Hacı Ahmed 24/a
Mustafa bin Ömer 13/a
Mustafa Efendi 24/a
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Mustafa Efendi ibn-i Hacı Ali Ağa 14/b
Mustafa Efendi ibn-i Hacı Ömer 29/b
Mustafa Efendi ibn-i Ömer 22/b
Mustafa ibn-i İbrahim 25/b
Mustafa ibn-i Mehmed 06/a
Mustafa ibn-i Ömer 12/b
Na‘l-band Eyüb Ağa ibn-i Hüseyin 27/a
Na‘l-band Hacı Salih Ağa ibn-i Veliyyüddin 18/b
Na‘l-band Halil Ağa bin Ahmed bin Abdullah 31/b
Na‘lband Hüseyin bin Mehmed 05/b
Na‘l-band Mustafa bin Emin 31/b
Na‘l-bend Hacı Mustafa Ağa ibn-i el-Hâcc Ahmed 17/a
Na‘l-bend Mustafa bin Mustafa bin Abdullah 22/b
Naile Hanım 14/a, 18/b
Naime 14/b
Naki 07/a
Nakkâş İbrahim Ağa ibn-i Ali 24/b
Nakkaş İsmail Ağa ibn-i Abdullah bin Abdarrahman 14/a
Nasır oğlı Ahmed Ağa ibn-i Mehmed Said 07/b
Nazif 22/a
Nazkiye 26/b
Nebihe Hâtun ibnete Eyüb 06/b
Necat Bey Efendi ibn-i Müfîd Efendi 22/b
Necîbe 30/b
Necibe Hâtun ibnete Mehmed Tahir 20/a
Nefise bint-i Abdullah 10/a, 25/b, 36/a
Nesibe Hâtun ibnete Hacı Ali Ağa 22/a
Nuh Emin oğlı Mustafa bin Emin 04/a
Ömer 36/b
Ömer amuca ibn-i İsmail 30/a
Ömer bin Ahmed 05/b
Ömer bin Mustafa 36/a
Ömer ibn-i İbrahim 03/a
Ömeroğlı Ömer 30/b
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Onbaşı İbrahim bin Mehmed 37/b
Onbaşı Mehmed bin Salih 31/a
Ortakcı oğlı Ahmed bin Hasan bin İbrahim 09/a
Osman 09/a, 12/b, 16/b
Osman Ağa ibn-i Ebubekir 12/a
Osman Ağa ibn-i İbrahim 26/b
Osman bin İbrahim 23/a
Osman bin İbrahim bin Abdullah 23/a
Osman bin Mehmed Arif bin Halil 24/a
Osman bin Mustafa 23/a
Osman bin Süleyman 24/a
Osman Efendi 18/a
Osman ibn-i Süleyman bin Ahmed 15/b
Osman oğlı Ahmed bin Osman 37/a
Osman Ragıb Ağa ibn-i Ahmed Ağa ibn-i Abullah 25/b
Osman Rüşdi bin Hacı Mustafa 24/b
Penbe Hâtun ibnete Süleyman 06/b
Perioğlı Abdullah bir Fazlullah bin Hüseyin 20/b
Peştemalci İbrahim bin Ali 20/b
Pîranlıoğlı Kürd Hüseyin bin Mustafa bin Abdullah 16/b
Ragıb bin Abdullah 32/b
Rahime Hâtun ibnete Abdullah bin Abdurrahman 14/b, 19/a
Rahmiye 14/b
Raif Ağa ibn-i Mehmed 34/a
Raşid Ağa ibn-i Ömer 11/a
Raşid Efendi ibn-i Hacı Ali 33/b
Raşid Efendi ibn-i Hüseyin 31/b
Raşid Molla 05/b
Remziye 10/a
Reşad Efendi ibn-i E's-Seyyid reşâdetlü Şeyh Mehmed Bahaeddin Efendi 04/a
Reşide Hâtun ibnete Hasan Efendi 09/b, 15/a
Revnili Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Abdullah 20/a
Rıza Molla ibn-i Mustafa 09/a
Rukia 14/a
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Rukiye bint-i Mehmed 10/a
Rukiye bint-i Mustafa 10/a
Rukiyye 06/b
Rukiyye bint-i Hüseyin 18/a
Sabire Hanım 10/a
Sadeddin 13/b
Sadeddin bin İbrahim bin Abdullah 03/a
Sadiye bint-i Hacı Mehmed Ali 19/b
Sadriye 09/b
Sadullah bin Halil 19/b
Safiyye Hâtun ibnete Abdullah 19/a
Sahhaf Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hasan bin Mehmed 15/a
Sahhaf Mustafa Cavid Efendi ibn-i Mehmed Rıza Efendi 15/a
Said bin Abdullah 38/a
Said Molla ibn-i Abdullah 35/b
Saide 05/a, 36/a
Saide Hâtun ibnete el-Hâcc Derviş Mehmed 37/b
Salih 11/b, 19/a
Salih Ağa ibn-i Mustafa 19/b
Salih bin Ahmed 25/b, 33/a
Salih bin İbrahim 23/a
Salih bin Mustafa 38/a
Salih bin Yahya bin Salih 14/a
Salih Dede ibn-i Abdullah bin Abdurrahman 21/a
Salih ibn-i Abdurrahman 04/b
Salih Molla 11/a
Salih Molla bin Yusuf 28/b
Salih Molla ibn-i Halil bin Abdullah 29/b
Salih oğlı Ahmed bin Salih 16/b
Saliha Hâtun ibnete Abdullah bin Abdurrahman 09/b
Samiye 19/a
Sarac Hacı Abdullah Ağa ibn-i Abdurrahman 29/b
Sarac Hacı Süleyman ibn-i Musutafa bin Abdullah 29/b
Şefika bint-i Abdullah 15/b
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Şefika bint-i Mustafa 24/a
Şekerci Hacı Mehmed bin Ali bin Ali 11/a
Selâmi bin İbrahim bin Halil 13/a
Selim 04/b
Selim bin Mustafa 08/b
Selime 06/b
Selime bint-i Abdülkerim 23/a
Selime bint-i Abdullah 31/a, 35/b, 36/a, 38/a
Selime Hâtun ibnete Ali 15/a
Selime Hâtun ibnete İbrahim 30/a
Semerci Halil bin Ahmed bin Hacı Hasan 22/b
Semerci Hüseyin bin Mustafa bin Abudullah 12/b
Semerci Said 14/b
Semerci Yusuf bin Abdullah bin Ali 12/b
Şerbetçi Arnavud Yunis bin Yusuf bin İsmail 16/a
Şerbetçi Esnafı Kethüdâsı İsmail bin Abdullah 16/a
Şerbetçi esnâfından el-Hâcc Mehmed bin Ahmed bin Ali 16/a
Şerife Bedriye bint-i İsmail 24/a
Şerife Fatıma 16/b
Şerife Fatıma bint-i Abdullah 11/a, 29/b, 12/a
Şerife Fatıma Hâtun ibnete Salih 27/b
Şerife Havva bint-i İsmail 09/a
Şerife Havva bint-i Mehmed 04/b
Şerife Nafia Hanim ibnete Halim Efendi 14/a
Şerife Selime bint-i Ziya 18/a
Şerife Zeyneb bint-i Hacı Mustafa 24/b
Şerife Zeyni 24/a
Şevki Efendi ibn-i Osman 24/b
Sıdıka 11/a, 14/a, 17/a, 19/b, 21/a
Sıdika bint-i Yunus 07/a
Sıdika bint-i Yusuf 09/a
Sıdıka Hâtun bint-i Hüseyin 14/a
Sıdıka Hâtun ibnte İbrahim bin Abdullah 38/a
Sıdkı Efendi 18/a
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Sırmalı Nurullah ibn-i Hüseyin Efendi 12/a
Südcü Sadeddin bin Eyüb 06/b
Şühur 11/a
Şükri bin İbrahim 29/b
Süleyman 03/a, 03/b, 36/b
Süleyman Ağa bin Ahmed 03/b
Süleyman bin Ahmed 24/a
Süleyman bin Feyzullah 23/a
Süleyman bin Hasan 15/b, 26/a
Süleyman bin Süleyman bin Abdullah 23/b
Süleyman ibn-i Abdullah 06/b
Sürmeli Osman bin Ömer bin Abdullah 07/b
Sûfî Hüseyin bin Ebubekir 06/a
Sûfi İbrahim bin Hasan 04/b
Tahir Ağa bin Abdülkadir 05/b
Tahir Onbaşı ibn-i Ahmed bin Feyzullah 30/a
Tahtalı Mustafa bin Abdülkadir 23/a
Talib bin Rüstem bin Abdullah 05/a
Taviloğlı Molla Mustafa bin Hüseyin bin Mustafa 18/b
Tavşanlılı Ali bin Mehmed 16/a
Tencereci İbrahim Ağa ibn-i Ahmed bin Hacı Mustafa 12/b
Tereli-zâde Mehmed Raif Efendi ibn-i Abdullah Efendi 25/b
Tevfik Efendi ibn-i el-Hâcc Esad 04/b
Tîmurcı Ahmed Ağa ibn-i Ahmed bin Abdullah 17/a
Tırâz esnâfından Mehmed Said Efendi ibn-i Habib 20/a
Tobcı Hüseyin bin Ebubekir bin Abdullah 25/b
Tuçe Kadın oğlı Halil bin Halil 08/a
Türbedâr el-Hâcc İbrahim Ağa bin Mustafa bin Halil 03/b
Ümmügülsüm bint-i Abdullah 23/b
Ümmügülsüm bint-i Mustafa 08/b
Ümmügülsüm Hâtun ibnete Abdurrahman bin Abdullah 33/b
Üsküdar Nâ’ibi Dağıstan-zâde Abdüllatif Şükri Efendi 2/b
Uncı Ali Ağa ibn-i Ahmed bin Abdullah 29/b
Uncı İbrahim Ağa ibn-i Mehmed Said 29/b
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Uncı Mahmud Ağa ibn-i Ali 21/b
Uncı Receb Ağa ibn-i Yahya bin Receb 29/b
Uzun İbrahim oğlı Hüseyin bin İbrahim 23/a
Veli bin Abdullah 20/b
Veli bin Hasan 35/b
Veliye Hâtun ibnete Hacı Abdülkadir 26/b
Veliyye 16/b, 18/b
Veliyyüddin bin Abdullah 27/b
Yağcıoğlu Ahmed bin Ali 33/a
Yakub bin Osman 04/b
Yavelli-zâde Hacı Ahmed Efendi ibn-i Halil bin Ahmed 08/b
Yorgancı Raif Molla ibn-i Ali Efendi 24/b
Yörük Ali bin Abdullah bin Abdülgaffâr 22/b
Yüzbaşı Mustafa 11/b
Yunus 25/b
Yunus Ağa ibn-i Halil 18/b
Yusuf bin Abdullah 08/b
Yusuf bin Osman bin Abdullah 03/b
Yusuf bin Yakub 36/a
Yusuf Molla ibn-i Şerif Sahil 03/b
Yusuf oğlı Halil bin İsmail
Zabtiye Ahmed bin Abdullah 08/a
Zabtiye Ahmed bin Hüseyin bin İbrahim 29/b
Zabtiye Ali Çavuş bin Mehmed bin Mustafa 08/a
Zabtiye Hasan Ağa ibn-i Mehmed Şakir 10/b
Zabtiye Mustafa bin Halil 30/a
Zahide bint-i Abdullah 05/a
Zahide Hâtun ibnete Hacı Mehmed 34/a
Zehrâ 14/a, 18/b
Zehra Hâtun ibnete Mehmed bin Emin 04/b
Zekiye 15/b, 21/a, 24/a
Zekiye Hâtun ibnete Halil bin Abdullah 19/b
Zekiye Hâtun ibnete İbiş 27/a
Zeliha 05/a
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Zeliha bint-i Hüseyin 19/a
Zemhibe Hâtun ibnete İbrahim 06/b
Zenciy Fidani bint-i Abdullah 22/a
Zenciye Fatıma bint-i Abdullah 30/b
Zenciye Halime bint-i Abdurrahman 27/a
Zeyneb 03/b, 23/a
Zeyneb Hâtun ibnete Mustafa 29/b
Zeyneb Hâtun ibnete Ömer 36/b
Zeyni 05/a
Zeyni Hâtun 27/b
Zeyni Hâtun ibnete Ali 36/b
Zeyni Hâtun ibnete Feyzullah 31/a
Zinet 03/b
Zobciye 17/b
Züleyha 03/b
Gayr-i Müslimler
İsim

Varak Numarası

Aftamiye 26/b
Agob veled-i Karabet 23/b
Agob veled-i Serkiz veled-i Karabet 27/b
Agobyan 07/b
Ağzıbüyük Karabet veled-i Nikos veled-i Hüdâverdi 23/b
Ağzıbüyükoğlı Karabet veled-i Bağos veled-i Karabet 27/b
Ahlef 10/b
Aleksi 16/b
Alektedri 08/a
Alenko bint-i Yorgi 03/b
Alex veled-i Todori 32/a
Anaştaş 37/a
Anaştaş oğlı Yorgi veled-i Anaştaş 33/a
Anastaş veled-i Apostol veled-i Hüdaverdi 14/a
Ankel veled-i Ankel 25/a
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Antaloğlı Tanaş veled-i Dimitri 25/a
Antice bint-i Haralam 32/a
Apostol veled-i Hristo 08/a
Armaniye bint-i Dimitri veled-i Hüdâverdi 20/b
Arpacı Ağası veled-i Kigorak veled-i Atam 26/b
Artin veled-i Begos 27/b
Asvadır veled-i Ohannes 23/b
Avolis veled-i Yovani veled-i Endon 28/b
Badri oğlı Manas Ağa ibn-i Kiropa 12/b, 18/b
Bakırcı İstoraki veled-i Andon veled-i Hüdâverdi 17/a
Bakkal Antil veled-i Eliya 32/a
Bakkal Apostol veled-i Nikola 33/b
Bakkal Bavakim veled-i Estori 20/a
Bakkal İstoraki veled-i İsterani 20/a
Bakkal Mancalalı veled-i Anaştaş 20/a
Bakkal Vasili 24/b
Bakkal veled-i Yorgi 20/a
Balıkoğlı Kirpako veled-i Mavridi veled-i Atam 28/b
Banto veled-i David veled-i İsak 28/a
Bedoroğlı Elba veled-i Apolnol 25/a
Bekize bint-i Karabet 23/b
Bekmez oğlı Panti veled-i Kostanti veled-i Hüdâverdi 08/a
Berat Araboğlu Heci Ohannes veled-i Karabet veled-i Hüdâverdi 16/a
Berber Avnik veled-i Anot 26/b
Blameto bint-i Zuferi 33/b
Cafi oğlı Tanaş veled-i Heci Asibe 08/a
Çanakçı oğlı Prakoni veled-i Andriya 08/a
Çanakcıoğlı Matyos veled-i Bakos veled-i Atam 26/b
Cehyebet 16/a
Cerrah Karabet veled-i Heci Karabet veled-i Ohannes 26/b
Cerrâh Kütahyalı Hüseyin bin Ali bin Abdullah 04/b
Çorbacı Soğar veled-i Panayot 28/b
Demitri 32/a
Digo veled-i Alex 33/a
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Dimitri veled-i Mihail veled-i Koti 17/b
Dimitri veled-i Niyabos 03/a
Dülger Esteryanoz veled-i Dimitri 25/a
Dürzî Alko veled-i Dimitri veled-i Yorgi 32/a
Dürzî Kotaki veled-i Alex Tedri veled-i Şarez 31/b
Dürzî Mişon veled-i İsak veled-i Avram 28/a
Duhancı Manol veled-i Samon veled-i Hüdâverdi 33/b
Ebro veled-i Yorgi veled-i Hüdaverdi 33/a
Eleni 16/b
Elenko bint-i Yani 28/b
Elnini veled-i Dimitri 17/b
Emtemice bint-i Yorgi 20/a
Enike 16/b
Enike Dimitri veled-i Astoraki veled-i Kosti 18/a
Esberd 31/b
Esteran veled-i Nikola 28/b
Esteran veled-i Yorgi 27/b
Esterani 32/a
Evbiye 06/b
Evdeke 32/a
Evniki 03/a
Fares bint-i Agob 21/b
Grekos veled-i Arti 25/b
Habbaş oğlı Yorgaki veled-i Mizanni veled-i Itam 07/a
Harsuri 17/b
Heci Banayot veled-i Bako veled-i Hüdâverdi 28/b
Heci Dimitri veled-i Panayot veled-i Zahari 17/b
Heci Doka oğlı Yorgi veled-i Yorgi 37/b, 38/a
Heci Kirkor veled-i Arakil veled-i Itâm 09/b
Heci Kostanti veled-i Dimitri 03/a
Heci Minyako oğlı Heci Endon veled-i Dimitraki 19/a
Heci Sava veled-i Dimitri veled-i Hüdâverdi 20/b
Heci Tanaş veled-i Matako 38/a
Heci Tanaş veled-i Misako 37/b
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Heci Tanaş veled-i Niyabot 18/a
Heci Yani 17/b
Heci Yavan veled-i Andriye 08/a
Herni 23/b
Heyberek 27/b
Hiberik 23/b
Hısrekto oğlı Sirpa veled-i Hüdâverdi 12/a
Hitan veled-i Hüdaverdi 04/a
Hristo 20/a, 37/b
Hürmez veled-i Bedros 23/b
İmrozlı Dülger İsteraki veled-i Niyabot veled-i Dimitraki 20/a
İmrozlı Dülger Yorgi veled-i Favni veled-i Dimitri 20/a
İnce Dimitri veled-i Yani 32/a
İstafani 07/a
İstefaniye 08/a
İstirani 07/a
İzaziye veled-i Habtor 23/b
Kadose bint-i Aron 28/a
Kaldarlı Yani veled-i Todori veled-i Hüdâverdi 37/b, 38/a
Kalpak Panayot veled-i Petro veled-i Hüdâverdi 32/a
Kandeha oğlı Bagos veled-i Agob 26/b
Kaniçe 16/b
Kaniçe bint-i Kostanti veled-i Heradrol 16/b
Kapamacı Matyos veled-i Agob veled-i Hudâverdi 07/b
Kara Yani oğlı Niyabot veled-i Kara Yani 32/b
Karabet 16/a
Karabet veled-i Agob veled-i Karabet 27/b
Kasâb Yorgi veled-i Tanaş 11/a
Katrine 08/a
Kazine bint-i Yorgi 08/a
Kılınç oğlı Manuk veled-i Ohannes 11/a
Kirpako 17/b, 37/a
Kirpako veled-i Yorgi veled-i Atam 28/b
Kolancı Haralam veld-i Panayot 31/b
78

Kostanti 07/a, 08/a
Kostanti veled-i Anaştaş 32/b
Kostanti veled-i Hrişo veled-i Atam 28/b
Kostanti veled-i Panako 35/b
Kostanti veled-i Yani 32/b
Kostantin 33/b
Kunduracı Heci Bedros veled-i Karabet veled-i Hüdâverdi 08/a
Lafir Katerina bint-i Dimitri 03/a
Madrobi 20/a
Mağdeleniye bint-i Yorgi 37/a
Magdelina 31/b
Makdelete bint-i Andriye 08/a
Makdelina 07/a
Manas 12/b, 21/b
Manas Ağa 15/b
Manike 08/a
Manuk 11/a
Mardros 12/b
Mardros veled-i Agob 12/b, 21/b
Mariya bint-i Todori 03/b
Marya bint-i Nikola 32/a
Marya bint-i Petro 32/a
Marya bint-i Yorgi 32/a
Maryam bint-i Karabet 16/a
Matyos veled-i Kostanti 18/a
Mazona bint-i Aron 22/a
Mesafil 27/b
Mihaliçli Serkiz veled-i Arhaş 14/b
Milamano bint-i Praşikoh veled-i Hüdâverdi 17/b
Misanik 23/b
Mısırlıoğlı Tanaş veled-i Dimitri 25/a
Mısırlıoğlı Todori veled-i Vangel 25/a
Mücendil İstefani 10/b
Nakohi bint-i Hictor 08/a
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Na'l-band oğlı Agobciyan veled-i Arsil veled-i Agob 17/a
Niçe 03/b
Nikola 20/b, 31/b
Nikola oğlı Niyabot veled-i Firoti veled-i Hüdâverdi 20/b
Nikola veled-i Anaştaş 32/b
Nikola veled-i Enisteha veled-i Atâm 17/b
Nikola veled-i Esterani 32/b
Nikola veled-i Kostanti veled-i Hüdâverdi 33/a
Nikola veled-i Yani 27/b
Nikola veled-i Yani veled-i Yorgi 28/b
Niyabot veled-i Petro 32/b
Niyaşa 16/b
Ohannes veled-i Avsiya 08/b
Oliniki 20/a
Pabuşcı Artin veled-i Agob 27/b
Palabıyık Yani veled-i Todori 32/a
Palaniye 03/a
Panayot Kalfa 25/b
Panayot veled-i Adesni veled-i Atam 17/b
Panayot veled-i Arpiros 11/b
Papas Yorgi veled-i Kostanti 37/b
Papasoğlı Heci Serkiz veled-i Agob 21/a, 25/b
Parla 22/a
Parlanti 21/b
Pavlı 08/a
Perle 28/a
Petraki 37/a
Petro veled-i Saranda 32/b
Pinayotça 20/a
Pinhaki 03/a
Plaş veled-i Hobri veled-i Dimitri 08/a
Praşakava veled-i Heci Tomuri veled-i Hüdâverdi 10/b
Praşkoniçe 07/a
Ravbiçe bint-i Yorgi 25/a
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Rençber Endoni veled-i Kirpako veled-i Hüdâverdi 20/a
Rençber Madrobi veled-i Kostanti 20/a
Rumilili Yani veled-i Mihail veled-i Dino 18/a
Sahak 12/b, 21/b
Saltana 22/a, 28/a
Saltaniçe 03/b, 10/b
Saltaniçe bint-i Ya‘ni 10/b
Samsunlı Yani veled-i Dimitri 32/b
Sarı Vasili oğlı Sova veled-i Yani 37/a
Sarı Yani veled-i Yorgi veled-i Endon 28/b
Sava veled-i Hüdâverdi 32/a
Sava veled-i Nikola 33/a
Savkı 12/b
Senika 03/a
Serkiz veled-i Karabet 27/b
Ser-Papas oğlu Palaş veled-i Panabos veled-i Harariro 03/a
Sidraki veled-i Zahami veled-i Atam 17/b
Sinber Hâtun ibnete Abdullah 06/b
Sipoh 26/b
Şiraki İblitice 07/a
Sofi 21/b
Sofi bint-i Karabet 23/b, 27/b
Sofice 10/b
Stefani 33/b
Sucıoğlı Bedros veled-i Kirkor 26/b
Sucıoğlu Hristo veled-i Heci İsterani 08/a
Sucukcu Elbe veled-i Dimitri veled-i Atam 28/b
Sürmelioğlı Yorgi veled-i Dimitri 25/a
Suzican 16/a
Tağodoş veld-i Panayot 25/a
Tallak oğlı Endon veled-i Tallak veled-i Dimitri 32/b
Tanaş 08/a, 31/b
Tanaş veled Kostanti veled-i Hüdâverdi 28/b
Tanaşiçe 07/a
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Tanburacı Heci Endon oğlı Heci Artil veled-i Endon 26/b
Tellioğlı Yorgi veled-i Hristodali veled-i Itam 08/a
Tigonice bint-i Tanaş 31/b
Tîmurkapulı Ohannes veled-i Hüdâverdi 21/b
Tîmuroğlı Polharon veled-i Haraşo 25/a
Todari veled-i Yani veled-i Endon 20/b
Todori veled-i Estori veled-i Atam 33/a
Torsiye 10/b
Turebek 12/b
Uncı Esbandol veled-i Kostanti veled-i Pradrobe 16/b
Vapurcı Yorgi veled-i Praşkova veled-i Hüdâverdi 08/a
Vasil 07/a
Vasilaki veled-i Dimitraki 16/b
Vasili veled İstori veled-i Hüdâverdi 20/b
Vasilike bint-i Panayot 18/a
Vebrako veled-i Todıri 33/a
Vesilike bint-i Obato 33/b
Vesniye bint-i Eliye 33/b
Virjine 07/b
Yani 01/b
Yani oğlı Niyabot veled-i Yani 32/b
Yani veled-i Dimitri veled-i Todori 18/a
Yani veled-i Enisteha veled-i Hüdâverdi 17/b
Yani veled-i Enisti veled-i Hüdâverdi 17/b
Yani veled-i Kastanti 32/b
Yani veled-i Mihail veled-i Vito 18/a
Yani veled-i Pani veled-i Kosta 17/b
Yani veled-i Zuferi 33/b
Yano veled-i Vasil veled-i Andriya 08/a
Yaşar bin Yaşar 06/a
Yasef veled-i Dimitri veled-i Yasef 08/a
Yasef veled-i İsak veled-i Yasef 22/a, 28/a
Yavakim 22/b
Yodıroğlı Nikola veled-i Dimitri veled-i Yovan 28/b
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Yorgi 31/b
Yorgi oğlı Manas Ağa veled-i Siropa 26/a
Yorgı veled-i Anaştaş 33/a
Yorgi veled-i Kostanti 11/b, 18/a, 32/a, 38/a
Yorgo veled-i Nikola veled-i Kostanti 33/b
Yulimiye 16/b
Yuri oğlı Manas Ağa veled-i Siropa 15/b, 24/a
Yuri oğlu Sahak veled-i Kiropa 20/a
Yurinaki veled-i İstafani 18/a
Yurioğlı Kiropa veled-i Sahak veled-i Manas 21/b
Yurioğlı kızı Parlanti bint-i Kirupa veled-i Sahak 12/b
Zafriçe bint-i Itam 07/a
Zahariye bint-i Tanaş 37/b, 38/a
Zeltob 16/a
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İKİNCİ BÖLÜM
İDARİ BİLGİLER
A-) İdari Birim Adları ile İlgili İndeksler
C 102 / 647 numaralı Bursa Şeriye Sicili defterinde yapılan incelemelerin sonucunda,
defterde Bursa’ya bağlı 88 mahalle ile 53 köyin adı geçmektedir. Bunların yanı sıra, Bursa
haricindeki bir kaç vilayet ve kazadan da bahsedildiği görülmektedir. Bu bahsedilen idari
birimlerin listesi aşağıda verilmiştir:
Bursa’nın Mahalleleri
Abdalmehmed Mahallesi 06/b, 10/b, 24/b, 29/b
Ahmedpaşafeneri Mahallesi 13/b, 20/a
Alacahırka Mahallesi 31/b
Alacamescid Mahallesi 06/b, 10/a, 19/b, 14/a
Alipaşa Mahallesi 11/a, 17/a, 2/b
Altıparmak Mahallesi 08/a
Arabmehmed Mahallesi 06/a
Azebbey Mahallesi 22/b
Bâb-ı zemîn Mahallesi 34/a
Bâb-ı ziyân Mahallesi 14/a
Bâbü's-Siccîn Mahallesi 19/a, 28/b, 31/b
Başcıibrahim Mahallesi 03/a
Bâyezidpaşa Mahallesi 10/b
Bâzâr-i milh Mahallesi 29/b
Bedreddin Mahallesi 11/a, 23/b, 27/b, 29/b
Bekkemescid Mahallesi 15/a
Bulgarlar Mahallesi 33/b
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Caferhâce Mahallesi 08/a
Çukur Mahallesi 24/a
Darbhâne Mahallesi 14/b
Dâyehâtun Mahallesi 14/b, 19/a
Dâyini't-tırâz Mahallesi 12/b
Delişemseddin Mahallesi 29/b
Doğanbey Mahallesi 12/b
Duhter-i Şeref Mahallesi 11/a
Duhter-i şeref Mahallesi 17/a, 34/a, 38/a
Ebuishak Mahallesi 13/a
Elmalık Mahallesi 19/a
Elvanbey Mahallesi 03/b
Hâcealizâde Mahallesi 05/a, 19/a
Hâcemehmedkaramanî Mahallesi 07/a, 16/a, 26/b
Hâcetayyib Mahallesi 07/b, 12/b, 15/b, 18/b, 20/a, 21/b, 24/a, 26/a, 26/b
Hacıilyas Mahallesi 20/b
Hamzabey Mahallesi 32/b
Hazret-i Emîr Mahallesi 04/b, 05/b, 26/b
Hoşkadem Makramevî Mahallesi 11/a, 12/a, 29/b, 30/b
İbni'l-bezzâz Mahallesi 14/b, 27/a
İkikapulımescid Mahallesi 22/b
İncirilce Mahallesi 26/b
İskender Mahallesi 08/a
Kabâbe Karyesi 13/b
Karaabdürrezzâk Mahallesi 04/b
Karakemâvî Mahallesi 29/b
Karaşeyh Mahallesi 09/b, 15/a
Kavaklı Mahallesi 11/b
Kayabaşı Mahallesi 32/a
Kurıçeşme Mahallesi 22/a, 28/a
Manastır Mahallesi 03/b
Mantıcı Mahallesi 09/b, 15/a
Mecnûndede Mahallesi 15/a, 16/a
Meydancı Mahallesi 04/a, 06/b
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Mücellidî Mahallesi 22/b
Mukassım Mahallesi 04/a, 11/a
Murad-ı sânî Mahallesi 21/a, 28/b, 31/b
Onat Mahallesi 33/b
Orhangazi Mahallesi 14/a, 15/a, 20/a, 31/b
Pazar Mahallesi 10/b
Pazarbaşı Mahallesi 16/b
Pazar-ı milh Mahallesi 16/b
Reyhanbey Mahallesi 13/a
Reyhanpaşa Mahallesi 37/b
Sabırtaka Mahallesi 12/b
Sarı Abdullah mahallesi 14/a
Şekerhâce Mahallesi 20/a
Selçukhâtun Mahallesi 33/a
Şeyhhâmid Mahallesi 22/a
Sîmkeş Mahallesi 20/b, 22/b
Sivasîler Mahallesi 18/b
Su‘udmakramevi Mahallesi 26/b
Şükri Hâce Mahallesi 2/b
Sultan Hüdâvendigâr Gâzî Mahallesi 12/a, 17/a, 25/b
Suzankefni Mahallesi 18/a
Tatarlar Mahallesi 06/b, 23/b, 26/b
Timurtaş Karyesi 08/a
Umurbey Mahallesi 09/b
Vahz-ı şark Mahallasi 22/a
Veled-i bevvâb Mahallesi 21/b
Veled-i Enbiyâ Mahallesi 08/b
Veled-i Habîb Mahallesi 10/b
Veled-i Harîrî Mahallesi 16/a
Veled-i hayrî Mahallesi 21/a
Veled-i mîzân Mahallesi 19/b
Veled-i Vezîrî Mahallesi 34/a
Velişemseddin Mahallesi 18/a, 22/b
Yahşîbey Mahallesi 20/a
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Yiğid Mahallesi 08/a
Zeyniler Mahallesi 05/a, 18/b,

Bursa’nın Köyleri
Abbasbey Karyesi 16/b, 19/b, 36/a
Ahî Karyesi 27/a
Anahor Karyesi 32/b
Avdancık Karyesi 13/a
Bacalar Karyesi 14/b
Balat Karyesi 30/a
Balyaz Karyesi 05/a, 05/b
Burakfakih Karyesi 05/a, 06/b, 08/b, 11/b, 24/b, 36/b
Çalı Karyesi 23/a, 35/b
Camili Karyesi 36/a
Canbazlar Karyesi 30/a, 30/b, 36/b
Çiğrilce Karyesi 09/b
Demirtaş Karyesi 03/a
Ebülbend Karyesi 28/b, 32/a, 33/a
Fidye-Kızık Karyesi 31/a, 35/b, 36/a, 38/a, 37/b
Gelinci Karyesi 07/a
Gölcük Karyesi 03/b
Güban Karyesi 20/b
Güzede Karyesi 31/a
Hamamlıkazık Karyeli 19/b
Hamîdli Karyesi 09/b
Hasanağa Karyesi 25/b
Hıdırlık Karyesi 14/a
İnder Karyesi 34/a
İnkaya Karyesi 28/b
İsabey Karyesi 07/b, 18/a
Kaldar Karyesi 25/a, 32/b
Kayacık Karyesi 37/a
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Kebîr Susağrık Karyesi 19/a
Keleste Karyesi 03/b
Kestel Karyesi 04/b
Meksârî Karyesi 17/b
Memiş Karyesi 23/a
Meysel Karyesi 27/b
Mîrî Karyesi 09/a
Münsil Karyesi 10/a
Müstemire Karyesi 30/b
Müyessi Karyesi 27/b, 28/a
Müyessil Karyesi 07/a
Nefs-i kete Karyesi 22/a
Nefs-i kete Karyesi 15/b, 24/a, 26/a
Ötmeyenicesi Karyesi 04/b
Ravnaz Karyesi 22/a
Revankaş Karyesi 33/b
Şeyh Karyesi 10/a
Suğurlık Karyesi 18/a, 32/a, 33/b, 37/a, 37/b, 38/a
Sunmatlı Karyesi 04/a
Timurcı Karyesi 11/b
Veled-i kazık Karyesi 17/a
Veliçavuş Karyesi 04/b
Yaylacık Karyesi 11/b
Yiğitçelik Karyesi 07/a
Yörükyenicesi Karyesi 03/a
Diğer İdari Birimler
Atranos Kazası 20/a
Hüdâvendigâr Vilâyet-i Cilîlesi dâhilinde Atranos Kazâsı kurâsından Bayındır Karyesi 24/a
Mahrûsa-i Bursa nevâhîsinden Atranos Nâhiyesi kurâsından Işıklar Karyesi 18/b
Mahrûsa-i Bursa nevâhîsinden Cebel-i atîk Nâhiyesi kurâsından Delîl-i kebîr Karyesi 13/a
Mahrûsa-i Bursa nevâhîsinden Cebel-i atîk Nâhiyesi kurâsından Duzaklı Karyesi 05/b
Mahrûsa-i Bursa Sancağı dâhilinde Mihaliç Kazâsı kurâsından Çataloğlı Karyesi 33/a
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Mahrûsa-i Bursa Sancağı dâhilinde ve Mudanya Kazâsı kurâsından Dede Karyesi 14/b
Mahrûsa-i Bursa'ya muzâfe Kete Kazâsı'na tâbi‘ Balatlı Karyesi 09/a
Vilâyet-i Hüdâvendigâr dâhilinde Karaman Sancağı 2/b
Aydın Vilâyeti dâhilinde Manisa 12/b
Bolı Sancağı'nda Kalyoz Karyesi'nde Kışla-i Evgî Mahallesi 03/b
Der-aliyye 05/b
Diyarbakır Vilâyeti dâhilinde Ergani Ma‘deni Kazâsı'na tâbi‘ Keydan Karyesi 24/b
Medîne-i Galata'da Fındıklı civârında Hacıreceb Mahallesi 18/a
Medîne-i Kütâhya 04/b
Medîne-i Üsküdar mahallâtından Kâdîasker Ahmed Efendi Mahallesi 2/b
Yanya Vilâyeti dâhilinde Tevnice Kazâsı kurâsından Litvanyavline Karyeli 18/a

B-) Kamu Görevlileri İndeksi
Defterde yapılan incelemeler neticesinde, kamu görevlisi olarak adlandırılabilecek 62
kişinin adı ve ünvanına rastlanılmıştır.

Bu kişiler üzerinde yapılan değerlendimeler

sonucunda, bunlar arasında 1 naib, 4 tane defterdar, 2 arz-ı halci, 1 dersiam, 5 emanetçi, 2
yüzbaşı, 4 kethüda, 10 katip, 3 muhasebecisi, 7 imam, 2 ihtiyar meclisi üyesi, 2 imaretçi, 11
muhtar, 2 onbaşı, 2 müezzin, 1 vakıf mütevellisi, 1 menzilcibaşı, 1 münadi bulunmaktadır.

Kamu Görevlileri İndeksi
İsim

Varak Numarası

Arz-ı hâlci Ali bin Ahmed 04/b
Arz-ı hâlci Salih Efendi ibn-i Süleyman 14/b
Asâkir-i Redîfe-i Şâhâne yüzbaşılarından Ali Ağa ibn-i Osman Ağa 04/b
Bât[bit]pazarı Münâdîsi Abdullah Molla ibn-i Mehmed 04/b
Defterdâr Nüzhet Efendi 20/b
Defterdâr Şerif Efendi 2/b
Dersiâm el-Hâcc Mehmed Said Efendi ibni'l-merkûm Mustafa Efendi 31/b
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Emânetci Abdullah Ağa ibn-i Mehmet Ağa 2/b
Emânetci Ahmed Molla ibn-i Himmet 2/b
Emânetci Ahmed Molla ibn-i Memiş bin Mehmed 11/a
Emânetci Latif Bey‘ ibn-i Mehmed Kâmil 2/b
Emânetci Rıza Bey ibn-i Ali Bey 2/b
Esnâf kethüdâsı Bâzârcı Mustafa Ağa ibn-i Abdullah 15/a
Esnâf kethüdâsı Hacı Ahmed Ağa ibn-i Ali 29/b
Evkâf Kalemi ketebesinden Ali Bey ibn-i Mehmed Emin Bey 04/a
Evkâf muhasebecisi Şevki Efendi ibn-i Osman Efendi 04/a
Evrâk Kalemi ketebesinden el-Hâcc Abdüllatif Bey ibn-i izzetlü el-Hâcc Mustafa Efendi 10/b
Hastahâne imamı Mehmed Şükri Efendi ibn-i el-Hâcc Esad Efendi ibn-i Abdullah 04/b
Hüdâvendiğâr Vilâyet-i Celîlesi Defterdârı Nüzhet Efendi 18/a, 27/a
Hüdâvendigâr Vilâyeti Defterdârı Arif Efendi 24/a, 24/b
Hüdâvendigâr Vilâyeti Muhâsebecisi İzzet Efendi 24/a
Hüdâvendigâr Vilâyeti Muhâsebecisi Tevfik Efendi 24/b
İhtiyâr meclisi a‘zâsından Hacı oğlı Ali Vânî bin Abdullah 14/b
İhtiyâr meclisi a‘zâsından İbrahim Ağa ibn-i Ahmed 15/b, 24/a
İmam Ahmed Efendi ibn-i Abdülkadir 14/b
İmam Emin Efendi 09/b
İmam Hâfız Mehmed Efendi 30/a
İmam Halil Efendi ibn-i Hacı İbrahim bin Salih 37/a
İmâm Muhyiddin Efendi ibn-i İbrahim Efendi 30/b
İmâretci Fayzullah bin Abdullah 05/b
İmâretci Hacı Said Ağa bin Hacı Ali 28/b
İsabey Karyesi Muhtarı el-Hâcc Arif Ağa ibn-i Ali 07/b
Ketebeden E's-Seyyid İsmail Efendi 28/b, 32/a, 32/b
Ketebeden E's-Seyyid Mehmed Tahir Efendi 31/a
Ketebeden Hacı Hüseyin Efendi 27/b, 28/a
Ketebeden Mahmud Efendi ibn-i Abdülhadi Efendi 24/a
Ketebeden Osman Efendi ibn-i Mustafa 05/b, 18/a, 20/b, 24/a, 24/b, 27/a, 27/b
Kethüdâ Halil İbrahim 30/a
Kethüdâ Said bin İbrahim 30/b
Kısmet-i askeriye ketebesinden E's-Seyyid İsmail Efendi 15/b
Kısmet-i askeriye ketebesinden Hacı Hüseyin Efendi 23/a
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Kısmet-i askeriye ketebesinden Süleyman Muhîb Efendi 16/b
Mahtâr-ı evvel Abdi oğlı Abdi bin Abdi 14/b
Mahtâr-ı sânî Abdullah Vânî oğlı Süleyman Ağa ibn-i Abdullah 14/b
Mecnûndede Mahallesi İmamı Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hasan 16/a
Mektûbî Kalemi ketebesinden Muhyiddin Efendi ibn-i Abdullah 10/b
Menzilcibaşı Ağa 24/b
Mü’ezzin Ahmed Molla ibn-i Mehmed bin Hüseyin 24/b
Mü’ezzin Edhem Dede Efendi ibn-i Şeyh Mehmed Efendi 14/a
Müyessil Karyesi Câmi‘-i Şerîfi'nin nukûd-ı mevkûfesi mütevellîsi Kulak oğlı Mehmed Emin
bin Süleyman 07/a
Muhtar Ahmed bin Mustafa 08/b
Muhtâr Eyüboğlı Osman Ağa ibn-i Ahmed bin Eyüb 20/b
Muhtâr Hacı Ahmed bin Mehmed 22/b
Muhtâr Kodaşoğlı Mehmed Raşid bin Osman 30/b
Muhtâr Kürd Hüseyin bin Mahmud 04/a
Muhtâr Mehmed Ağa ibn-i Hasan 15/b
Muhtâr Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin 24/a
Muhtâr Tahir Ağa ibn-i Hasan 17/a
Onbaşı İbrahim bin Mehmed 37/b
Onbaşı Mehmed bin Salih 31/a
Üsküdar Nâ’ibi Dağıstan-zâde Abdüllatif Şükri Efendi 2/b
Yüzbaşı Mustafa 11/b

C-) Dini Kimlikli Kişilerin İndeksi
Defterde geçen dini kimlikli kişiler üzerinde bir inceleme yapıldığında, defterde, 166
Müslüman ve 15 gayr-i müslimin kayıtlı olduğu görülmektedir. Müslümanlardan 1 kişinin
derviş, 27 kişinin el-hacc, 1 kişinin eş-şeyh, 8 kişinin es-seyyid, 15 kişinin molla, 2 kişinin
hâce, 86 kişinin hacı, 18 kişinin hafız, 6 kişinin imam, 2 kişinin muezzin sıfatıyla deftere
kaydedildiği anlaşılmaktadır. Gayr-i müslimlere bakıldığında ise, 14 kişinin heci, bir kişinin
papas ünvanıyla deftere kaydedildiği görülmektedir.
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Dini Kimlikli Kişilerin İndeksi
Müslümanlar
İsim

Varak Numarası

Derviş Mehmed bin Salih bin Mehmed 03/b
el-Hâcc Ahmed Muhtâr Bey ibn-i Mehmed Arif Ağa ibn-i İsmail Ağa 14/a
el-Hâcc Ali Rifat Efendi ibn-i Mehmed Emin Efendi ibn-i Abdullah 19/a
el-Hâcc Arif Ağa ibn-i Ali 07/b
el-Hâcc Edhem ibn-i Mehmed bin İsmail 20/a
el-Hâcc Hâfız Ahmed Efendi ibn-i Abdullah 05/b
el-Hâcc Hâfız Mehmed Kamil Efendi ibn-i Ali Rıza Efendi ibn-i Abdullah 06/a
el-Hâcc Hâlil Ağa ibn-i Mustafa 24/b
el-Hâcc Hasan Efendi ibn-i Hacı Ali 20/a
el-Hâcc Hüseyin 07/a, 09/a
el-Hâcc Hüseyin Ağa bin Salih bin Abdullah 11/a
el-Hâcc Hüseyin Ağa ibn-i Ahmed bin Hasan 11/a
el-Hâcc İbrahim Ağa bin Mustafa bin Halil 03/b
el-Hâcc Mehmed Ağa ibn-i Mehmed Nazmi Efendi 30/b
el-Hâcc Mehmed Arif Efendi ibn-i Himmet Ağa 10/a, 24/b
el-Hâcc Mehmed bin Ahmed 24/b
el-Hâcc Mehmed bin Ahmed bin Ali 16/a
el-Hâcc Mehmed bin Mustafa bin Abdurrahman 04/a
el-Hâcc Mehmed Efendi ibn-i Ahmed 28/b
el-Hâcc Mehmed Emin Ağa 04/a
el-Hâcc Mehmed Said Efendi ibni'l-merkûm Mustafa Efendi 31/b
el-Hâcc Mustafa Ağa bin Ali 30/b
el-Hâcc Mustafa bin Halil bin Abdullah 25/b
el-Hâcc Mustafa bin Hasan 24/b
el-Hâcc Mustafa Efendi ibn-i Ahmed Ağa 34/a
el-Hâcc Ömer Ağa ibn-i Hacı Salih bin Abdullah 32/b
el-Hâcc Osman Ağa ibn-i Abdülfettah 24/b
el-Hâcc Salih bin Salih bin Abdullah 23/a
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eş-Şeyh Mehmed Elvânî Efendi 38/a
E's-Seyyid Abdülkadir Necati Efendi ibni'l-Hâcc Süleyman Efendi 05/a
E's-Seyyid eş-Şeyh Mehmed Faik Efendi ibni'ş-Şeyh İsmail Efendi 19/a
E's-Seyyid İsmail Efendi 15/b, 18/a, 23/a, 24/a, 26/a, 28/b, 32/a, 32/b, 33/a
E's-Seyyid Mehmed Celaleddin Efendi 25/a
E's-Seyyid Mehmed Efendi 14/b
E's-Seyyid Mehmed Tahir Efendi ibn-i Abdullah 19/b, 31/a
E's-Seyyid Süleyman Necib Efendi 25/b
E's-Seyyid Yusuf Ziya 01/b
Ferhad Molla 30/b
Hâce Halil Ağa ibn-i Mehmed bin Ali 17/a
Hâce Salim Efendi ibn-i Ahmed bin Abdullah 08/b
Hacı Abdullah Ağa 30/b
Hacı Abdullah Ağa ibn-i Abdurrahman 29/b
Hacı Abdullah ibn-i Abdullah 26/b
Hacı Abdullah ibn-i Hacı Ali bin Abdullah 26/b
Hacı Ahmed 21/a, 28/b
Hacı Ahmed Ağa ibn-i Ali 29/b
Hacı Ahmed Ağa ibn-i Mehmed bin Musa 12/b
Hacı Ahmed bin Hacı Mustafa 28/a
Hacı Ahmed Efendi ibn-i Halil bin Ahmed 08/b
Hacı Aldülhalim Bey bin Hasan bin Abdullah 09/b
Hacı Ali Ağa ibn-i Mustafa 24/a
Hacı Ali Bey ibn-i Hacı Mehmed Efendi 17/a
Hacı Ali bin Bekir 35/b
Hacı Ali oğlı Salih bin Ali bin Hacı Abdullah 14/b
Hacı Bahri Bey ibn-i Arif Efendi 17/a
Hacı Bayrakdaroğlı Hacı Ali bin Hacı Muslihiddin bin Abdullah 26/b
Hacı Çelebi Efendi ibn-i Mehmed bin Abdullah 16/b
Hacı Edhem Ağa 08/b
Hacı Emin Ağa 31/a
Hacı Emin Ağa ibn-i Hüseyin ibn-i Salih 33/b
Hacı Emin Ağa ibn-i Mustafa 31/a
Hacı Eyüb Efendi ibn-i Ali bin İbrahim 25/b
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Hacı Fehim Ağa ibn-i Abdullah bin Abdülhamid 14/a
Hacı Gâlib Ağa ibn-i Ahmed 34/a
Hacı Halil Ağa ibn-i Ahmed 31/b
Hacı Halil Ağa ibn-i Hacı Salih 03/b
Hacı Halil bin Eylüb 03/a
Hacı Halil ibn-i Mehmed bin Ali 17/a
Hacı Hasan Ağa ibn-i İsmail bin Abdullah 36/a
Hacı Hasan bin Veysel 03/a
Hacı Hüseyin Ağa bin Hacı Halil bin Abdullah 13/a
Hacı Hüseyin Ağa ibn-i Abdullah bin Abdurrahman 29/b
Hacı Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Yusuf bin Abdullah 34/a
Hacı Hüseyin Ağa ibn-i Salih bin Abdullah 17/a
Hacı Hüseyin Efendi 23/a, 27/b, 28/a
Hacı Hüseyin oğlı Mustafa bin Osman ibn-i Abdullah 23/a
Hacı Hüseyin oğlı Osman bin Hasan bin Hacı Hüseyin 14/b
Hacı Hurşid Ağa ibn-i Abdullah bin Abdurrahman 11/a, 29/b
Hacı İbrahim Ağa ibn-i Abdullah 24/b, 32/b
Hacı İbrahim Ağa ibn-i Hacı Halil Ağa ibn-i Ahmed 20/a
Hacı İbrahim bin Ali 28/b
Hacı İbrahim bin Osman 26/b
Hacı İshak Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi ibn-i İshak 31/b
Hacı İsmail Ağa 12/a
Hacı İsmail Ağa ibn-i Hacı Halil 12/a
Hacı İsmail Ağa ibn-i İsmail 09/b
Hacı İsmail bin Süleyman 25/b
Hacı İsmail Efendi ibn-i İbrahim 12/a
Hacı İzzeddin bin Ali bin Süleyman 07/a
Hacı İzzeddin bin Süleyman 09/a
Hacı Kâmil Efendi ibn-i Süleyman 31/b
Hacı Mehmed Ağa 28/b
Hacı Mehmed Ağa ibn-i Ahmed 17/a
Hacı Mehmed Ağa ibn-i İsmail 09/b
Hacı Mehmed bin Abdullah 35/b
Hacı Mehmed bin Ali bin Ali 11/a
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Hacı Mehmed bin Osman 16/b
Hacı Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin 33/a, 32/a
Hacı Mehmed Emin Ağa ibn-i Mehmed Arif Ağa 04/a
Hacı Mehmed oğlı Hacı Hasan bin Osman bin Abdullah 34/a
Hacı Mehmedoğlı Halil 30/a
Hacı Mehmedoğlı Halil bin Mehmed 30/a
Hacı Muhyiddin bin Kâmil 19/b
Hacı Muslihiddin 26/b
Hacı Mustafa Ağa ibn-i Ali bin Ali 15/a
Hacı Mustafa Ağa ibn-i el-Hâcc Ahmed 17/a
Hacı Mustafa bin Ahmed 28/b
Hacı Mustafa bin Ali 09/a
Hacı Mustafa bin Hasan 35/b, 38/a
Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hasan bin Mehmed 15/a
Hacı Mustafa ibn-i Ahmed 17/a
Hacı Osaman Ağa bin-i İbrahim 26/b
Hacı Osaman Ağa ibn-i Halil bin Abdullah 10/a
Hacı Osman Ağa ibn-i Hüseyin bin Ahmed 28/b
Hacı Osman Ağa ibn-i Ömer bin Halil 12/a
Hacı Rıza Efendi 17/a
Hacı Rıza Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed Emin Efendi 17/a
Hacı Said Ağa bin Hacı Ali 28/b
Hacı Salih Ağa ibn-i Mehmed Emin ibn-i Abdullah 09/b,
Hacı Salih Ağa ibn-i Veliyyüddin 18/b
Hacı Salih bin Mehmed 28/b
Hacı Süleyman bin Hacı Ahmed bin Veliyyüddin 04/b
Hacı Süleyman bin Hacı Ali bin Süleymân 33/b
Hacı Süleyman bin Mehmed bin Abdullah 36/a
Hacı Süleyman ibn-i Musutafa bin Abdullah 29/b
Hacı Yakub 23/a
Hâfız Ahmed Efendi ibn-i Mustafa 29/b
Hâfız Ali bin Mehmed 09/b
Hâfız Ali Efendi ibn-i Mustafa 06/b
Hâfız Ali ibn-i Ahmed Ağa 25/b
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Hâfız Ali Molla ibn-i Abdullah bin Abdurrahman 08/b
Hâfız Hüseyin Efendi ibn-i Ahmed Ağa 24/b
Hâfız İsmail 19/b
Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Abdullah 20/a
Hafız Mehmed Efendi ibn-i Hace Seyid Ali 09/b
Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Hasan bin Abdullah 05/a
Hafız Mehmed Efendi ibn-i Mehmed Necmeddin Efendi 15/a
Hâfız Mehmed Emin Efendi ibn-i Abdullah bin Abdurrahman 21/a, 28/b
Hafız Mehmed Emin Molla 15/b
Hâfız Mehmed Emin Molla ibn-i Hacı İsmail 24/a, 26/a
Hâfız Mehmed Kamil Efendi ibn-i Mehmed Şakir Efendi 03
Hafız Mehmed Sıdkı Efendi 2/b
Hafız Mehmet Emin Molla ibn-i Hacı İsmail 15/b
Hâfız Süleyman 19/b
Hasan Molla 09/b
Hasan Molla ibn-i Feyzullah 09/b, 15/a
Hastahâne imamı Mehmed Şükri Efendi ibn-i el-Hâcc Esad Efendi ibn-i Abdullah 04/b
İmam Ahmed Efendi ibn-i Abdülkadir 14/b
İmam Emin Efendi 09/b
İmam Hâfız Mehmed Efendi 30/a
İmam Halil Efendi ibn-i Hacı İbrahim bin Salih 37/a
İmâm Muhyiddin Efendi ibn-i İbrahim Efendi 30/b
İsmail Molla 13/b
Mehmed Molla 10/a
Molla Hasan bin Feyzullah 13/a
Molla Hasan bin Osman bin Ali 05/b
Molla ibn-i Abdullah 13/a
Molla Mehmed 07/a, 09/a
Molla Mehmed bin Hacı İzzeddin 27/b
Mollla Mustafa bin Hüseyin 04/a
Mü’ezzin Ahmed Molla ibn-i Mehmed bin Hüseyin 24/b
Mü’ezzin Edhem Dede Efendi ibn-i Şeyh Mehmed Efendi 14/a
Raşid Molla 05/b
Rıza Molla ibn-i Mustafa 09/a
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Salih Molla 11/a
Salih Molla bin Yusuf 28/b
Gayr-i Müslimler
İsim

Varak Numarası

Heci Banayot veled-i Bako veled-i Hüdâverdi 28/b
Heci Bedros veled-i Karabet veled-i Hüdâverdi 08/a
Heci Dimitri veled-i Panayot veled-i Zahari 17/b
Heci Doka oğlı Yorgi veled-i Yorgi 37/b, 38/a
Heci Kirkor veled-i Arakil veled-i Itâm 09/b
Heci Kostanti veled-i Dimitri 03/a
Heci Minyako oğlı Heci Endon veled-i Dimitraki 19/a
Heci Ohannes veled-i Karabet veled-i Hüdâverdi 16/a
Heci Sava veled-i Dimitri veled-i Hüdâverdi 20/b
Heci Tanaş veled-i Matako 38/a
Heci Tanaş veled-i Misako 37/b
Heci Tanaş veled-i Niyabot 18/a
Heci Yani 17/b
Heci Yavan veled-i Andriye 08/a
Papas Yorgi veled-i Kostanti 37/b
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL VE EKONOMİK BİLGİLER
A-) Sosyal Konular Hakkında Bilgiler
a-) Vakıf Teşkilatı
Osmanlı Devleti’inde de diğer Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi vakıf
müessesesi önemli bir yer tutmaktaydı.

Devletin ilk kurulduğu dönemlerden itibaren

vakıfların kurulması özendirilmiş ve var olan şer’I ve örfi kurallar çerçevesinde bu vakıflara
devlet tarafından dokunulmamıştır. Vakfiyelerinde belirtilen kurallar çerçevesinde yönetilen
ve hizmet veren bu vakıflar sayesinde, Osmanlı toplumunun sosyal ihtiyaçları devletin
yardımına gerek duyulmadan hallededilebimiştir. Başta padişahlar ve hanedan üyeleri olmak
üzere çeşitli devlet adamlarının da vakıflar kurmak suretiyle toplumun ihtiyaçlarının
karşılanmasında rol oynadığı bilinmektedir. Osmanlı devleti’nin bir dönem başkentliğini
yapan Bursa’da da pek çok vakıf kurulmuştur. Bu defterde yapılan incelemeler sonucunda,
kayıtlarda 21 vakfın isminin geçtiği görülmüştür. Bu vakıfların listesi aşağıda verilmişitir:
Vakıf İndeksi
Abbas Bey Vakfı

16/b, 27/a, 36/a

Akçağlansu Vakfı

22/b

Amca-zâde Hüseyin Paşa Vakf-ı Şerîfi

33/a

E's-Seyyid Mehmed Elvânî Efendi Vakf-ı Şerîfi
Gökcecik Hâtun Vakfı

37/a

Has Biga Çavuş Vakfı

23/a, 28/a

Hasan Ağa Vakf-ı Şerîfi

25/b

32/a, 37/b

İmam Süknâsı Vakf-ı Şerîfi 36/a
İshak Paşa Vakfı

22/b, 31/a, 35/b, 36/a, 37/b, 38/a
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Ivaz Paşa Vakf-ı Şerîfi

17/a

Mahmud Halil ibn-i İbrahim Paşa Vakf-ı Şerîfi

14/a

Müyessil Köyü Camii Vakfı 07/a
Murâd Hân-ı Sânî tâbe sarâhu hazretleri vakf-ı şerîfleri

36/a

Nakş-ı bendî Dergâhı Vakf-ı Şerîfi 14/b
Sultan Emîr Hazretleri Vakf-ı Şerîfi 18/b
Sultan Hüdâvendigâr Gâzi Hazretleri Vakf-ı şerîfi 17/a, 27/b, 28/b
Sultan Orhan Gazî Vakf-ı Şerîfi

25/a

Sultan Yıldırım Bâyezid Hân tâbe serâhu Hazretleri Vakf-ı Şerîfi 09/b
Tavıklı-zâde el-Hâcc Kemaleddin Efendi Vakf-ı Şerîfi

28/a

Timurtaş Paşa Vakf-ı Şerîfi 08/a
Umur Bey Gâzi Vakf-ı Şerîfi

20/b

b-) Esnaf Teşkilatı
11. yüzyılda Ahi Evran adıyla bilinen Şeyh Nasireddin el-Hoyi tarafından Anadolu’da
temelleri atılan Ahi teşkilatı yüzyıllar boyunca varlığını devam ettirmiş, önce lonca ardından
da gedik adını alarak 19. yüzyılın sonlarına doğru ortadan kalkmıştır. Ahi Evran’ın kurmuş
olduğu bu esnaf müessesesi, yüzyıllar boyunca bütün esnaf, sanatkâr ve meslek erbabına yön
vermiş ve çalışmalarını düzenlemiştir. Esnaf için gerekli olan hammadde alım satımı,
dağıtımı, onların işlenmesi, işlendikten sonra alınıp satılması kanunnameler, tüzükler ve narh
ayarlamalarıyla Ahi teşkilatınca kontrol edilmeye başlanmıştı.29 Ahilik müessesesinin ilk
ortaya çıktığı dönemlere bakıldığında, bir tarikat görünümünde olduğu, zaman zaman da
siyasi fonksiyonlara da sahip olduğu bilinmektedir. Ahilik müessesesinin en önemli
fonksiyonlarından biri de yardımlaşma ve sosyal dayanışmayı temel alan sosyal
fonksiyonudur. 30 Osmanlılar tarafından fethinden itibaren, Bursa’da varlığını devam ettiren
esnaf teşkilatları şehrin ekonomisinin can damarını oluşturmaktaydı. bu çalışmanın konusu
olan defter incelendiğinde 103 Müslüman ve 24 gayr-ı müslim esnafın adının kaydedildiği
anlaşılmaktadır.

29
30

Neşet Çağatay, “Bir Türk Kurumu Olan Ahilik”, TTK, Ankara, 1989, s. 215
Veysi Erken, “Bir Sivil Örgütlenme Modeli: Ahilik”, Seba Yay., Ankara, 1998, s.50
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Esnaf İndeksi
Müslümanlar
İsim

Varak Numarası

Arabacı Salih bin Ali 27/a
Arpacı Mustafa ibn-i Mehmed 18/b
Aşcı Emin Ağa bin Süleyman bin Abdurrahman 31/b
Athâneci Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Said bin Abdullah 15/a
Attâr Ali Bey ibn-i Mehmed Habib bin Abdullah 20/b
Attâr el-Hâcc Mustafa Efendi ibn-i Ahmed Ağa 34/a
Attâr Hacı Mehmed Ağa ibn-i Ahmed 17/a
Attâr Hacı Rıza Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed Emin Efendi 17/a
Bakkâl Ebubekir Ağa bin Ali 12/a
Basmacı Salim zevcesi Hürmüz Hâtun ibnete Yakub bin Abdullah 10/b
Bâtpazarı esnafından Hasan Ağa ibn-i Yusuf bin Abdullah 13/a
Bâzârcı esnâfından İsmail bin Ahmed bin Abdullah 04/a
Bazarcı Hacı Hurşid Ağa ibn-i Abdullah bin Abdurrahman 11/a, 29/b
Bâzârcı Hacı Mustafa Ağa ibn-i Ali bin Ali 15/a
Bâzârcı Halil bin Ahmed ibn-i Abdullah 06/b
Bâzârcı Mustafa Ağa ibn-i Yusuf 04/a
Berber Ahmed bin Ebubekir 04/a
Berber el-Hâcc Edhem ibn-i Mehmed bin İsmail 20/a
Berber Haşmet Ağa ibn-i Halil bin İbrahim 28/b
Berber Şevki bin Ali ibn-i Abdullah 08/b
Berber Şuayb Molla bin Ali 08/b
Bıçakcı Halil bin Abdullah 30/b
Buzcı Mehmed Raşid Bey ibn-i Mehmed Raif Bey 16/a
Buzcı Raif Bey ibn-i Halil 16/a
Çeşmeci Hacı İbrahim Ağa ibn-i Abdullah 24/b
Çıkrıkcı İzzet Ağa 11/a, 29/b
Çubukcı Hacı Osman Ağa ibn-i Ömer bin Halil 12/a
Cûratcı Yusuf Ağa ibn-i Mustafa 20/a
Debbâğ esnafından Derviş Mehmed bin Salih bin Mehmed 03/b
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Debbâğ esnafından Hacı Halil Ağa ibn-i Hacı Salih 03/b
Debbağ Hüseyin Ağa 24/b
Değirmenci Mehmed bin Ahmed bin Abdullah 31/b
Değirmenci Mehmed bin Osman 19/a
Demirci Hüseyin ibn-i Osman 38/a
Demirci İbrahim bin Mustafa 04/b
Dibekci Mehmed Ali bin Hasan 06/b
Dikici esnâfından Hacı Gâlib Ağa ibn-i Ahmed 34/a
Dikici esnâfından İsmail Ağa ibn-i Hacı İbrahim bin Abdullah 34/a
Doğramacı Mehmed Arif ibn-i Mehmed 11/b
Dolabcı esnafından İmam oğlu Hasan Efendi ibn-i Halil bin Abdullah 06/b
Dolabcı Eyüb bin Abdullah 06/b
Düvenci Mustafa Çavuş bin Süleyman bin Abdullah 04/a
Duhâncı Mahmud Ağa ibn-i Mehmed Ağa 14/a
Eskici Alioğlı Mustafa bin Ali bin Abdullah 23/b
Eskici Esad Ağa ibn-Mustafa bin Mehmed 27/a
Eskici Hüseyin bin İbrahim bin Abdurrahman 23/a
Eskici İsmail bin Mehmed bin Abdullah 22/b
Esnâf kethüdâsı Bâzârcı Mustafa Ağa ibn-i Abdullah 15/a
Esnâf kethüdâsı Hacı Ahmed Ağa ibn-i Ali 29/b
Esnâfdan Abdülaziz bin Mehmed 04/b
Halvacı Hacı Hüseyin Ağa ibn-i Abdullah bin Abdurrahman 29/b
Halvacı Mehmed bin Hasan 22/b
Hamurcı el-Hâcc Hüseyin Ağa bin Salih bin Abdullah 11/a
Hamurcı Hacı Hüseyin Ağa ibn-i Salih bin Abdullah 17/a
Hancı Süleyman Ağa ibn-i Abdülkadir 25/b
Havlucı Hacı Ahmed Ağa ibn-i Mehmed bin Musa 12/b
Havlucı İbrahim bin Abdullah 18/b
Kahveci Abdülkadir bin Süleyman 18/a
Kahveci el-Hâcc Osman Ağa ibn-i Abdülfettah 24/b
Kahveci İsmail Ağa ibn-i Mehmed Said Bey 05/a
Kahveci Tahir ibn-i Süleyman 06/b
Kasâb Hacı Aldülhalim Bey bin Hasan bin Abdullah 09/b
Kasâb Hacı İsmail Ağa ibn-i İsmail 09/b
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Kasâb Hâfız Ali Molla ibn-i Abdullah bin Abdurrahman 08/b
Kasâb İbrahim bin Ömer bin Ahmed 08/a
Kassâb kalfası Mustafa bin İbrahim bin Hasan 27/a
Köfteci Salih Molla ibn-i Halil bin Abdullah 12/a
Köfteci Salih Molla ibn-i Halil bin Abdullah 29/b
Kömürci Ali bin Mustafa 18/a
Kotacı Mehmed Ağa ibn-i Abdullah 23/b
Kullabcı Hacı Mehmed Ağa 31/b
Kullabcı Salih Ağa ibn-i Hayreddin bin Abdullah 22/a
Kundakcı Eyüb bin Abdullah bin Abdurrahman 12/a
Leblebici Hacı İsmail Ağa ibn-i Hacı Halil 12/a
Mantıcı Yusuf Ağa ibn-i Abdulluh bin Abdurrahman 2/b
Na‘l-band Eyüb Ağa ibn-i Hüseyin 27/a
Na‘l-band Hacı Salih Ağa ibn-i Veliyyüddin 18/b
Na‘l-band Halil Ağa bin Ahmed bin Abdullah 31/b
Na‘lband Hüseyin bin Mehmed 05/b
Na‘l-band Mustafa bin Emin 31/b
Na‘l-bend Hacı Mustafa Ağa ibn-i el-Hâcc Ahmed 17/a
Na‘l-bend Mustafa bin Mustafa bin Abdullah 22/b
Nakkâş İbrahim Ağa ibn-i Ali 24/b
Nakkaş İsmail Ağa ibn-i Abdullah bin Abdarrahman 14/a
Peştemalci İbrahim bin Ali 20/b Sahhaf Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hasan bin Mehmed 15/a
Sahhaf Mustafa Cavid Efendi ibn-i Mehmed Rıza Efendi 15/a
Sarac Hacı Abdullah Ağa ibn-i Abdurrahman 29/b
Sarac Hacı Süleyman ibn-i Musutafa bin Abdullah 29/b
Şekerci Hacı Mehmed bin Ali bin Ali 11/a
Semerci Halil bin Ahmed bin Hacı Hasan 22/b
Semerci Hüseyin bin Mustafa bin Abudullah 12/b
Semerci Said 14/b
Semerci Yusuf bin Abdullah bin Ali 12/b
Şerbetçi Arnavud Yunis bin Yusuf bin İsmail 16/a
Şerbetçi Esnafı Kethüdâsı İsmail bin Abdullah 16/a
Şerbetçi esnâfından el-Hâcc Mehmed bin Ahmed bin Ali 16/a
Südcü Sadeddin bin Eyüb 06/b
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Tırâz esnâfından Mehmed Said Efendi ibn-i Habib 20/a
Uncı Ali Ağa ibn-i Ahmed bin Abdullah 29/b
Uncı İbrahim Ağa ibn-i Mehmed Said 29/b
Uncı Mahmud Ağa ibn-i Ali 21/b
Uncı Receb Ağa ibn-i Yahya bin Receb 29/b
Yorgancı Raif Molla ibn-i Ali Efendi 24/b
Gayr-i Müslimler
İsim

Varak Numarası

Arpacı Ağası veled-i Kigorak veled-i Atam 26/b
Bakırcı İstoraki veled-i Andon veled-i Hüdâverdi 17/a
Bakkal Antil veled-i Eliya 32/a
Bakkal Apostol veled-i Nikola 33/b
Bakkal Bavakim veled-i Estori 20/a
Bakkal İstoraki veled-i İsterani 20/a
Bakkal Mancalalı veled-i Anaştaş 20/a
Bakkal Vasili 24/b
Bakkal veled-i Yorgi 20/a
Berber Avnik veled-i Anot 26/b
Çorbacı Soğar veled-i Panayot 28/b
Dülger Esteryanoz veled-i Dimitri 25/a
Duhancı Manol veled-i Samon veled-i Hüdâverdi 33/b
İmrozlı Dülger İsteraki veled-i Niyabot veled-i Dimitraki 20/a
İmrozlı Dülger Yorgi veled-i Favni veled-i Dimitri 20/a
Kapamacı Matyos veled-i Agob veled-i Hudâverdi 07/b
Kasâb Yorgi veled-i Tanaş 11/a
Kolancı Haralam veld-i Panayot 31/b
Kunduracı Heci Bedros veled-i Karabet veled-i Hüdâverdi 08/a
Pabuşcı Artin veled-i Agob 27/b
Sucukcu Elbe veled-i Dimitri veled-i Atam 28/b
Tanburacı Heci Endon oğlı Heci Artil veled-i Endon 26/b
Uncı Esbandol veled-i Kostanti veled-i Pradrobe 16/b
Vapurcı Yorgi veled-i Praşkova veled-i Hüdâverdi 08/a
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c-) Nafaka ve Vasi Tayini

Nafaka, aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerine verdiği erzak, yiyecek,
para gibi nesnelerdir. Boşanma, kaybolma ya da ölüm gibi olaylardan dolayı nafaka verilirdi.
Nafaka mahkeme kararıyla verilirdi. İslam hukukunda aciz kimselerin koruma işlerini
üstlenen kişiye vasi adı verilir. Vasi olan kimse mahkemeden nafaka talep etme hakkına
sahiptir. Vasilik görevi çoğunlukla babanın ölümü üzerine, çocuklarına bakmakla yükümlü
olan anneye verilmektedir. Bazen de akrabalardan ya da mahalleden güvenilir bulunan
kişilere de vasilik görevi verilmiştir. Müslim ve gayr-i müslimlerden ölen kişilerin mal, eşyâ
ve mülklerin ser’î mahkemece tespiti yapmakta ve vârislerin arasında taksîm edilerek,
vârisleri küçük yaşta ise ona bir vâsi ta’yîn edilmektedir. Reşit yaşta olmayan vârisin
hissesine düsen mallar vâsiye emanet edilmekteydi. Vâsi ta’yîn edilen kimselerin anne, amca,
dayı, enişte gibi yakın akraba olmalarına dikkat edilirdi. Ta’yîn edilen kisinin vâsiligi, çocuk
buluğ çağına erince kaldırılmakta ve vâris; mal, eşya ve mülkünün tasarruf hakkını elde
etmektedir. Bulûğ çağına gelmemiş vâsilere eğer annesi vâsi ta’yîn edilmişse yine kadı
tarafından da mallarını idâre için bir nazır ta’yîn edilmektedir.
Bu defterde nafaka ve vasi tayininden bahsedilen varak numaraları aşağıda verilmiştir:
02/b, 03/a, 03/b, 04/b, 05/a, 05/b, 06/a, 6/b, 07/b, 08/a, 09/b, 10/a, 10/b, 11/b, 14/b,
16/b, 18/a, 19/a, 19/b, 20/b, 22/a, 22/b, 30/a, 31/b, 33/a, 33/b, 36/b, 37/a, 37/b, 38/a
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SONUÇ
Osmanlı Devleti zamanında mahkeme kayıtları düzenli bir şekilde tutulmuştur. Bu
kayıtlardan o dönemde meydana gelen olayları ve dönemin genel özelliklerini, defterin
yazıldığı bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik, dinî, etnik ve daha pek çok özelliklerini
çıkarabiliriz. Bu sebeple Osmanlı Şeriyye Sicil Defterleri’nin kaynak değeri son derece
mühimdir.
C-102 numaralı Bursa Şeriye Sicili esas alınarak hazırlanan bu çalışma ile 1292 / 1877
yılında Bursa’nın kültürel, idari, sosyal ve ekonomik yapısı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek
mümkün olmuştur. Bu çalışmada, ilk olarak, Bursa’nın tarihine kısaca değindikten sonra,
Osmanlı Devleti’ndeki arşivcilik çalışmaları ve şeriye sicillerinin önemi hakkında ayrıntılı bir
değerlendirme yapılmıştır. Ardından, incelenen belgenin özellikleri, defterin tanıtımı, belge
özetleri, konu indeksi ve şahıs adları indeksi verilmiştir. Daha sonra, idari birimler, kamu
görevlileri ve dini kimlikli kişilerin indeksi de verildikten sonra Bursa’nın bu döneme ait
sosyal ve ekonomik durumunu anlamada yardımcı olacak vakıflar, esnaf teşkilatı ve nafakavasi tayini gibi mevzulara değinilmiştir. Sonuç kısmında yapılan bu kısa değerlendirme ile
teze son verilmiştir.

105

KAYNAKÇA
ABACI, Nurcan, Bursa Şehri’nde Osmanlı Hukukunun Uygulanması (17. yy ), Kültür
Bakanlığı yay. , Ankara, 2001

AKDAĞ, Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, Barış yay. , C.2, Ankara, 1999
AKGÜNDÜZ,

Ahmet, Şer‛iye Sicilleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yay. , C.1,

İstanbul,1988
AŞIKPAŞAZADE, Osmanoğullarının Tarihi, haz. Kemal Yavuz – M.A.Yekta Saraç , K
kitaplığı yay. , İstanbul, 2003
AYDIN, Mehmet Akif ˝ Osmanlı’da Hukuk ˝, Osmanlı Devleti Tarihi , ed. Ekmeleddin
İhsanoğlu, Ircıca , İstanbul, 1994
BAYKARA,

Tuncer, Anadolu’nun

Tarihi

Coğrafyasına

Giriş I , Türk

Kültürünü

Araştırma yay. , Ankara, 1988
ÇETİN, Osman, ˝ Bursa Şer‛î Mahkeme Sicillerinden Notlar˝, U.Ü.İ.F.D. , C.2, Sayı 2,
Bursa, 1987
_______; ˝ Osmanlı Devletinin Kuruluşunda Ahiler ˝ , Osmanlı İmparatorluğu’nun Kurucusu
Osman Gazi ve Dönemi ( Sempozyum Sonuç Bildirileri ), Bursa Kültür Sanat ve Turizm
yay. Bursa, 1996
DOĞRU,

Halime,

XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı

Kentlerinin Sosyal ve

Ekonomik

Görüntüsü, Anadolu Üniversitesi yay. , Eskişehir, 1995
ERGENÇ Özer, XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa , ( Yayınlanmamış Doçentlik Tezi),
Ankara, 1979
EVLİYA ÇELEBİ, Seyahatname, haz. Zuhuri Danışman, Zuhuri Danışman yay., 3.Kitap,
İstanbul, 1970
HIZLI, Mefail, ˝Bursa’da Tekâlif-i Örfiye Uygulamaları (XVIII. yy. İkinci Yarısı ) ˝ ,
U.Ü.İ.F.D. , C.10, sy.2, Bursa,2001

106

İBNİ BATUDA, Seyahatname, haz. Mümin Çelik, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1993
İNALCIK, Halil , Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), çev. Ruşen Sezer, Yapı
Kredi yay. , İstanbul ,2003
______ ;˝Bursa ˝ , D.İ.A , C. 6, s.446
______ ;˝ Mahkeme ˝, İ.A, M.E.B yay.,VII, s.149
İPŞİRLİ, Mehmet, ˝ Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı ˝ ,Osmanlı Devleti Tarihi 1, ed.
Ekmeleddin İhsanoğlu , Ircıca, İstanbul,1994,
KAZICI, Ziya, İslam Müesseseleri Tarihi, Kayhan yay. , İstanbul , 1996
KÖSEOĞLU, Neşet, Tarihte Bursa Mahalleleri (XV. ve XVI. yy) , Ant Basımevi, Bursa,
1946
KURT, Abdurrrahman, Bursa Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi (1839-1876 ), U.Ü. basımevi,
Bursa, 1998
KÜTÜKOĞLU, Mübahat, ˝ Osmanlı İktisadi Yapısı ˝ , Osmanlı Devleti Tarihi 1, ed.
Ekmeleddin İhsanoğlu, Ircıca, İstanbul , 1994
MEHMET NEŞRÎ , Neşrî Tarihi, haz. M.A. Köymen, Kültür ve Turizm Bakanlığı yay.,
Ankara,1983
OĞUZOĞLU, Yusuf, Osmanlı Devlet Anlayışı, Eren yay., İstanbul, 2000
______; ˝Osmanlı Döneminde Bursa ˝, Bursa Defteri, sy. 3, Bursa, Eylül 1999
ORTAYLI, İlber, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı ,Turhan Kitabevi
yay. , Ankara, 1994
ÖCALAN, Hasan Basri, Bursa’da Tasavvuf Kültürü (XVII. Yy. ), Gaye Kitabevi, Bursa ,
2000
ÖZCAN, Abdülkadir,˝ Osmanlı

Askeri

Teşkilatı ˝, Osmanlı Devleti

Tarihi 1, ed.

Ekmeleddin İhsanoğlu, Ircıca, İstanbul , 1994
ÖZKAYA, Yücel, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayanlık, T.T.K yay. Ankara, 1994

107

PAKALIN, Mehmet Zeki, Tarih Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, M.E.B yay. , Iİstanbul,
1983
SEVİM, Sezai, ˝ Fethin Bursa’ya Kazandırdıkları ˝ , Gümüşlü’den
Günümüze Osmanlı Kültüründe Bursa , haz. H. Basri Öcalan , Türkiye Yazarlar Birliği yay. ,
İstanbul, 2003
PAY, Salih, ˝Bursa Kadı Defterleri ve Önemi˝, U.Ü.İ.F.D. , C.10, Sayı 2, Bursa, 2001
SAMİ, Şemsettin, Kamus-u Türki , Çağrı yay. İstanbul, 1995
TABAKOĞLU, Ahmet, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi , Dergah yay. ,
İstanbul, 1985
_______ ; Türk İktisat Tarihi , Dergah yay. , İstanbul, 1998
UMAR Bilge, Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İnkılap yay. ,İstanbul, 1993
UZUNÇARŞILI,

İsmail

Hakkı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye

Teşkilatı, T.T.K.

yay. ,

Ankara,1998
YEDİYILDIZ, Asım, ˝ Şer‛iye Sicillerine Göre Bursa’nın Sosyo- Ekonomik Yapısı
( 1656-1658 )˝, V.D, C.23
_______ ;˝ 17. Asır Bursa Evleri ˝, U.Ü.İ.F.D. C.12, sy.1, 2003
YİNANÇ, Mükrimin Halil, ˝ Bursa ˝, İslam Ansiklopedisi, M.E.B yay. , C. II

108

KAYNAKÇA
ABACI, Nurcan, Bursa Şehri’nde Osmanlı Hukukunun Uygulanması (17. yy ),
Kültür Bakanlığı yay. , Ankara, 2001

AKDAĞ, Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, Barış yay. , C.2, Ankara,
1999
AKGÜNDÜZ, Ahmet, Şer‛iye Sicilleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yay. , C.1,
İstanbul,1988
AŞIKPAŞAZADE, Osmanoğullarının Tarihi, haz. Kemal Yavuz – M.A.Yekta Saraç , K
kitaplığı yay. , İstanbul, 2003
AYDIN, Mehmet

Akif ˝ Osmanlı’da Hukuk ˝, Osmanlı Devleti

Tarihi , ed.

Ekmeleddin İhsanoğlu, Ircıca , İstanbul, 1994
BAYKARA, Tuncer, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına

Giriş I , Türk Kültürünü

Araştırma yay. , Ankara, 1988
ÇETİN, Osman, ˝ Bursa Şer‛î Mahkeme Sicillerinden Notlar˝, U.Ü.İ.F.D. , C.2, Sayı
2, Bursa, 1987
_______; ˝ Osmanlı Devletinin Kuruluşunda Ahiler ˝ , Osmanlı İmparatorluğu’nun
Kurucusu Osman Gazi ve Dönemi ( Sempozyum Sonuç Bildirileri ), Bursa Kültür
Sanat ve Turizm yay. Bursa, 1996
DOĞRU, Halime, XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik
Görüntüsü, Anadolu Üniversitesi yay. , Eskişehir, 1995
ERGENÇ Özer, XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa , ( Yayınlanmamış Doçentlik Tezi),
Ankara, 1979

EVLİYA

ÇELEBİ, Seyahatname, haz. Zuhuri Danışman, Zuhuri Danışman yay.,

3.Kitap, İstanbul, 1970
HIZLI, Mefail, ˝Bursa’da Tekâlif-i Örfiye Uygulamaları (XVIII. yy. İkinci Yarısı ) ˝ ,
U.Ü.İ.F.D. , C.10, sy.2, Bursa,2001
İBNİ BATUDA, Seyahatname, haz. Mümin Çelik, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1993
İNALCIK, Halil , Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), çev. Ruşen Sezer,
Yapı Kredi yay. , İstanbul ,2003
______ ;˝Bursa ˝ , D.İ.A , C. 6, s.446
______ ;˝ Mahkeme ˝, İ.A, M.E.B yay.,VII, s.149
İPŞİRLİ, Mehmet, ˝ Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı ˝ ,Osmanlı Devleti Tarihi
1, ed. Ekmeleddin İhsanoğlu , Ircıca, İstanbul,1994,
KAZICI, Ziya, İslam Müesseseleri Tarihi, Kayhan yay. , İstanbul , 1996
KÖSEOĞLU, Neşet, Tarihte Bursa Mahalleleri (XV. ve XVI. yy) , Ant Basımevi,
Bursa, 1946
KURT, Abdurrrahman, Bursa Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi (1839-1876 ), U.Ü.
basımevi, Bursa, 1998
KÜTÜKOĞLU, Mübahat, ˝ Osmanlı İktisadi Yapısı ˝ , Osmanlı Devleti Tarihi 1, ed.
Ekmeleddin İhsanoğlu, Ircıca, İstanbul , 1994
MEHMET NEŞRÎ , Neşrî Tarihi, haz. M.A. Köymen, Kültür ve Turizm Bakanlığı yay.,
Ankara,1983
OĞUZOĞLU, Yusuf, Osmanlı Devlet Anlayışı, Eren yay., İstanbul, 2000
______; ˝Osmanlı Döneminde Bursa ˝, Bursa Defteri, sy. 3, Bursa, Eylül 1999

ORTAYLI, İlber, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı ,Turhan
Kitabevi yay. , Ankara, 1994
ÖCALAN, Hasan Basri, Bursa’da Tasavvuf Kültürü (XVII. Yy. ), Gaye Kitabevi,
Bursa , 2000
ÖZCAN, Abdülkadir,˝ Osmanlı Askeri Teşkilatı ˝, Osmanlı Devleti Tarihi 1, ed.
Ekmeleddin İhsanoğlu, Ircıca, İstanbul , 1994
ÖZKAYA, Yücel, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayanlık, T.T.K yay. Ankara, 1994
PAKALIN, Mehmet Zeki, Tarih Terimleri ve

Deyimleri Sözlüğü,

M.E.B yay. ,

Iİstanbul, 1983
SEVİM, Sezai, ˝ Fethin Bursa’ya Kazandırdıkları ˝ , Gümüşlü’den
Günümüze Osmanlı Kültüründe Bursa , haz. H. Basri Öcalan , Türkiye Yazarlar Birliği
yay. , İstanbul, 2003
PAY, Salih, ˝Bursa Kadı Defterleri ve Önemi˝, U.Ü.İ.F.D. , C.10, Sayı 2, Bursa, 2001
SAMİ, Şemsettin, Kamus-u Türki , Çağrı yay. İstanbul, 1995
TABAKOĞLU, Ahmet, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi , Dergah
yay. , İstanbul, 1985
_______ ; Türk İktisat Tarihi , Dergah yay. , İstanbul, 1998
UMAR Bilge, Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İnkılap yay. ,İstanbul, 1993
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, T.T.K. yay. ,
Ankara,1998
YEDİYILDIZ, Asım, ˝ Şer‛iye Sicillerine Göre Bursa’nın Sosyo- Ekonomik Yapısı
( 1656-1658 )˝, V.D, C.23
_______ ;˝ 17. Asır Bursa Evleri ˝, U.Ü.İ.F.D. C.12, sy.1, 2003
YİNANÇ, Mükrimin Halil, ˝ Bursa ˝, İslam Ansiklopedisi, M.E.B yay. , C. II

EKLER
EK-1/ C-102 NOLU DEFTERİN TRANSKRİPSİYONU
Sahife No
Hüküm No
Tarihi
Konusu

: 01/b
: 01
: 23.Ra.1292
: Şer‘î mahkemelere sunulan şahitlerin, güvenilir olduklarını beyan edenlerin,
isim ve şöhretleriyle birlikte senetlerde yazılması gerektiği.

Şukka
Fazîletli Efendi,
Muhakemât-ı Şer‘iyye'de ikâme olunan şuhûdun evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve
ba‘dehû alenen tezkiyeleri bi'l-icrâ şâhidlerin senedât-ı Şer‘ıyyede müzekkîlerinin isim ve
şöhretiyle berâber derc ve imlâsı sene [12]83 târihinde şeref-sâdır olan fermân-ı âlî
iktizâsından bulunduğu halde şu aralık li-ecli't-tedkîk Fetvâ-hâne'ye havâle olunan ekser
senedâtta şuhûdun ber-vech-i muharrer sırren ve alenen tezkiye olunduklarına dâ’ir kayd
görülememesinden ve müzekkîlerinin isim ve şöhretlerinin derc edilmemesinden nâşi li-ecli'lıslâh mahallerine i‘âde ve isrâ olunmakda ise de ba‘zan Fetvâ-hâne'ye vürûdunun ta’ahhürü
ve nüvvâbın tebdîli eshâb-ı mesâliha özri dâ‘î ve husûsiyle Bâb-ı âlî'den gelen mevâd-ı
cezâ’iyyede hem işin te’hîr ve hem de senedât-ı Şer‘iyyenin nazar-ı âmmede tenkîs-ı i‘tibârını
mü’eddî olduğundan ba‘d ez-in taraf-ı Şer‘den tanzîm olınacak senedâtta ber-mûceb-i fermânı âlî müzekkîler ve illeti, isim ve şöhretlerinin ve bir maddede isbât-ı verâset ve vekâlet gibi
birkaç cihetle şâhid istimâ‘ olınmak ve her birinin müzekkîleri ayrı ayrı bulunmuş olduğu
takdîrde cümlesinin i‘lâmlarına derc ve tastîri lâzım geleceğinin ta‘mîmen hukkâm-ı Şer‘-i
şerîfe bildirilmesi cânib-i Fetvâ-hâne'den bâ-müzekkire ifâde kılınmış ve bu sûret muvâfık-ı
hâl ü maslahat bulunmuş olmağla ba‘de-mâ ber-minvâl-i muharrer himmet ve i‘tiyâd
olunması lâzım geleceği beyânıyla işbu şukka-i mahsûsa tahrîr ve tesyîr kılındı. Fi 23
Rebî‘u'l-evvel sene [1]292 ve fî 17 Nisan sene[1]291.
***
Sahife No
Hüküm No
Tarihi
Konusu

: 01/b
: 02
: 3.Ra.[12]92
: Muhâcirînden vefât edenlerin vârislerinin haklarının korunması hakkında.

Şukka
Devletlü efendim hazretleri,
Memâlik-i mahrûsa-i şâhânede bulunan muhâcirînden vefât edenlerin emvâl-i
metrûkesi içlerinden şunun bunun ebedî iktimânına geçerek vereseye cüz’î bir şey
gösterilmekte ve ba‘zan dahi hiçbir şey verilmemekte bulunduğu gibi verese-i gâ’ib
hisselerinin de defter-i kassâm olmadığı cihetle bütün bütün zâyi‘ olduğu beyâniyle ba‘de-mâ
muhâcirînden vefât edenlerin metrûkât ve muhallefâtı ale'l-usûl ma‘rifet-i Şer‘ ile sebt-i defter
olundukdan sonra beyne'l-verese taksîm ve vereseden gâ’ib hisselerinin tefrîk edilerek ketm
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ve zıyâ‘dan muhâfazası ve bilâ-veled vefât edenlerin dahi emvâl ve eşyâ-yı metrûkesi defter-i
kassâmının tanzîmiyle Muhâcirîn İdâresi'nde ba‘de'l-kayd Mâliye Hazîne-i Celîlesi'ne
gönderilmek üzre bâ-muhrrerât-ı resmiyye doğruca cânib-i nezârete irsâl edilmesi husûsunun
ta‘mîmen iş‘ârı bu kerre Zabtiye Nezâreti makâmından bâ-tezkire ifâde kılınmış ve bu sûret
muhâcirîn veresesinin dahi muhâfaza-i hukûku maksadına mübtenî olarak usûl-i cârîye ve
mer‘iyyesine muvâfık görünmüş olmakla ve bu bâbda îcâb edenlere teblîgât-ı muktezıyye icrâ
edilmekle vilâyet-i celîlerince dahi vesâyâ-yı mebhûse dâ’iresinde îfâ-yı muktezâ-yı hâle
himmet buyurulması siyâkında şukka-i senâ-verî terkîm kılındı efendim. Fî, 3 Rebî‘u'l-evvel
sene [12]92 ve fî 27 Nisan sen [12]91.
***
Sahife No
Hüküm No
Tarihi
Konusu

: 01/b
: 03
: 21.C.1292
: Kayıp hükmünde iken vefât ettiği haber alınan kişilerin, kayıp oldukları
senelerde ödenemeyen birikmiş vergilerinin ne şekilde tahsîl edileceği.

Hüdâvendigâr Vilâyet-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
On seneden berü mefkûd hükmünde iken bu kerre vefât etdiği istihbâr olunan Yani'nin
Bitpazarı'nda mutasarrıf olduğu dükkân arsası mahlûl olup cânib-i evkâfdan bi'l-müzâyede
bedel-i ma‘lûm ile âhara ferağ edilmiş ise de zikr olunan arsanın senevî on iki guruşdan on
senelik terâküm eden yüz yirmi guruş vergisinin müteveffâ-yı merkûmun diğer malı ve
mürâca‘at olunacak terekesi olmadığı cihetle mahall-i istîfâsı olmadığı; eshâbının vefâtıyla
böyle mürâca‘at olunacak terekesi olmayanlar[ın] emlâk vergilerinin sûret-i istîfâsı hakkında
ne vechile mu‘âmele olunmak lâzım geleceği vârid olan 15 Mayıs sene [12]91 târihli ve
ikiyüz yirmi dokuz numaralı tahrîrât-ı devletlerinde istifsâr olunmuş ve her sene vergisinin
vakt ü zamânında tekmîliyle tedâhül ve terâküm etdirilmemesi lâzımeden olup, ancak,
eshâbının mefkûdiyeti gibi bir sebeb-i mücbir üzerine vergisi terâküm eden emlâk
mutasarrıfının bilâ-vâris vefâtı vukû‘bulduğu ve mürâca‘at olunacak emvâl-i metrûkesi zuhûr
etmediği takdirde müterâkim olan verginin emlâk-i mahlûlenin evkafça bi'l-müzâyede âhara
hîn-i tefvîzinde merbût olduğu vakfa â’id olacak bedelinden ve egerçi müteveffânın emvâl-i
metrûkesi zuhûriyle akrabâsına veya beytü'l-mâle kalur ise o hâlde emlâk-i mahlûlenin
müterâkim olan vergisinin vârislerle beytü'l-mâl idâresinden tesviye edilmesinin usûl ittihâzı
Dîvân-ı Muhâsebât karârıyla bi't-tensîb, keyfiyet, Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi'yle îcâb
eden mahallere bildirilmiş olmağla vilâyet-i celîlerince gerek müteveffâ-yı merkûmun arsa-i
mahlûlesi vergisi ve gerek emsâli hakkında ona göre mu‘âmele-i lâzımenin icrâsı bâbında emr
ü irâde hazret-i men-lehü'l-emrindir. Fi, 21 Cemâziye'l-âhir sene [12]92 [ve] fi, 12 Temmuz
sene [12]91. E's-Seyyid Yusuf Ziya.
***
Şukka
Sahife No
Hüküm No
Tarihi

: 01/b
: 04
: 4.B.[12]92
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Konusu

: Devlet-i aliyye tebeasında bulunan bir yabancının vefatı halinde, sahibi
olduğu emlâk ve arazisinin yabancı bir devlet tebeasında olan varislerine
intikal ettirilemeyeceği.

Devletlü efendim hazretleri,
Tebe‘a-i devlet-i aliyyeden olup da evlâd ü akâribi ecnebî bulunan kadınların
vefâtlarında emvâl ve emlâk-i metrûkelerinin ecnebî bulunan zevc ve evlâdına intikâl
edememesi hakkında olan usûl-i müttahazanın tebe‘a-i ecnebiyenin emlâk alabilmelerini
mutazammın bulunan karar-nâmenin imzâsından sonra vefât eyleyenlere şümûlü olup
olmayacağının istifsârıyla ol bâbda ba‘zı ifâdeyi hâvî dâ’ire-i celîle-i hâriciyede tanzîm
olunan müzekkire üzerine Şûrâ-yı Devlet'de kaleme alınan mazbata Encümen-i Mahsûs-i
Meşveret'de kırâ’et olundu. Emlâk ve mîrâs maddeleri yek-digere merbût olmayub başka
başka şeyler bulunduğuna ve karar-nâme-i mebhûs-ı anh ile ecânibin istimlâkine müsâ‘ade
olunarak yoksa tebe‘a-i saltanat-ı seniyyeden olan mûrisin ecânibden bulunan evlâd ü
akâribine hakk-ı tevârüs verilmediğine ve arâzi kanunnâme-i hümâyûnunda muharrer
memnû‘iyet râbıta-i tâbi‘înin muhâfazası maksad-ı meşrû‘una müstenid olub işin bu ciheti her
devlette nazar-ı ehemmiyetde tutulduğu gibi saltanat-ı seniyyece dahi şâyân-ı dikkat ve i‘tinâ
mevâddan olmasına mebnî karâr-ı ahîrin her hâlden muhafaza-i ahkâmı;ya‘ni, tâbi‘iyyet-i
devlet-i aliyyede bulunan bir şahsın vefâtı vukû‘unda mâlik olduğu emvâl ve emlâk ve
arâzîsinden tebe‘a-i ecnebiyeden olan evlât ve akribâsının hakk-ı intikâli ve verâseti
olmadığının ve yalnız karar-nâme mantûkunca istimlâk etmiş olan ecnebîlerin uhdelerindeki
emlâk ve arâzî kânûnen müstahak olan veresesine intikâl edeceğinin te’kîdi tensîb olunmuş ve
keyfiyet iktizâ edenlere bildirilmiş olmağla ona göre îcâb-ı hâlin icrâsına himmet olunması
bâbında şukka-i mahsûsa terkîmine ibtidâr olundu. Fi, 4 Receb sen [12]92 ve fi, 24 Temmuz
sene [12]91 Ahmed Said.
***
Sahife No
Hüküm No
Tarihi
Konusu

: 01/b
: 05
: 15.Ş.[12]92
: Yetim mallarından alına-gelen vergi ile alâkalı kanunun 57'nci maddesinin
değiştirildiği.Bundan sonra, 57'nci maddenin yeni şekli ile amel olunacağı.

Şukka
Hüdâvendigâr Niyâbet-i Şer‘iyyesi'ne
Fazîletlü efendi,
Emvâl-i Eytâm-ı Muhâsebât'dan alına-gelen rusûmatın ta‘dîliyle Mehâkim-i Şer‘iyye
Nizâm-nâmesi'nin elli yedinci mâddesine kâ’im olmak üzre Meclîs-i Tedkîkat-ı Şer‘iyye'den
kaleme alınıp lede'l-arz düstûru'l-amel dutulmasına irâde-i seniyye-i hazret-i pâd-şâhî
müte‘allık ve şeref-sudûr buyurulmuş olan fıkra-i nizâmiyenin bâ-tezkire-i sâmiye irsâl
buyurulmuş olan bir sûreti leffen irsâl kılınmağla ba‘d ez-in bu bâbda fıkra-i mebhûse-i
hikmete tatbîkan îfâ-i mu‘âmeleye himmet olunması lazım geleceği beyâniyle şukka-i
mahsûsa tastîr ve tesyîr kılındı. Fi, gurre-i Şa‘bân sene [12]92 ve fi, 21 Ağus[tos] sene
[12][12]91 [Vr.no 02/a]

111

Elli yedinci bend yerine kâ’im olacak madde-i nizâmiyedir
Elli yedinci mâdde: Hasbü'n-nizâm üç senede bir kerre emvâl-i eytâm muhâsebesi
rü’yet olunarak gerek mülk-i vakf akârât-ı icârâtından ve gerek akçe ve kons[o]lide ve sâ’ir
fâ’izli xxxx senedât nemâlarından ve'l-hâsıl her dürlü vâridâtdan eytâmın hisselerine ne
mikdâr fazla isâbet eder ise kâffe-i masârifât yalnız o fazladan ihrâc olundukdan sonra ancak
fazla-i mezkûrenin binde yirmi beş guruşu harc-ı muhâsebe nâmıyla ahz olunacakdır. Fakat,
lede'l-îcâb bir sene mürûrunda muhâsebesi rü’yet olunduğu hâlde fazla-i mebhûsede zikr
olunan binde yirmi beş guruş harc-ı mahâsebenin sülüsü ve iki sene geçübde rü’yet kılındığı
takdirce sülüsânı ve üç sene yâhud daha ziyâde mürûrunda rü’yet edilür ise zikr-i esbak iden
binde yirmi beş guruş harc-ı mahâsebe ahz olunacakdır. Eger ba‘d-ı hrâci'l- mesârif inde'lmuhâsebe fazla kalmaz ise o misüllü fazlası kalmayan muhâsebâtdan harc-ı muhâsebe
alınmayub ber-vech-i hasbî rü’yet kılınacakdır. Ve ber-vech-i meşrûh hasbîce rü’yet edilecek
muhâsebâtdan asıl mâl on bin guruş ise on guruş ve otuz bin guruş ise yirmi guruş; ya‘ni, yüz
elli bin guruşa kadar yirmi binde on guruş ziyâde kılınarak ketebe-i Şer‘iyye içün ücret-i
kalemiye alınacak ve yüz elli binden ne mikdâr ziyâde olur ise olsun nihâyet yüz elli guruşdan
başka zinhâr nesne alınmayacakdır. Fi, 6 Receb sene [1]292.
***
Sahife No
Hüküm No
Tarihi
Konusu

: 02/a
: 01
: 15.Ş.[12]92
: Devlet-i aliyye tebeasında bulunan bir yabancının vefatı halinde, sahibi
olduğu emlâk ve arazisinin yabancı bir devlet tebeasında olan varislerine
intikal ettirilemeyeceği.

Hüdâvendigâr Niyâbet-i Şer‘iyyesi'ne
Tebe‘a-i devlet-i aliyyeden olup da evlâd ü akâribi ecnebî bulunan kadınların
vefâtlarında emvâl ve emlâk-i metrûkelerinin ecnebî bulunan zevc ve evlâdına intikâl
edememesi hakkında olan usûl-i müttahazanın tebe‘a-i ecnebiyenin emlâk alabilmelerini
mutazammın bulunan karar-nâmenin imzâsından sonra vefât eyleyenlere şümûlü olup
olmayacağının istifsârıyla ol bâbda ba‘zı ifâdeyi hâvî dâ’ire-i celîle-i hâriciyede tanzîm
olunan müzekkire üzerine Şûrâ-yı Devlet'den kaleme alınan mazbata Encümen-i Mahsûs-i
Meşveret'de lede'l-kırâ’e emlâk ve mîrâs maddeleri yek-digere merbût olmayub başka başka
şeyler bulunduğuna ve karar-nâme-i mebhûs-ı anh ile ecânibin istimlâkine müsâ‘ade olunarak
yoksa tebe‘a-i saltanat-ı seniyyeden olan mûrisin ecânibden bulunan evlâd ü akâribine hakk-ı
tevârüs verilmediğine ve arâzi kanunnâme-i hümâyûnunda muharrer memnû‘iyet râbıta-i
tâbi‘înin muhâfazası maksad-ı meşrû‘una müstenid olub işin bu ciheti her devlette nazar-ı
ehemmiyetde tutulduğu gibi saltanat-ı seniyyece dahi şâyân-ı dikkat ve i‘tinâ mevâddan
olmasına mebnî karâr-ı ahîrin her hâlden muhafaza-i ahkâmı; ya‘ni, tâ.i‘iyyet-i devlet-i
aliyyede bulunan bir şahsın vefâtı vukû‘unda mâlik olduğu emvâl ve emlâk ve arâzîsinden
tebe‘a-i ecnebiyeden olan evlât ve akribâsının hakk-ı intikâli ve verâseti olmadığının ve yalnız
karar-nâme mantûkunca istimlâk etmiş olan ecnebîlerin uhdelerindeki emlâk ve arâzî kânûnen
müstahak olan veresesine intikâl edeceğinin te’kîdi tensîb kılınarak keyfiyet devâ’ir-i
lâzımeye ta‘mîmen bi'l-cümle vilâyât ve idâre-i müstakıllede bulunan mutasarrıflıklara
bildirilmiş olduğu bâ-tezkire-i şâhâne-i cenâb-ı vekâlet-penânî beyân ve iş‘âr buyurulmuş
olmağla taraf-ı fâzılânelerinden dahi ba‘d ez-in bu bâbda ber-minvâl-i muharrer harekete
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himmet olunmak lâzım geleceği beyâniyle şukka-i mahsûsa terkîmine mübâderet olundu. Fi,
gurre-i Şa‘bân sene [12]92 ve fi, 21 Ağus[tos] sene [12]91. Hasan Fehmi..
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 2/b
: 01
: 21.Ra.1292
: Eski Bigadiç Kaymakamı olup, Karaman'da Tahtakale Hanı'nda müsafir iken
vefât eden Hafız Mehmed Sıdkı Efendi'nin kimsesiz zannedilerek Beytülmal'a
alıkonan terekesi bedellerinin, sonradan var olduğu mahkemece tescil edilen
varisleri; eşi Fatma Mahdume ve kızı Fatıma Peymane hanımlara verildiği.

Oldur ki,
Medîne-i Üsküdar mahallâtından Kâdîasker Ahmed Efendi Mahallesi sâkinlerinden
olub zikr-i câ’î verâset ve vekâlet iddi‘âsıyla zuhûr dene zâtı ta‘rîf-i Şer‘î ile mu‘arrefe Fatıma
Hanım ibnete Mehmed mahrûsa-i Bursa Muhâkemesi'nde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de Vilâyet-i
Hüdâvendigâr dâhilinde Karaman Sancağı'nda vâki‘ sâbıkan Bigadiç Kâ’im-makâmı olub
mahrûsa-i merkûmede Tahta kal‘a Hanı'nde müsâfiren sâkin iken bundan akdem vefât eden
Hâfız Mehmed Sıdkı Efendi ibn-i Halil bin Memiş'in zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi
olmayub indinde mevcûd bi'l-cümle terekesi cânib-i Beytü'l-Mâl'e â’id ve râci‘ olmak
zu‘mıyla mahrûsa-i mezkûre muhâkemesinden me’mûrı ma‘rifetiyle tahrîr ve terkîm ve bi'lmüzâyede bey‘ olınan terekesi esmânından ber-mûceb-i defter-i mümzî sahhu'l-bâkî üç bin
dört yüz on dokuz guruş bi'l-me’mûriye vâzı‘u'l-yed olub husûs ibtidâ husûmet ve redd-i
cevâba kıbel-i Şer‘den me’hûz olan vilâyet-i mezkûre defterdârı sa‘âdetlü Şerif Efendi
tarafından vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi ketebeden Osman Efendi ibn-i Mustafa muvâcehesinden
“işbu yedimde ibrâz eylediğim mârru'z-zikr medîne-i Üsküdar Nâ’ibi Dağıstan-zâde Fazîletlü
Abdüllatif Şükri Efendi imzâsıyla mümzâ ve hatemiyle mahtûme sâl-i hâl rebî‘u'l-evvelinin
dördünci güni târîyle müverraha bir kıt‘a hüccet-i Şer‘iyye mantûkınca müteveffâ-yı mezbûr
Hâfız Mehmed Sıdkı Efendi cânibinde üç yüz guruşı mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle zevc ve
ehlim olub verâseti benimle firâşından hâsıla ve benden mütevellide sulbiye kebîre kızı
Fatıma Peymane hanıma münhasıra münhasıra olub terekesine bizden gayri müstahak vâris-i
âharı olmamağla kızı mezbûre Fatıma Peymane hanım dahi tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdan
hisse-i ırsiye-i musîbesini vâzı‘u'l-yed olandan mahallinde taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabz ve
makbûzını kendüye irsâl ve îsâle vekâlet-i tâmme-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iyye ile Nâ’ib
Efendi-i mûmâ-ileyh huzûrında tarafından beni vekîl nasb ve ta‘yîn edüb ben dahi vekâlet-i
mezkûreyi kabûl etmemle niyâbet-i aliyye mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i
mübî‘ası esmânından mü’ekkil-i mûmâ-ileyhin bi-eyyi-mûrise vâzı‘u'l-yed oldığı meblağ-ı
mezbûr üç bin dört yüz on sekiz guruşı bana teslîme mü’ekkil-i mûmâ-ileyhe izâfetle vekîl-i
mezbûr Osman Efendi'ye tenbîh olınmak bi'l-verâse ve bi'l-vekâle murâdımdır” deyü da‘vâ
etdikde gıbbe'l-istintâk vekil-i mezbûr Osman Efendi dahi cevâbında müteveffâ-yı mezbûrın
tereke-i mübî‘ası esmânından ber-vech-i defter-i mümzî sahhu'l-bâkî üç bin dört yüz on sekiz
guruşa mü’ekkil-i mûmâ-ileyhin bi-eyyi mûrise vaz‘-ı yedini bi'l-vekâle ikrâr edüb “lâkin
müdde‘î-i mezbûre Fatıma Mahdûme hanımın ber-vech-i muharrer verâset ve vekâleti
ma‘lûmum değildir” deyü inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûre Fatıma Mahdûme hanımdan bervech-i meşrûh eylediği verâset ve vekâlet-i mezkûrede müdde‘âsını beyâna beyyine taleb
olındıkda mahrûsa-i mezbûre mahallâtından orta boylı kumral sakallı elâ gözli Mantıcı Yusuf
Ağa ibn-i Abdulluh bin Abdurrahman nâm kimesne li-ecli'ş-şahâde meclis-i Şer‘a hâzırân
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olub istişhâd olındıkda “fi'l-hakîka, müteveffâ-yı mezbûr Hâfız Mehmed Sıtkı Efendi ibn-i
Halil bin Memiş'in zevce-i metrûkesi medîne-i mezbûrede Fatıma Mahdûme hanım ile
firâşından hâsıla ve mezbûreden mütevellide sulbiye kebîre kızı Fatıma Peymane Hanıma
münhasıradır. Ve terekesine bunlardan müstahak vâris-i âhar oldığı ma‘lûmumız değildir ve
bint-i mezbûre Fatıma Peymâne Hanım dahi babası müteveffâ-yı mezbûr terekesinden hisse-i
mübî‘asını vâzı‘u'l-yed olanlardan mahallinde taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza ve makbûzını
kendüye irsâl ve îsâle vekâlet-i mutlaka ile hâla medîne-i Üsküdar Nâ’ibi Dağıstan-zâde
Fazîletlü Abdüllatif Şükri Efendi huzûrında sâl-i hâl rebî‘u'l-evvelinin dördünci güni vâlidesi
medîne-i mezbûrda Fatıma Mahdûme Hanım vekîl nasb ve tayın edüb ol dahi vekalet-i
mezkûreyi kabûl etdiği bizim ma‘lûmumuzdır. Biz bu husûsa bu vechile şâhidiz, şahâdet dahi
ederiz” deyü her biri bi-hakkı'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe edâ-i şahâdet-i Şer‘iye etmegin
şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘a vechiyle mahrûsa-i mezbûre mahallâtından Şükri Hâce
Mahallesi ahâlîsinden Emânetci Rıza Bey ibn-i Ali Bey ve Emânetci Abdullah Ağa ibn-i
Mehmet Ağa ve Emânetci Latif Bey‘ ibn-i Mehmed Kâmil ve Emânetci Ahmed Molla ibn-i
Himmet nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede'ttezkiye adl ü makbûli'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütahhakkık olmağın mûcebiyle medîne-i
mezbûr Fatıma Mahdûme Hanım'ın ber-minvâl-i muharrer verâset ve vekâletine ba‘de'l-hükm
müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i mübî‘ası esmânı olub mü’ekkil efendi-i mûmâ-ileyhin bi'lme’mûriye vâzı‘u'l-yed oldığı meblağ-ı mezbûr üç bin dört yüz on sekiz guruşı medîne-i
mezbûrda Fatıma Mahdûme Hanım'a edâ ve teslîme mü’ekkil-i mûmâ-ileyhe izâfetle vekîl-i
mezbûr Osman Efendi'ye tenbîh olundığı tescîl ve bi'l-istihmâl huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı.
El emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâdî ve'l-ışrîn min şehr-i Rebî‘u'l-evvel sene isnâ ve
tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 02/b
: 02
: 26.Ra.1292
: Alipaşa Mahallesi'nde vefât eden Aişe Hatice Hatun'un küçük çocukları
Hüseyin ve Emine'nin nafakalarını temin maksadıyla, kendilerine mîrâs kalan
meblağı nemalandırmak ve kullanmak üzere, babaları Mehmed Arif'e yetki
verildiği.

Mahrûsa-i Bursa Mahallâtından Alipaşa Mahallesi'nde sâkine iken bundan akdem fevt
olan Aişe Hadice Hâtun ibnete el-Hâcc Hüseyin bin Abdullah'ın sadrî sagîr evlâdı Hüseyin ve
Emine'nin babaları ve velîleri işbu bâ’isü'l-vesîka Mehmed Arif bin el-Hâcc Nazif Ağa
Meclîs-i Şer‘-i Şerîfü'l-Enver'de bi'l-velâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm idüb
“velîleri olduğum evlâdım sagîrân-ı mezbûrân Hüseyin ve Emine'nin nafaka ve kisve bahâları
içün vâlideleri müteveffât-ı mezbûreden mevrûs ve müntakil malları nemâsından meblağ-ı
karz u nakdî buyurulub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-velâye matlûbumdur” dedikde
hâkim-i mevki‘-ı sard-ı kitâb-ı tûbâ-leh ve hüsn-i me’âb Efendimiz Hazretleri dahî sagîrân-ı
mezbûrânın nafaka ve kisve bahâsıyçün işbu târîh-i kitâbdan şehriye otuz yedi buçuk guruş
karz u nakdî buyurub meblağ-ı mefrûz-ımezkûrı sagîrân-ı mezbûrân Hüseyin ve Emine'nin
nafaka ve kisve bahâlarına harc u sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer mâl-ı
mevrûsları nemâsına rücû‘a babaları ve velîleri mezbûr Mehmed Arif'e izin vermegin mâ
vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehr-i Rebî‘u'l-evvel sene isnâ
ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: Ali Kalfa, Hasan Kalfa,Ferhad Kalfa ve gayrihim.
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***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 03/a
: 03
: 5.Ra.1292
: Başcıibrahim Mahallesi'nde vefât eden Hatice Hâtun'un küçük oğulları
İbrahim ve Mehmed Sulhi'nin nafakalarının temini.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Başcıibrahim Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
fevt olan Hadîce Hâtun ibnete Ali bin Abdullah'ın sadrî sagîr oğulları İbrahim ve Mehmed
Sulhi'nin babaları ve velîleri işbu bâ‘isi'l-vesîka Hâfız Mehmed Kamil Efendi ibn-i Mehmed
Şakir Efendi Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-velâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm
edüb “oğullarım sagîrân-ı mezbûrânın nafaka ve kisve bahâlariyçün vâlideleri müteveffât-ı
mezbûreden mevrûs malları nemâlarından meblağ-ı karz u nakdî buyurulub istidâneye dahi
bana izin verilmek bi'l-velâye matlûbumdur” dedikde, hâkim-i mevkı‘-ı sadr-ı kitâb-ı tûbâ-leh
ve hüsn-i me’âb efendimiz hazretleri dahi sagîrân-ı mezbûrân İbrahim ve Mehmed Sulhi'nin
nafaka ve kisve bahâlariyçün işbu târîh-i kitâbdan şehriye otuz bir guruş karz u nakdî buyurub
meblağ-ı mefrûz-ımezkûrı sagîrân-ı mezbûrân İbrahim ve Mehmed Sulhi'nin nafaka ve kisve
bahâlarına harc u sarf ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer mâl-ı mevrûsları nemâsına
rücû‘a velîleri merkûm Hâfız Mehmed Kamil Efendi'ye izin vermegin mâ vaka‘a bi't-taleb
ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis min şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: Molla Ferhad, Molla Hasan, Molla Ali ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 03/a
: 04
: 4.R.1292
:

Oldur ki,
Mahrûsa-i Bursa kurâsından Demirtaş Karyesi'nde mütemekkin iken bundan akdem
fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının rum milletinden Ser-Papas oğlu Palaş veled-i Panabos
veled-i Harariro'nun sulbiye sagîre kızları Evniki ve Palaniye'nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i
Şer‘den mensûbe vesîleri anaları Senika ve millet-i merkûme nisvânından Pinhaki lâyık-ı
Şer‘î ile xxxx Lafir Katerina bint-i Dimitri tarafından kızları xxxx âtî xxx ve ahz ü kabza
vekîl-i müseccel-i Şer‘î karye-i emzbûre mütemekkinlerinden ve tebe‘a ve millet-i
merkûmeden işbu râfi‘-i i‘lâm Heci Kostanti veled-i Dimitri mahrûsa-i mezbûre
mahkemesinde meclîs-i Şer‘-i hatîrde karye-i mezbûre mütemekkinlerinden ve devlet-i
müşâru'n-ileyhâ tebe‘asından sagîretân-ı merkûmetânın ammîleri Dimitri veled-i Niyabos
muvâcehesinde merkûm Dimitri bundan akdem sagîretân-ı merkûmetânın babaları müteveffâyı merkûmdan mevrûs mallarından ve mü’ekkilem vasî-i merkûme yedinden istidâne ve kabz
ve umûrına sarfla istihlâk eylediği sekiz yüz guruş veyâ devr-i Şer‘î bir senelik nemâsı yüz
yirmi guruş ki, cem‘an dokuz yüz yirmi guruşu mü’ekkilem vasî-i merkûmeye izâfetle
merkûm Dimitri'den bi'l-vekâle hâlâ taleb ederim deyü ba‘de'd-da‘vâ ve's-su’âl ve'l-ikrâr alâ
mûceb-i karâra meblağ-ı mecmû‘-ı mezbûr dokuz yüz yirmi guruşu mü’ekkile-i vasî-i
mezbûre Katerina içün vekîl-i mezbûr Heci Kostanti'ye edâ ve teslîmiyle merkûm Dimitri
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ilzâm olduğu tescîl ve bi'l-ahkâm-ı Şer‘î huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. El-emr an lehü'l-emr.
Fi'l-yevmi'r-râbi‘ an şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Harc numrosu: 541
Alınan Harc : 23 Guruş
Fi 5 Mayıs [12]91
Fi 11 R [12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 03/a
: 05
: 118.R.1292
: Yörükyenicesi Köyü'nden olub İstanbul'da asker iken vefât eden İbrahim oğlu
Sadeddindin'in; Ahmed, Ömer, Süleyman, Fatıma ve Emine isimli kardeşleri
olduğu ve bunlardan başka varisi bulunmadığı; bu sebeple, merhumun, Ali
Molla isimli şahısta olan alacağını almaya hakları olduğu.

Oldur ki,
Mahrûsa-i Bursa kurâsından Yörükyenicesi Karyesi ahâlîsinden ve asâkir-i hazret-i
şâhâne süvârî birinci alayı efrâdından olub bundan akdem Der‘aliyye'de vefât eden Sadeddin
bin İbrahim bin Abdullah'ın zikr-i âtî verâset iddi‘âsıyla zuhûr eden Ahmed ve Ömer ibn-i
İbrahim nâm karındaşlar mahrûsa-i mezbûre mahkemesinden Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de
müteveffâ-yı mezbûrın medyûnı Ali Molla ibn-i Mehmed muvâcehesinde müteveffâ-yı
mezbûr Sadeddin bizimle hâla karye-i mezbûrede sâkinler li-ebeveyn karındışlarımız sağîr
Süleyman ve kebîre Fatıma ve Emine ile li-ebeveyn karındaşlar olub babamız ismi İbrahim ve
dedemiz ismi Abdullah ve vâlidemiz ismi Havvâ bint-i Abdullah ve meskat-ı re’simiz karye-i
mezbûre olmağla ol vechile müteveffâ-yı mezbûrın verâseti hâlâ karye-i mezbûrede sâkinler
karındaşımız mezbûrûn Süleyman ve Emine ve Fatıma'ya münhasıra olub ve terekesine
bizden gayri müstahak vâris-i âharı olmamağla binâ’en-aleyh karındaşımız müteveffâ-yı
merkûmın Ali Molla zimmetinde cihet-i karz-ı Şer‘îden alacak hakkı olan on guruşı kable'lahz ve'l-istîfâ fevt olmağla meblağ-ı merkûm on guruşdan hisse-i musîbemiz olan beş guruşı
merkûm Ali Molla'dan bi'l-verâse taleb ederiz” deyü da‘vâ itdikde gıbbü's-suâl ve'l-istintâk
merkûm Ali Molla dahi cevâbında müteveffâ-yı merkûma cihet-i mezbûreden ol mikdâr guruş
deyni oldığını ikrâr lakin ber-vech-i muharrer verâsetleri ma‘lûmım değildir deyü inkâr
etmekle müdde‘iyân-ı mezbûrân Ahmed ve Ömer'den ber-vech-i meşrûh da‘vâ-yı
mezkûrelerini mübeyyin beyyine taleb olındıkda karye-i mezbûre ahâlîsinden uzun boylı elâ
gözli sarı bıyıklı matrûş Kürdoğlı Hüseyin bin Hüseyin bin Abdullah ve orta boylu elâ gözli
kumral sakallı İbrahim bin Halil bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli'ş-şahâde meclis-i Şer‘a
hâzırân olub istişhâd olındıklarında “fi'l-hakîka müteveffâ-yı merkûm Saddeddin bin İbrahim
bin Abdullah işbu müdde‘iyân-ı mezbûrân Ahmed ve Ömer ile hâlâ karye-i mezbûrede
sâkinler sağîr Süleyman ve kebîre Fatıma ve Emine'ye li-ebeveyn karınlaşlar olub babaları
ismi İbrahim ve dedeleri ismi Abdullah ve vâlideleri ismi Havva bint-ı Abdullah ve meskat-ı
re’sleri mârru'z-zikr Yörükyenicesi olmağla ol vechile müteveffâ-yı mezbûrın verâseti
müdde‘iyan-ı mezbûrân Ahmed ve Ömer ile mezbûrûn Süleyman ve Fatıma ve Emine'ye
münhasıradır ve terekesine bunlardan gayri müstahak vâris-i âharı oldığı ma‘lûmımız
degildir. Biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şahâdet dahi ederiz” deyü her biri müttefiku'llafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î edâ-i şahâdet-i Şer‘iye etmeleriyle şâhidân-ı
mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile Ahmed bin Mustafa ve ve Hacıoğlı Ahmed bin Mustafa ve
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Hacı Hasan bin Veysel ve Hacı Halil bin Eylüb nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i
mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri ihbâr
olınmağın mûcebiyle müdde‘iyân-ı mezbûrân Ahmed ve Ömer ibn-i mezbûrân Süleyman ve
Fatıma ve Emine'nin ber-vech-i muharrer verâsetlerine hükm ve tenbîh olındığı tescîl ve bi'liltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâmin aşer min
şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 03/b
: 06
: 25.Ra.1292
: Osman kızı Hanife ile büyük oğlu Ali ve iki kızının, Bolulu merhum
Abdullah oğlu Yusuf'un gerçek varisleri olduğunun tescili.

Fi'l-asl Bolı Sancağı'nda Kalyoz Karyesi'nde Kışla-i Evgî Mahallesi ahâlîsinden olub
bundan akdem vefât eden Yusuf bin Osman bin Abdullah'ın ber-vech-i âtî vârisi oldığını
iddi‘â eden mahrûsa-i Bursa mahallâtından Manastır Mahallesi sâkinlerinden zâtı ta‘rîf-i Şer‘î
ile mu‘arrefe işbu bâ‘isi'l-vesîka Hanife bint-i Osman Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de
müteveffâ-yı mezbûrın medyûnı Ali Molla ibn-i Mehmed nâm kimesne mahzarında üzerine
da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüb “müteveffâ-yı mezbûr Yusuf hayâtında üç yüz bir guruş mehr-i
mü’eccel-i müsemmâ ile zevcim ve ehlim olub benimle firâşından hâsıl ve benden mütevellid
sulbî kebîr oğlı asâkir-i şâhâne neferâtından gâ’ib-i ani'l-meclîs Ali ve sulbiye kebîre kızları
hâzıratân Havvâ ve Züleyha'ya münhasıra olub terekesine bizden gayri müstahak vâris-i âharı
olmamağla mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Yusuf'un hayatında mezbûr Ali Molla
zimmetinde cihet-i karz-ı Şer‘îden alacak hakkı olan on altı guruşı kable'l-ahz ve'l-istîfâ
vefâtıyla meblağ-ı mezbûr benimle evlâdı mezbûrûn Ali ve Havva ve Züleyha'ya mes’ele-i
mîrâslarımız vechiyle mevrûs olan sâ’ir mübî‘a-i meblağ-ı merkûm on altı guruşdan hisse-i
mübî‘am olan iki guruşı mezbûr Ali Molla'dan bi'l-verâse hâlâ taleb ederim” deyü da‘vâ
etdikde gıbbe'l-istintâk mezbûr Ali Molla dahi cevâbında “müteveffâ-yı mezbûr Yusuf'a ciheti karzdan ol mikdâr guruş deyni oldığını ikrâr lâkin müdde‘iye-i merkûmenin ber-vech-i
muharrer verâset müdde‘âsını inkâr edicek müdde‘iye-i mezbûre Hanife'den da‘vâ-yı
mezkûresini beyâna beyyine taleb olındıkda mahrûsa-i mezbûrede Manastır Mahallesi
ahâlîsinden ve debbâğ esnafından uzun boylı elâ gözli kırca sakallı Derviş Mehmed bin Salih
bin Mehmed ve uzun boylı ela gözli kır sakallı Türbedâr el-Hâcc İbrahim Ağa bin Mustafa
bin Halil nâm kimesneler li-ecli'ş-şahâde meclis-i Şer‘a hâzırân olub istişhâd olındıklarında
“fi'l-hakîka müteveffâ-yı mezbûr Yusuf bin Osman bin Abdullah hayâtında üçyüz bir guruş
mehr-i mü’eccel-i müsemmâ ile işbu müdd‘iye-i mezbûre Hanife Hâtun'un zevc ve ehli olub
verâseti müdde‘iye-i mezbûre Hanife Hâtun ile firâşından hâsıl ve zevcesi müdde‘iye-i
mezbûre Hanife Hâtun'dan mütevellid sulbî kebîr oğlı asâkir-i şâhâne neferâtından Ali ve
sulbiye kebîre kızları Havva ve Züleyha'ya münhasıradır ve terekesine anlardan gayri
müstahak vâris-i âharı oldığı ma‘lûmımız değildir. Biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz,
şahâdet dahi ederiz” deyü her biri müttefikü'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î
edâ-i şahadet-i Şer‘î etmeleriyle şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile debbâğ
esnafından Hacı Halil Ağa ibn-i Hacı Salih ve Yusuf Molla ibn-i Şerif Sahil ve Mahmud
Efendi ibn-i Abdulhadi Efendi ve Süleyman Ağa bin Ahmed nâm dört nefer kesândan evvelâ
bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri
ihbâr olınmagın mûcebiyle müdde‘iyye-i mezbûre Hanife Hâtun'ın ber-vech-i meşrûh
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verâsetine lede'l-hükm ve'l-tenbîh mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis ışrîn
şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Yok
Harc Numrosı : 549
Alınan Harc :30 guruş
Fi, 6 Mayıs [12]91
Fi, 12 R [12]92
Da‘vâ-ı Verâset
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 03/b
: 07
: 14.Ra.1292
: Elvanbey Mahallesi'nden merhum Abdüllatif oğlu İslam'ın çocukları Ahmed,
Zeyneb ve Emine'ye merhumun terekesi nemasından nafaka bağlandığı.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Elvanbey Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
vefât eden İslam bin Abdüllatif bin Abdullah'ın sublî sagîr evlâdı Ahmed ve Zeyneb ve
Emine'nin vâlideleri ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘î
ile mu‘arrefe işbu bâ‘isi'l-vesîka Hüsniye bint-i Hüseyin nâm Hâtun Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i
Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîleri oldığım sagîrûn-ı
mezbûrûn Ahmed ve Zeyneb ve Emine'nin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı
mevrûsları nemâsıyla beyne'l-verese îfâ olının bir kıt‘a tut hadîkam hâsılâtından zarûret-i
nafaka ve kisve bahâlariyçün kıbel-i Şer‘den meblağ-ı farz u takdîr buyurılub istidâneye bana
izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır“ didikde sagîrûn-ı mezbûrun Ahmed ve Zeyneb ve
Emine'nin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrûsları nemâsıyla hadîka-i
mezkûre hâsılâtından nafaka ve kisve bahâlariyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh yüz yirmi
guruş cânib-i Şer‘-i şerîfden farz u takdîr buyrılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîrûn-ı
mezbûrûnın nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyelerine harc u sarf ve lede'l-hâce
istidâneye ve inde'z-zafer sagîrûn-ı mezbûrûnın mâl-ı mevrûsları nemâsıyla hadîka-i mezkûre
hâsılâtına rücû‘a vasîleri ve vâlideleri mezbûre Hüsniye Hâtun'a izin verildikde mâ vaka‘a
bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'r-râbi‘ aşer min şehr-i Rebî‘u'l-evvel sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: Mehmed Ağa, Ali Ağa, Hasan Ağa ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 03/b
: 08
: 20.Ra.1292
: Rum milletinden Yorgi kızı Alenko'nun küçük kızı Saltaniçe için nafaka
bağlandığı, nafaka üzerinde tasarrufa vasisi Mariya'ya izin verildiği. .

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Keleste Karyesi'nde mütemekkin iken bundan akdem fevt
olan Devlet-i Aliyye tebe‘asının Rum milleti nisvânından Alenko bint-i Yorgi'nin sadriye-i
sagîre kızı Saltaniçe'nin tesviye-i umûrına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi li-ümm ceddesi
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Niçe ve millet-i merkûme nisvânından tashîh-ı Şer‘a mutasırrıf işbu bâ‘isi'l-vesîka Mariya
bint-i Todori Meclis-i Şer‘-i Hatîr-i Lâzımü't-Tevkîr'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve bast-ı
ani'l-merâm edüb “vasîsi oldığım sagîre-i mezbûre Saltaniçe'nin anası müteveffât-ı
mezbûreden müntekıl mâl-ı mevrûsından zarûret-i nafaka ve kisve-bahâsiyçün kıbel-i Şer‘den
meblağ farz u takdîr buyurılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matbûbımıdır”
didikde sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesiyçün işbu
târîh-i kitâbdan beher mâh beş guruş cânib-i Şer‘-i şerîfden meblağ farz u takdîr buyırılub
meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîre-i mezbûrenin nafak ve kisve bahâsına harc u sarfa ve lede'lhâce istidâneye ve inde'z-zafer sagîre-i mezbûrenin mâl-i mevrûsı nemâsına rücâ‘a vasî-i
mezbûre Mariya'ya izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-ışrîn min
şehr-i Rebî‘u'l-evvel sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Ali Molla, Hasan Molla, Ferhad Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 03/b
: 09
: 20.Ra.1192
: Gölcük'den merhum Halil oğlu Yusuf'un küçük çocukları Mehmed, Süleyman
ve Zinet'in ihtiyaçları için, babalarından mîrâs kalan mal nemasından nafaka
bağlandığı.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Gölcük Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan
Yusuf oğlı Halil bin İsmail'in sulbî sığâr evlâdı Mehmed ve Süleyman ve Zinet'in tesviye-i
umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri vâlideleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘rrafe işbu
bâ‘iseti'l-vesîka Fatıma Hâtun ibnete Ahmed Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye
takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîleri oldığım evlâd-ı sigâr-ı mezbûrûn
Mehmed ve Süleyman ve Zinet'in babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı
mevrûslarından zarûret-i nafaka ve kisve bahâlariyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr
buyurılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır” didikde sigâr-ı
mezbûrûn Mehmed ve Süleyman ve Zinet'in zarûret-i nafaka ve kisve bahâlariyçün işbu târîhi kitâbdan beher mâh doksan guruş cânib-i Şer‘-i şerîfden meblağ farz u takdîr buyırılub
meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sigâr-ı mezbûrûnın nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı
zarûreleriyçün harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sigâr-ı mezbûrûnın mâl-i
mevrûsları nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûre Fatıma Hâtun'a izin vermegin mâ vaka‘a bi't-taleb
ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehr-i Rebî‘u'l-evvel sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla, Ferhad Mola ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 04/a
: 10
: 28.R.1292
: Mustafa kızı Aişe'nin sınırları belli fakat elinde senedi olmayan iki dönüm
mülkünün tescil edildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Sunmatlı Karyesi'nde sâkine zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘rrafe
işbu bâ‘isi'l-vesîka Aişe Hâtun ibnete Mustafa Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de takrîr-i kelâm
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ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb karye-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası fütüvvetlü Reşad Efendi
ibn-i E's-Seyyid reşâdetlü Şeyh Mehmed Bahaeddin Efendi ve Hasan ibn-i Hayrili ve Hitan
veled-i Hüdaverdi hadîkaları ve tarîk-ı âmm ile mahdûd arsayı Cennet-mekân Sultan
Hüdavendiğâr Gâzî tâbe serâhu hazretleri evkâf-ı şerîflerine mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü
derûnında mağrûs bi'l-cümle eşcârî mülk tahmînen iki dönüm bir kıt‘a tut hadîkasını bin iki
yüz seksen bir senesi hilâlinde müteveffâ Hasan terekesinden iştirâ ederek târîh-i mezkûrdan
berü yedimde şirâ’en ve müstakıllen malım ve mülküm olub lâkin taraf-ı Şer‘den senedim
olmamağla hakîkat-i hâli erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr kıbel-i Şer‘-i şerîfden yedime bir
kıt‘a hüccet-i Şer‘iyye i‘tâ olınmak murâdımdır” didikde hakîkat-i hâli mezbûre Aişe
Hâtun'un sıbt u beyân eylediği minvâl-i muharrer üzre oldığı husûs-ı mezkûra vukûf-ı tâmları
olan karye-i mezbûre muhtârı Kürd Hüseyin bin Mahmud ve Nuh Emin oğlı Mustafa bin
Emin meclîs-i Şer‘de alâ tarîkı'ş-şahâde ihbârlarıyla lede'ş-Şer‘ü'l-enver zâhir ü mütehakkık
olmağın vâki‘ü'l-hâli hıfzan li'l-makâl işbu vesîka-i enîka bi't-taleb ketb ü imlâ ve li-ecli'ssened mezbûre Aişe yedine i‘tâ oldındı. Fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min şehr-i Rebî‘u'l-âhir
sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla, ve gayrihim.
Harc Numrosu: 587
Alının Harc: 30 Guruş
Fi, 19.Mayıs.[12]91
Fi, 20.R..[12]92
Da‘vâ-yı mülkiyet
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 04/a
: 11
: 14.R.1292
: Meydancı Mahallesi'nden Hacı Mehmed Emin Ağa'nın, Mukassim
Mahallesi'nden merhum Osman oğlu İbrahim varisleri üzerine açtığı alacak
davasının, merhumun mal ve emlaki olmadağından ödenemeyeceği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Meydancı Mahallesi ahâlîsinden Başpazarlı Hacı
Mehmed Emin Ağa ibn-i Mehmed Arif Ağa mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘i Münîr'de zikr-i âtî gediğe bi'l-me’mûriye vaz‘-ı yedi beyyine ile mütehakkık olan mahrûsa-i
mezbûre evkâf muhasebecisi izzetlü Şevki Efendi ibn-i Osman Efendi tarafından zikr-i âtî
husûsda husûmet ve redd-i cevâba vekîl-i müseccel-i Şer‘î Evkâf Kalemi ketebesinden Ali
Bey ibn-i Mehmed Emin Bey muvâcehesinde “mahrûsa-i mezbûre mahallâtından Mukassim
Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât eden İbrahim bin Osman bin Abdullah'ın sulbî
kebîr oğlı Ahmed ve sulbiye kebîre kızı zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘rrafe Atiyye Hâtun hâzırân
oldıkları halde merkûm İbrahim bin Osman hayâtında malımdan iktirâz u kabz ve umûrına
sarfla istihlâk eylediği râyic-i vakt üzre beheri yirmi yedişer guruşlık yüz yetmiş beş aded
memdûhiyye altunı mukâbelesinde mahrûsa-i mezbûrede Dut Pazarı'nda vâki‘ ma‘rifet-i Şer‘
ile mu‘âyene olınan etrâf-ı erba‘ası Düvenci Mustafa Çavuş bin Süleyman bin Abdullah ve
Muhallebici el-Hâcc Mehmed bin Mustafa bin Abdurrahman dükkânları ve Geyveli-zade
Hakkı Molla ibn-i Ali Efendi ibn-i İsmail Efendi menzili ve tarîk-ı hâss ile mahdûd bir bâb
bâzârcı dükkânı derûnında mevcûd Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi'ne mülhâk evkâfdan
Cennet-mekân Sultân Orhan Gâzi tâbe serahu hazretleri evkâf-ı celîlesi müstekıllâtından
beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olınur bâ-temessük evkâfa mutasarrıf oldığı âlâmet-i lâzıme-i
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ma‘lûmeli bin iki yüz yetmiş dokuz senesi Recebü'l-ferdinin onuncı güni yapılmış temessük-i
mezkûrı bana bâ-re’y-i mütevellî defâtir-i ferâğ ve tefvîz ü teslîm eylediğinde ben dahi bervech-i muharrer teferrüğ ü tefevvüz ve kabûl etmişdim. Lakin medyûn-ı merkûm İbrahim
deyni olan mezkûr yüz yetmiş beş aded altunı bana edâ ve âlât-ı gedik-i mezkûrı bâ-re’y-i
mütevellî gerü tefvîz etmedi. Ber-vech-i muharrer fevt ve âlât-ı gedik-i mezkûr sulbî evlâdı
Ahmed ve Mehmed ve Atıyye'ye islâsen kânûn-ı münîf-i intikâl-ı âdî-ile intikâl merkûm
Mehmed dahi bilâ-vâlid fevt olmağla âlât-ı gedik-i mezkûrede olan sülüs hisse-i müntakıllesi
cânib-i vakf-ı müşâru'n-ileyhe â’id ve râci‘ oldıkdan sonra müteveffâ-i merkûm zimmetinde
cihnet-i mezkûreden alacak hakkım olan mezkûr yüz yetmiş beş aded altını îfâ eden
müteveffâ-yı merkûmun imlâ mâlı olmamağla mârru'z-zikr yüz yetmiş beş aded altunın beheri
yirmi yedişer guruşdan cem‘an dört bin yedi yüz yirmi beş guruşun sülüsânı olub hâzıran-ı
mezbûran Ahmed ve Atıyye hisselerine isâbet eden üç bin yüz elli guruşı hâzırân-ı
mezbûrândan ahz ü kabz etmekle bu makûle deyne mukâbil bâ-re’y-i mütevellî defâtir-i ferâğ
olınan gedikleri ber-minvâl-i muharrer ferâğ-bend eylediği hâlde bedelinden deynin îfâsı bâirâde-i seniyye sâdır olan gedikât nizâm-i âlîsi iktizâsından olmağla bana bin yüz yetmiş beş
guruş dahi hisse-i mahlûli bedelinden istîfâ murâdımdır” deyü vekîli mîr-i mûmâ-ileyh Ali
Bey'in inkârına mukârin ber-vech-i meşrûh eylediği müdde‘âsını mârru'z-zikr Mukassim
Mahallesi ahâlîsinden uzun boylı kumral bıyıklı elâ gözli Ahmed bin İbrahim bin Osman ve
bâzârcı esnâfından uzun boylı kumral sakallı elâ gözli İsmail bin Ahmed bin Abdullah nâm
kimesnelerin âlât-ı gedik-i mezkûrı mahallinde ta‘ayyün ve işâret ederek eyledikleri
şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î lede'l-isbât ve't-tahlîf müteveffâ-yı mezbûrın
aslâ mâlı olmadığı inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkuk etmekle şâhidân-ı merkûmân usûl-i
mevzû‘ası vechiyle Bâzârcı Mustafa Ağa ibn-i Yusuf ve Mehmed Emin bin Mustafa ve bânî-i
bâzârî Küçük Mehmed bin Arif ve Hüseyin Efendi bin Hasan nâm dört nefer kesândan evvelâ
bâ-varaka-i mestûre sırren Mollla Mustafa bin Hüseyin ve Berber Ahmed bin Ebubekir ve
Abdullatif bin Abdullah ve Çû[ka]dâr oğlı Halil bin Mustafa nâm kimesneden alenen lede'ttezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri ihbâr olınmagın mûcebiyle deyn-i meblâğ-ı merkûm
bin beşyüz yetmiş beş guruşın hisse-i mahlûl bedelinden müdde‘â-i merkûm el-Hâcc Mehmed
Emin Ağa'ya def‘ ü telsîm olınması nizâm-ı seniyye iktizâsından olmadığı tescîl ve bi'listihmâl huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı. El-emr li-meni'l-emr. Fi'l-yevmi'r-râbi‘ aşer min şehr-i
Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 04/b
: 12
: 25.R.1292
: Kütahyalı olup, Bursa Gureba Hastanesi'nde tedavi edilirken eceliyle vefât
eden Halil oğlu Mehmed'in Kütahya'da bulunan eşi ve çocuklarının merhuma
vâris olduklarının tescil edildiği.

Oldır ki,
Medîne-i Kütâhya ahâlîsinden olub Mahrûsa-i Bursa'da Gurebâ Hastahânesi'nde liecli't-tedâvî sâkin iken bundan akdem vefât eden Mehmed bin Halil bin Abdullah zikr-i âtî
verâset iddi‘âsıyla zuhûr eden Ali bin Mehmed nâm kimesne mahrûsa-i merkûme
mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de müteveffâ-yı merkûmun medyûnı Esad Ağa ibn-i
Mustafa muvâcehesinde “benimle hâlâ medine-i mezkûrede sâkinler Hüseyin ve İbrahim ve
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Halil ve Mehmed ve Mehmed Arif'den her birimiz müteveffâ-yı mezbûrın firâşından hâsıl ve
zevcesi Kütâhya'da sâkine Şerife Havva bint-i Mehmed'den mütevellid sulbî oğulları olmağla
müteveffâ-yı mezbûrın verâseti benilme zevce-i menkûha-i metrûkesi vâlidem mezbûre Şerife
Havva Hâtun ve karındaşlarım mezbûrûn Hüseyin ve İbrahim ve Halil ve Selim ve Mehmed
ve Mehmed Arif'e münhasıra olub ve terekesine bizden gayri müstahakk vâris-i âharı
olmamağla ol vechile babam müteveffâ-yı merkûm Mehmed hayatında merkûm Esad Ağa
zimmetinde cihet-i karz-ı Şer‘iyyeden alacağı olan on guruşı kable'l-ahz ve'l-istîfâ Bursa
Gurebâ Hastahânesi'nde işbu doksan bir senesi Mart'ının yirmi sekizinci güni ecel-i
mev‘ûdiyle vefât edüb meblağ-ı merkûm benimle verese-i sâ’ireden mezbûrûna mes’ele-i
mîrâsımız vechiyle mevrûs olmağın binâ’en-aleyh meblağ-ı merkûm on guruşdan hisse-i
irsiye-i musîbemi merkûm Esad Ağa'dan bi'l-verâse hâlâ taleb ederim” deyü da‘vâ etdikde
gıbbe'l-istintâk merkûm Esad Ağa dahi cevâbında “müteveffâ-yı merkûm Mehmed'e cihet-i
merkûmeden zimmetinde ol mikdâr guruş deyni olduğını ikrâr mâ‘adâyı inkâr etmekle
müdde‘î-i merkûmdan Ali'den ber-vech-i meşrûh müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb
olındıkda mahrûsa-i mezbûre mahallatından Karaabdürrezzâk Mahallesi ahâlîsinden mezkûr
hastahâne imamı orta boylı kara sakallı kara gözli Mehmed Şükri Efendi ibn-i el-Hâcc Esad
Efendi ibn-i Abdullah ve uzun boylı kara sakallı kara gözli hastahâne-i mezkûrede cerrâh
Kütahyalı Hüseyin bin Ali bin Abdullah nâm kimesneler li-ecli'ş-şahâde meclîs-i Şer‘a
hâzırân olub istişhâd olındıklarında “fi'l-hakîka merkûm Mehmed bin Halil bin Abdullah
mahrûsa-i mezbûre Gurebâ Hastahânesi'nde işbu bin iki yüz doksan bir senesi Martı'nın yirmi
sekizinci güni ecel-i mev‘ûdiyle vefât edüb verâseti hâlâ medîne-i Kütahya'da sâkinler zevce-i
menkûha-i metrûkesi Şerife Havva bint-i Mehmed ile mezbûreden mütevellid sulbî kebîr
oğılları Hüseyin ve İbrahim ve Halil ve Ömer ve Mehmed ve Mehmed Arif ve işbu müdde‘î-i
merkûm Ali'ye münhasıra ve terekesine anlardan gayri müstahakk vâris-i âharı oldığı
ma‘lûmumız değildir. Biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şahâdet dahi ederiz ” deyü her biri
müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î edâ-i şahâdet-i Şer‘iye etmeleriyle
şâhidân-ı merkûmân usûl-i mevzû‘ası vechile Karaabdürrezzak Mahalleli Tevfik Efendi ibn-i
el-Hâcc Esad ve Salih ibn-i Abdurrahman ve Demirci İbrahim bin Mustafa ve Arz-ı hâlci Ali
bin Ahmed nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu biri
esnâfdan Abdülaziz bin Mehmed ve Sûfi İbrahim bin Hasan ve Ferhad bin Abdullah ve
Yakub bin Osman nâm dört nefer kesândan alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde
idükleri bi'l-ihbâr mütahakkık olmagın mûcebiyle müdde‘î-i merkum Ali'nin ber-vech-i
muharrer verâsetine hükm ve tenbîh olındığı tescîl ve bi'l-istihmâl huzûr-ı âlîlerine i‘lâm
olındı. El emr li-meni'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâmis ışrîn min şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve
tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 04/b
: 13
: 26.R.1292
: Kestel Köyü'nden merhum Mehmed oğlu Almed'den olma ve merhume
Abdurrahman kızı Aişe'den doğma sekiz yaşındaki Mehmed'in; hiçbir geliri
olmadığından, aylık yirmibeş guruş ücretle, Asâkir-i Redîfe-i Şâhâne Yüzbaşısı
Osman oğlu Ali Ağa hizmetine verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Kestel Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât eden
Ahmed bin Mehmed'in zevcesi müteveffât Aişe Hâtun ibnete Abdurrahman'dan mütevellid
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sulbî sagîr oğlı tahmînen sekiz yaşında Mehmed'in tesviye-i umûrına kıbel-i Şer‘den mensûbe
vasîsi mahrûsa-i mezbûre mahallâtından Hazret-i Emîr Mahallesi ahâlîsinden Bât[bit]pazarı
Münâdîsi Abdullah Molla ibn-i Mehmed nâm kimesne Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de
Asâkir-i Redîfe-i Şâhâne yüzbaşılarından işbu bâ‘isi'l-vesîka fütüvvetlü Ali Ağa ibn-i Osman
Ağa mahzarında bi'l-vesâye ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb “vasîsi oldığım sagîr-i mezbûr
Mehmed'in aslâ malı ve akârından kimesnesi olmamağla sagîr-i mezbûrı işbu târîh-i kitâbdan
şehriye yirmi beş guruş ücret tesmiyesiyle add ü şühûr beyân olınmaksızın mûmâ-ileyh Ali
Ağa'ya ber-mu‘tâd hizmet etmek üzre bi'l-vesâye îcâr ve teslîm ve ücret-i müsemmâ-i
mezkûrenin beher şehr yirmi guruşı sağîr-i mezbûrın nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı
zarûriyyesine harc u sarfa ve bâkî beş guruşı dahi yedinde hıfz ve îfâya bi'l-vesâye emr ü
tevessül eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer istîcâr ü teslîm ü kabûl ve ücret-i mezkûreyi
ber-vech-i muharrer harc u sarfa ve yedinde îfâya ta‘ahhüd eyledi” didikde gıbbe't-tasdîkı'şŞer‘î mâ-hüve'l-vâkî‘ bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehr-i Rebî‘u'lâhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Hasan Kalfa, Ali Kalfa, Fehad Kalfa ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 04/b
: 14
: 20.Ra.1292
: Ahmed oğlu Mehmed'in küçük kızları Hanım ve Emine için babalarından
kalan mirasları nemasından nafaka bağlandığı. Nafakanın çocuklarına
harcanması hususundan anneleri Hanife'ye izin verdiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Ötmeyenicesi Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt
olan Mehmed bin Ahmed'in sulbiye sagîre kızları Hanım ve Emine'nin tesviye-i umûrlarına
kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘î ile mu‘rrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka Hanife
Hâtun ibnete Ali Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'lmerâm edüb “vasîleri oldığım kızlarım sagîrtân-ı mezbûretân Hanım ve Emine'nin babaları
müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrûsları semânından zarûret-i nafaka ve kisve
bahâlarıyçün kıbel-i Şer‘den meblâğ farz u takdîr buyırılub istidâneye dahi bana izin verilmek
bi'l-vesâye matlûbımdır” didikde sağîretan-ı mezbûretânın nafaka ve kisve bahâlarıyçün işbu
târîh-i kitâbdan beher mâh on iki buçuk guruş cânib-i Şer‘-i şerîfden mebâlig farz u takdîr
buyurılub mebâliğ-i mefrûzı sagîretân-ı mezbûretân Hanım ve Emine'nin zarûret-i nafaka ve
kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyelerine harc u sarfa lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer
sagîretân-ı mezbûnretânın mâl-ı mevrûsları nemâsına rücû‘a Hanife Hâtun'a izin verilmegin
mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehr-i Rebî‘u'l-evvel sene isnâ ve tis‘în
ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla, Ferhad Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi

: 04/b
: 15
: 25.Ra.1292
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Konusu

: Veliçavuş Köyü'nden merhum Hacı Ahmed oğlu Hacı Süleyman'ın küçük
oğlu İbrahim'e nafaka bağlandığı ve İbrahim'in ihtiyaçlarını görmek üzre
annesi Zehra Hanım'a izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Veliçavuş Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât
eden Hacı Süleyman bin Hacı Ahmed bin Veliyyüddin'in sulbî sağîr oğlı İbrahim'in vâlidesi
ve tesviye-i umûrına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi zâtı ta‘rîf-i Şer‘î ile mu‘rrafe işbu
bâ‘iseti'l-vesîka Zehra Hâtun ibnete Mehmed bin Emin Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'lvesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîsi oldığım oğlum sagîr-i mezbûr
İbrahim'in babası müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil tarla îcârından nafaka ve kisve
bahâsiyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyırılub istidâneye dahi bana izn verilmek
bi'l-vesâye matlûbımdır” didkde sağîr-i mezbûr İbrahim'in babası ve ceddi müteveffâ-yı
mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrûsı nemâsiyle tarla îcârından işbu târîh-i kitâbdan beher mâh
yüz yirmi guruş cânib-i Şer‘-i şerîfden farz u takdîr buyırılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı
sagîr-i mezbûrın nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesine harc u sarfa lede'l-hâce
istidâneye ve inde'z-zafer sagîr-i mezbûrın mâl-ı mevrûsı nemâsiyle tarla îcârına rücû‘a vasî
vâlidesi mezbûre Zehra Hâtun'a izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'lhâmis ve'l-ışrîn min şehr-i Rebî‘u'l-evvel sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Ali Ağa, Hasan Ağa ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 05/a
: 16
: 29.Ra.1292
: Burakfakih Köyü'nden merhum Abdullah oğlu İbrahim ve eşi merhume Hacı
Hüseyin kızı Emine hanımın küçük kızları Aişe için, kendisine mîrâs kalan
mallar nemasından nafaka bağlandığı.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Burakfakih Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem
müte‘âkıben fevt olan İbrahim bin Abdullah ve zevcesi Emine Hâtun ibnete Hacı Hüseyin'in
sulbiye sagîre kızı Aişe'nin tesviye-i umûrına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi li-ebeveyn
ammetesi zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘rrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka Emine Hâtun ibnete Osman
Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîsi oldığım
sagîre-i mezbûre Aişe'nin zarûret-i nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûresiyçün
emvâl-i müteveffâ-yı mezbûrândan müntakil mâl-ı mevrûsı nemâsından ve tarla hâsılâtından
meblağ farz u takdîr buyırılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır”
didikde sagîr-i mezbûre Aişe'inin zurûret-i nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı
zarûriyesiyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh altmış guruş kıbel-i Şer‘-i şerîfden mebâliğ
farz u takdîr buyurılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîre-i mezbûre Aişe'nin zarûret-i nafaka
ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'zzafer sagîre-i mezbûre'nin mal-i mevrûsı nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûre Emine Hâtun'a izin
verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehr-i Rebî‘u'levvel sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla, Ferhad Molla ve gayrihim.
***
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Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 05/a
: 17
: 05.Ca.1292
: Hocaalizade Mahallesi'nden Hacı Ali Rifat Efendi oğlu Ali Enveri Efendi
adına, kendisinin sünnet merasiminde hibe edilen bir menzilin tescili.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Hâcealizâde Mahallesi ahâlîsinden Fuzûlî-zâde Ali
Enveri Efendi ibni'l-merhûm el-Hâcc Ali Rifat Efendi Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de takrîr-i
kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “mahalle-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası müteveffâ-yı
merkûm menzili ve Kahveci İsmail Ağa ibn-i Mehmed Said Bey menzili ve tarîk-ı âmm ile
mahdûd iki beyt-i ulvî ve bir suffe ve iki beyt-i süflî ve bir sofa ve bir ahûr ve bir hâbiye-i mâi cârî ve bir mikdâr havluyı müştemil yeri dahi mülk bir bâb hâriciye menzil babam
müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin hayâtında mülki olub işbu târîh-i vesîkadan on bir sene
mukaddem hâl-i sagîrimde hitân cem‘ıyetimde menzil-i mahdûd-ı mezkûrı bana hîbe ve
temlîk ve meclis-i hîbede bi'l-velâye ittihâb ve kabûl edüb ol vechile târîh-i mezkûrden berü
mülk-i mevhûbem olub lâkin taraf-ı Şer‘den olmamağla hakîkat-i hâl erbâb-ı vukûfdan lede'listihbâr kıbel-i Şer‘den yedime bir kıt‘a hüccet-i Şer‘iyye i‘tâ olınmak murâdımdır” didikde
hakîkat-i hâl mûmâ-ileyh Ali Enveri Efendi'nin bast u beyân eylediği minvâl-i muharrer üzre
oldığı husûs-ı mezkûra vukûf-ı tâmları olan meveddetlü E's-Seyyid Abdülkadir Necati Efendi
ibni'l-Hâcc Süleyman Efendi ve Hayri Efendi ibn-i Salih Efendi meclîs-i Şer‘de alâ layıkı'şşahâde ihbârıyla lede'ş-Şer‘ü'l-enver zâhir ü mütehakkık olmağın vâki‘ü'l-hâl hıfzan li'l-makâl
işbu vesîka-i enîka bi't-taleb ketb ü imla ve li-ecli's-sened mûmâ-ileyh Ali Enveri Efendi
yedine i‘tâ olındı. Fi'l-yevmi'l-hâmis min Cemâziye'l-ûlâ sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve
elf.
Şuhûd-ı Hâl: Ali Kalfa, Hasan Kalfa, Ferhad Kalfa, Esad Kalfa ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 05/a
: 18
: 21.R.1292
: Zeyniler Mahallasi ahâlîsinden Hasan oğlu merhum Hafız Mehmed
Efendi'den varislerine intikal eden bir bahçeye haksız olarak tasarruf eden
Mahmud oğlu Kürd Ali'ye, bu bahçeden el çektirildiği.

Oldur ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Zeyniler Mahallesi'nde sâkin iken işbu târîh-i i‘lâmdan
dokuz sene mukaddem vefât eden Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Hasan bin Abdullah'ın verâseti
zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe Hâtun ibnete Halil ile refîka-i ûlâ-yı müteveffiyesi Zahide
bint-i Abdullah'dan mütevellide sulbiye kebîre kızı Saide ve zevce-i mezbûre Aişe'den
mütevellidûn sulbiye kızları kebîretân Zeliha ve Zeyni ve sağîre Emine'ye münhasıra ve
mes’ele-i mîrâsları otuz iki sehmiden olub sihâm-ı mezkûreden dört sehimi zevce-i mezbûre
Aişe Hâtun'a ve yedişer sehimden cem‘an yirmi sekiz sehimi benat-ı mezbûrât Zeliha ve
Saide ve Zeyni ve Emine'ye isâbeti bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukından sonra sagîre-i
mezbûre Emine'nin vâlidesi ve tesviye-i umûrına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi zâtı ta‘rîf-i
Şer‘ ile mu‘rrafe zevce-i mezbûre Aişe Hâtun ve zâtları ta‘rîf-i Şer‘î ile mu‘rrafe zevce-i
mezbûre Aişe Hâtun ve zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘rrafe benetân-ı mezbûretân Zeliha ve Saide
taraflarından zikr-i âtî husûsda da‘vâ taleb ve ahz ü kabza vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i
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Şer‘iye ile vekîl-i müseccel-i Şer‘îleri Alibekir ibn-i Mehmed mahrûsa-i mezbûre
mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zikr-i âtî hadîkaya vâz‘-ı yedi beyyine-i âdile ile
mütehakkık olan Kürd Ali ibn-i Mahmud muvâcehesinde ma‘rifet-i şer‘ile mu‘âyene olınan
mahalle-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası müteveffâ-yı merkûm menzili ve Talib bin Rüstem
bin Abdullah ve Ali-zâde-i Abdurraman bin Abdullah menzilleri ve tarîk-ı hâss ile mahdûd
arzı Hazret-i Emîr kuddise sirrahü'l-hatîr vakf-ı şerîfine muzâfe-i kadîme-i matlûmelü (?)
derûnında mağrûs bi'l-cümle eşcârî mülk tahmînene iki evlek bir kıt‘a tut hadîkası müteveffâyı merkûm Hâfız Mehmed Efendi'nin hayatında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ba‘dehu
vefât terekesinden ve vereseleri mezbûrûna tashîh-i mezkûr üzre mevrûs olub asl-ı hadîka-i
mahdûde-i mezkûre müşrif-harâb olmakdan nâşî işbu sene-i mübâreke Muharremü'lharâmının beşinci güni tereke-i müteveffâ-yı merkûmdan olmak üzre taraf-ı Şer‘den münâdî
ma‘rifetiyle li-ecli'l-bey‘ müzayede esnasında merkûm Kürd Ali iki def‘a iştirâ dahi eylemiş
iken hadîka-i mezkûreyi verese-i müteveffâ-yı merkûm dört yüz guruşa iştirâ eyledim diyerek
bi-gayr-i hak zabt ve vaz‘-ı yed etmekle su’âl olınub mü’ekkilelerim mezbûranın hadîka-i
mahdûde-i mezkûrede olan ber siham-ı mezkûr yirmi beş sehim hisse-i irsiye-i şâyi‘alarından
keff-i yed ve mü’ekkilelerim mezbûrâna izâfetle bana teslîme merkûm Kürd Ali'ye tenbîh
olınmak bi'l-vekâle murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe'l-istintâk merkûm Kürt Ali dahi
cevâbında hadîke-i mahdûde-i mezkûre müteveffâ-yı merkûmun hayatında ile'l-vefât yedinde
mülki ba‘d-ı vefât veresesi mezbûrûna ber-tashîh-i mezkûr mevrûs oldığını ve hâla kendünin
vaz‘-ı yedi ber-vech-i muharrer iki def‘a iştişrâsını esmâne mutâbıkan ikrâr ve i‘tirâf edüb
mücerred müteveffâ-yı merkûmun târîh-i vefâtında vereselerinden dört yüz guruşa iştirâ
etmişdim” deyü ber-minvâl-i muharrer ba‘de'l-istişrâ eylediği müdde‘âsı iltifâta şâyân
olmadığı kendüye tefehhüm da‘vâ-yı mezkûresiyle bî-vech-i Şer‘î mu‘ârazadan ba‘de'l-men‘
alâ mûceb-i ikrâre hadîka-i mahdûde-i mezkûrenin ber-sihâm-ı mezkûre yirmi beş sehim
hisse-i şâyi‘asından keff-i yed ve vech-i lâyıkıyla mü’ekkilât-ı mezbûrât içün müdde‘î-i
mezbûr Ali bana teslîm merkûm Kürd Ali'ye tenbîh olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı
âlîlerine i‘lâm olındı. El emr li-meni'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâdî ve'l-ışrîn min şehr-i Rebî‘u'l-âhir
sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Harc Numrosı : 569
Alınan Harc : 17.5 guruş
Fi, 15 Mayıs [12]91
Fi, 21 R [12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 05/a
: 19
: 21.Ra.1292
: Balyaz Köyü'nden merhûme Sarı Mustafa kızı Kezban'ın mirası nemasından
küçük oğlu Hasan'a nafaka bağlandığı.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Balyaz Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan
Kezban bint-i Sarı Mustafa bin Kaba Ali'nin sadrî sağîr oğlı Hasan'ın babası ve velîsi işbu
bâ‘isi'l-vesîka İsmail bin İbrahim Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve
ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîsi oldığım oğlum sagîr-i mezbûr Hasan'ın vâlidesi müteveffât-ı
mezbûreden müntekıl mal-ı mevrûsı nemâsından zarûret-i nafaka ve kisve bahâ içün kıbel-i
Şer‘den meblağ farz u takdîr buyurılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye
matlûbımdır” didikde sağîr-i mezbûrın nafaka ve kisve bahâsiyçün işbu târîh-i kitâbdan beher
mâh otuz altı guruş cânib-i Şer‘-i şerîfden meblağ farz u takdîr buyırub meblağ-ı mefrûz-ı
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mezkûrı [Vr no 5/b] sagîr-i mezbûr Hasan'ın zarûret-i nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı
zarûriyesine harc u sarf ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sagîr-i mezbûr Hasan'ın mâl-ı
mevrûsu nemâsına rücû‘a velî-i mezbûr İsmail'e izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb
olundı. Fi'l-yevmi'r-râbi‘ ve'l-ışrîn min şehr-i Rebî‘u'l-evvel sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve
elf.
Şuhûd-ı Hâl: Hasan Molla, Ferhad Molla, Ali Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 05/b
: 20
: 27.Ra.1292
: Balyaz Köyü'nden Sarı Mustafa kızı merhume Kezban'ın terekesinden, küçük
oğlu Mehmed'in nafakaya bağlanması.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Balyaz Karyesi'ndesâkine iken bundan akdem fevt olan
Kezban bint-i Sarı Mustafa bin Kaba Ali'nin sadrî sağîr oğlu Mehmed'in tesviye-i umûruna
kıbel-i Şer‘den mensub vasîsi li-ebeveyn ammi işbu bâ‘isi'l-vesîka Halil bin Ali Meclîs-i Şer‘i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm idüb “vasîsi olduğum sağîri mezbûr Mehmed'in müteveffât-ı mezbûreden müntekıl mâl-ı mevrûsu nemâsından zarûret-i
nafaka ve kisve bahâsıyçün kıbel-i Şer‘den meblağ-ı karz u nakdî buyurulub istidâneye dahi
bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbumdur” dedikde, sagîr-i mezbûrun nafaka ve kisve
bahasiyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh yüz yirmi guruş cânib-i Şer‘-i şerîfden karz u
nakdî buyurulub meblağ-ı mefrûz-ımezkûrı sagîr-ı mezbûr Mehmed'in nafaka ve kisve bahâ
ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyelerine harc u sarf ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sagîr-i
mezbûrun mâl-ı mevrûsı nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûr Halil'e izin vermegin mâ vaka‘a bi'ttaleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min şehr-i Rebî‘u'l-evvel sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Hasan Molla, Ferhad Molla ve gayrihim
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 5/b
: 21
: 11.Za.1291
: Hazret-i Emir Sultan Mahallesi'nden Mehmed kızı Emine'nin, kocası Hacı
Hafız Ahmed Efendi'nin vefatı üzerine, merhumla birlikte sahibi oldukları bir
mülkün beytü'l-mâle intikal eden yarım hissesini satın aldığı.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Hazret-i Emîr (kuddise sirrehü'l-hatîr) Mahallesi'nde
vâki‘ zikr-i âtî bir bâb ebniyeli mülk menzile ale'l-iştirâki's-seviyy mâlik ve mutasarrıfân olan
el-Hâcc Hâfız Ahmed Efendi ibn-i Abdullah ve Emine Hâtun ibnete Mehmed nâm zevcâtdan
mezbûr el-Hâcc Hâfız Ahmed Efendi bundan akdem vefât edüb zâhirde zevce-i menkûha-i
metrûkesi mezbûre Emine Hatun'dan gayri vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmayup bi'l-cümle
terekesinin rub‘u zevce-i mezbûre Emine Hatun'a ve sülâse-i erbâ‘ı cânib-i beytü'l-mâle â’id
ve râci‘ olmağla bu makûle bilâ-vâris-i ma‘rûf fevt olanların terekeleri bâ-emr-i âlî kabz u
hıfza me’mûr hâlâ Hüdâvendigâr vilâyet-i celîlesi defterdârı sa‘âdetlü ser-nâ’ib efendi
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tarafından vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi ketebeden Osman Efendi ibn-i Mustafa Meclîs-i Şer‘-i
Şerîf-i Enver'de zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘rrafe işbu bâ‘isi'l-vesîka zevce-i mezbûre Emine
Hâtun muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb “mahalle-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı
erba‘ası Na‘lband Hüseyin bin Mehmed ve imâretci Fayzullah bin Abdullah ve Raşid Molla
veresesi menzilleri ve tarîk-ı hâss ile mahdûd arsayı müşâru'n-ileyh hazretleri vakf-ı şerîfine
mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü derûnında mevcûd bi'l-cümle ebniyeli mülk iki beyt-i ulvî ve
bir suffe ve iki beyt-i süflî ve bir sofa ve bir hâbiye-i mâ-i cârî ve bir mikdâr havluyı müştemil
bir bâb menzilin nısf-ı şâyi‘i müteveffâ-yı mezbûrın hayatından ile'l-vefât yedinde mülki
ba‘d-ı vefât terekesinden rub‘ı zevce-i mezbûreye mevrûs ve selâse-i erbâ‘ı cânib-i beytü'lmâla â’id ve râci‘ olmağla nısf menzil-i mezkûrın cânib-i beytü'l-mâla â’id olan selâse-i
erbâ‘ının âhara bey‘i iktizâ etmekle nısf menzil-i mezkûrın selâse-i erbâ‘ı bi'l-izni'ş-Şer‘î
münâdî yediyle sûk-i sultânî ve mecma‘u'n-nâs olan mahalde nidâ ve müzâyede olub rağabât-ı
nâs inkıtâ‘ında zevce-i mezbûre Emine Hâtun üzerinde bin yüz yirmi beş guruşda karâr edüb
ziyâde semen ile şirâya tâlib-i âharı dahi zuhûr etmeyüb meblağ-ı mezbûr nısf menzil-i
mahdûd-i mezkûrın selâse-i erbâ‘ının el-yevm an-misl ve kıymet adlî oldığı zeyl-i vesîkada
muharrerü'l-esâmi müslimîn ihbârıyla zâhir ü mütehakkık olmagın ben dahi vekâlet-i
mahalliyem hasebiyle nısf menzil-i mahdûd-ı mezkûrın selâse-i erbâ‘ının ebniye-i mahlûle-i
mezkûresini tarafeynden îcâb ve kabûli hâvî ve şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bâtı sahîh-i Şer‘î ile dört yüz elli guruşa mezbûre Emine Hâtun'a bi'l-vekâle bey‘ ve temlîk ve
vakf arzını dahi bâ-re’y-i muhâsebeci-i evkâf üçyüz yetmiş beş guruş bedel mukâbili mezbûre
Emine Hâtun'a kâtı‘ân ferâğ ve tefvîz ü teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer
ba‘de'l-iştirâ ve't-temlîk ve't-teferruğ ve't-tefevvüz ve't-teslîm ve'l-kabûl semen ve bedeli olan
cem‘an bin yüz yirmi beş guruş müşteriye-i zevce-i mezbûre Emine Hâtun bana edâ ve teslîm
ben dahi yedinden bi'l-vekâle tamâmen ahz ü kabz ve müteveffâ-yı merkûmun defter-i
kassâmına idhâl etmemizle ba‘de'l-yevm mecmû‘-ı menzil-i mahdûd-ı mezkûr mezbûre
Emine Hâtun'ın irsen ve şirâ’en mülki ve hakk-ı sarfı olmışdır” didikde gıbbe't-tasdîkı'ş-Şer‘î
mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene ihdâ ve
tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: Mehmed Esad Molla, Hasan Molla , Ali Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 05/b
: 22
: 29.Ra.1292
: Der-aliyye'de vefât eden Bursalı asker Mehmed oğlu İbrahim'in verasetine
vekil olduğu iddiasıyla ortaya çıkan Mehmed oğlu Ahmed'in iddiasının doğru
olduğu, bu sebeple vekâletinin tescil edildiği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa nevâhîsinden Cebel-i atîk Nâhiyesi kurâsından Duzaklı Karyesi
ahâlîsinden Asâkir-i Muvazzafa-i Şâhâne Zâyi‘ Alayı'nın altıncı taburının birinci bölüğinin
ikinci haymesi neferâtından olub bundan akdem Der-aliyye'de vefât eden İbrahim bin
Mehmed bin Mustafa'ya zikr-i âtî verâset ve vekâlet iddi‘âsıyla zuhûr eden Ahmed bin
Mehmed nâm kimesne mahrûsa-i mezbûre mahkenesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de müteveffâyı mezbûrın medyûnı Tahir Ağa bin Abdülkadir muvâcehesinde “müteveffâ-yı mezbûr
İbrahim hâlâ karye-i mezbûrede sâkinler Mehmed bin Mustafa'nın firâşından hâsıl ve zevcesi
Emine bint-i Ali'den mütevellid sulbî oğlı olmağla müteveffâ-yı mezbûrın verâseti babası
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mezbûr Mehmed ile vâlidesi mezbûre Emine Hâtun'a münhasıra olub ve terekesine bunlardan
gayri müstahak vâris-i âharı olmamağla ol vechile müteveffâ-yı mezbûr İbrahim'in mezbûr
Tahir Ağa zimmetinde cihet-i karz-ı Şer‘îden alacak hakkı olan on guruşı kable'l-ahz ve'listîfâ fevt olub vâlideyni mezbûrâta mevrûs olmağın binâ’en-aleyh meblağ-ı mezbûr on
guruşı medyûn-ı merkûmdan taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza ve makbûzını kendülere irsâl ve
îsâle vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile taraflarından beni vekîl [Vr.no.06/a]
nasb ve ta‘yîn eylediklerinde ben dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl etmemle binâ’en-aleyh
meblağ-ı mezbûr on guruşı mezbûr Tahir'den hâlâ taleb ederim” deyü da‘vâ etdikde gıbbe'listintâk Tahir Ağa dahi cevâbında “müteveffâ-yı mezbûr İbrahim cihet-i mezkûrede ol mikdâr
guruş zimmetinde deyni oldığını ikrâr lakin müdde‘î-i merkûmânın ber-vech-i muharrer
verâset ve vekâleti ma‘lûmım değildir” deyü inkâr etmekle müdde‘î vekile mezbûr
Ahmed'den ber-vech-i meşrûh tasaddî eylediği vekâlet ve verâset-i mezkûre müdde‘âsını
mübeyyin beyyine taleb olındıkda karye-i mezbûre ahâlîsinden orta boylı elâ gözli sarı sakallı
Molla Hasan bin Osman bin Ali ve orta boylı elâ gözli kumral bıyıklı İbrahim bin Mehmed
bin İsmail nâm kimesneler li-ecli'ş-şahâde meclis-i Şer‘a hâzırân olub istişhâd olındıklarında
“fi'l-hakîka müteveffâ-yı mezbûr İbrahim hâlâ karye-i mezbûrede sâkin Mehmed bin
Mustafa'nın firâşından hâsıl ve zevcesi Emine bint-i Ali'den mütevellid sulbî oğlı almağla
müteveffâ-yı mezbûrın verâseti babası mezbûr Mehmed ile vâlidese mezbûre Emine Hâtun'a
münhasıradır ve terekesine anlardan gayri müstehak vâris-i âharı oldığı ma‘lûmımız değildir.
Mezbûrân Mehmed ve Emine Hâtun dahi mûrisleri oğılları müteveffâ-yı mezbûr terekesine
vâzı‘u'l-yed olanlardan mahallinde taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza ve makbûzını kendülere irsâl
ve îsâle vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile taraflarından mezbûr Ahmed'i vekîl
nasb ve ta‘yîn eylediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl eylediği bizim
ma‘lûmumızdır. Biz bu husûsa bu vechile şâhidiz şahâdet dahi ederiz” deyü her biri
müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î edâ-i şahâdet-i Şer‘iye etmeleriyle
şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile Ahmed bin Mehmed ve Hüseyin bin Hasan ve
Ahmed bin Mustafa ve Ömer bin Ahmed nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre
sırren ve ba‘dehu lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık
olınmagın mûcebiyle mezbûrân Mehmed ve Emine'nin ber-vech-i muharrer verâsetleriyle
mezbûr Ahmed'in vekâletine hükm ve tenbîh olındığı tescil ve'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm
olındı. El emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehr-i Rebî‘u'l-evvel sene isnâ
ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 06/a
: 23
: 11.Ca.1292
: Yıldırımbayezid Mahallesi'nden daha evvel satın aldığı bir mülkün tapusunu
almak üzere, Mehmed oğlu Mustafa'ya hüccet verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Cennet-mekân Saltân Yıldırım Bâyezid Hân Mahallesi
ahâlîsinden işbu bâ‘isi'l-vesîka Mustafa ibn-i Mehmed nâm kimesne Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i
Enver'de takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “mahalle-i mezbûre câddesinin doksan
beş rakamıyla murakkam etrâfı Ali bin Abdullah ve Yaşar bin Yaşar menzilleri ve tarîk-ı âlî
ile mahdûd bir beyt-i süflî ve bir bi’r-i mâ’ ve bir mikdâr havluyı müştemil bir bâb mülk
menzili doksan senesi hilâlinde müteveffâ Sûfî Hüseyin bin Ebubekir terekesinden iştirâ
ederek târîh-i mezkûrdan berü yedimde şirâ’en mâl ü mülkim olub lâkin taraf-ı Şer‘den
senedim olmamağla kaziyye-i erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr kıbel-i Şer‘-i şerîfden yedime
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bir kıt‘a hüccet-i Şer‘iyye i‘tâ olınmak mudâdımdır” didikte hakîkat-i hâl mezkûr Mustafa'nın
bast u beyân eylediği minvâl-ı muharrer üzre oldığı husûs-ı mezkûra vukûf-ı tâmları olan
mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Ali Ağa ibn-i Mehmed bin Abdullah ve Ahmed Ağa ibn-i
Hasan bin Mehmed meclis-i Şer‘de alâ tarîkı'ş-şahâde ihbârlarıyla lede'ş-Şer‘ü'l-enver zâhir ü
mütehakkık olmağın vâki‘-i hâl-i hıfzü'l-makâl işbu vesîka-i enîka bi't-taleb ketb ü imlâ ve liecli's-sened mezbûr Mustafa yedine i‘tâ olındı. Fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min Cemâziye'l-evvel
sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Molla Hasan, Molla Esad, Molla Ferhad ve gayrihim.
Harc Numrosu: 687
Alınan Harc : 25 guruş
Fi, 16 Haziran [12]91
Fi, 24 Cemâziye'l-âhir [12]92
Da‘vâ-i Mülkiyet
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 05/a
: 24
: 11.Ca.1292
: Arabahmed Mahallesi'nden merhum Ali Rıza oğlu Hacı Hafız Mehmed
Kamil'in küçük kızı Kadriye'ye nafaka bağlandığı.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Arabmehmed Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
vefât eden el-Hâcc Hâfız Mehmed Kamil Efendi ibn-i Ali Rıza Efendi ibn-i Abdullah'ın
sulbiye sağîre kızı Kadriye'nin vâlidesi ve tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi
zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘rrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka Emine Hâtun ibnete Mehmed Raşid Efendi
Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîsi
oldığım sağîre-i mezbûre Kadriye'nin babası müteveffâ-yı merkûmdan müntakil vakf
dükkânın îcârından nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesiyçün mikdâr-ı kifâye
meblağ farz u takdîr buyırılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye murâdımdır”
didikde cânib-i Şer‘-i şerîfden sağîre-i mezbûre Kadriye'nin nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir
levâzım-ı zarûriyesiyçün işbu târîh-i vesîkada kadr-ı ma‘rûf idüği ihbâr olınan şehriye yüz
guruş farz u takdîr buyırub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve
bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer
sagîre-i mezbûrenin babası müteveffâ-yı merkûmdan müntakil vakf dükkânın îcârına rücû‘a
vâlidesi ve hâzınesi ve vasî-i mezbûre Emine Hâtun'a izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb
ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min Cemâziye'l-evvel sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Ali Molla, Esad Molla, Hasan Ağa ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 6/b
: 25
: 15.R.1292
: Meydancık Mahallesi ahâlîsinden Abdullah kızı Sinber Hatun'un terekesinden
küçük kızı Evbiye için nafaka bağlandığı.
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Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Meydancık Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
fevt olan Sinber Hâtun ibnete Abdullah'ın sadriye sagîre kızı Evbiye'nin babası ve velîs işbu
bâ’isü'l-vesîka Ahmed bin Mehmed Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-velâye takrîr-i kelâm
ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb:” velîsi olduğum kızım sağîre-i mezbûrenin vâlidesi müteveffât-ı
mezbûreden mevrûs mâl-ı mevrûsı nemâsından nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı
zarûriyesiyçün meblağ-ı karz u nakdî buyurulub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-velâye
matbûbumdur” dedikde cânib-i Şer‘-i şerîfden sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahâ ve
sâ’ir levâzım-ı zarûriyesiyçün işbu târîh-i vesîkadan şehriye otuz altı guruş karz u nakdî
buyurub meblağ-ı mefrûz-ımezkûrı sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir
levâzım-ı zarûriyesine harc u sarfa lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sagîre-i mezbûrenin
mâl-ı mevrûsu nemâsına rücû‘a velî-i mezbûr Ahmed Ağa'ya izin verilmegin mâ vaka‘a bi'ttaleb ketb olundı. Fi, gurre-i şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla, Ferhad Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 6/b
: 26
: 15.R.1292
: Burakfakih Köyü'nden merhum Mustafa oğlu Hafız Ali Efendi'nin küçük kızı
Selime'ye nafak bağlandığı.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Barakfakih Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt
olan Hâfız Ali Efendi ibn-i Mustafa'nın sulbiye sagîre kızı Selime'nin tesviye-i umûruna
kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsivâlidesi zâtı ta‘rîf-i Şer‘î ile mu‘arrefe işbu bâ’isi'l-vesîka
Nebihe Hâtun ibnete Eyüb'ün Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve
ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb: “vasîsi olduğum kızım sagîre-i mezbûre Selime'nin babası
müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntekıl hadâ’ık ve tarla îcârı ve mâl-ı mevrûsı
nemâsından nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesiyçün meblağ farz u takdîr
buyurulub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye murâdımdır” dedikde cânib-i Şer‘-i
şerîfden sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesiyçün işbu târîhi vesîkadan şehriye otuz altı guruş farz u takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîre-i
mezbûrenin nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesiyçün işbu târîh-i vesîkadan
şehriye on beş guruş farz u takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîre-i mezbûre
Selime'nin nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesine harc u sarfa lede'l-hâce
istidâneye ve inde'z-zafer sagîre-i mezbûrenin mâl-ı mevrûsu nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûre
Nebihe Hatun'a izin vermegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi, gurre-i şehr-i Rebî‘u'l-âhir
sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Hasan Molla Ali Molle ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 06/b
: 27
: 03.C.1292
: Abdalmehmed Mahallesi'nden Ahmed kızı merhume Edibe Hâtun'un küçük
oğlu Mehmed için nafaka bağlandığı.
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Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Abdalmehmed Mahallesi'nde sâkine iken bundan
akdem fevt olan Edibe Hâtun ibnete Ahmed bin Abdullah'ın sadrî sagîr oğlı Mehmed'in
tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensube vasîsi li-ebeveyn hâletesi zâtı ta‘rîf-i Şer‘î ile
mu‘arrefe işbu bâ’iseti'l-vesîka Zemhibe Hâtun ibnete İbrahim Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de
bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb: “vasîsi olduğum sagîr-i mezbûr
Mehmed'in vâlidesi müteveffâ-yı mezbûreden müntekıl mâl-i mevrûsı nemâsından nafaka ve
kisve bahâsiyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyırılub istidâneye dahi bana izin
verilmek bi'l-vesâye murâdımdır” dedikde sagîr-i mezbûr Mehmed'in vâlidesi müteveffât-ı
mezbûreden müntakil mâl-ı mevrûsı nemâsından nafaka ve kisve bahâsiyçün işbu târîh-i
kitâbdan beher mâh on altı guruş farz u takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezbûrı sagîr-i
mezbûr Mehmed'in nafaka ve kisve bahâsına harc u sarfa lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'zzafer mâl-ı mevrûsu nemâsına rücû‘a vasîsi hâletesi Zemhibe Hatun'a izin verilmegin mâ
vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâlis min Cemâziye'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Mehmed Esad Molla, Ali Molla, Hasan Molla ve gayrihim.
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

***
: 06/b
: 28/1
: 29.Ca.1292
: Alacamescid Mahallesi'nden merhum Ahmed oğlu Pazarcı Halil'in küçük
kızları Rukiyye ve Behiyye'nin, babalarından misras kalan mallar üzerindeki
anne ve dedelerinin zimmetini ibrâ ettikleri.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Alacamescid Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
vefât eden Bâzârcı Halil bin Ahmed ibn-i Abdullah'ın sulbiye kızları sinn ü cüsselerinin
bülûğa tahammüli ve bülûğlarını mukırre ve mu‘arrefe ve ber-vech-i âtî reşîde oldıklarını
iddi‘â edüb ve anları ta‘rîf-i Şer‘î ile mu‘rrafe olan Rukiyye ve Behiyye Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i
Enver'de medyûnları ve min kıbeli'l-ümm cedleri Süleyman ibn-i Abdullah nâm kimesne
mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüb “ve hâlâ biz âkıle ve bâliğa ve bülûgımıza
rüşdimiz munzam olub umûrımızı bi-nefsihâ rü’yete kâdire ve i‘ânet ü sıy[â]netden
müstağniye olmamızla babamız müteveffâ-yı mezbûr Halil'den mevrûs olub hâl-i sığarımızda
tesviye-i umûrımıza kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîmiz vâlidemiz işbu hâzıra-i bi'l-meclîs
ma‘rifeti'z-zât Penbe Hâtun ibnete mezbûr Süleyman yedinden bâ-ma‘rifeti'ş-Şer‘-i şerîf
istidâne ve kabz ve umûrına sarfla istihlâk eylediği altı yüz seksen guruşı ceddimiz mezbûr
Süleyman'dan hâlâ taleb ederiz. Su’âl olınsun” dediklerinde gıbbe's-su’âl mezbûr Süleyman
dahi cevâbında müdde‘iyân-ı mezbûrânın ber-vech-i muharrer mâl-ı mevrûslarından ol
mikdâr guruş istidâne ve kabz ve umûrına sarfla istihlâk ederek hâlâ zimmetinde deyni
oldığını ikrâr ve i‘tirâf edüb lâkin müdde‘iyân-ı mezbûrânın ber-minvâl-i muharrer rüşd
müdde‘âlarını dahî hâzıra-i mezbûre ile ma‘an inkâr edicek müdde‘iyân-ı mezbûrândan vech-i
meşrûh üzre müdde‘âlarına [Vr.no 07/a] mutâbık beyyine taleb olundıkda mahrûsa-i mezbûre
mahallâtından Tatarlar Mahallesi ahâlîsinden orta boylu kır sakallı elâ gözli Dibekci Mehmed
Ali bin Hasan ve Hacı Seyfeddin Mahallesi ahâlîsinden orta boylu kumral sakallı ela gözli
dolabcı esnafından İmam oğlu Hasan Efendi ibn-i Halil bin Abdullah nâm kimesneler li-ecli'şşahâde meclîs-i Şer‘â hâzıran olub eserü'l-istişhâd “fi'l-hakîka işbu müdde‘iyetân-ı
mezbûretân Rukiyye ve Behiyye hâlâ âkıle ve bâliğa ve büluğlarına rüşdleri munzam olub
umûrlarını bi-nefsihâ rü’yete kâdire ve i‘ânet ve sıyânetden müstağniyelerdir. Biz bu husûsa
bu vech üzre şâhidleriz; şahâdet dahi ederiz” deyü her biri avâz-ı şahâdet-i Şer‘iye
etdiklerinden şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechiyle Tatarlar Mahallesi ahâlîsinden
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Kahveci Tahir ibn-i Süleyman ve Hacı Seyfeddin Mahallesi ahâlîsinden Kara Aşcı Osman bin
Ahmed ve Südcü Sadeddin bin Eyüb ve Esenyollu Dolabcı Eyüb bin Abdullah nâm dört nefer
kesândan evvelen bâ-varaka-ı mestûre sırren ve ba‘dehû alenen lede't-tezkiye adl ü
makbûlü'ş-şahâde idükleri mütehakkık olmağın mûcebiyle ba‘de'l-hükm ve't-tenbîh
mezbûretân Rukiyye ve Behiyye'ye Meclîs-i Şer‘-i Şerîfi'l- Enver'de işbu bâ’isü'l-vesîka
mezbûr Süleyman mahzarında vâlideleri ma‘rifetü'z-zât Penbe Hâtun hâzıra olduğu hâlde
ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb: “babamız müteveffâ-yı mezbûrûna mevrûs malımızdan
mezbûr Süleyman'ın bi'l-istidâne zimmetinde bize deyni olan altı yüz seksen guruşı mezbûr
Süleyman işbu meclîs-i Şer‘de bize nakden ve kâmilen edâ ve teslîm eyledikde biz dahi bi'ttemâm ahz u kabz ve istîfâ-yı hakk eyledik. Ba‘de'l-yevm ceddimiz mezbûr Süleyman
zimmetinde bir akçe ve bir habbe bakî alacak hakkımız kalmayub mütâlebesine müta‘allık
da‘vâdan cedd-i mezbûr Süleyman'ın zimemâtı muhâsebesine müta‘allık da‘vâdan dahi
vâlidemiz hâzıra-i mezbûrenin zimmetini ibrâ-i tamâm-ı sahîh-i Şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve
tarafeynden her birimiz âharın ber-minvâl-i muharrer ibrâsını makbûl eyledik” dediklerinde
gıbbe't-tasdîkı'ş-Şer‘î mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min
Cemâziye'l-ûlâ li- sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: Esad Kalfa, Ferhad Kalfa, Ali Kalfe ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 07/a
: 28/2
: 04.C.1292
: Merhum Ali oğlu Hacı İzzeddin'in Müyessil Köyü Camii Vakfı'na olan
borcunu, terekesinden varislerinin ödemesi gerektiğinin tescil edildiği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa kurâsından Müyessil Karyesi Câmi‘-i Şerîfi'nin nukûd-ı mevkûfesi
mütevellîsi Kulak oğlı Mehmed Emin bin Süleyman mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde
Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de karye-i mezbûrede sâkin iken işbu târîh-i i‘lâmdan dokuz sene
mukaddem vefât eden Hacı İzzeddin bin Ali bin Süleyman'ın verâseti zevce-i menkûha-i
metrûkesi Sıdika bint-i Yunus ile sulbî kebîr oğılları el-Hâcc Hüseyin ve Molla Mehmed ve
Mehmed Arif'e inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘-i âlî tahakkukından sonra tereke-i müteveffâ-yı
merkûma bi'l-verâse vâzı‘u'l-yed oldığı beyyine-i âdile ile mütehakkık olan ibn-i merkûm elHâcc Hüseyin muvâcehesinde “müteveffâ-yı mezbûr İzzeddin mütevellîsi oldığım nukûd-ı
mevkûfe-i mezkûreden zimmetinde deyni olan beş yüz otuz dokuz guruşı kable'l-edâ ve'l-îfâ
vefât etmekle meblağ-i mezbûr yüz otuz dokuz guruşı vâzı‘u'l-yed oldığı babası müteveffâ-yı
merkûmun tereke-i vâfiyesinden bana teslîme ibn-i merkûm Hacı Hüseyin'e tenbîh olınmak
bi't-tevliye matbûbımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe'l-istintâk ibn-i merkûm Hacı Hüseyin dahi
cevâbında babası müteveffâ-yı merkûmun nukûd-ı mevkûfe-i mezkûreden zimmetinde ol
mikdâr guruş deyni oldığını ve hâla kendüsinin müteveffâ-yı merkûm İzzeddin tereke-i
vâfiyesine vâzı‘u'l-yedini ikrâr etmekle alâ mûceb-i ikrâr meblağ-ı mezbûr beş yüz otuz dokuz
guruşı vâzı‘u'l-yed oldığı babası müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesinden müdde‘î-i
mütevellî-i merkûm Mehmed Emin'e edâsıyla ibn-i merkûm Hacı Hüseyin ilzâm olındığı
tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. Fi'l-yevmi'r-râbi‘ min Cemâziye'l-âhire sene
isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Harc Numosı : 734
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Alının Harc :13.5 guruş
Fi, 30 Haziran [12]92
Fi, 09 C. [12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 07/a
: 29
: 21.Ca.1292
: Hocamehmedkaramani Mahallesi'nden ve Ermeni milletinden Bafosil oğlu
Bedros'un Gelinci Köyü'nden Mizanni oğlu Yorgaki varisleri ile bir alacak
meselesinden dolayı birbirilerini ibrâ ettikleri.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Hâcemehmedkaramanî Mahallesi'nde mütemekkin
iken devlet-i aliyye tebe‘asının Ermenî milletinden Gönlübüyük oğlı Bedros veled-i Bafosıl
mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclis-i Şer‘-i Hatîr'de mehrûsa-i mezbûre kurâsından
Gelinci Karyesi'nde mütemekkin iken bundan akdem fevt olan Habbaş oğlı Yorgaki veled-i
Mizanni veled-i Itam'ın verâseti her biri devlet-i aliyyeden refîka-i metrûkesi Ferussini bint-i
Dimitri ile anası Zafriçe bint-i Itam ve sulbiye sağîre kızları Praşkoniçe ve Tanaşiçe nâm ve
li-ebeveyn er karındaşları kebîr Kostanti ve Naki ve İstafani ve İstirani'ye münhasıra ba‘dehu
ibn-i merkûm Naki dahi fevt olub verâseti sulbî sağîr evlâdı Vasil ve Şiraki İblitice ve
Makdelina'ya münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukından sonra sagîretân-ı
mezbûretân Praşkoniçe ve Tanaşiçe'nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri
şahsı Şer‘an mu‘arrefe zevce-i mezbûre Ferussini ve uhuvvet-i mezbûrdan Kostanti ve
İstefani ve İstirani muvâcehelerinde müteveffâ-yı evvel-i merkûm Yorgaki ikiyüz altmış dört
senesi hilâlinde sağlığında mülk-i müferrık oldığı karye-i mezbûrede vâki‘ arsaları merhûme
Fatıma Sultan ve Umur Bey Gâzî Evkâf-ı Şerîflerine mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü her biri
inde'l-ahâlî ma‘lûmetü'l-hudûd ve'l-müştemilât [Vr. No 07/b] bir bâb mülk menzil ve
mezarlık kurbünde bir dönüm eşcârî mülk bir kıt‘a tut hadîkası ve çiftlik içinde kâ’in yarım
dönüm kezâlik eşcârî mülk bir kıt‘a tut hadîkası ve Bayındır'da kâ’in tahmînen iki evlek
kezâlik eşcârî mülk bir kıt‘a tut hadîkası ve değirmen kurbünde kâ’in kezâlik eşcârî mülk bir
kıt‘a tut hadîkası ve Harmanlar'da kâ’in tahmînen üç dönüm kezâlik eşcârî mülk bir kıt‘a tut
hadîkası ve mahall-i mezkûrda kâ’in tahmînen iki evlek kezâlik eşcârî mülk bir kıt‘a tut
hadîkası ve Ayazma kurbünde tahmînen iki evlek eşcârî mülk bir kıt‘a tut hadîkası ve Zebre
içinde kâ’in tahmînen yarım dönüm kezâlik kerûmî mülk bir kıt‘a bâğ ve Balyoz'da kâ’in
yarım dönüm kerûmî mülk bir kıt‘a bâğ ve Yiğitçelik Karyesi'nde tahmînen bir dönüm
kezâlik kerûmî mülk bir kıt‘a bâğ ki, cem‘an bir bâb mülk menzil ve dokuz kıt‘a iki buçuk
dönüm eşcâr ve kerûmları mülâki hadîka ve bâğını cihet-i karz-ı Şer‘îden zimmetinde bana
deyni olan yedi bin beş yüz yirmi guruş mukâbelesinde Çukur Bedros evkâfda katî‘ân bana
bey‘ ü ferâğ u teslîm ben dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve teferrüğ ve teslîm ve kabûl etmiş
isem de merkûm Yorgaki deyn-i mezkûrı her ne vakt bana edâ eder ise ve mülk-i mezkûreyi
bâ-berât müdîr-i evkâf kendüye red ve teslîm etmek mukâvlemize yümnî emlâk-i mezkûre
hakîkatde rehn olmağla sağlığında merkûm Yorgaki deyn-i meblağ-ı merkûmı ceste ceste
bana edâ ve teslîm ben dahi ahz ü kabz ve emlâk-i mezkûreyi zimmetinden fekk ü tahlîs edüb
verese-i müteveffâ-yı merkûma teslîm eylememle ba‘de'l-yevm emlâk-i muharrere-i
mezkûrede benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmayub verese-i müteveffâ-yı merkûmun
mes’ele-i mîrâsları vechile mülk-i mevrûsları olmışdır” deyü mukırr-ı mezbûr Bedros'ın sâdır
olan bi'l-cümle takrîr-i meşrûhını merkûmûn Kostanti ve Naki ve İstefani ve İsterani'den her
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biri sâlimen tahkîk ve şifâ'en tasdîk eyledikleri tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm
olındı. Men lehü'l-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâdî ve'l-ışrîn min Cemâziye'l-evvel
sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc Numrosu: 691
Alının Harc : 188 guruş
Fi, 17 Haziran [12]91
Fi, 28 C [12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 07/b
: 30
: 17.C.1292
: Hocatayyib Mahallesi'nde ölen Agob oğlu Kapamacı Matyos'un küçük kızı
Virjine'e babasından kalan mallar nemasından nafaka bağlandığı.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Hâcetayyib Mahallesi'nde mütemekkin iken bundan
akdem fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının Ermeni milletinden Kapamacı Matyos veled-i
Agob veled-i Hudâverdi'nin sulbiye sağîre kızı Virjine'in tesviye-i umûrına kıbel-i Şer‘den
mensûbe vasîsi li-ebeveyn er kanındaşı işbu hâmili'r-rakîm Agobyan Meclis-i Şer‘-i Hatîr-i
Lâzımü't-Tevkîr'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “hâlâ bi'l-vesâye
hucr u terbiyemd e olan karındaşım sağîre-i merkûme Virjine nafaka ve kisveye eşedd ihtiyâc
ile muhtâc olmağla babası müteveffâ-yı merkûmun terekesinden müntekıl mâl-i mevrûsı
nemâsından zarûret-i nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesiyçün kıbel-i Şer‘den
mikdâr-ı vâfî meblağ farz u takdîr buyırılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye
matlûbımdır” didikde sagîre-i merkûmenin babası müteveffâ-yı merkûmdan müntekıl mâl-i
mevrûsı nemâsından zarûret-i nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesiyçün kadar-ı
ma‘rûf idüği ihbâr olınan işbu târîh-i kitâbdan i‘tibâren beher mâh iki yüz elli guruş cânib-i
Şer‘-i şerîfden farz u takdîr buyırub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîre-i merkûmenin nafaka
ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'zzafer sagîre-i merkûmenin mâl-i mevrûsı nemâsına rücû‘a vasî-i merkûm Agobyan'a izin
verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşer min Cemâziye'l-âhir sene
isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Kalfa, Ali Kalfa, Ferhad Kalfa ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi

: 07/b
: 31
: 11.C.1292
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Konusu

: İsabey Köyü'nden ve Asâkir-i Mansûre-i Şâhâne üçüncü nizâmiye taburu
neferlerinden merhum Halil oğlu Mehmed'in babası Halil ve annesi Hadice'den
başka varisi olmadığı hakkında ilâm.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa kurâsından İsabey Karyesi ahâlîsinden ve asâkir-i hâssa-i şâhâne
üçüncü talî‘a taburı efrâdından olub bundan akdem vefât eden Mehmed bin Halil bin
Mehmed'e zikr-i âtî verâset iddi‘âsıyla zuhûr eden Halil bin Mehmed nâm kimesne mahrûsa-i
mezbûre mahkemesinden Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de müteveffâ-yı mezbûrın medyûnı Ferhad
Ağa ibn-i Mehmed muvâcehesinde müteveffâ-yı merkûm Mehmed firâşından hâsıl ve zevcem
gâ’ibe-i ani'l-meclîs Hadice bint-i Halil'den mütevellid sulbî oğlım olmağla ol vechile
müteveffâ-yı mezbûrın verâseti benimle vâlidesi zevcem gâ’ibe-i merkûme Hadice'ye
münhasıra olub ve terekesine bizden gayri müstahak vâris-i âharı olmamağla oğlım
müteveffâ-yı merkûm Mehmed hayâtında merkûm Ferhad Ağa zimmetinde cihet-i karz-ı
Şer‘îden alacak hakkı olan on guruşı kable'l-ahz ve'l-istîfâ fevt olub meblağ-ı merkûmı bize
mevrûs olmağın binâ’en-aleyh meblağ-ı merkûm on guruşdan hisse-i irseye-i musîbemi
merkûm Ferhad Ağa'dan bi'l-verâse taleb ederim” deyü da‘vâ itdikde gıbbü's-suâl ve'l-istintâk
merkûm Ferhad Ağa dehi cevâbında müteveffâ-yı merkûma cihet-i mezbûreden ol mikdâr
guruş deyni oldığın ikrâr lakin ber-vech-i muharrer verâseti ma‘lûmem değildir deyü inkâr
edicek müdde‘î-i mezbûr Halil'den ber-vech-i meşrûh da‘vâ-yı mezkûresini mübeyyin
beyyine taleb olındıkda karye-i mezbûre ahâlîsinden uzun boylı kumral sakallı elâ gözli Kürd
Mustafa bin Hasan bin İsmail ve Vakf-ı Suğurlık Karyesi ahâlîsinden uzun boylı kumral
sakallı elâ gözlü Sürmeli Osman bin Ömer bin Abdullah nâm kimesneler li-ecli'ş-şahâde
meclis-i Şer‘a hâzırân olub istişhâd olındıklarında “fi'l-hakîka [Vr no 08/a] müteveffâ-yı
merkûm Mehmed müdde‘î-i merkûmın firâşından hâsıl ve zevcesi gâ’ibe-i ani'l-meclîs Hadice
bint-i Halil'den mütevellid sulbî sahîh oğlı olmağla ol vechile müteveffâ-yı mezbûr
Mehmed'in verâseti babası işbu müdde‘î-i merkûm Halil ile vâlidesi gâ’ibe-i mezbûre
Hadice'ye münhasıradır ve terekesine anlardan gayri müstahak vâris-i âharı oldığı
ma‘lûmımız degildir. Biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şahâdet dahi ederiz” deyü her biri
müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î edâ-i şahâdet-i Şer‘iye etmeleriyle
şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile mârru'z-zikr İsabey Karyesi Muhtarı el-Hâcc
Arif Ağa ibn-i Ali ve Kürd Arif bin Mustafa ve mârru'l-beyân Vakf-ı Suhakırlık (?) Karyesi
ahâlîsinden Nasır oğlı Ahmed Ağa ibn-i Mehmed Said ve Mehmed Raşid bin Ahmed nâm
dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü
makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütahakkık olmağın mûcebiyle hükm ve tenbîh olındığı
tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâdî
aşer min Cemâziye'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 08/a
: 32/1
: 13.R.1292
: İskender Mahallesi'nden ve Ermeni milletinden Karabet oğlu Kunduracı Heci
Bedros'un küçük kızı Manike'ye, babasından mîrâs kalan mal nemasından
nafaka bağlandığı.
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Mahrûsa-i Bursa mahallâtından İskender Mahallesi'nde mütemekkin iken bundan
akdem fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının Ermeni milletinden Kunduracı Heci Bedros veledi Karabet veled-i Hüdâverdi'nin sulbiye sagîre kızı Manike'nin tesviye-i umûrına kıbel-i
Şer‘den mensûbe vasîsi anası şahsı ta‘rîf-i Şer‘î ile mu‘rrafe işbu hâmili'r-rakîme Nakohi
bint-i Hictor Meclis-i Şer‘-i Hatîr-i Lâzımü't-Tevkîr'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i
ani'l-merâm edüb “vasîsi oldığım sağîre-i mezbûre Manike'nin babası müteveffâ-yı
merkûmdan müntakil mâl-i mevrûsı nemâsından nafaka ve kisve bahâsiyçün kıbel-i Şer‘den
meblağ farz u takdîr buyırılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır”
didikde sagîre-i merzbûre Manike'nin babası müteveffâ-yı mezbûrdan müntekıl mâl-i mevrûsı
nemâsından nafaka ve kisve bahâsiyçün işbu târîh-i kitâbdan [i‘tibâren] beher mâh sekiz
guruş farz u takdîr buyırub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve
bahâsına harc u sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer mâl-i mevrûsı nemâsına rücû‘a
vasîsi anası Nakohi'ye izin verilmegin mâ. vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâlis aşer
min şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Mehmed Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 08/a
: 32/2
: 17.C.1292
: Yiğit Mahallesi ahâlîsinden merhume Huriye Hanım'ın küçük oğlu Mehmed
Can'a, annesinden intikal eden malı nemasından nafaka bağlandığı.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Yiğid Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt
olan Huriye Hanım ibnete Hacı Halil Ağa'nın sadrî sagîre oğlı Mehmed Cân'ın babası ve
velîsi işbu bâ‘isi'l-vesîka Mehmed Ağa ibn-i Ahmed Ağa Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'lvelâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “velîsi oldığım oğlım sagîr-i mezbûrın
vâlidesi müteveffât-ı mezbûreden müntakil mâl-i mevrûsı nemâsından nafaka ve kisve bahâ
ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesiyçün meblağ farz u takdîr buyırılub istidâneye dahi bana izin
verilmek bi'l-velâye matlûbımdır” didikde cânib-i Şer‘-i şerîfden nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir
levâzım-ı zarûriyesiyçün işbu târîh-i kitâbdan [i‘tibâren] şehriye yirmi beş guruş farz u takdîr
buyırub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîr-i mezbûr Mehmed Cân'ın nafaka ve kisve bahâ ve
sâ’ir levâzım-ı zarûriyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sağîr-i
mezbûrın mâl-i mevrûsı nemâsına rücû‘a velî-i mezbûr Mehmed Ağa'ya izin verilmegin mâ.
vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşer min Cemâziye'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Ali Molla, Hasan Molla, Ferhad Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 08/a
: 33
: 17.C.1292
: Altıparmak Mahallesi'nden İbrahim kızı Emine Hâtun'un önceden satın aldığı;
ancak, elinde tapusu olmayan bir mülke tapu verilebilmesi için vesika verildiği.
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Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Altıparmak Mahallesi sâkinlerinden işbu bâ‘iseti'lvesîka Emine Hâtun ibnete İbrahim nâm kimesne Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de takrîr-i
kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “mahalle-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Zabtiye
Ahmed bin Abdullah ve Tuçe Kadın oğlı Halil bin Halil menzilleri ve câmi‘-i şerîf ve tarîk-ı
hâss ile mahdûd bir bâb bir yüksek oda ve bir sofa ve bir hâbiye-i mâ-i cârî ve bir mikdâr
havluyı müştemil bir bâb menzili doksan bir senesi hilâlinde mütevellî Halil bin Halil
terekesinden iştirâ ederek târîh-i mezkûrden beri yedimde şirâen malım ve mülküm olub lâkin
taraf-ı Şer‘den senedim olmamağla kazıyye-i erbâb-ı vukufdan lede'l-istihbâr kıbel-i Şer‘-i
şerîfden yedime bir kıt‘a hüccet-i Şer‘iyye i‘tâ olınmak murâdımdır” didikde hakîkat-i hâl
mezbûre Emine Hâtun'ın bast u beyân eylediği minvâl-i muharrer üzre oldığı husûs-ı mezkûra
vukûf-ı tâmları olan mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Zabtiye Ali Çavuş bin Mehmed bin
Mustafa ve Kasâb İbrahim bin Ömer bin Ahmed meclîs-i Şer‘de alâ tarîkı'ş-şahâde
ihbârlarıyla lede'ş-Şer‘ü'l-enver zâhir ü mütahakkık olmağın vâki‘ü'l-hâli hıfzan li'l-makâl
işbu vesîka bi't-taleb ketb ü imlâ ve li-ecli's-sened mezbûre Emine Hâtun yedine i‘tâ kılındı.
Fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min Cemâziye'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla, Ferhad Molla ve gayrihim.
Harc numrosu : 777
[Alınan] harc : 60 guruş
Fi,09 Temmuz [12]91
Fi, 19 C [12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 08/a
: 34
: 15.Ca.1292
: Caferhoca Mahallesi'nden ve Rum milletinden Andriye oğlu Heci Yavan'ın,
daha önce ölen Praskova oğlu Vapurcu Yorgi'nin mülkünü, Yorgi'nin
sağlığında kendisinden satın oldığının anlaşıldığı hakkında ilâm.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Caferhâce Mahallesi'nde mütemekkin iken bundan
akdem fevt olan devlet-i aliyyenin Rum milletinden Vapurcı Yorgi veled-i Praşkova veled-i
Hüdâverdi'nin verâseti her biri tebe‘a ve millet-i merkûmeden zevce-i metrûkesi Makdelete
bint-i Andriye ile anası Kazine bint-i Yorgi ve sulbî sagîr evlâdı Tanaş ve Kostanti ve
Alektedri ve Pavlı ve İstefaniye'ye münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver
tahakkukından sonra sıgâr-ı merkûmûn Tanaş ve Kostanti ve Alektedri ve Pavli ve
İstefaniye'nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri anaları şahsı ta‘rîf-i Şer‘î
ile mu‘arrafe zevce-i merkûme Mandalina mahrûsa-i mezbûre mahkemesinden Meclis-i Şer‘-i
Hatîr'de zikr-i âtî bir kıt‘a tut hadâkasına vâzı‘u'l-yed oldığı beyyine-i Şer‘iyye ile mütehakkık
olan işbu râfi‘ü'l-i‘lâm teba‘a ve millet-i merkûmeden Heci Yavan veled-i Andriye
muvâcehesinde Timurtaş Karyesi'nde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Bekmez oğlı Panti veled-i Kostanti
[Vr. No: 08/b] veled-i Hüdâverdi ve Yano veled-i Vasil veled-i Andriya ve Tellioğlı Yorgi
veled-i Hristodali veled-i Itam hadîkaları ve tarîk-ı hâss ile mahdûd arzı Timurtaş Paşa Vakf-ı
Şerîfi'ne mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü derûnında mağrûs bi'l-cümle eşcârî mülk tahmînen
beş evlek bir kıt‘a tut hadîkası mûrisimiz müteveffâ-yı merkûmun sağlığında ile'l-vefât
müstakıllen yedinde mülki ba‘d-ı vefât terekesinden benimle evlâdı sığâr-ı merkûmûna ve
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ümm-i merkûme Katrine'ye mes’ele-i mîrâsımız vechile mevrûs olınmağın merkûm Heci
Yavan hadîka-i mahdûde-i mezkûreyi fuzûlî zabt ve vaz‘-ı yed etmekle su’âl olınub bana
teslîme merkûm Heci Yavan'a tenbîh olınmak bi'l-verâse ve bi'l-vesâye murâdımdır” deyü
da‘vâ etdikde gıbbe's-suâl ve'l-istintâk merkûm Heci Yavan dahi cevâbında “hadîka-i
mahdûd-ı hisse-i mezkûre müteveffâ-yı merkûmun sağlığında yedinde mülki oldığını ve hâlâ
kendünin vaz‘-ı yedini ikrâr edüb lakin müteveffâ-yı merkûm Yorgi sağlığında târîh-i
vefâtından on gün mukaddem hadîka-i mahdûde-i mezkûreyi bi'l-îcâb ve'l-kabûl ve sahîh altı
yüz kırk guruş semen tesmiyesiyle bana bey‘ ve temlîk ve teslîm ben dahi ber-vech-i
muharrer iştirâ ve temlîk ve teslim ve kabûl ve semeni meblağ-ı mezbûr altı yüz kırk guruşın
dört yüz kırk guruşını müteveffâ-yı merkûm Yorgi'ye sağlığında edâ ve bâkî iki yüz guruşı
dahi ba‘de'l-vefât müdde‘iye-i zevce-i merkûme Makdalina'ya edâ ve teslîm etmemle ol
vechile hadîka-i mahdûd-i mezkûra târîh-i mezkûrdan berü ber-minvâl-i muharrer yedimde
mülk menzilim olmağın be-hakk vaz‘-ı yed ve zabt u tasarruf ederim” deyü müdde‘iye-i vasî
zevce-i mezbûre Makdalina'nın inkârına mukârin tasaddî eylediği (?) karye-i mezbûre
ahâlîsinden ve her biri teba‘a ve millet-i merkûmeden orta boylı elâ gözli kumral bıyıklı Plaş
veled-i Hobri veled-i Dimitri ve uzun boylı elâ gözli kumral bıyıklıYasef veled-i Dimitri
veled-i Yasef şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î ba‘de'l-isbât şâhidân-ı merkûmân
usûl-i mevzû‘ası vechile karye-i mezbûre ahâlîsinden Çanakçı oğlı Prakoni veled-i Andriya
ve Sucıoğlu Hristo veled-i Heci İsterani ve Apostol veled-i Hristo ve Cafi oğlı Tanaş veled-i
Heci Asibe nâm dört nefer kimesneden evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen
lede't-tezkiye makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık olmağın mûcebiyle
müdde‘iyye-i vasî-i zevce-i merkûme Makdaline bi'l-verâse ve bi'l-vesâye da‘vâ-yı
mezkûresiyle merkûm Heci Yavan'a bî-vech-i Şer‘î vâki‘ olan mu‘ârazadan men‘ olındığı
tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâmis
aşer min Cemâziye'l-evvel sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 783
Alınan harc : 16 guruş
Fi, 10 Temmuz [12]91
Fi, 20 C [12]92
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

***
: 08/b
: 35
: 15.C.1292
: Burakfakih Köyü'nden ve asâkir-i şâhâneden merhum Selim oğlu
Mustafa'nın; babası Selim, annesi Emine ve eşi Ümmügülsüm ve küçük kızı
Kadriye'nin vârisleri olduğu, bunlar dışında varisi olmadığı.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa kurâsından Burakfakih Karyesi ahâlîsinden ve asâkir-i hâssa-i şâhâne
üçünci talî‘a taburı efrâdından olub bundan akdem vefât eden Selim oğlu Mustafa bin Selim
bin Mustafa'ya zikr-i âtî verâset iddi‘âsıyla zuhûr eden Selim bin Mustafa nâm kimesne
mahrûsa-i mezbûre mahkemesinden Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de müteveffâ-yı mezbûrın medyûnı
Ferhad Ağa ibn-i Mehmed muvâcehesinde “müteveffâ-yı merkûm Mustafa firâşımdan hâsıl
ve zevcem gâ’ibe-i ani'l-meclîs Emine bint-i Mehmed'den mütevellid sulbî oğlım olmağla ol
vechile müteveffâ-yı mezbûrın verâseti benimle vâlidesi zevcem gâ’ibe-i merkûme Emine'ye

139

zevce-i menkûha-i metrûkesi kezâlik gâ’ib-i ani'l-meclîs Ümmügülsüm bint-i Mustafa ve
sulbiye sagîre kızı Kadriye'ye münhasıra olub ve terekesine bizden gayri müstahak vâris-i
âharı olmamağla oğlım müteveffâ-yı merkûm Mustafa hayâtında merkûm Ferhad Ağa
zimmetinde cihet-i karz-ı Şer‘îden alacak hakkı olan on guruşı kable'l-ahz ve'l-istîfâ fevt olub
meblağ-ı merkûm verese-i merkûmûna mevrûs olmağın binâ’en-aleyh meblağ-ı merkûm on
guruşdan hisse-i irseye-i musîbemi merkûm Ferhad Ağa'dan bi'l-verâse taleb ederim” deyü
da‘vâ itdikde gıbbe's-suâl ve'l-istintâk merkûm Ferhad Ağa dahi cevâbında müteveffâ-yı
merkûma cihet-i mezbûreden ol mikdâr guruş deyni oldığın ikrâr lakin ber-vech-i muharrer
verâseti ma‘lûmem değildir deyü inkâr edicek müdde‘î-i mezbûr Selim'den ber-vech-i meşrûh
da‘vâ-yı mezkûresini mübeyyin beyyine taleb olındıkda karye-i mezbûre ahâlîsinden uzun
boylı sarı sakallı elâ gözli Berber Şevki bin Ali ibn-i Abdullah ve uzun boylı kır sakallı elâ
gözlü Kocabaş Mustafa bin Ahmed bin Abdullah nâm kimesneler li-ecli'ş-şahâde meclis-i
Şer‘a hâzırân olub istişhâd olındıklarında “fi'l-hakîka müteveffâ-yı merkûm Mustafa müdde‘îi merkûm Selim'in firâşından hâsıl ve zevcesi gâ’ibe-i ani'l-meclîs Emine bint-i Mehmed'den
mütevellid sulbî sahîh oğlı olmağla ol vechile müteveffâ-yı mezbûrın verâseti babası işbu
müdde‘î-i merkûm Selim ile vâlidesi gâ’ibe-i mezbûre Emine ve zevce-i menkûha-i metrûkesi
kezâlik gâ’ibe-i ani'l-meclîs Ümmügülsüm bint-i Mustafa ve sulbiye sağîre kızı Kadriye'ye
münhasıradır ve terekesine anlardan gayri müstahak vâris-i âharı oldığı ma‘lûmımız degildir.
Biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şahâdet dahi ederiz” deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'lma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î edâ-i şahâdet-i Şer‘iye etmeleriyle şâhidân-ı mezbûrân
usûl-i mevzû‘ası vechile karye-i mezbûre muhtarı Ahmed bin Mustafa ve İsa oğlı Eyüb bin
İsa ve Berber Şuayb Molla bin Ali ve Yusuf bin Abdullah nâm dört nefer kesândan evvelâ bâvaraka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'lihbâr mütahakkık olmağın mûcebiyle hükm ve tenbîh olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı
âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min Cemâziye'l-âhir
sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 08/b
: 36
: 11.Ca.1292
: Veledienbiya Mahallesi'nden Mustafa kızı Münire'nin kocasından intikal eden
mülküne haksız tasarrufta bulunan Edhem Ağa'nın, bu haksızlığına son
verildiği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Veled-i Enbiyâ Mahallesi'nde sâkin iken bundan
akdem fevt olan Kasâb Hâfız Ali Molla ibn-i Abdullah bin Abdurrahman'ın verâseti zevce-i
menkûha-i metrûkesi Münire bint-i Mustafa ile zevce-i ûlâsı Fatıma bint-i Ali'den mütevellid
sulbî kebîr oğılları Hüseyin Ağa ve Hacı Edhem Ağa'ya inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver
tahkîkından sonra zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘rrafe zevce-i mezbûre Münire Hâtun tarafından zikri âtî taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi devlet-i aliyye tebe‘asından ve
Ermeni milletinden babası oğlı Ohannes veled-i Avsiya mahrûsa-i mezbûr mahkemesinde
Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zikr-i câ’î menzile vâzı‘u'l-yed oldığı beyyine-i âdile ile mütehakkık
olan ibn-i mezbûr Hacı Edhem Ağa muvâcehesinde ma‘rifet-i Şer‘ ile mu‘âyene olınan
mahalle-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Hâce Salim Efendi ibn-i Ahmed bin Abdullah ve
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Yavelli-zâde Hacı Ahmed Efendi ibn-i Halil bin Ahmed [Vr. No.09/a] ve mahalle-i mezbûre
câmi‘-i şerîfi mü’ezzinlerine meşrûta vakf a[r]zı ve tarîk-ı âmm ile mahdûd iki beyt-i ulvî ve
bir sofa ve iki beyt-i süflî ve bir dönüm mikdârı havluyı müştemil bir bâb mülk menzili
müteveffâ-yı mezbûrın hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ve ba‘d-ı vefât
terekesinden on altı sehim i‘tibâriyle iki sehimi mü’ekkile-i zevce-i mezbûre Münire Hâtun'a
ve yedişer sehimden cem‘an on dört sehim ebnân-ı mezbûrân Hüseyin Ağa ve Hacı Edhem
Ağa'ya mevrûs olmağın ibn-i mezbûr Hacı Edhem Ağa mecmû‘-ı menzil-i mezkûrı fuzûlî zabt
ve vaz‘ u yed etmekle su’âl olınub mü’ekkilem zevce-i mezbûrenin menzil-i mezkûrda olan
on iki sehim hisse-i şâyi‘asından keff-i yed ve vech-i lâyıkıyla bana teslîme mezbûr Hacı
Edhem Ağa'ya tenbîh olınmak bi'l-vekâle murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde inde's-su’âl ve'listintâk ibn-i mezbûr Hacı Edhem Ağa cevâbında menzil-i mahdûd-ı mezkûr müteveffâ-yı
mezbûr Hâfız Ali Molla'nın hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki oldığını ve ba‘d-ı
vefât ber-minvâl-i muharrer mevrûs oldığı ve hâlâ kendünin vaz‘-ı yedini tâbi‘an ikrâr ve
i‘tirâf etmekle alâ mûceb-i ikrâr menzil-i mezkûrın mârru'z-zikr on altı sehim i‘tibârıyla iki
sehm-i şâyi‘ından keff-i yed ve zevce-i mü’ekkile-i mezbûre Münire'ye vech-i lâyıkıyla
teslîme ibn-i mezbûr Hacı Edhem Ağa'ya tenbîh olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine
i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min Cemâziye'l-evvel sene isnâ
ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosu : 754
Alının Harc :40 guruş
Fi, 03 Temmuz [12]91
Fi, 03.C.[12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 09/a
: 37
: 16.C.1292
: Kete Kazası'nın Balatlı Köyü'nden ve asâkir-i hâssa-i şâhâne neferlerinden
merhum Hasan oğlu Ahmed'in gerçek varislerinin; anası Şerif Havva ile
kardeşi İbrahim olduğu ve bunlar dışında bir varisi olmadığı.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa'ya muzâfe Kete Kazâsı'na tâbi‘ Balatlı Karyesi ahâlîsinden ve asâkiri hâssa-i şâhâne üçünci alayının birinci taburı efrâdından olub bundan akdem vefât eden
Ortakcı oğlı Ahmed bin Hasan bin İbrahim'e zikr-i âtî verâset iddi‘âsıyla zuhûr eden İbrahim
bin Hasan nâm kimesne mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de
müteveffâ-yı mezbûrın medyûnı Ferhad Ağa ibn-i Mehmed muvâcehesinde “müteveffâ-yı
merkûm Ahmed li-ebeveyn karındaşım olub babamız ismi İbrahim ve anamız ismi Şerife
Havva bint-i İsmail ve maskat-ı re’simiz karye-i mezbûre olmağla ol vechile müteveffâ-yı
mezbûrın verâseti benimle li-ebeveyn karındaşım gâ’ib-i ani'l-beled Osman ve vâlidemiz
mezbûre Şerife Havvâ'ya münhasıra olub ve terekesine bizden gayri müstahak vâris-i âharı
olmamağla karındaşım müteveffâ-yı merkûm Ahmed hayâtında merkûm Ferhad Ağa
zimmetinde cihet-i karz-ı Şer‘îden alacak hakkı olan on guruşı kable'l-ahz ve'l-istîfâ fevt olub
meblağ-ı merkûm verese-i mezbûrûna mevrûs olmağın binâ’en-aleyh meblağ-ı merkûm on
guruşdan hisse-i irseye-i musîbemi merkûm Ferhad Ağa'dan bi'l-verâse taleb ederim” deyü
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da‘vâ itdikde gıbbe's-suâl ve'l-istintâk merkûm Ferhad Ağa dahi cevâbında müteveffâ-yı
merkûma cihet-i mezbûreden ol mikdâr guruş deyni oldığın ikrâr lakin ber-vech-i muharrer
verâseti ma‘lûmem değildir deyü inkâr edicek müdde‘î-i mezbûr İbrahim'den ber-vech-i
meşrûh da‘vâ-yı mezkûresini mübeyyin beyyine taleb olındıkda karye-i mezbûre ahâlîsinden
orta boylı kır bıyıklı elâ gözli Mustafa Ağa ibn-i Memiş bin Ahmed ve uzun boylı elâ gözli
kumral bıyıklı matrûş Ali bin Halil bin Süleyman nâm kimesneler li-ecli'ş-şahâde meclis-i
Şer‘a hâzırân olub istişhâd olındıklarında “fi'l-hakîka müteveffâ-yı merkûm Ahmed bin Hasan
bin İbrahim işbu müdde‘î-i merkûm İbrahim'in li-ebeveyn karındaşı olub babaları ismi Hasan
ve dedeleri ismi İbrahim ve anaları ismi Şerife Havva bint-i İsmail ve maskat-ı re’sleri Balatlı
Karyesi olmağla ol vechile müteveffâ-yı mezbûr verâseti işbu müdde‘î-i merkûm İbrahim ile
li-ebeveyn karındaşı gâ’ib-i ani'l-beled Osman ve anası Şerife Havva bint-i İsmail'e
münhasıradır ve terekesine anlardan gayri müstahak vâris-i âharı oldığı ma‘lûmımız degildir.
Biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şahâdet dahi ederiz” deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'lma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î edâ-i şahâdet-i Şer‘iye etmeleriyle şâhidân-ı mezbûrân
usûl-i mevzû‘ası vechile karye-i mezbûre muhtar-ı evveli Hacı Mustafa bin Ali ve Mehmed
Kâmil ibn-i Abullah ve Hasan bin Mahmûd ve Rıza Molla ibn-i Mustafa nâm dört nefer
kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'şşahâde idükleri bi'l-ihbâr mütahakkık olmağın mûcebiyle hükm ve tenbîh olındığı tescîl ve
bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâdis aşer min
Cemâziye'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 09/a
: 38
: 23.C.1292
: Mîrî Köyü'nden merhum Süleyman oğlu Hacı İzzeddin varislerinden Mehmed
Arif'in, babasının terekesinden zimmetinde olan meblağı annesi Sıdıka ve
kardeşi Hacı Hüseyin'e ödeyeceği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa kurâsından Mîrî Karyesi ahâlîsinden olub işbu târîh-i i‘lâmdan sekiz
sene akdem vefât eden Hacı İzzeddin bin Süleyman'ın verâseti zevce-i metrûkesi Sıdika bint-i
Yusuf ile sulbî kibâr evlâdı el-Hâcc Hüseyin ve Molla Mehmed ve Mehmed Arif'e inhisârı
bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-âlî tahakkukdan sonra zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘rrafe zevce-i mezbûre
Sıdika Hâtun tarafından husûs-ı âti'l-beyânda taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabz ve lede'l-iktizâ sulh
ve ibrâya vekîl-i müseccel-i Şer‘îleri ibn-i merkûm el-Hâcc Hüseyin mahrûsa-i mezbûre
mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de tereke-i müteveffâ-yı merkûma bi'l-verâse vâzı‘u'lyed oldığı beyyine-i âdile ile mütehakkık olan ibn-i merkûm Mehmed Arif muvâcehesinde
“mûrisimiz babamız müteveffâ-yı merkûmun bâ-ma‘rifet-i Şer‘-i şerîf ve ma‘rifetimizle tahrîr
ve terkîm olunan terekesinden hisse-i irsiyemizde bâkî benimle mü’ekkilem vâlidem
mezbûrenin ibn-i merkûm Mehmed Arif zimmetinde alacak hakkımız olan sekiz yüz otuz iki
guruşı merkûm Mehmed Arif'den bi'l-verâse ve bi'l-vekâle taleb ederim” deyü ba‘de'd-da‘vâ
ve's-su’âl ve'l-ikrâr alâ mûceb-i ikrâr meblağ-ı mezbûr sekiz yüz otuz iki guruşı ibn-i merkûm
el-Hâcc Hüseyin'e edâsıyla ibn-i merkûm Mehmed Arif ilzâm olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs
huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min
Cemâziye'l-âhir sene tis‘a ve tis‘în ve mi’ete ve elf.
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Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 797
Alınan Harc 20 guruş 2 para
Fi, 14 Temmuz [12]91
Fi, 24 C [12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 09/b
: 39
: 01.R.1292
: Hamidli Köyü'nde birbiri ardından vefât eden Mehmed Tahir oğlu
Abdülhamid ve eşi Ali kızı Hadice'nin çocukları Mehmed Tahir ve Mehmed
Emin'e kendilerine kalan mîrâs nemasından nafaka bağlandığı.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Hamîdli Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem
müte‘âkıben fevt olan Abdülhamid bin Mehmed Tahir ve zevcesi Hadice Hâtun ibnete Ali'nin
sulbî sagîr oğıllları Mehmed Tahir ve Mehmed Emin'in tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den
mensûb vasîleri karye-i mezbûre ahâlîsinden işbu bâ‘isi'l-vesîka Hacı Mehmed Ağa ibn-i
İsmail Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb
“vasîleri oldığım sagîrân-ı mezbûrân Mehmed Tahir ve Mehmed Emin'in ebeveyni müteveffâyı mezbûrândan mâl-ı mevrûslarından ve babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil tarla
îcârından zarûret-i nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyeleriyçün kıbel-i Şer‘den
meblağ farz u takdîr buyırılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır”
didikde sağîrân-ı mazbûrân Mehmed Tahir ve Mehmed Emin'in zarûret-i nafaka ve kisve bahâ
ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyleriyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh yüz yirmi guruş cânib-i
Şer‘-i şerîfden meblâğ farz u takdîr buyırılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîrân-ı mezbûrânın
nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyeleriyçün harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye
ve inde'z-zafer sagîrân-ı mezbûrânın mâl-ı mevrûsları nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûr Hacı
Mehmed Ağa'ya izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi gurre-i şehr-i Rebî‘u'lâhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Hasan Molla, Ferhad Molla, Ali Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 09/b
: 40
: 07.C.1292
: Umurbey Mahallesi'nde vefât eden Abdullah kızı Saliha'dan kızları Fatıma ve
Aişe'ye kalan hisselere haksız olarak tasarruf eden, merhume Saliha'nın kocası
Hüseyin'in, bu tasarruftan men edildiği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Umurbey Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt
olan Saliha Hâtun ibnete Abdullah bin Abdurrahman'ın verâseti zevc-i metrûki Hüseyin bin
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Ömer ile sadriye kebîre kızı Kubbe Fatıma ve li-ebeveyn kız karındaşı Aişe'ye münhasıra ve
tashîh-i mes’ele-i mîrâsları dört sehimden olub sihâm-ı mezkûreden bir sehimi zevc-i mezbûr
Hüseyin'e ve iki sehim bint-i mezbûre Kubbe Fatıma'ya ve bir sehim uht-ı mezbûre Aişe'ye
isâbeti bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukından sonra zâtları ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘rrafe binti mezbûre Kubbe Fatıma ve uht-ı mezbûre Aişe hatunlar mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde
Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Münîr'de zikr-i âtî menzile vaz‘-ı yedi beyyine-i âdile ile mütehakkık
olan işbu râfi‘i'l-i‘lâm zevc-i mezbûr Hüseyin muvâcehesinde “mahrûsa-i mezbûreye hemcivâr Mudanya Kazâsı kurâsından Çiğrilce Karyesi'nde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Çolak Mustafa
bin Salih bin Abdullah ve İmam Emin Efendi veresesi ve Hüseyin bin Osman bin Abdullah
menzilleri ve dere ve tarîk-ı âmm ile mahdûd ve arsası Sultan Yıldırım Bâyezid Hân tâbe
serâhu Hazretleri Vakf-ı Şerîfi'ne mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü üzerinde mevcûd bi'l-cümle
ebniyesi mülk iki beyt-i süflî ve bir sofa ve bir ahûr ve bir mikdâr havluyı müştemil bir bâb
menzil mûrisimiz müteveffât-ı mezbûrenin hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki
ba‘d-ı vefâtihâ terekesinden bizimle zevc-i mezbûr Hüseyin'e tashîh-i mezkûr üzre mevrûs
olmış iken zevc-i mezbûr Hüseyin mecmû‘-ı menzil-i mahdûd-ı mezkûrı fuzûlî ve bi-gayr-i
hak zabt ve vaz‘-ı yed etmekle su’âl olınub menzil-i mezkûrda olan sihâm-ı mezkûre
mûcebince üç sehim hisse-i irsiye-i şâyi‘amızdan keff-i yed ve vech-i lâyıkıyla bize teslîme
zevc-i mezbûr Hüseyin'e tenbîh olınmak bi'l-verâse matlûbımızdır” deyü da‘vâ etdiklerinde
gıbbe's-suâl ve'l-istintâk zevc-i mezbûr Hüseyin dahi cevâbında menzil-i mahdûd-ı mezkûr
müteveffâ-yı mezbûrenin hayâtında müstakıllen yedinde mülki oldığını ve hâlâ kendünin
mecmû‘ına vaz‘-ı yedini ikrâr edüb “lâkin zevcem müteveffât-ı mezbûre hayâtında târîh-i
vefâtına altı mâh mukaddem menzil-i mahdûd-ı mezkûrı bin guruş semen-i medfû‘ ve makbûz
mukâbili bi'l-îcâb ve'l-kabûl tamâmen ve sahîhan bana bey‘ ve temlîk ü teslîm ben dahi bervech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl etmemle nebâ’ir-i aliyyem menzil-i
mahdûd-ı mezkûrı târîh-i mezkûrdan berü ber-minvâl-i muharrer mülk-i müşterâm olmak üzre
be-hakk vaz‘-ı yed ve zabt u tasarruf ederim” deyü müdde‘iyân-ı mezbûran Kubbe Fatıma ve
Aişe'nin inkârlarına mukârin tasaddî eylediği şirâ müdde‘âsını mübeyyin biyyine taleb
olındıkda ba‘d-ı istimhâl ve'l-imhâl müddet-i mehl-i şer‘î mürûrında ityân-ı beyyineden izhârı acz edüb sulbiyye-i mezbûrân Kubba Fatıma ve Aişe bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î tahlîf
olınmagın mûcebiyle zevc-i mezbûr Hüseyin vaka‘a-i mezkûr müdde‘âsıyla bilâ-beyyine
vâki‘ olan mu‘ârazadan ba‘de'l men‘ menzil-i mahdûd-ı mezkûrın mârru'z-zikr üç sehim-i
şâyi‘asından keff-i yed ve müdde‘îyân-ı mezbûrân Kubbe Fatıma ve Aişe Hâtun'lara redd-i
lâyıkıyla teslîme zevc-i mezbûr Hüseyin'e tenbîh olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine
i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi't-tâsi‘ min Cemâziye'l-âhir sene isnâ ve
tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 809
Alınan harc :25 guruş
Fi, 17 Temmuz [12]91
Fi, 26 C [12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi

: 09/b
: 41
: 05.B.1292
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Konusu

: Mantıcı Mahallesi'nden Mehmed Said oğlu merhum Ahmed Efendi
varislerinin İsmail oğlu Kasab Hacı İsmail aleyhine açtıkları fuzulî işgal
davasının yersiz olduğu.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Mantıcı Mahallesi'nde sâkin iken işbu târîh-i i‘lâmden
üç buçuk sene mukaddem fevt olan Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Said bin Abdullah'ın
verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Reşide Hâtun ibnete Hasan ile zevce-i ûlâ-i
müteveffiyesi Fatıma Hâtun ibnete Halil'den mütevellidler sulbiye-i sagîre kızı Aişe Hâtun ve
sulbî kebîr oğlı müteveffâ Mehmed Said Efendi'nin sulbî sağîr oğlı Mehmed'e münhasıra ve
tashîh-i mes’ele-i mîrâsları sekiz sehimden olub sihâm-ı mezkûreden bir sehimi zevce-i
mezbûre Reşide Hâtun'a ve dört sehimi bint-i mezbûre Aişe Hâtun'a ve üç sehimi ibnü'l-ibn
sağîr-i mezbûr Mehmed'e isâbeti bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sagîr-i
mezbûr Mehmed'e li-ecli'l-muslîha kıbel-i Şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olınan Hasan Molla
ibn-i Feyzullah mahrûsa-i mezbûre mehkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zikr-i âtî eşcârî
mülk bir kıt‘a tut hadîkasına vâzı‘u'l-yed oldığı beyyine-i âdile ile mütehakkık olan işbu
râfi‘i'l-i‘lâm Kasâb Hacı İsmail Ağa ibn-i İsmail muvâcehesinde ma‘rifet-i şer‘ile mu‘âyene
olınan mahrûsa-i mezbûre zeylinde Mandarca-i Kirpastı nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası
Arab Selim bin Abdullah bin Abdurrahman ve Emrullah Ağa ibn-i Hacı İbrahim Ağa veresesi
hadîkaları ve Heci Kirkor veled-i Arakil veled-i Itâm tarlası ve yemliği ve tarîk-ı hâss ile
mahdûd arzı Timurtaş Paşa Vakfı'na mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü ve üzerinde mağrûs bi'lcümle eşcârî mülk tahmînen iki dönüm bir kıt‘a tut hadîkası müteveffâ-yı mezbûr Ahmed
Efendi'nin hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde ba‘d-ı vefât vasîsi oldığım sağîr-i mezbûr
ile zevce-i mezbûre Reşide ve bint-i mezbûre Aişe Hâtun'dan her birine tashîh-i mezkûr üzre
mevrûs olmagın mezbûr dahi İsmail Ağa hadîka-i mahdûde-i mezkûreyi fuzûlî ve bi-gayr-i
hak zabt u vaz‘-ı yed etmekle su’âl olınub sagîr-i mezbûrın hadîka-i mahdûde-i mezkûrede
olan üç sehim hisse-i irsiye-i şâyi‘asından keff-i yed ve lâyıkı vechile bana teslîme mezbûr
Hacı İsmail Ağa'ya tenbîh olınmak bi'l-vesâye murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe'listintâk mezbûr Hacı İsmail Ağa dahi cevâbında “hadîka-i mezkûre müteveffâ-yı mezbûr
Ahmed Efendi'nin müstakıllen yedinde mülki oldığını ve hâlâ kendünin vaz‘-ı yedini ikrâr
lâkin müteveffâ-yı mezbûr Ahmed Efendi'nin hayatında vefâtından beş sene mukaddem
hadîka-i mahdûde-i mezkûreyi bi'l-îcâb ve'l-kabûl tamâmen ve sahîhan ve kat‘ıyyen yedi bin
guruşa bana bey‘ ve temlîk ve teslîm ve ben dahi yedinden ber-vech-i muharrer iştirâ ve'ttemlîk ve't-teslîm ve'l-kabûl semeni olan meblağ-ı mezbûr yidi bin guruşı cihet-i mezkûreden
zimmetinde bana deyni olan ol mikdâr guruşa takas-ı mahsûb edüb ben dahi takâs ve kabûl
itmemle binâ’en-aleyh hadîka-i mahdûde-i mezkûre târîh-i mezkûrdan berü ber-vech-i
muharrer yedimde mülk-i müşterâm olmağın be-hakk vaz‘-ı yed ve tasarruf ederim” deyü [Vr
No 10/a] inkâra mukârin tasaddi eylediği ve nefs-i mahrûsa-i mezbûre mahallâtından
Karaşeyh Mahallesi ahâlîsinden uzun boylı elâ gözli kır sakallı Kocakeş Hacı Salih Ağa ibn-i
Mehmed Emin ibn-i Abdullah ve Suzakkefen Mahallesi ahâlîsinden uzun boylı elâ gözli kır
sakallı Kasâb Hacı Aldülhalim Bey bin Hasan bin Abdullah nâm kimesnelerin hadîka-i
mahdûde-i mezkûreyi tahdîd ve irâşe ederek eyledikleri şahâdetleri bil-muvâcehe ber-nehc-i
Şer‘î isbât etmekle şâhidan-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile adliyedan Kâmil Bey ibn-i
Abdülkerim ve İbrahim Ağa ibn-i Mehmed ve Hâfız Ali bin Mehmed ve Hafız Mehmed
Efendi ibn-i Hace Seyid Ali nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve
ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık olınmagın
mûcebiyle müdde‘î-i vasî-i mezbûr Hasan Molla'nın da‘vâ-yı mezkûresiyle mezbûr Hacı
İsmail Ağa'ya bî-vech-i Şer‘î mu‘ârazadan men‘ olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine
i‘lâm olundu. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâmis min şehr-i Recebü'l-ferd sene isnâ
ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
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Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Fi, 29 Temmuz [12]91
Fi, 09 Receb [12]92
Harc : 170 guruş
Men‘-i i‘lâm
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 10/a
: 42
: 15.C.1292
: Abdioğlu Salih oğlu merhum Salih'in küçük kızı Remziye'ye babasından
mîrâs kalan mal nemasından ve kiradaki emlaki gelirinden nafaka bağlandığı.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Münsil Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât eden
Abdioğlı Salih bin Salih bin Abdullah'ın sulbiye sagîre kızı Remziye'nin vâlidesi ve tesviye-i
umûrına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsizâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘rrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka
Rukiye bint-i Mehmed nâm Hâtun Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm
ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîsi oldığım kızım sagîre-i mezbûre Remziye'nin babası
müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-i mevrûsı nemâsıyla bâ defter-i kassâm emlâki
îcârından nafaka ve kisve bahâsiyçün min kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyırılub
istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır” didikde sağîre-i mezbûrenin
babası müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrûsı nemâsıyla emlâki îcârından nafaka ve
kisve bahâsiyçün işbu târîh-i kitâbdan [i‘tibâren] beher mâh yirmi guruş cânib-i Şer‘-i
şerîfden farz u takdîr buyırub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve
bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer
sağîre-i mezbûre Remziye'nin mâl-i mevrûsı nemâsıyla emlâki îcârına rücû‘a vasî-i mezbûre
Refîka Hâtun'a izin verilmegin mâ. vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min
Cemâziye'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Hacı Mustafa, Hacı Hüseyin, Kulak oğlı Mehmed Emin, Muhzır Hasan Ağa ve
gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 10/a
: 43
: 15.Ca.1292
: Şeyh Köyü'nden Abidin oğlu merhum Kuruoğlu Hüseyin'in küçük oğlu
Hasan'a babasından kalan mal nemasından nafaka bağlandığı. Nafakayı oğlu
için harcamaya annesi Rukiye Hanım'a izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Şeyh Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât eder
Kurıoğlu Hüseyin bin Abidin ibn-i Hasan'ın sulbî sagîr oğlı Hasan'ın tesviye-i umûrına kıbel-i
Şer‘den mensûbe vasîsi zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka Rukiye bint-i
Mustafa nâm Hâtun Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'lmerâm edüb “oğlım sagîr-i mezbûr Hasan'ın babası müteveffâ-yı mezbûr terekesinden
müntakil mâl-i mevrûsı nemâsından zarûret-i nafaka ve kisve bahâsiyçün kıbel-i Şer‘den
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meblağ farz u takdîr buyırılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır”
didikde sağîr-i mezbûrın babası müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrûsı nemâsından
zarûret-i nafaka ve kisve bahâsiyçün işbu târîh-i kitâbdan i‘tibâren beher mâh on beş guruş
cânib-i Şer‘-i şerîfden farz u takdîr buyırılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîr-i mezbûrın
nafaka ve kisve bahâsiyçün harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sağîr-i
mezbûr Hasan'ın mâl-ı mevrûsı nemâsına rücû‘a vasîsi vâlidesi mezbûre Rukeye Hâtun'a izin
verilmegin mâ. vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min Cemâziye'l-evvel
sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Ali Molla, Esad Molla, Hasan Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 10/a
: 44
: 12.B.1292
: Alacamescid Mahallesi'nden Halil oğlu merhum Hacı Osman Ağa varislerinin
babalarından kalan her türlü mal ile alacak haklarını takibe Himmet oğlu Hacı
Mehmed Arif Efendi'yi vekil tayin ettikleri.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Alacamescid Mahallesi'nde sâkin iken işbu târîh-i
vesîkaden iki sene mukaddem fevt olan İslambollu Hacı Osaman Ağa ibn-i Halil bin
Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Nefîse Hanim ibnete Abdullah ile sulbî
kibâr evlâdı Mehmed Molla ve Alı Rıza Efendi ve Sabire Hanım'a münhasıra ba‘dehû zevce-i
mezbûre Nefise Hanım dahi fevt olub verâseti sadrî kibâr evlâdı mezbûrûn Mehmed Molla ve
Ali Rıza Efendi ve Sabire'ye inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkıkdan sonra ibn-i
mezbûr Ali Rıza Efendi Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de işbu bâ‘isi'l-vesîka fütüvvetlü el-Hâcc
Mehmed Arif Efendi ibn-i Himmet Ağa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb
“ebeveynim müteveffiyân-ı mezbûrân terekelerinden hisse-i irsiye-i musîbeden vâzı‘u'l-yed
olanlardan ve zimem-i nâsda olan hukûkını eshâbından taleb ve kabûl ve ahz ü kabza ve
lede'l-iktizâ sulh ü ibrâya ve makbûzını bana irsâl ve îsâle ve husûs-ı mezkûr müteveffık
oldığı umûrın küllîsine (küllemâ uziltüke fe-ente vekîl) mazmûnı üzre azl ü infiradden
masûne vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile tarafımdan mûmâ-ileyh el-Hâcc
Mehmed Arif Efendi'yi vekîl ve nâ’ib-i münâsib nasb ve ta‘yîn eylediğimde ol dahi vekâlet-i
mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ-yenbağî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledi”
didikde gıbbe't-tasdîkı'ş-Şer‘î mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sânî aşer min
şehr-i Recebü'l-ferd sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Bâtpazarlı Münâdî Abdullah, Ali Kalfa, Hasan Kalfa, Ferhad Molla ve
gayrihim.
Fi, 29 Temmuz [12]91
Fi, 09 B [12]92
Numro : 874
Harcı :30 guruş
***
Varak No
Sicil Num

: 10/b
: 45
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Tarihi
Konusu

: 25.C.1292
: Pazar Mahallesi'nde ölen Rum milletinden Heci Tomuri oğlu Praşakava'nın,
Abdalmehmed Mahallesi Câmii Nukûd-ı Mevkûfesi'nden zimmetinde olan
meblağı, vakıf mütevellisi İbrahim Edhem Efendi'ye ödemeleri için Praşakava
varislerine tenbih olunduğu.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Abdalmehmed Mahallesi Câmi‘-i Şerîfi Nukûd-ı
Mevûkûfesi Mütevellîsi İbrahim Efendi ibn-i Hüseyin nâm kimesne mahrûsa-i mezbûre
mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de mahrûsa-i mezbûrede Pazar Mahallesi'nde
mütemekkin iken bundan akdem fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının Rum milletinden
Praşakava veled-i Heci Tomuri veled-i Hüdâverdi'nin verâseti her biri teba‘a ve millet-i
merkûmeden zevce-i metrûkesi Saltaniçe bint-i Ya‘ni ile sulbî kibâr evlâdı Ahlef ve Sofice ve
Torsiye ve Mücendil İstefani'ye münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan
sonra tereke-i müteveffâ-yı merkûma bi'l-verâse vâzı‘u'l-yed oldıkları beyyine-i Şer‘î ile
mütehakkık olan ibn-i merkûm Ahlef ve şahısları Şer‘an mu‘arrefe zevce-i merkûme
Saltaniçe ve bintân-ı mezbûretân Sofica ve Torsiye muvâcehelerinde “müteveffâ-yı merkûm
Praşakeva sağlığında nukûd-ı mevkûfe-i mezkûreden zimmetinde deyni olan üç bin beş yüz
guruşı kable'l-edâ ve'l-îfâ fevt olmağla meblağ-ı merkûm üç bin beş yüz guruşı vâzı‘u'l-yed
oldıkları müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesinden bana edâya merkûmûn Ahlef ve
Sofice ve Saltaniçe ve Torsiye'ye tenbîh olınmak bi't-tevliye murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde
gıbbe'l-istintâk merkûmûn Ahlef ve Saltaniçe ve Sofice ve Torsiye dahi cevâblarında tereke-i
müteveffâ-yı merkûma bi'l-verâse vâzı‘u'l-yed oldıklarını ikrâr ve i‘tirâf edüb mâ‘adâyı inkâr
etmekle müdde‘î-i mütevellî-i merkûmdan ber-vech-i muharrer da‘vâ-yı mezkûresini
mübeyyin beyyine taleb olındıkda ba‘de'l- istimhâl ve'l-imhâl müddet-i mehl-i Şer‘î
mürûrında ityân-ı beyyineden izhâr-ı acz edüb bi't-taleb merkûmûn Ahlef ve Sofice ve
Saltaniçe ve Torsiye'ye adem-i ilimlerine yemin teklîf olındıkda ancak merkûm Ahlef bi'lmuvâcehe vech-i Şer‘î üzre yemîn edüb merkûmân Saltaniçe ve Sofice ve Torsiye yemînden
nükûl etmeleriyle mecnûn-ı merkûma yemîn dahi tevcih etmemekin mûcebiyle müblağ-ı
müdde‘îye-i merkûm üç bin beş yüz guruşdan merkûmât Saltaniçe ve Sofice ve Torsiye
hisselerine isâbet eden bin dört yüz elli sekiz guruş on iki parayı müdde‘î-i mütevellî-i
merkûm İbrahim Edhem Efendi'ye edâ ve teslîme merkûmât Saltaniçe ve Sofice ve Torsiye'ye
tenbîh olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr.
Fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min Cemâziye'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Fi, 29 Temmuz [12]91
Fi, 09 B [12]92
[Harc] numro[sı]
:876
[Alınan] Harc
:36.5 guruş
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 10/b
: 46
: 16.C.1292
: Bayezidpaşa Mahallesi'nde vefât eden Hacı İbrahim kızı Emine Hâtun'un
küçük kızı Hanife'ye ennesinden kalan malı nemasından nafaka bağlandığı.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Bâyezidpaşa Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
vefât eden Emine Hâtun ibnete el-Hâcc İbrahim bin Ali'nin sardiye sağîre kızı Hanife'nin
babası ve velîs işbu bâ‘iseti'l-vesîka Ali Ağa ibn-i Osman Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-
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velâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “velîsi oldığım kızım sağîre-i mezbûre
Hanife'nin vâlidesi müteveffât-ı mezbûreden müntakil mâl-ı mevrûsı nemâsından nafaka ve
kisve bahâsiyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyırılub istidâneye dahi bana izin
verilmek bi'l-velâye matlûbımdır” didikde sagîre-i mezbûre Hanife'nin vâlidesi müteveffât-ı
mezbûreden müntakil mâl-i mevrûsu nemâsından nafaka ve kisve bahâsiyçün işbu târîh-i
kitâbdan beher mâh yirmi beş guruş farz u takdîr buyırub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîre-i
mezbûre Hanife'nin nafaka ve kisve bahâsına harc u sarfa ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'zzafer mal-i mevrûsı nemâsına rücû‘a velîsi mezbûr Ali Ağa'ya izin verilmegin mâ vaka‘a bi'ttaleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâdis aşer min Cemâziye'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn
ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Mehmed Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 10/b
: 47
: 25.C.1292
: Evrak Kalemi kâtiplerinden Hacı Abdüllatif Bey ve Eşref Bey'in Veled-i
Habib Mahallesi'nden Yakub kızı merhume Hürmüz'den aldıkları meblağın,
Hürmüz Hanım'ın kızı ve vârisi Hatice Hanım tarafından talep edilerek geri
alındığı.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Veled-i Habîb Mahallesi'nde sâkin iken işbu târîh-i
i‘lâmdan beş sene mukaddem fevt olan Basmacı Salim zevcesi Hürmüz Hâtun ibnete Yakub
bin Abdullah'ın sadriye kızı ol târîhde sagîre ve hâla kebîre zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe
Hadice Hâtun ibnete'l-mezbûr Salim tarafından husûs-ı âti'l-beyânda taleb-i da‘vâ ve ahz ü
kabza vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi hâlâ zevci işbu râfi‘i'l-i‘lâm Zabtiye Hasan Ağa ibn-i
Mehmed Şakir mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de Evrâk Kalemi
ketebesinden fütüvvetlü el-Hâcc Abdüllatif Bey ibn-i izzetlü el-Hâcc Mustafa Efendi ve
izzetlü Eşref Bey Efendi ibn-i Ali'nin muvâcehesinde güzerân eden bin iki yüz seksen yedi
senesi Şa‘bâni'l-mu‘azzamının altıncı güni mü’ekkilem mezbûrenin hâl-i sığarında vâlidesi
müteveffât-ı mezkûreden müntekıl mâl-ı mevrûsından Mektûbî Kalemi ketebesinden gâ’ib-i
ani'l-meclîs Muhyiddin Efendi ibn-i Abdullah'ın istidâne vü kabz ve umûrına sarfla istihlâk
eylediği bin guruş ile da‘vâ-i Şer‘î bir senelik yüz elli guruş ki, cem‘an bin yüz elli guruşın
edâsına bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile mûmâ-ileyh el-Hâcc
Abdüllatif Bey ve Eşref Beyefendilerden her biri başka başka kefîl ve zâmin olmalarıyla
meblağ-ı mecmû‘-ı mezbûrın ancak yediyüz yirmi guruşı[nı] mü’ekkilem mezbûre bundan
akdem mûmâ-ileyh yedinden ahz ü kabz etmekle sahhu'l-bâkî dört yüz otuz guruş ile bilâda‘vâ-yı Şer‘î kırk yedi ayda müctemi‘a beş yüz seksen yedi buçuk guruş ki, cem‘an bin on
yedi buçuk guruş kefâlet-i muhkiyelerine binâ’en mûmâ-ileyh Eşref Bey ve el-Hâcc
Abdullatif Beylerden bi'l-vekâle hâlâ taleb ederim” deyü da‘vâ etdikde mûmâ-ileyh dahi
cevâblarında ber-vech-i muharrer ancak bin yüz elli guruşın idâne tarafından bi'l-emr ve'lkabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile başka başka kefîl ve zâmin oldıklarını tâbi‘an
ikrâr ve i‘tirâf edüb mâ‘adâyı inkâr etmeleriyle müdde‘î-i vekîl-i merkûmın mârru'z-zikr beş
yüz seksen yedi buçuk guruş bilâ-da‘vâ nemâ müdde‘âsı şâyân-ı iltifât ve istimâ‘ bulınmadığı
kendüye tefehhüm ve da‘vâ-yı mezkûresiyle mu‘ârazadan ba‘de'l-men‘ alâ mûceb-i ikrâr
meblağ-ı sahhu'l-bâkî merkûm dört yüz otuz guruş vekîl-i mezbûr Zabtiye Hasan Ağa'ya edâ
ve teslîmiyle mûmâ-ileyh [Vr. No: 11/a] el-Hâcc Abdüllatif Bey‘ ve Eşref Beyefendilerden
her biri iltizâm olındıkları tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundı. El-emr li-men

149

lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâmis ışrîn şehr-i Cemâziye'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve
elf.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 11/a
: 48
: 17.B.1292
: Hoşkadem Makramevi Mahallesi'nde vefât eden Halil oğlu Köfteci Salim
Molla'nın terekesinden olan bir mülke haksız olarak tasarruf eden Bedreddin
Mahallesi'nden ve Ermeni milletinden Ohannes oğlu Manuk'un haksız
tasarrufdan men edildiği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Hoşkadem Makramevî Mahallesi'nde sâkin iken işbu
târîh-i i‘lâmdan sekiz mâh mukaddem fevt olan Köfteci Salim Molla ibn-i Halil bin
Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hatice Hâtun ibnete Mustafa ile zevce-i
ûlâ-i müteveffiyesi Şerife Fatıma bint-i Abdullah'dan mütevellid sulbî kebîr oğlı Halil ve
zevce-i mezbûre Hadice Hâtun'dan mütevellidân sulbî sagîr oğılları Mehmed Rıza ve Ahmed
Kamil'e inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukından sonra sağîrânı mezbûrân
Mehmed Rıza ve Ahmed Kamil'in vâlideleri ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe
vasîleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe zevce-i mezbûre Hadice Hâtun ve ibn-i kebîr-i mezbûr
Halil mahrûsa-i mezbûre mahkemesinden Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zikr-i âtî mülk menzil
arsasına vaz‘-ı yedi beyyine-i âdile ile mütehakkık olan mahrûsa-i mezbûre mahallâtından
Bedreddin Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i aliyye tebe‘asının Ermeni milletinden
Kılınç oğlı Manuk veled-i Ohannes muvâcehesinde mârru'z-zikr Bedreddim Mahallesi'nde
vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Evliya Mustafa Efendi ibn-i Ali bin Abdullah ve Bazarcı Hacı Hurşid
Ağa ibn-i Abdullah bin Abdurrahman ve Çıkrıkcı İzzet Ağa veresesi menzilleri ve tarafeyni
tarîk-ı âmm ile mahdûd tahmînen iki buçuk dönüm bir kıt‘a mülk menzil arsası mûrisimiz
müteveffâ-yı mezbûr Salih Molla'nın hayâtında ilel vefât müstakıllen yedinde mülki ve ba‘d-ı
vefât terekesinden bizimle sağîrân-ı mezbûrâna mes’ele-i mîrâsımız vechile mevrûs olınmağın
merkûm Manuk arsa-i mezkûreyi fuzûlî ve bi-gayr-i hak zabt ve vaz‘-ı yed etmekle su’âl
olınub arsa-i mezkûreden keff-i yed ve bana teslîme merkûm Manuk'a tenbîh olınmak bi'lverâse ve bi'l-vesâye murâdımdır” deyü da‘vâ etdiklerinde gıbbe'l-istintâk merkûm Manuk
dahi cevâbunda arsa-ı mahdûd-ı mezkûre müteveffâ-yı mezbûr Salih Mmolla'nın hayâtında
yedinde mülki oldığını hâlâ kendünin vaz‘-ı yerdini ikrâr ve i‘tirâf edüb “lakin müteveffâ-yı
mezbûr Salim Molla ibn-i Abdullah'dan hayâtında târîh-i vefâtından on sekiz sene mukaddem
arsa-i mezkûreyi bi'l-îcâb ve'l-kabûl bânen ve sahîhan bin sekiz yüz altmış guruş semen-i
medfû‘ ve makbûz mukâbili bana bey‘ ve temlîk ve teslîm ben dahi ber-vech-i muharrer iştirâ
ve temellük ve tesellüm ve kabûl etmemle binâ’en-aleyh arsa-ı mahdûd-ı mezkûre târîh-i
mezkûrdan berü ber-minvâl-i muharrer mülk-i müşterâm olmak üzre be-hakk vaz‘-ı yed ve
tasarruf ederim” deyü inkâra mukârin tasaddî eylediği şirâ müdde‘âsını ba‘de'l-istimhâl ve'limhâl müddet-i mehl-i Şer‘î kirâren ve mürâren mürûriyle isbâta muktedir olamadığını beyân
ederek “arsa-ı mahdûd-ı mezkûreyi Nemçe Devleti Konsolosı zevcesine bey‘ ve temlîk ve
teslîm eyledim. Arsa-i mezkûre el-yevm merkûm yedindedir” deyü kendünin vaz‘-ı yedini
tâbi‘ân ikrâr ve da‘vâyı def‘a tasaddî eyledikden sonra ber-vech-i meşrûh inkâra kıyâm etmesi
Şer‘ân mu‘teber olmadığı kendüye tefehhüm olındıkda merkûm Manuk müdde‘iyân-ı
mezbûrânı tahlîfe tâlib olmağla müdde‘iyân-ı mezbûrândan zevce ve vasî-i mezbûre Hadice
ve ibn-i merkûm Halil vech-i Şer‘î üzre başka başka tahlîf olınmagın mûcebiyle merkûm
Manuk da‘vâ-yı def‘-i mezkû ile müdde‘iyân-ı mezbûrâna bilâ-beyyine mu‘ârazadan ba‘de'l-
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men‘ mukırr ve mutasarrıf oldığı vechile arsa-ı mahdûd-ı mezkûreden keff-i yed ve müdde‘î
zevce ve vasî-i mezbûre Hadice ve ibn-i merkûm Halil'e teslîme merkûm Manuk'a tenbîh
olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'lyevmi's-sâbi‘ aşer min şehr-i Recebü'l-mürecceh sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsimi yok
Harc numrosı : 916
Alınan harc : 19.5 guruş
Fi, 12 Ağustos [12]91
Fi, 24 B [12]92
İ‘lâm
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 11/a
: 49
: 27.Ca.1292
: Alipaşa Mahallesi'nde vefât eden Salih oğlu Hacı Hüseyin Ağa varisleri
arasındaki mîrâs davasında, merhumun eşi Ahmed kızı Mediha Hâtun'un haklı
bulunduğu.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Alipaşa Mahallesi'nde sâkin iken işbu târîh-i i‘lâmdan
on sene mukaddem vefât eden Hamurcı el-Hâcc Hüseyin Ağa bin Salih bin Abdullah'ın
verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Mediha bint-i Ahmed ile zevce-i ûlâ-i meteveffiyesi
Emine bint-i Salih'den mütvellid sulbî sagîr oğılları Ahmed ve Ali ve sulbiye kebîre kızı
Sıdıka ve zevce-i mezbûre Mediha'dan mütevellide sulbiye sagîre kızı Şühur'a münhasıra
ba‘dehu bint-i mezbûre Şühur dahi fevt olub verâseti vâlidesi mezbûre Mediha ile li-eb er
karındaşları mezbûrân Ahmed ve Ali ve li-eb kız karındaşı mezbûre Sıdıka'ya münhasıra
ba‘dihimâ ibn-i mezbûr Ali dahi vefât edüb verâseti li-ebeveyn karındaşları mezbûrân Ahmed
ve Sıdıka'ya münhasıra ba‘dihim bint-i mezbûre Sıdıka dahi fevt olub verâseti zevc-i metrûki
Mehmed Arif bin Hacı Ahmed Nazif ile sadrî sagîr oğlı Hüseyin ve sadriye sagîre kızı
Emine'ye münhasıra oldığı inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukından sonra sagîrân-ı mezbûrân
Hüseyin ve Emine'nin babaları ve velîleri zevc-i mezbûr Mahmed Arif tarafından zikr-i âtî
taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi devlet-i aliyye tebe‘asından ve Rum
milletinden Kasâb Yorgi veled-i Tanaş mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i
Münîr'de zikr-i câ’î bir bâb mülk menzile vâzı‘atü'l-yed oldığı beyyine-i âdile ile mütahakkık
olan zâtı ta‘rîf-i Şer‘î ile mu‘arrafe zevce-i mezbûre Mediha Hâtun tarafından kezâlik husûs-ı
âtîde husûmet ve redd-i cevâba vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi hâlâ zevci Ali Haydar Ağa ibn-i
Mustafa Efendi muvâcehesinde ma‘rifet-i şer‘ile mu‘âyene olınan mahalle-i mezbûrede vâki‘
etrâf-ı erba‘ası Emânetci Ahmed Molla ibn-i Memiş bin Mehmed ve Derikli el-Hâcc Hüseyin
Ağa ibn-i Ahmed bin Hasan ve Acem Ali ibn-i Abdullah bin Abdurrahman menzilleri ve
tarîk-ı âmm ile mahdûd iki beyt-i ulvî ve bir sofa ve bir beyt-i süflî ve bir matbah ve bir kilâr
ve bir hâbiye-i mâ-i cârî ve bir mikdâr havluyı müştemil bir bâb mülk menzil müteveffâ-i
evvel mezbûr el-Hâcc Hüseyin Ağa'nın hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ba‘d-ı
vefâtihim terekesinden be-tarîkı'l-münâsahati'ş-Şer‘iye sekiz yüz altmış dört sehim i‘tibâriyle
yüz yirmi dokuz sihimi zevce-i mü’ekkile-i mezbûre Mediha Hâtun'a ve dört yüz doksan
sehimi ibn-i mezbûr Ahmed'e ve iki yüz kırk beş sehimini mü’ekkilem merkûmın zevcesi ve
müteveffâ-yı râbi‘a-i mezbûre Sıdika'ya mevrûs oldıkdan sonra mezbûre Sıdıka Hâtun
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hayâtında menzil-i mahdûd-ı mezkûrı olan ikiyüz kırk beş sehim hisse-i irsiye-i şâyi‘asını bi'lîcâb ve'l-kabûl bânen ve sahîhan evvlki vâlide müekile-i mezbûre Mediha Hâtun'a üçbin
beşyüz guruşa bey‘ ve temlîk ve vech-i lâyıkıyla teslîm ve mezbûre Mediha Hâtun dahi bervech-i muharrer ba‘de'l-iştirâ ve't-temellük ve't-tesellüm ve'l-kabûl semen-i meblağ-ı mezbûr
üç bin beş yüz guruşın ancak iki bin beş yüz guruşını mü’ekkile-i mezbûre yedinden ahz ü
kabz ve bâkî bin guruşını [Vr.no : 11/b] kable'l-ahz ve'l-istîfâ vefât edüb meblağ-ı bâkî
mezbûr bin guruşı zevci mü’ekkilem mezbûr Mehmed Arif ile evlâdı sagîrân-ı mezbûrân
Hüseyin ve Emine'ye mes’ele-i mîrâsları vechile mevrûs olmağla niyâz-ı aliyye meblağ-ı bakî
mezbûr bin guruşı mü’ekkile-i zevce-i mezbûre Mediha Hâtun'a izâfetle vekîl-i mezbûr Ali
Haydar Ağa'dan bi'l-vekâle hâlâ taleb ederim” deyü da‘vâ etdikde gıbbe'l-istintâk vekîl-i
mezbûr Ali Haydar Ağa dahi mü’ekkilem zevcesi mezbûre Mediha Hâtun'a izâfetle bi'lvekâle cevâbında menzil-i mahdûd-ı mezkûrı müteveffâ-yı evvel mezbûre terekesinden
verese-i mezbûra mevrûs oldığını müteveffât-ı râfi‘-i mezbûre Sıdika Hâtun hayatında iki yüz
kırk beş sehim hisse-i şâyi‘a-i mezkûreyi mü’ekkilem mezbûrenin ber-vech-i muharrer üç bin
beş yüz guruşa iştirâsını ve hâlâ vaz‘-ı yedini ikrâr ve i‘tirâf edüb “lâkin semen-i meblağ-ı
mezbûr üç bin beş yüz guruşı mü’ekkilem mezbûre Mediha bâliğa-i mezbûre Sıdıka Hâtun'a
hayâtında iki def‘â tamâmen ve kâmilen edâ ve teslîm ederek deyni berî olmışdır” deyü inkâra
mukârin bi'l-vekâle eylediki def‘ini mahrûsa-i mezbûre mahallâtından Duhter-i Şeref
Mahallesi ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kır sakallı Mehmed İzzet bin Mehmed bin Mustafa
ve Mukassım Mahallesi ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kır sakallı Şekerci Hacı Mehmed bin
Ali bin Ali şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât eden şâhidân-ı mezbûrân usûl-i
mevzû‘ası vechile Mukassım Mahallesi ahâlîsinden Ahmed Ağa ibn-i Mustafa ve Mehmed
Emin Ağa ibn-i Mehmed Hüseyin Ağa ibn-i Hasan ve Raşid Ağa ibn-i Ömer nâm dört nefer
kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'şşahâde idükleri bi'l-ihbâr mütahakkık olmağla mûcebince müdde‘î-i vekîl-i mekûm Yorgi bi'lvekâle da‘vâ-i mezkûresini mü’ekkile-i mezbûre Mediha Hâtun'a izâfetle mezbûr Ali Haydar
Ağa'ya bî-vech-i Şer‘î dâfi‘ olan masârifeden men‘ olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı
âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min Cemâziye'levvel sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 11/b
: 50
: 21.B.1292
: Yaylacık Köyü'nden ve Rum milletinden Kostanti oğlu Yorgi'nin, borcuna
kefil olduğu Arpiros oğlu Panayot zimmetinde olan alacağının, Panayot'dan
tahsîl edileceği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa kurâsından Yaylacık Karyesi mütemekkinlerinden ve devlet-i aliyye
tebe‘asının Rum milletinden işbu râfi‘i'l-i‘lâm Yorgi veled-i Kostanti mahrûsa-i mezbûre
mahkemesinde meclis-i Şer‘-i hatîrde karye-i mezbûre mütemekkinlerinden ve devlet-i
müşâru'n-ileyhâ tebe‘asının millet-i merkûmesinden Panayot veled-i Arpiros muvâcehesinde
merkûm Panayot'ın emlâk vergüsinden zimmetinde deyni olan bin iki yüz altmış bir guruşın
edâsına tarafından bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka ile kefîl ve zâmin olub kefâlet-i
muhkimeye binâ’en meblağ-ı mezbûrı Emvâl Sandığı'na kâmilen def‘ ü teslîm etmemle
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meblağ-ı merkûm bin iki yüz altmış bir guruşı emr-i mezkûrîne mebnî merkûm Panayot'dan
hâlâ taleb ederim” düyü da‘vâ etdikde gıbbe'l-istintâk merkûm Parayot dahi cevâbında kabzai minvâl-ı muharrer üzre oldığını tâbi‘an ikrâr ve i‘tirâf etmekle alâ mûceb-i ikrâre meblağ-ı
müdde‘î-i mezbûr bin iki yüz altmış guruşı müdde‘î-i merkûm Yorgi'ye edâ ve teslîme
merkûm Panayot ilzâm oğlındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr limen lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâdî ve'l-ışrîn min şehr-i Recebü'l-ferd sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc nomrosı : 905
Alınan harc : 31.5 guruş
Fi, 09 Ağustas [12]91
Fi, 21 Receb [12]92
İ‘lâm
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 11/b
: 51
: 27.B.1292
: Demirci Köyü'nde vefât eden Abdullah oğlu Mehmed Rıza'nın damadı
Doğramacı Mehmed Arif'in, merhumun terekesinden zimmetinde olan meblağı
merhumun oğlu Eyüb'e ödeyeceği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa kurâsından Timurcı Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât eden
Mehmed Rıza bin Abdullah bin Abdurrahman'ın sulb.î kebîr oğlı işbu râfi‘i'l-i‘lâm Eyüb
mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de mahrûsa-i mezbûre mahallâtından
Kavaklı Mahallesi ahâlîsinden eniştesi Doğramacı Mehmed Arif ibn-i Mehmed
muvâcehesinde “mezbûr Mehmed Arif hâl-i sıgarında kıbel-i Şer‘den mensûb vasîm babam
müteveffâ-yı mezbûr terekesinden müntakil mâl-ı mevrûsımdan Mîrî Karyeli Hacı Sadeddin
zimmetinde iki bin altı yüz guruşı ve Hüdâvendigâr Mahalleli Yüzbaşı Mustafa zimmetinde
altı yüz guruş ki, cem‘an üç bin iki yüz guruşı vasîm mezbûr Mehmed Arif bi'l-vesâye ahz ü
kabz ve umûrına sarfla istihlâk edüb ancak bin dört yüz doksan sekiz guruşı bana edâ ve
teslîm ben dahi yedinden ahz ü kabz etmemle sahhu'l-bâkî bin yedi yüz iki guruşı mezbûr
Mehmed Arif'den taleb ederim” deyü ba‘de'd-da‘vâ ve's-su’âl ve'l-ikrâr alâ mûceb-i ikrâre
meblağ-ı müdde‘îye-i mezbûr bin yedi yüz iki guruşı müdde‘î-i mezbûr Eyüb'e edâ ve
teslîmiyle mezbûr Mehmed Arif ilzâm olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm
olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min şehr-i Recebü'l-ferd sene
isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 939
Alınan harc : 42.5 guruş
Fi, 22 Ağustaos [12]91
Fi, 02 Ş [12]92
İ‘lâm
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***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 11/b
: 52
: 21.B.1292
: Burakfakih Köyü'nde vefât eden Abdullah kızı Ayşe Hâtun'un küçük oğlu
Salih'e annesinden intikal eden mal nemasından nafaka bağlandığı ve bu
nafakayı Salih'in ihtiyaçlarına harcamak üzere babası ve velisi Halil oğlu Ali
Vânî'ye izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Burakfakih Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt
olan Ayşe Hâtun ibnete Abdullah bin Abdurrahman'ın sadrî sağîr oğlı Salih'in babası ve velîsi
işbu bâ‘isi'l-vesîka Ali Vânî ibn-i Halil Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-velâye takrîr-i
kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “velîsi oldığım oğlım sağîr-i mezbûr Salih'in vâlidesi
müteveffât-ı mezbûreden müntakil mâl-i mevrûsı nemâsından nafaka ve kisve bahâsiyçün
kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyurılub istidâneye dahi ban izin verilmek bi'l-velâye
matlûbımdır” didikde sagîr-i mezbûr Salih'in nafaka ve kisve bahâsiyçün işbu târîh-i kitâbdan
beher mâh altı guruş farz u takdîr buyırılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîr-i mezbûrın
nafaka ve kisve bahâsına harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sağîr-i
mezbûrın mâl-ı mevrûsı nemâsına rücû‘a velî-i mezbûr Ali Vânî'ye izin verilmegin mâ vaka‘a
bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâdî ve'l-ışrîn min şehr-i Recebü'l-ferd sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla, Ferhad Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 12/a
: 53
: 07.L.[12]92
: Sultan Hüdavendigar Mahallesi'nden Hüseyin oğlu Nurallah'a, oğlu Ali'ye
intikal eden Sultan Hüdavendiğar Evkafı'ndan bir dükkandaki yarım hissenin,
bedeli mukabili, başka bir vakfa devri için izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Sultan Hüdâvendigâr Gâzî tâbe serâhu hazretleri
Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan Dilharib Hâtun ibnete Abdullah bin
Abdurrahman'ın sadrî sagîr oğlı Ali'nin tesviye-i umûrına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi işbu
bâ‘isi'l-vesîka Sırmalı Nurullah ibn-i Hüseyin Efendi Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'lvesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb müşâru'n-ileyh vakf-ı şerîfi
musakkafâtından mahalle-i müşâru'n-ileyhâda kâ’in etrâf-ı erba‘adan iki tarafı Hısrekto oğlı
Sirpa veled-i Hüdâverdi dükkânı ve mescîd-i şerîf ve tarîk-ı âmm ile mahdûd bir bâb vakf
Semerci dükkânı derûnında beyne'l-esnâf gedik ta‘bîr olınur âlât-ı lâzımesi müteveffât-ı
mezbûrenin hayâtında bâ-temessük evkâf-ı bi'l-icâreteyn taht-ı tasarrufunda olub ba‘d-ı
vefâtihâ vasîsi oldığım sagîr-ı mezbûr Ali ile diger sadrî oğlı Muharrem'e ber-kânûn-ı münîf
intikâl-i âdî ile münâsafeten intikâl eyledikden sonra sağîr-i mezbûr Muharrem'in vefâtıyla
nısf hisse-i müntakıllesi ber-mûceb-i nizâm-ı seniyye cânib-i vakf-ı şerîfe mahlûlen â’id ve
râci‘ olub cânib-i vakfdan âhara tefvîz olınmağla vasîsi oldığım sağîr-i mezbûr Ali'nin nısf
hisse-i gedik müntakıl ve şâyi‘asını istîcâra tâlib bulınmayub hayli müddetden berü mu‘attal
kaldığından bekâ-yı sağîr-i mezbûr hakkında mezkûrü'l-ism-gayr-i müfîd yevmen be-yevmen

154

müşrif-harâb olmakdan nâşî sağîr-i mezbûr Ali'nin nısf hisse-i müntakıllesi olub mezkûrü'lism'l-müzâyede bedel-i misliyle bâ-mezkûrü'l-ism’mezkûrü'l-ism-i muhâsebeden evkâf-ı
âhara ferâğ ve tefvîz ve bedeli bâ-mezkûrü'l-ism‘rifet-i Mezkûrü'l-ism‘-i şerîf mezkûrü'lism’mûrı mezkûrü'l-ism‘rifetiyle i‘mâl ve erbâh olınmak sağîr-i mezbûr hakkında rücû‘iyle
evlâ ve enfa‘ oldığı bî-garaz erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr dükkân ve gedik mu‘tebere-i
mezkûrede olan nısf hisse-i müntekıllesini mezkûrü'l-ism'l-vesâye âhara ferâğıma kıbel-i
Mezkûrü'l-ism‘den izin verilmek mezkûrü'l-ism'l-vesâye murâdımdır” didikde hakîkat-i hâl
vasî-i mezbûrın takrîr-i meşrûhı üzre oldığ bî-garz erbâb-ı vukuf ihbârıyla mütehakkık
olmağla sağîr-i mezbûrın dükkân ve gedik sagîre-i mezkûrede olan nısf hisse-i müntakıllesini
mezkûrü'l-ism'l-müzâyede bedel-i mesliyle bâ-mezkûrü'l-ism’y-i muhâsebeden evkâfa
mezkûrü'l-ism'l-vesâye âhara ferâğ ve tefvîz ve bedelini ahz ü kabz ve bâ-mezkûrü'lism‘rifeti'ş-Mezkûrü'l-ism‘-i şerîf mezkûrü'l-ism’mûrı mezkûrü'l-ism‘rifetiyle i‘mâl ve erbâh
etmek üzre vasî-i mezbûr Nurullah Efendi'ye izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı.
Fi'l-yevmi's-sâbi‘ min Şevvâli'l-mükerrem sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: E's-Seyyid Ali Molla, Abdüllatif Molla ve Ali Molla ve gayrihim.
Harc numrosı : 957
Alınan harc : 67.5 guruş
Fi, 09 Şevval [12]92
Fi,27 Ağustos [12]91
İzn-i ferâğ
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 12/a
: 54
: 15.R.1292
: Hoşkadem Makramevî Mahallesi'nde vefât eden Halil oğlu Köfteci Salih'in
mülküne haksız tasarrufda bulunan Hacı Halil oğlu Leblebici Hacı İsmail
Ağa'nın, bu fiilden men edildiği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Hoşkadem Makramevî Mahallesi'nde sâkin iken işbu
târîh-i i‘lâmdan sakiz mâh mukaddem fevt olan Köfteci Salih Molla ibn-i Halil bin
Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hadice Hâtun ibnete Mustafa ile zevce-i
ûlâ-i müteveffiyesi Şerife Fatıma Hâtun ibnete Abdullah'dan mütevellid sulbî kebîr oğlı Halil
ve zevce-i mezbûre Hadice Hâtun'dan mütevellidân sulbî sagîr oğılları Mehmed Rıza ve
Ahmed Kâmil'e inhisârı bâ-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahkîkdan sonra sagîrândan mezbûre ile
Mehmed Rıza ve Ahmed Kâmil'in tesviye-i umûrllarına kıbel-i Şer‘den mensûb vasîleri
v[â]lideleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe zevce-i mezbûre Hadice Hâtun ve ibn-i kebîr
mezbûr Halil'den her biri mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Şer‘-i münîrde işbu râfi‘i'l-i‘lâm
Leblebici Hacı İsmail Ağa ibn-i Hacı Halil muvâcehesinden “husûsa-i mezbûre zeylinde
Yoncalı Havz nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Mehmed Rıza ibn-i Mustafa bin Abdullah
ve Kundakcı Eyüb bin Abdullah bin Abdurrahman hadîkaları ve mezbûre Hacı İsmail Ağa
Yoncalığı ve tarîk-ı hâss ile mahdûd ve arzı hâss-ı hümâyûndan mukâta‘a-i kadîme-i
ma‘lûmelü mağrûs bi'l-cümle kerûmî ve eşcârî mülk tahmînene iki buçuk dönüm bir kıt‘a bâğ
ile mahlût tut hadîkası mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrın hayatında ile'l-vefât müstakıllen
yedinde mülki ba‘d-ı vefâtihi terekesinden sagîrân-ı mezbûrâna mevrûs olmış iken mezbûr
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Hacı İsmail Ağa hadîka-i mahdûd-ı mezkûreyi fuzûlî ve bi-gayr-i hak zabt ve vâzı‘-ı yed
etmekle su’âl olınub hadîka-i mahdûd-ı mezkureden keff-i yed ve bize teslîme mezbûr Hacı
İsmail Ağ'ya tenbîh olınmak bi'l-verâse ve bi'l-vesâye murâdımızdır” deyü da‘vâ etdiklerinde
gıbbe'l-istintâk mezbûr el-Hâcc İsmail Ağa dahi cevâbında hadîka-i mahdûd-ı mezkûre
müteveffâ-yı mezbûrın hayâtında yedinde mülki oldıığını ve hâla kendünin vaz‘-ı yedini ikrâr
lâkin müteveffâ-yı mezbûr hayâtında târîh-i vefâtından dört sene mukaddem hadîka-i
mahdûd-ı mezkûreyi dört yüz doksan guruş semen tesmiyesiyle bana bey‘ ve temlîk ve teslîm
ben dahi ber-vech-i muharrer ba‘de'l-iştirâ ve't-temellük ve't-tesellüm ve'l-kabûl semen-i
meblağ-ı mezbûrın iki yüz doksan guruşını yevm-i bey‘de bâyi‘-i mezbûra edâ ve teslîm
etmemle sahhu'l-bâkî iki yüz guruş hâlâ zimmetimde deynim kalmağla binâ’en-aleyh hadîka-i
mahdûd-ı mezkûra târîh-i mezkûrdan berü ber-vech-i muharrer yedimde mülk-i müşterâm
olmak üzre be-hakk vaz‘-ı yed ve tasarruf ederim” deyü inkâra mukârin tasaddî etmekle
def‘ini mahrûsa-i mezbûre mahallâtından Belid-i cedîd Mahallesi ahâlîsinden uzun boylı elâ
gözli kır sakallı Mehmed Said bin Hacı Halil bin Mustafa ve Halil Sultan Mahallesi
ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kır sakallı Çubukcı Hacı Osman Ağa ibn-i Ömer bin Halil nâm
kimesnelerin hadîka-i mahdûde-i mezkûrlarını tahdîd ve irâ’e ederek eyledikleri
şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât etmekle şâhidân-ı mezbûrân usûl-i
mevzû‘ası vechile mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Bakkâl Ebubekir Ağa bin Ali ve Hacı
İsmail Efendi ibn-i İbrahim ve Osman Ağa ibn-i Ebubekir ve Mustafa Ağa ibn-i Ahmed nâm
dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü
makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık olınmagın mûcebiyle müdde‘iyân-ı
mezbûrân Hadice Hâtun ve Halil'in cârî talelerinde semen-i bâğ-ı merkûm iki yüz guruşı edâ
ve teslîme mezbûr Hacı İsmail Ağa'ya ba‘de't-tenbîh müdde‘iyân-i mezbûrâna ber-vech-i
meşrûh da‘vâ-yı mezkûreleriyle mezbûr Hacı İsmail Ağa'ya bî-vech-i Şer‘î dâfi‘ olan
mu‘ârazadan men‘ olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men
lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve
elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 917
Alınan harc : 12.5 guruş
Fi, 12 Ağustos [12]91
Fi, 24 R.[12]92
İ‘lâm-ı men‘
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 12/b
: 55
: 23.Ca.1292
: Hocateyyib Mahallesi'nden ve Ermeni milletinden Kirpeve oğlu Manas
Ağa'nın, Seydi Mahallesi'nden Abdullah kızı Hadice Hanım aleyhinde açtığı
alacak davasında haklı olduğunun anlaşıldığı.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Hâcetayyib Mahallesi mütemekkinlerinden ve devlet-i
aliyye tebe‘asının Ermeni milletinden Badri oğlı Manas Ağa veled-i Kirvepe mahrûsa-i
mezbûre mahkemesinde meclîs-i Şer‘-i hatîrde zikr-i âtî bir bâb mülk menzile vâzı‘atü'l-yed
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oldığı beyyine-i âdile ile mütehakkık olan mahrûsa-i mezbûre mahallâtından Seydi Mahallesi
sâkinelerinden zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe Hadice bint-i Abdullah muvâcehesinde mahalle-i
mezbûrede sâkine iken bundan akdem fevt olan Aişe bint-i Osman bin Abdullah'ın hasran ve
irsen li-ebeveyn er kadındaşı müteveffâ Osman'ın sulbî kebîr oğlı Ebubekir Ağa hâzır oldığı
hâlde “müteveffât-ı mezbûre sağlığında güzerân eden yetmiş dokuz senesi Zi'l-ka‘deti'şşerîfesinin birinci güni yedimden ve malımdan istikrâz ve kabz ve umûrına sarfla istihlâk
eylediği dört bin guruş mukâbelesinde bâ-hüccet-i Şer‘iye mâlike ve mutasarrife oldığım
mahalle-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Semerci Yusuf bin Abdullah bin Ali ve fütüvvetli
oğlı Hüseyin bin Süleyman bin Hasan ve Burdurlı-zâde Osman Efendi ibn-i Mehmed Efendi
ibn-i Abdullah menzilleri ve câmi‘-i şerîf ve tarîk-ı âmm ile mahdûd iki beyt-i ulvî ve bir sofa
ve bir beyt-i süflî ve bir magâza ve bir hâbiye-i mâ-i cârî ve bir mikdâr havlu ile ittisâlinde
tahmînen bir buçuk dönüm tut hadîkasını müştemil bir bâb mülk menzilini ba‘de't-tahlîfü'şŞer‘î ve't-takâsı'l-mer‘î be-tarîkı'l-istiklâli'l-âdî ile vaz‘ ve bana teslîm edüb ben dahi bervech-i muharrer irtihân ve kabz ve kabûl etmemle mezbûre Aişe Hâtun deyn-i meblağ-ı
mezbûr dört bin guruşı edâ ve îfâ ve menzil-i mezkûrı rehninden fekk etmeksizin vefâtıyla
mezbûre Hatice Hâtun menzil-i mezkûrı fuzûlî zabt ve vaz‘-ı yed etmekle müteveffâ-yı
mezbûrenin deyn-i meblağ-ı mezbûra vâfî aslâ malı olmadığından menzil-i mezkûrı bilmüzâyede âhara bey‘ ve semeninden deyn-i mezkûr edâ ve îfâ olınmak üzre mezbûre Hadice
Hâtun'ın menzil-i mezkûreden keff-i yedine tenbîh olınmak murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde
gıbbe's-suâl ve'l-istintâk mezbûre Hadice Hâtun dahi cevâbında menzil-i mezkûr müteveffât-ı
mezbûreAişe Hâtun'ın hayâtında müstakıllen yedinde mülki olub ba‘d-ı vefâtihâ terekesinden
hasran ve irsen li-ebeveyn er karındaşı Osman'ın sulbî kebîr oğlı merkûm Ebubekir Ağa'ya
mevrûs oldığını ve hâla kendünin ber-minvâl-i muharrer vaz‘-ı yedini ikrâr edüb lâkin ibn'lâh-ı merkûm Ebubekir Ağa menzil-i mahdûd-ı mezkûrı üç bin guruş semen tesmiyesiyle bi'lîcâb ve'l-kabûl bânen ve sahîhan bana bey‘ ve temlîk ve teslîm ben dahi ber-vech-i muharrer
iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl ve semen-i meblağ-ı mezbûr üç bin guruşı müteveffât-ı
mezbûr zimmetinde cihet-i karz-ı Şer‘îden alacak hakkım olan ol mikdâr guruşa takâs ve
mahsûb eylediklerinde ol dahi takâsı kabûl edüb ol vechile menzli-i mezkûr ber-vech-i
muharrer yedimde mülk-i müşterâm olmağın binâ’en-aleyh be-hakk vaz‘-ı yed ve tasarruf
ederim” deyü müdde‘î-i merkûmın ber-vech-i muharrer müdde‘âsını inkâr etmekle dâyin-i
merkûm Manas Ağa'dan tasaddî eylediği rehin müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb olındıkda
Sabırtaka Mahallesi ahâlîsinden orta boylı elâ gözli sarı sakallı Ali Osman Ağa ibn-i
Sülleyman bin Abdullah ve orta boylı elâ gözli kara sakallı Mehmed Efendi ibn-i Ali bin
Ömer nâm kimesnelerin menzil-i mahdûd-ı mezkûrı mahallinde tahdîd ve irâ’e ederek
eyledikleri şahâdetleriyle bi'l-müvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât edüb şâhidân-ı mezbûrânın
usûl-i mevzû‘ası vechile Ahmed Ağa bin Mehmed ve Hasan Ağa bin Hüseyin ve Mustafa ibni Ömer ve Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre
sırren ve ba‘dehu muvâcehesinde alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'lihbâr mütehakkık olmagın mûcebince ibni'l-âhı'l-merkûm Ebubekir Ağa'nın ber-vech-i
muharrer bey‘i Şer‘an sahîh ve ve mu‘teber olmadığı mezbûre Hadice Hâtun'a ba‘de'ttefehhüm menzil-i mezkûrdan keff-i yed ve müteveffât-ı mezbûre terekesinden olmak üzre
ibn-i merkûm Manas Ağa'ya teslîme mezbûre Hadice Hâtun'a tenbîh olındığı tescîl ve bi'liltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min
Cemâziye'l-ûlâ sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Harc numrosı : 862
Alınan harc : 100 guruş
Fi, 26 Ağustos[12]91
Fi, 06.B.[12]92
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İ‘lâm

Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

***
: 12/b
: 56
: 16.Ş.1292
: Hocatiyyib Mahallesi'nde ölen Ermeni milletinden Kirupa kızı Parlanti'nin
kocası Agob oğlu Mardros tarafından diğer varisler üzerine açılan mîrâs
davasında, Mardros'un haksız bulunduğu.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Hâcetayyib Mahallesi'nde mütemikkin iken târîh-i
i‘lâmdan bir buçuk sene mukaddem fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının Ermeni milleti
nisvânından Yurioğlı kızı Parlanti bint-i Kirupa veled-i Sahak'ın verâseti her biri tebe‘a-i
devlet-i merkûmeden zevc-i metrûki Mardros veled-i Agob ile sadriye kebîre kızı Turebek ve
li-ebeveyn er karındaşları Sahak ve Manas ve li-ebeveyn kız karındaşı Savkı'ya münhasıra
oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukından sonra zevc-i merkûm Mardros tarafından
zikr-i âtî husûsda taleb-i da‘vâ ve ahz ü kabza vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iyye ile
vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi İbrahim Efendi ibn-i Ali mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîsi Şer‘-i Münîr'de ihvân-ı merkûmân Sahak ve Manas muvâcehelerinde “müteveffât-ı
merkûme terekesinden olub mecmû‘ı bir yük altı bin guruş kıymetli bir elmas çelenk ve bir
elmas yarım ay ve bir tek elmas taşlı yüzük ve bir çift elmaslıca küpe ve bir çift elmaslıca
yıldız ve bir avram pul ve üç çift elmaslıca yıldız ve bir altun koyun tasması ma‘a kordon ve
bir ortası beş taşlı elmas gülli yüzük ve yirmi miskâl incü ve def‘a bir çift elmaslıca küpe ve
bir elmas tuğrâ ve bir tob lâhûr şâl ve def‘a bir tob lâhûr şâl ve bir gül yüzük ve iki aded parça
şâl ve bir elmâ kürk ve bir vâşâk kürk ve üç aded nâka kürk bir samûr kürk ve dört takım
Osmanlı ve alafranka elbise ve gömlek ve havlu ve bir mikdâr yün ve bir nühâs mankal ve
mefrûşât-ı ma‘lûme ile yüz aded mahmûdiye altunı merkûmân Sahak ve Manas müstakıllen
fuzûlî zabt ve mü’ekkilem zevc-i merkûm Mardros'dan ketm ü ihfâ etmeleriyle su’âl olınub
hilyât ve eşyâ-i muharrere-i mezkûre-i mevcûde ise zâhire ihrâciyle a‘yânınından ve
müstehlike ise ba‘de's-sübût kıymetleri olan meblağ-ı merkûm bir yük altı bin guruşdan
mü’ekkilem merkûmın hisse-i irsiye-i musîbesini merkûmân Sahak ve Manas'dan bi'l-vekâle
taleb edirm” deyü da‘vâ etdikde gıbbe's-suâl ve'l-istintâk merkûmân Sahak ve Manas
cevâblarında inkâr etmeleriyle müdde‘î-i vekîl-i merkûm İbrahim Efendi ber-vech-i meşrûh
tasaddî eylediği müdde‘âsını ba‘de'l-istimhâl ve'l-imhâl müddet-i mehl-i Şer‘î mürûriyle
isbât-ı beyyineden izhâr-ı acz edüb bi'l-vekâle istihlaf etdikde merkûmân Sahak ve Manas bi'lmuvâcehe ber-nehc-i Şer‘î tahlîf olınmağla mûcebince vekîl-i merkûm İbrahim Efendi bi'lvekâle da‘vâ-yı mezkûresiyle merkûmân Sahak ve Manas'a bilâ beyyine mu‘ârazadan men‘
olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'lyevmi's-sâdis aşer min Şa‘bâni'l-mu‘azzam sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Harc numrosı :974
Alınan harc : 232.5 guruş
Fi, 16.Ş.[12]92
Fi, 04.Ağustos.[12]91
İ‘lâm
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Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

***
: 12/b
: 57
: 27.Ş.1292
: Bursa Doğanbey Mahalesi'nden olub ticaret için gittiği Manisa'da vefât eden
Mustafa oğlu Semerci Hüseyin'in kanuni varislerinin tesbitiyle merhumun
Mehmed oğlu Ali Molla'da olan alacağının varislerine verileceği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Doğanbey Mahallesi ahâlîsinden olub li-ecli't-ticâre
Aydın Vilâyeti dâhilinde Manisa'da sâkine iken işbu târîh-i vesîkadan sekiz sene mukaddem
fevt olan Semerci Hüseyin bin Mustafa bin Abudullah'ın verâset iddi‘âsıyla zuhûr eden zâtı
ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu bâ’isi'l-vesîka Emine Hâtun ibnete Hüseyin Meclîs-i Şer‘-i
Şerîf-i Enver'de müteveffâ-yı mezbûrın medyûnı Ali Molla ibn-i Mehmed nâm kimesne
mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüb “müteveffâ-yı mezbûrın firâşından hâsıla ve
zevcesi müteveffât Aişe bint-i Ahmed'den mütevellide sulbiye kebîre kızı olmamla verâseti
benimle hâlâ medîne-i mezbûrde sâkinler sulbî kebîr oğlı Mehmed [Vr.no: 13/a] ve sulbiye
kebîre kızı Fatıma'ya münhasıra olub ve terekesine bizden gayri müstehak vâris-i âharı
olmamağla ol vechile mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Semerci Hüseyin'in hayâtında merkûm
Ali Molla zimmetinde cihet-i karz-ı Şer‘îden alacak hakkı olan on guruşı kable'l-ahz ve'l-istîfâ
vefâtıyla meblağ-ı mezbûr benilme karındaşlarım mezbûrâna mes’ele-i mîrâsımız vechiyle
mevrûs olmağın binâ’en-aleyh meblağ-ı mezbûr on guruşdan hisse-i irsiye-i musîbemi
mezbûr Ali Molla'dan bi'l-verâse hâlâ taleb ederim” deyü da‘vâ etdikde gıbbe's-suâl ve'listintâk mezbûr Ali Molla dahi cevâbında müteveffâ-yı mezbûra cihet-i merkûmeden
zimmetinde ol mikdâr guruş deyni oldığını ikrâr mâ‘adâyı inkâr etmekle müdde‘iye-i
mezbûre Emine Hâtun'dan ber-vech-i muharrer müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb
olındıkda mahalle-i mezbûre ahâlîsinden orta boylı ela gözli ak sakallı Tencereci İbrahim Ağa
ibn-i Ahmed bin Hacı Mustafa ve Dâyini't-tırâz Mahallesi ahâlîsinden Havlucı orta boylı elâ
gözli Hacı Ahmed Ağa ibn-i Mehmed bin Musa nâm kimesneler li-ecli'ş-şahâde meclîs-i
Şer‘a hâzırân olub istişhâd olındıklarında “fi'l-hakîka işbu müdde‘iye-i mezbûre Emine Hâtun
müteveffâ-yı mezbûr Semerci Hüseyin bin Mustafa bin Abdullah'ın firâşından hâsıla ve
zevcesi müteveffât Aişe bint-i Ahmed'den mütevellide sulbiye kebîre kızı olub verâseti
mezbûre Emine Hâtun ile hâlâ medîne-i Manisa'da sâkinler sulbî kebîr oğlı Mehmed ve
sulbiye kebîre kızı Fatıma'ya münhasıradır ve terekesine bunlardan gayri müstahak vâris-i
âharı oldığı ma‘lûmumız değildir. Biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şahâdet dahi ederiz”
deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î edâ-i şahâdet-i Şer‘iye
etmeleriyle şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile mahalle-i mezbûre ahâlîsinden
Ahmed Ağa bin Hasan ve Mahmed Ağa ibn-i Hüseyin ve Mustafa Ağa ibn-i Ömer ve Halil
Ağa ibn-i Ali nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen
lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütahakkık olmagın mûcebiyle
ba‘de'l-hükm ve'l-tenbîhi'ş-Şer‘î mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn
min Şa‘bâni'l-mu‘azzam sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Demirci İbrahim Ağa, Havlucı Hacı Ahmed Ağa ve gayrihim.
Harc numrosı : 996
Alınan harc : 30 guruş
Fi, 15 Ağustos [12]91
Fi, 28 Ş [12]92
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Da‘vâ-yı deyn
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

***
: 13/a
: 58
: 27.Ş.1292
: Asker iken Deraliyye hastahanesinde eceliyle vefât eden Bursalı İsmail oğlu
Halil'in, Feyzullah oğlu Molla Hasan'da olan alacağının, merhum Halil'in
varislerine verilmesine karar verildiği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa nevâhîsinden Cebel-i atîk Nâhiyesi kurâsından Delîl-i kebîr Karyesi
ahâlîsinden asâkir-i hazret-i şâhâne üçüncü talî‘a taburı efrâdından Der‘aliyye hastahanesinde
ecel-i mev‘ûdıyla vefât eden Halil bin İsmail bin Hasan'a zikr-i âtî verâset iddiâsıyla zuhûr
eden Mustafa bin Halil nâm kimesne mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i
Münîr'de müteveffâ-yı mezbûrın medyûnı Molla Hasan bin Feyzullah muvâcehesinde
müteveffâ-yı mezbûr Halil'in firâşından hâsıl ve zevce-i menkûha-i metrûkesi Emine bint-i
Ali'den mütevellid sulbî sahîh oğlı olmağla babam müteveffâ-yı mezbûrın verâsetini benimle
zevce-i menkûhası vâlidem mezbûre Emine Hâtun'dan ve babam mezbûr İsmail ve diğer sulbî
kebîr oğlı li-ebeveyn er karındaşım Mehmed'e münhasıra oldıkdan sonra ebb-i mezbûr İsmail
dahi fevt olub verâseti li-ümm karındaşım Mehmed'e münhasıra olub ve terekesine bizden
gayri müstahak vâris-i âharı olmamağla mûrisimiz müteveffâ-yı evvel-i mezbûrın sağlığında
medyûnı Molla Hasan zimmetinde cihet-i karz-ı Şer‘îden alacak hakkı olan on guruşı kable'lahz ve'l-istîfâ vefâtıyla terekesinden benimle vâlidem ve karındaşım mezbûre mes’ele-i
mîrâsımız vechiyle mevrûs olmağın binâ’en-aleyh meblağ-ı mezbûr on guruşdan hisse-i
irsiye-i musîbemi mezbûr Molla Hasan'dan taleb ederim” deyü da‘vâ etdikde gıbbe's-suâl ve'listintâk mezbûr Molla Hasan dahi cevâbında müteveffâ-yı evvel-i mekûma hayâtında cihet-i
mezkûreden ol mikdâr guruş deyni oldığın ikrâr mâ‘adâyı inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûr
Mustafa'dan ber-vech-i muharrer verâset-i mezkûre müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb
olındıkda karye-i mebûre ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kara sakallı Ali Osman bin Ahmed
bin Memiş ve orta boylı elâ gözli kara sakallı Selâmi bin İbrahim bin Halil nâm kimesneler liecli'ş-şahâde meclîs-i Şer‘a hâzırân olub istişhâd olındıkda “fi'l-hakîka işbu müdde‘î-i mezbûr
Mustafa müteveffâ-yı mezbûr Halil bin İsmail bin Hasan'ın firâşından hâsıl ve zevce-i
mezkûresi Emine bint-i Ali'den mütevellid sulbî sahîh oğlı olub verâsetini sulbî kebîr oğlı
müdde‘î-i mezbûr Mustafa ile zevce-i menkûha-i metrûkesi mezbûre Emine Hâtun ve babam
mezbûr İsmail ve diger sulbî oğlı Mehmed'e münhasıra oldıkdan sonra ebb-i mezbûr İsmail
dahi vefât edüb verâseti mezbûrân Mustafa ve Mehmed'e münhasıradır ve terekesine anlardan
gayri müstahak vârisi oldığı ma‘lûmımız değildir. Biz bu husûsa bu vechile şâhidileriz
şahâdet dahi ederiz” deyü müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î edâ-i
şahâdet-i Şer‘î etmeleriyle şâhidan-i mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile karye-i mezbûre
ahâlîsinden Ahmed Ağa ibn-i Mehmed ve Hasan bin Hüseyin ve Mustafa bin Ömer ve
Abdullah bin Ali nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu
alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık olmagın
mûcebiyle müdde‘î-i mezbûr Mustafa ile mezbûre Emine ve mezbûr Mehmed'in verâsetlerine
ba‘de'l-hükm ve tenbîh olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr limen lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min Şa‘bâni'l-mu‘azzam sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf.
***
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Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 13/a
: 59
: 29.Ş.1292
: Bursalı olup asker iken vefât eden Hüseyin oğlu Mehmed'in, Feyzullah oğlu
Hasan'da olan alacağının, merhumun varisi ve babası Ahmed oğlu Hüseyin'e
ödeneceğine hükm edildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Avdancık Karyesi ahâlîsinden ve asâkir-i hâssa-i şâhâne
saff-ı piyâde üçünci alayın üçünci taburı efrâdından olub bundan akdem alay-i mezkûr
cânibinde vefât eden Derenlioğlı Mehmed bin Hüseyin ibn-i Ahmed'e zikr-i âtî verâset
iddiâsıyla zuhûr eden Hüseyin bin Ahmed nâm kimesne mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde
Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de müteveffâ-yı mezbûrın medyûnı Hasan Ağa ibn-i Feyzullah
muvâcehesinde “müteveffâ-yı mezbûr Mehmed firâşımdan hâsıl ve zevce-i menkûham
müteveffât Habibe bint-i Abdullah'dan mütevellid sulbî oğlım olmağla verâseti ancak bana
münhasıra olub ve terekesine benden gayri müstahak vâris-i âharı olmamağla ol vechile oğlım
müteveffâ-yı merkûm Mehmed'in hayâtında merkûm Hasan Ağa zimmetinde cihet-i karz-ı
Şer‘îden alacak hakkı olan on guruşı kable'l-ahz ve'l-istîfâ vefâtıyla meblağ-ı merkûm on
guruşı [Vr. no: 13/b] bana mevrûs olmağın binâ’en-aleyh meblağ-ı merkûm on guruşı
merkûm Hasan Ağa'dan bi'l-verâse taleb ederim” deyü da‘vâ etdikde gıbbe's-suâl ve'l-istintâk
merkûm Hasan Ağa dahi cevâbında müteveffâ-yı merkûma hayâtında cihet-i mezkûreden ol
mikdâr guruş deyni oldığını ikrâr mâ‘adâyı inkâr edicek müdde‘î-i merkûm Hüseyin'den bervech-i meşrûh verâset müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb olındıkda mahrûsa-i mezbûre
mahallâtından Reyhanbey Mahallesi ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kara bıyıklı Bâtpazarı
esnafından Hasan Ağa ibn-i Yusuf bin Abdullah ve Ebuishak Mahallesi ahâlîsinden orta boylı
elâ gözli kumral sakallı Hacı Hüseyin Ağa bin Hacı Halil bin Abdullah nâm kimesneler liecli'ş-şahâde meclîs-i Şer‘a hâzırân olub istişhâd olındıkda “fi'l-hakîka müteveffâ-yı merkûm
Mehmed işbu müdde‘î-i merkûm Hüseyin bin Ahmed'in firâşından hâsıl ve zevce-i menkûha-i
metrûkesi müteveffât Habibe bint-i Abdullah'dan mütevellid sulbî oğlı olub verâseti ancak
babası mezbûr Hüseyin'e münhasıradır ve terekesine bundan gayri müstahak vâris-i âharı
oldığı ma‘lûmımız değildir. Biz bu husûsa bu vechile şâhidiz şahâdet dahi ederiz” deyü her
biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î edâ-i şahâdet-i Şer‘î etmeleriyle
şâhidân-i mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Mehmed Ağa
ibn-i Mustafa ve Mehmed Ağa ibn-i Ahmed ve kâ’ini Molla ibn-i Abdullah ve Hüseyin Ağa
ibn-i Hacı Halil nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen
lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık olmagın mûcebiyle
müdde‘î-i mezbûr Hüseyin'in verâsetine hükm ve tenbîh olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı
âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min Şa‘bâni'lmu‘azzam sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 13/b
: 60
: 11.R.1292
: Ahmedpaşafeneri Mahallesi'nde vefât eden Sadeddin kızı Emetullah Hanım'ın
varisleri İsmail oğlu İbrahim Edhem ve İbrahim oğlu Sadeddin'in diğer varis
Aişe Hâtun'la aralarında olan her türlü mülk ve eşya zemmeti davasında
birbirlerini ibrâ ettikleri.
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Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Ahmedpaşafeneri Mahallesi'nde sâkin iken bundan
akdem fevt olan Emetullah Hâtun ibnete Sadeddin ile li-ebeveyn er karındaşı müteveffâ
İsmail Molla'nın sulbî kebîr oğlı İbrahim Edhem ve diğer li-ebeveyn er karındaşı müteveffâ
İbrahim'in sulbî kebîr oğlı Sadeddin'e münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver
tahakkukından sonra ibni'l-ahh-ı merkûmân İbrahim Edhem ve Sadeddin Meclîs-i Şer‘-i Şerîfi Enver'de tereke-i müteveffât-ı mezkûreye bi'l-verâse vâzı‘atü'l-yed oldığı ber-nehc-i Şer‘î
mütehakkık olan zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka bint-i merkûm Aişe
Hâtun tarafından zikr-i âtî sulh ü ibrâyı tasdîka vekîl-i müseccel-i Şer‘îsı mekremetlü
Mehmed Emin Efendi ibn-i Abdullah nâm kimesne mahzarında bi'l-verâse ikrâr-ı tâm ve
takrîr-i kelâm edüb “mûrisemiz müteveffât-ı mezbûrenin talebimizle bâ-ma‘rifet-i Şer‘-i şerîf
taharrî ve terkîm ve bi'l-müzâyede bey‘ ve beyne'l-verese bi'l-ma‘rifeti'ş-Şer‘iyye tevzî‘ ve
taksîm olan ber-mûceb-i defter-i kassâm terekesinden başka müteveffât-ı mezkûre
terekesinden olmak üzre mecmû‘ı dört bin guruş kıymetli bir kırmızı çûka kaput ve bir çûka
şalvâr ve iki rişmeli yemeni ve iki yelek ve bir çûka harka ve bir acem şalı ve bir çârşab ve bir
himâye ve bir hırka ve bir sandık ve bir kara sığır ineği ve yetmiş kıyye mikdârı pekmez ile
iki dizide merbût ma‘lûmü'l-mikdâr ecnâs altunı ve yine müteveffât-ı mezbûre Emetullah'ın
hayâtından ile'l-vefât yedinde mülki ba‘d-ı vefât bizimle mezbûre Aişe Hâtun'a mevrûs olmış
olan Kabâbe Karyesi'nde vâki‘ inde'l-ahâlî ma‘lûmü'l-hudûd ve tahmînen iki dönüm bir kıt‘a
bâğ ve yine mahalle-i mezbûrede vâki‘ lede'l-ahâlî ma‘lûmü'l-hudûd ve'l-müştemilât bir bâb
mülk menzilde olan nısf hisse-i şâyi‘asını mü’ekkile-i mezbûre Aişe Hâtun fuzûlî zabt ve
vaz‘-ı yed ve bizden ketm ü ihfâ etmekle su’âl olınub eşyâ-i muharrere-i mezkûre ve altun-ı
mezkûr mevcûde ise zâhire ihrâcıyla a‘yânından mü’ekkile ve müstehlike ise ba‘de's-sübût
kıymet ve misilleriyle emlâk-i mezkûreden hisse-i irsiye ve hisse-i şâyi‘amızı biz bundan
akdem mezbûreye izâfetle vekîl-i mûmâ-ileyhden taleb ve da‘vâ eylediğimizde vekil-i mûmâileyh dahi mü’ekkilem mezbûreye izâfetle bi'l-vekâle cevâbında mü’ekkilem mezbûrenin
tereke-i müteveffât-ı mezkûreye vâzı‘atü'l-yed oldığını ikrâr ve i‘tirâf edüb lakin ber-vech-i
muharrer eşyâ ve altun ve emlâk-ı müteveffât-ı mezkûrenin mâl ve mülki oldığını bi'l-vekâle
inkâr etmekle ba‘d u sulhü'l-münâza‘a beynimizde muslihîn tavassutıyla biz mârru'z-zikr eşyâ
ve altun ve emlâk müdde‘âmızdan mü’ekkile-i mezbûre Aişe Hâtun ile bi't-tav‘ ve'r-rızâ bin
iki yüz guruş bedel-i sulh ve makbûza kabûli hâvî sulh olub husûs-ı mezkûre ve bi'l-cümle
hukûk-ı Şer‘iyyeye müteallık âmme-i da‘vâdan mü’ekkile-i mezbûre Aişe Hâtun'ın zimmetini
ibrâ ve ıskât eylediğimizde ol dahi bedel-i sulh olmak üzre bize medfû‘ı olan meblağ-ı
merkûm bin iki yüz guruşın altı ve üstüne müteallık da‘vâdan bizim zimmetimizi ibrâ ve ıskât
edüb tarafeynden her birimiz âharın ber-vech-i [muharrer] ibrâsını kabûl eyledik” deyü
mukırran merkûmân İbrahim Edhem ve Sadeddin'in sâdır olan bi'l-cümle takrîr-i meşrûhlarını
vekîl-i mûmâ-ileyh Mehmed Emin Efendi vicâhen ve şifâhen tahkîk ve tasdîk etmegin mâ
vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în
ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Ali Molla, Mehmed Ağa ve Abdülkadir Ağa ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 14/a
: 61
: 13.N.1292
: Borcu nakid terekesinden fazla olarak vefât eden Bâb-ı ziyân Mahallesi'nden
Abdullah oğlu Nakkaş İsmail Ağa'nın borçlarının ödenebilmesi için, bir
mülkünü satmak üzre varisi ve eşi Sıdıka Hâtun'a izin verildiği.
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Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Bâb-ı ziyân Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
vefât eden Nakkaş İsmail Ağa ibn-i Abdullah bin Abdarrahman'ın verâseti zevce-i menkûha-i
metrûkesi Sıdıka Hâtun bint-i Hüseyin ile zevce-i ûlası müteveffiye Emine bint-i Mehmed'den
mütevellid sulbî sağîr evlâdı İsmet ve Zehrâ refîka-i mezbûre Sıdıka Hâtun'dan mütevellid
sulbiye sagîre kızı Bahriye'ye inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukından sonra
sıgâr-ı merkûmûn İsmet ve Zehrâ ve Bahriye'nin tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe
vasîleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka zevce-i mezbûre Sıdıka Hâtun
tarafından husûs-ı âti'l-beyânda vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi hâlâ zevci Mehmed Efendi ibn-i
Mehmed Emin Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vekâle takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'lmerâm edüb “mahalle-i mezbûrede kâ’in etrâf-ı erba‘ası Hüseyin Ağa ibn-i Abdullah ve
Abdurrahim Efendi ibn-i Abdullah ve Ali Bey ibn-i Hüseyin menzilleri ve tarîk-ı âmm ile
mahdûd bir kıt‘a mülk menzil arsa-i hâliyesi müteveffâ-yı mezbûrın hayâtında ile'l-vefât
yedinde mülki ba‘d-ı vefât terekesinden mü’ekkilem zevce ve vasî mezbûr Sıdıka Hâtun ile
vasîsi oldığı sıgâr-ı mezbûrûn İsmet ve Zehrâ ve Bahriye'ye mes’ele-i mîrâsları vechile
mevrûs olub lâkin müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i fuzûlatı düyûn-ı müsbetesine vâfî
olmamağla arsa-i mezkûre müteveffâ-yı merkûmun düyûn-ı müsbetesiyçün âhara bey‘i lâzım
gelmekle arsa-i mahdûd-ı mezkûra semen-i misliyle bi'l-müzâyede âhara bey‘ olub
semeninden müteveffâ-yı merkûmın düyûn-ı mesbetesi îfâ olınmak üzre mü’ekkilem vasî-i
mezbûre Sıdıka Hâtun'a izâfetle kıbel-i Şer‘den bana izin verilmek bi'l-vekâle murâdımdır”
didikde hakîkat-i hâl vekîl-i vasî-i merkûm Mehmed Efendi'nin takrîr-i meşrûhı üzre oldığı bîgaraz erbâb-ı vukûf ihbârıyla mütehakkık olmağla arsa-i mezkûre müteveffâ-yı merkûmın
zarûret-i düyûn-ı müsbetesiyçün bi'l-izni'ş-Şer‘î lede'l-müzâyede rağabât-ı nâs inkıtâ‘ında
Dâğıstân muhâcirlerinden Nasrullah Efendi ibn-i Zübdeddin üzerinde yedi yüz altmış guruşda
karâr edüb ziyâde semen ile şirâya tâlib-i âharı zuhûr etmeyüb meblağ-ı mezbûr arsa-i
mahdûde-i mezkûrenin el-yevm semen-i misli ve kıymet-i adli oldığı ihbâr-ı erbâb-ı vukûf ile
zâhir ü mütehakkık olmağın arsa-i mahdûde-i mezkûreyi ber-vech-i muharrer müteveffâ-yı
mezbûrın defter-i kassâmına idhâlen bi'l-vekâle âhara bey‘ ve semenini ahz ü kabz ve düyûn-ı
müsbetesini îfâ etmek üzre vasî-i merkûme Sıdıka Hâtun'a izâfetle merkûm Mehmed
Efendi'ye izin verilmeğin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâlis aşer min şehr-i
Ramazânü'l-mübârek sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: İsmail Ağa ve Tüccâr Ali Bey, Ali Molla ve gayrihim.
Harc numrosı : 1040
Alınan harc : 11.5 guruş
Fi, 03 Teşrîn-i evvel [12]91
Fi, 16 N [12]92
İzn-i müzâyede
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 14/a
: 62
: 05.Ş.1292
: Alacamescid Mahallesi'nden Mehmed Arif oğlu merhum Hacı Ahmed Muhtar
Bey'in varisi Ayşe Hanım ile diğer vârisi Ahmed Nebil Bey arasındaki mîrâs
davasında Ahmed Nebil Bey'in haklı bulunduğu.

Oldır ki,
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Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Alacamescid Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
vefât eden el-Hâcc Ahmed Muhtâr Bey ibn-i Mehmed Arif Ağa ibn-i İsmail Ağa'nın verâseti
zevce-i menkûha-i metrûkesi Şerife Nafia Hanim ibnete Halim Efendi ve Hadice Hanım
ibnete Abdullah ile mezbûre Hadice Hanım'dan mütevellid sulbî kibâr oğılları rif‘atlü
Mehmed Cemil Bey ve Ahmed Nebil Bey ve mezbûre Naile Hanım'dan mütvellidler Habibe
[ve] kebîre kızları Aişe ve Sıdıka ve Rukia ve Latife hanımlara münhasıra ba‘dehu refîka-i
mezbûre Hadice Hanım dahi fevt olub verâseti sadrî kebîr oğılları ebnân-ı mûmâ-ileyhimâ
Mehmed Cemil Bey ve Ahmed Nebil Bey'e münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver
tahakkukdan sonra bint-i mezbûre Aişe Hanım tarafından zikr-i âtî husûsda taleb ve da‘vâ ve
ahz ü kabza vekîl oldığı usûl-i mevzû‘ası vechile müzekkî intihâb olınan Kocabaş Hacı Salih
Ağa ibn-i Mehmed Emin ve Mü’ezzin Edhem Dede Efendi ibn-i Şeyh Mehmed Efendi ve
Mehmed Sadık Efendi ibn-i el-Hâcc Mustafa Efendi ve Duhâncı Mahmud Ağa ibn-i Mehmed
Ağa nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede'ttezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri ihbâr olınan zât-ı mûmâ-ileyhâyı bi'l-ma‘rifeti'şŞer‘iyye ârifân olan Sarı Abdullah mahallesi ahâlîsinden orta boylı kumral sakallı elâ gözli
Mehmed Said Efendi ibn-i el-Hâcc Halil Ağa ibn-i Mehmed ve Orhangazi Mahallesi
ahâlîsinden orta boylı kır sakallı elâ gözli Hacı Fehim Ağa ibn-i Abdullah bin Abdülhamid
şahâdetleriyle mahzar-ı hem-câhda ber-nehc-i Şer‘î sâbit ü sübût vekâletine hükm-i Şer‘î lâhik
olan mü’ekkile-i mûmâ-ileyhâ zevci izzetlü Eşref Bey ibn-i Ali Bey mahrûsa-i mezbûre
mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zikr-i câ’î ebniyeli mülk dekâkîne vaz‘-ı yedi
beyyine-i âdile ile mütahakkık olan ibn-i mûmâ-ileyh Ahmed Nebil Bey muvâchesinde
mahrûsa-i mezbûr kurâsından Hıdırlık Karyesi'nde Orta Mahalle'de kâ’in etrâf-ı erba‘ası Salih
bin Yahya bin Salih Kahvehânesi ve Anastaş veled-i Apostol veled-i Hüdaverdi menzili ve
tarîk-ı âmm ve hâss ile mahdûd arsaları Mahmud Halil ibn-i İbrahim Paşa Vakf-ı Şerîfi'ne
mukâta‘alu birbirine muttasıl iki bâb ekmekci vakıf dükkânları müteveffâ-yı evvel-i mûmâileyhin hayâtında ile'l-vefât yedinde müstakıllen mülki ba‘d-ı vefât terekelerinden
mü’ekkilem zevcem bint-i mûmâ-ileyhâ ile verese-i sâ’irden mûmâ-ileyhime mes’ele-i
mîrâsları vechile mevrûs olmağın ibn-i mûmâ-ileyh Ahmed Nebil Bey dükkân-ı mezkûrları
fuzûlî ve bi-gayr-i hak müstakıllen zabt ve hâlâ vaz‘-ı yed etmekle su’âl olunub mü’ekkilem
zevcem mûmâ-ileyhânın hisse-i irsiye-i şâyi‘a-i ma‘lûmesinden keff-i yed ve vech-i lâyıkıyla
bana teslîme mûmâ-ileyh Ahmed Nebil Bey'e tenbîh olınmak bi'l-vekâle murâdımdır” didikde
gıbbe's-suâl ve'l-istintâk mûmâ-ileyh Ahmed Nebil Bey dahi cevâbında dükkân-ı mezkûrlar
babası müteveffâ-yı evvel-i mûmâ-ileyhin hayâtında müstakıllen yedinde mülki oldığın ve
hâlâ kendünin vaz‘-ı yedini ikrâr lakin babam müteveffâ-yı [mûmâ-] ileyh târîh-i vefâtından
dört sene mukaddem hayâtında ve benim hâl-i sıgarımda hıtân cem‘iyetimde dükkân-ı
mahdûd-ı mezkûrları bilâ-mâni‘ bana hîbe-i sahîha-i Şer‘iye ile hîbe ve temlîk ve meclîs-i
hîbede bi'l-vekâle îcâb ve kabz ü kabûl edüb ol vechile dükkân-ı mezkûrlar târîh-i mezkûrdan
berü ber-vech-i muharrer mülk-i mevhûbem olmak üzre be-hakk vaz‘-ı yed ve tasarruf
ederim” deyü inkâra mukârın eylediği müdde‘âsını mezkûrü'l-eşhâs ve'l-eşkâl merkûmân
Mehmed Said Efendi ve el-Hâcc Fehim Ağa'nın dükkân-ı mezkûrları adîd ve tavsîf ve irâ’e
ederek eyledikleri şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât edüb şâhidân-ı
merkûmân yine mezkûrûn-ı merkûmûndan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu
alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık olmagın
mûcebiyle müdde‘î-i vekîl-i mûmâ-ileyhe bi'l-vekâle da‘vâ-yı mezkûresiyle ibn-i mûmâ-ileyh
Nebil Bey'e bî-vech-i Şer‘î vâki‘ olan mu‘ârazadan men‘ olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı
âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâmis min Şa‘bâni'l-mu‘azzam
sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
***
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Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 14/b
: [62]
: 17.R.1292
: İbnilbezzâz Mahallesi'nde vefât eden Abdullah oğlu İsmail Çavuş'un küçük
evladı Mustafa ve Naime'ye nafaka bağlandığı, nafakayı ihtiyaçları için
harcamak üzere anneleri Aziye'ye izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından İbni'l-bezzâz Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
vefât eden İsmail Çavuş ibn-i Abdullah bin Abdurrahman'ın sulbî sagîr evlâdı Mustafa ve
Naime'nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensube vasîleri ve vâlideleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘
ile mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka Asiye Hâtun ibnete Mehmed Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i
Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîleri oldığım evlâdım
sagîran-ı mezbûrân Mustafa ve Naime'nin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı
mevrûsları nemâsından nafaka-i zarûriyeleriyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr
buyurılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır” didikde sagîrân-ı
mezbûrân Mustafa ve Naime'nin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan münkatil mâl-ı mevrûsları
nemâsından nafaka-i zarûriyeleriyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh beş guruş cânib-i Şer‘-i
şerîfden farz u takdîr buyurılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîrân-ı mezbûrân Mustafa ve
Naime'nin nafaka-i zarûriyelerine harc u sarf ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sagîrânı mezbûrân Mustafa ve Naime'nin mâl-ı mevrûsuları nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûre Asiye
Hâtun'a izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşar min şehr-i
Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Mehmed Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 14/b
: 63
: 14.N.1292
: Dayehatun Mahallesi'nde vefât eden Rahime Hâtun kızı Rahmiye'ye
annesinden verâseten intikal eden vakıf ve mülk menzil ve arsanın satılması
için Rahmiye'nin velîsi ve babası İsmail Bey'e izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Dâyehâtun Mahallesi'nde sâkine iken bundan akdem
fevt olan Rahime Hâtun ibnete Abdullah bin Abdurrahman'ın verâseti zevc-i metrûki İsmail
Bey ibn-i Mehmed ile sadriye sağîre kızı Rahmiye'ye münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'şŞer‘i'l-enver tahakkukından sonra sağîre-i mezbûre Rahmiye'nin babası ve velîsi işbu bâ‘isi'lvesîka zevc-i merkûm İsmail Bey Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-velâye takrîr-i kelâm ve
ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “mahrûsa-i mezbûre mahallâtından Darbhâne Mahallesi'nde vâki‘
Nakş-ı bendî Dergâhı Vakf-ı Şerîfi müstekıllâtından Mübaşirî Mahallesi'nde kâ’in etrâfı
Semerci Said veresesi menzili ve müteveffât-ı mezbûrenin vakf arsası ve tarafeyni tarîk-ı
âmm ile mahdûd iki beyt-i ulvî ve bir sofa ve bir beyt-i süflî ve bir suffe ve bir matbah ve bir
hâbiye-i mâ-i cârî ve bir mikdâr havluyı müştemil bir bâb vakf menzil ile menzil-i mahdûd-ı
mezkûr ittisâlinde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Mustafa Efendi ibn-i Hacı Ali Ağa ve merkûm
Semerci Said Ağa veresesi menzilleri ve tarîk-ı âmm ile mahdûd ve tûlen ve arzan be-hesâb
terbî‘î yüz elli zirâ‘ arsa-i hâliyenin dergâh-ı mezkûr vakf-ı şerîfi müstekıllâtından menzil-i
mezkûr tarafında vâki‘ kezâlik be-hesâb terbî‘î elli zirâ‘ vakf mahalli zevcem müteveffât-ı
mezbûrenin hayâtında ile'l-vefât bi'l-icâreteyn ve bâ-temessük mütevellî-i vakf-ı mezbûr taht-ı
tasarrufunda ve arsa-i mezkûrenin bâkî yüz zirâ‘ mahalli dahi taht-ı temellükünde olub ba‘d-ı
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vefâtihâ vakf-ı menzil-i mahdûd-ı mezkûr ile arsa-i mezkûrenin vakf mahall-i mezkûrı sağîre
kızı velîsi oldığım mezbûre Rahmiye'ye ber-kânûn-ı münîf intikâl-i âdî ile arsa-i mezkûrenin
vakf mahalli ve mülk mahalli diye fâsıl oldığından müsevveğ-i Şer‘îye binâ’en bi'l-müzâyede
semen ve bedel-i misilleriyle âhara bey‘ ü ferağ ve semeninden hisse-i musîbesiyle bedelleri
ma‘rifet-i Şer‘ ve me’mûr erbâh olınmak sağîre-i mezbûre hakkında mecmû‘aten evlâ ve
enfa‘ oldığı bî-garaz erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr ber-vech-i muharrer bey‘ ü ferâğına
kıbel-i Şer‘den izin i‘tâsı bi'l-velâye murâdımdır” didikde hakîkat-i hâl velî-i merkûmın
takrîr-i meşrûhı üzre oldığı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârıyla zâhir ü
mütahakkık olmağın vakf menzil ve arsa-i mezkûrenin vakf mahalli ve mülk mahalli başka
başka münâdî ma‘rifetiyle mecma‘-ı nâs olan mahalde nidâ ve müzâyede olub rağabât-ı nâs
inkıtâ‘ında vakf-ı menzil-i mahdûd-ı mezkûr bin iki yüz guruşda Cemile Hanım ibnete Hacı
Mehmed Efendi üzerinde ve vakf-ı mahall-i mezbûr iki yüz yetmiş üç guruş on para ve mülk-i
mahall-i mezbûr beş yüz kırk altı guruş otuz parada Mustafa Efendi ibn-i Hacı Ali Ağa
üzerinde karâr edüb ziyâde semen ve bedel ile şirâ ve müfriğa tâlib-i âharı zuhûr
eylemediğinden mâ‘adâ menzil ve arsa-i mezkûrın el-yevm semen ve bedel-i misilleri oldığı
bi'l-ihbâr mutahakkık olmağın mûcebiyle vakf-ı menzil-i mezkûrı bâ-re’y:-i mütevellî bedel-i
misilleriyle mezbûre Cemile Hanım'a bi'l-velâye ferâğa ve arsa-i mezkûrenin vakf ve mülk
mahalli dahi mârru'z-zikr semen ve bedel-i misilleriyle mezbûr Mustafa Efendi'ye bi'l-verâse
ve bi'l-velâye bey‘ ü ferâğ ve me’mûrı huzûrında ikrâra ve semen ve bedellerini ahz ü kabza
hisse-i sagîreyi müteveffât-ı mezbûrenin defter-i kassâmına idhâlen ma‘rifet-i Şer‘-i şerîf ve
me’mûr erbâh etmek velî-i mezbûra izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'lyevmi'r-râbi‘ aşer min şehr-i Ramazânü'l-mübârek sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Osman Ağa, Mustafa Efendi ve Mahmud Efendi ve gayrihim.
Harc numrosı : 1049
Alınan harc : 102.5 guruş
Fi, 07 Teşrîn-i evvel [12]91
Fi, 20 N [12]92
İzn-i tefvîz
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 14/b
: 64
: 14.Ş.1292
: Mudanyalı Abdullah oğlu merhum Abdülfettah vârislerinden Mustafa'nın,
babasının terekesinden satarak zimmetine geçirdiği paradan, kardeşi
Abdullahı'ın hissesini vermesi hususunda tenbih olunduğu.

Mahrûsa-i Bursa Sancağı dâhilinde ve Mudanya Kazâsı kurâsından Dede Karyesi'nde
sâkin iken işbu târîh-i i‘lâmdan iki sene mukaddem vefât eden Abdülfettah bin Abdullah bin
Abdullah'ın verâseti sulbî kebîr oğılları Abdullah ve Mustafa ve sulbiye kebîre kızları Aişe ve
Habibe ve Adile'ye inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukından sonra ibn-i mezbûr
Abdullah tarafından zikr-i âtî husûsda taleb-i da‘vâ ve ahz ü kabza vekâlet-i âmme-i mutlaka-i
sahîha-i Şer‘iye ile vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi işbu râfi‘i'l-i‘lâm devlet-i aliyye tebe‘asının
Ermeni milletinden Mihaliçli Serkiz veled-i Arhaş mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde meclîsi Şer‘-i hatîrde tereke-i müteveffâ-yı mezbûra bi'l-verâse vâzı‘u'l-yed oldığı beyyine-i Şer‘iye
ile müatehakkık olan ibn-i mezbûr Mustafa tarafından kezâlik zikr-i âtî husûsda husûmet ve
redd-i cevâba vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi arz-ı
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hâlci Salih Efendi ibn-i Süleyman muvâcehesinde “müteveffâ-yı merkûmun veresesi taleb ve
ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ile tahrîr ve terkîm ve bi'l-müzâyede bey‘ olınan terekesinden
mü’ekkil-i mezbûr Mustafa'nin iştirâ ve kabz eylediği eşyâ ve hayvânât ve emlâk esmânından
mü’ekkilem merkûm Abdullah'ın ber-mûceb-i defter-i kassâm hisse-i irsiye-i musîbesi olub
işbu sene-i mübâreke şehr-i Rebî‘u'l-âhir'in on beşinci güni târîhiyle müverrah ve hâlâ kazâ-i
mezkûr nâ’ibi mekremetlü E's-Seyyid Mehmed Efendi mühriyle memhûr [Vr. no: 15/a] bir
kıt‘a i‘lâm-ı Şer‘î mantûkınca karındaşı Mustafa zimmetinde bi'l-ikrâr mahkûmun-bih alacak
hakkı olan dört bin üç yüz doksan yedi guruş on beş parayı mü’ekkil-i merkûm Mustafa'ya
izâfetle vekîl-i mezbûr Salih Efendi'den bi'l-vekâle hâlâ taleb ederim” deyü da‘vâ etdikde
mûmâ-ileyh Salih Efendi dahi bi'l-vekâle cevâbında mü’ekkil-i merkûm Mustafa'nın tereke-i
müteveffâ-yı merkûma bi'l-verâse vâzı‘u'l-yed oldığını ikrâr edüb mâ‘adâyı inkâr etmekle
müdde‘î-i vekîl-i mezbûr terekesine ber-vech-i meşrûh tasaddî eylediği da‘vâsını karye-i
mezbûre ahâlîsinden orta boylı elâ gözlı sarı kumral bıyıklı Hacı Hüseyin oğlı Osman bin
Hasan bin Hacı Hüseyin Bacalar Karyesi ahâlîsinden orta boylı elâ gözli ter bıyıklı Hacı Ali
oğlı Salih bin Ali bin Hacı Abdullah nâm kimesneler şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i
Şer‘î isbât edüb şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile karye-i mezbûre imamı Ahmed
Efendi ibn-i Abdülkadir ve Mahtâr-ı evvel Abdi oğlı Abdi bin Abdi ve Mahtâr-ı sânî
Abdullah Vânî oğlı Süleyman Ağa ibn-i Abdullah ve ihtiyâr meclisi a‘zâsından Hacı oğlı Ali
Vânî bin Abdullah oğlı İbrahim bin Abdurrahman ve mârru'z-zikr Bacalar Karyesi Muhtâr-ı
evveli Hacı oğlı Osman bin Abdullah ve Muhtâr-ı sânîsi Kayaali oğlı Osman bin Hasan ve
ihtiyâr meclisi a‘zâsından Hacı oğlı Ali Vânî bin Abdullah ve Köse İsmail bin Salih ve
Kocabıyık oğlı Ömer bin Mustafa nâm dokuz nefer kesândan bâ-varaka-i mestûre sırren ve
ba‘dehu muvâcehesinde alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr
mütehakkık olmağın mûcebiyle meblağ-ı müdde‘iye-i merkûm dört bin üç yüz doksan yedi
guruş on beş parayı mü’ekkil-i merkûm Abdullah içün vekîl-i mezbûr Serkiz'e edâ ve teslîme
mü’ekkil-i mezbûr Mustafa'ya izâfetle vekîl-i mûmâ-ileyh Salih Efendi'ye tenbîh olındığı
tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'r-râbi‘
aşer min Şa‘bâni'l-mu‘azzam sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 15/a
: 65
: 29.B.1292
: Mantıcı Mahallesi'nde vefât eden Mehmed oğlu Ahmed Efendi'nin Karaşeyh
Mahallesi'nden Hafız Mehmed Efendi'den borç olarak aldığı meblağın,
merhumun terekesini elinde bulunduran varisi Aişe Hanım'dan tahsîl edileceği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Karaşeyh Mahallesi ahâlîsinden mekremetlü Hafız
Mehmed Efendi ibn-i Mehmed Necmeddin Efendi mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîsi Şer‘-i Münîr'de mahrûsa-i mezbûre Mahallâtından Mantıcı Mahallesi'nde sâkin iken işbu
târîh-i i‘lâmdan dört buçuk sene mukaddem vefât eden Athâneci Ahmed Efendi ibn-i
Mehmed Said bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Reşide Hâtun ibnete
Hasan Efendi ile zevce-i ûlâ-i müteveffiyesi Fatıma Hâtun ibnete Halil'den mütevellide
sulbiye kebîre kızı Aişe Hanım ve sulbî kebîr oğlı müteveffâ Mehmed Said Efendi'nin sulbî
sagîr oğlı Mehmed'e inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra tereke-i
müteveffâ-yı merkûme bi'l-verâse vâzı‘atü'l-yedi beyyine-i âdile ile mütehakkık olan zâtı
ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe bint-i mezbûre Aişe Hanım tarafından vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi
Hasan Molla ibn-i Feyzullah muvâcehesinden müteveffâ-yı mezbûr Ahmed Efendi'nin
hayâtında mahrûsa-i mezbûre mahallâtından Orhangazi Mahallesi'nde müteveffât Selime
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Hâtun ibnete Ali'ye kezâlik hayâtında cihet-i karz-ı Şer‘îden zimmetinde bâ-tahvîl deyni olan
dört bin yirmi guruşın edâsına tarafından bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i
Şer‘iye ile kefîl ve zâmin oldıkdan sonra dâyine-i mezbûre Selime Hâtun'ın ba‘de'l-vefât
hasran ve irsen sadrî kebîr oğlı gâ’ib-i ani'l-meclîs Ahmed Efendi ibn-i Ahmed meblağ-ı
mekfûlün-bih mezkûr dört bin yirmi beş guruş kefâlet-i muhkiyeme binâ’en benden mutâlebe
ve tamâmen ahz ü kabz etmekle ben dahi medfû‘ olan mekfûlün-bih merkûm dört bin yirmi
beş guruşı mü’ekkile-i mezbûrenin vâzı‘atü'l-yed oldığı babası medyûn-ı müteveffâ-yı
mezbûrın tereke-i vâfiyesinden bi'l-mürâca‘a hâlâ taleb ederim” deyü da‘vâ etdikde vekil-i
mezbûr Hasan Molla dahi bi'l-vekâle cevâbında “mü’ekkilem mezbûre Aişe Hanım'ın tereke-i
müteveffâ-yı mezkûra bi'l-verâse vâzı‘atü'l-yed oldığını ikrâr edüb mâ‘adâyı inkâr etmekle
müdde‘î-i mezbûr Hafız Mehmed Efendi'ye ber-vech-i muharrer eylediği müdde‘âsını
mahrûsa-i mezbûre mahallâtından Bekkemescid Mahallesi Mahallesi ahâlîsinden orta boylu
elâ gözli kır sakallı Bâzârcı Hacı Mustafa Ağa ibn-i Ali bin Ali ve Mecnûndede Mahallesi
ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kır sakallı Sahhaf Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hasan bin
Mehmed nâm kimesneler şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât edüb şâhidân-ı
mezbûrân usûl-ı mevzû‘ası vechile esnâf-ı mezkûr kethüdâsı Bâzârcı Mustafa Ağa ibn-i
Abdullah ve Ali Ağa ibn-i İsmail ve Sahhaf Mustafa Cavid Efendi ibn-i Mehmed Rıza Efendi
ve Mehmed Şerif Efendi ibni'l-mezbûr Mehmed Kazım Efendi nâm dört nefer kesândan
evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu muvâcehesinde alenen lede't-tezkiye adl ü
makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkik olmagın mûcebiyle mekfûlün-bih mezbûr
dört bin yirmi beş guruşı bi'l-verâse vâzı‘atü'l-yed oldığı babası müteveffâ-yı mezbûrın
tereke-i vâfiyesinden müdde‘î-i mezbûr Hafız Mehmed Efendi'ye edâ ve teslîme mü’ekkile-i
mezbûre Aişe Hanım'a izâfetle vekîl-i mezbûr Hasan Molla'ya tenbîh olındığı tescîl ve bi'liltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min
şehr-i Recebü'l-ferd sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 15/b
: 66
: 07.R.1292
: Bursalı merhum Mustafa oğlu Esad'ın, Siropa oğlu Manas Ağa'dan borç
olarak aldığı ve ödeyemeden öldüğü meblağın, terekesini elinde bulunduran
varisleri Ali Bey ve Mehmed Emin Ağa'dan alınacağı.

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîri içün savb-ı Şer‘i'l-enverde
bi'l-iltimâs me’zûnen bi'l-hükm irsâl olınan kısmet-i askeriye ketebesinden E's-Seyyid İsmail
Efendi ma‘an meb‘ûs ümenâ-i Şer‘ile mahrûsa-i Bursa kurâsından Nefs-i kete Karyesi'nde
kâ’in vakf odaya varub karye-i mezbûre muhtârı Mehmed Ağa ibn-i Hasan ve ihtiyâr meclisi
a‘zâsından İbrahim Ağa ibn-i Ahmed ve Süleyman bin Hasan ve Mehmed Tahir bin Yusuf
nâm kimesneler hâzır oldıkları hâlde akd-i meclisi'ş-Şer‘-ı hâlî etdikde mahrûsa-i mezbûre
mahallâtından Hâcetayyib Mahallesi mütemekkinlerinden ve devlet-i aliyye tebe‘asının
Ermeni milletinden Yuri oğlı Manas Ağa veld-i Siropa tarafandan husûs-ı âti'l-beyânda taleb
ve da‘vâ ve ahz ü kabza vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi işbu râfi‘i'l-i‘lâm Hafız Mehmet Emin
Molla ibn-i Hacı İsmail meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda karye-i mezbûrede sâkin iken bundan
akdem vefât eden Esad bin Mustafa bin İbrahim'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi
Şefika bint-i Abdullah ile li-ebeveyn kız kırandaşları kebîre Bedriye ve Zekiye ve li-ebeveyn
ammî-i müteveffâ Hasan bin İbrahim'in sulbî kebîr oğılları Ali bin Mehmet Said ve İbrahim
ve diger ammîsi müteveffâ Hüseyin bin el-mezbûr İbrahim'in sulbî kebîr oğlı Mehmet Emin'e
inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukından sonra tereke-i müteveffâ-yı merkûma
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bi'l-verâse vâzı‘u'l-yed oldıkları beyyine-i Şer‘iye ile mütehakkık olan ibni'l-ammî-i mezbûrân
Ali Bey ve Mehmed Emin muvâcehesinde “işbu yedimde olub ibrâz eylediğim bin iki yüz
seksen yedi senesi Saferü'l-hayrının gurresi târîhiyle müverrah varaka-i sahîha üzerinde
muharrer bir kıt‘a tahvîl mantûkınca müteveffâ-yı mezbûr Esad hayâtında mü’ekkilem
merkûm Manas Ağa yedinden ve malından istikrâz v ahz ü kabz ve umurına sarfla istihlâk
eylediği bin üç yüz guruşı kable'l-edâ ve'l-îfâ vefât etmekle meblağ-ı mezbûr bin üç yüz
guruşı ber-vech-i muharrer vâzı‘u'l-yed oldıkları müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i vâfiyesinden
mü’ekkilem Manas Ağa içün bana edâya mezbûrân Ali Bey ve Mehmed Emin Ağa'ya tenbîh
olınmak bi'l-vekâle murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe'l-istintâk ibni'l-ammî-i mezbûrân
Ali Bey ve Mehmed Emin Ağa dahi cevâblarında “tereke-i müteveffâ-yı mezbûra bi'l-verâse
vâzı‘u'l-yed oldıklarını ikrâr lâkin müdde‘î-i vekîl-i mezbûr Hafız Mehmed Emin Molla'nın
ber-minvâl-i muharrer davasını inkâr etmeleriyle müdde‘î vekîl-i mezbûr Hafız Mehmed
Emin Molla'dan ber-vech-i meşrûh da‘vâ-yı mezkûresini mübeyyin beyyine taleb olındıkda
karye-i mezbûre ahâlîsinden uzun boylı elâ gözli kır sakallı Osman ibn-i Süleyman bin
Ahmed'e ve uzun boylı elâ gözli kırca sakallı Boşnak Mehmed bin Bayram bin Hasan nâm
kimesneler şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât etmekle şâhidân-ı mezbûrân
usûl-ı mevzû‘ası vechile karye-i mezbûre ahâlî-i muhbirânından Hamza oğlı Hüseyin bin
Mehmed ve Mehmed bin Hüseyin ve Abdullah bin Süleyman ve İsmail bin Ahmed bin
Abdullah nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede'ttezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütahakkık olub mü’ekkil-i merkûm Manas
Ağa tahlîf olınmagın mûcebince meblağ-ı müdde‘îye-i merkûm bin üç yüz guruşı vâzı‘u'l-yed
oldıkları müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i vâfiyesinden mü’ekkil-i merkûm Manas Ağa içün
müdde‘î vekil-i mezbûr Hafız Mehmed Emin Molla'ya edâ ve teslîme ibni'l-ammî-i mezbûrân
Ali Bey ve Mehmed Emin Ağa'ya tenbîh eylediğini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ve
tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-i Şer‘ile meclîs-i Şer‘-i kavîme gelüb alâ vuzı‘a inhâ ve tarkîr
eylediği tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'lyevmi's-sâbi‘ min şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 941
Alınan harc : 32.5 guruş
Fi, 22 Eylül [12]91
Fi, 04 N [12]92
Teşrîn-i evvel
15 N
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 15/b
: 67
: 17.R.1292
: Kete Köyü'nden Mustafa oğlu Esad'ın Hocatayyib Mahallesi'nden ve Eremeni
milletinden Siropa oğlu Manas'dan aldığı borcu ödeyemeden ölmesi üzerine,
merhum Esad'ın terekesini elinde bulunduran vârisi İbrahim'in bu borcu
ödeyeceğine hükm olunduğu.

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîri içün savb-ı Şer‘i'lenverde bi'l-iltimâs me’zûnen bi'l-hükm irsâl olınan kısmet-i askeriye ketebesinden E'sSeyyid İsmail Efendi ma‘an meb‘ûs ümenâ-i Şer‘ile mahrûsa-i Bursa kurâsından Nefs-i kete
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Karyesi'nde kâ’in vakf odaya varub karye-i mezbûre muhtârı Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin ve
ihtiyâr meclisi a‘zâsından İbrahim Ağa ibn-i Ahmed ve Süleyman bin Ahmed ve Hasan bin
Tahir nâm kimesneler hâzır oldıkları hâlde akd-i meclisi'ş-Şer‘-i hâlî etdikde mahrûsa-i
mezbûre mahallâtından Hâcetayyib Mahallesi mütemekkinlerinden ve devlet-i aliyye
tebe‘asının Ermeni milletinden Yuri oğlı Manas Ağa veled-i Siropa tarafandan husûs-ı âti'lbeyânda taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi işbu râfi‘i'l-i‘lâm Hafız
Mehmed Emin Molla ibn-i Hacı İsmail meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda karye-i mezbûrede sâkin
iken bundan akdem vefât eden Esad bin Mustafa bin İbrahim'in bin Hacı Ahmed'in verâseti
zevce-i menkûha-i metrûkesi Şefika bint-i Mustafa ile zevce-i ûlâ-i metrûkesi Şerife Bedriye
bint-i İsmail'den mütevellide sulbiye sağîre kızları Zekiye ve Şerife Zeyni ve li-ebeveyn er
karındaşı kebîr İbrahim'e inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukından sonra sağîretâni mezbûretân Zekiye ve Şerife Zeyni'nin ammileri ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den
mensûb vasîleri olub tereke-i müteveffâ-yı mezkûra bi'l-vesâye vâzı‘u'l-yed oldıkları beyyinei Şer‘iye ile mütehakkık olan ahh-ı mezbûr İbrahim muvâcehesinde “yedimde ibrâz eylediğim
bin iki yüz seksen altı senesi Saferü'l-hayrının gurresi târîhiyle müverrah varaka-i sahîham
üzerinde muharrer bir kıt‘a tahvîl mantûkınca müteveffâ-yı mezbûr Mustafa hayâtında
mü’ekkilem merkûm Manas Ağa yedinden ve malından istikrâz ve ahz ü kabz ve umûrına
sarfla istihlâk eylediği bin üç yüz guruşı kable'l-edâ ve'l-îfâ vefât etmekle meblağ-ı mezbûr
bin üç yüz guruşı ber-vech-i muharrer vâzı‘u'l-yed oldığı müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i
vâfiyesinden mü’ekkilem merkûm Manas Ağa içün bana edâya ahh-ı mezbûr İbrahim'e tenbîh
olınmak bi'l-vekâle murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe'l-istintâk vasî-i ahh-i mezbûr
İbrahim dahi cevâbında “tereke-i müteveffâ-yı mezbûra bi'l-verâse ve bi'l-vesâye vâzı‘u'l-yed
oldığını ikrâr lâkin müdde‘î-i vekîl-i mezbûr Hafız Mehmed Emin Molla'nın ber-minvâl-i
muharrer da‘vâsını inkâr etmeleriyle müdde‘î-i mezbûr Hafız Mehmed Emin Molla'dan bervech-i meşrûh da‘vâ-yı mezkûresini mübeyyin beyyine taleb olındıkda karye-i mezbûre
ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kır sakallı Boşnak Mehmed bin Bayram bin Hasan ve uzun
boylı elâ gözli sarı bıyıklı matruş Hamza oğlı Hüseyin bin Hamza bin Mehmed nâm
kimesneler şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât etmekle şâhidân-ı mezbûrân
usûl-ı mevzû‘ası vechile karye-i mezbûre hıbbâz ve ihbârından Ali Bey ibn-i Hüseyin ve
Osman bin Süleyman ve Bayram bin Hasan ve Mehmed bin Hamza nâm dört nefer kesândan
evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde
idükleri bi'l-ihbâr mütahakkık olmağın mûcebince meblağ-ı müdde‘îye-i merkûm bin üç yüz
guruşın dört yüz guruşını vekîl-i mezbûr Hafız Mehmed Emin Molla mü’ekkil-i merkûm
Manas Ağa'ya izâfetle karâr-ı li'l-yemîn ve nısfen li's-sagîretân bi'l-vekâle terk etmekle bâkî
dokuz yüz guruşı bi'l-verâse ve bi'l-vesâye vâzı‘u'l-yed oldığı müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i
vâfiyesinden müdde‘î-i vekîl-i mezbûr Hafız Mehmed Emin Molla'ya edâ ve teslîme vasî-i
ahh-i mezbûr İbrahim'e tenbîh eylediğini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve
ma‘an meb‘ûs ümenâ-i Şer‘ile meclîs-i Şer‘-i kavîme gelüb alâ vuzı‘a inhâ ve tarkîr eylediği
tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâbi‘
aşer min şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
***
Harc numrosı : 942
Alınan Harc : 22.5 guruş
Fi, 22 Ağustos [12]91
Fi, 04 Ş [12]92
Varak No

: 16/a
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Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 68
: 15.C.1292
: Hocamehmedkaramani Mahallesi'nde vefât eden Ermeni milletinden Karabet
oğlu Heci Ohannes varisleri Karabet, Zeltob ve Suzican'ın, terekenin paylaşımı
üzerinde anlaştıkları.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Hâcemehmedkaramani Mahallesi'nde mütemekkin
iken işbu târîh-i i‘lâmdan bir sene mukaddem fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının Ermeni
milletinden Berat Araboğlu Heci Ohannes veled-i Karabet veled-i Hüdâverdi'nin verâseti her
biri tebe‘a ve devlet-i merkûmeden zevcesi Maryam bint-i Karabet ile sulbî kebîr oğılları
Karabet ve Zeltob ve Suzican'a münhasıra zevcesi merkûme Maryam dahi fevt olub verâseti
sardî kebîr oğılları merkûmûn Karabet ve Zeltob ve Suzican'a inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'lenver tahakkukından sonra ebnân-i merkûmân Zeltob ve Suzican mahrûsa-i mezbûre
mahkemesinde meclîs-i Şer‘-i hatîrde müteveffâ-yı merkûmân terekelerine bi'l-verâse
vâzı‘u'l-yed oldığı beyyine-i Şer‘iye ile mütehakkık olan ibn-i merkûm Karabet
muvâcehesinde “mûrisimiz müteveffâ-yı merkûmun sağlığında taht-ı tasarrufunda olan Tîmur
Kapusı'nda bir bâb bezzaz dükkânı ve Geyve Hanı'nda bir bâb mağâza icârelerinden
müste’cirleri yedinden emriyle merkûm Karabet'in ahz ü kabz eylediği dört bin altı yüz yirmi
guruş ile ba‘de'l-vefât terekesinden bin guruş kıymetli bir yâkut yüzük ve bir elmas yüzük ve
otuz dokuz bin guruş nakdini vâlidemiz müteveffât-ı merkûmenin kezâlik sağlığında taht-ı
tasarrufında olan Uzunçarşu'da bir bâb bezzar dükkânı ve bir mağâza icârelerinden
müste’cirleri yedinden emrile merkûm Karabet'in ahz ü kabz eylediği iki bin altı yüz yirmi iki
buçuk guruş ile bin guruş kıymetli kırmızı yüzük ve bin kırk guruş nakdini merkûm Karabet
bizden ketm ve ihfâ etmekle su’âl olınub hilyâ-ı mezkûre mevcûd ise zâhire ihrâcıyla ba‘de'lbey‘ esmânından ve müstehlik ise ba‘de's-sübût kıymet-i mezkûreleriyle mârru'z-zikr kırk bin
kırk guruş nakd ve yedi bin iki yüz kırk iki buçuk guruş dükkân ve mağâza icârelerinden
mes’ele-i mîrâsımız vechile hisse-i irsiyemize isâbet eden otuz iki bin yüz on altı guruş on iki
parayı karındaşımız merkûm Karabet'den bi'l-verâse hâlâ taleb ederiz” deyü da‘vâ
eylediklerinde gıbbe's-suâl ve'l-istintâk ibn-i merkûm Karabet dahi cevâbında müteveffâ-yı
evvel-i merkûmın sağlığında malından on üç bin elli beş guruş ve anamız müteveffât-ı sâniyei merkûmenin sağlığında dükkân ve mağâza icârelerinden emr ile iki bin altı yüz yirmi iki
buçuk guruş kabzını ikrâr ve i‘tirâf edüb ziyâde müdde‘âlarını inkârından başka “babamız
müteveffâ-yı evvel-i merkûma sağlığında emrile ve anları gâ’ibûn-ı ani'l-meclis kilise
mütevelliyesine üç bin guruş ve Suzican'a altı bin yüz guruş ve hizmetinde bulunın
Cehyebet'e yüz elli guruş dükkân teferrüğinden dolayı evkâfa iki yüz yirmi üç guruş ve veya
defter-i müfredât umûr-ı lâzımesine bin dokuz yüz kırk iki guruş ve bâğ tîmârına dört yüz elli
dört guruş ve ba‘de'l-vefât emr ile cenâzesine bin yüz seksen altı guruş ki cem‘an on üç bin
elli beş guruş ber-vech-i muharrer def‘ ü teslîm ve harc u sarf ve anamız müteveffât-ı sâniye-i
merkûmenin kezâlik sağlığında hizmetinde bulunan ebnesi gâ’ibe-i ani'l-meclis Maryam'a
dört yüz on guruş nakden kendi yedine dört yüz elli buçuk guruş edâ ve teslîm ve vefât
etdikde müdde‘iyân-ı merkûman emr ü icâzetleriyle altı yüz kırk sekiz guruş daha cenâzesine
harc u sarf etmemle sahhu'l-bâkî ancak bin yüz sekiz guruş zimmetimde ve deynim kalmıştır”
deyü inkâra mukârin def‘a tasaddî etdikde tarafeynden her biri ber-minvâl-i muharrer ziyâde
da‘vâ ve def‘lerini ba‘de'l-istimhâl ve'l-imhâl müddet-i mehl-i Şer‘î mürûrında isbâta
beyyineden izhâr-ı acz edüb dâfi‘-i merkûm Karabet müdde‘iyân merkûmân Zeltob ve
Suzicân istihlâf etdikde anlar dahi yeminden nükûl edüb ziyâde müdde‘âları hakkında
merkûm Karabet'i istihlâf etdiklerinde ol dahi yemîn-i bi'llâhi'l-aliyyi'l-a‘lâ etmegin
mûcebiyle müdde‘iyân-ı merkûmân ber-vech-i meşrûh ziyâde da‘vâ ile ibn-i merkûm
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Karabet'e bilâ-beyyine vâki‘ olan mu‘ârazaları ba‘de'l-men‘ merkûm Karabet'in mukırr ve
mu‘terif olduğı mârru'z-zikr bin yüz sekiz guruşdan müdde‘iyân-ı merkûmân Zeltob ve
Luzican hisse-i irsiyelerine isâbet eden yedi yüz otuz sekiz guruş yirmi altı parayı
müdde‘iyân-ı merkûmân Zeltob ve Luzican'a hîn-i taleblerinde edâsıyla ibn-i merkûm
Karabet ilzâm olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'lemr. Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min Cemâziye'l-âhire sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 781
Alınan harc :432 guruş 30 para
Fi, 10 Temmuz [12]91
Fi, 20 C [12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 16/a
: 69
: 07.Ş.1292
: Aklının tamamen yerine gelip işlerini görmeye muktedir olduğu anlaşılan
Arnavud Yunus Ağa kardeşi Mehmed'e, İsmail Efendi oğlu Celal Efendi'nin,
Mehmedi'in hastalığı sırasında kız kardeşi Havva Hanım'dan aldığı parayı iâde
edeceği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Veled-i Harîrî Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
vefât eden Arnavud Yunus Ağa ibn-i Şeyh Mehmed Emin Yakub'un li-ebeveyn er karındaşı
Mehmed mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de “mezbûr Mehmed
bundan akdem muhteli'd-dimâğ oldığından başka umûrını rü’yete kâdir ve tasarrufâtı câ’iz ve
nâfiz olmayub ve müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrûsından vasî-i mensûbesi
gâ’ibe-i ani'l-meclîs kız karındaşı Havva Hanım yedinden bâ-ma‘rifet-i Şer‘-i şerîf üçbin
guruş istidâne ve kabz eden mezbûr mekremetlü Celal Efendi ibn-i İsmail Efendi
muvâcehesinde hamden-li'llâhi te‘âlâ ihtilâl-i dimâğdan berî olarak cemî‘ tasarrufâtım câ’iz
ve tâmmü'l-akl olub başka umûrımı rü’yete muktedir ve i‘âne-i vasîden müstağnî olmamla
karındaşım müteveffâ-yı mezbûr terekesinden müntakil mâl-ı mevrûsımdan mûmâ-ileyh
Mehmed Celâl Efendi'nin bi'l-istidâne makbûzı olan üçbin guruşı medyûnım mûmâ-ileyh
Mehmed Celal Efendi'den hâlâ taleb ederim” deyü da‘vâ etdikde gıbbe's-suâl ve'l-istintâk
mûmâ-ileyh Mehmed Celal Efendi dahi cevâbında müdde‘î-i merkûm Mehmed'in ber-vech-i
muharrer mâl-ı mevrûsından vasîsi gâ’ibe-i mezbûre yedinden üç bin guruş istidâne ve kabz
ederek hâlâ zimmetinde deyni oldığını ikrâr edüb lâkin müdde‘î-i merkûmın ber-minvâl-i
muharrer ihtilâl-i dimâğdan berî ve cemî‘ tasarrufâtı câ’iz ve tâmmü'l-akl olub bi'n-nefs
umûrını rü’yete muktedir ve i‘âne ve vasîden müstağnî oldığını inkâr etmekle müdde‘î-i
mezbûr Mehmed'den ber-minvâl-i muharrer da‘vâ-yı mezkûresine mutâbık beyyine taleb
olındıkda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden mahrûsa-i mezbûre mahallâtından Mecnûndede
Mahallesi ahâlîsinden orta boylı köse sakallı elâ gözlü şerbetçi esnâfından el-Hâcc Mehmed
bin Ahmed bin Ali ve sâlifü'z-zikr Mecnûndede Mahallesi'nde müsâfireten mukîm Mustafa
tebe‘asından orta boylı sarı bıyıklı matrûş elâ gözli Receb bin Abdülkadir bin Receb ve Ercan
Paşa Mahallesi ahâlîsinden orta boylı kumral bıyıklı şehlâ şerbetçi Arnavud Yunis bin Yusuf
bin İsmail nâm kimesneler li-ecli'ş-şahâde meclis-i Şer‘a hâzırân olub istişhâd olındıklarında
“fi'l-hakîka işbu müdde‘î-i mezbûr Mehmed mukaddemâ muhteli'd-dimâğ olarak bi'n-nefs
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umûrını rü’yete kâdir ve nâfiz ve mâl-ı mevrûsını i‘mâl ve irbâh etmeğe gayr-ı muktedir ise
de el-hâletü hâzihî aklı tâm olub âharın i‘ânesinden müstağni ve umûrını rü’yete muktedir
oldığı bizim ma‘lûmımızdır. Biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz ve şahâdet dahi ederiz” deyü
her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ edâ-i şahâdet-i Şer‘iye ettiklerinde şâhidân-ı mezbûrân
usûl-ı mevzû‘ası vechile Şerbetçi Esnafı Kethüdâsı İsmail bin Abdullah ve Mehmed Atâullah
bin Mehmed Emin ve Buzcı Mehmed Raşid Bey ibn-i Mehmed Raif Bey ve Buzcı Raif Bey
ibn-i Halil ve Mecnûndede Mahallesi İmamı Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hasan ve Muhtâr-ı
evveli Duhâncı Hasan Ağa ibn-i Hüseyin ve Muhtâr-ı sânî Köfteci Ali Çavuş ibn-i Abdullah
ve Akar Mahalle'den Mehmed bin Hasan ve Tavşanlılı Ali bin Mehmed nâm dokuz nefer
kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'şşahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık olmagın mûcebiyle ba‘de'l-hükm mablağ-ı müdde‘â-i
merkûm üç bin guruş müdde‘î-i merkûm Mehmed'e edâsıyla mûmâ-ileyh Mehmed Molla
Efendi ilzâm olınğıdığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men
lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ min Şa‘bâni'l-mu‘azzam sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 16/b
: 70
: 23.L.1292
: Pazarbaşı Mahallesi'nde vefât eden Rum milletinden Kostanti oğlu Esbandol
varislerinin, kendilerine mîrâs kalan Mudanya ve Gemlik ve köyleri ahalisi
üzerindeki her türlü alacak ve haklarını takib ve tahsile Dimitraki oğlu
Vasilaki'yi vekil tayîn ettikleri.

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîri içün savb-ı Şer‘i'l-enverde
bi'l-iltimâs me’zûnen bi'l-hükm irsâl olınan kısmet-i askeriye ketebesinden Süleyman Muhîb
Efendi ma‘an meb‘ûs ümenâ-i Şer‘ile mahrûsa-i Bursa mahllâtından Pazarbaşı Mahallesi'nde
mütemikkin iken bundan akdem fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının Rum milletinden uncı
Esbandol veled-i Kostanti veled-i Pradrobe'nin mahalle-i merkûmede vâki‘ menziline varub
zeyl-i rakîmde muharrerü'l-esâmi müslimîn huzûrlarında akd-i meclîs-i Şer‘-i âli etdikde
müteveffâ-yı merkûmun verâsetini her biri tebe‘a ve millet-i merkûmeden zevce-i metrûkesi
Kaniçe bint-i Kostanti veled-i Heradrol ile sulbiye kebîre kızı Enike ve Eleni ve Yulimiye ve
li-ebeveyn karındaşı Aleksi'ye münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkakından
sonra şahısları ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe zevce-i mezbûre Kaniçe ve Niyaşa mezbûr Enike ve
Eleni ve Yulimiye meclîs-i ma‘kûd-ı mezkûrda devlet-i mûmâ-ileyhâ tebe‘asının Rum
milletinden merkûm Enike zevci işbu hâmili'r-rakîm Vasilaki veled-i Dimitraki
muvâcehesinde ahh-ı merkûm Aleksi hâzır oldığı hâlde her biri bi'l-verâse ikrâr-ı tâm ve
takrîr-i kelâm edüb “mûrisimiz merkûmın medîne-i Mudanya ve Gemlik kazâ ve kurâsı
ahâlîsinden ba‘zı kesân zimmetlerinde olan alacaklarından hisse-i irsiye-i musîbemizi
eshâbından taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza ve âti'l-vefât yedinde mülki olub ba‘d-ı vefât
mes’ele-i mîrâsımız vechile her birimize mevrûs olmış olan emlâk-i ma‘lûmede olan hisse-i
irsiye-i şâyi‘amızı dahi bi'l-müzâyede semen-i misilleriyle âhara bey‘ ve semenlerini ahz ü
kabza ve lede'l-iktizâ sulh ve ibrâya ve makbûzını bize irsâl ve ibsâle ve bunların mütevakkıf
oldığı umûrın küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile merkûm Vasilaki'ye ve
ahh-ı hâzır-ı merkûmdan kezâlik vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile tarafından
sulbî kebîr oğlı hâzır-ı bi'l-meclis Kostanti'ye vekîl nasb ve ta‘yîn eylediklerinde anlar dahi
“vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdamât-ı lâzımesini kemâ-yenbağî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm
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eyledik” dediklerinde gıbbe't-tesâdıkı'ş-Şer‘î vâkî hâli kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ve
tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-i Şer‘ ile meclîs-i Şer‘-i kavîme gelüb alâ vuku‘ inhâ ve takrîr
etmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min Şevvâli'l-mükerrem
sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Emin Ağa ibn-i Hüseyyin, Ali Ağa bin Mehmed, Nalband Hüseyin bin Yusuf,
Bakkal Dude veled-i Cavani, Bakkal Kosti veled-i Dimitri, Bursalı Mazno Havlı ve gayrihim.
Harc numrosı : 1137
Alınan harc 300 guruş
Fi, 10 Teşrin-i sânî [12]91
Fi, 23 L [12]92
***
Varak No
: 16/b
Sicil Num
: 71
Tarihi
: 28.C.1292
Konusu
: Abbasbey Köyü'nde vefât eden Mustafa oğlu Kürd Hüseyin'in varislerine
intikal eden bir dut bahçesinin, merhûmun zaruri borçlarının ödenebilmesi için
Mehmed Sadık Beye satılacağı, satış için zevcesi Azime Hâtun'a izin verildiği.
Mahrûsa-i Bursa kurâsından Abbasbey Karyesi'nde sâkin iken işbu târîh-i vesîkadan
bir mâh mukaddem fevt olan Pîranlıoğlı Kürd Hüseyin bin Mustafa bin Abdullah'ın verâseti
zevce-i menkûha-i metrûkesi Azime Hâtun ibnete Ebubekir ile sulbî evlâdı kebîr Mustafa ve
İsmail ve Halil ile sagîr kızları Habibe ve Huriye ve Veliyye'ye inhisârı bi'l-ihbâr inde'şŞer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sagîran-ı mezbûrân Habibe ve Veliyye ve Huriye'nin tesviye-i
umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensube vasîleri vâlideleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu
bâ‘isi'l-vesîka zevce-i mezbûre Azime Hâtun Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de ebnân-ı kebîrân-ı
mezbûran Mustafa ve İsmail hâzır oldıkları hâlde bi'l-verâse ve bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve
ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “karye-i mezbûre civârında Karyealtı nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı
erba‘ası Hacı Mehmed bin Osman ve Salih oğlı Ahmed bin Salih hadîkaları ve tarîk-ı hâss ile
mahdûd arzı Abbas Bey vakfına mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü tahmînen iki dönüm bir kıt‘a
tut hadîkası mûrisimiz zevcim müteveffâ-yı mezbûrın hayâtında ile'l-vefât müstakıllen
yedinde mülki ba‘d-ı vefât terekesinden her birimize mes’ele-i mîrâsımız vechile mevrûs olub
lâkin müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i müstakıllâtı düyûn-ı müsbetesine vâfî olmamağla
hadîka-i mahdûd-ı mezkûra müteveffâ-yı mezbûrın düyûn-ı müsbetesiyçün âhara bey‘i lâzım
gelmekle hadîka-i mahdûde-i mezbûre müteveffâ-yı mezbûrın zarûret-i düyûn-ı
müsbetesiyçün bi'l-izni'ş-Şer‘î mecma‘u'n-nâs olan mahallerde nidâ ve müzâyede olınub
rağabât-ı nâs inkıtâ‘ında karye-i mezbûre ahâlîsinden Kara İbrahim oğlu Mehmed Sadık ibn-i
İbrahim üzerinde bin dört yüz altmış guruşdan karâr edüb ziyâde semen ile şirâya tâlib-i âharı
dahi zuhûr etmeyüb mebla-ı mezbûr hadîka-i mahdûd-ı mezkûrın el-yevm semen-i misli ve
kıymet-i Şer‘îsi idüği bî-garâz erbâb-ı vukûf ihbârlarıyla zâhir ü mütahakkık olmağın
mûcebiyle hadîka-i mahdûde-i mezkûre sagîrân-ı mezbûrân ile ma‘an karâr-ı müzâyedesi ve
semen-i misli olan meblağ-ı merkûm bin dört yüz altmış guruşa mezbûr Mehmed Sadık'a bey‘
ve semeni müteveffâ-yı mezbûrın defter-i kassâmına idhâle vasî-i mezbûre Azime Hâtun'a
izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâmin ve'l-ışrîn min Cemâziye'lâhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Karyeden Hacı Mustafa Ağa, Karyeden Hacı Hasan Ağa, Karyeden Mehmed
Arif Ağa, Karyeden Kürd Mustafa Ağa ve gayrihim.
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Numru :1150
Harc :21 guruş
Fi, 15 Teşrîn-i sâni [12]91
İzn-i müzâyede
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 16/b
: 72
: 25.R.1292
: Pazar-ı milh Mahallesi'nde vefât eden Mehmed oğlu Hacı Çelebi'nin küçük
çocukları İsmail, Osman ve Şerife Fatıma için babalarından kalan mal
nemasından nafaka bağlandığı, nafakayı ihtiyaçlarına harcamak üzere anneleri
Emine Hanım'a izin veridiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Pazar-ı milh Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
vefâf eden Hacı Çelebi Efendi ibn-i Mehmed bin Abdullah'ın sulbî sağîr evlâdı İsmail ve
Osman [ve] Şerife Fatıma'nın tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensube vasîleri zâtı ta‘rîfi Şer‘ ile mu‘arrafe işbu bâ‘isi'l-vesîka Emine Hâtun ibnete Mehmed Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i
Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîleri oldığım sığâr-ı
mezbûrûn İsmail ve Osman ve Şerife Fatıma'nın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil
mâl-ı mevrûsları nemâsandan nafaka-i zarûriyeleriyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr
buyurılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır” didikde sığâr-ı
mezbûrûn İsmail ve Osman ve Şerife Fatıma'nın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil
mal-ı mevrûsları nemâsından nafaka-i zarûriyeleriyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh altmış
guruş cânib-i Şer‘-i şerîfden farz u takdîr buyırılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sıgâr-ı
mezbûrûn İsmail ve Osman ve Şerife Fatıma'nın nafaka-i zarûriyelerine harc u sarfa lede'lhâce istidâneye ve inde'z-zafer sığâr-ı mezbûrûn İsmail ve Osman ve Şerife Fatıma'nın mâl-ı
mevrûsları nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûre Emine Hâtun'a izin verilmegin mâ vaka‘a bi'ttaleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Mehmed Esad Molla, Ali Molla, Hasan Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 17/a
: 73
: 04.R.1292
: Veled-i kazık Köyü'nde vefât eden Ali oğlu Mehmed'den mîrâs kalan mala
zevcesi Ahmed kızı Fatıma Hâtun'un haksız tasarruf etmediğinin anlaşıldığı.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Veled-i kazık Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât
eden Mehmed bin Ali bin Mehmed Emin'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma
Hâtun ibnete Ahmed ile li-ebeveyn er karındaşı Mehmed Emin'e münhasıra oldığı bi'l-ihbâr
inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukından sonra ahh-i mezbûr Mehmed Emin mahrûsa-i mezbûre
mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zikr-i âtî emlâke vâzı‘atü'l-yed oldığı beyyine-i âdile
ile mütehakkık olan zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe ve'l-i‘lâm zevce-i mezbûre Fatıma Hâtun
muvâcehesinden arzları Ivaz Paşa Vakf-ı şerîfine mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü karye-i
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mezbûrede Hamâmardı nâm mahalde kâ’in etrâf-ı erba‘ası Cebecioğlı İbrahim bin Halil bin
Hasan ve Mehmed Ali bin Abdullah bin Abdurrahman menzilleri ve hamâm ve tarîk-ı hâss ile
mahdûd iki beyt-i ulvî ve bir sofa ve bir mikdâr havluyı müştemil bir bâb ebniye mülk menzil
ve yine karye-i mezbûrede vâki‘ taraf-ı râbi‘ası Deli Salih bin Mustafa bin Hasan hadîkası ve
Çavuş Abdulllah bin Hasan bin Abdurrahman hadîkası ve kendi menzilim ve tarîk-ı âmm ile
mahdûd üç beyt-i ulvî ve bir sofa ve iki ahûr ve bir mikdâr havluyı müştemil kezâlik bir bâb
ebniyesi mülk menzil ve yine karye-i mezbûrede Dereiçi nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası
kendi hadîkam ve dere ve tarîk-ı âmm ile mahdûd tahmînen iki dönüm eşcârî mülk bir kıt‘a
kirâs hadîkası ve yine karye-i mezbûrede vâki‘ Beylik Hadîka nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı
erba‘ası Baba harkı ve İmâmoğlı Koca Ali bin Abdullah bin Abdulahmed hadîkası ve dere ve
tarîk âmm ile muhdûd tahmînen elli dönüm eşcâri mülk bir kıt‘a kestâne hadîkası ve yine
karye-i mezbûrede Alan nâm mahalde kâ’in etrâf-ı erba‘ası Abdurrahman bin Mehmed bin
Abdullah ve Karadenizli Ali bin Mustafa bin Abdullah bâğları ve tarîk-ı âmm ile mahdûd
tahmînen bir buçuk dönüm kerûmî mülk bir kıt‘a bâğ mûrisimiz karındaşım müteveffâ-yı
mezbûr Mehmed'in hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ba‘dehu vefâte
terekesinden benimle zevce-i metrûkesine mes’ele-i mîrâsımız vechile mevrûs olmış iken
zevce-i mezbûre Fatıma Hâtun mecmû‘ emlâk-i mahdûde-i mezkûreyi fuzûlî zabt ve hâla
vâzı‘-ı yed etmekle su’âl olınub emlâk-i mahdûde-i mezkûrede olan hisse-i irsiye-i şâyi‘amı
bana teslîme mezbûre Fatıma Hâtun'a tenbîh olınmak bi'l-verâse murâdımdır” deyü da‘vâ
etdikde gıbbe's-suâl ve'l-istintâk zevce-i mezbûre Fatıma Hâtun dahi cevâbında emlâk-i
mahdûde-i mezkûre müteveffâ-yı merkûmun hayatında yedinde mülki oldığını ve hâla
kendünin vaz‘-ı yedini ikrâr lâkin “zevcim müteveffâ-yı merkûm Mehmed hayâtında
vefâtından üç sene mukaddem emlâk-i mahdûde-i mezkûreyi bi'l-îcâb ve'l-kabûl bânen ve
sahîhan be-hakikat-i vâhide bin beş yüz guruş semen-i medfû‘ ve makbûza bana bey‘ ve
temlîk ve teslîm eylediğinde ben dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve
kabûl etmemle binâ’en-aleyh emlâk-i mahdûde-i mezkûre târîh-i mezkûrdan berü ber-vech-i
muharrer mülk-i müşterâm olmak üzre be-hakk vâzı‘-ı yed ve tasarruf ederim. Müdde‘î-i
mezbûr Mehmed Emin güzerân eden bin iki yüz seksen sekiz senesi zi'l-hicceti'ş-şerîfe on
ikinci güni benden da‘vâ ben dahi ber-minvâl-i muharrer eylediğim def‘imi inkârına mukârın
beyân ve isbât esnâsında beynimizde muslihûn tavassutıyla merkûm Mehmed Emin da‘vâ-yı
mezkûresinden bi't-terâhî sekiz yüz guruş bedel-i medfû‘ ve makbûza benimle sulh olub
ziyâde mutâlebesine müte‘âllık da‘vâdan kabûlini hâvî benim zimmetimi ibrâ-i âmm-i sahîh-i
Şer‘î ile ibrâ ve ıskât etmişidi” deyü inkâra mukârın eylediği müdde‘âsını karye-i mezbûre
ahâlîsinden orta boylı kır sakallı elâ gözli Ali Onbaşı ibn-i Emin bin Ali ve uzun boylı kumral
sakallı elâ gözli Cebecioğlı Mustafa bin İbrahim bin Halil nâm kimesneler şahâdetleriyle bi'lmuvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât etmekle şâhidân-ı merkûmân usûl-i mevzû‘ası vechile karye-i
mezbûre muhtârı Tahir Ağa ibn-i Hasan ve na‘l-bend Hacı Mustafa Ağa ibn-i el-Hâcc Ahmed
ve Mehmed Said Efendi ibn-i el-Hâcc Ali ve Hacı Mustafa ibn-i Ahmed nâm dört nefer
kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'şşahâde idükleri ihbâr olınmagın mûcebince müdde‘î-i merkûm Mehmed Emin da‘vâ-yı
mezkûresiyle mezbûre Fatıma Hâtun'a bî-vech-i Şer‘î vâki‘ olan mu‘ârazadan men‘ olındığı
tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'r-râbi‘
min şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Harc numrosı : 567
Alının harc : 27.5 guruş
Fi, 14 Mayıs [12]91
Fi, 21 R [12]92
İ‘lâm-ı men‘
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Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

***
: 17/a
: 74
: 28.N.1292
: Alipaşa Mahallesi'nde vefât eden Salih oğlu Hamurcu Hacı Hüseyin Ağa'dan
varislerine intikal eden mülk üzerinde tararrufta bulunan Attâr Hacı Rıza
Efendi'nin, bu mülkü, önceden, merhumun varislerinden satın aldığının
anlaşıldığı.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Alipaşa Mahallesi'nde sekin iken işbu târîh-i i‘lâmdan
yedi sene mukaddem vefât eden Hamurcı Hacı Hüseyin Ağa ibn-i Salih bin Abdullah'ın
verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Mediha Hâtun ibnete Ahmed ile sülbî evlâdı ol târîhde
sağîr ve hâlâ kabîr Ahmed ve kebîre Sıdıka'ya münhasıra ba‘dehu bint-i mezbûre Sıdıka dahi
fevt olub verâseti zevc-i metrûki Arif bin Hacı Latif Ağa ile sardî sağîr evlâdı Hüseyin ve
Melek'e münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tarakkukından sonra sagîrân-ı
mezbûrân Hüseyin ve Melek'e zikr-i âtî husûsda taleb ve da‘vâya kıbel-i Şer‘den vasî nasb ve
ta‘yîn olunan Ali Molla ibn-i Mehmed mahrûsa-i mezbûre mehkemesinde Meclîs-i Şer‘-i
Münîr'de zikr-i âtî kerûmî mülk bir kıt‘a bağa vaz‘u'l-yed oldığı beyyine-i âdile ile
mütahakkık olan işbu râfi‘i'l-i‘lâm Attâr Hacı Rıza Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed Emin
Efendi tarafından husûs-ı âtîde husûmet ve redd-i cevâba vekîl oldığı usûl-i mevzû‘ası vechile
müzekkî intihâb olan Hacı Bahri Bey ibn-i Arif Efendi ve Hüsni Bey ibn-i Abdullah ve Hacı
Ali Bey ibn-i Hacı Mehmed Efendi ve Abdüllatif Bey ibn-i Mehmed Kâmil nâm dört nefer
kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'şşahâde idükleri ihbâr olınan Duhter-i şeref Mahallesi ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kır
sakallı Hâce Halil Ağa ibn-i Mehmed bin Ali ve orta boylı elâ gözli kumral bıyıklı Hamdi
Bey ibn-i Sadullah şahâdetleriyle mahzar-ı hem-câhda ber-nehc-i Şer‘î sâbit ü sübût
vekâletine hükm-i Şer‘î lâhik olan Attâr Hacı Mehmed Ağa ibn-i Ahmed muvâcehesinde
mahrûsa-i mezbûre hâricinde Sultan Hüdâvendigâr Gâzi tâbe serâhu Hazretleri Mahallesi
civârında Kızılcık Veli nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Tîmurcı Ahmed Ağa ibn-i Ahmed
bin Abdullah ve Na'l-band oğlı Agobciyan veled-i Arsil veled-i Agob ve bakırcı İstoraki
veled-i Andon veled-i Hüdâverdi bağları ve tarîk-ı âmm ile mahdûd arzı mûmâ-ileyh Sultan
Hüdâvendigâr Gâzi tâbe serâhu Hazretleri Vakf-ı şerîfine mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü
derûnında mağrûs bi'l-cümle kerûmî mülk tahmînen üç dönüm bir kıt‘a bâğ vasîleri oldığım
sagîrân-ı mezbûrânın ceddeleri müteveffâ-yı evvel-i mezbûrın hayâtında ile'l-vefât
müstakıllen yedinde mülki ba‘d-ı vefât terekesinden be-tarîkı'l-münâsahati'ş-Şer‘iye verese-i
mezbûrûna mevrûs olmış iken mü’ekkil-i mezbûr Hacı Rıza Efendi bâğ-ı mahdûd-ı mezkûrı
fuzûlî ve bi-gayr-i hak zabt ve vaz‘-ı yed etmekle su’âl olunub sagîrân-ı mezbûrânın bâğ-ı
mahdûd-i mezkûrda olan hisse-i şâyi‘alarından keff-i yed ve bana teslîme mü’ekkilem mezbûr
Hacı Rıza Efendi'ye izâfetli vekîl-i mezbûra tenbîh olınmak bi'l-vesâye murâdımdır” deyü
da‘vâ etdikde gıbbe'l-istintâk mezbûr Hacı Mehmed Ağa dali bi'l-vekâle cevâbında bâğ-ı
mahdûd-ı mezkûr müteveffâ-yı evvel-i mezbûrın hayatında ile'l-vefât müstakıllen yedinde
mülki ba‘d-ı vefât terekesinden zevcesi mezbûre Mediha Hâtun ile evlâdı mezbûrân Ahmed
ve Sıdıka'ya mevrûs oldığını ve hâlâ mü’ekkil-i mezbûrın vaz‘-ı yedini bi'l-vekâle ikrâr edüb
lâkin mezbûre Sıdıka Hâtun'ın hayâtında bâğ-ı mahdûd-ı mezkûr mürûr-ı eyyâm ile müşrifharâb olmakdan nâşî sıgâr-ı mezbûrûn haklarında bekâsı muzır ve gayr-i müfîd olub bi'lmüzâyede âhara bey‘ ve semeninden sıgâr-ı mezbûrûnın hisse-i musîbeleri bâ-ma‘rifet-i Şer‘
ve me’mûr erbâh olınmak haklarında vücûhla evlâ ve enfa‘ oldığı erbâb-ı vukûf ihbârıyla
mütehakkık olarak bâğ-ı mahdûd-ı mezkûr bi'l-irsi'ş-Şer‘î lede'l-müzâyede ve'l-kıtâ‘u'l-

177

mer‘iyye mü’ekkilim mezbûr Hacı Rıza Efendi üzerinde bin beş yüz guruşda karâr edüb
ziyâde semen ile şirâ'ya tâlib-i âharı zuhûr etmeyüb meblağ-ı mezkûr bâğ-ı mahdûd-ı
mezkûrın el-yevm semen-i misli ve kıymet-i adli idügi bi'l-ihbâr mütehakkık olmağla sagîr-i
mezbûr Ahmad'in tesviye-i umûrına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi vâlidesi zevce-i mezbûr
Mediha Hâtun ile [Vr.no: 17/b] bint-i mezbûre Sıdıka Hâtun bâğ-ı mahdûd-ı mezkûrı semen-i
misli idüği ihbâr olınan meblağ-ı mezbûr bin beş yüz guruşa mü’ekkilim mezbûr Hacı Rıza
Efendi'ye bi'l-verâse ve bi'l-vesâye bey‘ ve temlîk ve teslîm mü’ekkilim mezbûr dahi bervech-i muharrer ba‘de'l-iştirâ ve't-temellük ve't-tesellüm ve'l-kabûl semeni olan meblağ-ı
mezkûr bin beş yüz guruşı mezbûretân Mediha Hâtunlara kâmilen edâ ve teslîm anlar dahi
yedinden ahz ü kabz ve müteveffâ-yı evvel-i mezbûrın defter-i kassâmına bi'l-idhâl sagîr-ı
mezbûr Ahmed'in hisse-i irsiye-i şâyi‘ası bâ-ma‘rifeti'ş-Şer‘ ve me’mûr i‘mâl etmeleriyle ol
vechile bâğ-ı mahdûd-ı mezkûr mü’ekkilim mezbûr el-Hâcc Rıza Efendi'nin târîh-i
mezkûrdan berü ber-minvâl-i muharrer mülk-i müşterâsı olmak üzre be-hakk vaz‘u'l-ı yed ve
tarassur eder” deyü inkâra mukârın tasaddî eylediği def‘ini Duhter-i şeref Mahalleli orta boylı
elâ gözli kır sakallı mezbûr Hacı Halil ibn-i Mehmed bin Ali ve orta boylı elâ gözlı kumral
bıyıklı Hamdi Bey ibn-i Esad bin Abdullah nâm kimesnelerin bâğ-ı mahdûd-ı mezkûrı irâ’e
ve tahdîd-i hudûd ederek eyledikleri şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât
etmekle şâhdân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Hacı Ali
Bey ibn-i Hacı Mehmed Emin Efendi ve Hacı Bahri Bey ibn-i Arif Efendi ve Hüsni Bey ibn-i
Abdullah ve Abdüllatif Bey ibn-i Mehmed Kâmil nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i
mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr
mütehakkık olmagın mûcebiyle müdde‘î-i vasî-i mezbûr Ali Molla da‘vâ-yı mezkûresiyle
mü’ekkil-i mezbûr Hacı Rıza Efendi'ye izâfetle vekîl-i mezbûr Hacı Mehmed Ağa'ya bî-vechi Şer‘î mu‘ârazadan men‘ olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr ve
li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâmin ve'l-ışrîn min şehr-i Ramazânü'l-mübârek sene isnâ ve
tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 17/b
: 75
: 27.C.1292
: Meksari Köyü'nde vefât eden Rum milletinden Praşikoh kızı Mila Mano
varisleri Kirpako, Harsuri ve Heci Yani'nin diğer varis Zobciye'ye sulh bedeli
ödemek suretiyle birbirlerini her türlü mîrâs meselesinden dolayı ibrâ ettikleri.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Meksârî Karyesi'nde mütemekkine iken işbu târîh-i
i‘lâmdan on beş sene mukaddem fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının Rum milleti nisvânından
Milamano bint-i Praşikoh veled-i Hüdâverdi'nin verâseti her biri tebe‘a ve millet-i
merkûmeden sulbî kebîr evlâdı Kirpako ve Harsuri ve Heci Yani ve Zobciye'ye münhasıra
oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra şahsı Şer‘an mu‘arrefe bint-i merkûme
[Zo]bciye mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde meclîs-i Şer‘-i hatîrde zikr-i âtî eşyâ ve emlâke
vaz‘u'l-yed oldıkları beyyine-i Şer‘iye ile mütehakkık olan ibn-i merkûmûn Kirpako ve
Harsuri ve Heci Yani muvâcehelerinde arzları Çelebi Sultan Mehmed Han tâbe serahu
Hazretleri Evkâf-ı şerîfelerine mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü karye-i mezbûrede kâ’in etrâf-ı
erba‘ası Nikola veled-i Enisteha veled-i Atâm ve Yani veled-i Enisteha veled-i Hüdâverdi
menzilleri ve Yani veled-i Pani veled-i Kosta hadîkası ve tarafeyni tarîk-ı âmm ile mahdûd
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üzerinde mevcûd bi'l-cümle ebniyesi mülk dört beyt-i ulvî ve bir sofa ve iki beyt-i süflî ve iki
ahûr ve bir samanlık ve bir sâyelik ve bir fırun ve bir bi’r-i mâ’ ve bir mikdâr havluyı
müştemil bir bâb menzilin semen-i hisse-i şâyi‘ası ve Hâneardı nâm mahalde kâ’in etrâf-ı
erba‘ası Bedreddin bin Mehmed bin Abdullah ve babası ve Elnini veled-i Dimitri versesi ve
Sidraki veled-i Zahami veled-i Atam hadîkaları ve ibn-i merkûm Heci Yani harman yeri ve
tarîk-ı âmm ile mahdûd kezâlik derûnında mağrûs bi'l-cümle eşcârî mülk tahmînen beş dönüm
bir kıt‘a tut hadîkası ve yine Kürkli Yolı nâm mahalde kâ’in etrâf-ı erba‘ası Panayot veled-i
Adesni veled-i Atam ve Yani veled-i Enisti veled-i Hüdâverdi ve Dimitri veled-i Mihail
veled-i Koti ve Heci Dimitri veled-i Panayot veled-i Zahari hadîkaları ve tarîk-ı âmm ile
mahdûd kezâlik derûnında mağrûs bi'l-cümle eşcârî mülk tahmînen iki evlek bir kıt‘a tut
hadîkası ile mecmû‘ kıymetleri altı bin beşyüz guruşa bâliğ bir mancınık tâbiyesi ve bir havz
ve bir raviş merkeb ve yüz elli keyl-i İstanbulî hınta ve altmış keyh-i İstanbulî şa‘îr ve on
keyl-i İstanbulî burçak ve yirmi key-i İstanbulî memleha mûrisimiz müteveffât-ı merkûme
Mila Hâtun'ın sağlığında ile'l-vefât yedinde mülki ve mâlı olub ba‘d-ı vefâtiha terekesinden
benimle karındaşlarım merkûmûna mes’ele-i mûrâsımız vechile mevrûs olmağın merkûmûn
Kirpako ve Harsuri ve Heci Yani mecmû‘ emlâk ve hayvân ve hubûbât-ı mezkûreyi fuzûlî ve
bi-gayr-i hak zabt ve vaz‘-ı yed ve tasarruf etmeleriyle su’âl olınub emlâk-i mezkûrede olan
hisse-i irsiye-i şâyi‘amla mezkûr tâbye ve havz ve hayvân ve hubûbât-ı mezkûrede hisse-i
musîbemi vech-i lâyıkıyla bana teslîme karındaşım merkûmûn Kirpako ve Harsuri ve Heci
Yani'ye tenbîh olınmak murâdımdır” deyü ben bundan akdem karındaşlarım merkûmûndan
da‘vâ etdiğimde ba‘dehu vukû‘u'l-münâza‘a beynimize muslihîn tavassutıyla ben mârru'z-zikr
emlâk ve tâbya ve havz ve hayvân ve hubûbat-ı mezkûrede hisse-i irs da‘vâmdan
karındaşlarım merkûmûn ile bi'r-rızâ bin guruş bedel-i sulh-i makbûza sulh olub ba‘de'l-yevm
mu‘risemiz müteveffât-ı mezbûre terekesinden hukûk-ı mîrâsa ve hukûk-ı sâ’ire-i Şer‘îye
müteallık âmme-i da‘vâ ve mütâlebât ve kâffe-i eymân ve muhâsamâttan karındaşlarım
merkûmûn Kirpako ve Harsuri ve Heci Yani'nin zimmetlerini ibrâ-i sahîh-i Şer‘î ile ibrâ ve
ıskât eylediğimde anlar dali bedel-i sulh olmak üzre bana medfû‘ları olan meblağ-ı mezbûrın
altı ve üstüne müta‘allık da‘vâdan benim zimmetimi ibrâ ve ıskât edüb tarafeynden her
birimiz âharın ber-vech-i muharrer ibrâsını kabûl eyledik deyü mukırran merkûme
Zobciye'nin sâdır olan bi'l-cümle takrîr-i meşrûhını merkûmûn Kirpako ve Harsuri ve Heci
Yani vicâhen ve şifâhen tasdîk eyledikleri tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı.
El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min Cemâziye'l-âhir sene isnâ ve tis‘în
ve mi’eteyn ve elf.
Harc numrosı : 817
Alınan harc :375 guruş
Fi, 20 Temmuz [12]91
Fi, Selh C.[12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 18/a
: 76
: 03.N.1292
: Rumelili olup Bursa'da simitçilik yaparken ölen Mihail oğlu Yani'nin,
kimsesiz olduğu zannıyla Beytü'l-mâl'e intikal ettirilen parasının, gerçek
varisleri oldukları anlaşılan eşi ve kızına verildiği.

Oldır ki,
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Yanya Vilâyeti dâhilinde Tevnice Kazâsı kurâsından Litvanyavline Karyeli olub zikr-i
âtî verâset iddi‘âsıyla zuhûr eden şahsı Şer‘an ma‘arrefe Vasilike bint-i Panayot mahrûsa-i
Bursa mahallâtında meclîs-i Şer‘-i hatîrde mahrûsa-i mezbûre kurâsından İsabey Karyesi'nde
simidcilik ile sâkin iken Susuğrılık Karyesi'nde fevt olan Rumilili Yani veled-i Mihail veled-i
Dino'nın zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmayub bi'l-cümle terekesi cânib-i Beytü'l-Mâl'a
â’id ve râci‘ olmak zu‘miyle müteveffâ-yı merkûmun mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde
tahrîr ve terkîm ve bi'l-müzâyede bey‘ olınan ber-mûceb-i defter-i mümzî sahhu'l-bâkî yedi
yüz doksan sekiz guruş terekesi esmânına bi-eymân mûrise vaz‘u'l-yed olub husûs-ı âtîde
husûmet ve redd-i cevâba kıbel-i Şer‘den me’zûn olan hâlâ Hüdâvendiğâr Vilâyet-i Celîlesi
Defterdârı sa‘âdetlü Nüzhet Efendi tarafından vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi ketebeden Osman
Efendi ibn-i Mustafa muvâcehesinde “müteveffâ-yı merkûm Yani'nin sağlığında zevce-i
metrûkesi olmağla verâsetini benimle firâşından hâsıla ve benden mütevellide sulbiye sagîre
kızı Eline'ye münhasıra olub ve terekesine bizden gayri müstahak vâris-i âharı olmamağla
binâ’en-aleyh kızım sağîre-i mezbûrenin tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensub vasîsi
oldığım cihetle mü’ekkilem mûmâ-ileyhin bi-eymân mûrise vaz‘u'l-yed oldığı meblağ-ı
mahfûz-ı mezkûr yedi yüz doksan sekiz guruşı mü’ekkil-i mûmâ-ileyhe izâfetle vekil-i
mezbûr Osman Efendi'den bi'l-verâse ve bi'l-vesâye hâlâ taleb ederim” deyü mazmûnı takrîr-i
meşrûhına mutâbık kazâ-i mezkûr nâ’ibi meveddetlü Sıdkı Efendi imzâsıyla mümzâ ve
hatemiyle mahtûme bir kıt‘a hüccet-i Şer‘iyye ibrâzıyla da‘vâ etdikde vekîl-i mezbûr Osaman
Efendi dahi bi'l-vekâle cevâbında mü’ekkil-i mûmâ-ileyhin meblağ-ı mahfûz-ı mezkûr yedi
yüz doksan sekiz guruşa bi'l-emâneh vaz‘u'l-yedini ikrâr lâkin müdde‘iye-i mezbûrenin bervech-i muharrer eylediği verâset müdde‘âsını inkâr etmekle müdde‘iye-i mezbûre
Vasilike'den ber-vech-i meşrûh eylediği verâset müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb
olındıkda Rumilili orta boylı elâ gözli sarı bıyıklı Yani veled-i Dimitri veled-i Todori ve orta
boylı elâ gözli sarı bıyıklı Enike Dimitri veled-i Astoraki veled-i Kosti li-ecli'ş-şahâde meclisi Şer‘a hâzırân olub istişhâd olındıklarında “fi'l-hakîka işbu müdde‘iye-i mezbûre Vasilike
müteveffâ-yı merkûm Yani veled-i Mihail veled-i Vito'nun zevce-i metrûkesi olub verâsetini
işbu müdde‘iye-i mezbûre ile firâşından hâsıla ve zevce-i mezbûreden mütevellide sulbiye
sagîre kızı Eline'ye münhasıradır ve terekesine anlardan gayri müstehak vâris-i âharı oldığı
ma‘lûmumız değildir biz bu hasûsa bu vech üzre şâhidiz şahâdet dahi ederiz” deyü her biri
müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î edâ-i şahâdet-i Şer‘iye etmeleriyle
şâhidan-ı merkûmân usûl-i mevzû‘ası vechile Yurinaki veled-i İstafani ve Matyos veled-i
Kostanti ve Heci Tanaş veled-i Niyabot ve Yorgi veled-i Kostanti nâm dört nefer kesândan
evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye makbûlü'ş-şahâde idükleri
ihbâr olınmagın mûcebiyle meblağ-ı mahfûz-ı mezkûr yedi yüz doksan sekiz guruşı vasî-i
mezbûre Vasilike'ye edâ ve teslîme mü’ekkil-i mûmâ-ileyhe izâfetle vekîl-i merkûm Osman
Efendi'ye tenbîh olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men
lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâlis min şehr-i Ramazânü'l-mübârek sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn
ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 1162
Alınan harc :10 guruş
Fi, 07 Rebî‘u'l-âhir [12]92
Fi, 23 Teşrin-i sânî [12]91
***
Varak No

: 18/a
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Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 77
: 07.Za.1292
: Suzankefni Mahallesi'nden Ömer kızı Fatıma Hâtun'un, damadı Ahmed oğlu
Feyzullah'ı İstanbul Fındıklı'da bulunan bir mülkteki yarım hissesini satmak
üzere vekil tayîn ettiği.

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i enverden
bi'l-iltimâs irsâl olınan kısmet-i askeriye ketebesinden E's-Seyyid İsmail Efendi ma‘an meb‘ûs
ümenâ-i Şer‘î mahrûsa-i mezbûre mahallâtından Suzankefni Mahallesi'nde Fatıma Hâtun
ibnete Ömer bin Abdullah'ın menziline varub isimleri zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi
müslimîn huzûrlarında akd-i meclîs-i Şer‘-i âli etdikde zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe mezbûre
Fatıma Hâtun meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda hâlâ dâmâdı işbu bâ‘isi'l-vesîka Feyzullah ibn-i
Ahmed muvâvehesinde bi-tav‘ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb “medîne-i Galata'da
Fındıklı civârında Hacıreceb Mahallesi'nde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Rukiyye bint-i Hüseyin ve
Kahveci Abdülkadir bin Süleyman ve Kömürci Ali bin Mustafa ve Havvâ Hanım ibnete
Abdullah menzilleri ve tarîk-ı hâss ile mahdûd üç beyt-i süflî ve bir müşterek bi’r-i mâ ve bir
mikdar havluyı müştemil bir bâb mülk menzilin nısf-ı şâyi‘i benim ve nısf-ı şâyi‘-i âharı işbu
hâzıra-i bi'l-meclis kızım Şerife Selime bint-i Ziya'nın olmağla ben menzil-i mahdûd-ı
mezkûrda olan nısf hisse-i şâyi‘amı mahallinde semen-i misliyle âhara bey‘ ve semenini ahz ü
kabz ve makbûzını bana irsâl ve îsâle ve bunların mutavakkıf oldığı umûrın küllîsine vekâlet-i
âmme-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile tarafımdan dâmâdım mezbûr Feyzullah Ağa'yı vekîl ve
nâ’ib-i münâb nasb ve ta‘yîn edüb ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdemât-ı lâzımesini
kemâ yenbağî edayı ta‘ahhüd ve iltizâm eyledi” didikde gıbbe't-tasdîkı'ş-Şer‘î vâki‘ hâli kâtibi mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-i Şer‘ ile meclis-i Şer‘-i
kavîme gelüb alâ-vuzı‘a inhâ ve takrîr etmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'ssâbi‘ min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Emânetci Rıza Bey, Emânetci Abdullah Ağa ve gayrihim.
Harc numrosı : 1165
Alınan harc : 22.5 guruş
Fi, 23 Teşrîn-i evvel [12]91
Fi, 07 Ra [12]92
Vekâlet
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 18/a
: 78
: 15.B.1292
: Velişemseddin Mahallesi'nde vefât eden Hacı Hüseyin kızı Fatıma Hâtun'un
oğlu İsmail için annesinden kalan mal nemasından nafaka bağlandığı; nafakayı
İsmail'in ihtiyaçlarına harcamak üzeri vasîsi Aişe Hâtun'a izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Velişemseddin Mahallesi'nde sâkine iken bundan
akdem fevt olan Fatıma Hâtun ibnete Hacı Hüseyin bin Abdullah'ın sadrî kebîr oğlı İsmail'in
tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsimin kable'l-ebb ceddesi zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile
mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka Aişe Hâtun ibnete Abdullah Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de
bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîsi oldığım sağîr-i mezbûr İsmail'in
vâlidesi müteveffât-ı mezbûreden müntakil mâl-ı mevrûsı nemâsından nafaka ve kisve
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bahâsıyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyurılub istidâneye dahi bana izin verilmek
bi'l-vesâye matlûbımdır” didikde sagîr-i mezbûr İsmail'in nafaka ve kisve bahâsıyçün işbu
târîh-i kitâbdan beher mâh on sekiz guruş farz u takdîr buyurılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı
sagîr-i mezbûr İsmail'in nafaka ve kisve bahâsına harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve
inde'z-zafer sagîr-i mezbûrın mâl-ı mevrûsı nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûre Aişe Hâtun'a izin
verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehr-i Recebü'l-ferd
sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Mehmed Esad Molla, Ali Molla, Hasan Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 18/b
: 79
: 24.L.1292
: Zeyniler Mahallesi'nde vefât eden Mehmed Kızı Aişe Hâtun'dan varislerine
intikal eden bir bağın yarım hissesinin satılması için merhumenin eşi Mustafa
ve oğlu Ahmed'e izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Zeyniler Mahallesi'nde sâkine iken bundan akdem fevt
olan Aişe Hâtun ibnete Mehmed bin Mustafa'nın verâseti zevc-i metrûki Mustafa bin
Abdullah ile vâlidesi Fatıma bint-i Halil ve sardiye kebîr kızları Zehra ve Veliyye ve sadrî
sagîr oğlı Ahmed'e münhasıra ba‘dehu bint-i mezbûre Zehra dahi fevt olub verâseti zevc-i
metrûki Arif bin Raşid ile babası mezbûr Mastafa ve sadrî sagîr oğlı Ali ve sadriye sagîre kızı
Huriye'ye münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sagîr-i mezbûr
Ahmed'in babası ve velîsi işbu bâ‘isi'l-vesîka zevc-i mezbûr Mustafa Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i
Enver'de sagîrân-ı mezbûrân Ali ve Huriye'nin babaları ve velîleri zevc-i mezbûr Arif hâzır
oldığı hâlde bi'l-velâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb mahrûsa-i mezbûrede
Hazret-i Emîr kuddise sirrahü'l-hatîr Mahallesi civârında Medreseönü nâm mahalde vâki‘
etrâf-ı erba‘ası Na‘l-band Hacı Salih Ağa ibn-i Veliyyüddin ve Koca Mustafa bin Mehmed
Said ve Havlucı İbrahim bin Abdullah bâğları ve tarîk-ı hâss ile mahdûd arzı mûmâ-ileyh
Sultan Emîr Hazretleri Vakf-ı Şerîfi'ne mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü derûnında mağrûs bi'lcümle kerûmi mülk tahmînene bir dönüm bir kıt‘a bâğın nısf-ı şâyi‘ı benim ve nısf-ı şâyi‘-i
âharı zevcem müteveffât-ı ûlâ-i mezbûrenin hayâtında ile'l-vefât yedinde mülki ba‘d-ı
vefâtihâ benimle hâzır-ı mezbûr Arif ve sığâr-ı mezbûrûn Ahmed ve Ali ve Huriye'den
mezbûre Veliyye'ye be-tarîkı'l-münâsahati'ş-Şer‘iye mevrûs olub lâkin bâğ-ı mahdûd-ı
mezkûr yevmen fe-yevmen müşrif-harâb olacağından hâsılı tîmâr mesârifine vâkî olmağla
sıgâr-ı mezbûrûn haklarında bekâsı muzır ve gayr-i müfîd olmağla müteveffat-ı ûlâ-i mezbûre
terekesinden olan nısf bâğ-ı mahdûd-ı mezkûr bi'l-müzâyede âhara bey‘ ve semeninden sığâr-ı
mezbûrûnın hisse-i musîbeleri bâ-ma‘rifet-i Şer‘-i şerîf ve me’mûr erbâh olınmak haklarında
vücûhla evlâ ve enfâ‘ oldığı erbâb-ı vukûfdan lede'l-isthbâr ber-vech-i muharrer bey‘a ve
semenini ahz ü kabza benimle hâzır-ı mezbûra kıbel-i Şer‘den izin i‘tâsı matlûbımdır” didikde
hakîkat-i hâl zevc ve velî-i mezbûr Mustafa'nın takrîr-i meşrûhı üzre oldığını zeyl-i vesîkada
muharrerü'l-esâmi müslimîn haber vermeleriyle nısf bâğ-ı mahdûd-ı mezkûr bi'l-irsi'ş-Şer‘î
lede’l-müzâyede ve'l-kıtâ‘u'r-rağabe dört yüz guruşa karâr edüb ziyâde semen ile şirâya tâlib-i
âharı zuhûr etmeyüb ve meblağ-ı mezbûr nısf bâğ-ı mahdûd-ı mezkûrın el-yevm semen-i
misli ve kıymet-i adlî oldığı bi'l-ihbâr mütahakkık olmağın mûcebiyle bâğ-ı mahdûd-ı
mezkûrın tereke-i müteveffât-ı mezbûreden olan nısf-ı şâyi‘asını ber-vech-i muharrer semen-i
misliyle âhara bey‘ ve semenini ahz ü kabz ve müteveffât-ı ûlâ-i mezkûrenin defter-i
kassâmına bi'l-idhâl sıgâr-ı mezbûrûnın hisse-i musîbelerini bâ-ma‘rifet-i Şer‘-i şerîf ve
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me’mûr i‘mâl ve irbâh etmek üzre velî-i mezbûr Mustafa ile vasî-i hâzır-ı mezbûr Ahmed'e
izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'r-râbi‘ ve'l-ışrîn min Şevvâli'lmükerrem sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Hacı Mehmed Ağa, Havlucı İbrahim Molla, Ali Molla ve gayrihim.
Harc numrosı : 1173
Allınan harc : 6 guruş
Fi, 25 Teşrîn-i sânî [12]91
Fi, 09 Ra [12]92
İzn-i bey‘
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 18/b
: 80
: 13.N.1292
: Işıklar Köyü'nde vefât eden Numan oğlu Mehmed Emin Ağa'nın sağlığında
Ermeni Manas Ağa'dan almış olduğu borcun, merhumun varisi Naile Hâtun
tarafından ödeneceği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa nevâhîsinden Atranos Nâhiyesi kurâsından Işıklar Karyesi'nde sâkin
iken işbu târîh-i i‘lâmdan bir buçuk sene mukaddem vefât eden Mehmed Emin Ağa ibn-i
Numan bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Habibe Hâtun ibnete Numan ile
sulbî sebîr oğlı Süleyman ve sulbiye kebîre kızları Naile ve Havva hatunlara inhisârı bi'l-ihbâr
inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra mahrûsa-i mezbûre mahallatından Hâcetayyib
Mahallesi mütemekkinlerinden ve devlet-i aliyye tebe‘asının Ermeni milletinden işbu râfi‘i'li‘lâm Badri oğlı Manas Ağa ibn-i Kiropa mahrûsa-i mezbûre mahkemesinden Meclis-i Şer‘-i
Munîr'de tereke-i müteveffâ-yı mezbûre bi'l-verâse vâzı‘atü'l-yed oldığı beyyine-i âdile
mütahakkık olan zâtı ta‘rîf-i Şer‘î ile mu‘arrafe bint-i mezbûre Naile Hâtun muvâcehesinde
“işbu yedimde ibrâz eylediğim bin iki yüz seksen dört haziran tarihiyle müverrah varaka-i
sahîha üzerinde muharrer ma‘ûn-ı mersûm bir kıt‘a deyn tahvîli nâtık oldığı üzre müteveffâ-yı
mezbûr Mehmed Emin Ağa zimmetinde cihet-i deyn-i Şer‘îden alacak hakkım olan bin sekiz
yüz otuz iki buçuk guruşın yetmiş guruşı müteveffâ-yı mezbûr sağlığında nakden ve medyûnı
Ali Ağa zimmetinde bir çift kara sığır öküzi semeninden matblûbı olan sekiz yüz guruşı bi'lmuvâcehe havâleten tarafımdan kabza vekîlim olan Kebkorak'a edâ ve teslîm edüb bakî dokuz
yüz altmış iki buçuk guruşı kable'l-edâ ve'l-îfâ mezbûr Mmehmed Emin Ağa vefât etmekle
meblağ-ı bakî-i merkûm dokuz yüz altmış iki buçuk guruşı vâzı‘atü'l-yed oldığı babası
müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i vâfiyesinden bana edâya mezbûre Naile Hâtun'a tenbîh
olınmak murâdımdır” deyü inkâra mukârin eylediği müdde‘âsını mahrûsa-i mezbûre
mahallatından Sivasîler Mahallesi ahâlîsinden uzun boylı elâ gözli ak sakallı Abdullah Mollazâde mekremetlü Ali Rıza Efendi ibni'l-mezbûr Abdullah Molla bin Mehmed Raşid Efendi ve
mahrûsa-i mezbûre kurâsından Câmilikazık Karyesi ahâlîsinden orta boylı elâ gözli ak sakallı
Taviloğlı Molla Mustafa bin Hüseyin bin Mustafa nâm kesanler şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe
ber-nehc-i Şer‘î isbât edüb şâhidân-ı mezbûrân usûl-ı mevzû‘ası vechile mahalle-i mezbûre
ahâlîsinden Munyab Halid Ağa ibn-i Mustafa ve Arpacı Mustafa ibn-i Mehmed ve karye-i
mezbûre ahâlîsinden Ahmed Ağa ibn-i Mustafa ve Yunus Ağa ibn-i Halil ve Hacı Ahmed
Ağa ibn-i İbrahim nâm beş nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu
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alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütahakkık olub müdde‘î-i
merkûm Manas Ağa dahi ber-nehc-i Şer‘î tahlîf olınmağın mûcebiyle meblağ-ı müdde‘iyye-i
merkûm dokuz yüz altmış iki buçuk guruşı vâzı‘atü'l-yed oldığı babası müteveffâ-yı mezbûrın
tereke-i vâfiyesinden mezbûr Manas Ağa'ya edâ ve teslîne mezbûre Naile Hâtun'a tenbîh
olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'lyevmi's-sâlis aşer min şehr-i Ramazânü'l-mübârek sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı :1044
Alınan harc : 24 guruş 5 para
Fi, 04 Teşrin-i evvel [12]91
Fi, 17 N [12]92
İ‘lâm
**
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 19/a
: Numara yok
: 03.Za.1292
: Elmalık Mahallesi'nde vefât eden Ali kızı Fatıma'nın küçük oğulları Salih ve
İsmail için annelerinden intikal eden mal nemasından nafaka bağlandığı ve
nafakayı çocukların ihtiyaçlarına sarf etmek üzere babaları ve velîleri Mehmed
oğlu İbrahim'e izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Elmalık Mahallesi'nde sâkine iken bundan akdem fevt
olan Fatıma Hâtun ibnete Ali bin Abdullah'ın sadrî sagîr oğılları Salih ve İsmail'in babaları ve
velîleri işbu bâ‘isi'l-vesîka İbrahim bin Mehmed Tahir Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'lvelâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “velîleri oldığım sagîrân-ı mezbûrân Salih
ve İsmail'in vâlideleri müteveffât-ı mezbûreden müntakil mâl-ı mevrûsları nemâsından
zarûret-i nafaka ve kisve bahâlarıyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyurılub
istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-velâye matlûbımdır” didikde sagîrân-ı mezbûrânın
zarûret-i nafaka ve kisve bahâlarıyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh altı yüz guruş farz u
takdîr buyurılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîrân-ı mezbûrânın zarûret-i nafaka ve kisve
bahalarına harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sagîrân-ı mezbûrânın mâl-ı
mevrûsları nemâsına rücû‘a velî-i mezbûr İbrahim Ağa'ya izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb
ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâlis min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Hasan Molla, Ferhad Molla, Ali Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 19/a
: 81
: 07.Za.1292
: Hocaali-zade Mahallesi'nde vefât ede Mehmed Emin Efendi oğlu Hacı Ali
Rifat Efendi'nin Dimitraki oğlu Heci Endon'da kalan alacağının merhumun
varislerine ödeneceği.
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Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Hâceali-zâde Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
vefât eden Aksulı-zâde el-Hâcc Ali Rifat Efendi ibn-i Mehmed Emin Efendi ibn-i Abdullah'ın
verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Safiyye Hâtun ibnete Abdullah ile sulbî kebîr evlâdı Ali
Enver Efendi'ye ve Faiza ve Fatıma ve Samiye hatunlara münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'şŞer‘i'l-enver tahakkukdan sonra zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe bint-i mûmâ-ileyhâ Faiza
Hanım tarafından zikr-i âtî husûsda taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza vekâlet-i âmme-i mutlaka-i
sahîha-i Şer‘iye ile vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi hâlâ zevci E's-Seyyid eş-Şeyh Mehmed Faik
Efendi ibni'ş-Şeyh İsmail Efendi mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de
mahrûsa-i mezbûre kurâsından Kebîr Susağrık Karyesi'nde mütemekkin tebe‘a-i devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Heci Minyako oğlı Heci Endon veled-i Dimitraki muvâcehesinden
müteveffâ-i mûmâ-ileyhin hayâtında merkûm Heci Endon zimmetine cihet-i karzdan bâi‘lâm-ı ticâret alacak hakkım olan yedi bin sekiz yüz doksan altı guruşı kable'l-ahz fevtiyle
meblağ-ı merkûm zevcim ve mü’ekkilim bin-i mûmâ-ileyhâ ile vârise-i sâ’ireden mûmâileyhime mes’ele-i mîrâsları vechile mevrûs olmağla binâ’en-aleyh meblağ-ı merkûm yedi bin
sekiz yüz doksan altı guruşdan zevc ve mü’ekkilim mûmâ-ileyhâ hisse-i irsiyesine isâbet eden
bin üç yüz seksen bir guruş otuz iki parayı merkûm Heci Endon'dan bi'l-vekâle hâlâ taleb
ederim” deyü da‘vâ etdikde gıbbe's-suâl ve'l-istintâk merkûm Heci Endon dahi cevâbında
kazıyye-i minvâl-i meşrûh üzre oldığını tâb‘an ikrâr ve i‘tirâf etmekle alâ mûceb-i ikrâr
müdde‘â-bih olan menblağ-ı merkûm bin üç yüz seksen bir guruş otuz iki parayı müdde‘î-i
vekil-i mûmâ-ileyhe edâsıyla merkûm Heci Endon iltizâm olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûrı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe
sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
26 Teşrîn-i sânî [12]91
09 Zikr-i âtî [12]92
Numro :1176
Harc : 34.5
İ‘lâm
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 19/a
: 82
: 15.Za.1292
: Dâyehatun Mahallesi'nde vefât ede Abdullah kız Rahime Hâtun'un küçük kızı
Rahime'ye annesinden intikal eden mal nemasından nafaka bağlandığı,
nafakayı Rahime'nin ihtiyaçlarına harcamak üzere babası ve velisi İbrahim
Bey'e izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Dâyehâtun Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
fevt olan Rahime Hâtun ibnete Abdullah bin Abdurrahman'ın sadriye sağîre kızı Rahime'nin
babası ve velîsi işbu bâ‘isi'l-vesîka İsmail Bey ibn-i Ahmed Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de
bi'l-velâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “velîsi oldığım sagîre-i mezbûrenin
vâlidesi müteveffât-ı mezbûreden müntakil mâl-ı mevrûsı nemâsından zarûret-i nafaka ve
kisve bahâsıyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyurılub istidâneye dahi bana izin
verilmek bi'l-velâye matlûbımdır” didikde sagîre-i mezbûrenin zarûret-i nafaka ve kisve
bahâsıyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh altmış guruş kıbel-i Şer‘den farz u takdîr
buyurılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîre-i mezbûrenin zarûret-i nafaka ve kisve bahâsına
harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sagîre-i mezbûrenin mâl-ı mevrûsı
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nemâsına rücû‘a velî-i mezbûr İsmail Bey'e izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı.
Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Mehmed Esad Molla, Ali Mmolla, Hasan Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 19/a
: 83
: 17.Za.1292
: Babüssiccin Mahallesi'nde vefât eden Değirmenci Mehmed'in küçük oğlu
Ali'ye babasından intikal eden mal nemasından nafaka bağlandığı, nafakayı
oğlunun ihtiyaçlarına harcaması için annesi Zeliha Hâtun'a izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Bâbü's-sicn Mahallesi'nde sâkin iken bundan
akdem vefât eden Değirmenci Mehmed bin Osman'ın sulbi sağîr oğlı Kaba Ali'nin kıbel-i
Şer‘den mensûbe vasîsi vâlidesi zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu bâ‘isi'l-vesîka Zeliha bint-i
Hüseyin Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm
[edüb] “vasîsi oldığım oğlım sagîr-i mezbûr Kaba Ali'nin babası müteveffâ-yı merkûmdan
müntakil mâl-ı mevrûsı nemâsından nafaka-i zarûriyye ve kisve bahâsıyçün kıbel-i Şer‘den
meblağ farz u takdîr buyurılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır”
didikde oğlı sagîr-i mezbûrın babası müteveffâ-yı merkûmdan müntakil mal-ı mevrûsı
nemâsından nafaka-i zarûriye ve kisve bahâsıyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh yetmiş beş
guruş cânib-i Şer‘-i şerîfden meblağ farz u takdîr buyurılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı oğlı
sagîr-i mezbûr Kaba Ali'nin nafaka-i zarûriye ve kisve bahâsına harc u sarfa ve lede'l-hâce
istidâneye ve inde'z-zafer sagîr-i mezbûr Kaba Ali'nin mâl-ı mevrûsı nemâsına rücû‘a vasî-i
mezbûre Zeliha Hâtun'a izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâbi‘
aşer min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Ali Molla, Hasan Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 19/b
: 84
: 13.Za.1292
: Veled-i mizan Mahallesi'nde vefât eden Halil kızı Zekiye Hâtun varislerinden
Sıdıka Hanım'ın diğer varis Hafız Süleyman Molla'da olan hakkının Süleyman
Molla tarafından ödeneceği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Veled-i mîzân Mahallesi'nde sâkine iken işbu târîh-i
i‘lâmdan sekiz mâh mukaddem fevt olan Zekiye Hâtun ibnete Halil bin Abdullah'ın verâseti
li-ebeveyn kız karındaşı Sıdıka ile li-ebeveyn er karındaşı müteveffâ Sadullah bin Halil'ni
sulbî kebîr oğulları Mehmed Emin ve Hâfız Süleyman Molla'ya münhasıra olduğıı bi'l-ihbâr
inde'ş-Şer‘i'l-enver tarakkukından sonnra zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu râfi‘ati'l-i‘lâm
aht-i mezbûre Sıdıka Hâtun mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de ibni'ahh-ı mezbûr Hâfız İsmail Molla muvâcehesinde “mûrisemiz mütevveffât-ı mezbûrenin
talebimizle bâ-ma‘rifeti Şer‘-i şerîf tahrîr ve terkîm olunın terekesinden merkûm Mehmed
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Emin Ağa'nın iştirâ ve kabz eylediği eşyâ ve emlâk esmânından inde'l-muhâsebe hisse-i
irsiye-i şâyi‘am olub mezbûr Mehmed Emin Ağa zimmetinde su’âlen alacak hakkım olan dört
bin üçyüz elli guruşın edâsına mezbûr Hâfız İsmail Molla tarafından bi'l-emr ve'l-kabûl
kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile kefîl ve zâmin olmağla kefâlet-i muhkiyesine binâ’en
meblağ-ı mezbûr dört bin üç yüz elli guruşı mezbûr Hâfız İsmail Molla'dan hâlâ taleb
ederim”deyü ba‘de'd-da‘vâ ve's-su’âl ve'l ikrâr alâ mûceb-i ikrâre meblağ-ı mekfûlün-bih
mezbûr dörd bin üç yüz elli guruşı müdde‘iye-i mezbûra Sırıka Hâtun'a edâ ve teslîme mezbûr
Hâfız İsmail Molla ilzâm olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr limen lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâlîs aşer min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn
ve elf.
Harc numrosı : 1096
Alınan harc : 108 guruş 30 para
Fi, 14 Ra [12]92
Fi, 01 Kânûn-ı evvel [12]91
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 19/a
: 85
: 17.Za.1292
: Alacamescid Mahallesi'nden olub Hicaz'da vefât eden Kamil oğlu Hacı
Muhiddin'in çocukları Kâmil v Azime için nafaka bağlandığı.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Alacamescid Mahallesi ahâlîsinden olub cânib-i
Hicâz-ı mağfiret-tırâzda vefât eden Hacı Muhyiddin bin Kâmil'in sulbî evlâdı Kâmil ve
Azime'nin kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri vâlideleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu
bâ‘iseti'l-vesîka Emine bint-i Mehmed Ali Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i
kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîleri oldığım evlâdım sagîrân-ı mezbûrân Kâmil ve
Azime'nin babaları müteveffâ-yı merkûmdan müntakil mâl-ı verûsı nemâsından nafaka-ı
zarûriye ve kisve bahâlariyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyurılub istidaneye dahi
bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır” didikde sagîrân-ı mezbûrânın babaları müteveffâyı merkûmdan müntakıl mal-ı mevrûsı nemâsından nafaka-i zarûriye ve kisve bahâlariyçün
işbu târîh-i kitâbdan beher mâh kırk guruş cânib-i Şer‘-i şerîfden meblağ farz u takdîr
buyurılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîrân-ı mezbûrân Kâmil ve Azime'nin nafaka-i
zarûriye ve kisve bahâlarına harc u sarfa lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sagîrân-ı
mezbûrân Kamil ve Azime'nin mal-ı mevrûsları nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûre Emine
Hâtun'a izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşer min Zi'lka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Mehmed Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi

: 19/b
: 86
: 13.Ca.1292
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Konusu

: Abbasbey Köyü'nde vefât eden İsmail oğlu Mehmed varislerinden eşi Saide
ile kızı Emine arasındaki mîrâs meselesinin halliyle, Saide hanımın delilsiz
da‘vâ açmaktan men edildiği

Oldır ki
Mahrûsa-i Bursa kurâsından Abbasbey Karyesi'nde sakin iken işbu târîh-i i‘lâmdan on
dokuz sene mukaddem vefât eden Emiroğlı Mehmed bin İsmail bin Abdullah'ın verâseti
zevce-i menkûha-i metrûkesi Sadiye bint-i Hacı Mehmed Ali ile sulbiye kızı ol târîhde sağîre
el-ân kebîre Emine'ye inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra bint-i mezbûre
Emine Hâtun tarafından zikr-i âtî taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza vekîl oldığı zat-ı mezbûreyi
bi'l-ma‘rifeti'ş-Şer‘iyye ârifan olub usûl-i mevzû‘ası vechile müzekkî intihâb olınan E'sSeyyid Mehmed Tahir Efendi ibn-i Abdullah ve Ali Ağa ibn-i Ahmed ve Ahmed Molla ibn-i
Mehmed ve Mustafa Ağa ibn-i Abdullah nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre
sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri ihbâr olınan
Hamamlıkazık Karyeli uzun boylı elâ gözli kara sakallı Salih Ağa ibn-i Mustafa ve uzun boylı
şehlâ gözli kır sakallı İsmail Ağa ibn-i Mustafa şahâdetleriyle mahzar-ı hasm-câhında bernehc-i Şer‘î sâbit ü sübût-ı vekâletine hükm-i Şer‘î lâhik olan zevci Hüseyin Ağa ibn-i
Mehmed mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile
mu‘arrafe zevce-i mezbûre Saide Hâtun muvâcehesinden “mezbûre Saide Hâtun zevcem ve
mü’ekkilem bint-i mezbûre Emine'nin tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsiolub
babası müteveffâ-yı merkûmdan müntakil ber-mûceb-i defter-i kassâm üçbin beşyüz guruş
mal-ı mevrûsını ma‘rifet-i Şer‘-i şerîfle istidâne ve kabz ve umûrına sarfla istihlâk etmekle
binâ’en-aleyh meblağ-ı mezbûr üç bin beş yüz guruş mezbûre Saide Hâtun'dan bi'l-vekale
hâla taleb ederim” deyü da‘vâ etdikde gıbbe's-suâl ve'l-istintâk zevce-i mezbûre Saide Hâtun
dahi cevâbında mü’ekkile-i mezbûrenin hâl-i sığarında ol mikdâr guruş mal-ı mevrûsını bervech-i muharrer istidâne ve kabz ve umûrına sarfla istihlâk eylediğini bi-tav‘ihâ ikrâr edüb
“işbu târîh-i i‘lâmdan bir sene mmukaddem müdde‘iye-i mü’ekkile-i mezbûre Emine'nin
velîme cem‘iyetinde emr ile cihâzına masrûfım olan iki bin beş yüz guruşı deyn-i
mezkûrumın ol mikdârını takâs ve mahsûb eylediğimde kızım mü’ekkile-i mezbûre dahi
mukâsa ve kabûl edüb haberi mahzar-ı şuhûdda tâbi‘ân ikrâr ve i‘tirâf etmişidi. Ol vechile
sahhu'l-bâkî bin guruş zimmetimde deynim kalmışdır” deyü inkâra mukârin eylediği def‘-i
ikrâr müdde‘âsını karye-i mezbûre ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kır sakallı el-Hâcc Mustafa
bin Hacı Mehmed bin Mustafa ve orta boylı elâ gözli Karahâkanlı Kara İbrahim bin Hızır bin
Salih nâm kimesneler şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î ba‘de'l-isbât şâhidân-i
mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile karye-i mezbûre ahâlîsinden Ahmed Ağa ibn-i Mehmed
ve Halil Ağa ibn-i Ahmed ve Mehmed bin Mustafa ve Hasan Ağa ibn-i Ahmed nâm dört
nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü
makbûlü'ş-şahâde idükleri ihbâr olınmagın mûcebiyle vekîl-i mezbûr Hüseyin Ağa
mü’ekkilesi zevcesi mezbûreye izâfetle ziyâde iki bin beş yüz guruş da‘vâsiyla mezbûre Saide
Hâtun'a bî-vech-i Şer‘î mu‘ârazadan ba‘de'l-men‘ mukırre ve mu‘terife oldığı meblağ-ı bâkî
mezbûr bin guruşı mü’ekkile-i mezbûre içün mezbûr Hüseyin Ağa'ya edâ ve teslîme zevce-i
mezbûre Saide Hâtun ilzâm olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr
li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâlis aşer min Cemâziye'l-âhire sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn
ve elf.
***
Varak No
Sicil Num

: 20/a
: 87

188

Tarihi
Konusu

: 19.Za.1292
: Yahşîbey Mahallesi'nde vefât eden Kirpako oğlu Rençber Endoni
varislerinden Madrobi ve Hristo arasındaki babalarının terekesinden doğan
alacak davasının halli.

Mahrûsa-i mezbûre mahallâtından Yahşîbey Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i
aliyye tebe‘asının Rum milletinden Rençber Madrobi veled-i Kostanti mahrûsa-i mezbûre
mahkemesinde meclîs-i Şer‘-i hatîrde “mahalle-i mezbûrede mütemekkin iken bundan akdem
fevt olan devlet-i mûmâ-ileyhâ tebe‘asının Rum mülletinden Rençber Endoni veled-i Kirpako
veled-i Hüdâverdi'nin verâseti her biri tebe‘a-i mezkûreden zevce-i metrûkesi Emtemice bint-i
Yorgi ile sulbî kebîr oğlı Hristo ve sulbiye kızları kebîr Pinayotça ve sağîre Oliniki'ye inhisârı
bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesine
bi'l-verâse vaz‘u'l-yed oldığı beyyine-i Şer‘iye ile mütehakkık olan ibn-i mezbûr Hristo
muvâcehesinde “müteveffâ-yı merkûm Endoni sağlığında yedimden ve malımdan istikrâz ve
ahz ü kabz ve umûrına sarfla istihlâk eylediği otuz beş aded mecîdiye nâm altunın ancak beş
adedini bana edâ ve teslim ben dahi ahz ü kabz edüb bâki otuz aded mecîdiye nâm altunı
kable'l-edâ ve'l-îfâ fevt olmağla mezkûr otuz aded mecîdiye nâm altını vaz‘u'l-yed oldığı
babam müteveffâ-yı merkûmun terek-i vâfiyesinden bana edâya ibn-i merkûm Hristo'ya
tenbîh olınmak murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe's-suâl ve'l-istintâk ibn-i merkûm Hristo
dahi cevâbında babam müteveffâ-yı merkûm Endoni'nin ber-minvâl-i muharrer tereke-i
vâfiyesine bi'l-verâse vaz‘ı-yedini ikrâr edüb müdde‘î-i merkûm Madrobi'nin ber-vech-i
meşrûh müdde‘âsını inkar etmekle müdde‘î-i merkûm Madrobi'den da‘vâ-yı mezkûresini
mübeyyin beyyine taleb olındıkda her biri tebe‘a ve millet-i merdûmeden mahrûsa-i mezbûre
mahallâtından Ahmedpâşâ-yı fenâri Mahallesi ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kır bıyıklı
İmrozlı Dülger İsteraki veled-i Niyabot veled-i Dimitraki ve Hâcecafer Mahallesi ahâlîsinden
uzun boylı elâ gözli sarı bıyıklı İmrozlı Dülger Yorgi veled-i Favni veled-i Dimitri bi'lmuvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât edüb ve şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile bakkal
Mancalalı veled-i Anaştaş ve bakkal İstoraki veled-i İsterani ve bakkal Bavakim veled-i Estori
ve bakkal veled-i Yorgi nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve
ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık oldıkda
müdde‘î-i merkûm Madrob'dan yenin dahi etmegin mûcebiyle müdde‘î-bih olan mezkûr otuz
aded mecîdiye nâm altunı vaz‘u'l-yed oldığı babası müteveffâ-yı merkûm Endoni'nin tereke-i
vâfiyesinden müdde‘î-i mersûm Madrodi'ye edâ ve teslime ibn-i merkûm Hristo'ya tenbîh
olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'lyevmi't-tâsi‘ aşer min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 1221
Alınan harc : 102 guruş 30 para
Fi, 09 Kârûn-ı evvel [12]91
Fi, 22 Ra 812992
İ‘lâm
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi

: 20/a
: 88
: 03.Za.1292
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Konusu

: Şekerhâce Mahallesi'nde vefât eden Mehmed oğlu Berber Hacı Edhem'in,
Ermeni milletinden ve Hâcetayyib Mahallesi ahalisinden Kiropa oğlu Sahak'a
olan borcunun, merhumun vasiri ve eşi Necibe Hâtun tarafından ödenmesine
karar verildiği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Hâceayyib Mahallesi mütemekkinlerinden ve devlet-i
aliyye tebe‘asının Ermeni milletinden işbu râfi‘i'l-i‘lâm Yuri oğlu Sahak veled-i Kiropa
mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde meclîs-i Şer‘-i hatîrde mahrûsa-i mezbûre mahallâtından
Şekerhâce Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât eden Berber el-Hâcc Edhem ibn-i
Mehmed bin İsmail'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Necibe Hâtun ibnete Mehmed
Tahir ile li-ebeveyn er karındaşı Mehmed Tahir Ağa'ya inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver
tahakkukdan sonra tereke-i müteveffâ-yı merkûma bi'l-verâse vâzı‘atü'l-yed oldığı beyyine-i
âdile mütahakkık olan zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe zevce-i mûmâ-ileyhâ Necibe Hânım
tarafından zikr-i âtî husûsda husûmet ve redd-i cevâba vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi sadrî kebîr
oğlı Hüsni Bey ibn-i Ali muvâcehesinden güzerân eden bin iki yüz seksen yedi senesi
muhavvel-i uhdem olan mahrûsa-i mezbûreye hem-civâr Atranos Kazası kurâsından Orhanlar
kebîr merkez olmak ve Kayaba karyeleri a‘şârını on altı bin yedi yüz elli guruş beş bin akçe
bedel ile gâ’ib-i ani'l-meclîs Revnili Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Abdullah'a kabûli hâvî ihâle
ve tefvîz eylediğimde bedel-i mezkûrın edâsına müteveffâ-yı mezbûr Hacı Edhem Ağa
hayâtında tarafından bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile kefîl-i bi'l-mâl
ve zâmin olub bedel-i meblağ-ı merkûm on altı bin yedi yüz elli guruşın ancak dokuz yüz
yetmiş altı guruşını medyûn-ı gâ’ib-i mezbûr Hâfız Mehmed Efendi bana edâ ve teslim ben
dahi ber-vech-i muharrer ahz ü kabz etmemle bakıyyesi olan altı bin üç yüz yetmiş dört guruş
kefâlet-i muhkiyesine binâ’en müteveffâ-yı mezbûrın terek-i vâfiyesinden bana edâyı
mü’ekkil-i zevce-i mezbûreye izâfetle vekîl-i mezbûr Hüsni Bey'e tenbih olınmak
murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe's-suâl ve'l-istintâk vekîl-i mûmâ-ileyh Hüsni Bey dahi
mü’ekkilesi vâlidesi zevce-i mezbûreye izâfetle bi'l-vekâle cevâbında külliyen inkâr etmekle
müdde‘î-i merkûmdan ber-vech-i muharrer da‘vâ-yı mezkûresini mübeyyin beyyine taleb
olındıkda mahrûsa-i mezbûre mahallâtından Orhangâzî Mahallesi ahâlîsinden orta boylı kır
sakallı elâ gözli Karakaş-zâde Hacı İbrahim Ağa ibn-i Hacı Halil Ağa ibn-i Ahmed ve orta
boylı elâ gözli kır sakallı Doğncılı Beşe Hüsameddin Bey ibn-i Mustafa bin İbrahim nâm
kimesneler şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât edüb şâhidân-i mezbûrân usûl-i
mevzû‘ası vechile mekremetlü el-Hâcc Hasan Efendi ibn-i Hacı Ali ve İbrahim Molla ibn-i
Hüseyin ve tırâz esnâfından Mehmed Said Efendi ibn-i Habib ve Cûratcı Yusuf Ağa ibn-i
Mustafa nâm dört nefer kesandan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede'ttezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri mütehakkık ve müdde‘î-i merkûmın yemîn dahi
etmekle mûcebince meblağ-ı müdde‘iye-i merkûm altı bin üç yüz yetmiş dört guruş beş bin
akçeyi vâzı‘atü'l-yed oldığı zevc-i müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i vâfiyesinden müdde‘î-i
merkûm Sahak'a edâ ve teslîme mü’ekkilem zevce-i mezbûre Necibe Hânım'a izâfetle vekîl-i
mûmâ-ileyh Hüsni Bey'e tenbih olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. Elemr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâlis min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num

: 20/b
: 89
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Tarihi
Konusu

: 18.Ra.1292
: Anaştaş oğlu Esterani'nin, Güban Köyü'nde vefât eden Rum milletinden
Dimitri kızı Armaniya'nın eşya ve mülküne haksız tasarruf etmediğinin
anlaşıldığı.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa kurâsından Güban Karyesi'nde mütemekkin iken bundan akdem fevt
olan devlet-i aliyye tebe‘asının Rum milleti nisvânından Köçekoğlı kızı Armaniye bint-i
Dimitri veled-i Hüdâverdi'nin zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmayub bi'l-cümle terekesi
cânib-i Beytü'l-mâl'a â’id ve râci‘ olmağla bu makûle bilâ-vâris-i ma‘rûf fevt olanların
terekelerini bâ-emr-i âlî kabz u hıfza me’mûr ve zikr-i câ’î husûsda taleb ve da‘vâya kıbel-i
Şer‘den me’zûn olan Hüdâvendigâr Vilayet-i Celîlesi Defterdârı sa‘âdetlü Nüzhet Efendi
tarafından vekîl-i müseccel-i Şer‘îleri ketebeden Osman Efendi ibn-i Mustafa mahrûsa-i
mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zikr-i âtî bir çift elmas bilezik ile eşcârî
mülk üç kıt‘a tut ve zeytun hadîkalarına vaz‘ı-yedi ber-nehc-i Şer‘î mütehakkık olan karye-i
mezbûre mütemekkinlerinden teba‘a ve millet-i merkûmeden işbu râfi‘i'l-i‘lâm Kubânioğlı
Esterani veled-i Anaştaş muvâcehesinde be-ma‘rifet-i Şer‘ mu‘âyene olınan her birnin arzları
Umur Bey Gâzi Vakf-ı Şerîfi'ne mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü karye-i mezbûre civârında
Nikola Kavsî nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Vasili veled İstori veled-i Hüdâverdi ve
Asmo veled-i Yani hadîkaları ve tarafeyni tarîk-ı âmm ile mahdûd derûnunda mağrûs bi'lcümle eşcârî mülk tahmînen bir dönüm bir kıt‘a tut hadîkası ve yine Babrobi nâm mahalde
vâki‘ etrâf-ı erba‘adan tarafeyni Todari veled-i Yani veled-i Endon ve Nikola oğlı Niyabot
veled-i Firoti veled-i Hüdâverdi hadîkaları ve tarîk-ı âmm ile mahdûd kezâlik derûnında
mağrûs bi'l-cümle eşcârî mülk tahmînen yarım dönüm bir kıt‘a tut hadîkası ve yine Ma‘cûz
Kayası nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı erba‘adan tarafeyni Abdullah ibn-i Feyzullah bin
Abdurrahman ve Heci Sava veled-i Dimitri veled-i Hüdâverdi ve Nikola hadîkaları ve tarîk-ı
hâss ile mahdûd kezâlik derûnında mağrûs bi'l-cümle eşcârî mülk tahmînen bir dönüm bir
kıt‘a zeytun hadîkası ile bin beş yüz guruş kıymetli bir çift elmas bilezik müteveffât-ı
mezbûre Armaniya'nın sağlığında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ve mâlı ba‘d-ı
vefâtihâ cânib-i Beytü'l-mâl'a â’id ve râci‘ olmışiken merkûm Esterani mezkûr emlâk ile
hadâ’ik-i mezkûreyi fuzûlî ve bi-gayr-i hak zabt ve vaz‘-ı yed etmekle su’âl olınub mârru'zzikr bir çift bilezik ve hadâ’ikdan keff-i yed ve Beytü'l-mâl içün bana teslîme merkûm
Esterani'ye tenbîh olınmak bi'l-vekâle murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe's-suâl ve'listintâk merkûm Esterani dahi cevâbında bilezik-i mezkûr ile hadâ’ik-ı mezkûre müteveffât-ı
mezbûre Armaniya'nın sağlığında yedinde mâlı ve mülki oldığını ve hâlâ kendünin vaz‘-ı
yedini ikrâr lakin müteveffât-ı mezbûre Armaniya sağlığında târîh-i vefâtından beş sene
mukaddem bilezik ve hadâ’ik-i mezkûreyi bin dokuz yüz guruş semen-i medfû‘ ve makbûz
mukâbili bi'l-îcâb ve'l-kabûl bânen ve sahîhan ve kat‘iyyen be-hakkaka-i (?) vâhide bana bey‘
ve temlîk ü teslîm eylediginde ben dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve ve temellük ve tesellüm
ve kabûl etememle binâ’en-aleyh mezkûr bilezik ve hadâ’ik-ı mezkûre târîh-i mezkûrdan berü
ber-vech-i muharrer yedimde mülk-i müşterâm olmak üzre be-hakk vaz‘-ı yed ve tasarruf
ederim” deyü inkâra mukârın tasaddî eylediği def‘ini karye-i mezbûre ahâlîsinden orta boylı
elâ gözli kır sakallı Muhtâr Eyüboğlı Osman Ağa ibn-i Ahmed bin Eyüb ve orta boylı elâ
gözli kara sakallı Perioğlı Abdullah bir Fazlullah bin Hüseyin nâm kimesnelerin hadâ’ik-ı
mezkûreyi tahdîd ve irâ’e ederek eyledikleri şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î
isbât etmekle şâhidân-i mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile karye-i mezbûre ahâlîsinden
Mustafa Ağa ibn-i Ahmed ve Abdullah bin Feyzullah ve Veli bin Abdullah ve Mehmed Ağa
ibn-i Ahmed nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu
muvâcehesinde alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık
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olmağın mûcebiyle müdde‘î-i vekîl-i mezbûr Osman Efendi bi'l-vekâle da‘vâ-yı mezkûresiyle
merkûm Esterani'ye bî-vech-i Şer‘î vâki‘ olan mu‘ârazadan men‘ olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs
huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâmin aşer min şehr-i
Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 20/b
: 90
: 15.Za.1292
: Hacıilyas Mahallesi'nde vefât eden Ali oğlu Peştemalci İbrahim'in küçük oğlu
Ali'ye merhum babasından intikal eden mal nemâsından nafaka bağlandığı ve
nafakayı oğlunun ihtiyaçlarına harcamak üzere annesi Hafiza Hâtun'a izin
verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Hacıilyas Mahallesi'nden sâkin iken bundan akdem
fevt olan Peştemalci İbrahim bin Ali'nin sulbî sağîr oğlı Ali'nin tesviye-i umûruna kıbel-i
Şer‘den mensûbe vasîsivâlidesi zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu bâ‘isi'l-vesîka Hafiza
Hâtun ibnete eş-Şeyh Ömer Efendi Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm
ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîsi oldığım oğlım sağîr-i mezbûr Ali'nin babası müteveffâ-yı
merkûmdan müntakil mâl-ı mevrûsı nemâsından zarûret-i nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir
lâzıme-i zarûriyesiyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyurılub istidâneye dahi bana
izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır” didikde sağîr-i mezbûr Ali'nin zarûret-i nafaka ve
kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesiyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh yirmi guruş
kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyurılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sağîr-i mezbûrın
nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûreyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve
inde'z-zafer sağîr-i mezbûrın mal-i mevrûsı nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûre Hafiza Hâtun'a
izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min Zi'l-ka‘deti'şşerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla, Ferhad Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 20/b
: 91
: 17.Za.1292
: Simkeş Mahallesi'nde vefât eden Mehmed oğlu Attar Ali Bey'in çocukları
Mehmed Emin ve Ahmed Muhtar için babasının Uzunçarşı Han'da bulunan bir
attar dükkanı kirasından nafaka bağlandığı, nafakanın çocukların ihtiyaçlarına
harcanması hususunda anneleri Ganime Hanım'a izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Sîmkeş Mahallesi'nde müteveffâ Attâr Ali Bey ibn-i
Mehmed Habib bin Abdullah'ın sulbî sagîr oğıllar Mehmed Emin ve Ahmed Muhtar'ın
tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensube vasîleri vâlideleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe
işbu bâ‘iseti'l-vesîka Ganime Hanım ibnete Hacı Mustafa Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'lvesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîleri oldığım sagîrân-ı mezbûrân
Mehmed Emin ve Ahmed Muhtâr'ın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil Uzunçarşu'da
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Mahmudpaşa Han Kapusı ittisâlinde kain bir bâb attâr dükkânı îcârından zarûret-i nafaka ve
kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyeleriyçür kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyurılub
istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdar” didikde sagîrân-ı mezbûrân
Mehmed Emin ve Ahmed Muhtar'ın zarûret-i nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı
zarûriyeleriyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh dört yüz yirmi yedi buçuk guruş cânib-i Şer‘i şerîfden meblağ farz u takdîr buyurılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîrân-ı mezbûrân
Mehmed Emin ve ahmed Muhtar'ın nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyelerine
harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sagîrân-ı mezbûrân Mehmed Emin ve
Ahmed Muhtar'ın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil dükkan-ı mezkûr îcârına rücû‘a
vasî-i mezbûre Ganime Hanım'a izin verilmegir mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'ssâbi‘ aşer min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: Mehmed Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 21/a
: 92
: 17.Za.1292
: Hafız Mehmed Emin varisi merhum Hacı Ahmed'in nakid terekesi borçlarını
karşılamadığından, babası merhum Mehmed Emin'den kendisine intikal eden
mülkün satılarak borcunun karşılanması için merhum Hacı Ahmed'in
çocuklarının vasîsi Huriye hanıma izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Murad-ı sânî Mahallesi'nde sâkin ikin bundan akdem
vefât eden Hâfız Mehmed Emin Efendi ibn-i Abdullah bin Abdurrahman'ın verâseti zevce-i
menkûha-i metrûkesi Aişe Hâtun ibnete Mehmed ile sulbî kebîr evlâdı Hacı Ahmed ve Zekiye
ve Sıdıka'ya münhasıra ba‘d zevce-i mezbûre Aişe Hâtun dahi fevt olub verâseti sadrî kebîr
evlâdı merkûmûn Hacı Ahmed ve Zekiye ve Sıdıka'ya münhasıra ba‘dihimâ ibn-i merkûm
Hacı Ahmed dahi vefât edüb verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Sadriye Hâtun ibnete Hacı
Ahmed ile sulbiye sağîre kızları Fevziye ve Aişe ve li-ebevyn kız karındaşı mezbûrûn Zekiye
ve Sıdıka hâtunlara münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tarakkukdan sonra sagîrân-ı
mezbûrân Fevziye ve Aişe'nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensube vasîleri vâlideleri
zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka Hûriye Hâtun Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i
Enver'de zâtları ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe uhtân-ı mezbûretân Zekiye ve Sıdıka hâtunlar
taraflarından husûs-ı âtîde vekîl-i müseccel-i Şer‘îleri Halil Ağa ibn-i Halil hâzır oldığı hâlde
takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “mahalle-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Salih
Dede ibn-i Abdullah bin Abdurrahman ve Küçük Hâce veresesi ve Müyesse Hâtun ibnete
Abdullah bin Abdurrahman menzilleri ve tarîk-ı âmm ile mahdûd üç bâb bir yüksek oda ve
bir mutbah ve bir âhur ve bir kilâr ve bir hâbiye-i mâ-i cârî ve bir mikdâr havluyı müştemil
yeri dahi mülk bir bâb menzil müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Hâfız Mehmed Emin Efendi'nin
hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ba‘d-ı vefâtihim terekelerinden be-tarîkı'lmünâsahati'ş-Şer‘iye benimle uhtân-ı mezbûrân Zekiye ve Sıdıka ve sagîretân-ı mezbûretân
Fevziye ve Aişe'ye mevrûs olub lâkin müteveffâ-yı sâlis-i merkûm Hacı Ahmed'in tereke-i
menkûlâtı düyûn-ı müsbetesine vâfî olmamağla müteveffâ-ı sâlis-i merkûmın menzil-i
mahdûd-ı mezkûrda olan hisse-i işâyi‘asının zurûret-i düyûn-ı müsbetesiyçün âhara bey‘i
lâzım geldiğinden menzil-i mahdûd-ı mezkûrı vekîl-i hâzır-ı mezbûr ile ma‘an bi'l-müzâyede
semen-i misliyle bi'l-vesâye âhara bey‘a kıbel-i Şer‘den bana izin verilmek bi'l-vesâye
murâdımdır” didikde hakîkat-i hâl vasî-i mezbûrenin takrîr-i meşrûhı üzre oldığı bi'l-ihbâr
mütehakkık olmağla menzil-i mahdûd-ı mezkûrı bi'l-irsi'ş-Şer‘î mecma‘u'n-nâs olan mahâlde
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nidâ ve müzâyede olınub rağabât-ı nâs inkıtâ‘ında iki bin guruşda karâr edüb ziyâde semen ile
şirâya tâlib-i âharı zuhûr etmeyüb ve meblağ-ı mezbûr menzil-i mahdûd-ı mezkûrın el-yevm
semeni misli ve kıymet-i adli oldığı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi müslimîn ta‘rîfiyle
mütahakkık olmağın mûcebiyle sağîretân-ı mezbûretânın menzil-i mahdûd-ı mezkûri vekîl-i
hâzır-ı mezbûr ile ma‘an ber-vech-i muharrer semen-i misliyle bi'l-vesâye âhara bey‘ ve
semenini ahz ü kabz ve müteveffâ-yı sâlis-i merkûmın hisse-i musîbesini düyûn-ı müsbetesine
edâ içün defter-i kassâmına idhâl etmek üzre vasî-i mezbûre Huriye Hâtun'a izin verilmegin
mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşer min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve
tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Mehmed Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla, Ferhad Molla ve gayrihim.
Fi, 10 Kânûn-ı evvel [12]91
[Harc] numrosı: 1231
[Alınan] harc : 45 guruş
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 21/a
: 93
: 11.Za.1292
: Veled-i hayri Mahallesi'nden Arnavud Mehmed Ağa'nın, kız kardeşi Şeyh
Mehmed kızı Havva Hanım'dan zaman zaman aldığı birikmiş borcunu
ödeyeceği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Veled-i hayrî Mahallesi sekenesinden zâtı ta‘rîf-i Şer‘
ile mu‘arrefe işbu râfi‘atü'l-i‘lâm Arnavud Havvâ Hanım ibnete Şehy Mehmed Emin Efendi
ibn-i Şeyh Yakub tarafından zikr-i âtî husûsda taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza vekâlet-i âmme-i
mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi devlet-i aliyye tebe‘asının Ermeni
milletinden Papasoğlı Heci Serkiz veled-i Agob mahrûsa-i mezbûre mahkemesinden meclîs-i
Şer‘-i hatîrde mü’ekkile-i mezbûrenin li-ebeveyn er karındaşı Arnavud Mehmed Ağa
muvâcehesinde “mezbûr Mehmed Ağa mü’ekkilem mûmâ-ileyhâ yedinden ve mâlından
bundan akdem ceste ceste istikrâz ve ahz ü kabz ve umûrına sarfla istihlâk eylediği sekiz bin
bir guruşı merkûm Mehmed Ağa'dan bi'l-vekâle hâlâ taleb ederim” deyü da‘vâ etdikde
gıbbe's-suâl ve'l-istintâk merkûm Mehmed Ağa dahi cevâbında kazıyye-i minvâl-i meşrûh
üzre olub meblağ-ı merkûm sekiz bin bir guruşı hâlâ mü’ekkile-i mûmâ-ileyhâya zimmetinde
deyni oldığını tav‘an ikrâr ve i‘tirâf etmekle alâ-mûceb-i ikrâre meblağ-ı müdde‘â-bih
merkûm sekiz bin bir guruşı müdde‘î-i vekîl-i merkûm Heci Serkiz'e edâsıyla merkûm
Mehmed Ağa ilzâm olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men
lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve
elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 1190
Âlınan harc : 200 guruş
Fi, 29 Teşrîn-i sânî [12]91
Fi, 13 Zikr-i âtî [12]92
***
Varak No

: 21/a
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Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 94
:
:

[Hükmün sol tarafında yazılı not:] İşbu kayda i‘tibâr olınmaması ve asıl kaydı bir
varak aşağıda oldığı [Bak: 96 mumaralı hüküm]
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 21/b
: 95
: 07.Za.1292
: Veled-i bevvâb Mahallesi'nden merhume Salih kızı Emine Hâtun'un
terekesinden olup, çocukları Ahmed ve Mehmed'e isabet eden bir vakıf
arsasındaki hissenin başkasına devri için, çocukların vekilleri Mehmed Rıza
Ağa'ya izin verildiği. merhumenin

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Veled-i bevvâb Mahallesi'nde sâkine iken bundan
akdem fevt olan Emine Hâtun ibnete Salih bin Mehmed'in sadrî sığâr evladı Ahmed ve
Mahmud ve Mehmed ve Hadice'den ebnâ-i sıgâr-ı mezbûrûn Ahmed ve Mahmud ve
Mehmed'in tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûb vasîleri enişteleri işbu bâ‘isi'l-vesîka
Mehmed Rıza Ağa bin İbrahim Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve
ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “merkûm Paşa Çelebi Vakf-ı şerîfi musakkafâtından mahrûsa-i
mezbûreden Kayhan-zâde sûkında kâ’in etrâf-ı erba‘ası Tîmurkapulı Ohannes veled-i
Hüdâverdi ve Manyaslıoğlı Ahmed Efendi ibn-i Abdullah ve Uncı Mahmud Ağa ibn-i Ali
dükkânı ve tarîk-ı âmm ile mahdûd tûlen ve arzân be-hesâb terbî‘i on dört metro ve altmış altı
santim bâzârcı dükkânı arsasının nısf-ı şâyi‘i ile derûnında Evkâf-ı Hümâyûn-ı Mülûkâne'ye
mülhak gedik ta‘bîr olınur âlât-ı lâzımenin nısfı müteveffiye-i mezbûrenin hayâtında ile'lvefât bi'l-icâreteyn taht-ı tarsarrufında olub ba‘d-ı vefâtihâ evlâdı sığâr-ı mezbûrûna irbâ‘an
intikâl-i âdî ile ba‘de'l-intikal sagîre-i mezbûre Hadice'nin vukû‘-ı vefâtıyla rub‘ hisse-i
şâyi‘ası cânib-i evkâfa mahlûlen â’id ve râci‘ olub arsa-i mezkûrenin nısf-ı şâyi‘inin cânib-i
evkâfa âid olan rub‘ının âhara ferâğı iktizâ etmekle vasîleri oldığım sıgâr-i mezbûrûn Ahmed
ve Mehmed'in hisse-i şâyi‘alarının muzırr ve gayr-i müfîd ve hisse-i şâyi‘alarının bi'l-irsi'şŞer‘î bi'l-müzâyede bedel-i misliyle bâ re’y-i muhâsebecî-i evkâf âhara ferâğ ve tefvîz ve
bedeli bâ-ma‘rifeti'ş-Şer‘ ve me’mûr i‘mâl ve irbâh olınmak sıgâr-ı mezbûrûn haklarında
vücûhla evlâ ve enfa‘ oldığı bî-garaz erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr bi'l-vesâye âhara
ferâğıma kıbel-i Şer‘den bana izin verilmek bi'l-vekâle matlûbımdır” didikde hakîkat-i hal
vasî-i mezkûrın takrîr-i meşrûhı üzre oldığı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi bî-garaz erbâb-ı
vukûf ihbârlarıyla zâhir ü mütehakkık olmağın sığâr-ı mezbûrûnın arsa-i mahdûd-ı mezkûrede
olan nısf hisse-i şâyi‘a-i mütsakıllelerini bi'l-müzâyede bedel-i misliyle bâ-re’y-i muhâsebeci
bi'l-vesâye âhara ferâğ ve tefvîz ve bedelini ahz ü kabz ve bâ-ma‘rifet-i Şer‘ ve me’mûr i‘mâl
ve irbâh etmek üzre vasî-i mezbûr Mehmed Rızâ Ağa'ya izin vermegin mâ vaka‘a bi't-taleb
ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Bazarcı Hacı Hurşid Ağa, Bazarcı Mustafa bin Hacı Arif, Esad Molla, Hasan
Molla ve gayrihim.
Fi, 29 Teşrîn-i sânî [12]91
Harc] numrosı ; 1194
[Alınan] harc 6.5 guruş
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İzn-i müzâyede
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 21/b
: 96
: 16.Ş.1292
: Hacetayyib Mahallesi'nde vefât eden Sahak oğlu Kirapo'nun damadı Agob
oğlu Mardros'un, Kirapo'nun varislerinden Sahak ve Manas üzerine açtığı
veraset davasının reddedildiği ve Mardros'un bu gibi yersiz davalardan men
edildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Hâcetayyib Mahallesi'nde mütemekkin iken işbu târîhi i‘lâmdan yirmi altı sene mukaddem fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının Ermeni milletinden
Yurioğlı Kiropa veled-i Sahak veled-i Manas'ın verâseti her bir teba‘a ve millet-i
merkûmeden zevce-i metrûkesi Fares bint-i Agob ile sulbî kebîr evlâd Sahak ve Manas ve
Parlanti ve Sofi'ye münhasıra ba‘dehu yirmi dört buçuk sene mürûrında bint-i mezbûre
Parlanti dahi fevt olub verâseti tebe‘a-i mezkûreden zevc-i metrûki Mardros veled-i Agob ile
sadriye kebîre kızı Torik ve li-ebeveyn er karındaşı merkûmûn Sahak ve Manas ve Sofi'ye
münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra zevc-i merkûm Mardros
tarafından zikr-i âtî husûsda taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i
Şer‘iye ile vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi İbrahim Efendi ibn-i Ali mahrûsa-i mezbûre
mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de benân-ı merkûmân Sahak ve Manas muvâcehelerinde
müteveffâ-yı evvl-i merkûm Kiropa'nın hîn-i vefâtında bi'l-cümle terekesi verese-i merkûmûn
taleb ve ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ile tahrîr ve terkîm ve bi'l-müzâyede bey‘ olub esmân-ı
hâsıla verese-i mezbûrûna mes’ele-i mîrâsları vechile tevzî‘ ve taksîm olındıkda mü’ekkilem
merkûmın zevcesi müteveffât-ı sâniye-i mezbûre Parlanti sağlığında ber-mûceb-i defter-i
kassâm hisse-i irsiye-i şâyi‘ası olan seksen dokuz bin dokuz yüz yirmi sekiz guruş yirmi beş
parayı tamamen ahz ü kabz etdim deyü ol târîhde huzûr-ı hâkim-i Şer‘de ikrâr etmiş ise de
hakîkaten kabz etmeyüb karındaşları merkûmân Sahak ve Manas zimmetlerinde terk edüb ol
vechile meteveffât-ı sâniye-i merkûme Parlanti karındaşları merkûmân zimmetlerinde alacak
hakkı olan meblağ-ı merkûm seksen dokuz bin dokuz yüz yirmi sekiz guruş yermi beş parayı
fevti târîhine gelinceye değin yirmi dört buçuk sene müddet karındaşları merkûmân Sahak ve
Manas ile bir beldede ve bir menzilde ma‘an sâkinler olub müddet-i mezkûrede müteveffât-ı
merkûme Parlanti içün karındaşları merkûmân Sahak ve Manas'dan huzûr-ı hâkim-i Şer‘de
da‘vâ mümkin iken hâtırlarına ri‘âyeten bilâ-özr-i Şer‘ terk ve sükût etmiş ise de el-hâletü
hâzihî meblağ-ı mezkûr mü’ekkilem zevc-i merkûm Mardros ile bint-i mezbûre Torik ve er
karındaşları merkûmân Sahak ve Manas ve kız karındaşları markûme Sofi'ye mevrûs olmağla
meblağ-i kezbûr seksen dokuz bin dokuz yüz yirmi sekiz guruş yirmi beş paradan Sahak ve
Manas'dan ben bi'l-vekâle taleb ederim” deyü inkârarına mukârin takrîr-i meşrûhı üzre bi'lvekâle tasaddî eylediği da‘vâsı şâyân-ı iltifât ve istimâ‘ olmayub ol vechile ba‘de'l-vefât
veresesinden müdde‘î mü’ekkil-i zevc-i merkûm Mardros'ın aslâ da‘vâya salâhiyyeti olmadığı
mü’ekkil-i zevc-i merkûm Mardros'a izâfeten vekîl-i merkûm İbrahim Efendi'ye tefehhüm
[ve] da‘vâ-yı mezkûresiyle merkûmân Sahak ve Manas'a bî-vech-i Şer‘î mu‘ârazadan men‘
olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'lyevmi's-sâdis aşer min Şa‘bâni'l-mu‘azzam sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 985
Alınan harc : 212.5 guruş
Fi, 1 Ağustos [12]91
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Fi, 23 Ş [12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 22/a
: 97
: 29.Ş.1292
: Merhum Halil oğlu Bekir'in küçük oğulları Mustafa ve Ahmed'e babalarından
intikal eden mal nemâsından nafaka bağlandığı, nafakanın çocukların
ihtiyaçlarına harcanması hususunda anneleri Fatıma Hâtun'a izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Ravnaz Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât eden
işbu Bekir ibn-i Halil bin Ebubekir'in sulbî sağîr oğılları Mustafa ve Ahmed'in tesviye-i
umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensube vasîleri vâlideleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu
bâ‘isi'l-vesîka Fatıma Hâtun ibnete Ahmed Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i
kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîsi oldığım oğıllarım sagîrân-ı mezbûrân Mustafa ve
Ahmed'in babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrûsları nemâsından zarûret-i
nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyeleriyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr
bulurılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır” didikde sagîrân-ı
mezbûrân Mustafa ve Ahmed'in zarûret-i nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı
zarûriyeleriyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh yetmiş beş guruş kıbel-i Şer‘den meblağ farz
u takdîr buyurılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîrân-ı mezbûrân Mustafa ve Ahmed'in
nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyelerine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve
inde'z-zafer sagîrân-ı mezbûrânın mâl-ı mevrûsları nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûre Fatıma
Hâtun'a izin verilmeğin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min
Şa‘bâni'l-mu‘azzam sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla Ferhad Molla, Hasan Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 22/a
: 98
: 25.L.1292
: Nefs-i kete Köyü'nde vefât eden Berberoğlu Mehmed'in küçük oğlu Hüseyin
için, babasından intikal eden mal nemasından nafaka bağlandığı, nafkanın
Hüseyin'in ihtiyaçlarına harcanması hususunda annesi Asiye Hanım'a izin
verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Nefs-i kete Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât
eden Berberoğlı Mehmed bin Şeref [bin] Mustafa bin Abdullah'ın sulbî sagîr oğlı Hüseyin'in
tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsivâlidesi zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu
bâ‘iseti'l-vesîka Asiye Hâtun ibnete Ahmed Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i
kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîsi oldığım oğlım sağîr-i mezbûr Hüseyin'in babası
müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrûsı nemâsından zarûret-i nafaka ve kisve bahâ
ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesiyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr bulurılub istidâneye
dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır” didikde sağîr-i mezbûr Hüseyin'in zarûret-i
nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesiyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh elli
guruş kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyurılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîr-i
mezbûrın nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce
istidâneye ve inde'z-zafer sağîr-i mezbûrın mâl-ı mevrûsı nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûre
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Asiye Hâtun'a izin verilmeğin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn
min Şevvâli'l-mükerrem sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Ferhad Molla, Ali Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 22/a
: 99
: 05.L.1292
: Kuruçeşme Mahallesi'nde vefât eden Yahudi milletinden İsak oğlu Yasef'in
küçük kızları Parla ve Saltana için kendilerine intikal eden mal ve nakid
nemasından nafaka bağlandığı, nafkayı ihtiyaçlarına hacamak üzere anneleri
Mozona'ya izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Kurıçeşme Mahallesi'nde mütemekkin iken bundan
akdem fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının Yahudî milletinden Yasef veled-i İsak veled-i
Yasef'in sulbiye sagîre kızları Parla ve Saltana'nın tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den
mensube vasîsileri anaları şahsı Şer‘an mu‘arrefe işbu bâ‘iseti'l-vesîka Mazona bint-i Aron
Meclis-i Şer‘-i Hatîr-i Lâzımü't-Tevkîr'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm
edüb “vasîleri oldığım kızlarım sagîretân-ı mezbûretân Parla ve Saltana'nın babaları
müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil bir bâb vakf menzilin sülüs hisse-i şâyi‘ası bedeli nemâsı
ile ammeteleri Cemile'nin sagîretân-ı mezbûretâna hîbe eylediği meblağ nemâsından zarûret-i
nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyeleriyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr
bulurılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır” didikde sagîretân-ı
mezbûretânın zarûret-i nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyeleriyçün işbu târîh-i
kitâbdan beher mâh otuz beş guruş kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyırub meblağ-ı
mefrûz-ı mezkûrı sagîretân-ı mezbûretânın nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı
zarûriyelerine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sagîretân-ı mezbûretânın
mâl-ı mevrûsları nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûre Mazona'ya izin verilmeğin mâ vaka‘a bi'ttaleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis min Şevvâli'l-mükerrem sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn
ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla, Ferhad Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 22/a
: 100
: 20.Ra.1292
: Şeyhhamid Mahallesi'nde arka arkaya vefât eden Kullabcı Salih oğlu Hüseyin
Molla ve Hayreddin oğlu Kullabcı Salih'in varislerinden Hüseyin Molla'nın
küçük kızı Zehra'ya babası ve dedesinden intikal eden mal nemasından nafak
bağlandığı, nafakayı Zehra'nın ihtiyaçlarına harcamak üzere annesi Nesibe'ye
izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Şeyhhâmid Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
müte‘âkıben fevt olan Hüseyin Molla ve babası Kullabcı Salih Ağa ibn-i Hayreddin bin
Abdullah'dan müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Hüseyin Molla'nın sulbiye sagîre kızı Fatımatü'zZehrâ'nın tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsivâlidesi zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile
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mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka Nesibe Hâtun ibnete Hacı Ali Ağa Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i
Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîsi oldığım kızım sağîre-i
mezbûre Zehra'nın babası ve li-ebb ceddi müteveffâ-yı mezbûrûndan müntakil mâl-ı mevrûsı
nemâsından nafaka-i zarûre ve kisve bahâsiyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr
bulurılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır” didikde sağîre-i
mezbûrenin babası ve li-ebb ceddi müteveffâ-yı mezbûrûndan müntakil mâl-ı mevrûsı
nemâsından nafaka-i zarûriye ve kisve bahâsiyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh yirmi guruş
cânib-i Şer‘-i şerîfden meblağ farz u takdîr buyurılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîre-i
mezbûre Fatımatü'z-Zehra'nın nafaka-i zarûriye ve kisve bahâsına harc u sarfa ve lede'l-hâce
istidâneye ve inde'z-zafer sağîre-i mezbûre Fatımatü'z-Zehra'nın mâl-ı mevrûsı nemâsına
rücû‘a vasî-i mezbûre Nesibe Hâtun'a izin verilmeğin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'lyevmi'l-ışrîn min şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla, Ferhad Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 22/a
: 101
: 25.B.1292
: Merhume Halil kızı Azime'nin erkek kardeşi Hüseyin'in küçük oğlu Nazif için
halasından intikal eden mal nemasından nafaka bağlandığı, nafakanın Nazif'in
ihtiyaçlarına harcanması için vasîsi Zenciye Fidani hanıma izin veriliği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Vahz-ı şark Mahallasi'nde sâkine iken bundan akdem
fevt olan Yumurtacı kızı Azime bint-i Halil bin Abdullah'ın li-ebb er karındaşı müteveffâ
Hüseyin bin el-mezbûr Halil'in sulbî sagîr oğlı Nazif'in tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den
mensûbe vasîsizâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka Zenciy Fidani bint-i
Abudullah Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm
edüb “vasîsi oldığım sağîr-i mezbûr Nazif'in li-ebb ammetesi müteveffât-ı mezbûreden
müntakil mâl-ı mevrûsı nemâsından nafaka-i zarûriysiyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u
takdîr [Vr. no: 22/b] buyurılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır”
didikde sağîr-i mezbûr Nazif'in li-ebb ammetesi müteveffât-ı mezbûreden müntakil mâl-ı
mevrûsı nemâsından nafaka-i zarûriysiyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh on guruş cânib-i
Şer‘-i şerîfden [meblağ] farz u takdîr buyırub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûr sagîr-i mezbûr
Nazif'in nafaka-i zarûriyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sağîr-i
mezbûr Nazif'in mâl-ı mevrûsı nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûre Zenciye Fidani'ye izin
verilmeğin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min şehr-i Recebü'lferd sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Ferhad Molla, Ali Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 22/b
: 102
: 21.C.1292
: Azebbey Mahallesi'nden İbrahim oğlu İbrahim Asaf Efendi'inin kendisine
borçlu olan Abdullah oğlu Hacı Ahmed Efendi'yi ibrâ ettiği.

199

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Azebbey Mahallesi ahâlîsinden İbrahim Asaf Efendi
ibn-i İbrahim Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de işbu bâ‘isi'l-vesîka Bedestânî el-Hâcc Ahmed
Efendi ibn-i Abdullah Ağa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb “hâl-i sığrımda
ceddem müteveffâ Mehmed Aref Bey ibn-i Mehmed Said Bey'den mevrûs ve müntekıl
malımdan vâlidem ve vasî-i mensûbem işbu hâzıra-i bi'l-meclis Şahine Hanım ibnete
Ferhad'ın yedinden gâ’ib-i ani'l-meclîs tekâ‘üd Osman Ağa ibn-i Abdullah'ın bi'l-istidâne ahz
ü kabz eylediği üçbin guruşın edâsına mezbûr el-Hâcc Ahmed Efendi tarafından bi'l-emr ve'lkabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile kefîl ve zâmin olmağla kefâlet-i muhkiyesine
binâ’en meblağ-ı mekfûlün-bih merkûm üçbin guruşın beşyüz guruşını rızâmla hat u tenzîl
edüb bakıyyesi olan iki bin beşyüz guruşı dahi kefîl-i mezbûr el-Hâcc Ahemd Efendi bana edâ
ve teslim ben dahi yedinden tamâmen ahz ü kabz etmemle meblağ-ı merkûm ile nemâsına
müteallık da‘vâdan medyûn-ı mezbûr ile kefîl-i merkûm el-Hâcc Ahmed Efendi'nin zimmetini
ibrâ-i âmm-ı sahîh-i Şer‘î ile ibrâ ve ıskât eyledim” didikde gıbbe't-tesâdîkı'ş-Şer‘î mâ vaka‘a
bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâdî ve'l-ışrîn min Cemâziye'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Mehmed Rakım Efendi, Rıza Molla Ali Kalfa ve gayrihim.
Harc numrosı :789
Alınan harc : 62.5 guruş
Fi, 11 Temmuz [12]91
Fi, 21 C [12]92
İbrâ’
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 22/b
: 103
: 16.Za.1292
: Simkeş Mahallesi'nde vefât eden Mehmed oğlu Attâr Ali Bey'in Uzunçarşı'da
bulunan bir attâr dükkânı ile eskici dükkânınının merhumun çocuklarının
nafakası için Yorgi oğlu Rum Yavakim'e kiralandığı.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Simkeş Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât
eden Attâr Ali Bey ibn-i Mehmed Habib bin Abdullah'ın sulbî sagîr oğlılları Mehmed Emin
ve Ahmed Muhtar'ın vâlideleri ve tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensube vasîleri zâtı
ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe Ganime Hanım ibnete Mustafa Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de
devlet-i aliyye tebe‘asının Rum milletinden işbu hâmili'r-rakîm bakkal Yavakim veled-i Yorgi
muvâcehesinde bi'l-vesâye ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb “Uzunçarşu'da kâ’in etrâf-ı
erba‘ası Kömüşoğlı Heci Vanil veled-i Serkiz veled-i Hüdâverdi dükkânı ve zahri
Mahmudpaşa Han Kapusı ve tarîk-ı âmm ile mahdûd bir bâb attâr dükkânı ve altında bir bâb
eskici dükkânı müteveffâ-yı mezbûr Ali Bey'in hayâtında ile'l-vefât bi'l-icâreteyn müstakıllan
taht-ı tasarrufında ba‘d-ı vefâte sagîrân-ı mezbûrâna ber-kânûn-ı münîf intikâl-i âdî ile intikâl
edüb sagîrân-ı mezbûrânın nafaka-i zarûreleriyçün âhara îcârı iktizâ etmekle dükkân-ı
mezkûrın icâre-i seneviyesi izn-i Şer‘ ve münâdi ma‘rifetiyle lede'l-müzâyede rağabât-ı nâs
inkıtâ‘ında merkûm Yavakim üzerinde bir seneligi beş bin yüz elli guruşda karâr edüb
meblağ-ı mezbûr dükkan-ı mezkûrın senevî ecr-i misli idügi bi'l-ihbâr mütehakkık olmağla
ben dahi ükkân-ı mezkûrı işbu târîh-i rakîmdan üç sene tamâmına değin zabt ve tasarruf
etmek üzre karâr-ı müzâyedesi olan meblağ-ı merkûm beş bin yüz elli guruşdan üç seneliğini
icâre-i sahîha-i Şer‘iye ile merkûm Yavakim'e on beş bin dört yüz elli guruş ücret
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tesmiyesiyle bâ-re’y-i mütevellî bi'l-vesâye îcâr ve teslîm eylediğmde ol dahi ber-vech-i
muharrer isticâr ve tesellüm ve kabûl edüb ücret-i müsemmâ-yı mezkûreden beher mâh dört
yüz yirmi dört buçuk guruşını sagîrân-ı mezbûrânın nafaka-i mukadderelerine sarf etmek üzre
merkûm Yavakim bana edâya ta‘ahhüd eyledi” didkde gıbbe't-tasdîkı'ş-Şer‘î mâ vaka‘a bi'ttaleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâdis aşer min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Mehmed Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla, Ferhad Molla ve gayrihim.
Harc numrosı : 1207
Alınan harc : 309 guruş
Fi, 04 Kânûn-ı evvel [12]91
Fi, 17 R [12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 22/b
: 104
: 27.L.1292
: İkikapulımescid Mahallesi'nde kimsesiz olarak vefât etmiş olan Mustafa oğlu
Nalbant Mustafa'nın, Akçağlansu Vakfı Mütevellisi Mehmed Said Ağa elinden
aldığı borcunu ödemeden ölmesi ile, terekesinden olan bağın satılarak Beytü'lMâl'a devredilen bedelinden adı geçen vakfa olan borcunun ödeneceği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Velişemseddin Mahallesi ahâlîsinden Akçağlan âb-ı
lezîzi nukûd-ı mevkûfesi mütevellî-i lâhıkı Mehmed Said Ağa ibn-i Hacı Mehmed Sadık nâm
kimesne mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de “mahrûsa-i mezbûre
mahllâtından İkikapulımescid Mahallesi'nde sâkin iken işbu târîh-i i‘lâmdan on altı sene
mukaddem fevt olan Na‘l-bend Mustafa bin Mustafa bin Abdullah'ın zâhirde vâris-i ma‘rûf ve
ma‘rûfesi olmayub bi'l-cümle terekesi cânib-i beytü'l-mâla â’id ve râci‘ olmak zu‘mıyla
müteveffâ-yı mezbûrın terekesinden olan mahrûsa-i mezbûre civârında Hançerli Medresesi
nâm mahalde vâki‘ etrâfı Dağlı Hasan bin Mustafa bin Abdullah ve Yörük Ali bin Abdullah
bin Abdülgaffâr ve Abdurrahman bin Hasan ibn-i Abdullah bâğları ve tarîk-ı âmm ile mahdûd
ve arzı İshak Paşa Vakfı'na mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü derûnında mağrûs bi'l-cümle
kerûmi mülk tahmînen bir buçuk dönüm bir kıt‘a bâğı ber-mûceb-i nizâm dört yüz elli guruşa
âhara bey‘ ile semenine bi'l-me’mûriye vaz‘u'l-yed olub hâlâ mahrûsa-i mezbûrede Defter-i
Hâkânî İdâre-i Behiyyesi'ne me’mûr zikr-i âtî hasûsda husûmet ve redd-i cevâba kıbel-i
Şer‘den me’zûn olan fütüvvetlü Necat Bey Efendi ibn-i Müfîd Efendi tarafından vekîl-i
müseccel-i Şer‘îsi Mustafa Efendi ibn-i Ömer muvâcehesinde “müteveffâ-yı mezbûr Mustafa
hayâtında nukûd-ı mevkûfe-i mezkûreden ve mütevelli-i sâbık Arif Ağa ibn-i Abdullah
yedinden istikrâz ve kabz ve umûrına sarfen istihlâk eylediği üç yüz seksen guruş
mukâbelesinde bâğ-ı mahdûd-ı mezkûrı takdîm ile rehn vaz‘ ve mütevellî-i sâbık-ı mezbûra
teslîm edüb deyn-i meblağ-ı merkûmı îfâ ederek bâğ-ı mezkûrı fekk ve tahlîs etmeksizin
vefâtıyla bâğ-ı mezkûrdan başka terekesi olmadığına binâ’en mü’ekkil-i mûmâ-ileyhânın
vâzı‘ü'l-yed oldığı meblağ-ı merkûmdan deyn-i meblağ-ı mezbûr üç yüz seksen guruşı bi'ttevliye taleb ederim” deyü da‘vâ etdikde gıbbe'l-istintâk vekîl-i mezbûr Osman Efendi dahi
bi'l-vekâle cevâbında “ber-vech-i muharrer bâğ-ı mahdûd-i mezkûr semeni olmak üzre ol
mikdâr guruşı mü’ekkile-i efendi-i mûmâ-ileyhânın bi'l-me’mûriye vaz‘-ı yedini ikrâr
mâ‘adâyı bi'l-vekâle inkâr etmekle müdde‘î-i mütevellî-i mezbûreden ber-vech-i muharrer
da‘vâ-yı mezkûresini mübeyyin beyyine taleb olındıkda mahrûsa-i mezbûre mahallâtından
Mücellidî Mahallesi ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kır sakallı Eskici İsmail bin Mehmed bin
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Abdullah [Vr no: 23/a] ve mahalle-i mezbûre ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kır sakallı
Semerci Halil bin Ahmed bin Hacı Hasan nâm kimesneler li-ecli'ş-şahâde meclis-i Şer‘a
hâzırân olub istişhâd olındıklarında “fi'l-hakîka müteveffâ-yı mezbûr Mustafa bin Mustafa bin
Abdulla işbu târîh-i i‘lâmdan on altı sen mukaddem hayâtında mâlik ve mutasarrıf oldığı
Hançerli Medresesi nâm mahalde kâ’in etrâfı Dağlı Hasan bin Mustafa bin Abdullah ve
Yörük Ali bin Abdullah bin Abdülgaffar ve Abdurrahman bin Hasan bin Abdullah bâğları ve
tarîk-ı âmm ile mahdûd arzî İshak Paşa Vakfı'na mukâta‘alu derûnında mağrûs kerûmî mülk
tahmînen bir buçuk dönüm bâğını rehn ederek Akçağlansu bâ nukûd-ı mevkûfesi mütevellîsi
sâbık Arif bin Abdullah yedinden ve nakûd-ı mevkûfe-i mezkûreden üç yüz seksen guruş
istikrâz ve kabz ve umûrına sarfla istihlâk eylediği bizim ma‘lûmımızdır. Biz bu husûsa bu
vechile şâhidleriz şahâdet dahi ederiz” deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe
ber-nehc-i Şer‘î edâ-i şahâdet-i Şer‘iye etmeleriyle şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘ası
vechile mahalle-i mezbûre muhtârı Hacı Ahmed bin Mehmed ve Muhtâr-ı sânî Halil Ağa ibni İbrahim ve Halvacı Mehmed bin Hasan ve Ali Ağa ibn-i Hüseyin nâm dört nefer kesândan
evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde
idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık olmağın mûcebiyle müteveffâ-yı mezbûr terekesinden bâğ-ı
mübî‘-i mezkûr semeninden mü’ekkil-i mûmâ-ileyhin bi’eyy-i mûrise vaz‘u'l-yed oldığı
meblağ-ı mezkûr dört yüz elli guruşdan meblağ müdde‘î-i merkûm üç yüz seksen guruşı
müsted‘î mütevellî-i mezbûr Mehmed Said Ağa'ya edâ ve teslîme mü’ekkil-i mûmâ-ileyhe
izâfetle vekîl-i mezbûr Mustafa Efendi'ye tenbîh olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine
i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min Şevvâli'l-mükerrem
sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 23/a
: 105
: 29.L.1292
: Memiş Köyü'nden Osman kızı Fatıma Hâtun'un bazı eşya ve mülkünü torunu
Mustafa oğlu Osman'a hîbe ettiği.

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i enverden
bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl kılınan kısmet-i askeriye ketebesinden Hacı Hüseyin Efendi ma‘an
meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile mahrûsa-i Bursa kurâsından Memiş Karyesi'nde kâ’in Fatıma Hâtun
ibnete Osman menziline varub zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi müslimîn hâzır oldıkları
hâlde akd-i meclîsi'ş-Şer‘-i âlî etdikde zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe mezbûre Fatıma Hâtun
meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda torunı işbu bâ‘isi'l-vesîka Osman bin Mustafa mahzarında bitav‘ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb “akd-i âti'z-zikrin sudûrına degin silk-i mülk-i
sahîhimde münselik emlâkimden karye-i mezbûre civârında Hamzaderesi nâm mahalde vâki‘
etrâf-ı erba‘ası İdris Efendi ibn-i Mustafa ve Uzun İbrahim oğlı Hüseyin bin İbrahim ve
Tahtalı Mustafa bin Abdülkadir ve Salih bin İbrahim bağları ve tarîk-ı âmm ile muhdûd arzı
Hass-ı Biga Çavuş Vakfı'na mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü tahmînen iki dönüm bir kıt‘a bâtemessük mezbûran İbrahim oğlı Hüseyin ve Tahtalı Mustafa bağları ve tarîk-ı âmm
tarafından bir dönüm mahalli ifrâz ve alâmet-i fâsıla ve sakîle ba‘de'l-ihbâr mahall-i müfrez-i
mezkûr ile yedimde mâlım olan iki aded harbî yorgan ve bir baş yasdığı ve bir kenarlı tebsi ve
bir hurda sini ve bir kapaksız tencere ve bir Sûriye sahan ve bir lenger ve bir su bakracı
torunum mezbûr Osman'a bilâ-mâni‘ hîbe-i sahîha-i Şer‘iye ile hîbe ve temlîk ve teslîm
eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer ittihâb ve tesellüm ve kabûl etmekle mahall-i

202

müfrez-i mezkûr ile eşyâ ve evân-ı nuhâs-ı muharrere-i mezkûrelerde benim aslâ ve kat‘â
alâka ve medhalim kalmayub torunum mezbûr Osman'ın ber-vech-i muharrer mülk ve mâl-ı
mevhûbi almışdır” didikde gıbbe't-tasdîkı'ş-Şer‘î vâki‘ hâli kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde
istimâ‘ ve ketb ve tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile meclîs-i Şer‘-i Kadîm'e gelüb alâ
vukû‘a inhâ ve tahrîr etmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min
Şevvâli'l-mükerrem sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Karyeden Kulakoğlı Emin, Muhtâr-ı evvel Nureddin, Karyeden Mehmed
Çavuş, Karyeden Kaba Ali, Karyeden Feyzullah, Hasan Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 23/a
: 106
: 27.Ş.1292
: Çalı Köyü'nde vefât eden Salih oğlu Hacı Salih varislerinden damadı
Mehmed Emin oğlu Mehmed Çavuş ile oğlu Hacı Yakub arasındaki veraset
davasında Hacı Yakub'un haklı bulunduğu ve Mehmed Çavuş'un bu gibi yersiz
davalardan men edildiği.

Oldır ki,
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve fasl u hasmiyçün bi'l-iltimâs kıbel-i
Şer‘den me’zûnen irsâl olınan kısmet-i askeriye ketebesinden E's-Seyyid İsmail Efendi ma‘an
meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile mahrûsa-i Bursa kurâsından Çalı Karyesi'nde vâki‘ zikr-i âtî
münâzi‘un-fîh olan menziline varub isimleri cerîde-i Şer‘de muharrer bî-garaz müslimîn
huzurlarında akd-i meclîsi'ş-Şer‘-i âlî etdikde karye-i mezbûrede sâkin iken bundan akdem
vefât eden el-Hâcc Salih bin Salih bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi
Selime bint-i Abdülkerim ile sulbî kebîr evlâdı Hacı Yakub ve Zeyneb ve Fatıma'ya
münhasıra ba‘dehu bint-i mezbûre Fatıma dahi fevt olub verâseti zevc-i metrûki Mehmed
Çavuş İbn-i Mehmed Emin ile vâlidesi mezbûre Selime ve sedrî sagîr evlâdı Ali ve Hadice'ye
münhasıra ba‘dihimâ ibn-i mezbûr Ali dahi fevt olub verâseti babası mezbûr Mehmed Çavuş
ile min kable'l-ümm ceddesi mezbûre Selime'ye inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver
tahakkukdan sonra sagîre-i mezbûre Hadice'nin babası ve velîsi zevc-i mezbûr Mehmed
Çavuş meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda zikr-i âtî mülke vaz‘-ı yedi beyyine-i âdile ile mütehakkık
olan işbu râfi‘i'l-i‘lâm ibn-i mezbûr Hacı Yakub muvâcehesinde “işbu derûnında akd-i meclîsi Şer‘-i âlî olınan etrâf-ı erba‘ası Osman bin İbrahim bin Abdullah ve Aşık İsmail bin
Mehmed Ali bin İsmail ve Eskici Hüseyin bin İbrahim bin Abdurrahman menzilleri ve tarîk-ı
âmm ile mahdûd arsası Cennet-mekân Hüdâvendigâr Gâzî tâbe serâhu Hazretleri Evkâf-ı
Şerîfesi'ne mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü üzerinde mevcûde bi'l-cümle ebniyesi mülk üç
beyt-i ulvî ve bir sufe ve iki ahur ve bir beyt-i süflî ve bir samanlık ve bir fırın ve bir mikdâr
havluyı müştemil bir bâb menzil ile şehr-i Bolı nâm mahalde kâ’in etrâf-ı erba‘ası Hacı
Hüseyin oğlı Mustafa bin Osman ibn-i Abdullah ve Koca Loğa oğlı Abdullah bin
Abdurrahman bağları ve tarîk-ı âmm ile muhdûr arzı vakf-ı müşârun-ileyhe mukâta‘a-i
kadîme-i ma‘lûmelü ve derûnında mağrûs kerûmî mülk cem‘an iki dönüm bir kıt‘a bâğ
müteveffâ-yı evvel-i mezbûr el-Hâcc Salih'in hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki
ba‘d-ı vefâtihim benimle kızım sağîre-i mezbûre Hadice ve mezbûr Hacı Yakub ve
mezbûretân Selime ve Zeyneb'e mes’ele-i mîrâsımız vechile münâsafetenmevrûs olmış iken
mezbûr Hacı Yakub menzil-i mahdûd-ı mezkûrın mezbûr Osman menzili ba‘zan tarîk-ı âmm
taraflarında vâki‘ bir beyt-i ulvî ve beyt-i süflî ve bir mikdâr havlu mahalliyle bâğ-ı mahdûd-ı
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mezkûrın merkûm Hası Hasan oğlı Mustafa bâği tarafından nısfını fuzûlî zabt ve hâla vaz‘u'lyed etmekle su’âl olunub benilme kızım sağîre-i mezbûre Hadice'nin mahall-i mezkûrda olan
hisse-i irsiye-i şâyi‘a-i ma‘lûmemizden keff-i yed ve vech-i lâyıkıyla bana teslîme mezbûr
Hacı Yakub'a tenbîh olınmak bi'l-verâse ve bi'l-velâye matlûbımdır” deyü da‘vâ etdoikde
gıbbe's-suâl ve'l-istintâk mezbûr Hacı Yakub dahi cevâbında menzil ve bâğ-ı mahdûd-i
mezkûr babam müteveffâ-yı evvel-i mezbûrın hayâtında yedinde mülki oldığını ve hâlâ
kendünin mahall-i mezkûrelere müstakıllen vaz‘u'l-yedin ikrâr “lâkin babam müteveffâ-yı
evvel-i merkûm el-Hâcc Salih târîh-i vefâtından yirmi beş sene mukaddem hayâtında ve
benim hal-i sığarımda hıtân cem‘iyetimde mahall-i mezkûrları ifrâz ve alâmet-i fâsıla vaz‘ıyla
ba‘de'l-imtiyâz müfrez-i mahall-i mezkûrları bilâ-mâni‘ hîbe-i [Vr. no: 23/b] sahîh-i Şer‘iye
ile bana hîbe ve temlîk ve teslîm ve yine hîbede bi'l-velâye ittihâb ve kabz ve kabûl ve
etmekle binâ’en-aleyh menzil ve bâğ-ı mahdûd-i mezkûrın müfrez-i mezkûrları târih-i
mezkûrdan berü ber-minvâl-i muharrer mülk-i mevhûbem olmak üzre be-hakk vaz‘-ı yed ve
tasarruf ederim” deyü inkara mukârin eylediği def‘ini karye-i mezbûre ahâlîsinden orta boylı
elâ gözli kır sakallı Mustafa bin Hüseyin bin Osman ve orta boylı elâ gözli kır sakallı Hasan
bin Hasan bin Osman Ağa'nın menzil ve bâğ-ı mahdûd-i mezkûrına müfrez mahllerini tahdîd
ve irâ’e ederek eyledikleri şahâdetleri bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât edüb şâhidân-ı
mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile Osman bin İbrahim ve Ahmed bin Hüseyin ve Süleyman
bin Feyzullah ve Hüseyin bin Ahmed nâm dört nefer kesândana evvelâ bâ-varaka-i mestûre
sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri ihbâr olınmagın
mûcebiyle müdde‘î ve zevc ve velî-i mezbûr Mehmed Çavuş da‘vâ-yı mezkûresiyle Hacı
Yakub'a bî-vech-i Şer‘î vâki‘ olan mu‘ârazadan men‘ olındığı kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde
istimâ‘ ve ketb ü tahrîr ma‘an meb‘ûs ümenâ-i Şer‘le meclis-i Şer‘-i kavîme gelüb alâ vuku‘a
inhâ ve takrîr eylediği tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'lemr. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min Şa‘bâni'l-mu‘azzam sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve
elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 23/b
: 107
: 11.N.1292
: Bedreddin Mahallesi'nde vefât eden Ermeni milletinden Nikos oğlu
Karabet'in nakid terekesi borcunu karşılamağından, Yediserviler mevkiindeki
bir bağının satılarak bocunun ödenmesine izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Bedreddin Mahallesi'nde mütemekkin iken bundan
akdem fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının Ermeni milletinden Ağzıbüyük Karabet veled-i
Nikos veled-i Hüdâverdi'nin verâseti her biri teba‘a ve millet-i merkûmeden zevcesi Sofi binti Karabet ile sulbiye sağîre kızı Hiberik ve li-ebeveyn er karındaşı sagîr Misanik'e bi'l-ihbâr
inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sagîre bint-i merkûme Hiberik'in anası ve tesviye-i
umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsişahsı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe zevce-i merkûme Sofi
tarafından vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi li-ebeveyn er karındaşı tebe‘a-i merkûmeden Agob veledi Karabet meclîs-i Şer‘-i hatîrde sagîr-i ahh-ı merkûm Misanik kezâlik anası ve tesviye-i
umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsişahsı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe Bekize bint-i Karabet
tarafından vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi tebe‘a-i merkûmeden Hürmez veled-i Bedros hâzır oldığı
hâlde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “mahrûsa-i mezbûre zeylinde Yediserviler
nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Kotacı Mehmed Ağa ibn-i Abdullah ve merkûm Herni ve
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Asvadır veled-i Ohannes bağları ve tarîk-ı hâss ile mahdûd arsası İshak Paşa Vakfı'na
mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü üzerinde mağrûs bi'l-cümle kerûmî mülk tahmînen bir buçuk
dönüm bir kıt‘a bâğ müteveffâ-yı merkûmın sağlığında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki
ba‘d-ı vefâte terekesinden mü’ekkilem zevce-i merkûme Sofi ile vasîsi oldığı sagîre-i
merkûme Hiberik ve sagîr-i ahh-ı merkûm Misanik'e mes’ele-i mîrâsları vechile mevrûs olub
lakin müteveffâ-yı merkûmun tereke-i menkûlâtı düyûn-ı müsbetesine vefâ olmamağla bâğ-ı
mezkûrdan zarûret-i düyûn-ı müsbetesiyçün âhara bey‘i iktizâ etmekle bâğ-ı mahdûd-ı
mezkûr bi'l-izni'ş-Şer‘î lede'l-müzâyede bey‘ olub semeninden düyûn-ı müsbetesi îfâ olınmak
bî-garaz erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr mü’ekkilem zevce-i mezbûre ile mü’ekkil-i vasî-i
merkûmeye izâfetle benimle vekîl-i hâzır-ı merkûm Hürmez'e izin verilmek bi'l-vekâle
murâdımdır” didikde hakîkat-i hal vekîl ve vasî-i merkûm Karabet'in takrîr-i meşrûhı üzre
oldığı bi'l-ihbâr mütehakkık olmağla bâğ-ı mahdûd-ı mezkûr bi'l-izni'ş-Şer‘î mecma‘u'n-nâs
olan mahallerde nidâ ve müzâyede olub rağabât-ı nâs inkıtâ‘ında İzaziye veled-i Habtor
üzerinde bin elli guruşda karar edüb ziyâde semen ile şirâya talib-i âharı dahi zuhûr
etmediğinden mâ‘adâ meblağ-ı mezbûr bâğ-ı mahdûd-ı mezkûrın el-yevm semen-i misli ve
kıymet-i adli oldığı erbab-ı vukûf ihbarlarıyla zâhir ve mütehakkık olmağın bâğ-ı mahdûd-ı
mezkûrın semen-i misli idügi ihbâr olınan meblağ-ı mezkûr bin elli guruş merkûm İzaziye'ye
bey‘ ve semenini ahz ü kabz ve müteveffâ-yı merkûmun defter-i kassâmına idhâlen düyûn-ı
müsbetesine edâ etmek üzre mü’ekkiletân-ı vasîyân-ı merkûmân Sofi ve Bekiz'e izâfetle
vekîl-i merkûm Karabet ile vekîl-i hâzır-ı merkûm Hürmez'e izin verilmegin mâ vaka‘a bi'ttaleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min şehr-i Ramazânü'l-mübârek sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Ali Molla, Esad Molla, Ferhad Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 23/b
: 108
: 09.N.1292
: Tatarlar Mahallesi'nde vefât eden Ahmed oğlu Kocabaşoğlu Hüseyin'in
varislerinden kız ve erkek kardeşleri Fatıma ve Mustafa arasındaki veraset
davasında Mustafa'nın haklı olduğu ve Fatıma elinde bulunan hakkının
Mustafa'ya verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Tatarlar Mahallesi'nde sâkin iken işbu târîh-i i‘lâmdan
beş sene mukaddem vefât eden Kıbtî Kocabaşoğlı Hüseyin bin Ahmed bin Hacı Mustafa'nın
verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Abdullah ile li-ebeveyn kız
karındaşı Fatıma ve diger li-ebeveyn er karındaşı müteveffâ Hasan'ın sulbî kebîr oğlı
Mustafa'ya münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sanra ibne'l-ahh-ı
merkûm Mustafa mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zikr-i âtî bir bâb
mülk menzile vâzı‘atü'l-yed oldığı beyyine-i âdile ile mütahakkık olan zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile
mu‘arrafe işbu râfi‘atü'l-i‘lâm uht-i merkûm Fatıma muvâcehsende “mahalle-i mezburede
vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Süleyman bin Süleyman bin Abdullah ve Eskici Alioğlı Mustafa bin Ali
bin Abdullah menzilleri ve tarafeyni tarîk-ı âmm ile mahdûd bir beyt-i süflî ve bir sofa ve bir
mikdâr havluyı müştemil yeri dahi mülk bir bâb menzil mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm
Hasan'ın hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ve bad-i vefât terekesinden benimle
zevce-i mezbûre Ümmügülsüm ve uht-ı merkûme Fatıma'dan her birimize mes’ele-i
mîrâsımız vechile mevrûs olmış iken uht-i merkûme Fatıma mecmû‘ menzil-i mahdûd-ı
mezkûrı fuzûli ve bi-gayr-i hak zabt ve vaz‘-ı yed etmekle su’âl olınub menzil-i mahdûd-ı
mezkûrda olan hisse-i irsiye-i şâyi‘a-i ma‘lûmemden keff-i yed ve vech-i lâyıkıyla bana
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teslîme uht-i merkûme Fatıma'ya tenbîh olınmak bi'l-verâse matlûbımdır” deyü da‘vâ etdikde
gıbbe's-suâl ve'l-istintâk uht-ı merkûme Fatıma dahi cevâbında “menzil-i mahdûd-ı mezkûr
müteveffâ-yı merkûmun hayatında müstakıllen yedinde mülki oldığını ve hâlâ kendünin
mecmû‘ına vaz‘-ı yedini ikrâr edüb “lâkin karındaşım müteveffâ-yı merkûm Hüseyin bin
Ahmed bin Mustafa hayatında târîh-i vefâtından üç sene mukaddem menzil-i mahdûd-ı
mezkûrı beş yüz elli guruş semen-i medfû‘ ve makbûz mukâbili bi'l-îcâb ve'l-kabûl bânen ve
sahîhan ve kat‘ıyyen bana bey‘ ü temlîk ü teslîm ben dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve
temellük ve tesellüm ve kabûl binâ’en-aleyh menzil-i mahdûd-ı mezkûr târîh-i mezkûrdan
berü ber-minvâl-i muharrer yedimde mülk-i müşterâm olmak üzre be-hakk vaz‘-ı yed ve zabt
ve tasarruf ederim” deyü müdde‘î-i merkûm Mustafa'nın inkârına mukârin tasaddî eylediği
şirâ müdde‘âsını ba‘de'l-istimhâl ve'l-imhâl müddet-i mehl-i Şer‘î mürûrında ityân-ı
beyyineden izhâr-ı acz edüb talebiyle merkûm Mustafa bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î tahlîf
olınmağın mûcebiyle uht-i merkûm Fatıma def‘-i mezkûr müdde‘âsıyla bilâ-beyyine vâki‘
olan mu‘ârazadan ba‘de'l-men‘ menzil-i mahdûd-ı mezkûrın rub‘ hisse-i şâyi‘asından keff-i
yed ve müdde‘î-i merkûm Mustafa'ya vech-i lâyıkıyla teslîme uht-i merkûme Fatıma'ya tenbîh
olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'lyevmi't-tâsi‘ min şehr-i Ramazânü'l-mübârek sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 24/a
: 109
: 07.R.1292
: Ermeni milletinden Siropa oğlu Manas Ağa'ya olan borcunu ödeyemeden
vefât eden, Hâcetayyib Mahallesi'nden İbrahim oğlu Mustafa'nın borcuınun,
verâsetine hükmeden oğlu İbrahim tarafından ödeneceği.

Oldır ki,
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i
enverden bi'l-iltimâs me’zûnen bi'l-hükm irsâl olınan kısmet-i askeriye ketebesinden E'sSeyyid İsmail Efendi ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile mahrûsa-i Bursa kurâsından Nefs-i kete
Karyesi'nde kâ’in vakf odaya varub karye-i mezbûre Muhtârı Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin ve
İhtiyâr Meclisi A'zâsından İbrahim Ağa bin Mehmed ve Süleyman bin Ahmed ve Hasan bin
Tahir nâm kimesneler hâzır oldıkları hâlde akd-i meclîsi'ş-Şer‘-i âlî etdikde mahrûsa-i
mezbûre mahallâtından Hâcetayyib Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i aliyye tebe‘asının
Ermeni milletinden Yuri oğlı Manas Ağa veled-i Siropa tarafından husûs-ı âti'l-beyânda taleb
ve da‘vâ ve ahz ü kabza vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi işbu râfi‘i'l-i‘lâm Hâfız Mehmed Emin
Molla ibn-i Hacı İsmail meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda karye-i mezburede sâkin iken bundan
akdem vefât eden Mustafa bin İbrahim bin Hacı Ahmed'in verâseti zevce-i menkûha-i
metrûkesi Şefika bint-i Mustafa ile zevce-i ûlâ-i müteveffiyesi Şerife Bedriye bint-i İsmail'den
mütevellide sulbiye sagîre kızları Zekiye ve Şerife Zeyni ve er karındaşı kebîr İbrahim'e
inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sagîretân-ı mezbûretân Zekiye ve
Şerife Zeyni'nin ammîleri ve tesviye-i umûrına kıbel-i Şer‘den mensub vasîleri olub tereke-i
müteveffâ-yı mezbûra bi'l-verâse ve bi'l-vesâye vaz‘u'l-yed oldığı beyyine-i Şer‘iye ile
mütehakkık olan ahh-ı mezbûr İbrahim muvâcehesinde “yedimde ibrâz eylediğim bin iki yüz
seksen altı senesi Saferi'l-hayrının gurresi târîhiyle müverrah varaka-i sahîha üzerinde
muharrer bir kıt‘a deyn tahvîli mantûkınca müteveffâ-yı merkûm Mustafa hayâtında
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mü’ekkilem merkûm Manas Ağa yedinden ve mâlından istikrâz ve ahz ü kabz ve umûrına
sarfla istihlâk eylediği bin üç yüz guruşı kable'l-edâ ve'l-îfâ vefât etmekle meblağ-ı mezbûr
bin üç yüz guruşı ber-vech-i muharrer vâzı‘ü'l-yed oldığı müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i
vâfiyesenden mü’ekkilem merkûm Manas Ağa içün bana edâya ahh-ı mezbûr İbrahim'e
tenbîh olınmak bi'l-vekâle murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe'l-istintâk vasî-i ahh-ı
mezbûr İbrahim dahi cevâbında tereke-i müteveffâ-yı mezbûra bi'l-verâse ve bi'l-vesâye
vâzı‘ü'l-yed oldığını ikrâr lâkin müdde‘î-i vekîl-i mezbûr Hâfız Mehmed Emin Molla'nın berminvâl-i muharrer da‘vâsını inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûr Hâfız Mehmed Emin Molla'dan
ber-vech-i meşrûh da‘vâ-yı mezkûresini mübeyyin beyyine taleb olındıkda karye-i mezbûre
ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kırca sakallı Boşnak Mehmed bin Bayram bin Hasan ve orta
boylı elâ gözli sarı bıyıklı matrûş Hamza oğlı Hüseyin bin Hamza bin Mehmed nâm
kimesneler şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât etmekle şâhidân-i mezbûrân
usûl-i mevzû‘ası vechile karye-i mezbûre muhtârı ve ihtiyârından Ali Bey bin Hüseyin ve
Osman bin Süleyman ve Bayram bin Hasan ve Mehmed bin Hamza nâm dört nefer kesândan
evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde
idükleri ba‘de'l-ihbâr mü’ekkil-i merkûm tahlîf olınmagın mûcebince meblağ-ı müdde‘â-i
merkûm bin üç yüz guruş bi'l-verâse ve bi'l-vesâye vâzı‘ü'l-yed oldığı müteveffâ-yı mezbûrın
terekesinden müdde‘î vekîl-i mezbûr Hâfız Mehmed Emin Molla'ya edâ ve teslîme vasî-i ahhı mezbûr İbrahim'e tenbîh oldığı kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîr ve
ma‘an meb‘ûs ümenâ-i Şer‘ile Meclis-i Şer‘-i Kadîm'e gelüb alâ vukû‘a inhâ ve takrîr
eylediği tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'lyevmi's-sâbi‘ min şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 24/a
: 110
: 23.Z.1292
: Çukur Mahallesi'nde vefât etmiş olup, kimsesiz zannıyla terekesi satılarak
Beytü'l-Mâl'e verilen İbrahim kızı Aişe'nin, İbrahim isminde bir kardeşinin
ortaya çıkmasıyla, Beytü'l-Mâl'e aktarılan meblağın İbrahim'e iâde edileceği.

Oldır ki,
Hüdâvendigâr Vilâyet-i Cilîlesi dâhilinde Atranos Kazâsı kurâsından Bayındır Karyesi
ahâlîsinden olub zikr-i âtî verâset iddi‘âsıyla zuhîr eden İbrahim bin İbrahim bin Hasan
mahrûsa-i mezbûre mahkemesinden Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de mahrûsa-i mezbûre
mahallâtından Çukur Mahallesi'nde sâkin iken işbu târîh-i i‘lâmdan on bir sene mukaddem
fevt olan Aişe Hâtun ibnete İbrahim bin Hasan'ın zahirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmayub
bi'l-cümle terekesi cânib-i beytü'l-mâla â’id ve râci‘ olmak zu‘miyle ol târîhde Hüdâvendigâr
Vilâyeti Muhâsebecisi izzetlü İzzet Efendi tarafından vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi ketebeden
Mahmud Efendi ibn-i Abdülhadi Efendi ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘ile tahrîr ve tanzîm ve bi'lmüzâyede bey‘ olınan ber-mûceb-ı defter-i mümzî ez-gayr-i resm-i hazîne ve mezk-ı fî’at
sahhu'l-bâkî bin üç yüz yetmiş guruş terekesi esmânına bi'l-me’mûriye vâzı‘ü'l-yed olub
husûs-ı âtîde husûmet ve redd-i cevâba kıbel-i Şer‘den me’zûn olan hâlâ Hüdâvendigâr
Vilâyeti Defterdârı sa‘âdetlü Arif Efendi tarafından vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi ketebeden
Osman Efendi ibn-i Mustafa muvâcehesinden “işbu yedimde olub ibrâz eylediğim bin iki yüz
doksan iki senesi Şevval-i şerîfinin dokuzuncı güni târîhiyle müverrah ol târîhde kazâ-i
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mezkûr nâ’ibi meveddetlü Mustafa Efendi imzâ ve hatemiyle mahtûm bir kıt‘a verâset hücceti
nâtık oldığı üzre müteveffâ-yı mezbûre Aişe Hâtun benim li-ebeveyn karındaşım olub
babamız ismi İbrahim ve dedemiz ismi Hasan ve vâlidemiz ismi Fatıma bint-i Ali ve maskat-i
re’simiz mârru'z-zikr Bayındır Karyesi olmağla ol vechile müteveffât-ı mezbûrenin verâseti
ancak bana mevrûs olub benden gayri terekesine müstahak vâris-i âharı olmamağla binâ’enaleyh mü’ekkil efendi-i mûmâ-ileyhin bi'l-me’mûriye vâzı‘ü'l-yed oldığı meblağ-ı mezbûr bin
üç yüz yetmiş guruşı bana edâya mü’ekkil-i efendi-i mûmâ-ileyhe izâfetle vekîl-i mezbûr
Osman Efendi'ye tenbîh olınmak bi'l-verâse murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe'l-istintâk
vekîl-i mezbûr Osman Efendi dahi cevâbında mü’ekkil efendi-i mûmâ-ileyhin meblağ-ı
mezbûr bin üç yüz yetmiş guruşa bi'l-me’mûriye vaz‘u'l-yedini ikrâr “lâkin müdde‘î-i
mezbûrın ber-vech-i muharrer verâseti ma‘lûmım değildir” deyü inkâr etmekle müdde‘î-i
mezbûr İbrahim'den ber-minvâl-i muharrer verâset müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb
olındıkda mârrü'l-beyân Bayındır Karyesi ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kır sakallı Abdullah
bin Osaman bin Ali ve orta boylı elâ gözli kara bıyıklı Osman bin Mehmed Arif bin Halil nâm
kimesneler li-ecli'ş-şahâde meclis-i Şer‘a hâzırân olub istişhâd olındıklarında “fi'l-hakîka
müteveffât-ı mezbûre Aişe Hâtun işbu müdde‘î-i mezbûr İbrahim ile li-ebeveyn karındaşlar
olub babaları ismi İbrahim ve dedeleri ismi Hasan ve vâlideleri ismi Fatıma bint-i Ali ve
maskat-ı re’sleri mârrü'l-beyân Bayındır Karyesi olmağla ol vechile müteveffât-ı mezbûrenin
verâseti ancak müdde‘î-i mezbûr İbrahim'e münhasıra olub ve terekesine andan gayri
müstahak vâris-i âharı oldığı bizim ma‘lûmımız değildir biz bu husâsa bu vech üzre şâhidiz
şahâdet dahi ederiz” deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î
edâ-i şahâdet-i Şer‘iye etmeleriyle şâhidân-i mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile karye-i
mezbûre muhtâr-ı evveli Mustafa Ağa ibn-i İbrahim ve Hacı Ali Ağa ibn-i Mustafa ve Ahmed
Ağa ibn-i Ali ve Ali Ağa ibn-i İsmail nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre
sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütahakkık
olmagın mûcebiyle mü’ekkil-i efendi-i mûmâ-ileyhin bi'l-me’mûriye vâzı‘ü'l-yed oldığı
meblağ-ı mahfûz-ı merkûm bin üç yüz yetmiş guruşı müdde‘î-i mezbûr İbrahim'e edâ ve
teslîme mü’ekkil-i efendi-i mûmâ-ileyhe izâfetle vekîl-i mezbûr Osman Efendi'ye tenbîh
olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'lyevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min Zi'l-hicceti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 24/b
: 111
: 19.Za.1292
: Aslen Diyarbakırlı olan ve Bursa'nın Burakfakih Köyü'nde vefât ederek
kimsesiz olduğu zannıyla terekesi satılıp bedeli Beytü'l-Mâl'e verilen Rusül
oğlu Kürd Mustafa'nın varislerinin ortaya çıkmasıyla, Beytü'l-Mâl'e aktarılan
terekesi bedelinin varisleri vekili Memiş'e iâde edileceği.

Dayarbakır Vilâyeti dâhilinde Ergani Ma‘deni Kazâsı'na tâbi‘ Keydan Karyesi
ahâlîsinden olub zikr-i âtî vekâlet iddi‘âsıyla zuhûr eden Memiş bin Osman mahrûsa-i Bursa
Mahkemesi'nde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de mezkûr Keydan Karyesi ahâlîsinden mahrûsa-i
mezbûre kurâsından Burakfakih Karyesi'nde sâkin iken işbu târîh-i i‘lâmdan altı sene
mukaddem fevt olan Kürd Mustafa bin Rusül bin Abdullah'ın zâhirde vâris-i ma‘rûf ve
ma‘rûfesi olmayub bi'l-cümle terekesi cânib-i beytü'l-mâla â’id ve râci‘ olmak zu‘miyle ol
târîhde Hüdâvendigâr Vilâyeti Muhâsebecisi izzetlü Tevfik Efendi tarafından vekîl-i
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müseccel-i Şer‘îsi ketebeden Osaman Efendi ibn-i Mustafa ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘ile
mahrûsa-i mezbûre mahkemesinden tahrîr ve terkîm ve bi'l-müzâyede bey‘ olınan ber-mûcebi defter-i mümzî ez-gayr-i resm-i hazîne ve mezk-ı fî’at sahhu'l-bâkî iki bin yüz dört guruş
terekesi esmânına bi'l-me’mûriye vâzı‘ü'l-yed olub husûs-ı âtîde husûmet ve redd-i cevâba
kıbel-i Şer‘den me’zûn olan hâlâ Hüdâvendigâr Vilâyeti Defterdârı izzetlü Arif Efendi
tarafından vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi mezbûr Osman Efendi muvâcehesinde “işbu yedimde
olub ibrâz eylediğim bin iki yüz doksan bir senesi Recebü'l-müreccebinin on beşinci güni
târîhiyle müverrah ol târîhde kazâ-i mezkûr nâ’ibi meveddetlü Mehmed Asım Efendi imzâ ve
hatemiyle mahtûme bir kıt‘a vekâlet hücceti nâtık oldığı üzre müteveffâ-yı mezbûrın verâseti
sâlifü'z-zikr Keydan Karyesi'nde sâkinler zevce-i menkûha-i metrûkesi Havva bint-i Ahmed
bin Abdullah ile sulbiye kebîre kızları Rahime ve Aişe hâtunlara münhasıra olub ve tereksine
bunlardan gayri müstahak vâris-i âharı olmamağla mezbûrât Havva ve Rahime ve Aişe
hatunlar mûrisleri müteveffâ-yı mezbûrın bi'l-cümle terekesine vâzı‘ü'l-yed olanlardan ve
zimem-i nâsda olan hukûkını eshâbından taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza ve makbûzın
kendülere irsâl ve îsâle ve bunlar mütevakkıf oldığı umûrın küllîsine vekâlet-i âmme-i
mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile nâ’ib efendi-i mûmâ-ileyh huzûrında beni vekîl ve nâ’ib-i
münâb nasb ve ta‘yîn eylediklerinde ben dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl etmemle binâ’enaleyh mü’ekkil-i mûmâ-ileyhin bi'l-me’mûriye vâzı‘ü'l-yed oldığı meblağ-ı mezbûr iki bin
yüz dört guruşı bana edâya mü’ekkil-i mûmâ-ileyhe izâfetle vekîl-i mezbûr Osman Efendi'ye
tenbîh olınmak bi'l-vekâle murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe's-suâl vekîl-i mezbûr
Osman Efendi dahi bi'l-vekâle cevâbında mü’ekkil-i efendi-i mûmâ-ileyhin meblağ-ı mezbûr
iki bin yüz dört guruşa bi'l-me’mûriye vaz‘u'l-yedini ikrâr “lâkin müdde‘î-i vekîl-i mezbûr
Memiş'in ber-vech-i muharrer müdde‘âsı ma‘lûmım değildir” deyü inkâr etmekle müdde‘î-i
vekîl-i mezbûr Memiş'den ber-minvâl-i muharrer vekâlet ve verâset müdde‘âsını mübeyyin
beyyine taleb olındıkda mârru'z-zikr Keydan Karyesi ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kara
sakallı Kürd Ali bin Osman bin Osman ve orta boylı elâ gözli kara sakallı Kürd Mehmed Ali
bin Osman bin Ali nâm kimesneler li-ecli'ş-şahâde meclis-i Şer‘a hâzırân olub istişhâd
olındıklarında “fi'l-hakîka müteveffâ-yı mezbûrın verâsetini sâlifü'z-zikr Keydan Karyesi'nde
sâkine zevce-i menkûha-i metrûkesi Havva Hâtun ibnete Ahmed bin Abdullah ile sulbiye
kebîre kızları Rahime ve Aişe hâtunlara münhasıra olub ve terekesine bunlardan gayri
müstahak vâris-i âharı oldığı bizim ma‘lûmımız olmamağla verese-i muzbûrândan her biri
güzerân eden bin iki yüz doksan bir senesi Receb-i Şerîfi'nin on beşinci güni kazâ-i mezkûr
nâ’ibi meveddetlü Asım Efendi huzûrında mûrisleri müteveffâ-yı mezbûr terekesine
mahallinde vâzı‘ü'l-yed olanlardan ve zimem-i nâsda olan hukûkını eshâbından taleb ve da‘vâ
ve ahz ü kabza ve makbûzını kendülere irsâl ve îsale ve bunlar mütevakkıf oldığı umûrın
küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile taraflarından işbu müdde‘î-i mezbûr
Memiş'i vekîl ve nâ’ib-i münâb nasb ve ta‘yîn eylediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi
kabûl eyledi. Biz bu husâsa bu vech üzre şâhidiz şahâdet dahi ederiz” deyü her biri
müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î edâ-i şahâdet-i Şer‘iye etmeleriyle
şâhidân-i mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile Kürd Cuma bin Abdullah ve Kürd Mehmed bin
Ali ve İsmail Ağa bin Emin ve Osman Rüşdi bin Hacı Mustafa nâm dört nefer kesândan
evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde
idükleri bi'l-ihbâr mütahakkık olmağla mûcebiyle mü’ekkil-i efendi-i mûmâ-ileyhin bi'lme’mûriye vâzı‘ü'l-yed oldığı meblağ-ı mahfûz-ı merkûm iki bin yüz dört guruşı müdde‘î-i
vekîl-i merkûm Memiş'e edâ ve teslîme mü’ekkil-i efendi-i mûmâ-ileyhe ve vekîl-i mezbûr
Osman Efendi'ye tenbîh olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr limen lehü'l-emr. Fi'l-yevmi't-tâsi‘ aşer min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn
ve elf.
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Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

***
: 24/b
: 112
: 17.C.1292
: Abdalmehmed Mahallesi'nde vefât eden İbrahim kızı Habibe Hâtun
varislerinden merhumenin kızı Besime Hâtun'un, kız kardeşi Hadice Rukiye
Hâtun üzerine açtığı verâset davasında haksız bulunduğu.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Abdalmehmed Mahallesi'nde sâkin iken işbu târîh-i
i‘lâmdan beş sene mukaddem fevt olan Habibe Hâtun ibnete İbrahim bin İsmail'in verâseti
sadriye kebîre kızı Aişetü'l-Sıdıka ve Hadice Rukiye bint-i Hacı Memiş bin Abdullah'a
münhasıra ba‘dehu bint-i mezbûra Aişetü'l-Sıdıka dahi fevt olub verâseti sardî sağîr oğılları
Mehmed Şükri ve Ahmed Kemaleddin ibn-i Ali Bey ibn-i Mustafa'nın ve sadriye kızları
kebîre Besime ve sağîre Hadice binti'l-mezbûr Ali Bey'e inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver
tahakkukdan sonar sıgâr-ı mezbûrûn Mehmed Şükri ve Ahmed Kemaleddin ve Hadice'nin
tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsizâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe bint-i mezbûre
Besime Hâtun tarafından zikr-i âtî husûsda taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza vekîl-i müseccel-i
Şer‘îsi hâla zevci Hüseyin bin Ahmed mahrûsa-i mezbûre mahkemesinden Meclîs-i Şer‘-i
Münîr'de zikr-i âtî bir bâb vakf menzile vâzı‘atü'l-yed oldığı beyyine-i âdile ile mütehakkık
olan kezâlik zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe bint-i mezbûre Hadice Rukiye Hâtun tarafından
kezâlik husûs-ı âtîde husûmet ve redd-i cevâba vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi Hâfız Hüseyin
Efendi ibn-i Ahmed Ağa muvâcehesinden mahrûsa-i mezbûrede Evkâf Muhasebecisi zikr-i
câ’î vakfın kâ’im-makâm-ı mütevellîsi izzetlü Şevki Efendi ibn-i Osman tarafından vekîl-i
müseccel-i Şer‘îsi el-Hâcc Mehmed Arif Efendi ibn-i Himmet hâzır oldığı hâlde mü’ekkile-i
mezbûre Hacide Rukiye Hâtun müteveffât-ı evvel-i mezbûre Habibe Hâtun'ın terekesinden
olub kendüsiyle mü’ekkilem mezbûre Besime ve vasîleri oldığı karındaşları sıgâr-ı
mezbûrûna mevrûs olmış olan zimem-i nâsda olan hukûkından gâ’ibûn-ı ani'l-meclîs
Kaysariyeli Hasan Efendi'den üç bin guruş diger Kaysariyeli Mustafa'dan dört bin guruş ve
Debbağ Hüseyin Ağa'dan bin guruş ve Balıklı Karyeli Ali Köle'den iki bin guruş ve Araboğlı
Hacı Ahmed'den iki bin guruş ve Bakkal Vasili'den iki bin guruş ve Menzilcibaşı Ağa'dan beş
yüz guruş ki; cem‘an, on iki bin beş yüz guruş tahsîl ve ahz ü kabz ve yine mü’ekkilem
mezbûre Hadice Rukiye Hâtun müteveffâtı-ı evvel-i mezbûre Habibe Hâtun'ın hayâtında ile'lvefât bâ-temessük mütevellî bi'l-icâreteyn taht-ı tasarrufında ba‘d-ı vefâtihâ sadriye kebîre
kızları mezbûretân Aişetü's-Sıdıka ve Hadice Rukiye'ye münâsafeten ba‘de'l-intikâl mezbûre
Aişetü's-Sıdıka Hâtun dahi fevt olub menzil-i mezkûrede olan nısf hisse-i i şâyi‘a-i
müntakıllesi dahi evlâdı zevcem mü’ekkilem mezbûre Besime ve sıgâr-ı mezbûrûn Mehmed
Şükri ve Ahmed Kemaleddin ve Hadice'ye ber-kânûn-ı münîf intikâl-i âdi ile intikâl etmiş
olan gallesi mahalle-i mezbûre avârızına meşrût vakıfdan mahalle-i mezbûrede kâ’in etrâfı
Şerife Zeyneb bint-i Hacı Mustafa ve Yorgancı Raif Molla ibn-i Ali Efendi ve Ada Karyeli
Dâmâdı Çeşmeci Hacı İbrahim Ağa ibn-i Abdullah menzilleri ve tarîk-ı âmm ile mahdûd iki
beyt-i ulvî ve bir sofa ve iki beyt-i süflî ve bir matbah ve bir kilâr ve bir sâyelik ve iki hâbiye-i
mâ-i cârî ve bir mikdâr hadîka ve havluyı müştemil bir bâb vakf menzile fuzûlî zabt ve
tasarruf etmekle su’âl olınub menzil-i mahdûd-ı mezkûrın nısf-ı şâyi‘inden keff-i yed ve
mebâliğ-i makbûza-i mezkûrenin nısfı olan alt bin iki yüz elli guruş ile ma‘an mü’ekkilem
zevcem asîl ve vasî-i mezbûre içün bana teslîme mü’ekkile-i mezbûre Hadice Rukiye Hâtun'a
izâfetle vekîl-i mezbûr Hâfız Hüseyin Efendi'ye tenbîh olınmak murâdımdır” deyü bi'l-vekâle
da‘vâ etdikde gıbbe's-suâl ve'l-istintâk vekîl-i mezbûr Hâfız Hüseyin Efendi dahi mü’ekkilesi
mezbûre Hadice Rukiye Hâtun'a izâfetle bi'l-vekâle cevâbında müteveffât-ı evvel-i mezbûre
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Habibe Hâtun'ın hayâtında zimem-i nâsda olan hukûkından gâ’ibûn-ı mezbûrûn
zimmetlerinde olan meblağ-ı mezbûreyi mü’ekkilesi mezbûre Hadice Rukiye Hâtun'ın
eshâbından tahsîl eylediğini müteveffât-ı evvel-i mezbûrın kezâlik hayâtında müstakıllen tahtı tasarrufında olan vakf menzil-i mezkûra vâzı‘-ı yedini bi'l-vekâle ikrâr ve i‘tirâf edüb “lâkin
müteveffât-ı mezbûre Habibe Hâtun yanında mü’ekkilem mezbûre Hadice Rukiye Hâtun'ın
hâl-i sığarında tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsiolub mü’ekkilem mezbûrenin
[silik] bin Abdullah bin Abdurrahman'dan müntekıl mâl-ı mevrûsından bi'l-vesâye kabz ve
bilâ-zarûre umûrına sarfla istihlâk eylediği on iki bin beş yüz guruşı îfâ içün mezbûre Habibe
Hâtun vefâtından beş sene mukaddem hayâtında ve kemâl-i akl-ı salâhında mebâliğ-i mezkûre
ile medyûnları gâ’ibûn-ı mezbûrûnı mü’ekkilem mezbûre Hadice Rukiye üzerinden bi'lmuvâcehe havâle-i [Vr.no: 25/a] sahîha-i Şer‘iye ile havâle ve her biri havâle-i mezkûreyi
ba‘de'l-kabûl vakf menzil-i mahdûd-ı mezkûrı dahi altı bin guruş bedel-i makbûz mukâbili
mü’ekkilem mezbûre Hadice Rukiye Hâtun ile zevci Nakkâş İbrahim Ağa ibn-i Ali'ye kezâlik
hayâtında bâ-re’y-i mütevellî kat‘iyyen ve münâsafeten ferâğ ve tefvîz ile dahi ber-vech-i
muharrer teferrüğ ve tefevvüz ve kabûl ve mütevellî-i vakf dahi tasarruflarına izin i‘tâ
eyedikden sonra mezbûr İbrahim Ağa yine hayâtında menzil-i mezkûrda olan nısf hisse-i
şâyi‘asını bedel-i medfû‘ ve makbûz mukâbili bâ-re’y-i mütevellî mükkilem mezbûre Hadice
Rukiye Hâtun'a ferâğ ve tefvîz ve mü’ekkilem mezbûre dahi tefevvüz ve kabûl etmekle
binâ’en-aleyh mü’ekkilem mezbûre Hadice Rukiye Hâtun menzil-i mahdûd-ı mezkûra behakk vâzı‘-ı yed ve zabt ve tasarruf ederiz” deyü vekîl-i hâzır-ı mezbûrın tasaddîsiyle ma‘an
müdde‘î-i vekîl-i mezbûrın ber-vech-i muharrer inkârına mukârin bi'l-vekâle eylediği
def‘lerini mübeyyin vekîl-i mezbûr Hâfız Hüseyin Efendi'den beyine taleb olındıkda mahallei mezbûre ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kır sakallı Ali Ağa ibn-i Mehmed bin Halil ve orta
boylı elâ gözli kır sakallı Habib Efendi ibn-i Osman ibn-i Hacı Mehmed ve orta boylı elâ
gözli kır sakallı Hasan Ağa ibn-i Mustafa bin Abdullah ve orta boylı elâ gözlı kara sakallı
Mü’ezzin Ahmed Molla ibn-i Mehmed bin Hüseyin nâm kimesneler li-ecli'ş-şahâde meclis-i
Şer‘a hâzırân olub istişhâd olındıklarında “fi'l-hakîka müteveffât-ı evvel-i mezbûre Habibe
Hâtun ibnete İbrahim bin İsmail hayâtında kızı müdde‘iye-i mü’ekkile-i mezbûre Hadice
Rukiye Hâtun'ın hal-i sığarında ve tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûb vasîsi olub
mezbûre Hadice Rukiye'nin babası müteveffâ [Hacı Memiş] bin Abdullah bin
Abdurrahman'dan müntakıl mâl-ı mevrûsından olub zimem-i nâsda olan hukûkından bi'lvesâye kabz ve bilâ-zarûre umûrına sarf [ve] istihlâk eylediği on iki bin beş yüz guruşı îfâ
içün mezbûre Habibe Hâtun vefâtından yirmi beş gün mukaddem hayâtında kemâl-i akl-ı
sıhhatinde ol mikdâr guruşı medyûnları gâ’ibûn-i ani'l-meclîs Kaysarıyeli Hasan Efendi'den
üç bin ve diğer Kaysariyeli Mustafa'dan dört bin guruş ve Debbağ Hüseyin Ağa'dan bin guruş
ve Balıklı Karyeli Ali Köle'den iki bin guruş ve Araboğlı Hacı Ahmed'den iki bin guruş ve
Bakkâl Vasili'den iki bin guruş ve Menzilci Haşim Ağa'dan beş yüz guruş ki; cem‘an, on iki
bin beş yüz guruş kızı mezbûre Hadice Rukiye Hâtun bi'l-muvâcehe havâle-i sahîha-i Şer‘iye
ile havâle ve her biri havâle-i mezkûreyi kabûl ve yine mezbûre Habibe Hâtun Abdalmehmed
Mahallesi'nde kâ’in gallesi mahalle-i mezbûre avârızına meşrûta vakfdan bâ-temessük
mütevellî-i bi'l-icâreteyn taht-ı tasarrufında olan etrâfı Şerife bint-i Hacı Mustafa ve Yorgancı
Raif Molla ibn-i Ali Efendi ve Ada Karyeli Dâmâdı Çeşmeci Hacı İbrahim Ağa ibn-i
Abdullah menzilleri ve tarîk-ı âmm ile mahdûd iki beyt-i ulvî ve bir sofa ve iki beyt-i süflî ve
bir matbah ve bir kilâr ve bir sâyelik ve iki hâbiye-i mâ-i cârî ve bir mikdâr hadîka ile havluyı
müştemil bir bâb vakf menzili yevm-i mezkûrdan altı bin guruş bedel-i makbûz mukâbili kızı
mü’ekkile-i mezbûre Hadice Rukiye Hâtun ile zevci müteveffâ Nakkâş İbrahim Ağa ibn-i
Ali'ye hayâtında bâ-re’y-i mütevellî kati‘yyen ve münâsafeten ferâğ ve tefvîz ve teslîm anlar
dahi ber-vech-i muharrer ba‘de't-teferrüğ ve't-tefevvüz ve't-tesellüm ve'l-kabûl mezbûr
İbrahim Ağa kezâlik hayâtında menzil-i mezkûrda olan nısf hisse-i şâyi‘asını bedel-i ma‘lûm
ve makbûz mukâbili zevcesi mü’ekkil-i mezbûre Hadice Rukiye Hâtun'a bâ-re’y-i mütevellî
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kat‘ıyyen ferâğ ve tefvîz ve mezbûre dahi tefevvüz ve kabûl ve mütevellî-i mezbûr dahi berminvâl-i muharrer tasdîka izin i‘tâ eyledeği bizim ma‘lûmımızdar biz bu husâslara bu vechile
şâhidleriz şahâdet dahi ederiz” deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ vekîl-i kâ’im-makâmı mütevellî-i hâzır-ı mezbûrın tasdîkıyla ma‘an bi'l-muvâcehe edâ-i şahâdet-i Şer‘iye
etmeleriyle şâhidân-i mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile mahalle-i mezbûre ahâlîsinden
müzekkî intihâb olınan el-Hâcc Hâlil Ağa ibn-i Mustafa ve Mustafa Ağa ibn-i Abdullah ve
Mehmed bin Ahmed ve Kahveci el-Hâcc Osman Ağa ibn-i Abdülfettah ve el-Hâcc Mehmed
bin Ahmed ve el-Hâcc Mustafa bin Hasan nâm altı nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre
sırren ve ba‘dehu mezbûrûn ile sâ’ir ahâlî-i mahalleden alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'şşahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık olmağın mûcebiyle müdde‘î-i vekîl-i mezbûr Hüseyin
ber-vech-i meşrûh bi'l-vekâle da‘vâ-yı mezkûresiyle mü’ekkile-i mezbûre Hadice Hâtun'a
izâfetle vekîl-i mezbûr Hâfız Hüseyin Efendi'ye bî-vech-i Şer‘î dâfi‘ olan mu‘ârazadan men‘
olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'lyevmi's-sâbi‘ aşer min Cemâziye'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 25/a
: 113
: 15.Za.1292
: Kaldar Köyü'nden Mısırlıoğlu eşi Yorgi kızı Ravbiçe'nin bazı mülkünü oğlu
Ankel'e hibe ettiği.

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i enverden
bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl olınan kısmet-ı askerî kalemi ketebesinden mekremetlü E's-Seyyid
Mehmed Celaleddin Efendi ma‘an meb‘ûs ümenâ-i Şer‘ ile mahrûsa-i mezbûre kurâsından
Kaldar Karyesi'nde vâki‘ Haydârîoğlı yanı merkeze varub zeyl-i vesîkada muharrer kesân
hâzır oldığı hâlde akd-i meclîsi'ş-Şer‘-i Hatîr etdikde karye-i mezbûrede mütemekkine tebe‘ai devlet-i aliyyenin Rum milleti nisvânından şahsı Şer‘an mu‘arrefe Mısırlıoğlı zevcesi
Ravbiçe bint-i Yorgi meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrede teba‘a ve millet-i merkûmeden sadrî sagîr
oğlı işbu hâmili'r-rakîm Ankel veled-i Ankel muvâcehesinden ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm
edüb akd-i âti'z-zikrin sudûrına değin silk-i mülk-i sahîhimde münselik emlâkimden olub
karye-i mezbûrede vâki‘ her birinin arzları Sultan Orhan Gazî Vakf-ı Şerîfi'ne mukâta‘a-i
kadîme-i ma‘lûmelü etrâf-ı erba‘ası Sürmelioğlı Yorgi veled-i Dimitri ve tarafeyni Mısırlıoğlı
Todori veled-i Vangel menzilleri ve tarîk-ı âmm ile mahdûd bir bâb mağâza ve yine karye-i
mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Tağodoş veld-i Panayot ve Tîmuroğlı Polharon veled-i
Haraşo ve Mısırlıoğlı Tanaş veled-i Dimitri hadîkaları ve tarîk-ı hâss ile mahdûd tahmînen bir
dönüm bir kıt‘a yirmi sâk zeytun hadîkası ve yine Sâfa nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası
Bedoroğlı Elba veled-i Apolnol ve Dülger Esteryanoz veled-i Dimitri ve Antaloğlı Tanaş
veled-i Dimitri bâğları ve tarîk-ı âmm ile mahdûd tahmînen bir dönüm bir kıt‘a bâğ bilâ-mâni‘
hîbe-i sahîha-i Şer‘iye ile oğlım merkûm Ankel'e hîbe ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi
ittihâb ve tesellüm ve kabûl etmekle fî-mâba‘d magâza ve hadîka ve bâğ-ı mahdûd-ı
mezkûrlarda benim aslâ ve kat‘â medhalim kalmayub oğlım Ankel'in mülk-i mevhûbesi
olmışdır” didikde gıbbe't-tasdîkı'ş-Şer‘î vâki‘-i hâl kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde istimâ‘ ve
ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile Meclis-i Şer‘-i Kadîm'e gelüb alâ vukû‘a inhâ
ve tarîr etmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min Zi'l-ka‘deti'şşerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
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Şuhûd-ı Hâl: Çorbacı Esteran, Vaneoğlu Vantali, Sürmelioğlı Estoraki ve Cündeoğlı Yani,
Mandaoğlı Panayot ve gayrihim.
***
Varak No
: 25/b
Sicil Num
: 114
Tarihi
: 14.N.1292
Konusu
: Hasanağa Köyü'nde vefât eden Ahmed oğlu Cincioğlu Süleyman
varislerinden yeğenleri Mustafa ve Yunus'un, merhumun terekesinden bir
kısmına tasarruf eden Osman oğlu İbrahim üzerine açtıkları davada, İbrahim'in,
tasarrufunda olan terekeyi merhumdan satın aldığının anlaşıldığı.
Mahrûsa-i Bursa kurâsından Hasanağa Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât
eden Cincioğlı Süleyman ibn-i Ahmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi
Fatıma bint-i İbrahim ile li-ebeveyn er karındaşı müteveffâ Salih bin el-mezbûr Ahmed'in
salbî kebîr oğılları Mustafa ve Yunus'a inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan
sonra ibni'l-ahh-ı mezbûrân Mustafa ve Yunus mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i
Şer‘-i Münîr'de zikr-i âtî emlâk ve eşyâya vâzı‘ü'l-yed oldığı beyyine-i âdile mütahakkık olan
işbu râfi‘i'l-i‘lâm İbrahim bin Osman muvâcehesinde mecmû‘ı yirmi dört bin sekiz yüz yetmiş
üç guruş kıymetli bir re’s kara sığır öküzi ve iki aded su bakracı ve bir sağîr bâne ve altı aded
sahan ve dört aded lengeri ve iki aded kilim ve dört aded çuval derûnında iki yüz otuz kıyye
dakîk ve iki çift yün muhavveci ve on aded işlemeli çevre ve beş aded işlemeli uçkur ve on
beş aded yağlık ve on keyl ceviz ve iki yüz kıyye kiras ve yaprak beş aded kapaklı tencere ve
bir kumaş entari ve bir çûka-i sincânî ve bir trablis ve bir destâr ve bir re’s kara sığır öküzi ve
iki aded mancınık tâbyesi ve bir maşraba ve ve boyunduruk ve saban ve tîmûr ve kayış ve
düğen ketenesi ve iki su bakracı ve iki aded sini ve iki aded hadîka bane ve dört aded sahan ve
altı aded lengerî ve iki aded bel ve iki aded kazma ve bir bıçak ve üç aded kebîr fuçı ve iki
aded çuval ve derûnında yetmiş kıyye dakîk ve otuz kıyye bekmez ve iki kıyye bulama ve
beşbin guruş nakid ile arsaları Hasan Ağa Vakf-ı Şerîfi'ne mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü
etrâf-ı erba‘ası Cincioğlı Kaba Ali bin Fettah bin Abdullah menzili ve Emiroğlı İsmail bin
Ahmed bin Abdullah menzili arsası ve değirmen bendi ve tarîk-ı âmm ile mahdûd üzerinde
mevcûde bi'l-cümle ebniyesi mülk iki beyt-i ulvî ve bir suffe ve iki ahur ve bir mikdâr havluyı
müştemil bir bâb menzil ve yine Kaynarca nâm mahalde kâ’in etrâf-ı erba‘ası Mızrakoğlı
Hüseyin versesi ve Ayranlıoğlı Mehmed bin Halil bin Abdullah ve Gülbeoğlı Kerime Aişe
bint-i Ali bin Abdullah bağları ve tarîk-ı âmm ile mahdûd kerûmî mülk tahmînen dört dönüm
bir kıt‘a bâğ ve yine Sağîrkemerli nâm mahalde kâ’in etrâf-ı erba‘ası el-Hâcc Mustafa bin
Halil bin Abdullah ve Tobcı Hüseyin bin Ebubekir bin Abdullah ve Cincioğlı veresesi
hadîkaları ve tarîk-ı âmm ile mahdûd tahmînen dört dönüm eşcârî mülk bir kıt‘a tut hadîkası
mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Süleyman'ın hayâtında ile'l-vefât mâlı ve mülki olub ba‘d-ı
vefât terekesinden bizimle zevce-i mezbûre Fatıma'ya mes’ele-i mîrâsımız vechile mevrûs
olmış iken mezbûr İbrahim eşyâ ve hayvânât ve hubûbât ve nakid ve emlâk-i mahdûd-ı
mezkûreyi müstakıllen fuzûlî zabt ve hâlâ vaz‘-ı yed etmekle su’âl olınub eşyâ ve hayvânât ve
hubûbât ve nakid ile emlâk-ı mahdûd-ı mezkûrede olan hisse-i irsiye-i şâyi‘amızı bize teslîme
mezbûr İbrahim'e tanbîih olınmak bi'l-verâse murâdımdır” deyü da‘vâ etdiklerinde gıbbe'ssuâl ve'l-istintâk mezbûr İbrahim dahi cevâbında eşyâ ve hayvânât-ı mezkûreden ancak bir
re’s kara sığır öküzi ve bir araba boyundurık ve kayış ve saban ve tîmûr ve düğen temennesi
ve iki aded mancınık tâbiyesi ve iki aded su bakracı ve bir sini ve dört aded sahan ve altı aded
lengerî ve dört bel ve bir kazma ve bir bıçak ve üç aded kebîr fuçı ve iki aded çuval derûnında
yetmiş kıyye dakîk ve otuz kıyye bekmez ve iki kıyye bulama ile emlâk-i mahdûde-i
mezkûreler müteveffâ-yı mezbûrın hayâtında ber-vech-i muharrer yedinde mâlı ve mülki
oldığını ve hâlâ kendünin vâzı‘ü'l-yedini ikrâr ve i‘tirâf edüb ziyâdeyi inkârından başka
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mukırr ve mu‘terif oldığı eşyâ ve hayvânât ve emlâk-i mahdûd-ı mezkûreyi müteveffâ-yı
mezbûr vefâtından altı gün mukaddem hayâtında bi'l-îcâb ve'l-kabûl bânen ve sahîhan üç bin
beşyüz guruş semen-i medfû‘ ve makbûz mukâbili be-hakika-i vâhide bana bey‘ ve temlik ve
teslîm ben dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl etememle binâ’enaleyh eşyâ-i muharrere-i mezkûre ile emlâk-i mekûre târîh-i mezkûrdan berü ber-minvâl-i
muharrer mülk-i müşterâm olmak üzre be-hakk vaz‘-ı yed ve tasarruf ederim” deyü inkâra
mukârin def‘e tasaddî etdikde evvlâ müdde‘îyan-ı mezbûrândan ziyâde müdde‘âlarını
mübeyyin beyine taleb olındıkda ba‘de'l-istimhâl ve'l-imhâl müddet-i mehl-i Şer‘î mürûrında
ityân-ı beyyineden izhâr-ı acz edüb talebleriyle mezbûr İbrahim ba‘de't-tahlîfü'ş-Şer‘î sâniyen
dâfi‘-i merkûm İbrahim'den ber-vech-i meşrûh eylediği def‘-i mezûr müdde‘âsını mübeyyin
beyyine taleb olındıkda kaye-i mezbûre ahâlîsinden orta boylı sarı elâ gözli kır sakallı Hacı
Eyüb Efendi ibn-i Ali bin İbrahim ve orta boylı elâ gözli kumral sakallı Mehmed Ali bin
Ahmed bin Mehmed Ali nâm kimesneler eşyâ-i muharrere-i mezkûreyi zikr ü beyân ve
emlâk-i mahdûde-i mezkûreyi irâ’e ve tahdîd-i hudûd ederek eyledikleri şahâdetleriyle bi'lmuvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât edüb şâhidân-i mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile Mustafa
ibn-i İbrahim ve Ali bin Ahmed ve Hacı İsmail bin Süleyman ve Hancı Süleyman Ağa ibn-i
Abdülkadir nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen
lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri ihbâr olınmagın mûcebince müdde‘iyân-i
mezbûrân Mustafa ve Yusuf da‘vâ-i mezkûreleriyle mezbûr İbrahim'e bî-vech-i Şer‘î bilâbeyyine mu‘ârazadan men‘ olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr
li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'r-râbi‘ aşer min şehr-i Ramazânü'l-mübârek sene isnâ ve tis‘în
ve mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 25/b
: 115
: 01.Ca.1292
: Sultan Hüdavendigar Mahallesi'nde vefât eden Ahmed Ağa oğlu Osman
Ragıb Ağa terekesinden olup varislerine intikal eden bir menzilin Papasoğlu
Heci Serkiz ve Arti oğlu Grekos'a satıldığı.

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i enverden
bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl olınan kısmet-i [askeriye] kalemi ketebesinden E's-Seyyid
Süleyman Necib Efendi ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile mahrûsa-i Bursa mahallâtından
Cennet-mekân Sultan Hüdâvendigâr Gâzî Mahallesi'nde vâki‘ zikr-i câ’î menzile varub
isimleri cerîde-i Şer‘de muharrer bî-garaz müslimîn huzûrlarında akd-i meclîsi'ş-Şer‘-i âlî
etdikde mahrûsa-i mezbûrede sâkin iken bundan akdem vefât eden Osman Ragıb Ağa ibn-i
Ahmed Ağa ibn-i Abullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Feride Hanım ibnete
Abdullah ile vâlidesi Emine Hâtun ibnete Abdurrahman'ın sulbî sağîr oğlu Kaba Ali'ye
münhasıra ba‘dehu zevce-i mezbûre Feride Hanım dahi fevt olub verâseti ancak sadrî sağîr
oğlı merkûm Kaba Ali'ye münhasıra ba‘dihimâ ümm-i mezbûre Emine Hâtun dahi vefât edüb
verâseti ancak sadrî kebîr oğlı Hâfız Ali ibn-i Ahmed Ağa'ya münhasıra ba‘dihim ibn-i
mezbûr Hâfız Ali dahi vefât edüb verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hadice Zeyneb bint-i
Mustafa ile zevce-i ûlâ-i müteveffiyesi Nefise bint-i Abdullah'dan mütevellide sulbî kebîr
evlâdı Mehmed Galib ve Behiyye ve zevce-i mezbûre Hadice Zeyneb'den mütevellide sulbî
sağîr oğlı Bekir bin Ali'ye münhasıra oldığı ba‘de't-tahakkuku'ş-Şer‘ ibn-i sağîr-i mezbûr
Kaba Ali'nin tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensub vasîsi ve bint-i kebîre-i mezbûre
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Behiyye tarafından bey‘-i âti'z-zikri ikrâra vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi hâlâ zevci Tereli-zâde
Mehmed Raif Efendi ibn-i Abdullah Efendi meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda diger sağîr-i mezbûr
Kaba Ali'nin vâlidesi ve tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile
mu‘arrafe zevce-i mezbûre Hadice Zeyneb tarafından zikr-i âtî tasdîka vekîl-i müseccel-i
Şer‘îsi ibn-i mezbûr Mehmed Galib muvâcehesinden bi'l-vesâye ve bi'l-vekâle ikrâr-ı tâm ve
takrîr-i kelâm edüb “mahrûsa-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Genceli Hamam dimekle arîf
vakf hamam ve müteveffâ-yı evvel-i merkûm Osman Raıb Ağa ve Kürd Osaman ibn-i
Abdullah ve müteveffâ-i sâlis merkûm Hâfız Ali menzilleri ve tarîk-ı âmm ile mahdûd arsası
müşâru'n-ileyh Sultan Hüdâvendigâr Gazi Evkâf-ı Şerîfi'ne mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü
üzerinde mevcûde bi'l-cümle ebniyesi mülk bir beyt-i ulvî ve tahtında bir bâb kahvehâne ve
bir bi’r-i mâ-i cârî ve bir mikdâr havluyı müştemil bir bâb menzil müteveffâ-yı evvel-i
mezbûr Osman Ragıb Ağa'nın hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ba‘d-ı
vefâtihim terekesinden be-tarîkı'l-münâsahati'ş-Şer‘iye iki yüz kırk sehim i‘tibârıyla iki yüz
sehmi vasîsi oldığım sağîr-i mezbûr Kaba Ali'ye ve beş sehimi zevce-i mü’ekkile-i mezbûre
Hadice Zeyneb'e ve on dörder sehimden yirmi sekiz sehimi [Vr. no: 26/a] ibnân-ı mezbûrân
Mehmed Galib ve diger sagîre-i mezbûre Ali'ye ve yedi sehim zevcem mü’ekkilem bint-i
mezbûre Behiyye'ye mevrûs olmış ise de menzil-i mahdûd-ı mezkûr bî-hâsıl ve yevmen feyevmen müşrif-harâb olmakdan nâşi sagîr-i mezbûr Kaba Ali'nin ber-sihâm-i mezkûre iki yüz
sehim hisse-i irsiye-i şâyi‘ası bi'l-ikrâr âhara bey‘ olub semeni irbâh olınmak hakkında
vücûhla evlâ ve enfâ‘ oldığı bi'l-ihbâr tahakkuk ederek menzil-i mahdûd-ı mezkûr ebniye-i
meclis tarafından mürsel fen mi‘mârı bî-âşinâ Panayot Kalfa misâhasıyla lede'l-misâha
takdîmün-bihâ olınarak tûlen ve arzan be-hesâb terbî‘i yirmi iki buçuk zirâ‘ ulvî suffenin
beher zirâ‘ı kırk bir guruşdan dokuz yüz guruş ve yine tûlen ve arzen be-hesâb terbî‘i otuz
dokuz buçuk zirâ‘ ulvî odanın beher zirâ‘ı eli beş guruşdan iki bin yüz yetmiş iki buçuk guruş
ve yine tûlen ve arzan be-hesâb terbî‘i iki zirâ‘ alânın beher zirâ‘ı kırkar guruşdan seksen
guruş dört yüz yirmi altı zirâ‘ havlunın beher zirâ‘ı yirmişer guruşdan sekiz bin beş yüz yirmi
guruş ki; cem‘an, on bir bin altı yüz yetmiş iki buçuk guruş kıymet-i mecmû‘anın ancak
mezkûr havlu kıymetinden mü’ekkilem zevcem mezbûre sehmi ile zevce-i mezbûre Hadice
Zeyneb ve merkûm Mehmed Galib ve diger sağîr-i mezbûr Kaba Ali hisselerine isâbet eden
bin dört yüz yirmi guruşa mu‘âdil müteveffâ-yı sâlis-i mezbûrın Menli tarafından tûlen ve
arzan be-hesâb terbî‘i yetmiş bir zirâ‘ mahalli ikrâr ve alâmet-i fâsıla vaz‘ıyla ba‘de'l-imtiyâz
mahâll-i sâ’ire-i mezkûre alâ hâlihi-müşâ‘ olmak üzre mü’ekkilem zevcem mezbûre Behiyye
ve zevce-i mezbûre Hadice Zeyneb mezbûr Mehmed Galib ve diger sağîr-i mezbûr Kaba Ali
hisselerine ve bâki üç yüz elli beş zirâ‘ havlu kezâlik bi'l-ikrâz mahâll-i sâ’ire-i mezkûre alâ
hâlihi müşâ‘ olmak üzre vasîsi oldığım sağîr-i mezbûr Kaba Ali'nin mârru'z-zikr üç yüz elli
beş zirâ‘ müfrez havlu ile mahâll-i sâ’irede olan hisse-i şâyi‘ası bi'l-izni'ş-Şer‘î mecma‘u'nnâs olan mahallerde nidâ ve müzâyede olınub rağabât-ı nâs inkıtâ‘ında devlet-i aliyye
tebe‘asının Ermeni milletinden Papasoğlı Heci Serkiz veled-i Agob ve Grekos veled-i Arti
üzerinde on iki bin beş yüz guruşda mü’ekkilem mezbûrenin zevce-i mezbûre Hadice Zeyneb
ve mezbûr Mehmed Galib ve sağîr-i mezbûr diger Kaba Ali hisselerine ta‘yîn olınan mezkûr
yetmiş bir zirâ‘ müfrez havlu ile mahâll-i sâ’ire-i mezkûrede olan hisse-i şâyi‘aları kezâlik
bi'l-izni'ş-Şer‘î lede’l-müzâyede ve inkıtâ‘u'r-rağabât-ı merkûmân Heci Serkiz ve Grekos
üzerlerinde üç bin beş yüz guruşda karâr edüb ziyâde semen ile şirâya tâlib-i âharı dahi zuhûr
etmediğinden başka müslimîn-i mezkûrîn menzil-i mezkûrın el-yevm semen-i misli ve
kıymet-i adli idügi ihbâr [ve] erbâb-ı vukûf ile mütehakkık olmağın ben merkûm Mehmed
Galib'den her birimiz menzil-i mahdûd-ı mezkûrı merkûmân Heci Serkiz ve Grekos'a bervech-i muharrer cem‘an on altı bin guruşa bi'l-asâle ve bi'l-vekâle ve bi'l-vesâye münâsafeten
bey‘ ve temlîk ve teslîm anlar dahi ba‘de'l-iştirâ ve't-temellük ve't-tesellüm ve'l-kabûl
me’mûrı huzûrında ikrâr edüb semen-i meblâğ-ı merkûmın on iki bin beş yüz guruşı
müteveffâ-yı evvel-i merkûm defter-i kassâmına ve bâkî üç bin beş yüz guruşı müteveffâ-yı
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sâlis-i merkûm defter-i kassâmına bi'l-idhâl me’mûrı ma‘rifetiyle irbâh etmemizle ba‘de'lyevm vasîsi oldığım sağîr Kaba Ali ile mü’ekkilem mezbûre ve zevce-i mezbûre ve ibn-i
merkûm Mehmed Galib ve diger sağîr-i mezbûr Kaba Ali'nin aslâ ve kat‘â alâka ve
medhalleri kalmayub mezbûrân Heci Serkiz ve Grekos'ın ale'l-iştirâki's-seviyy mülk-i müşterâ
ve hakk-ı sarfları olmışdır” didikde gıbbe't-tesâdıkı'ş-Şer‘î müşteriyân-ı mezbûrân Heci Serkiz
ve Grekos'dan her bir meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda vasî-i mûmâ-ileyh Mehmed Raif Efendi
muvâcehesinde menzil-i mahdûd-ı mezkûrın merkûm Hâfız Ali menzili ile tarîk-ı âmm
tarafına sağîr-i mezbûr Kaba Ali teberru‘ olarak kendüsi mâlından harc u sarfla üç buçuk zirâ‘
irtifâ‘ında be-hesâb terbî‘i yirmi beş zirâ‘ bir bâb kahvehâne müceddeden binâ ve inşâ ve
sağîr-i mezbûr içün vasî-i mûmâ-ileyh Mehmed Raif Efendi'ye teslîme ta‘ahhüd eyledikleri
vâki‘-i hâli kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i
Şer‘ile Meclis-i Şer‘-i Kadîm'e gelüb alâ vukû‘a inhâ ve tahrîr eylemegin mâ vaka‘a bi't-taleb
ketb olundı. Fi gurre-i Cemâziye'l-ûlâ sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Çeşmeci Mehmed Arif ve Hacı Mehmed oğlı Süleyman ve Abdülfettah, Molla
Mehmed, Ketebeden Edhem Efendi, Muhtâr Hasan Ağa ve gayrihim.
**
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 26/a
: 116
: 17.R.1292
: Ermeni milletinden Siropa oğlu Manas Ağa'dan aldığı borcunu ödeyemeden
Hâcetayyib Mahallesi'nde vefât eden Mustafa oğlu Esad'ın borcunun,
merhumun varisleri Ali Bey ve Mehmed Emin Ağa tarafından ödenmesine
hükmedildiği.

Oldır ki,
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketbü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i enverden
bi'l-iltimâs me’zûnen bi'l-hükm irsâl olınan kısmet-i askeriye ketebesinden E's-Seyyid İsmail
Efendi ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile mahrûsa-i Bursa kurâsından Nefs-i kete Karyesi'nde
kâ’in vakf odaya varub karye-i mezbûre mahtârı Mehmed Ağa ibn-i Hasan ihtiyâr meclisi
a‘zâsından İbrahim Ağa ibn-i Ahmed ve Süleyman bin Hasan ve Mehmed Tahir bin Yunus
nâm kimesneler hâzır oldıkları hâlde akd-i meclîs-i Şer‘-i âlî etdikde mahrûsa-i mezbûre
mahallâtından Hâcetayyib Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i aliyye tebe‘asının Ermeni
milletinden Yorgi oğlı Manas Ağa veled-i Siropa tarafından husûs-ı âti'l-beyânda taleb ve
da‘vâ ve ahz ü kabza vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi işbu râfi‘i'l-i‘lâm Hâfız Mehmed Emin Molla
ibn-i Hacı İsmail meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda “karye-i mezkûrede sâkin iken bundan akdem
vefât eden Esad bin Mustafa bin İbrahim'in sulbî kebîr oğılları Ali Bey ve Mehmed Said ve
İbrahim ve diger ammîsi müteveffâ Hüseyin bin el-mezbûr İbrahim'in sulbî kebîr oğlı
Mehmed Emin'e inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra tereke-i müteveffâyı merkûma bi'l-verâse vâzı‘ü'l-yed oldıkları beyyine-i Şer‘iye ile mütahakkık olan ibni'lammî-i mezbûrân Ali Bey ve Mehmed Emin muvâcehelerinde “işbu yedimde olub ibrâz
eylediğim bin iki yüz seksen yedi senesi Saferi'l-hayrının gurresi târîhiyle müverrah varaka-i
sahîha üzerinde muharrer bir kıt‘a deyn tahvîli mantûkınca müteveffâ-yı mezbûr Esad
hayâtında mü’ekkilem merkûm Manas Ağa yedinden ve mâlından istikrâz ve ahz ü kabz ve
umûrına sarfla istihlâk eylediği dokuz yüz guruşı kable'l-edâ ve'l-îfâ vefât etmekle meblağ-ı
mezbûr dokuz yüz guruşı [Vr. no: 26/b] ber-vech-i muharrer vâzı‘ü'l-yed oldıkları müteveffâyı mezbûrın tereke-i vâfiyesinden mü’ekkilem merkûm Manas Ağa içün bana edâya
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merkûmân Ali Bey ve Mehmed Emin Ağa'ya tenbîh olınmak bi'l-vekâle murâdımdır” deyü
da‘vâ etdikde gıbbe'l-istintâk ibni'l-mezbûrân Ali Bey ve Mehmed Emin Ağa dahi
cevâblarında tereke-i müteveffâ-yı mezbûra bi'l-verâse vâzı‘ü'l-yed oldıklarını ikrâr lâkin
müdde‘î-i vekîl-i mezbûr Hâfız Mehmed Emin Molla'nın ber-minvâl-i muharrer da‘vâsını
inkâr etmekle müdde‘î-i vekîl-i mezbûr Hâfız Mehmed Emin Molla'dan ber-vech-i meşrûh
da‘vâ-yı mezkûresini mübeyyin beyyine taleb olındıkda karye-i mezbûre ahâlîsinden orta
boylı elâ gözli kır sakallı Osman Ağa ibn-i Süleyman bin Ahmed ve uzun boylı elâ gözli kırca
sakallı Boşnak Mehmed bin Bayram bin Hasan nâm kimesneler şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe
ber-nehc-i Şer‘î isbât etmekle şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile karye-i mezbûre
ahâlî-i mu‘teberânından Hamzoğlı Hüseyin bin Mehmed ve Mehmed bin Hüseyin ve
Abdullah bin Süleyman ve İsmail bin Ahmed nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i
mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr
mütehakkık olub mü’ekkil-i merkûm Manas Ağa tahlîf olınmagın mûcebince meblağ-ı
müdde‘îye-i merkûm dokuz yüz guruşı vâzı‘ü'l-yed oldıkları müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i
vâfiyesinden mü’ekkilem merkûm Manas Ağa içün müdde‘î-i vekîl-i mezbûr Hâfız Mehmed
Emin Molla'ya edâ ve teslîme ibni'l-ammî-i mezbûrân Ali Bey ve Mehmed Emin Ağa'ya
tenbîh eylediğini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i
Şer‘ile Meclis-i Şer‘-i Kadîm'e gelüb alâ vukû‘a inhâ ve tahrîr eylediği tescîl ve bi'l-iltimâs
huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşer min şehr-i
Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Harc numrosı : 941
Alınan harc : 22.5 guruş
Fi, 22 Eylül [12]91
Fi, 04 N [12]92
Da‘vâ-yı hisse
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 26/b
: 117
: 19.Ca.1292
: Ermeni milletinden Hocamehmedkaramani Mahallesi'nde vefât eden Bakos
oğlu Matyos'un, Hacı Muslihiddin oğlu merhum Hacı Ali'de olan alacağının,
Hacı Ali varısleri tarafından Matyos varislerine ödeneceği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Hâcemehmedkaramânî Mahallesi'nde mütemekkin
iken işbu târîh-i i‘lâmdan sekiz sene mukaddem fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının Ermeni
milletinden Çanakcıoğlı Matyos veled-i Bakos veled-i Atam'ın verâseti her biri teba‘a ve
millet-i merkûmeden sulbî kibâr evlâdı Sipoh ve Aftamiye ve Nazkiye taraflarından zikr-i âtî
taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza ve lede'l-iktizâ sulh ü ibrâya vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîhai Şer‘iye ile vekîli oldığı usûl-i mevzû‘ası vechile mahrûsa-i mezbûre mahallâtından
Hâcetayyib Mahallesi mütemekkinlerinden kezâlik her bir teba‘a ve millet-i merkûmeden
Kandeha oğlı Bagos veled-i Agob ve Berber Avnik veled-i Anot ve Sucıoğlı Bedros veled-i
Kirkor ve Tanburacı Heci Endon oğlı Heci Artil veled-i Endon nâm dört nefer kesândan
evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde
idükleri ihbâr olınan her biri teba‘a ve millet-i merkûmeden mezkûr Hâcetayyib Mahallesi
mütemekkinlerinden orta boylı elâ gözli ak bıyıklı Arpacı Ağası veled-i Kigorak veled-i Atam
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ve Su‘udmakramevi Mahallesi mütemekkinlerinde orta boylı elâ gözli kara bıyıklı Cerrah
Karabet veled-i Heci Karabet veled-i Ohannes şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î
sâbit ü sübût vekâletine hükm-i Şer‘î lâhik olan müteveffâ-yı merkûmın li-ebeveyn er
karındaşı kezâlik teba‘a ve millet-i merkûmeden Karabet veledi'l-merkûm Bakos mahrûsa-i
mezbûre mahkemesinde meclîs-i Şer‘-i hatîrde mahrûsa-i mezbûre kurâsından Müyessi
Karyesi'nde sâkin iken işbu târîh-i i‘lâmdan on sene mukaddem fevt olan Hacı Bayrakdaroğlı
Hacı Ali bin Hacı Muslihiddin bin Abullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Veliye
Hâtun ibnete Hacı Abdülkadir ile babası mezbûr Hacı Muslihiddin ve zevcesi müteveffât
Fatıma Rukiye bint-i Ali'den mütevellide sulbiye kebîre kızı Fatımatü'z-Zehra ve zevce-i
mezbûre Veliye'den mütevellid sulbî sağîr oğlı Abdülkadir'e münhasıra ba‘dehu ebb-i mezbûr
Hacı Muslihiddin dahi fevt olub verâseti sulbî oğlı müteveffâ Hasan'ın sulbî kebîr oğlı
Muslihiddin ve sulbiye kebîre kızları Zeyni ve Habibe ve sulbî sağîr oğlı Mehmed Kâmil ve
diger sulbî oğlı müteveffâ-yı mezkûr Hacı Ali'nin sulbî evlâdı mezbûre Fatımatü'z-Zehra ve
mezbûr Abdülkadir'e münhasıra ba‘dihimâ sağîr-i mezbûr Abdülkadir dahi fevt olub verâseti
vâlidesi mezbûre Veliye Hâtun ile li-ebb kız karındaşı mezbûre Fatımatü'z-Zehra'ya inhisârı
bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Hacı Ali'nin
hîn-i vefâtında verese-i mezbûrûn ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘ile tahrîr ve terkîm ve bi'lmüzâyede bey‘ ve mes’ele-i mîrâsları vechile aksâm eyledikleri terekesinden hisse-i irsiye-i
vâfiyeye vâzı‘atü'l-yed olan zâtları ta‘rîf-i Şer‘î ile mu‘rrafe zevce-i mezbûre Veliye ve bint-i
mezbûre Fatımatü'z-Zehra hatunlar muvâvcehelerinde “işbu yedimde ibrâz eylediğim bin iki
yüz seksen iki Zi'l-hicceti'ş-şerîfesinin yirmi dokuzuncı güni târîhiyle meverrah ol târîhde
mahrûsa-i mezbûre nâ’ibi semâhatlü Ahmed Mustafa Efendi hazretleri mühriyle memhûr bir
kıt‘a i‘lâm-ı Şer‘iye mantûkınca mü’ekkilem merkûmûnın müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Hacı
Ali terekesinden karzan mahkûmun-bih alacak hakları olan on bin üç yüz doksan sekiz guruşı
müteveffâ-yı evvel-i mezbûrın terekesinden makbûzları olan hisse-i irsiye-i vâfiyelerinden
olarak hâla bana edâ ve teslîmelerine mezbûrân Veliye ve Fatımatü'z-Zehrâ hâtunlara tenbîh
olınmak bi'l-vekâle murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde anlar dahi cevâblarında müdde‘iyyûn-ı
mü’ekkilûn-ı merkûmûnın mûrisleri müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Hacı Ali terekesinden bâi‘lâm-ı Şer‘î mahkûmun-bih on bin üç yüz doksan sekiz guruş alacak hakları oldığını ol
mikdâr guruşdan az bir hisse-i irsiyeye el-yevm vaz‘-ı yedlerini bi-tav‘ihâ ikrâr ve tasdîk edüb
mücerred def‘aten edâya adem-i iktidârlarını ifâde ve beyân eylemeleriyle binâ’en-aleyh
müdde‘î-i vekîl-i mezbûr Karabet ber-vech-i muharrer tasaddî eylediği dört bin üç yüz doksan
sekiz guruşın dört bin üç yüz doksan sekiz guruşı mezbûretân Veliye ve Fatımatü'z-Zehrâ
hâtunlara bi't-tav‘ ve'r-rızâ bi'l-vekâle bahş ve tenzîl edüb mutâlebesine müte‘allık da‘vâdan
mü’ekkilleri merkûmûna izâfetle mezbûretânın zimmetlerini bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât
eyledikde mezbûretân Veliye ve Fatımatü'z-Zehra hâtunlar dahi ibrâ-i mezkûrı ba‘de'l-kabûl
ibrâdan müstağnî altı bin guruşı ber-minvâl-i muharrer vâzı‘atü'l-yed oldıkları hisse-i irsiye-i
vâfiyelerinden mü’ekkilûn-ı merkûmûn ile müdde‘î-i vekîl-i merkûm Karabet'e edâya
müte‘ahhid oldıklarını tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'lemr. Fi'l-yevmi't-tâsi‘ aşer min Cemâziye'l-ûlâ sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 26/b
: 118
: 18.Za.1292
: Beledîci Esnafı Nukûd-ı Mevkûfesi'nden borç alıp ödeyemeden Hazret-i Emir
Mahallesi'nde vefât eden Halil kızı Fatıma Hâtun'ın borcunun, varisleri
tarafından terekesinden ödeneceği.
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Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Tatarlar Mahallesi ahâlîsinden olub Beledîci Esnâfı
Nukûd-ı Mevkûfesi'ne bâ-hüccet-i Şer‘iye hünez metevellî nasb ve ta‘yîn olınmış olan Hacı
Osaman Ağa bin-i İbrahim mahrûsa-i mezbûre mahallâtında Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de
mahrûsa-i mezbûre mahllâtından Hazret-i Emir Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt
olan Fatıma Hâtun ibnete Halil bin Abdullah'ın verâseti li-ebb kız karındaşı Cemile Hâtun ile
li-ebb er karındaşa müteveffâ Ali bin el-mezbûr Halil'in sulbî kebîr oğlı Mehmed Dâî'ye
inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkakından sonra müteveffât-ı mezbûre terekesine
bi'l-verâse vâzı‘ü'l-yed oldığı beyyine-i âdile mütahakkık olan ibni'l-ahh-ı mezbûr Mehmed
Dâî muvâcehesinde müteveffât-ı mezbûre Fatıma Hâtun hayâtında [Vr No: 27/a.] mukûd-ı
mevkûfe-i mezkûreden mütevellî-i sâbık Hacı Abdullah ibn-i Abdullah yedinden bâ-deyn-i
kavî istidâne ve kabz ve umûrına sarfla istihlâk eylediği altı yüz yirmi üç guruşı kable'l-edâ
ve'l-îfâ fevt olmağla meblağ-ı merkûm altı yüz yirmi üç guruşı bi'l-verâse vâzı‘ü'l-yed oldığı
müteveffât-ı mezbûre terekesinden bana edâya ibni'l-ahh-ı mezbûr Mehmed Dâî'ye tenbîh
olınmak bi'l-velâye murâdımdır“ deyü da‘vâ itdikde gıbbe'l-istintâk ibni'l-ahh-ı mezbûr
Mehmed Dâî dahi cevâbında müteveffât-ı mezbûrenin tereke-i vâfiyesine bi'l-verâse vaz‘-ı
yedini ikrâr mâ‘adâyı inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûr Hacı Osman ber-vech-i muharrer
edyediği da‘vâ-i mezkûresini mezkûr Tatarlar Mahlallesi ahâlîsinden uzun boylı elâ gözli kır
sakallı Hacı Abdullah ibn-i Hacı Ali bin Abdullah ve İncirilce Mahallesi ahâlîsinden uzun
boylı kır sakallı elâ gözli Mustafa Ağa ibn-i Salih bin Abdullah nâm kimesneler şahâdetleriyle
bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât ü sübût-ı şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile
mahalle-i mezbûre muhtâr-ı eveli Hacı İbrahim bin Osman ve Mustafa Ağa ibn-i Ahmed ve
Mehmed Ağa ibn-i İzzeddin ve Osman Ağa ibn-i İbrahim nâm dört nefer kesândan evvelâ bâvaraka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'lihbâr mütehakkık olmağın mûcebiyle meblağ-ı müdde‘â-yı mezbûr altı yüz yirmi üç buçuk
guruşı vâzı‘ü'l-yed oldığı müteveffât-ı mezbûre Fatıma Hâtun terekesinden mütevellî-i
mezbûr Hacı Osaman Ağa'ya edâ ve teslîme ibni'l-ahh-ı mezbûr Mehmed Dâî'ye tenbîh
olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'lyevmi's-sâmin aşer min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Harc numrosı : 1260
Alınan harc : 15.5 guruş
Fi, 03 Kânûn-ı sânî [12]991
Fi, 18.Z.[12]92
İ‘lâm
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 27/a
: 119
: 24.Ca.1292
: Abdurrahman kızı merhume Zenciye Halime Hâtun'un, davâ konusu mülkü
Mehmed oğlu Abdülfettah'a önceden sattığının anlaşılmasıyla, Beytü'l-mâl
avukatı ketebeden Mustafa oğlu Osman Efendi'nin adı geçen Abdülfettah
üzerine açtığı davada haksız olduğunun ortaya çıktığı.

Oldır ki,
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Mahrûsa-i Bursa kurâsından Ahî Karyesi'nde sâkine iken bundan akdem fevt olan
Zenciye Halime bint-i Abdurrahman'ın zâhirde ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmayub bi'l-cümle
terekesi cânib-i Beytü'l-mâl'a â’id ve râci‘ olmağla bu makûle bilâ-vâris-i ma‘rûf fevt
olanların terekelerini bâ-emr-i âlî kabz u zabta me’mûr ve zikr-i âtî taleb ve da‘vâya kıbel-i
Şer‘den me’zûn olan Hüdâvendigâr Vilâyet-i Celîlesi Defterdârı sa‘âdetlü Nüzhet Efendi
tarafından vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi ketebeden Osman Efendi ibn-i Mustafa mahrûsa-i
mezbûre mahkemesinden Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zikr-i câî bir bâb ebniyesi mülk menzile
vaz‘-ı yedi beyyine-i âdile mütahakkık olan karye-i mezbûre ahâlîsinden işbu râfi‘i'l-i‘lâm
Abdülfettah ibn-i Mehmed muvâcehesinde karye-i mezkûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Köçek
Mehmed Ali bin Hasan bin Abdullah ve merkûm Abdülfettah menzilleri ve câmi‘-i şerîf ve
tarafeyni tarîk-ı âmm ile mahdûd arsası Abbâs Bey Vakf-ı Şerîfi'ne mukâta‘a-i kadîme-i
ma‘lûmelü üzerinde mevcûde ebniyesi mülk iki beyt-i süflî ve bir mikdâr havluyı müştemil
bir bâb menzil müteveffât-ı mezbûrenin hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ba‘d-ı
vefâtihâ terekesinden cânib-i Beytü'l-mâl'a â’id ve râci‘ olmış ikin mezbûr Abdülfettah
menzil-i mehdûd-ı mezkûrın nısf-ı şâyi‘ini fuzûlî ve bi-gayr-i hak zabt u vaz‘-ı yed etmekle
menzil-i mahdûd-ı mezkûrın nısf-ı şâyi‘inden keff-i yed ve bana teslîme merkûm
Abdülfettah'a tenbîh olınmak bi'l-vekâle murâdımdır“ deyü da‘vâ etdikde gıbbe's-suâl ve'listintâk mezbûr Abdülfettah dahi cevâbında menzil-i mahdûd-ı mezkûrın müteveffât-ı
mezbûrenin hayâtında yedinde melki oldığnı ve hâlâ kendünin nısf-ı şâyi‘ına vaz‘-ı yedıni
ikrâr edüb “lâkin müteveffât-ı mezbûre Halime Hâtun vefâtından bir buçuk sene mukaddem
hayâtında ve kemâl-i akl-ı sıhhatinde menzil-i mahdûd-ı mezkûrın nısf-ı şâyi‘ını yedinde ibkâ
edüb ancak nısf-ı şâyi‘-i âharını üç yüz guruş semen-i medfû‘ ve makbûz mukâbili bi'l-îcâb
ve'l-kabûl bânen ve sahîhan bana bey‘ ve temlîk ve vech-i lâyıkıyla teslîm edüb ben dahi bervech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl etmemle binâ’en-aleyh menzil-i
mezkûrın nısf-ı şâyi‘ı târîh-i mezkûrdan berü ber-minvâl-i muharrer yedimde mülk-i
müşterâm olmağla be-hakk zabt u vaz‘-ı yed ve tasarruf ederim deyü vekîl-i mezbûr Osman
Efendi'nin inkârına mukârin tasaddî eylediği zimemini karye-i mezbûre ahâlîsinden orta boylı
elâ gözli kır sakallı Köçek Mehmed Ali bin Mehmed ve orta boylı elâ gözli kır sakallı
Mahmud Ağa ibn-i el-Hâcc Mehmed bin Mehmed nâm kimesnelerlerin menzil-i mezkûrı
tahdîd ve irâ’e ederek eyledikleri şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î ba‘de'l-isbât
şâhidân-i mezbûrân karye-i mezbûre muhtârı Mehmed Mercan bin Ahmed bin Derviş ve
Ahmed Efendi bin Abdullah ve Koca Mehmed bin Ahmed nâm dört nefer kesândan usûl-i
mevzû‘ası vechile evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü
makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık olmağla mûcebince vekîl-i mezbûr Osaman
Efendi nısf menzil-i mahdûd-ı mezkûr da‘vâsiyle mezbûr Afbdülfettah'a bî-vech-i Şer‘î
mu‘ârazadan men‘ olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men
lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'r-râbi‘ ve'l-ışrîn min Cemâziye'l-ûlâ sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve
elf.
Harc numrosı : 704
Alınan harc : 7.5 guruş
Fi, 23 Haziran [12]91
Fi, 02 C [12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi

: 27/a
: 120
: 09.Ca.1292
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Konusu

: Merhume Mustafa kızı Aişetü's-Sıdıka Hâtun'un terekesinin varisleri
tarafından satılarak, elde edecekleri meblağdan, techiz ve tekfiniyle sâ’ir
vasiyeti olan hususlara harcanmak üzere altı yüz elli kuruşun, bu iş için vasî
ta‘yîn ettiği Ali oğlu Arabacı Salih'e ödeneceği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından İbni'l-Bezzâz Mahallesi ahâlîsinden olub zikr-i âtî
vesâyet-i ûlâsıyla zuhûr eden işbu râfi‘i'l-i‘lâm Arabacı Salih bin Ali mahrûsa-i mezbûre
mahkemesinden Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de mahrûsa-i mezbûrede sâkine iken bundan akde fevt
olan Aişetü's-Sıdıka Hâtun ibnete Mustafa bin Abdullah'ın verâseti sardî sagîr oğlı Mustafa ve
vâlidesi Zekiye Hâtun ibnete İbiş'e inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver mütehakkık oldıkdan
sonra müteveffât-ı mezbûre terekesine bi'l-verâse ve bi'l-vesâye vâzı‘atü'l-yed oldığı beyyine-i
âdile mütahakkık olan sağîr-i mezbûr Mustafa'nın tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensube
min kıbeli'l-ümm ceddesi zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe zevce-i mezbûre Zekiye Hâtun
muvâcehesinde “müteveffât-ı mezbûre Sıdıka Hâtun hayâtında târîh-i vefâtından bir mâh
mukaddem (ben bi-emri'llâhi te‘âlâ fevt oldığımda bi'l-cümle terekem bâ-ma‘rifet-i Şer‘-i
şerîf tahrîr ve terkîm bi'l-müzâyede bey‘ olınarak esmân-ı hâsılasından düyûn-ı müsbetem
ba‘de'l-ihrâc bakıyyesinin sülüsü bi'l-ikrâr sülüs-i mezkûreden beş yüz guruş techîz ve tekfîn
ve ıskât-ı savm ü salât ve kefâret-i eymân ve nüzûrât-ı sâ’ireme harc u sarf olına ve yüz elli
guruş ücret-i vasî i‘tâ olına) deyü vasiyyet ve beni teneffüzine vasî-i müttehaz nasb ve ta‘yîn
edüb musırran ale'l-hayâtihâ fevt olmağla binâ’en-aleyh vâzı‘atü'l-yed oldığı tereke-i
müteveffât-ı mezbûrenin sülüsünden meblağ-ı mezbûrı bana edâya vasî-i ahh-ı mezbûre
Zekiye Hâtun'a tenbîh olınmak bi'l-vesâye murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe'l-istintâk
vasî-i mezbûre Zekiye Hâtun dahi cevâbında tereke-i müteveffât-ı mezbûreye bi'l-verâse ve
bi'l-vesâye vâzı‘atü'l-yed ve terekesi sülüs-i mezkûre vâki‘ oldığını ikrâr lâkin müdde‘î-i
mezbûr Salih'in ber-vech-i muharrer müdde‘âsını inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûr Salih'den
ber-vech-i muharrer tasaddî eylediği vasıyyet-i mezkûre müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb
olındıkda mahalle-i mezkûre ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kara sakallı kassâb kalfası
Mustafa bin İbrahim bin Hasan ve orta boylı [Vr. no: 27/b] elâ gözlı ak sakallı Eskici Esad
Ağa ibn-Mustafa bin Mehmed nâm kimesneler şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î
isbât etmegin şâhidân-i mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile evvelâ bâ-varaka-i mestûre
mahelle-i mezbûre muhtâr-ı evveli Güleçoğlı Mehmed Aga ibn-i Mehmed ve sânîsi Hüseyin
Ağa ibn-i Abdullah ve Na‘l-band Eyüb Ağa ibn-i Hüseyin ve Hüseyin Ağa ibn-i İbrahim nâm
dört nefer kesândan evvelâ sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde
idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık olmağın mûcebiyle müdde‘î-i mezbûr Salih'in vesâyetine
ba‘de'l-hükm meblağ-ı mezbûr altı yüz elli guruşı vâzı‘atü'l-yed oldığı müteveffât-ı
mezbûrenin tereke-i vâfeyisinden müdde‘î-i vasî-i mezbûr Salih'e edâ ve teslîme vasî-i
mezbûre Zekiye Hâtun'a tenbîh olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. Elemr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi't-tâsi‘ min Cemâziye'l-ûlâ sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve
elf.
Harc numrosı : 737
Alınan harc : 40 guruş
Fi, 30 Haziran [12]91
Fi, 09 C [12]92
***
Varak No

: 27/b
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Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 121
: 09.L.1292
: Meysel Köyü'nden Hacı Salih kızı merhume Hanım Hatun varislerine âid bazı
eşyâyı hâlâ elinde tutan Mehmed Emin oğlu Mehmed Emin'in, elindeki bütün
eşyayı Hanım Hâtun vârislerine teslim edeceği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Meysel Karyesi'nda sâkin iken bundan akdem fevt olan
Hanım Hâtun ibnete Hacı Salih bin Abdullah'ın verâseti li-ebeveyn kız karındaşı kebîre Zeyni
Hâtun ile li-ebb kız karındaşı kebîre Hâfize Hâtun ve li-ümm karındaşları İbrahim ve
Hüsniye'ye münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra zâtı ta‘rîf-i Şer‘
ile mu‘arrafe Zeyni ve Hâfize ve Hüsniye hatunlar ile mezbûr İbrahim mahrûsa-i mezbûre
mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zikr-i âtî evân-ı nuhâs ve eşyâya vâzı‘ü'l-yed oldığı
beyyine-i âdile mütahakkık olan karye-i mezbûr ahâlîsinden Mehmed Emin bin Mehmed
Emin muvâcehesinden “mûrisimiz müteveffât-ı mezbûre Hanım Hâtun hayâtında işbu
yedimde ibrâz eylediğim bin ikiyüz doksan iki senesi Şa‘bân-ı şerîfinin on beşinci güni
târîhiyle müverrah bir kıt‘a i‘lâm-ı Şer‘î mantûkınca mezbûr Mehmed Emin yedinde bi'l-ikrâr
mahkûmun-bih olan üç aded yorgan ve üç aded baş yasdığı ve iki aded kilim ve bir çul ve bir
nâfa kürk ve dört aded kapaklı sahan ve bir sini ve bir kenarlı tepsi ve üç aded tencere ve iki
aded şorba tası ve bir şorba sahanı kable'l-ahz vefât etüb mes’ele-i mîrâsımız vechile her
birimize mevrûs oldıkdan sonra mezbûr Mehmed Emin eşyâ-i muharrere-i mezbûreden ancak
bir sini ve bir kenarlı tepsi ve iki tencere ve bir şorba tası ve üç sahan ve iki kapak ve bir çul
ve bir baş yasdığı ve bir köhne döşek ve iki aded yorgan-ı a‘niyâ bize teslîm edüb biz dahi
bi'l-verâse ahz ü kabz etmemizle bâkîsı olan iki aded kilim ve iki aded yün döşek ve bir nâfa
kürki dahi mezbûr Mehmed Emin'den bi'l-verâse hâlâ taleb ederiz” deyü da‘vâ etdiklerinde
gıbbe'l-istintâk mezbûr Mehmed Emin dahi cevâbında kaziyye-i minvâl-ı muharrer üzre
oldığını tâbi‘an ikrâr ve i‘tirâf etmekle mârru'z-zikr iki aded yasdık ve iki kilim ve iki aded
döşek ve bir nâfa kürki müdde‘ûn-ı mezbûrûna aynen def‘ ü teslîme mezbûr Mehmed Emin
ilzâm olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr.
Fi'l-yevmi't-tâsi‘ min Şevvâli'l-mükerrem sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Fi, 15 Teşrîn-i sânî [12]91
[Harc] numro[sı]
: 1151
[Alınan] harc
: 20 guruş
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 27/b
: 122
: 25.C.1292
: Bedreddin Mahallesi'nden ve Ermeni milletinden Agob oğlu Artin'den aldığı
beşbin guruşu ödeyemeden vefât eden Bagos oğlu Karabet'in bocunun, eşi ve
varisi Sofi tarafından ödeneceği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Bedreddin Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i
aliyye tebe‘asının Ermeni milletinden Pabuşcı Artin veled-i Agob mahrûsa-i mezbûre
mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de mahalle-i mezbûrede mütemekkin iken bundan
akdem fevt olan teba‘a ve millet-i merkûmeden Ağzıbüyükoğlı Karabet veled-i Bağos veled-i
Karabet'in verâseti her biri teba‘a ve millet-i merkûmeden zevce-i metrûkesi Sofi bint-i
Karabet ile sulbiye sagîre kızı Heyberek li-ebeveyn er karındaşı sağîr Mesafil'e inhisârı bi'lihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra bint-i sağîre-i mezbûre Heyberek'in anası ve
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tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi olub tereke-i müteveffâ-yı mezbûra bi'lverâse vâzı‘atü'l-yed oldığı beyyine [-i âdile] ile mütahakkık olan şahsı ta‘rîf-i Şer‘ ile
mu‘arrafe zevc-i merkûm Sofi tarafından zikr-i âtî husûsa husûmet ve redd-i cevâba vekîl-i
müseccel-i Şer‘îsi kanıdaşı Karabet veled-i Agob muvâcehesinde “müteveffâ-yı merkûm
Karbet sağlığında yedimden ve malımdan istikrâz ve ahz ü kabz ve umûrına sarfla istihlâk
ederek zimmetinde alacağım olan beş bin guruşı kable'l-edâ ve'l-îfâ fevt olmağla meblağ-ı
mezbûr beş bin guruş ı tereke-i vâfiyesinden almak üzre mü’ekkile-i zevce-i merkûma izâfetle
vekîl-i merkûm Karabet'den hâla taleb ederim” deyü da‘vâ eylediğinde vekîl-i merkûm dahi
cevâbında mü’ekkilem zevce-i merkûmenin zevci müteveffâ-yı merkûmun terekesine bi'lverâse ve bi'l-vesâye vâzı‘atü'l-yed oldığını ikrâr edüb mâ‘adâyı inkâr etmekle müdde‘î-i
merkûm Karabet'den tasaddî eylediği da‘vâ-yı mezkûresini mübeyyin beyyine taleb olındıkda
mahalle-i mezbûre mütemekkinlerinden teba‘a ve millet-i merkûmeden orta boylı elâ gözli
kumral bıyıklı Karabet veled-i Agob veled-i Karabet ve orta boylı elâ gözli kumral bıyıklı
Agob veled-i Serkiz veled-i Karabet şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î ba‘de'lisbât şâhidân-i merkûmân Artin veled-i Begos ve Serkiz veled-i Karabet ve Nikola veled-i
Yani ve Esteran veled-i Yorgi nâm dört nefer kesândan usûl-i mevzû‘ası vechile evvelâ bâvaraka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr
mütehakkık olub merkûm Artin tahlîf olınmagın mûcebiyle meblağ-ı mezbûr beş bin guruşı
ber-vech-i muharrer vâzı‘atü'l-yed oldığı zevci müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i vâfiyesinden
müdde‘î-i merkûm Artin'e edâ ve teslîme mü’ekkile-i zevce-i merkûmeye izâfetle vekîl-i
merkûm Karabet'e tenbîh olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr limen lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min Cemâziye'l-âhire sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf.
Harc numrosı : 1276
Alınan harc : 125 guruş
Fi, 08 Kânûn-ı sâni [12]91
Fi, 21 R [12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 27/b
: 123
: 23.L.1292
: Müyessi Köyü'nden Salih kızı Şerife Fatıma Hanım'ın bir bağ ve bazı eşyasını
torunu Mehmed Ali oğlu İsmail'e hibe ettiği.

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i enverden
bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl olınan kısme-i askeriye ketebesinden Hacı Hüseyin Efendi ma‘an
meb‘ûs ümenâ-i Şer‘-i âlî mahrûsa-i mezbûre kurâsından Müyessi Karyesi'ndi kâ’in
müteveffât Hanım Hâtun ibnete Hacı Salih menziline varub zeyl-i vesikada muharrerü'l-esâmi
müslimîn hâzır oldıkları hâlde akd-i meclîs-i Şer‘-i âlî etdikde kasaba-i mezbûre sâkinlerinden
zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe Şerife Fatıma Hâtun ibnete Salih meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda
torını işbu bâ‘isi'l-vesîka İsmail bin Mehmed Ali mahzârında bi-tav‘ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i
kelâm edüb “akd-i âti'z-zikrin sudûrıra değin silk-i mülk-i sahîhimde münselik emlâkden
karye-i mezbûre civârında Arpalık nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Molla Mehmed bin
Hacı İzzeddin ve Veliyyüddin bin Abdullah hadîkaları ve tarafeyni tarîk-ı âmm ile mahdûd
arzı Cennet-mekân Sultan Hüdâvendigâr Gâzi tâbe serâhu hazretleri vakf-ı şerîflerine
mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü tahmînen bir dönüm bir kıt‘a bâğ ile yedimde malım olan bir
leğen ma‘a ibrik ve bir kapaksız tencere ve bir sağîr su bakracı ve iki karavana ve bir nuhâs
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hamam tası ve bir yağ tabası ve bir dezde sahan ve bir sini ve bir bekmez tabası torunum
mezbûr İsmail'e bilâ-mâni‘ hîbe-i sahîha-i Şer‘iye ile hîbe ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol
dahi ber-vech-i muharrer ittihâb ve temellük ve tesellüm ve kabûl etmekle binâ’en-aleyh bâğ-ı
mahdûd-ı mezkûr ile evân-ı nühâs-ı mezkûrlardan benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim
kalmayub toronum mezbûr İsmail'in mülk ü mâl-ı mevhûbı olmışdır” didikde gıbbe'ttasdîkı'ş-Şer‘î vâki‘-i hâli kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde [Vr. no: 28/a] ketb ü tahrîr ve
ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile Meclis-i Şer‘-i Kadîm'e gelüb alâ vukû‘a inhâ ve takrîr
etmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min Şevvâli'l-mükerrem
sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Karyeden Kulakoğlı Emin Ağa,ve Muhtâr Nurereddin Cavuş ve Mehmed
Çavuş bin Abdülkadir ve Kaba Ali ve Feyzullah bin Zeynelabidin, Muhzır Hasan Molla ve
gayrihim.
Harc numrosı : 1180
Alınan harc : 15 guruş
Fi, 26 Teşrîn-i sânî [12]91
Fi, 09.Ra.[2]92
Hîbe
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 28/a
: 124
: 23.L.1292
: Müyessi Köyü'nden Osman kızı Fatıma Hâtun'un bir bağını damadı Abdullah
oğlu Ahmed'e hîbe ettiği.

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i enverden
bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl kılınan kısmet-i askeriye ketebesinden Hacı Hüseyin Efendi ma‘an
meb‘ûs ümenâ-i Şer‘-i ile mahrûsa-i Bursa kurâsından Müyessi Karyesi'nde kâ’in Fatıma
Hâtun ibnete Osman menziline varub zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi müslimîn hâzır
oldıkları hâlde akd-i meclîs-i Şer‘-i âlî etdikde zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe mezbûre Fatıma
Hâtun Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de dâmâdı işbu bâ‘isi'l-vesîka Ahmed bin Abdullah mahzarında
bi-tav‘ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb “akd-i âti'z-zikrin sudûrına değin silk-i mülk-i
sahîhimde münselik emlâkimden karye-i mezbûre civârında Hamzaderesi nâm mahalde vâki‘
etrâf-ı erba‘ası İdris Efendi ibn-i Mustafa ve İbişoğlı Salih ibn-i İbrahim bağları ve Küçük
Hacı Ahmed bin Hacı Mustafa tarlası ve tarîk-ı hâs ile mahdûd arzı Hâs Biga Çavuş Vakfına
mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü tahmînen yarım dönüm bir kıt‘a bağımı dâmâdım mezbûr
Ahmed'e bilâ-mâni‘ hîbe-i sahîha-i Şer‘iye ile hîbe ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi
ber-vech-i muharrer ittihâb ve temellük ve tesellüm ve kabûl etmekle binâ’en-aleyh bâğ-ı
mahdûd-ı mezkûrda benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmayub dâmâdım mezbûr
Ahmed'in mülk-i mevhûbı olmışdır” didikde gıbbe't-tasdîkı'ş-Şer‘î vâki‘-i hâli kâtib-i mûmâileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile Meclis-i Şer‘-i Kadîm'e
gelüb alâ vukû‘a inhâ ve takrîr etmekle mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâlis
ve'l-ışrîn min Şevvâli'l-mükerrem sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Karyeden Kulakoğlı Mehmed Emin Ağa, Muhtâr-ı evvel Nureddin Ağa,
Karyeden Mehmed Çavuş, Karyeden Sadeddin oğlı Ali, Karyeden İcâr Mustafa, Hasan Molla
ve gayrihim.
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[Harc] numro : 1183
Alınan harc : 10 guruş
Fi, 26 Teşrîn-i sânî [12]91
Fi, 09 Zikr-i âtî.[12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 28/a
: 125
: 23.L.1292
: Müyessi Köyü'nden Salih kızı Fatıma Hâtun'un bir bağı ile bazı eşyasını kızı
Hasibe Hâtun'a hîbe ettiği.

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i enverden
bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl kılınan kısmet-i askeriye ketebesinden Hacı Hüseyin Efendi ma‘an
meb‘ûs ümenâ-i Şer‘ ile mahrûsa-i Bursa kurâsından Müyessi Karyasi'nde kâ’in müteveffât
Hanım Hâtun ibnete Hacı Salih menziline varub zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe Fatıma Hâtun
ibnete Salih meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda sadriye kebîre kızı zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu
bâ‘isi'l-vesîka Hasibe Hâtun ibnete Ali mahzarında bi-tav‘ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm
edüb “akd-i âti'z-zikrin sudûrına değin silk-i mülk-i sahîhimde münselik emlâkimden karye-i
mezbûre civârında Kurdderesi nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Koyunoğlı Ali bin
Süleyman ve Koca Hacı Hüseyin bin Osman ve Kapuoğlanı Mehmed bin Ali bağları ve tarîk-ı
âmm ile mahdûd arzı Hâs Biga Çavuş Vakfına mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü tahmînen bir
dönüm bir kıt‘a bağ ile yedimde malım olan bir kapaklı tencere ve bir lenger ve bir nühâs
hamam tası ve bir kapaklı sahanımı kızım mezbûre Hasibe Hâtun'a bilâ-mâni‘ hîbe-i sahîha-i
Şer‘iye ile hîbe ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer ittihâb ve
temellük ve tesellüm ve kabûl etmekle binâ’en-aleyh bâğ-ı mahdûd-ı mezkûr ile evân-ı nühâsı mezkûrlarda benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmayub kızım mezbûre Hasibe
Hâtun'ın mülk ve mâl-i mevhûbı olmışdır” didikde gıbbe't-tasdîkı'ş-Şer‘î vâki‘-i hâli kâtib-i
mûmâ-ileyh mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile Meclis-i
Şer‘-i Kadîm'e gelüb alâ vukû‘a inhâ ve takrîr etmekle mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'lyevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min Şevvâli'l-mükerrem sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: : Karyeden Kulakoğlı Mehmed Emin Ağa, Muhtâr-ı evvel Nureddin Ağa,
Karyeden Mehmed Çavuş bin Abdülkadir, Karyeden Kaba Ali bin Mehmed, Karyeden
Feyzullah, Hasan Molla ve gayrihim.
[Harc] numrosı: 1181
Alınan harc : 10 guruş
Fi, 26 Teşrîn-i sânî [12]91
Fi, 09 Za [12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 28/a
: 126
: 05.L.1292
: Yahudi melletinden İsak oğlu Yasef'in tasarrufunda iken, Yasef'in Kuruçeşme
Mahallesi'nde ölümüyle iki küçük kızına intikal eden vakıf bir menzildeki üçte
bir hissenin satışı için, kızların vasîsi ve anneleri Oron kızı Kadose'ye izin
verildiği.
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Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Kurıçeşme Mahallesi'nde mütemekkin iken bundan
akdem fevt olan devlet-i aliyyenin Yahudi milletinden Yasef veled-i İsak veled-i Yasef'in
sulbiye sağîre kızları Perle ve Saltana'nın tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri
anaları şahsı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu hâmili'r-rakîm Kadose bint-i Aron Meclis-i Şer‘-i
Hatîr-i Lâzımü't-Tevkîr'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “Tavıklızâde el-Hâcc Kemaleddin Efendi Vakf-ı Şerîfi musakkafâtından mahrûsa-i mezbûrede vâki‘
etrâf-ı erba‘ası Dürzî Mişon veled-i İsak veled-i Avram ve Banto veled-i David veled-i İsak
menzilleri ve müteveffâ-yı mezbûrın diğer menzili ve tarîk-ı hâss ile mahdûd iki beyt-i ulvî ve
bir sofa ve bir beyt-i süflî ve bir sofa ve bir mikdâr havluyı müştemil bir bâb vakf menzilin
sülüs hisse-i şâyi‘ası müteveffâ-yı mezbûrın sağlığında ile'l-vefât bi'l-icâreteyn taht-ı
tasarrufında olub ba‘d-ı vefât vasîleri oldığım kızım sagîretân-ı mezbûretâna ber-mûceb-i
kânûn-ı münîf iltisâk-i intikâl-i âdî ile intikâl edüb lâkin menzil-i mahdûd-ı mezkûrın sülüs
hisse-i şâyi‘ının bekâsı mukırr ve gayr-i mukayyed ve hisse-i şâyi‘alarının âhara ferâğı ve
bedeli bâ-ma‘rifeti'ş-Şer‘ ve me’mûr i‘mâl ve irbâh olınmak sagîretân-ı mezbûretân
haklarında vücûh ile evlâ ve enfa‘ oldığı bî-garaz erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr zâhir ü
mütahakkık olmağın menzil-i mahdûd-ı mezkûrın sülüs hisse-i şâyi‘ası bâ-ma‘rifet-i Şer‘-i
şerîf münâdi ma‘rifetiyle sûk-i sultânîde mecma‘u'n-nâs olan mahallerde nidâ ve müzâyede
olub bedel-i misliyle âhara ferâğına kıbel-i Şer‘den bana izin verilmek bi'l-vesâye
matlûbımdır” didikde hakîkat-i hâl vasî-i mezbûrenin takrîr-i meşrûhı üzre oldığı zeyl-i
vesîkada muharrerü'l-esâmi bî-garaz erbâb-ı vukûf ihbârıyla zâhir ü mütahakkık olmağın
menzil-i mahdûd-ı mezkûrda olan sagîretân-ı mezbûretânın sülüs hisse-i şâyi‘a-i müstakıllesi
bedel-i misliyle âhara ferâğ ve tefvîz ve bedelini bâ-ma‘rifet-i Şer‘-i şerîf ve me’mûr i‘mâl ve
irbâh etmek üzre vasî-i mezbûre Kadose'ye izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı.
Fi'l-yevmi'l-hâmis min Şevvâli'l-mükerrem sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Hasan Molla, Ali Molla, Ferhad Molla ve gayrihim.
Harc numrosı :1152
Alınan harc :30 guruş
Fi, 15 Teşrîn-i sânî [12]91
Fi, 28 L [12]92
İzn-i tefvîz
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 28/b
: 127
: 25.L.1292
:Babü's-Siccin Mahallesi'nde vefât eden Abdullah oğlu Değirmenci Mehmed'in
borcunun ödenebilmesi için, terekesinden olan değirmeni satmak üzre,
merhumun eşi Zeliha Hâtun'a izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Bâbü's-Siccîn Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
vefât eden Değirmenci Mehmed bin Osman bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i
metrûkesi Zeliha Hâtun ibnete Hüseyin ile sulbî sağîr oğlı Kaba Ali'ye münhasıra oldığı bi'lihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sağîr-i mezbûrın vâlidesi ve tesviye-i umûruna
kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu bâ‘isi'l-vesîka zevce-i
mezbûre Zeliha Hâtun Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i
ani'l-merâm edüb “mahrûsa-i mezbûre kurâsından İnkaya Karyesi'nde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası
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Esad bin Hüseyin hadîkası ve dere tarafeyni tarîk-ı âmm ile mahdûd ve arsası murhûm
Cennet-mekân Sultan Hüdâvendigâr Gâzî tâbe sarâhu hazretleri evkâf-ı şerîflerine mukâta‘a-i
kadîme-i ma‘lûmelü üzerinde mevcûde bi'l-cümle ebniyesi mülk bir göz âsiyâb zevcim
müteveffâ-yı merkûmun hayâtında ile'l-vefât yedinde mülki ba‘d-ı vefât terekesinden benimle
oğlım sağîr-i mezbûr Kaba Ali'ye mes’ele-i mîrâsımız vechile mevrûs olmış ise de lâkin
zevcim müteveffâ-yı mezbûrın aslen tereke-i menkûlâtı olmayub düyûn-ı müsbetesiyçün
âsiyâb-ı mezkûrın âhara bey‘i iktizâ etmekle degirmen-i mezkûr bi'l-irsi'ş-Şer‘î lede’lmüzâyede semen-i misliyle âhara bey‘ ve semeninden düyûn-ı mübetesi ba‘de'l-îfâ
fazlasından sağîr-i mezbûrın hisse-i musîbesi bi'l-ma‘rifeti'ş-Şer‘ ve me’mûr irbâh olınmak
üzre erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr âsiyâb-ı mezkûrı bi'l-vesâye âhara bey‘a kıbel-i Şer‘den
bana izin verilmek bi'l-vesâye murâdımdır” didikde hakîkat-i hâl vasî-i mezbûrın takrîr-i
meşrûhı üzre oldığı ihbâr-ı erbâb-ı vukûf ile zâhir ü mütahakkık olmağın değirmen-i mezkûr
münâdi yediyle mecma‘u'n-nâs olan mahallerde nidâ ve müzâyede olınub rağabât-ı nâs
inkıtâ‘ında Bârgîrci Esnafından Hacı Hasan Ağa ibn-i Mustafa üzerinde sekiz bin guruşda
karâr edüb ziyâde semen ile şirâya dahi tâlib-i âharı zuhûr etmediğinden başka mebâliğ-i
merkûm âsyâb-ı mezkûrın el-yevm semen-i misli ve kıymet-i adli idüği ihbâr-ı erbâb-ı vukûf
ile mütehakkık olmağın mûcebince âsyâb-ı mezkûrı karâr-ı müzâyedesi olan meblağ-ı
merkûm ile merkûm Hacı Hasan Ağa'ya bey‘a ve semenini ahz ü kabz ve müteveffâ-yı
mezbûrın defter-i kassâmına bi'l-idhâl makbûzından düyûn-ı müsbetesine îfâya ve fazlasından
sağîr-i mezbûrın hisse-i musîbesini bâ-ma‘rifet-i Şer‘-i şerîf ve me’mûr i‘mâl ve irbâh
olınmak üzre vasî-i mezbûre Zeliha Hâtun'a izin verilmeğin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı.
Fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min Şevvâli'l-mükerrem sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Değiremenci-zâde İbrahim Efendi, Kebabcı Koca Mehmed, Ali Kalfa, Mehmed
Said Kalfa ve gayrihim.
Harc numrosı :1125
Alınan harc :120 guruş
Fi, 05 Teşrîn-i sânî [12]91
Fi, 19.L.[12]92
İzn-i müzâyede
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 28/b
: 128
: 09.B.1292
: Murad-ı sânî Mahallesi'nde vefât eden Abdullah oğlu Hâfız Mehmed Emin'in
varislerinden Huriye ve Sıdıka hatunların diger varis Zekiye Hâtun üzerine
açtıkları veraset davasında haksız olduklarının anlaşıldığı.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Murad-ı sânî Mahallesi'nde sâkin iken işbu i târîhvesîkadan on sene mukaddem vefât eden Hâfız Mehmed Emin Efendi ibn-i Abdullah'ın
verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Aişe Hâtun ibnete Mehmed ile sulbî kebîr oğlı Hacı
Ahmed ve sulbiye kebîre kızları Zekiye ve Sıdıka'ya münhasıra ba‘dehu zevce-i mezbûre Aişe
Hâtun dahi fevt olub verâseti sadrî kebîr evlâdı mezbûrûn Hacı Ahmed ve Zekiye ve Sıdıka'ya
münhasıra ba‘dihimâ mezbûr Hacı Ahmed dahi vefât edüb verâseti zevce-i menkûha-i
metrûkesi Huriye Hâtun ibnete Hacı Mehmed ile sulbiye sağîre kızları Fevziye ve Aişe ve li-
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ebeveyn kız karındaşları mezbûretân Zekiye ve Sıdıka'ya münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'şŞer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sağîretân-ı mezbûretân Fevziye ve Aişe'nin tesviye-i umûruna
kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe zevce-i mezbûre Huriye Hâtun
tarafından zikr-i âtî taleb ve daya ve ahz ü kabza vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi babası Hacı
Mehmed Ağa ve kezâlik zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe uht-i mezbûre Sıdıka Hâtun tarafından
vekîl-i müseccel-i Şer‘îleri Halil Ağa ibn-i Mehmed nâm kimesneler mahrûsa-i mezbûre
mahkemesinden Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zikr-i âtî kerûmî mülk bir kıt‘a bâğa vâzı‘atü'l-yed
oldığı beyyine-i âdile mütahakkık olan uht-ı mezbûre Zekiye Hâtun muvâcehesinde
“mahrûsa-i mezbûre zeylinde Yoğurtlıbaba nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Sucukcu Elbe
veled-i Dimitri veled-i Atam bağı ve taraf-ı selâsesi orman ile mahdûd arzı Hüdâvendigâr
Gâzî tâbe serâhu hazretleri vakf-ı şerîfine mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü derûnında mağrûs
bi'l-cümle kerûmi tahmînen bir dönüm bir kıt‘a harâb bâğ babam müteveffâ-yı evvel-i mezbûr
Hâfız Mehmed Emin Efendi'nin hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ba‘d-ı
vefâtihim terekesinden mü’ekkile-i mezbûre Sıdıka ve mezbûre Zekiye ve sağîretân-ı
mezbûretâna mes’ele-i mîrâsları vechiyle mevrûs olmışiken uht-ı mezbûre Zekiye Hâtun bâğ-ı
mahdûd-ı mezkûrı fuzûlî zabt ve vaz‘-ı yed etmekle su’âl olınub bâğ-ı mahdûd-ı mezkûrda
olan hisse-i şâyi‘adan keff-i yed ve bize teslîme uht-ı mezbûre Zekiye Hâtun'a tenbîh olınmak
bi'l-vekâle murâdımızdır” deyü da‘vâ etdiklerinde gıbbe's-suâl ve'l-istintâk uht-ı mezbûre
Zekiye Hâtun dahi cevâbında bâğ-ı mahdûd-ı mezkûr müteveffâ-yı evvel-i mezbûrın
hayâtında müstakıllen yedinde mülki oldığını ve hâlâ kendünin vaz‘-ı yedini irkâr edüb “lâkin
müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Hâfız Mehmed Emin Efendi târîh-i vefâtından bir sene
mukaddem hayâtında ve kemâl-i akl ü sıhhatinde bâğ-ı mahdûd-ı mezkûrı bi'l-îcâb ve'l-kabûl
bânen ve sahîhan iki yüz guruş semen-i medfû‘ ve makbûza bana bey‘ ve temlîk ü teslîm ben
dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl etmemle binâ’en-aleyh berminvâl-i muharrer târîh-i mezkûrdan berü mülk-i müşterâm olmak üzre be-hakk vaz‘-ı yed ve
zabt u tasarruf ederim” deyü müdde‘iyân-ı vekîlân-ı mezbûrân el-Hâcc Mehmed Ağa ve Halil
Ağa'nın bi'l-vekâle inkârlarına mukârin ber-vech-i meşrûh eyledikleri def‘ini mahalle-i
müşâru'n-ileyhâ ahâlîsinden orta boylı elâ gözlü kır sakallı İmâretci Hacı Said Ağa bin Hacı
Ali ve orta boylı elâ gözli kır sakallı Berber Haşmet Ağa ibn-i Halil bin İbrahim nâm
kimesnelerin bâğ-ı mahdûd-ı mezkûrı tahdîd ve irâ’e ederek eyledikleri şahâdetleriyle bi'lmuvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât etdikde şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile Hacı
Abdullah ibn-i Halil ve Hacı İbrahim bin Ali ve Hacı Mustafa bin Ahmed ve Hacı Salih bin
Mehmed nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede'ttezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık olmağın mûcebince
müdde‘iyân-ı vekîlân-ı mezbûrân Hacı Mehmed Ağa ve Halil Ağa ber-minvâl-i muharrer
da‘vâ-yı mezkûreleriyle mü’ekkilleri mezbûrâna izâfetle uht-ı mezbûre Zekiye Hâtun'a bîvech-i Şer‘î vâki‘ olan mu‘ârazadan men‘ olındıkları tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine
i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi't-tâsi‘ min şehr-i Recebü'l-ferd sene isnâ ve
tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Harc numrosı : 1275
Alınan harc : 5 guruş
Fi, 07 Kânûn-ı sânî [12]91
Fi, 22 Z [12]92
İ‘lâm-ı men‘
***
Varak No
Sicil Num

: 28/b
: 129
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Tarihi
Konusu

: 14 Ş.1292
:Ebülbend Köyü'nde vefât eden Rum milletinden Kostanti oğlu Tanaş
varislerinden eşi Elenko ile kızı Sofice'nin, Koti oğlu Hristo üzerine açtıkları,
“terekede haksız tasarruf” konusundaki davalarında, haksız olduklarının
anlaşıldığı. Hristo'nun, elindeki terekeyi Tanaş'dan sağlığında satın aldığı.

Oldır ki,
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i enverden
bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl olınan kısmet-i askeriye ketebesinden E's-Seyyid İsmail Efendi
ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile mahrûsa-i Bursa kurâsından Ebülbend Karyesi'nde kâ’in vakf
odaya varub cerîde-i Şer‘de muharrerü'l-esâmi kesân hâzır oldıkları hâlde akd-i meclîsi'ş-Şer‘i Hatîr etdikde karye-i mezbûrede mütemekkin iken bundan akdem fevt olan devlet-i aliyye
tebe‘asının Rum milletinden Tanaş veled Kostanti veled-i Hüdâverdi'nin verâseti her biri
teba‘a ve millet-i merkûmeden zevce-i metrûkesi Elenko bint-i Yani ile sulbiye kebîre kızı
Sofice'ye inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tarakkukdan sonra şahsı ta‘rîf-i Şer‘ ile
mu‘arrafe zevce-i merkûme Elenko ve bint-i merkûme Sofice'den her biri meclis-i ma‘kûd-ı
mezkûrda zikr-i âtî emlâke vaz‘-ı yedi beyyine ile mütehakkık olan tebe‘a-i mezkûreden işbu
râfi‘i'l-i‘lâm Hristo veled-i Koti muvâvehesinde arsaları Cennet-mekân Sultan Yıldırım
Bâyezid Hân tâbe sarâhu hazretleri evkâf-ı şerîfelerine [Vr. no: 29/a] mukâta‘a-i kadîme-i
ma‘lûmelü karye-i mezbûrede kâ’in etrâf-ı erba‘ası Ahmed bin Mehmed Emin bin Abdullah
ve Balıkoğlı Kirpako veled-i Mavridi veled-i Atam ve Nikola veled-i Yani veled-i Yorgi
menzilleri ve tarîk-ı âmm ile mahdûd iki beyt-i ulvî ve bir sofa ve bir ahûr ve bir mikdâr
havluyı müştemil bir bâb ebniyesi mülk menzili ve Devebağı nâm mahalde kâ’in etrâf-ı
erba‘ası Avolis veled-i Yovani veled-i Endon ve Yodıroğlı Nikola veled-i Dimitri veled-i
Yovan ve babası Kirpako veled-i Yorgi veled-i Atam hadîkaları ve tarîk-ı âmm ile muhdud
yarım dönüm eşcârî mülk bir kıt‘a tut hadîkası ve yine Söğüdiskelesi nâm mahalde kâ’in
etrâf-ı erba‘ası Sarı Yani veled-i Yorgi veled-i Endon ve Hacı Osman Ağa ibn-i Hüseyin bin
Ahmed ve Kostanti veled-i Hrişo veled-i Atam hadîkaları ve tarîk-ı âmm ile mahdûd
tahmînen üç evlek eşcârî mülk bir kıt‘a tut hadîkası mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm Tanaş'ın
sağlığında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ba‘d-ı vefâtihî terekesinden bize mes’ele-i
mîrâsımız vechile mevrûs olmış iken merkûm Hristo menzil-i mahdûd-ı mezkûrın merkûm
Ahmed tarafında vâki‘ bir beyt-i ulvî ve bir mikdâr havlu mahallini hadîkateyn-i
mezkûreteyni fuzûlî ve bi-gayr-i hak zabt ve vaz‘-ı yed etmekle su’âl olınub mahall-i mezkûr
ile hadîkateyn-i mezkûreteynden keff-i yed ve bize teslîme merkûm Hristo'ya tenbîh olınmak
bi'l-verâse murâdımızdır” deyü da‘vâ etdiklerinde gıbbe'l-istintâk merkûm Hristo dahi
cevâbında emlâk-i mahdûd-ı mezkûre müteveffâ-yı merkûmun sağlığında yedinde mülki
oldığını ve hâlâ kendünin menzil-i mezkûrın mahall-i mezkûriyle hadîkateyn-i mezkûreteyne
vaz‘-ı yedini ikrâr lâkin müteveffâ-yı merkûm Tanaş veled-i Kostanti veled-i Hüdâverdi
sağlığında târîh-i vefâtından dört mâh mukaddem menzil-i mezkûrın mahall-i mezkûrını ifrâz
ve alâmet-i kâtı‘a vaz‘ıyla ba‘de'l-imtiyâz mahall-i müfrez-i mezkûr ile hadîkateyn-i
mezkûreteyni bânen ve sahîhan bin iki yüz guruş semen-i medfû‘ ve makbûz mukâbili behakikat-i vâhide bana bey‘ ve temlîk ve teslîm ben dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük
ve tesellüm ve kabûl etmemle binâ’en-aleyh müfrez-i mezkûr ile hadîkateyn-i mezkûreteyn
târîh-i mezkûrdan berü ber-minvâl-i muharrer mülk-i müşterâm olmak üzre be-hakk vaz‘-ı
yed ve tasarruf ederim” inkâra mukârin tasaddi eylediği def‘ini karye-i mezbûre ahâlîsinden
orta boylı sarı elâ gözli kır sakallı Arif Molla ibn-i İbrahim bin Ahmed bin Ahmed ve orta
boylı elâ gözli kır bıyıklı matrûş Heci Banayot veled-i Bako veled-i Hüdâverdi'nin tahdîd ve
irâ’e-i hudûd ederek eyledikleri şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât edüb
şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile karye-i mezbûre ahâlîsinden el-Hâcc Mehmed
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Efendi ibn-i Ahmed ve Salih Molla bin Yusuf ve Çorbacı Soğar veled-i Panayot ve Esteran
veled-i Nikola nâm dört nefer kesân evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen
lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık olmagın mûcebiyle
müdde‘iyetân-ı mezbûretân Elenko ve Sofice da‘vâ-yı mezkûreleriyle merkûm Hristo'ya bîvech-i Şer‘î mu‘ârazadan men‘ olındıkları kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde isitima ve ketb ü
tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile Meclis-i Şer‘-i Kadîm'e gelüb alâ vukû‘a inhâ ve
takrîr eylediği tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr.
Fi'l-yevmi'r-râbi‘ aşer min Şa‘bâni'l-mu‘azzam sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Harc numrosı : 1020
Alınan harc : 37.5 guruş
Fi, 23 Eylül [12]91
Fi, 07 N.[12]92
İ‘lâm-ı men‘
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 29/b
: 130
: 19.Za.1299
: Haşkadem Makramevî Mahallesi'nde vefât eden Halil oğlu Köfteci Salih
varislerinden Hadice Hâtun ve Halil'in, Ermeni milletinden Ohannes oğlu
Manok üzerine açtıkları "terekeye haksız tasarruf” davasında, Manok'un,
terekeden tasarruf ettigi mikdarı zamanında merhum Salih'den satın altığını
isbatladığı.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Hoşkadem Makramevî Mahallesi'nde sâkin iken işbu
târîh-i i‘lâmdan bir sene mukaddem fevt olan Köfteci Salih Molla ibn-i Halil bin Abdullah'ın
verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hadice Hâtun ibnete Mustafa ile zevce-i ûlâ-i
müteveffiyesi Şerife Fatima bint-i Abdullah'dan mütevelllid sulbî kebîr oğlı Halil ve zevce-i
mezbûre Hadice'den mütevellid sulbî sağîr oğılları Mehmed Rıza ve Ahmed Kâmil'e
münhasıra ba‘dehu ibn-i merkûm Mehmed Rıza dahi fevt olub verâseti vâlidesi mezbûre
Hadice Hâtun ile li-ebeveyn er karındaşı sağîr-i mezbûr Ahmed Kâmil'e inhisârı bi'l-ihbâr
inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sağîr-i mezbûr Ahmed Kâmil'in vâlidesi tesviye-i
umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe zevce-i mezbûre
Hadice Hâtun ve ibn-i kebîr-i mezbûr Halil'den her biri mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde
Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zikr-i âtî mülk menzil arsasına vaz‘-ı yedi beyyine-i âdile
mütahakkık olan devlet-i aliyye tebe‘asının Ermeni milletinden işbu râfi‘i'l-i‘lâm Kılınçoğlı
Manok veled-i Ohannes muvâcehesinde “mahrûsa-i mezbûre mahlâtından Bedreddin
Mahallesi‘nde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Evliyâ Mustafa Efendi ibn-i Ali bin Abdullah ve Bâzârcı
Hacı Hurşid Ağa ibn-i Abdullah bin Abdurrahman ve Çıkrıkçı İzzet veresesi menzilleri ve
tarafeyni tarîk-ı âmm ile muhdûd tahmînen iki buçuk dönüm bir kıt‘a mülk menzil arsası
mûrisimiz müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Salih Molla'nın hayâtında ile'l-vefât müstakıllen
yedinde mülki ba‘d-ı vefâtihâ bizimle sağîr-i mezbûr Ahmed Kâmil'e mes’ele-i mîrâsımız
vechile münâsahaten mevrûs olmış iken merkûm Manok arsa-i mahdûd-ı mezkûreyi fuzûlî ve
bi-gayr-i hak zabt ve vaz‘-ı yed etmekle su’âl olınub arsa-ı mahdûde-ı mezkûreden keff-i yed
ve bize teslîme merkûm Manok'a tenbîh olınmak bi'l-verâse ve bi'l-vesâye murâdımızdır”
deyü da‘vâ etdiklerinde gıbbe'l-istintâk merkûm dahi cevâbında arsa-ı mahdûd-ı mezkûre
müteveffâ-yı mezbûr Salih Molla'nın hayâtında yedinde mülki oldığını ve hâlâ kendünin vaz‘-
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ı yedini ikrâr ve i‘tirâf edüb “lâkin müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Salih Molla ibn-i Halil bin
Abdullah hayâtında târîh-i vefâtından sekiz sene mukaddem arsa-ı mahdûde-ı mezkûreyi bi'lîcâb ve'l-kabûl bânen ve sahîhan bin sekiz yüz yetmiş guruş semen-i medfû‘ ve makbûz
mukâbili bana bey‘ ve temlîk ü teslîm ben dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve
tesellüm ve kabûl etmemle binâ’en-aleyh arsa-ı mahdûde-ı mezkûre târîh-i mezkûrdan berü
ber-minvâl-i muharrer mülk-i müşterâm olmak üzre be-hakk vaz‘-ı yed ve tasarruf ederim”
deyü inkâra mukârin tasaddî eylediği şirâ müdde‘âsını mahalle-i mezbûre ahâlîsinden orta
boylı elâ gözli ak sakallı Sarac Hacı Süleyman ibn-i Musutafa bin Abdullah ve mahrûsa-i
mezbûre mahallâtından Delişemseddin Mahallesi ahâlîsinden orta boylı kara sakallı Moravî
Hasan Efendi ibn-i Muhyiddin bin Hamza Efendi nâm kimesneler arsa-ı mahdûde-i
mezkûreyi irâ’e ve tahdîd-i hudûd ederek eyledikleri şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i
Şer‘î isbât etmekle şâhidân-i mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile esnâf-ı mezkûre kethüdâsı
Hacı Ahmed Ağa ibn-i Ali ve Sarac Hacı Abdullah Ağa ibn-i Abdurrahman ve mârru'z-zikr
Delişemseddin Mahallesi ahâlîsinden İbrahim Edhem Ağa ibn-i Hüseyin ve Mustafa Efendi
ibn-i Hacı Ömer nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen
lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık olmağın mûcebiyle
müdde‘iyân-i mezbûrân Hadice ve Halil'den her biri bi'l-verâse ve bi'l-vesâye da‘vâ-yı
mezkûreleriyle merkûm Manok'a bî-vech-i Şer‘î mu‘ârazadan men‘ olındıkları tescîl ve bi'liltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi't-tâsi‘ aşer min Zi'lka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 1241
Alınan harc : 46.5 guruş
Fi, 15 Kânûn-ı evvel [12]91
Fi, 29 Za [12]92
İ‘lâm-ı men‘
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 29/b
: 131
: 09.C.1292
: Abdullah oğlu helvacı merhûm Hacı Hüseyin varislerinden kızı Sıdıka Hâtun
ile oğlu Mehmed Ağa'nın veraset davasında birbirlerini ibrâ ettikleri.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Karakemâvî Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
vefât eden Halvacı Hacı Hüseyin Ağa ibn-i Abdullah bin Abdurrahman'ın sulbiye kebîre kızı
zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe Sıdıka Hâtun tarafından husûs-ı âti'l-beyânda taleb ve da‘vâ ve
ahz ü kabza ve lede'l-iktizâ sulh ü ibrâya ve husûs-ı mezkûrın mütevakkıf oldığı umûrın
küllîsine vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi hâlâ zevci
Mehmed Efendi ibn-i Emin Efendi mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i
Münîr'de mü’ekkile-i mezbûrenin li-ebeveyn er karındaşı Mehmed Ağa ibn-i'l-mezbûr Hacı
Hüseyin muvâcehesinde “merkûm Mahmed Ağa zevcem ve mü’ekkilem mezbûre Sıdıka'nın
hâl-i sıgarınde ve tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûb vasîsi olmağla babam müteveffâyı mezbûrdan müntakıl ber-mûceb-i defter-i kassâm mâl-ı mevrûsı olub bâ-ma‘rifet-i Şer‘-i
şerîf bi'l-vesâye istidâne ve kabz ve umûrına sarfla istihlâk eylediği beş bin yüz kırk yedi
guruş ile Çıkrıkçılar sûkında kâ’in bir bâb halvacı dükkânı ve bir bâb mağâza hissem
icâresinden kezâlik bi'l-vesâye kabz ve umûrına sarfla istihlâk eylediği yirmi senede
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müctemi‘a altı bin dört yüz seksen guruş ki, min haysi'l-mecmû‘ on bir bin altı yüz yirmi yedi
guruş mü’ekkilem mezbûreye izâfetle bi'l-vekâle taleb ederim” deyü ben bundan akdem
mezbûr Mehmed Ağa'dan da‘vâya tasaddî eylediğimde mezbûr Mehmed Ağa dahi cevâbında
karındaşı mü’ekkilem mezbûre Sıdıka'nın hâl-i sığarında ber-vech-i muharrer vasî-i mensûbı
olub babam müteveffâ-yı mezbûreden müntakıl beş bin yüz kırk yedi guruş mal-i mevrûsını
bâ-ma‘rifet-i Şer‘-i şerîf bi'l-vesâye istidâne ve kabz ve umûrına sarfla istihlâk eylediğini ikrâr
edüb mâ‘adâyı inkâr etemkle ba‘d-ı vukû‘ü'l-münâza‘a beynimizde muslihûn tavassutıyla ben
mârru'z-zikr on bir bin altı yüz yirmi yedi guruş müdde‘âmdan mü’ekkilem zevcem
mezbûreye izâfetle mezbûr Mehmed Ağa ile bi'l-vekâle altı bin beş yüz guruş bedel-i sulh ve
makbûza sulh olub ziyâde müdde‘âm olan beş bin yüz yirmi yedi guruşın mutâlebesine
müteallık da‘vâdan zevcem mü’ekkilem mezbûreye izâfetle mezbûr Mehmed Ağa'nın
zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i Şer‘î ile bi'l-vekâle ibrâ ve ıskât eylediğimde ol dahi murırr ve
mu‘terif oldığı meblağ-ı merkûmdan ziyâde bedel-i sulh olmak üzre medfû‘ olan bin üç yüz
elli üç guruşın istirdâdına müteallık da‘vâdan mükkilem mezbûre Sıdıka Hâtun'ın zimmetini
ibrâ-i âmm-ı sahîh-i Şer‘î ile ibrâ ve ıskât edüb tarafeynden her birimiz bi'l-vesâye ve bi'lvekâle âharın ber-vech-i muharrer ibrâsını kabûl eyledik” deyü mukırr-ı vekîl-i merkûm
Mehmed Efendi'nin sâdır olan bi'l-cümle takrîr-i meşrûhını mezbûr Mehmed Ağa vicâhen
tahkîk ve şifâhen tasdîk eylediği tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. Fi'lyevmi't-tâsi‘ min Cemâziye'l-âhire sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 29/b
: Yok
:
:

[Harc] numrosı
: 737
[Alınan] harc
: 40 guruş
Fi, 30 Haziran [12]91
Fi, 09 C [12]92
Bu i‘lâmın bir aynı iki varak yukarıda kayd olınmış ise sehven burada bu mahalle kayd
olınmağla [Bu kaydı der-kenarda gördüğümüz için hükmü ileride vereceğiz.]
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 29/b
: 132
: 19.Z.1292
: Mustafa oğlu Hafız Ahmed Efendi'nin, Abdalmehmed Mahallesi'nde vefât
eden Ahmed oğlu Ali Ağa'ya olan borcunu, merhumun varislerine ödeyerek
birbirlerini ibrâ ettikleri.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Abdalmehmed Mahallesi'nde sâkin iken işbu târîh-i
i‘lâmdan bir buçuk sene mukaddem fevt olan Uncı Ali Ağa ibn-i Ahmed bin Abdullah'ın
verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Zeyneb Hâtun ibnete Mustafa ile sulbiye evlâdı kebîre
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Hayriye ve sıgâr Ahmed Said ve Nazire ve Şükriye'ye inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver
tahakkukdan sonra sıgâr-ı mezbûrûn Mehmed Said ve Nazire ve Şükriye'nin tesviye-i
umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe zevce-i mezbûre
Zeyneb Hâtun mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de işbu râfi‘i'l-i‘lâm
Hâfız Ahmed Efendi ibn-i Mustafa muvâcehesinde mahalle-i mezbûrede vâki‘ tarafeyni
Kurşunlılı Halil Ağa ibn-i Abdullah bin Abdurrahman ve Zabtiye Ahmed bin Hüseyin bin
İbrahim menzilleri ve tarîk-ı âmm ile mahdûd iki beyt-i ulvî ve bir sofa ve bir beyt-i süflî ve
bir matbah ve bir ahur ve iki hâbiye-i mâ-i cârî ve bir mikdâr havluyı müştemil bir bâb mülk
menzil mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrın hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki
ba‘d-ı vefât terekesinden benimle evlâdım mezbûrûna mevrûs olmış iken mezbûr Hâfız
Mehmed menzil-i mahdûd-ı mezkûrı fuzûlî ve bi-gayr-i hak zabt ve vaz‘-ı yed etmekle su’âl
olınub menzil-i mahdûd-ı mezkûrdan keff-i yed ve bana teslîme mezbûr Hâfız Mehmed'e
tenbîh olınmak bi'l-verâse ve bi'l-vesâye murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe'l-istintâk
mezbûr Hâfız Mehmed dahi cevâbında menzil-i mahdûd-ı mezkûr müteveffâ-yı mezbûrın
hayâtında yedinde mülki oldığını ve hâlâ kendünin vaz‘-ı yedini ikrâr “lâkin müteveffâ-yı
mezbûr hayâtında vefâtından iki mâh mukaddem menzil-i mahdûd-ı mezkûrı sekiz bin yüz
guruş semen tesmiyesiyle bana bey‘ ve temlîk ü teslîm ben dahi ber-vech-i muharrer ba‘de'liştirâ ve't-temellük ve't-tesellüm ve'l-kabûl semen-i meblag-ı mezkûrın altı bin beş yüz guruşı
yevm-i bey‘de bâyi‘-i mezbûra edâ ve teslîm etmemle sahhu'l-bâkî bin altı yüz guruş hâlâ
zimmetimde deynim kalmağla binâ’en-aleyh menzil-i mahdûd-ı mezkûr târîh-i mezkûrdan
berü ber-vech-i muharrer yedimde mülk-i müşterâm olmak üzre be-hakk vaz‘-ı yed ederim”
deyü inkâra mukârin tasaddî eylediği def‘ini mahrûsa-i mezbûre mahallâtından Bâzâr-i milh
Mahallesi ahâlîsinden uzun boylı elâ gözli siyah sakallı Ahmed Efendi ibn-i Halil bin
Abdullah Veled-i mîzân Mahallesi ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kır sakallı Uncı Receb Ağa
ibn-i Yahya bin Receb nâm kimesnelerin menzil-i mahdûd-ı mezkûrı tahdîd ve irâ’e ederek
eyledikleri şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât etmekle şâhidân-i mezbûrân
usûl-i mevzû‘ası vechile Uncı İbrahim Ağa ibn-i Mehmed Said ve Abdullah Ağa ibn-i
Süleyman ve Şükri bin İbrahim ve Ali Ağa ibn-i Mustafa nâm dört nefer kesândan evvelâ bâvaraka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'lihbâr mütehakkık olmagın mûcebiyle müdde‘iye-i zevce ve vasî mezbûre Zeyneb Hâtun'a
hîn-i sulbinde semen-i bâkî merkûm bin altı yüz guruşı edâ ve teslîme muzbûr Hâfız Mehmed
Said tenbîhe müdde‘iye-i mezbûre Zayneb Hâtun ber-vech-i meşrûh da‘vâ-yı mezkûresiyle
mezbûr Hafız Mehmed'e bî-vech-i Şer‘î vâki‘ olan mu‘ârazadan men‘ olındığı tescîl ve bi'liltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi't-tâsi‘ aşar min Zi'lhicceti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
[Harc] numrosı: 1501
[Alınan] harc : 202.5 guruş
Fi, 25 Şubat [12]91
Fi, 13 Safer [12]93
Doksan sekiz senesi fazîletlü Muhyiddin Efendi Hazretlerinin fermân-ı âlîlerinden biaynihi ihrâc kılındı.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi

: 30/a
: 133
: 01.M.1293
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Konusu

: Canbaz Köyü Cami‘i Nukûd-ı Mevkûfesi'nden aldığı borcu ödeyemeden vefât
eden Osman oğlu Ömer'in borcunun, terekesine tasarruf eden merhumun eşi
Hadice Hâtun tarafından ödeneceği.

Oldır ki,
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i enverden
bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl olınan kısmet-i askeriye ketebesinden Hacı Hüseyin Efendi ma‘an
meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile mahrûsa-i Bursa kurâsından Canbâz Karyesi'nde kâ’in Kebâbcıoğlı
Mehmed Emin bin Abdullah hânesine varub karye-i mezbûre imamı Hâfız Mehmed Efendi ve
Kethüdâ Halil İbrahim ve Hacı Mehmedoğlı Halil ve Kürdoğlı Mehmed Ağa ve Ali Bey hâzır
oldıkları hâlde akd-i meclîs-i Şer‘-i âlî etdikde karye-i mezbûre cami‘-i şerîfi nukûd-ı
mevkûfesine henüz bâ-hüccet-i Şer‘iye mütevellî nasb ve ta‘yîn olınmış olan işbu râfi‘i'li‘lâm Ahmed Ağa bin Mehmed Ali meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda karye-i mezbûrede sâkin iken
işbu târîh-i i‘lâmdan yedi mâh mukaddem vefât eden Kel Ömer bin Osman bin Abdullah'ın
verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hadice Hâtun ibnete Feyzullah ile sulbî sagîr evlâdı
Salih ve Şaziye'ye inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sagîrân-ı
mezbûrânın vâlideleri ve tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri olub tereke-i
müteveffâ-yı mezbûra bi'l-verâse ve bi'l-vesâye vâzı‘atü'l-yed oldığı beyyine-i âdile
mütahakkık olan zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe zevce-i mezbûre Hadice Hâtun muvâcehesinde
müteveffâ-yı mezbûr Ömer hayâtında nukûd-ı mevkûfe-i mezkûreden mütevellî-i sâbık
Mehmed Emin Ağa ibn-i Ahmed yedinden bi'l-izn-i kavî istidâne ve kabz ve umûrına sarfla
istihlâk eylediği iki bin altı yüz doksan sekiz guruşı kable'l-edâ ve'l-îfâ fevt olmağla meblağ-ı
merkûm iki bin altı yüz doksan sekiz guruşı bi'l-verâse ve bi'l-vesâye vâzı‘atü'l-yed oldığı
zevc-i müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i vâfiyesinden bana edâya zevce-i mezbûre Hadice
Hâtun'a tenbîh olınmak bi't-tevliye murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe'l-istintâk zevce-i
mezbûre Hadice Hâtun dahi cevâbında zevc-i müteveffâ-yı mezbûrın ber-vech-i muharrer
tereke-i vâfiyesine bi'l-verâse ve bi'l-vesâye vâzı‘atü'l-yed oldığını ikrâr mâ‘adâyı inkâr
etmekle müdde‘î-i mezbûr Ahmed Ağa'dan ber-vech-i muharrer da‘vâ-yı mezkûresini
mübeyyin beyyine taleb olındıkda karye-i mezbûre ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kara
sakallı Tahir Onbaşı ibn-i Ahmed bin Feyzullah ve orta boylı elâ gözli kara sakallı Dağlı
İbrahimoğlı Mehmed bin İbrahim bin Hacı Mehmed nâm kimesneler şahâdetleriyle bi'lmuvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât edüb şâhidân-i mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile karye-i
mezbûre ahâlîsinden Esad Ağa ibn-i Salih ve Hacı Mehmedoğlı Halil bin Mehmed ve Zabtiye
Mustafa bin Halil ve Ömer amuca ibn-i İsmail nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i
mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr
mütehakkık olmagın müdde‘î-i mütevellî-i mezbûr Ahmed Ağa dahi tahlîf olınmagın
mûcebiyle meblağ-ı müdde‘â-i merkûm iki bin altı yüz doksan sekiz guruşı vâzı‘atü'l-yed
oldığı zevc-i müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i vâfyesinden müdde‘î-i mütevellî-i mezbûr
Ahmed Ağa'ya edâ ve teslîme zevce-i mezbûre Hadice Hâtun'a tenbîh eylendiğini kâtib-i
mûmâ-ileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile Meclis-i Şer‘-i
Kadîm'e gelüb alâ vukû‘a inhâ ve kakrîr eylediği tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm
olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi gurre-i Muharremü'l-harâm sene sülüs ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf
[Harc] numrosı: 1330
[Alınan] harc : 67.5 guruş
Fi, 26 Kânûn-ı sânî [12]91
Fi, 11 Muharrem [12]93
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***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 30/a
: Yok
: 21.Z.1292
: Balat Köyü'nde vefât eden Mehmed oğlu Halil'in çocukları Mehmed ve
Fatıma'ya babalarından kendilerine intikal eden mal nemasından nafaka
bağlandığı.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Balat Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan
Halil bin Mehmed bin Abdullah'ın sulbî sağîr evlâdı Mehmed ve Fatıma'nın tesviye-i
umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri vâlideleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu
bâ‘iseti'l-vesîka Selime Hâtun ibnete İbrahim Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye
takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîleri oldığım sagîrân-ı mezbûrân Mehmed ve
Fatıma'nın babaları müteveffâ-yı [mezbûrdan] müntakil mâl-i mevrûsları nemâsından nafaka-i
zarûriyeleriyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyırılub istidâneye dahi bana izin
verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır” didikde sagîrân-ı mezbûrân Mehmed ve Fatıma'nın
babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrûsları nemâsından nafak-i
zarûriyeleriyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh kırk dört guruş cânib-i Şer‘-i şerîfden farz u
takdîr buyırılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîrân-ı mezbûrân Mehmed ve Fatıma'nın
nafaka-i zarûriyelerine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sagîrân-ı
mezbûrân Mehmed ve Fatıma'nın mâl-ı mevrûsları nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûre Selime
Hâtun'a izin verilmegin mâ. vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâdî ve'l-ışrîn min Zi'lhicceti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Ferhad Molla, Esad Molla, Ali Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 30
: Yok
: 03.M.1293
: Merhume Mustafa kızı Fatıma Rukiye Hâtun varisleri olan merhumenin eşi
Hacı Abdullah Ağa ile kardeşleri Ali ve Aliye'nin mîrâs hususunda birbirlerini
ibrâ ettikleri.

Oldır ki,
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i enverden
bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl kılınan kısmet-i askeriye ketebesinden Hacı Hüseyin Efendi ma‘an
meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile mahrûsa-i Bursa kurâsından Müstemire Karyesi'nde kâ’in Hacı
Abdullah Ağa hânesine varub karye-i mezbûre imâmı Muhyiddin Efendi ibn-i İbrahim Efendi
ve muhtâr Kodaşoğlı Mehmed Raşid bin Osman ve Ömeroğlı Ömer ve Feyzullah oğlı
Mustafa ve Mehmed Emin ibn-i Ali ve kethüdâ Said bin İbrahim ve Ferhad Molla hâzır
oldıkları hâlde akd-i meclîs-i Şer‘-i âlî eyledikde karye-i mezbûrede sâkin iken işbu târîh-i
i‘lâmdan iki mâh mukaddem fevt olan Fatıma Rukiye Hâtun ibnete Mustafa bin Abdullah'ın
verâseti zevc-i metrûki mezbûr Hacı Abdullah Ağa ile li-ebeveyn karındaşları kebîrân Ali ve
Aliye Hâtun'a inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra ahh-ı mezkûr Ali ile
zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe uht-ı mezbûre Aliye Hâtun'dan her biri meclis-i ma‘kûd-ı
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mezkûrda tereke-i müteveffât-ı mezbûreye bi'l-verâse vâzı‘ü'l-yed oldığı beyyine-i âdile
mütahakkık olan işbu râfi‘i'l-i‘lâm zevc-i mezbûr Hacı Abdullah Ağa muvâcehesinde
“mûrisemiz müteveffât-ı mezbûre terekesinden olub hâriç ez-defter-i kassâm mecmû‘ı bin altı
yüz guruş kıymetli bir tahta sandık ve iki aded çarşablı yorgan ve bir leğen ma‘a ibrik ve bir
kumaş anteri ve iki aded kumaş şalvâr ve bir basma anteri ve bir şalvâr ve bir hırka ve bir
şeytan bezi şalvâr ve bir nimtan ve bir lahor şal ve yedi aded sîm zarf ve sîm tarak ve bir simli
uçkur çubuğı ve bir felemenk bezi çarşab ve iki aded kapaklı sahan ve üç aded kapaklı tancere
ve üç aded kenarlı tepsi ve bir kebîr sini ve bir maraş sağmal ganem ve bir çuval işlemeli
boğça ve bir kebîr şorba tası ve otuz dört aded sandıklı altûnı ve iki aded ibanî anteri ve iki
aded ibanî şalvar ve üç aded işlemeli uçkur ve on beş aded işlemeli havlu ve bir harîr fita ve
on aded harîr gömlek dört aded harîr çarşab ve on aded telli havlu ve dokuz aded peşkir ve bir
sofra peşkiri ve bir fatom kürk ile altun taşlı kırbasında kâ’in inde'l-ahâlî ma‘lûmü'l-hudûd
ve'l-dönüm bir kıt‘a zeytun hadîkasını mezbûr Hacı Abdullah Ağa bi-gayr-i hak müstakıllen
ahz ü kabz ve ketm ü ihfâ etmekle su’âl olınub eşyâ-i muharrere-i mezkûre mevcûd ise
a‘yânından ve müstehlek ise ba‘de's-sübût kıymetleri olan bin altı yüz guruş mezkûr altunın
mislinden hisse-i irsiye-i musîbemizi ve hadîka-i mezkûreden dahi hisse-i irsiye-i şâyi‘amızı
bi'l-verâse hâlâ taleb ederiz deyü biz bundan akdem mezbûr Hacı Abdullah Ağa'dan da‘vâ
eylediğimizde ol dahi cevâbında inkâr etmekle ba‘d-ı vukû‘ü'l-münâza‘a beynimize muslihîn
tavassutıyla beynimiz ıslâh ve tanzîm olınub ber-vech-i muharrer [Vr no: 30/b] tasaddî
eylediğimiz da‘vâ-yı mezkûrdan zevc-i mezbûr Hacı Abdullah Ağa ile bi't-tav‘ ve'r-rızâ yüz
kırk guruş bedel-i sulh-i makbûza kabûli hâvî sulh olub da‘vâ-yı mezkûremize ve bi'l-cümle
hukûk-ı mîrâsa müte‘allık âmme-i da‘vâ ve muhâsamâttan zevc-i mezbûr Hacı Abdullah
Ağa'nın zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i Şer‘î ile ibrâ v ıskât eylediğimizde ol dahi bizi sulh-i
mezkûrın istirdâdına müte‘allık da‘vâdan kezâlik bizim zimmetimizi ibrâ-i âmm-i sahîh-i
Şer‘î ile ibrâ ve ıskât edüb tarafeynden her birimiz âharın ber-vech-i muharrer ibrâsını kabûl
eyledik” deyü müdde‘iyân-ı mezbûrân Ali ve Aliye Hâtun'ın sâdır olan bi'l-cümle takrîr-i
meşrûhlarını zevc-i mezbûr Hacı Abdullah vicâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk eyledigini kâtib-i
mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile Meclis-i Şer‘-i Kadîm'e
gelüb alâ vukû‘a inhâ ve takrîr eylediği tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı fâ’izi'n-nûr-ı âsafânelerine
i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâlis min Muharremü'l-harâm sene sülüs
ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 30/b
: yok
: 01.M.1293
: Canbazlar Köyü Câmi‘i Nukûd-ı Mevkûfesi'nden aldığı borcu ödeyemeden
vefât eden Ahmed oğlu Ahmed Emin'in borcunun, merhumun eşi tarafından
terekesinden ödeneceği.

Oldır ki,
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i enverden
bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl kılınan kısmet-i askeriye ketebesinden Hacı Hüseyin Efendi ma‘an
meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile mahrûsa-i Bursa kurâsından Canbazlar Karyesi'nde sâkin iken işbu
târîh-i i‘lâmdan beş mâh mukaddem vefât eden Kebabcıoğlı Ahmed Emin ibn-i Ahmed
hânesine varub karye-i mezbûre imâmı Mustafa Efendi ve Kethüdâ Halil İbrahim ve Hacı
Mehmed oğlı Halil ve Ali Bey hâzır oldıkları hâlde akd-i meclîs-i Şer‘-i âlî etdikde karye-i
mezbûre câmi‘-i şerîfi nukûd-ı mevkûfesine henüz bâ-hüccet-i Şer‘iye mütevellî nasb ve
ta‘yîn olınan işbu râfi‘i'l-i‘lâm Ahmed Ağa ibn-i Mehmed Ali meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda
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müteveffâ-yı mezbûrın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Zeyneb Hâtun ibnete Ömer ile
sulbî sağîr oğulları Mehmed Emin ve Ömer'e inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver
tahakkakdan sonra sagîrân-ı mezbûrânın vâlideleri v tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den
mensûbe vasîleri olub tereke-i müteveffâ-yı mezbûra bi'l-verâse ve bi'l-vesâye vâzı‘atü'l-yed
oldığı beyyine-i âdile mütahakkık olan zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile [mu‘arrafe] zevce-i mezbûre
Zeyneb Hâtun muvâcehesinde müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Emin hayâtında ve nukûd-ı
mevkûfe-i mezkûreden istidâne ve kabz ve umûrına sarfla istihlâk eylediği bin yirmi guruş
zimmetinde deyni oldığını târîh-i vefâtından üç gün mukaddem hayâtında inkâr vasiyyetinde
ikrâr dahi etmekle binâ’en-aleyh meblağ-ı merkûm bin yirmi guruşı vâzı‘atü'l-yed oldığı
müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i vâfiyesinden bana edâya zevce-i mezbûre Zeyneb Hâtun'a
tenbîh olınmak bi't-tevliye murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde ba‘de'l-istintâk zevce-i mezbûre
Zeyneb Hâtun dahi cevâbında zevc-i müteveffâ-yı mezbûrın ber-vech-i muharrer tereke-i
vâfiyesine bi'l-vesâye ve bi'l-vekâle vâzı‘atü'l-yed oldığını ikrâr edüb mâ‘adâyı inkâr etmekle
müdde‘î-i mütevellî-i merkûm Ahmed Ağa'dan ber-minvâl-i muharrer da‘vâ-yı mezkûresini
mübeyyin beyyine taleb olındıkda karye-i mezbûre ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kara
sakallı Zabtiye Mustafa bin Halil bin Ahmed ve orta boylı elâ gözli sarı sakallı Kürd Mehmed
Ağa ibn-i Hüseyin nâm kimesneler şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât edüb
şâhidân-i mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile karye-i mezbûre ahâlîsinden Abdi Ağa ibn-i
Salih ve Halil amuca ibn-i İbrahim ve Tahir Onbaşı ibn-i Ahmed ve Dağlıoğlı Ahmed bin
İbrahim nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede'ttezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık ve müdde‘î-i mütevellî-i
mezbûr tahlîf olınmagın mûcebiyle meblağ-ı müdde‘â-yı merkûm bin yirmi guruş vâzı‘atü'lyed oldığı zevc-i müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i vâfiyesinden müdde‘î-i mütevellî-i mezbûr
Ahmed Ağa'ya teslîme zevce-i mezbûre Zeyneb Hâtun'a tenbîh eylediğini kâtib-i mûmâ-ileyh
mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile Meclis-i Şer‘-i Kadîm'e gelüb alâ
vukû‘a inhâ ve takrîr eylediği tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men
lehü'l-emr. Fî gurre-i Muharremü'l-harâm sene sülüs ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
[Harc] numrosı:1329
[Alınan] harc : 25.5 guruş
Fi, 26 Kânûn-ı sânî [12]91
Fi, 11 Muharrem [12]93
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 30/b
: Yok
: 03.M.1293
: Hoşkadem Makramevî Mahallesi'nde vefât eden Abdullah oğlu Bıçakcı
Halil'in nakid terekesi borçlarını karşılamadığından, terekesinden bir mülkün
varisi ve eşi Emine Hâtun tarafından Hacı Abdullah oğlu Raif Efendi'ye
satıldığı.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Haşkadem Makramevî Mahallesi'nde sâkin iken bundan
akdem fevt olan Bıçakcı Halil bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emine
bint-ı Hace Mustafa ile sulbiye sagîre kızı Hüsniye ve li-ebeveyn kız karındaşı Necîbe'ye
inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sagîre-i mezbûre Hüsniye'nin
tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi vâlidesi zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu
bâ‘iseti'l-vesîka zevce-i mezbûre Emine Hâtun tarafından bey‘-i âti'z-zikri ikrâra vekîl-i
müseccel-i Şer‘îsi babası el-Hâcc Mustafa Ağa bin Ali Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de kezâlik
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zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe uht-i mezbûre tarafından vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi el-Hâcc
Mehmed Ağa ibn-i Mehmed Nazmi Efendi hâzır oldığı hâlde bi'l-vekâle takrîr-i kelâm ve
ta‘bîr-i ani'l-merâm “mahalle-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Zenciye Fatıma bint-i
Abdullah ve mahalle-i mezbûre imamlarına meşrûta vakf menzil ve tarafeyni tarîk-ı âmm ile
mahdûd bir beyt-i süflî ve bir mikdâr havluyı müştemil bir bâb mülk menzil müteveffâ-yı
mezbûr Halil Ağa'nin hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ba‘d-ı vefâtihî
terekesinden mü’ekkilem zevce-i mezbûre Emine Hâtun'a ve vasîsi oldığım sağîre-i mezbûre
Hüsniye ve mü’ekkile-i mezbûreHabibe Hâtun'dan her birine mes’ele-i mîrasları vechile
mevrûs olub lâkin müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i menkûlâtı düyûn-ı müsbetesine vâfi
olmamağla menzil-i mahdûd-ı mezkûrın zarûret-i düyûn-ı müsbetesiyçün âhara bey‘i iktizâ
etmekle menzil-i mahdûd-ı mezkûr bi'l-izni'ş-Şer‘î lede'l-müzâyede âhara bey‘ olınub
semeninden düyûn-ı mesbetesi îfâ olınmak üzre erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr kıbel-i
Şer‘den bana izin verilmek bi'l-vesâye murâdımdır” didikde hakîkat-i hâl vasî-i mü’ekkile-i
mezbûre Emine Hâtun'ın tarkîr-i meşrûhı üzre oldığı bi'l-ihbâr mütehakkık olmağla menzil-i
mahdûd-ı mezkûr bi'l-izni'ş-Şer‘î mecma‘u'n-nâs olan mahallerde nidâ ve müzâyede olınub
rağabât-ı nâs inkıtâ‘ında Terelli-zâde Raif Efendi ibn-i Hacı Abdullah üzerinde üç bin yedi
yüz elli guruşdan karâr edüb ziyâde semen ile şirâya tâlib-i âharı zuhûr eylemediğinden
mâ‘adâ meblağ-ı mezbûr menzil-i mahdûd-ı mezkûrın el-yevm semen-i misli ve kıymet-i adli
oldığı erbâb-ı vukûf ihbârlarıyla zâhir ü mütahakkık olmağın menzil-i mahdûd-ı mezkûrı
meblağ-ı mezbûr üç bin yedi yüz elli guruşa mezbûr Raif Efendi'ye mü’ekkile-i mezbûre ile
ma‘an bey‘ ve semenini ahz ü kabz ve müteveffâ-yı mezbûrın defter-i kassâmına idhâlen
düyûn-ı müsbetesini edâ etmek üzre vasî-i mü’ekkile-i mezbûre Emine Hâtun'a izin verlmegin
mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâlis fi'l-Muharremü'l-harâm sene sülüs ve tis‘în
ve mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: Ali Ağa, Hasan Ağa, Esad Molla ve gayrihim.
Fi, 12 Kânûn-ı evel [122]91
Fi, 06 M [12]93
Numro :1303
Harc :56
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 31/a
: Yok
: 05.M.1293
: Fidye-Kızık Köyü'nde vefât eden Mustafa oğlu Kethüdaoğlu Numan'ın nakid
terekesi borçlarını karşılamadığından bir mülkünün satılarak borcunun
ödenmesi hususunda eşi Hüsniye hanıma izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Fidye-Kızık Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât
eden Kethüdâoğlı Numan bin Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi
Hüsniye bint-i İbrahim ile zevce-i ûlâ-i müteveffiyesi Selime bint-i Abdullah'dan mütevellid
sulbî kebîr oğlı Ali ve zevce-i mezbûreden mütevellid sulbî sağîr oğılları Mastafa ve
Ebubekir'e inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sagîrân-ı mezbûrân
Mustafa ve Ebubekir'in vâlideleri ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri
vâlideleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka zevce-i mezbûre Hüsniye Hâtun
Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de ibn-i mezbûr Ali hâzır oldığı hâlde bi'l-vesâye takrîr-i kelâm
ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “karye-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘adan Onbaşı Mehmed bin
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Salih ve İbrahim bin Fazlı ve Mehmed bin Ali menzilleri ve tarîk-ı âmm ile mahdûd arsası
İshak Paşa Vakf-ı Şerîfi'ne mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü üzerinde mevcûd bi'l-cümle
ebniyesi mülk bir bâb menzil müteveffâ-yı mezbûr Numan'ın hayâtında ile'l-vefât müstakıllen
yedinde mülki ba‘d-ı vefâte terekesinden benimle vasîleri oldığım sagîrân-ı mezbûrân
Mustafa ve Ebubekir ve hâzır-ı ibn-i mezbûr Ali'ye mes’ele-i mîrâsımız vechile mevrûs olub
lâkin müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i menkûlâtı düyûn-ı müsbetesine vâfî olmamağla menzil-i
mezkûrın zarûret-i düyûn-ı mesbetesiyçün âhara bey‘i iktizâ etmekle menzil-i mahdûd-ı
mezkûr bi'l-izni'ş-Şer‘î lede’l-müzâyede âhara bey‘ olınub semeninden düyûn-ı müsbetesi îfâ
olınmak üzre erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr kıbel-i Şer‘den bana izin verilmek bi'l-vesâye
murâdımdır” didikde hakîkat-i hâl vasî-i mezbûre Hüsniye Hâtun'ın tarkîr-i meşrûhı üzre
oldığı bi'l-ihbâr mütehakkık olmağla menzil-i mahdûd-ı mezkûr bi'l-izni'ş-Şer‘î mecma‘u'nnâs olan mahallerde nidâ ve müzâyede olınub rağabât-ı nâs inkıtâ‘ında Mehmed İzzet bin
Abdullah üzerinde iki bin iki yüz altmış guruşa karâr edüb ziyâde semen ile tâlib-i âharı dahi
zuhûr eylemediğinden menzil-i mahdûd-ı mezkûr meblağ-ı mezbûr iki bin iki yüz altmış
guruşa mezbûr Mehmed İzzet'e hâzır-ı mezbûr ile ma‘an bey‘ ve semeni ahz ü kabz ve
müteveffâ-yı mezbûrın defter-i kassâmına idhâlen düyûn-ı mesbetesini edâ etmek üzre vasî-i
mezbûre Hüsniye Hâtun'a izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis
min Muharremü'l-harâm sene sülüs ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: Karye-i mezbûre muhtârı Cuma, Mehmed Ağa, Mustafa Çavuş ve gayrihim.
Fi, 21 Kânûn-ı sânî [12]91
Fi, 06 Muharrem [12]93
Numra : 1301
Harc : 34
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 31/a
: Yok
: 03.M.1293
: Güzede Köyü'nden Fayzullah kız Zeyni'nin bazı eşyasını Mustafa oğlu Hacı
Emin Ağa'ya sattığı.

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i enverden
bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl kılınan kısmet-i askeriye ketebesinden E's-Seyyid Mehmed Tahir
Efendi ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile mahrûsa-i Bursa kurâsından Güzede Karyesi'nde vâki‘
Hacı Emin Ağa ibn-i Mustafa'nın menziline varub isimleri zeylde muharrer müslimîn
huzûrlarında akd-i meclîs-i Şer‘-i âlî etdikde karye-i mezbûre sâkinelerinden zâtı ta‘rîf-i Şer‘
ile mu‘arrafe Zeyni Hâtun ibnete Feyzullah meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda işbu bâ‘isi'l-vesîka
merkûm Hacı Emin Ağa muvâcehesinden bi-tav‘ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb akd-i
âti'z-zikrin sudûrına değin yedimde mülkim olan iki aded sandık ve iki aded döşek ve iki aded
yasdık ve iki aded yorgan ve bir kilim ve iki aded nühâs tancere ve dört aded sahan ve bir
siniyi tarafımdan îcâb ve kabûli hâvî ve şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîhi Şer‘î ile merkûm Hacı Emin Ağa'ya be-hakikat-i vâhide beş yüz guruşa bey‘ ve temlîk ü
teslîm eyledigimde ol dahi ber-minvâl-i muharrer ba‘de'l-iştirâ ve't-temellük ve't-tesellüm
ve'l-kabûl semeni olan meblağ-ı merkûm beş yüz guruşı bana edâ ve teslim ve ben dahi
yedinden tamâmen ahz ü kabz eylememle fî-mâba‘d eşyâ-i muharrere-i mezkûrede benim aslâ
ve kat‘â medhalim kalmayub merkûm Hacı Emin Ağa'nın mâl-i müşterâ ve hakk-ı sarfı
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olmışdır” didikde gıbbe't-tasdîkı'ş-Şer‘î vâki‘-i hâli kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde istimâ‘ ve
ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile Meclis-i Şer‘-i Kadîm'e gelüb alâ vukû‘a inhâ
ve takrîr etmekle mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâlis min Muharremü'l-harâm
sene sülüs ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: Karyeden Hacı Osman Ağa, Karyeden Mavrî Hüseyinoğlı Mustafa, Karyeden
Kolaycıoğlı Sadık, Keryeden Kerimoğlı Mustafa ve gayrihim.
Fi, 28 Şubat [12]91
Fi, 15 Safer [12]93
Numra : 1516
Harc : 12.5 guruş
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 31/b
: 142
: 20.B1292
: Babüssiccin Köyü'nde vefât eden Mustafa kızı Hanife Hâtun varisleri eşi
Mustafa oğlu Ahmed ile yegeni İbrahim'in merhumenin terekesi üzerindeki her
türlü hakdan dolayı biribirini ibrâ ettikleri.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Bâbü's-Siccîn Mahallesi'nde sâkin i iken işbu târîh-i
i‘lâmdan dört sene mukaddem fevt olan Hanife bint-i Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevc-i
metrûki Ahmed bin Mustafa ile li-ebeveyn kız karındaşı müteveffâ Fatıma bint-i Mustafa'nın
sadrî kebîr oğlı İbrahim'e münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra
uhti'l-mezbûr İbrahim mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zikr-i âtî
emlâke vâzı‘ü'l-yed oldığı beyyine-i âdile mütahakkık olan zevc-i mezbûr Ahmed
muvâcehesinde “mahalle-i mezbûrde kâ’in etrâf-ı erba‘ası Değirmenci Mehmed bin Ahmed
bin Abdullah ve Aşcı Emin Ağa bin Süleyman bin Abdurrahman menzilleri ve kal‘a ve tarîk-ı
âmm ile mahdûd üç beyt-i ulvî ve bir sofa ve bir beyt-i süflî ve bir ahur ve bir hâbiye-i mâ-i
cârî ve bir mikdâr havluyı müştemil yeri dahi mülk bir bâb menzilin nısf-ı şâyi‘ıyle
Alacahırka Mahallesi'nde kâ’in etrâf-ı erba‘ası Na‘l-band Halil Ağa bin Ahmed bin Abdullah
ve Na‘l-band Mustafa bin Emin vereseleri ve tarafeyni tarîk-ı hâss ile mahdûd kezâlik yeri
dahi mülk tahmînen iki dönüm bir kıt‘a tut hadîkası ve yine mahrûsa-i mezbûre kurâsında
Vakf-ı Hadd-i Sığarlık Karyesi'nde kâ’in etrâf-ı erba‘ası Ali bin Mustafa bin Abdullah ve
Esad Efendi ibn-i Hüseyin bin Ahmed hadîkaları ve Dikencik Çiftliği Tarlası denmekle arîf
tarla ve tarîk-ı âmm ile mahdûd arzı Cennet-mekân Sultan Yıldırım Bâyezid tâbe sarâhu
hazretleri vafk-ı şerîflerine mukâta‘alu derûnında mağrûs bi'l-cümle eşcârî mülk tahmînen
sekiz dönüm bir kıt‘a tut hadîkası müteveffât-ı mezbûre Hanife'nin hayâtında ile'l-vefât
müstakıllen yedinde mülki ba‘d-ı vefâtihâ terekesinden benimle zevc-i mezbûr Ahmed'e
mes’ele-i mîrâsımız vechile münâsahaten mevrûs olmışiken zevc-i mezbûr Ahmed mecmû‘-ı
emlâk-i mezkûreyi fuzûlî ve bi-gayr-i hak zabt ve vaz‘-ı yed ve tasarruf etmekle su’âl olınub
emlâk-i mezkûrede olan nısf hisse-i musîbemi vech-i lâyıkıyle bana teslîme zevc-i mezbûra
tenbih olınmak murâdımdır deyü ben bundan akdem zevc-i mezbûr Ahmed'den da‘vâ
eylediğimde ol dahi cevâbında emlâk-i mahdûde-i mezkûre müteveffât-ı mezbûrenin
hayâtında mülki oldığını ve hâla kendünin vaz‘-ı yedini ikrâr lâkin müteveffât-ı mezbûre
hayâtında târîh-i vefâtından altı ay mukaddem emlâk-i mezkûreyi beş bin guruş semen-i
medfû‘ ve makbûz mukâbili be-hakikat-i vâhide bana bey‘ ve teslîm ben dahi ber-vech-i
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muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl etmemle binâ’en-aleyh be-hakk vaz‘-ı yed
ederim deyü inkâra mukârın şirâ müdde‘âsını isbât ve beyân esnâsında beynimizde muslihîn
tavassutıyla ben mârru'z-zikr emlâk-i mahdûd-ı mezkûrede nısf hisse-i irseye da‘vâmdan
zevc-i mezbûr Ahmed ile bi't-terâhî sekiz yüz guruş bedel-i sulh-i makbûza sulh olub ba‘de'lyevm mûrisemiz müteveffât-ı mezbûre terekesinden hukûk-ı mîrâs ve hukûk-ı sâ’ire-i
Şer‘iyeye müta‘allık âmme-i da‘vâ ve mütâlebât ve kâffe-i eymân ve muhâsamâtdan zevc-i
mezbûr Ahmed'in zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i Şer‘î ile ibrâ ve ıskât eylediğimde ol dahi
sulh olmak üzre bana medfû‘ olan meblağ-ı mezbûrın istirdâdına müta‘allık da‘vâdan benim
zimmetini ibrâ ve ıskât edüb tarafeynden her birimiz âharın vech-i muharrer ibrâsını kabûl
eyledik” deyü mezbûr İbrahim'in sâdır olan bi'l-cümle takrîr-i meşrûhını zevc-i mezbûr
Ahmed vicâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk eylediği tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm
olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehr-i Recebü'l-ferd sene isnâ ve tis‘în
ve mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 1292
Alınan harc : 187.5 guruş
Fi, 10 Kânûn-ı sânî [12]91
Fi, Selh R [12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 31/b
: 143
: 17.Za.1292
: Murâd-ı sânî Mahallesi'nde Kullabcı Hacı Mehmed Ağa Nukûd-i
Mevkûfesi'nden aldığı bocunu ödeyemeden, Kayabaşı Mahallesi'nde vefât eden
Rum milletinden Alex Tedri oğlu Kotaki'nin borcunun, terekesini elinde
bulunduran eşi Tigonice tarafından ödeneceği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Murad-ı sânî Mahallesi ahâlîsinden müteveffâ
Kullabcı Hacı Mehmed Ağa'nın nukûd-ı mevkûfesi mütevellîsi Dersiâm mekremetlü el-Hâcc
Mehmed Said Efendi ibni'l-merkûm Mustafa Efendi mahrûsa-i mezbûre mahkemesinden
Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de mahrûsa-i mezbûre mahallâtından Kayabaşı Mahallasi'nde
mütemekkin iken bundan akdem fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının Rum milletinden Dürzî
Kotaki veled-i Alex Tedri veled-i Şarez'in verâseti her biri teba‘a ve millet-i merkûmeden
zevce-i metrûkesi Tigonice bint-i Tanaş ile sulbiye kebîre kızı Magdelina'ya ve sulbî sağîr
oğılları Yorgi ve Nikola ve Esberd ve Tanaş'a inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver
tahakkukdan sonra sıgâr-ı merkûmân Yorgi ve Nikola ve Esberd ve Tanaş'ın anaları ve
tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri olub tereke-i müteveffâ-yı merkûma
bi'l-verâse vâzı‘atü'l-yed oldığı beyyine-i Şer‘iye ile mütehakkık olan şahsı ta‘rîf-i Şer‘î ile
mu‘arrafe zevce-i mezbûre Tigonice tarafından zikr-i âtî husûsda husûmet ve redd-i cevâba
vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi Kolancı Haralam veld-i Panayot muvâcehesinde müteveffâ-yı
merkûm Kotaki sağlığında nukûd-ı mevkûfe-i mezkûreden ve yedimden istidâne ve kabz ve
umûrına sarfla istihlâk ederek zimmetinde vakf-ı mezkûra deyni olan bin yedi yüz seksen
sekiz guruşı kable'l-edâ ve'l-îfâ fevt olmağla meblağı-ı merkûm bin yedi yüz seksen sekiz
guruş tereke-i vâfiyesinden olmak üzre mü’ekkile-i zevce-i mezbûreye izâfetle vekîl-i
merkûm Haralam'dan hâlâ taleb ederim” deyü da‘vâ eylediğinde vekîl-i merkûm dahi
cevâbında mü’ekkilem zevce-i merkûmenin zevci müteveffâ-yı merkûm terekesine bi'l-verâse
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ve bi'l-vesâye vâzı‘atü'l-yed oldığını ikrâr edüb mâ‘adâyı inkâr etmekle müdde‘î-i mûmâileyh el-Hâcc Mehmed Said Efendi'den tasaddî eylediği da‘vâ-yı mezkûresini mübeyyin
beyyine taleb olındıkda Murâd-ı sânî Mahallesi ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kır sakallı
Hacı İshak Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi ibn-i İshak ve Bâzâr-ı milh Mahallesi ahâlîsinden
nukûd-ı mevkûfe mahâsebe kâtibi orta boylı elâ gözli kır sakallı Ali Efendi ibn-i Mehmed
Arif ibn-i Abdullah nâm kimesneler şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î ba‘de'l-isbât
şâhidân-i mezbûrân Hacı Halil Ağa ibn-i Ahmed ve Raşid Efendi ibn-i Hüseyin ve Hacı
Kâmil Efendi ibn-i Süleyman ve Hasib Efendi ibn-i Numan nâm dört nefer kesândan evvelâ
bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri
bi'l-ihbâr mütehakkık olub mûmâ-ileyh el-Hâcc Mehmed Said Efendi tahlîf olınmağın
mûcebiyle meblağ-ı merkûm bin yedi yüz seksen sekiz guruşı ber-vech-i muharrer vâzı‘atü'lyed oldığı zevci müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesinden müdde‘î-i mûmâ-ileyh el-Hâcc
Mehmed Said Efendi'ye edâ ve teslime mü’ekkile-i zevce-i merkûma izâfetle vekil-i merkûm
Haralam'a tenbîh olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men
lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşer min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve
elf.
Fi, 25 Şubat [12]91
Fi, 13 Safer [12]93
Numra :1484
Harc 44.5 guruş
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 31/b
: 144
: 17.C.1292
: Orhangazi Mahallesi'nde vefât eden İsmail Efendi oğlu Geyveli-zâde Ali Rıza
Efendi'nin oğlu İsmail Hakkı için nafaka bağlandığı ve bunu oğlunun
ihtiyaçları için hacamak üzere annesi Hadice Hâtun'a izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Orhangâzî Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
vefât eden Geyveli-zâde Ali Rıza Efendi ibn-i İsmail Efendi ibn-i Abdullah'ın sulbî sağîr oğlu
İsmail Hakki'nın vâlidesi ve tesviye-i umûrına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi zâtı ta‘rîf-i Şer‘
ile mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka Hadice Hâtun ibnete Mehmed Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i
Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîsi oldığım oğlım sağîr-i
mezbûrın babası müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs ve müntakıl mâlı nemâsından nafaka ve
kive bahâsıyçün mikdâr-ı kifâye meblağ farz u takdîr buyırılub istidâneye dahi bana izin
verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır” didkde hâkim-i mevkı‘-ı sadr-ı kitâb-ı tûbâ-leh ve hüsn-i
me’âb efendi hazretleri dahi sağîr-i mezbûr İsmail Hakkı'nın nafaka ve kisve bahâsiyçün kadrı ma‘rûf idüğü ihbâr olınan işbu târîh-i kitâbdan şehriye elli yedi guruş farz u takdîr buyırub
meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı dahi sağîr-i mezbûrın nafaka ve kisve bahâsına harc u sarfa ve
lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer mâl-ı mevrûsı nemâsına rücû‘a vâlidesi ve vasî-i
mezbûre Hadice Hâtun'a izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâbi‘
aşer min Cemâziye'l-âhire sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Molla Hasan, Molla Emin, Molla Ferhad ve gayrihim.
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***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 32/a
: 145
: 09.Ş.1293
: Kostanti oğlu Yorgi'de olan alacağının tamamını alamadan Kayabaşı
Mahallesi'nde vefât eden Rum milletinden Dimitri oğlu Dürzî Alko'nun
alacağının, Yorgi tarafından, müteveffânın varislerine ödeneceği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Kayabaşı Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt
olan tebe‘a-i devlet-i aliyyenin Rum milletinden Dürzî Alko veled-i Dimitri veled-i Yorgi'nin
verâseti zevce-i metrûkesi Antice bint-i Haralam ile salbî sağîr oğlı Demitri ve sulbiye sağîre
kızı Evdeke'ye inhisârı tahakkukdan sonra sagîrân-ı mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kıbel-i
Şer‘den mensube vasîlersi vâlideleri şahsı mu‘arrefe zevce-i mezbûre Antice tarafından
husûs-ı âti'l-beyânda vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi bint-i merkûm Bakkal Antil veled-i Eliya
mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de mahalle-i mezbûre ahâlîsinden
tebe‘a-i saltanat-ı seniyyenin millet-i merkûmesinden babası oğlı Yorgi veled-i Kostanti
muvâcehesinde mü’ekkilem mezbûre ile sıgarân-ı mezbûrânın mûrisleri müteveffâ-yı
merkûmın, merkûm Yorgi zimmetinde cihet-i karzdan dokuz yüz guruşdan bâkî dört yüz
yirmi guruş alacak hakkı olub alacağı olan meblağ-ı bâkî-i mezbûrı kable'l-ahz ve'l-istîfâ vefât
edüb mü’ekkilem zevce-i mezbûre ile sagîrân-ı mezbûrâna mevrûs olmağla binâ’en-aleyh
meblağ-ı bâkî-i mezbûr dört yüz yirmi guruşı mü’ekkilem zevce-i mezbûre ile vasîleri oldığı
sagîrân-ı mezbûrân içün bi'l-vekâle merkûm Yorgi'den hâlâ taleb ederim” deyü da‘vâ etdikde
ol dahi cevâbında kazıyye-i minvâl-i muharrer üzre oldığını bi-tamâmihâ tâbi‘an ikrâr ve
i‘tirâf etmekle mûcebince meblağ-ı bâkî-i mezbûr dört yüz yirmi guruşı mü’ekkil-i mezbûre
ile sagîrân-ı mezbûrân içün vekîl-i merkûma edâya merkûm Yorgi ilzâm olındğı bi'l-iltimâs
huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi't-tâsi‘ min Şa‘bâni'lmu‘azzam sene sülüs ve tis‘în ve mi’ete ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı :428
Alınan harc :10.5 guruş
Fi, 25 Ağustos [12]92
Fi, 18 Şa‘bân [12]93
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 32/a
: 146
: 13.C.1292
: Nakid terekesi borçlarını karşılamayan Rum milletinden Petro oğlo müteveffâ
Panayot'un terekesinden bir dut bahçesinin satılarak borçlarının kaşılanması
için varislerine izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Sû-i sığarlık Karyesi'nde mütemikkin iken bundan akdem
fevt olan devlet-i aliyyenin Rum milletinden Kalpak Panayot veled-i Petro veled-i
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Hüdâverdi'nin verâseti her biri teba‘a ve millet-i merkûmeden zevce-i metrûkesi Marya bint-i
Petro ile zevce-i ûlâ-i müteveffiyesi Marya bint-i Nikola'dan mütevellid sulbî oğlı Esterani ve
diğer zevce-i müteveffiye Marya bint-i Yorgi'den mütevellid sulbî kebîr evlâdı Kostanti ve
Yorgi ve Kadenko ve Aktemice ve zevce-i merkûmeden sulbî sağîr evlâdı Dimitraki ve Petro
ve Mâr ve Estemani'ye münhasıra ba‘dehu ibn-i merkûm Esterani dahi fevt olub verâseti her
biri teba‘a ve millet-i merkûmeden zevce-i metrûkesi Sormaki bint-i Esterani ile sulbiye
sağîre kızı Zevbice ve li-eb karındaşları Kostanti ve Yorgi ve Dimitraki ve Petro ve Karniko
ve Aftemice ve Estemabe ve Marya'ya inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan
sonra sıgâr-ı merkûmûn ve Dimitraki ve Petro ve Marya ve Estemabe'nin anaları ve tesviye-i
umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri şahsı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrefe zevce-i merkûme
Merya meclîs-i Şer‘-i hatîrde sağîre-i merkûme Zevbice'nin kezâlik anaları ve tesviye-i
umûrına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi şahsı mu‘arrefe diger zevce-i sâniye Sormaki ve
merkûmân Kostanti ve Yorgi ve kezâlik şahısları mu‘arrefe benât-ı merkûmân Kotki ve
Aktemice'den her biri hâzirûn oldıkları hâlde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb
“karye-i mezbûre kurbünde Apoşkola nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası İnce Dimitri veled-i
Yani ve Palabıyık Yani veled-i Todori hadîkaları ve tarafeyni tarîk-ı âmm ile mahdûd arsası
E's-Seyyid Mehmed Elvânî Efendi Vakf-ı Şerîfi'ne mukâta‘a-i ma‘lûmelü üzerinde mağrûs
bi'l-cümle eşcârî mülk tahmînen dört dönüm bir kıt‘a tut hadîkası müteveffâ-yı evvel-i
merkûmın sağlığında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ba‘d-ı vefâtihâ terekelerinden
benimle vasîleri oldığım sıgâr-ı merkûmân Dimitraki ve Petro ve Marya ve Estemabe ve vasîi merkûm Sormaki vasîsi oldığı Zevbice ve Kostanti ve Yorgi'den her biri mes’ele-i
mîrâslarımız vechile mevrûs olub lâkin müteveffâ-yı evvel-i merkûmın tereke-i menkûlâtı
düyûn-ı müsbetesine vâfî olmamağla hadîka-i mahdûde-i mezkûre zarûret-i düyûn-ı
müsbetesiyçün âhara bey‘i iktizâ etmekle hadîka-i mahdûde-i mezkûre bi'l-izni'ş-Şer‘î lede’lmüzâyede âhara bey‘ olınub semeninden düyûn-ı müsbetesi îfâ olınmak üzre erbâb-ı
vukûfdan lede'l-istihbâr vasî-i zevce-i ûlâ-i merkûme Marya ile zevce-i sâlis-i merkûme
Sormaki ve hâzırân-ı merkûmândan her birimize kıbel-i Şer‘den izin verilmek bi'l-verâse ve
bi'l-vesâye murâdımızdır” didikde hakîkat-i hâl vasîyetân-ı merkûmetân Marya ve
Sormaki'nin takrîr-i meşrûhları üzre oldğı bi'l-ihbâr mütehakkık olmağla hadîka-i mahdûde-i
mezkûre bi'l-izni'ş-Şer‘î mecma‘u'n-nâs olan mahallerde nidâ ve müzâyede olınub rağabât-ı
nâs inkıtâ‘ında Alex veled-i Todori üzerinde bin beş yüz guruşda karar edüb ziyâde semen ile
tâlib-i âharı dahi zuhûr eylemediğinden mâ‘adâ meblağ-ı mezbûr hadîka-i mahdûde-i
mezkûrenin el-yevm semen-i misli ve kıymet-i adli oldığı erbab-ı vukûf ihbarlarıyla zâhir ve
mütehakkık olmağın hadîka-i mahdûde-i mezkûrın semen-i misli oldığı ihbâr olınan meblağ-ı
mezbûr bin beş yüz guruşa merkûm Alex'e bey‘ ve semeni ahz ü kabz ve müteveffâ-yı evvel-i
merkûmın defter-i kassâmına idhâlen düyûn-ı müsbetesine edâ etmek vasîyetân-ı merkûmetan
Marya ve Sormaki ve hâzirûn-ı merkûmûn Kostanti ve Yorgi ve Kadenko ve Estemice'ye izin
verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâlis aşer min Cemâziye'l-âhire sene
isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Çorbacı Tanaş ve Çorbacı Endon ve Yorgi ve Kostanti ve gayrihim.
Harc numrosı : 372
Alınan harc : 22.5 guruş
Fi, 07 Ağustos [12]92
Fi, 29 Receb [12]93
***
Varak No

: 32/a
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Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 147
: 21.R.1292
: Ebülbend Köyü'nden Deliali oğlu Ahmed'in bir menzildeki yarım hissesi ile
bir dut bahçesini oğlu Mehmed'e hibe ettiği.

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i enverden
bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl olınan kısmet-i askeriye ketebesinden E's-Seyyid İsmail Efendi
ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile mahrûsa-i Bursa kurâsından Ebülbend Karyesi'nde kâ’in vakf
odaya varub isimleri zeyl-i vesîkada muharrer müslimîn huzûrlarında akd-i meclîs-i Şer‘-i âlî
etdikde karye-i mezbûre ahâlîsinden Deli Alioğlı Ahmed bin Ali meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda
işbu bâ‘isi'l-vesîka sulbî kebîr oğlı Mehmed mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb her
birinin arsaları Cennet-mekân Sultan Yıldırım Bâyezid Hân tâbe sarâhu hazretleri evkâf-ı
şerîfelerine mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü karye-i mezbûrede kâ’in etrâf-ı erba‘ası
Musaddık oğlı Mustafa bin Ali ve Sava veled-i Hüdâverdi menzillere ve tarîk-ı âmm ile
mahdûd üzerinde mevcûd bi'l-cümle ebniyesi mülk üç beyt-i ulvî ve bir sofa ve bir ahur ve bir
mikdâr havluyı müştemil bir bâb menzilin nısf-ı şâyi‘i benim ve nısf-ı şâyi‘-i âharı oğlım
mezbûr Mehmed'in yedimizde şirâen mülkimiz iken menzil-i mahdûd-ı mezkûrın merkûm
Musaddık oğlı tarafından vâki‘ bir beyt-i ulvî ve bir sofa bir ahur ve bir mikdâr havlu mahalli
ifrâz ve alâmet-i fâsıla vaz‘ıyla ba‘de'l-imtiyâz mahll-i müfrez-i mezkûr benim nısf hisseme
ta‘yîn ve tahsîs ve bâkî mahalli dahi oğlum mezbûrın nısf hissesine ta‘yîn ve tahsîs olınub her
birimiz hisse-i muhassasalarımızı kabz ü kabûl eylediğimizde ben müfrez-i mahall-i
muhassas-ı mezkûrem ile karye-i mezbûrede Tâş-ı deli nâm mahalde kâ’in etrâf-ı erba‘ası
Hacı Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin ve Halil ibn-i Hüseyin hadîkaları ve tarîk-ı âmm ile
mahdûd [Vr. no: 32/b] tahmînen beş evlek bir kıt‘a eşcârî mülk tut hadîkasmı bilâ-mâni‘
hîbe-i sahîha-i Şer‘iye ile oğlım mezbûr Mehmed'e hîbe ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol
dahi ber-vech-i muharrer ittihâb ve tesellüm ve kabûl etmekle fî-mâba‘d menzil ve hadîka-i
mahdûde-i mezkûrede benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmayub oğlım mezbûr
Mehmed'in mülk-i mevhûbi olmışdır” didikde gıbbe't-tasdîkı'ş-Şer‘î vâki‘-i hâli kâtib-i
mûmâ-ileyh mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile Meclis-i
Şer‘-i Kavîm'e gelüb alâ vukû‘a inhâ ve takrîr etmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'lyevmi'l-hâdî ve'l-ışrîn min şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Hacı Mehmed Efendi, Hacı Ali Ağa, Arif Molla, Na‘l-band oğlı Ali Ağa,
Koçoğlu Hüseyin Ağa, Çakıroğlı İbrahim ve gayrihim.
Harc numrosı : 594
Alınan harc : 25 guruş
Fi, 20 Mayıs [12]91
Fi, 27 R [12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 32/b
: 148
: 25.C.1292
: Dimitri oğlu Samsunlu Yani'nin Anahor Köyü'nden satın alıp tapusuz olarak
kullandığı mülküne tapu alabilmesi için hüccet verildiği.

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i enverden
bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl olınan kısmet-i askeriye ketebesinden E's-Seyyid İsmail Efendi
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ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile mahrûsa-i Bursa kurâsından Anahor Karyesi'nde vakf odaya
varub isimleri zeylde muharrer kesân hâzır oldıkları hâlde akd-i meclîs-i Şer‘-i âlî etdikde ve
devlet-i aliyye tebe‘asının Rum milletinden işbu hâmili'r-rakîm Samsunlı Yani veled-i Dimitri
meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb karye-i mezbûrede
kâ’in etrâf-ı erba‘ası Yani veled-i Kastanti ve Niyabot veled-i Petro ve Kostanti veled-i
Anaştaş menzilleri ve Nikola veled-i Anaştaş hadîkası ve tarîk-ı âmm ile mahdûd ve arsası
Hâss-ı Hümâyûn'a mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü üzerinde mevcûd bi'l-cümle ebniye mülk
bir beyt-i ulvî ve bir sofa ve bir samanlık bir ahur ve bir mikdâr havluyı müştemil bir bâb
ebniyesi mülk menzil üç sene mukaddem müteveffâ Petro veled-i Saranda'dan sağlığında üç
bin beş yüz guruşa iştirâ ederek yedimde mülkim olub lâkin yedimde sened olmamağla
kazıyye-i erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr kıbel-i Şer‘-i şerîfden bir kıt‘a hüccet-i Şer‘iyye i‘tâ
olınmak murâdımdır” didikde hakîkat-i hâl merkûm Yani'nin bast u beyân eylediği minvâl
üzre oldığı husûs-ı mezkûra vukûf-ı tâmları olan el-Hâcc Ömer Ağa ibn-i Hacı Salih bin
Abdullah ve Mandaoğlı Hüseyin bin İbrahim bin Ahmed nâm kimesneler alâ tarîkı'ş-şahâde
ihbârlarıyla lede'ş-Şer‘ü'l-enver zâhir ü mütahakkık olmağın vâki‘-i hâli kâtib-i mûmâ-ileyh
mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile Meclis-i Şer‘-i Kavîm'e gelüb alâ
vukû‘a inhâ ve takrîr etmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn
min Cemâziye'l-âhire sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Ali Molla, Ferhad Molla, Esad Molla ve gayrihim.
Harc numrosı : 1481
Alınan harc : 70 guruş
Fi, 25 Şubat [12]91
Fi, 12 S [12]93
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 32/b
: 149
: 24.N.1292
: Kaldar Köyü'nde Niyabot oğlu Yani'nin satın alarak kullanmakta olduğu bir
bağa tapu alabilmesi için hüccet verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Kaldar Karyesi mütemekkinlerinden devlet-i aliyye
tebe‘asının Rum milletinden işbu hâmili'r-rakîm Yani oğlı Niyabot veled-i Yani nâm kimesne
Meclis-i Şer‘-i Hatîr-i Lâzımü't-Tevkîr'de takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb karye-i
mezbûrede Çalkona nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Kara Yani oğlı Niyabot veled-i Kara
Yani ve Kostanti veled-i Yani ve Nikola veled-i Esterani bağları ve tarîk-ı âmm ile mahdûd
arzı Orhan Gazi tâbe sarâhu hazretleri vakf-ı şerîfine mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü
tahmînen üç evlek bir kıt‘a bâğı doksan bir senesi hilâlinde müteveffâ Esterani veled-i
Niyabot terekesinden iştirâ ederek târîh-i mezkûrdan berü yedimde şirâen malım ve mülküm
olub lâkin yedimde senedim olmamağla kazıyye-i erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr kıbel-i
Şer‘-i şerîfden yedime bir kıt‘a hüccet-i Şer‘iyye i‘tâ olınmak murâdımdır” didikde hakîkat-i
hâl merkûm Niyabot bast u beyân eylediği minvâl üzre oldığı husûs-ı mezkûra vukûf-ı tâmları
olan karye-i mezbûre ahâlîsinden ve millet-i merkûmeden orta boylı elâ gözli sarı bıyıklı
Vanti veled-i Esteran veled-i Hüdaverdi ve orta boylı kara gözli kara bıyıklı Tallak oğlı
Endon veled-i Tallak veled-i Dimitri meclîs-i Şer‘de alâ tarîkı'ş-şahâde ihbârlarıyla lede'şŞer‘ü'l-enver zâhir ü mütahakkık olmağın vâki‘-i hâli hıfzan li'l-makâl işbu vesîka bi't-taleb
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ketb olındı Fi'l-yevmi'r-râbi‘ ve'l-ışrîn min şehr-i Ramazânü'l-mübârek sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Ali Molla, Hasan Molla, Mehmed Said Molla ve gayrihim.
Harc numrosı : 1517
Alınan harc : 3 guruş
Fi, 28 Şubat [12]91
Fi, 15 S [12]93
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 32/b
: 150
: 13.Ca.1292
: Hamzabey Mahallesi'nden Abdullah oğlu Süleyman Ağa'nın satın alarak
kullanmakta olduğu bağına tapu alabilmesi için eline hüccet verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Hamzabey Mahallesi ahâlîsinden işbu bâ‘isi'l-vesîka
Süleymen Ağa ibn-i Abdullah Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'lmerâm edüb mahrûsa-i mezbûre civârında Eski Kablucaaltı nâm mahalde vâki‘ etrâf-ı erba‘ası
Ahmed Ağa oğlı Halil bin Ahmed Ağa ve Ragıb bin Abdullah ve Hacı İbrahim Ağa ibn-i
Abdullah bağları ve tarîk-ı âmm ile mahdûd arzı Hüdâvendigâr Gâzî tâbe sarâhu hazretleri
vakf-ı şerîfine mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü tahmînen iki dönüm bir kıt‘a bâg doksan
senesi hilâlinde müteveffâ İzzeddin bin Ali terekesinden iştirâ ederek târîh-i mezkûrdan berü
yedimde şirâen mâlım ve mülküm olub lâkin taraf-ı Şer‘den senedim olmamağla kazıyye-i
erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr kıbel-i Şer‘-i şerîfden yedime bir kıt‘a hüccet-i Şer‘iyye i‘tâ
olınmak murâdımdır” didikde hakîkat-i hâl mezbûr Süleyman Ağa'nın bast u beyân eylediği
minvâl üzre oldığı husûs-ı mezkûra vukûf-ı tâmları olan mahalle-i mezbûre ahâlîsinden
Abdullah bin Abdurrahman ve Mehmed Ağa ibn-i Ali bin Ebubekir meclîs-i Şer‘de alâ
tarîkı'ş-şahâde ihbârlarıyla lede'ş-Şer‘ü'l-enver zâhir ü mütahakkık olmağın vâki‘-i hâli hıfzan
li'l-makâl işbu vesîka bi't-taleb ketb olındı. Fi'l-yevmi's-sâlis aşer min Cemâziye'l-evvel sene
isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Ali Molla, Hasan Molla, Mehmed Esad Molla ve gayrihim.
Harc numrosı : 1518
Alınan harc : 3 guruş
Fi, 28 Şubat [12]91
Fi, 15 S [12]93
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 33/a
: 151
: 21.R.1292
: Ebülbend Köyü'nden Ali oğlu Yazıcıoğlu Ahmed'in bir mülkde bulunan
yarım hissesi ile bir dut bahçesini oğlu Mehmed'e hibe ettiği.

Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün savb-ı Şer‘-i
enverden bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl olınan kısmet-i askeriye ketebesinden E's-Seyyid İsmail
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Efendi ma‘an meb‘ûs ümenâ’-i Şer‘ile mahrûsa-i Bursa kurâsından Ebülbend Karyesi'nde
kâ’in vakf odaya varub zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi müslimîn hâzır oldıkları hâlde akd-i
meclîs-i Şer‘-i âlî etdikde karye-i mezbûre ahâlîsinden Yağcıoğlu Ahmed bin Ali meclis-i
ma‘kûd-ı mezkûrda işbu bâ‘isi'l-vesîka sulbî kebîr oğlı Mehmed mahzarında bi-tav‘ihâ takrîr-i
kelâm edüb “akd-i âti'z-zikrin sudûrına değin silk-i mülkümde münselik emlâkimden olub her
birinin arzları Cennet-mekân Sultan Yıldırım Bâyezid Hân tâbe sarâhu hazretleri evkâf-ı
şerîfelerine mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü karye-i mezbûrede kâ’in etrâf-ı erba‘ası Ali bin
Mehmed ve Salih bin Ahmed ve Sava veled-i Nikola menzilleri ve tarîk-ı âmm ile mahdûd üç
beyt-i ulvî ve bir sundırma ve iki ahur ve bir samanlık ve bir mikdâr havluyı müştemil
üzerinde mevcûde bi'l-cümle ebniyesi mülk bir bâb menzilin nısf-ı şâyi‘ı benim ve nısf-ı
şâyi‘-i âharı oğlım merkûm Mehmed'in yedimizde mülkimiz olmağla menzil-i mezkûr
merkûmân Ali ve Salih ve tarîk-ı âmm taraflarında bir beyt-i ulvî ve bir mikdâr sundırma ve
bir ahur ve bir samanlık ve bir mikdâr havlu mahallini ifrâz ve alâmet-i fâsıla vaz‘ıyla ba‘de'limtiyâz mahall-i müfrez-i mezkûr benim nısf hisseme tayin ve tahsîs ve mâ‘adâ mahalli dahi
oğlım merkûm hissesine ta‘yîn ve tahsîs olınub ben muhassasa-i müfreze-i mezkûrem ile
karye-i mezbûre civârında Taşdalya nâm mahalde kâ’in etrâf-ı erba‘ası Hacı Mehmed Efendi
ibn-i Hüseyin ve Halil bin Hüseyin hadîkaları ve tarîk-ı âmm ile mahdûd tahmînen beş evlek
bir kıt‘a eşcârî mülk tut hadîkamı oğlım merkûm Mehmed'e hîbe-i sahîha-i Şer‘iye ile hîbe ve
temlîk ve tesîm eylediğimde ol dahi vech-i muharrer ittihâb ve tesellüm ve kabûl edüb
menzil-i mahdûd-ı mezkûr ile hadîka-i mahdûd-ı mezkûrede benim aslâ ve kat‘â alâka ve
medhalim kalmayub oğlım merkûm Mehmed'in mülk-i mevhûbı olmışdır” didikde gıbbe'ttasdîkı'ş-Şer‘î vâki‘-i hâli kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs
ümenâ’-i Şer‘ile Meclis-i Şer‘-i Kavîm'e gelüb alâ vukû‘a inhâ ve takrîr etmegin mâ vaka‘a
bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâdî ve'l-ışrîn min şehr-i Rebî‘u'l-âhir sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Hacı Mehmed Efendi, Hacı Ali Ağa, Arif Ağa, Na‘l-band oğlu Ali Ağa,
Koçoğlı Hüseyin Ağa ve gayrihim.
Harc numrosı : 594
Alınan harc : 25 guruş
Fi, 20 Mayıs [12]91
Fi, 27 R [12]92
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 33/a
: 152
: 14.L.1292
: Mihaliç Kazası'ndan ve Rum milletinden Yorgi oğlu Anaştaş ile on iki yıl
hizmetinde bulunduğu Alex oğlu Digo'nun hizmet ücreti hususunda anlaşarak
biribirini ibrâ ettikleri.

Mahrûsa-i Bursa Sancağı dâhilinde Mihaliç Kazâsı kurâsından Çataloğlı Karyesi
mütemekkinlerinden ve devlet-i aliyye tebe‘asının Rum milletinden Anaştaş oğlı Yorgi veledi Anaştaş mahrûsa-i Bursa mahkemesinde meclîs-i Şer‘-i hatîrde karye-i mezbûre
mütemekkinlerinde ve tebe‘a-i müşârun -ileyhâdan Digo veled-i Alex muvâcehesinde “beher
sene altı yüz guruş ücret tesmeyisiyle merkûm Digo'ya nefsimi îcâr ederek on iki sene-i
kâmile be-dârlık hizmetinde müstahdem olmamla sinîn-i mezkûrede müctemi‘a ücret-i
müsemmâm olan yedi bin iki yüz guruşa ben bundan akdem mezbûr Digo'dan taleb ve da‘vâ
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eylediğimde ol dahi külliyyen inkâr etmekle ba‘d-ı vukû‘u'l-münâza‘a beynimize muslihîn
tavassutla ıslâh ve tanzîm olınub ben mârru'z-zikr yedi bin iki yüz guruş ücret müdde‘âmdan
merkûm Digo'nun mâlik ve mutasarrıfı oldığı karye-i mezbûre hudûdı dâhilinde Yenibağlar
nâm mahalde kâ’in etrâf-ı erba‘ası Ebro veled-i Yorgi veled-i Hüdaverdi ve Todori veled-i
Estori veled-i Atam ve Nikola veled-i Kostanti veled-i Hüdâverdi bağları ve tarîk-ı âmm ile
mahdûd arzı merkûm Amca-zâde Hüseyin Paşa Vakf-ı Şerîfe'ne mukâta‘a-i kadîme-i
ma‘lûmelü derûnında mağrûs bi'l-cümle kerûmî mülk tahmînen bir dönüm bir kıt‘a bâğ ile
karye-i mezbûre hudûdı dâhilinde kâ’in bağın mütevellî mütasırrıf oldığı etrâf-ı erba‘ası
Vebrako veled-i Todıri tarlası ve Yorgı veled-i Anaştaş bâğı ve tarafeyni tarîk-ı âmm ile
mahdût tahmînen bir keyl-i İstanbulî tohmı istî‘âb eder bir kıt‘a tarla üzerine bi't-terâhî sulh
olub merkûm Digo dahi sulh-i mezkûrı ba‘de'l-kabûl ve sâlifü'z-zikr bâğ ve tarlayı bâ-re’y-i
mütevellî bana teslîm ben dahi ber-vech-i muharrer tesellüm ve kabûl etmemle ba‘de'l-yevm
ücret-i mezkûreme müte‘allık da‘vâdan ben merkûm Digo'nun zimmetini ibrâ-i âmm-i sahîh-i
Şer‘î ile ibrâ ve ıskât ve merkûm Digo dahi bâ-re’y-i mütevellî bana teslîm eylediği bâğ ve
tarla-i mezkûrın istirdâdına müte‘allık da‘vâdan kezâlik benim zimmetimi ibrâ-i âmm-i sahîhi Şer‘î ile ibrâ ve ıskât edüb tarafeynden her birimiz âharın ber-minvâl-i muharrer ibrâsını
kabûl eyledik” deyü mukırr-ı merkûm Yorgi'nin vâki‘ olan takrîr-i meşrûhını merkûm Digo
vicâhen ve şifâhen tahkîk ve tasdîkeylediği tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı.
El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'r-râbi‘ aşer min Şevvâli'l-mükerrem sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 1189
Alınan harc : 192.5 guruş
Fi, 29 Teşrîn-i sânî [12]91
Fi, 13 Ra [12]93
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 33/a
: 153
: 21.N.1292
: Selçukhâtun Mahallesi'nde vefât eden Hacı Mustafa kızı Fatıma Hâtun'un
küçük kızı Fevziye için annesinden intikal eden tarla kirasından nafaka
bağlandığı, nafakayı Fevziye'nin ihtiyaçlarına harcamak üzere babası Ahmed'e
izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Selçukhâtun Mahallesi'nde sâkine iken bundan akdem
fevt olan Fatıma Hâtun ibnte Hacı Mustafa bin Süleyman'ın sadriye sağîre kızı Fevziye'nin
babası ve velîsi işbu bâ‘isi'l-vesîka Ahmed Efendi ibn-i Halil Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de
bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “velîsi oldığım kızım sağîre-i mezbûre
Fevziye'nin vâlidesi müteveffât-ı mezbûreden müntakil tarla îcârından nafaka ve kisve
bahâsiyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyırılub istidâneye dahi bana izin verilmek
bi'l-velâye matlûbımdır” didikde hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb-ı tûbâ-leh ve hüsn-i me’âb
efendi hazretleri dahi sağîre-i mezbûrenin vâlidesi müteveffât-ı mezbûreden müntakil tarla
îcârından nafaka ve kisve bahâsiyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh on buçuk guruş cânib-i
Şer‘-i şerîfden farz u takdîr buyırub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîre-i mezbûrenin nafaka ve
kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer
sağîre-i mezbûrenin tarla îcârına rücû‘a babası ve velîsi-i mezbûr Efendi'ye izin verilmegin
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mâ. vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâdî ve'l-ışrîn r min şehr-i Ramazânü'l-mübârek
sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Ali Molla, Mehmed Esad Molla, Hasan Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 33/b
: 154
: 21.Za.1292
: Onat Mahallesi'nde vefât eden Abdurrahman kızı Ümmügülsüm'ün küçük
oğlu Hacı İbrahim oğlu Hasan için annesinden intikal eden mal nemasından
nafaka bağlandığı.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Onat Mahallesi'nde sâkine iken bundan akdem fevt
olan Ümmügülsüm Hâtun ibnete Abdurrahman bin Abdullah'ın sadrî sağîr oğlı Hasan bin elHâcc İbrahim'in tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûb vasîsi işbu bâ‘isi'l-vesîka Abdi
Molla ibn-i Hüseyin nâm kimesne Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm
ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “sağîr-i mezbûr Hasan nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâc ile
muhtâc olmağla vâlidesi müteveffât-ı mezbûreden müntakil mâl-ı mevrûsı nemâsından nafaka
ve kisve bahâsiyçün kıbel-i Şer‘den kadar-ı ma‘rûf meblağ farz u takdîr buyırılub istidâneye
dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır” didikde sağîr-i mezbûr Hasan'ın vâlidesi
müteveffât-ı mezbûreden müntakil mâl-ı mevrûsı nemâsından nafaka ve kisve bahâsiyçün min
kıbel-i Şer‘-i şerîf kadar-ı ma‘rûf idügı ihbâr olınan işbu târîh-i kitâbdan beher mâh yüz elli
guruş farz u takdîr buyırılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîr-i mezbûr Hasan'ın nafaka ve
kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer
sağîr-i mezbûrın mâl-ı mevrûsı nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûr Abdi Molla'ya izin verilmegin
mâ. vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâdî ve'l-ışrîn min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ
ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Hasan Molla, Ali Molla, Esad Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 33/b
: 155
: 03 Z.1292
: Bulgarlar Mahallesi'nde vefât eden Rum milletinden Samon oğlu Duhancı
Manol, Nikola oğlu Apostol'a borç olarak verdiği parayı alamadan vefât ettiği
için, Apostol'un, borcunu, müteveffâ Manol varislerine ödeyeceği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Bulgarlar Mahallesi'nde sâkine iken bundan akdem
fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının Rum milletinden Duhancı Manol veled-i Samon veled-i
Hüdâverdi'nin verâseti her bir teba‘a ve millet-i merkûmeden zevce-i metrûkesi Vesniye bint-i
Eliye ile anası Vesilike bint-i Obato ve sulbî sağîr oğlı Stefani'ye inhisârı bi'l-ihbâr inde'şŞer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sağîr-i mezbûr Stefani'nin anası ve tesviye-i umûruna kıbel-i
Şer‘den mensûbe vasîsi şahsı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe zevce-i mezbûre Vesniye tarafından
husûs-ı âti'l-beyânda taleb ve da‘vâ ve ahz ü kabza vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi İbrahim Edhem
Efendi ibn-i Hüseyin mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde meclîs-i Şer‘-i hatîrde devlet-i
müşâru'n-ileyha tebe‘asından Bakkal Apostol veled-i Nikola muvâcehesinde “merkûm
Apostol mü’ekkilem mezbûrenin zevci müteveffâ merkûm Manol'dan sağlığında istikrâz ve

250

kabz ve umûrına sarfla istihlâk eylediği beş yüz yetmiş altı guruşı kable'l-edâ ve'l-îfâ merkûm
Manol fevt meblağ-ı mezbûrı mü’ekkilem merkûme ile sagîr-ı merkûm Stefani ve ümm-i
merkûm Vasilike'ye mes’ele-i mîrâsları vechile mevrûs olmağla binâ’en-aleyh meblağ-ı
merkûmdan mü’ekkilem zevce-i mezbûre Vesniye ile vasîsi oldığım sağîr-i mezbûrın hisse-i
musîbeleri olan dört yüz seksen guruşı merkûm Apostol'den bi'l-vekâle hâla taleb ederim”
deyü ba‘de'd-da‘vâ ve's-su’âl ve'l-ikrâr ve bey‘ müdde‘âya mezbûr dört yüz seksen guruşı
mü’ekkile-i zevce-i vasî-i merkûme Vesniye için vekîl-i merkûm Edhem Efendi'ye edâ ve
teslîme merkûm Apostol ilzâm olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. Elemr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâlis min Zi'l-hicceti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 1502
Alınan harc : 12 guruş
Fi, 28 Şubat [12]91
Fi, 15 S [12]93
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 33/b
: 156
: 17..C.1292
: Zuferi oğlu Yani'nin, yeğeni Rum milletinden Nikola oğlu Yorgo'ya,
Yorgo'nun babasından borç olarak aldığı meblağı ödeyeceği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa kurâsından Susuğurlık Karyesi mütemekkinlerinden ve devlet-i
aliyyenin Rum milletinden Yorgo veled-i Nikola veled-i Kostanti mahrûsa-i mezbûre
mahkemesinden meclîs-i Şer‘-i hatîrde li-ebeveyn ammîleri karye-i mezbûre
mütemekkinlerinden ve tebe‘a-i millet-i merkûmeden Yani veled-i Zuferi muvâcehesinde
“işbu târîh-i i‘lâmdan on dokuz sene mukaddem hâl-i sığârında anamız müteveffât Blameto
bint-i Zuferi'den müntakil mâl-ı mevrûsımızdan babamız müteveffâ Kostantin'in sağlığında
istidâne ve karz ve bilâ-zarûre umûrına sarfla istihlâk eylediği bin guruşın edâsına ammîleri
merkûm Yani tarafından bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i Şer‘iye ile kefîl ve
zâmin olmağla kefâlet-i mezkûresine binâ’en merkûm bin guruşı ammîmiz merkûm Yani'den
bi-hükmi'l-kefâle taleb ederiz” deyü ba‘de'd-da‘vâ ve's-su’âl ve'l-ikrâr alâ mûceb-i ikrâre
meblağ-ı mekfûlün-bih merkûm bin guruşı müdde‘iyân-ı merkûmân mezbûr Nikola'ya edâ ve
teslîme merkûm Yani ilzâm olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr
li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşer min Cemâziye'l-âhire sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn
ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 753
Alınan harc : 25 guruş
Fi, 05 Temmuz [12]91
Fi, 10 C [12]92
***
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Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 33/b
: 157
: 15.Za.1292
: Revankaş Köyü'nde vefât eden Abdullah oğlu Laz Mahmud'un zevcesi ve
vârisi Aişe Hâtun'un, merhumun vasiyetinin yerine getirilmesi hususunda vasî
tayin ettiği Hacı Ali oğlu Raşid Efendi'ye, vasiyeti olan parayı ödeyeceği.

Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa kurâsından Revankaş Karyesi ahâlîsinden Raşid Efendi ibn-i Hacı
Ali mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de karye-i mezbûrede sâkin iken
bundan akdem vefât eden Laz Mahmud bin Abdullah bin Abdurrahman'ın verâseti zevce-i
menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i Hasan'dan gayri vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmayub bi'lcümle terekesinin rub‘ı zevce-i mezbûre Aişe'ye selâse-i erbâ‘ı cânib-i beytü'l-mâla â’id ve
râci‘ olmağla tereke-i müteveffâ-yı merkûma bi'l-verâse vâzı‘ü'l-yed idüği beyyine-i âdile-i
Şer‘iye ile mütehakkık olan zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe zevce-i mezbûre Aişe Hâtun
muvâcehesinde “müteveffâ-yı mezbûr hayâtında târîh-i vefâtından on gün mukaddem ben biemri'llâhi te‘âlâ vefât eylediğimde bi'l-cümle terekem bâ-ma‘rifet-i Şer‘-i şerîf tahrîr ve
terkîm olınub esmân-ı hâsılasından düyûn-ı müsbetem ba‘de'l-ihrâc bakıyyesinden beş yüz
guruş techîz ve tekfîn ve ıskât-ı salât ve kefâret-i eymân ve nüzûrât-ı sâ’ireye harc u sarf olına
ve bin guruş dahi karye-i mezbûre câmi‘-i şerîfinin muhtâc-ı ta‘mîr olan mahallerine harc u
sarf olına deyü vasıyyet ve beni müteneffizîne vasî-i muhtâr nasb ve ta‘yîn ben dahi vasiyyet-i
mezkûreyi kabûl ederek musırran alâ-îsâ’ihâ fevt olmağla binâ’en-aleyh meblağ-ı mecmû‘-ı
merkûm bin beş yüz guruşı li-ecli't-tefeyyüz vâzı‘atü'l-yed oldığı müteveffâ-yı mezbûrın
tereke-i vâfiyesinden olmak üzre bana teslîme zevce-i mezbûre Aişe Hâtun'a tenbîh olınmak
bi'l-vesâye matlûbımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe's-suâl ve'l-istintâk zevce-i mezbûre Aişe
Hâtun cevâbında müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i vâfiyesine vâzı‘atü'l-yed oldığını ikrâr lâkin
ber-vech-i muharrer eylediği vasiyyet müdde‘âsını inkâr etmekle karye-i mezbûre ahâlîsinden
orta boylı elâ gözli kır sakallı Hacı Emin Ağa ibn-i Hüseyin ibn-i Salih ve uzun boylı elâ gözli
kır sakallı Hacı Süleyman bin Hacı Ali bin Süleymân nâm kimesneler şahâdetleriyle vech-i
vecîh-i Şer‘î üzre isbât etmekle şâhidân-i mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile evvelâ bâvaraka-i mestûre Ali bin İsmail ve Hasan bin Raşid ve Esad bin İbrahim ve Bayram bin
Mustafa nâm dört nefer kesân sırren ve ba‘dehu bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ü
makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr zâhir ü mütahakkık olmağın mûcebiyle müdde‘â-yı
merkûm bin beş yüz guruşı vâzı‘atü'l-yed oldığı müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i vâfiyesinden
li-ecli't-tenfîz vasî-imezbûr Raşid Efendi'ye edâ ve teslîme zevce-i mezbûre Aişe Hâtun'a
tenbîh olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı fâ’izi’n-nûr-ı âsafânelerine i‘lâm olındı. El-emr limen lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn
ve elf
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 34/a
: 158
: 11.Za.1292
: İnder Köyü'nde vefât eden Hacı Hasan oğlu Hacı Mehmed‘in Veled-i Vezîrî
Mahallesi'nden Ahmed Ağa oğlu Attar Hacı Mustafa Efendi'ye olan borcunun,
merhumun eşi ve vârisi Zahide Hâtun tarafından ödeneceği.
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Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Veled-i Vezîrî Mahallesi ahâlîsinden Attâr el-Hâcc
Mustafa Efendi ibn-i Ahmed Ağa mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde meclis-i Şer‘-i münîrde
mahrûsa-i mezbûre kurâsından İnder Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât eden Hacı
Mehmed oğlı Hacı Hasan bin Osman bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi
Zahide Hâtun ibnete Hacı Mehmed ile sulbî evlâdı kebîre Saide ve sagîr Hüseyin ve Ahmed
ve Hüsniye'ye münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sıgâr-ı
mezbûrûnın vâlideleri ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri olub tereke-i
müteveffâ-yı mezbûra bi'l-verâse vâzı‘atü'l-yed oldığı beyyine-i Şer‘iye ile mütehakkık olan
zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe zevce-i mezbûre Zahide Hâtun muvâcehesinde “işbu yedimde
olub ibrâz eylediğim bin iki yüz seksen bir senesi Muharremü'l-harâm gurresi târîhiyle
müverraha varaka-i sahîha üzerinde muharrer bir kıt‘a tahvîl mantûkınca müteveffâ-yı mezbûr
Hacı Hasan zimmetinde cihet-i karz-ı Şer‘îden iki bin guruş ve bâ-da‘vâ-ı Şer‘î hilâlî sâ‘at
semeninden üç yüz guruş ki¸cem‘an, iki bin üç yüz guruş alacak hakkımı kable'l-ahz ve'listîfâ mezbûr Hacı Hasan vefât etmekle meblağ-ı mecmû‘-ı merkûm iki bin üç yüz guruşı
mezbûre Zahide Hâtun'ın vâzı‘atü'l-yed oldığı tereke-i vâfiyesinden hâlâ taleb ederim” deyü
da‘vâ etdikde gıbbe'l-istintâk zevce ve vasî-i mezbûre Zahide Hâtun dahi cevâbında tereke-i
müteveffâ-yı merkûma bi'l-verâse ve bi'l-vesâye vaz‘-ı yedini ikrâr mâ‘adâyı inkâr etmekle
müdde‘î-i merkûm Haca Mustafa Efendi'den ber-vech-i muharrer da‘vâ-yı mezkûresini
mübeyyin beyyine taleb olındıkda mahrûsa-i mezbûre mahallâtından Bâb-ı zemîn Mahallesi
ahâlîsinden orta boylı kara gözli kara sakallı dikici esnâfından İsmail Ağa ibn-i Hacı İbrahim
bin Abdullah ve Duhter-i Şeref Mahallesi ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kumrâl sakallı Hacı
Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Yusuf bin Abdullah nâm kimesneler şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe
ber-nehc-i Şer‘î isbât etdikde şâhidân-i mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile Bâb-i zemîn
Mahallesi ahâlîsinden dikici esnâfından Hacı Gâlib Ağa ibn-i Ahmed ve Ebubekir Ağa ibn-i
Hacı Yusuf ve Raif Ağa ibn-i Mehmed ve Abudllah Ağa ibn-i Mehmed nâm dört nefer
kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede't-tezkiye adl ü makbûlü'şşahâde oldıkları bi'l-ihbâr mütehakkık olub müdde‘î-i mezbûr Hacı Mustafa Efendi tahlîf dahi
olınmagın mûcebince meblağ-ı müdde‘â-yı mezbûr iki bin üç yüz guruşı vâzı‘atü'l-yed oldığı
müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i vâfiyesinden müdde‘î-i mezbûr Haca Mustafa Efendi'ye edâ
ve teslîme zevce-i mezbûre Zahide Hâtun'a tenbîh olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı
fâ’izi'n-nûr-i âsafânelerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min
Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Harc numrosı : 1490
Alınan harc : 57.5 guruş
Fi, 25 Şubat [12]91
Fi, 12 S [12]93
***
İşbu defterin 34/b ve 35/a varakları boş olup 35/b varağında hüküm numarası
01'den başlamaktadır
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi

: 35/b
: 01
: 15 M.1293
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Konusu

: Çalı Köyü'nden Hüseyin kızı Hüsniye'nin tasarrufunda olan bir degirmenin
yarım hissesinin, zamanında babası tarafından satın alındığının ve kendisine
mîrâs yoluyla geçtiğinin anlaşıldığı.

Fazîletlü Şehrî Emîn Efendi-zâde Mehmed Kâmil Efendi zamân-ı âlîleri
Oldır ki,
Mahrûsa-i Bursa kurâsından Çalı Keryesi ahâlîsinden Ketelioğlı Abdullah tarafından
zikr-i âtî husûsda da‘vâ ve ahz ü kabza vekâlet-i âmme-i mutlaka ile mahzar-ı hasm-ı câhda
vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi Ali Bey ibn-i Mehmed nâm kimesne mahrûsa-i mezbûre
mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zikr-i câ’î bir bâb iki göz ebniyesi mülk değirmenin
nısf-ı şâyi‘ine vâzı‘atü'l-yed oldığı beyyine-i âdile mütahakkık olan karye-i mezbûre
sâkinelerinden ma‘rifeti'z-zât Hüsniye bint-i Hüseyin nâm Hâtun tarafından kezâlik mahzar-ı
hasmda vekîl-i müseccel-i Şer‘îsi Anarlı Mahallesi mütemekkinlerinden devlet-i aliyye
tebe‘asının Rum milletinden Kostanti veled-i Panako muvâcehesinde ma‘rifet-i Şer‘ ile
mu‘âyene olınan karye-i mezbûre civârında Sırakayalı nâm mahalde kâ’in etrâfı dere ve bend
ve cebel ve tarîk-ı âmm ile mahdûd arzı Cennet-mekân Murdâd Hân-ı Sânî tâbe sarâhu
hazretleri vakf-ı şerîflerine mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü üzerinde mevcûde ebniye mülk
bir bâb iki göz değirmen mü’ekkilim mezbûr Abdulllah'ın bâ-hüccet-i Şer‘iye şirâen ve
müstakıllen yedinde mülki iken mü’ekkile-i mezbûre Hüsniye Hâtun nısf-ı şâyi‘ini fuzûlî ve
bi-gayr-i hak zabt ve vaz‘-ı yed etmekle su’âl olınub keff-i yedine tenbîh olınmak bi'l-vekâle
murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe's-su’âl vekîl-i merkûm Kostanti dahi cevâbında
degirmen-i mezkûr müdde‘î-i vekîl-i mezbûr Abdullah'ın ber-vech-i muharrer müstakıllen
mülki oldığını mü’ekkilem mezbûre Hüsneyi Hâtun'ın nısf-ı şâyi‘ına vâzı‘atü'l-yed oldığını
bi'l-vekâle ikrâr edüb lâkin müdde‘î-i vekîl-i mezbûr Abdullah ber-minvâl-i muharrer mâlik
oldığı değirmen-i mezkûrın nısf-ı şâyi‘ını yedinde ibkâ edüb nısf-ı şâyi‘-i âharını işbu târîh-i
i‘lâmdan on yedi sene mukaddem beş yüz guruş semen-i medfû‘ ve makbûzla mü’ekkilem
mezbûrenin babası müteveffâ Hüseyin bin İbrahim'e hayâtında bi'l-îcâb ve'l-kabûl bânen ve
sahîhan bey‘ ve temlîk ve vech-i lâyıkıyla teslîm ve ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve
temellük ve tesellüm ve kabûl edüb ol vechile degirmen-i mezkûrın nısf-i şâyi‘ına mezbûr
Hüseyin şirâen mutasarrıf iken vefâtıyla nısf degirmen-i mezkûr sulbî kebîr evlâdı Mehmed
Sadık ve Hüsniye Hâtun'a mevrûs oldıkdan sonra mezbûr Mehmed Sadık dahi vefât edüb
verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hadice bint-i Mustafa ile sulbî sağîr oğlı Mehmed'e
mes’ele-i mîrâsları vechile mevrûs olmağla binâ’en-aleyh mü’ekkilem mezbûre Hüsniye
Hâtun sağîr-i mezbûr Mehmed'in vasî ve vâledesi zevce-i mezbûre Hadice Hâtun ile ma‘an
be-hakk vaz‘-ı yed ve tasarruf eder” deyü bi'l-vekâle eylediği def‘ini müdde‘î-i vekîl-i mezbûr
Ali Bey mü’ekkilim mezbûr Abdullah'a izâfetle bi'l-vekâle tâbi‘an ikrâr ve i‘tirâf etmekle
mûcebiyle müdde‘î vekîl-i mezbûr Ali Bey bi'l-vekâle da‘vâ-yı mezkûresiyle mü’ekkile-i
mezbûre Hüsniye Hâtun'a izâfetle vekîl-i merkûm Kostanti'ye bî-vech-i Şer‘î mu‘ârazadan
men‘ olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı fâ'izi'n-nûr-ı âsafânelerine i‘lâm olındı. El-emr limen lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min Muharremü'l-harâm sene sülüs ve tis‘în ve mi’ete
ve elf.
Harc numrosı : 1355
Alınan harc : 12.5 guruş
Fi, 04 Şubat [12]91
Fi, 21 M [12]93
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***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 35/b
: 02
: 05.M.1293
: Fidyekızık Köyü'nde vefât eden Mustafa oğlu Numan'ın nakid terekesi
borcunu karşılamadığından, terekesinden olan dut bahçesinin satılarak
borçlarının ödenmesi için eşi Hüsniye hanıma izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Fidyekızık Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât
eden Kethüdâoğlı Numan bin Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi
Hüsniye bint-i İbrahim ile zevce-i ûlâ-i meteveffiyesı Selime bint-i Abdullah'dan mütevellid
sulbî kebîr oğlı Ali ve zevce-i mezbûreden mütevellid sulbî sağîr oğılları Mustafa ve
Ebubekir'e inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sagîrân-ı mezbûrân
Mustafa ve Ebubekir'in tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri vâlideleri zâtı
ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka zevce-i mezbûre Hüsniye Hâtun Meclîs-i Şer‘-i
Şerîf-i Enver'de ibn-i mezbûr Ali hâzır oldığı hâlde bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'lmerâm edüb "karye-i mezbûrede kâ’in Mehmed Bey Bağçesi demekle arîf etrâf-ı erba‘ası
Hacı Mustafa bin Hasan ve Said Molla ibn-i Abdullah ve Aşık Halil bin Hacı Mehmed
hadîkaları ve tarîk-ı âmm ile mahdûd arsası İshak Paşa Vakfı'na mukâta‘a-i kadîme-i
ma‘lûmelü üzerinde mağrûs bi'l-cümle eşcârî mülk tahmînen iki dönüm bir kıt‘a tut hadîkası
müteveffâ-yı mezbûr Numan'ın hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ba‘d-ı vefâtihâ
terekesinden benimle vasîleri oldığım sagîrân-ı mezbûrân Mustafa ve Ebubekir ve hâzır-ı ibni mezbûr Ali'ye mes’ele-i mîrâslarımız vechile mevrûs olub lâkin müteveffâ-yı mezbûrın
tereke-i menkûlâtı düyûn-ı müsbetesine vâfî olmamağla hadîka-i mahdûde-i mezkûrenin
zarûret-i düyûn-ı müsbetesiyçün âhra bey‘i ikdizâ etmekle hadîka-i mahdûde-i mezkûre bi'lizni'ş-Şer‘î lede’l-müzâyede âhara bey‘ olub düyûn-ı müsbetesi îfâ olınmak üzre erbâb-ı
vukûfdan lede'l-istihbâr kıbel-i Şer‘den bana izin verilmek bi'l-vesâye murâdımdır“ didikde
hakîkat-i hâl vasî-i mezbûre Hüsniye Hâtun'ın tarkîr-i meşrûhı üzre oldığı bi'l-ihbâr
mütehakkık olmağla hadîka-i mahdûde-i mezkûre bi'l-izni'ş-Şer‘î mecma‘u'n-nâs olan
mahallerde nidâ ve müzâyede olub rağabât-ı nâs inkıtâ‘ında Salih ibn-i mezbûr Mustafa
üzerinde dokuz yüz altmış guruşda karâr edüb ziyâde semen ile şirâya tâlib-i âharı zuhûr
eylemediğinden mâ‘adâ meblağ-ı mezbûr hadîka-i mahdûde-i mezkûrenin el-yevm semen-i
misli ve kıymet-i adli oldığı erbab-ı vukûf ihbarlarıyla zâhir ü mütahakkık olmağın hadîka-i
mahdûde-i mezkûreyi meblağ-ı mezbûr doku yız altmış guruşa mezbûr Sâlih'e hâzır-ı mezbûr
ile ma‘an bey‘ ve semenini ahz ü kabz ve müteveffâ-yı mezbûrın defter-i kassâmına idhâlen
düyûn-ı müsbetesine edâ etmek üzre vasî-i mezbûre Hüsniye Hâtun'a izin verilmegin mâ
vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis min Muharremü'l-harâm sene sülüs ve tis‘în
ve mi’ete ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Karye Muhtârı Cuma, Mehmed Ağa, Mustafa Çavuş ve gayrihim.
Harc numrosı : 1298
Alınan harc : 14.5 guruş
Fi, 21 Kânûn-ı sânî [12]91
Fi, 06 Muharrem [12]93
***
Varak No

: 35/b
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Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 03
: 05.M.1292
: Fidyekızık Köyü'nde vefât eden Mustafa oğlu Numan'ın nakid terekesi
borcunu karşılamadığından, terekesinden olan bir bağ ve bahçesinin satılarak
borçlarının ödenmesi için eşi Hüsniye hanıma izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Fidyekızık Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât
eden Kethüdâoğlı Numan bin Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi
Hüsniye bin İbrahim ile zevce-i ûlâ-i meteveffiyesi Selime bint-i Abdullah'dan mütevellid
sulbî kebîr oğlı Ali ve zevce-i mezbûreden mütevellid sulbî sağîr oğılları Mustafa ve
Ebubekr'e inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sagîrân-ı mezbûrân
Mustafa ve Ebubekr'in tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri vâlideleri zâtı
ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka zevce-i mezbûre Hüsniye Hâtun Meclîs-i Şer‘-i
Şerîf-i Enver'de ibn-i mezbûr Ali hâzır oldığı hâlde bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'lmerâm edüb karye-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Hacı Ali bin Bekir ve Hacı Mehmed bin
Abdullah [menzilleri] ve tarîk-ı âmm ile mahdûd ve arsası İshak Paşa Vakfı'na mukâta‘a-i
kadîme-i ma‘lûmelü üzerinde mağrûs bi'l-cümle eşcârî mülk bir dönüm ketân hadîkası ve yine
Şomen nâm mahalde vâki‘ etrâfı Ahmed bin Hacı Arif ve Veli bin Hasan ve Mehmed Onbaşı
bin Salih ve tarîk-ı hâss ile mahdûd kezâlik arsası vakf-ı müşâru'n-ileyhe mukâta‘a-i kadîmelü
üzerinde mağrûs bi'l-cümle kerûmî mülk tahmînen bir dönüm bir kıt‘a bâğ müteveffâ-yı
mezbûr Numan'ın hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ba‘de'l-vefât terekesinden
benimle vasîleri oldığım sagîrân-ı mezbûrân Mustafa ve Ebubekir ve hâzır-i ibn-i mezbûr
Ali'ye mes’ele-i mîrâslarımız vechile mevrûs olub lâkin müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i
menkûlâtı düyûn-ı müsbetesine vâfî olmamağla hadîka ve bâğ-ı mezkûrın zarûret-i düyûn-ı
müsbetesiyçün âhra bey‘i iktizâ etmekle hadîka ve bâğ-ı mezkûrı düyûn-ı müsbetesiyçün
âhara bey‘i iktizâ etmekle hadîka ve bâğ-ı mezkûrı bi'l-izni'ş-Şer‘î lede’l-müzâyede âhara
bey‘ ve semeninden düyûn-ı müsbetesi îfâ olınmak üzre erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr
kıbel-i Şer‘den bana izin verilmek bi'l-vekâle murâdımdır“ didikde hakîkat-i hâl vasî-i
mezbûre Hüsniye Hâtun'ın tarkîr-i meşrûhı üzre oldığı bi'l-ihbâr mütehakkık olmağla hadîka
ve bâğ-ı mahdûd-ı mezkûrı bi'l-izni'ş-Şer‘î mecma‘u'n-nâs olan mahallerde nidâ ve müzâyede
olub rağabât-ı nâs inkıtâ‘ında Aşık Halil bin Hacı Mehmed üzerinde sekiz yüz yetmiş guruşda
karâr edüb ziyâde ile şirâya tâlib-i âharı dahi zuhûr eylemediğinden mâ‘adâ meblağ-ı mezbûr
hadîka ve bâğ-ı mezkûrın el-yevm semen-i mislleri ve kıymet-i adilleri oldığı erbab-ı vukûf
ihbarlarıyla zâhir ü mütahakkık olmağın hadîka ve bâğ-ı mahdûd-ı mezkûrları meblağ-ı
mezbûr sekiz yüz yetmiş guruşa mezbûr Aşık Halil'e hâzır-ı mezbûr ile ma‘an bey‘ ve
semenlerini ahz ü kabz ve müteveffâ-yı mezbûrın defter-i kassâmına idhâlen düyûn-ı
müsbetesine edâ etmek üzre vasî-i mezbûre Hüsniye Hâtun'a izin verilmegin mâ vaka‘a bi'ttaleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis min Muharremü'l-harâm sene sülüs ve tis‘în ve mi’ete ve
elf.
Şuhûd-ı Hâl: Muhtar Cuma, Ali, Hasan Ağa ve gayrihim.
Harc numrosı : 1299
Alınan harc : 13 guruş
Fi, 12 Kânûn-ı sânî [12]91
Fi, 06 Muharrem [12]93
***
Varak No

: 36/a
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Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 04
: 03 M.1292
: Abbasbey Köyü'nde vefât den Koca Mehmed oğlu Receb'in nakid terekesi
borçlarını karşılamağımından, terekesinden olan bir dut bahçesindeki küçük
çocukları hissesinin satılarak borcunun ödenmesi hususunda, merhumun
zevcesi ve çocukların vasîsi anaları Nesibe Hâtun'a izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Abbasbey Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât
eden Koca Mehmed oğlı Receb bin Mehmed bin Abullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i
metrûkesi Nesibe Hâtun ibnete Abdullah ile sulbî evlâdı kebîre Saide ve sağîr Mehmed ve
Mustafa'ya münhasıra oldığı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonar sagîrân-ı
mezbûrânın tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri vâlideleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘
ile mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka zevce-i mezbûre Nesibe Hâtun Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i
Enver'de zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe bint-i mezbûre tarafından husûs-ı âti'l-beyânda vekîl-i
müseccel-i Şer‘îsi üvey babası Mehmed bin Ahmed hâzır oldığı hâlde bi'l-vesâye takrîr-i
kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb karye-i mezbûre civârında Eskibağlar nâm mahalde vâki‘
ve taraf-ı erba‘ası Hacı Hasan Ağa ibn-i İsmail bin Abdullah ve iki tarafı Abdüllatif veresesi
ve tarîk-ı âmm ile mahdûd ve arzı Abbasbey Vakf-ı Şerîfi'ne mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü
derûnında magrûs bi'l-cümle eşcârî mülk tahmînen iki dönüm bir kıt‘a tut hadîkası müteveffâyı mezbûrın hayâtında ile'l-vefât müstakıllan yedinde mülki ba‘d-ı vefâtihi terekesinden
benimle mü’ekkile-i bint-i mezbûre Saide ve sagîrân-ı mezbûrâna mes’ele-i mîrâsımız vechile
mevrûs olub lâkin müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i menkûlâtı düyûn-ı müsbetesine vâfî
olmamağla hadîka-i mahdûde-i mezkûre müteveffâ-yı mezbûrın zarûret-i düyûn-ı
müsbetesiyçün âhra bey‘i lâzım gelmekle hadîka-i mahdûde-i mezkûre bi'l-izni'ş-Şer‘î bi’lmüzâyede semen-i misliyle bi'l-vesâye âhara bey‘ ve semeninden düyûn-ı müsbetesi îfâ
olınmak üzre bana izin verilmek bi'l-vesâye murâdımdır” didikdi hakîkat-i hâl vasî-i
merkûmenin tarkîr-i meşrûhı üzre oldığı bi'l-ihbâr mütehakkık olmağla hadîka-i mahdûde-i
mezkûre bi'l-izni'ş-Şer‘î mecma‘u'n-nâs olan mahallerde nidâ ve müzâyede olub rağabât-ı nâs
inkıtâ‘ında bin guruşda karâr edüb ziyâde semen ile şirâya tâlib-i âharı zuhûr etmeyüb
meblağ-ı mezbûr hadîka-i mahdûde-i mezkûrenin el-yevm semen-i misli ve kıymet-i adli
oldığı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi müslimîn ihbârıyla mütahakkık olmağın mûcebiyle
sagîrân-ı mezbûrânın hadîka-i mahdûde-i mezkûrede olan hisse-i şâyi‘alarını vekîl-i hâzır-ı
mezbûr ile ma‘an ber-vech-i muharrer semen-i misliyle bi'l-vesâye âhara bey‘ ve semenini
ahz ü kabz ve müteveffâ-yı mezbûrın düyûn-ı müsbetesini edâ içün defter-i kassâmına idhâl
etmek üzre vasî-i mezbûre Nesibe Hâtun'a izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı.
Fi'l-yevmi's-sâlis min Muharremü'l-harâm sene sülüs ve tis‘în ve mi’ete ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Hasan Molla, Mehmed Esad Molla, Ali Molla ve gayrihim.
Harc numrosı : 1312
Alınan harc : 15 guruş
Fi, 23 Kânûn-ı sânî [12]91
Fi, 08 Muharrem [12]93
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi

: 36/a
: 05
: 05 M.1292
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Konusu

: Fidyekızık Köyü'nde vefât eden Mustafa oğlu Numan'ın nakid terekesi
borçlarını karşılamadığından, terekesinden olan bir tud bahçesinin satılarak
borcuna verilmesi hususunde merhumun eşi ve varisi Hüsniye Hâtun'a izin
verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Fidyekızık Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem
vefât eden Kethüdâoğlı Numan bin Mustafa bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i
metrûkesi Hüsniye bin İbrahim ile zevce-i ûlâ-i meteveffiyesi Selime bint-i Abdullah'dan
mütevellid sulbî kebîr oğlı Ali ve zevce-i mezbûreden mütevellid sulbî sağîr oğılları Mustafa
ve Ebubekr'e inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sagîrân-ı mezbûrân
Mustafa ve Ebubekr'in tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri vâlideleri zâtı
ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka zevce-i mezbûre Hüsniye Hâtun Meclîs-i Şer‘-i
Şerîf-i Enver'de ibn-i mezbûr Ali hâzır oldığı hâlde bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'lmerâm edüb karye-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Hacı Ali bin Bekir ve Hacı Mehmed bin
Abdullah [menzilleri] ve tarîk-ı âmm ile mahdûd ve arsası İshak Paşa Vakfı'na mukâta‘a-i
kadîme-i ma‘lûmelü üzerinde mağrûs bi'l-cümle eşcârî mülk tahmînen bir dönüm bir kıt‘a tut
hadîkası müteveffâ-yı mezbûr Numan'ın hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ba‘dı-vefâtihi terekesinden benimle vasîleri oldığım sagîrân-ı mezbûrân Mustafa ve Ebubekir ve
hâzır-i ibn-i mezbûr Ali'ye mes’ele-i mîrâslarımız vechile mevrûs olub lâkin müteveffâ-yı
mezbûrın tereke-i menkûlâtı düyûn-ı müsbetesine vâfî olmamağla hadîka-i mahdûde-i
mezkûrenin zarûret-i düyûn-ı müsbetesiyçün âhra bey‘i iktizâ etmekle hadîka-i mahdûde-i
mezkûre bi'l-izni'ş-Şer‘î lede’l-müzâyede âhara bey‘ olub semeninden düyûn-ı müsbetesi îfâ
olınmak üzre erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr kıbel-i Şer‘den bana izin verilmek bi'l-vesâye
murâdımdır“ didikde hakîkat-i hâl vasî-i mezbûre Hüsniye Hâtun'ın tarkîr-i meşrûhı üzre
oldığı bi'l-ihbâr mütehakkık olmağla hadîka-i mahdûde-i mezkûre bi'l-izni'ş-Şer‘î mecma‘u'nnâs olan mahallerde nidâ ve müzâyede olub rağabât-ı nâs inkıtâ‘ında Kürd Hüseyin bin
İbrahim üzerinde yüz on iki guruşda karâr edüb ziyâde semen ile şirâya tâlib-i âharı zuhûr
eylemediğinden mâ‘adâ meblağ-ı mezbûr hadîka-i mahdûde-i mezkûrenin el-yevm semen-i
misli ve kıymet-i adli oldığı erbab-ı vukûf ihbarlarıyla zâhir ü mütahakkık olmağın hadîka-i
mahdûde-i mezkûre meblağ-ı mezbûr yüz on iki guruşa mezbûr Kürd Hüseyin'e hâzır-ı
mezbûr ile ma‘an bey‘ ve semenini ahz ü kabz ve müteveffâ-yı mezbûrın defter-i kassâmına
idhâlen düyûn-ı müsbetesine edâ etmek üzre vasî-i mezbûre Hüsniye Hâtun'a izin verilmegin
mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis min Muharremü'l-harâm sene sülüs ve
tis‘în ve mi’ete ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Cuma Ağa, Ali Ağa, Hasan Ağa ve gayrihim.
Harc numrosı : 1300
Alınan harc : 2 guruş
Fi, 12 Kânûn-ı sân [12]91
Fi, 06 Muharrem [12]93
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 36/a
: 06
: 07.M.1293
: Camili Köyü'nde vefât etmiş olan Mehmed oğlu Hacı Süleyman vârislerinden
Tahire Hanım'ın, diger vâris Ahmed oğlu Halil üzerine açtığı davasında haksız
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olduğunun anlaşıldığı ve bu gibi delilsiz davalar açmaktan Tahire Hanım'ın
men edildiği.
Mahrûsa-i Bursa kurâsından Camili Karyesi'nde sâkin iken işbu târîh-i i‘lâmdan yirmi
sekiz sene mukaddem fevt olan Hacı Süleyman bin Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i
menkûha-i metrûkesi Aişe bint-i Halil ile sulbî kebîr oğlı Ömer ve sulbiye kebîre kızı
Fatıma'ya münhasıra ba‘dehu ibn-i mezbûr Ömer dahi fevt olub verâseti zevce-i menkûha-i
metrûkesi Bedriye bint-i Abdullah ile vâlidesi mezbûr Aişe Hâtun ve sulbiye kızları ol târîhde
sağîre ve hâlâ kebîre Tahire ve Emine'ye münhasıra ba‘dehu bint-i mezbûre Emine dahi fevt
olub verâseti vâlidesi mezbûre Bedriye Hâtun ile li-ebeveyn kız karındaşı mezbûre Tahire ve
li-ümm karındaşları Ali ve Hadice'ye münhasıra ba‘dihim bint-i mezbûre Hadice dahi fevt
olub verâseti vâlidesi mezbûr Bedriye Hâtun ile babası Halil bin Ahmed'e münhasıra ba‘dihim
zevce-i mezbûre Aişe Hâtun dahi fevt olub verâseti sadriye kebîre kızı Fatıma Hâtun ile sadrî
oğlı müteveffâ Ömer'ın sulbiye kebîre kızı mezbûre Tahire'ye inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'lenver tahakkukdan sonra zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe mezbûre Tahire Hâtun mahrûsa-i
mezbûre mahkemesinde Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zikr-i câ’î bir bâb ebniyesi mülk menzile
vâzı‘ü'l-yed oldığı beyyine-i âdile mütahakkık olan işbu râfi‘i'l-i‘lâm [Vr no: 36/b] ebb-i
merkûm Halil muvâcehesinde ma‘rifet-i şer‘ile mu‘âyene olınan karye-i mezbûrede kâ’in
etrâfı müteveffâ-yı evvel-i mezbûrın diger menzili ve Köseoğlı Hasan bin Ahmed bin
Abdullah ve Abdüllatif oğlı Abdullah bin Abdüllatif menzilleri ve İmam Süknâsı Vakf-ı
Şerîfi arsası ve tarîk-ı hâss ile mahdûd arsası Cennet-mekân Murdâd Hân-ı Sânî tâbe sarâhu
hazretleri vakf-ı şerîflerine mukâta‘alu üzerinde mevcûd iki beyt-i ulvî ve bir sofa ve tahtı
ahur ve bir mikdâr havluyı müştemil bir bâb menzil mûrisimiz müdde‘î-i vekîl-i mezbûr Hacı
Süleyman'ın hayâtında ile'l-vefât müstakıllen yedinde mülki ba‘d-ı vefâtihim benilme verese-i
mezbûrûndan her birimize be-tarîkı'l-münâsahati'ş-Şer‘iye mevrûs olmış iken mezbûr Halil
kendi hisse-i şâyi‘asına adem-i kanâ‘atle benim hisse-i i şâyi‘a-i ma‘lûmemi fuzûlî ve bi-gayri hak zabt u vaz‘-ı yed etmekle su’âl olunub menzil-i mahdûd-ı mezkûrda olan hisse-i irsiye-i
şâyi‘a-i ma‘lûmemden keff-i yed ve vech-i lâyıkıyla bana teslîme merkûm Halil'e tenbîh
olanmak bi'l-verâse murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe's-su’âl mezbûr Halil dahi
cevâbında menzil-i mahdûd-ı mezkûr ber-vech-i muharrer müteveffâ-yı evvel-i mezbûrın
hayâtında yedinde mülki ba‘d-ı vefâtihim terekesinden müdde‘iye-i mezbûre ile kendüye ve
verese-i sâ’irûn-ı mezbûrûna be-tarîkı'l-münâsaha mevrûs oldığını ve hâlâ kendünin mecmû‘
menzil-i mahdûd-ı mezkûrda olan hisse-i irsiye-i şâyi‘a-i ma‘lûmesini işbu târîh-i i‘lâmdan
altı sene mukaddem iki yüz guruş semen-i medfû‘ ve makbûz mukâbili bi'l-îcâb ve'l-kabûl
bânen ve sahîhan bana bey‘ ve temlîk ve lâyık-ı vechile teslîm ben dahi ber-minvâl-i muharrer
iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl etmemle binâ’en-aleyh müdde‘iye-i mezbûre Tahire
Hâtun'ın menzil-i mahdûd-ı mezkûrda olan hisse-i irsiye-i şâyi‘a-i ma‘lûmesini târîh-i
mezkûrden berü ber-vech-i muharrer mülk-i müşterâm olmağın be-hakk vaz‘-ı yed ve tasarruf
ederim” deyü inkâra mukârın tasaddî eylediği def‘ini karye-i mezbûre ahâlîsinden orta boylı
kara gözli kumrâl sakallı Balıoğlı Mustafa bin Mustafa bin Abdülkerim ve orta boylı elâ gözli
kumrâl bıyıklı matrûş Ahmed bin Hacı Mustafa bin Süleyman nâm kimesnelerin menzil-i
mahdûd-ı mezkûrı irâ’e ve tahdîd ederek eyledikleri şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i
Şer‘î isbât etmekle şâhidân-i mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile karye-i mezbûre muhtâr-ı
evveli Hamdi bin Mehmed Emin ve muhtâr-ı sânîsi Ömer bin Mustafa ve ihtiyâr meclisi
a‘zâsından Ebubekir bin Ali ve Yusuf bin Yakub ve Hüseyin bin Osman ve İbrahim bin
Osman nâm altı nefer kesânden evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede'ttezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık olmağın mûcebiyle
müdde‘iyye-i mezbûre Tahire Hâtun da‘vâ-yı mezkûresiyle mezbûr Halil'e bî-vech-i Şer‘î
mu‘ârazaden men‘ olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs huzûr-ı fâ'izi'n-nûr-ı âsafânelerine i‘lâm
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olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ min Muharremü'l-harâm sene sülüs ve
tis‘în ve mi’ete ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: İsim yok
Harc numrosı : 1345
Alınan harc : 15 guruş
Fi, 03 Şubat [12]91
Fi, 20 Muharrem [12]93

Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

***
: 36/b
: [07]
: 25.Z.1292
: Canbazlar Köyü'nde vefât eden Ahmed oğlu Mehmed Emin'in küçük oğulları
Mehmed Emin ve Ömer için babalarından intikal eden malları nemâsından
nafaka bağlandığı, nafakayı oğullarının ihtiyaçlarına harcamak üzere anneleri
Zeyneb Hâtun'a izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Canbazlar Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan
Kebabcı oğlı Mehmed Emin ibn-i Ahmed bin Abdullah'ın sulbî sagîr oğılları Mehmed Emin
ve Ömer'in tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri vâlideleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile
mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka Zeyneb Hâtun ibnete Ömer Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de
bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîleri oldığım sagîrân-ı mezbûrânın
babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrûsları nemâsından nafaka ve tisve bahâ
ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyeleriyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyurılub istidâneye
dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye murâdımdır” didikde sagîrân-ı mezbûrânın babaları
müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrûsları nemâsından işbu târîh-i kitâbdan beher
mâh on iki buçuk guruş cânib-i Şer‘-i şerîfden meblag farz u takdîr buyurılub meblağ-ı
mefrûz-ı mezkûrı sagîrân-ı mezbûrân Mehmed Emin ve Ömer'in nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir
levâzım-ı zurûriyelerine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sagîrân-ı
mezbûrânın mâl-ı mevrûsları nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûre Zeyneb Hâtun'a izin verilmegin
mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min Zi'l-hicceti'ş-şerîfe sene isnâ
ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Karyeden Esad Ağa, Kürdoğlı Mehmed Ağa, Tahir Onbaşı, Mütevellî Ahmed
Ağa ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 36/b
: [08]
: 27.Z.1292
: Burakfakih Köyü'nde vefât eden Ali kızı Zeyni Hâtun'un küçük çocukları
Mehmed Ali, Süleyman, Hanife ve Fatıma için merhume annelerinden intikal
eden mal nemâsıyla bahçe ve bağ kiralarından nafaka bağlandığı.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Burakfakih Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt
olan Zeyni Hâtun ibnete Ali'nin sadrî sığâr evlâdı Mehmed Ali ve Süleyman ve Hanife ve
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Fatıma'nın babaları ve velîleri işbu bâ‘isi'l-vesîka Ali Çavuş ibn-i Süleyman Meclîs-i Şer‘-i
Şerîf-i Enver'de bi'l-velâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “evlâdım sıgâr-ı
mezbûrûn Mehmed Ali ve Süleyman ve Hanife ve Fatıma'nın vâlideleri müteveffât-ı
mezbûreden müntakil mâl-ı mevrûsları nemâsından ve hadîka ve bâğ îcârlarından nafaka ve
kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyeleriyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyurılub
istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-velâye murâdımdır” didikde sığâr-ı mezbûrûn Mehmed
Ali ve Süleyman ve Hanife ve Fatıma'nın vâlideleri müteveffât-ı mezbûreden müntakil mâl-ı
mevrûsları nemâsından ve hadîka ve bâğ îcârındarından işbu târîh-i kitâbdan beher mâh on
buçuk guruş cânib-i Şer‘-i şerîfden meblag farz u takdîr buyurılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı
sığâr-ı muzbûrûn Mehmed Ali ve Süleyman ve Hanife ve Fatıma'nın nafaka ve kisve bahâ ve
sâ’ir levâzım-ı zurûriyelerine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sığâr-ı
mezbûrûnın mâl-ı mevrûsları nemâsına rücû‘a mezbûr Ali Çavuş'a izin verilmegin mâ vaka‘a
bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min Zi'l-hicceti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve
mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Karyeden Muhtar Hacı Emin Ağa ve Demircioğlı Mehmed Ağa ve Şerif Ali ve
Köse Osmanoğlı Mehmed ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 36/b
: [09]
: 15 M.1293
: Karasağir Köyü'nde vefât eden Ali oğlu Manavoğlu İbrahim'in küçük oğlu Ali
için babasından intikal eden mal nemasından nafaka bağlandığı, nafakayı
Ali'nin ihtiyaçlarına harcamak üzere vasîsi Fatıma Hâtun'a izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Karasagîr Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan
Manavoğlı İbrahim bin Ali'nin sulbî sagîr oğlı Ali'nin tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den
mensûbe vasîsi vâlidesi zâtı ma‘rifet-i Şer‘ ile mu‘arrefe işbu bâ‘iseti'l-vesîka Fatıma Hâtun
ibnete Mehmed Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'lmerâm edüb “vasîsi oldığım oğlım sağîr-i mezbûr Ali'nin babası müteveffâ-yı mezbûrdan
mevrûs ve müntakil hadâik ve tarla mahsûlâtlarıyla mâl-ı mevrûsı nemâsından nafaka ve
kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesiyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyurılub
istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye murâdımdır” didikde cânib-i Şer‘-i şerîfden
sağîr-i mezbûrın nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesiyçün işbu târîh-i vesîkadan
beher mâh on sekiz buçuk guruş farz u takdîr buyurub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sağîr-i
mezbûr Ali'nin nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zurûriyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce
istidâneye ve inde'z-zafer sağîr-i mezbûrın mâl-ı mevrûsı nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûr
Fatıma Hâtun'a izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min
Muharremü'l-harâm sene sülüs ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Karyeden Koca Ali Ağa, Karyeden Sarı Mustafa, Karyeden Tabanice Mehmed,
Kareyeden Molla oğlı Mehmed ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi

: 37/a
: [10]
: 24.Z.1292
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Konusu

: Suğurlık Köyü'nde vefât eden Rum milletinden Yani oğlı Sova oğlu Sarı
Vasili'nın küçük oğulları Kirpako, Petraki ve Anaştaş için babalarından intikal
eden mal nemâsındın nafaka bağlandığı, nafakayı çocukların ihtiyaçlarına
harcamak üzere anaları Mağdeleniye'ye izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Suğurlık Karyesi'nde mütemekkin iken bundan akdem
fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının Rum milletinden Sarı Vasili oğlı Sova veled-i Yani'nin
sulbî sıgâr oğılları Kirpako ve Petraki ve Anaştaş'ın tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den
mensûbe vasîleri anaları şahsı Şer‘an mu‘arrefe işbu hâmili'r-rakîme Mağdeleniye bint-i
Yorgi Meclis-i Şer‘-i Hatîr-i Lâzımü't-Tevkîr'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'lmerâm edüb “vasîleri oldığım sıgâr-ı mezbûrûn Kirpako ve Petraki ve Anaştaş'ın babaları
müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrûsları nemâsından ve hadâik îcârından nafaka ve
kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyeleriyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr buyurılub
istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır” didikde sığâr-ı mezbûrûnın
babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrûsları nemâsından ve hadâik îcârından
işbu târîh-i kitâbdan beher mâh on guruş cânib-i Şer‘-i şerîfden meblağ farz u takdîr buyurılub
meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sığâr-ı mezbûrûn Kirpa[ko] ve Petraki ve Anaştaş'ın nafaka ve
kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyelerine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'zzafer sıgâr-ı mezbûrûnın mâl-ı mevrûsları nemâsına rücû‘a vasî-i mezbûre Mağdeleniye'ye
izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'r-râbi‘ ve'l-ışrîn min Zi'l-hicceti'şşerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Çorbacı Anaştas, Çorbacı Çaksır, Karyeden Apostol ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 37/a
: [11]
: 05 M.1293
: Kayacık Köyü'nde vefât eden Abdüllatif oğlu Mürsel-i Vânî varislerinden
merhumun eşi Hüsniye Hâtun üzerine açılan fuzûlî işgal davasında, diger varis
Receb'in annesi Hüsniye Hâtun'un haksız olduğunun anlaşıldığı.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Kayacık Karyesi'nde sâkin iken işbu târîh-i i‘lâmdan üç
mâh mukaddem fevt olan Mürsel-i Vânî bin Abdüllatif bin Abdullah'ın verâseti zevce-i
menkûha-i metrûkesi Hüsniye Hâtun ibnete Salih ile sulbî kebîr oğlı Abdullatif'e mühnasıra
ba‘dehu ibn-i merkûm Abdüllatif dahi fevt olub verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma
Hâtun ibnete Halil ile sulbî sagîr kızı Aişe ve li-ebeveyn karındaşı İsmail bin el-mezbûr
Mürsel'in sulbî sağîr oğlı Receb'e inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra
sağîr-i mezbûr Receb'in tesviye-i umûrına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile
mu‘arrafe vâlidesi Hüsniye Hâtun ibnete Hacı Emin mahrûsa-i mezbûre mahkemesinde
Meclîs-i Şer‘-i Münîr'de zikr-i âtî ebniyesi mülk bir bâb menzile vâzı‘atü'l-yed oldığı
beyyine-i âdile mütahakkık olan kezâlik zâtı ta‘rîf-i Şer‘ ile mu‘arrafe işbu râfi‘ati'l-i‘lâm
zevce-i mezbûre Hüsniye Hâtun muvâcehesinde karye-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası
Aydınlı oğlı Abdi ibn-i Ahmed bin Abdullah ve Ak Hüseyin bin İbrahim bin Abdurrahman
menzilleri ve tarafeyni tarîk-ı âmm ile muhdûd arsası Gökcecik Hâtun Vakfı'na mukâta‘a-i
kadîme-i ma‘lûmelü üzerinde mevcûd bi'l-cümle ebniyesi mülk iki beyt-i ulvî ve bir sofa ve
bir sundırma ve bir anbâr ve bir kilâr ve bir saman-hâne ve bir mikdâr havluyı müştemil bir
bâb menzil müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Mürsel-i Vânî'nin hayâtında ile'l-vefât müstakıllen
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yedinde mülki ba‘d-ı vefâtihim terekesinden vasîsi oldığım oğlım mezbûr Receb ile verese-i
sâ’ire-i mezbûrûna mes’ele-i mîrâsları vechile mevrûs olmış iken zevce-i mezbûre Hüsniye
Hâtun mecmû‘ menzil-i mahdûdı fuzûlî ve bi-gayr-i hak zabt ve vaz‘-ı yed etmekle su’âl
olınub oğlım sağîr-i mezbûr Receb'in menzil-i mahdûd-ı mezkûrda olan hisse-i irsiye-i
şâyi‘asından keff-i yed ve lâyıkı vechile bana teslîme zevce-i mezbûre Hüsniye Hâtun'a tenbîh
olınmak bi'l-vesâye murâdımdır” deyü da‘vâ etdikde gıbbe'l-istintâk mezbûre Hüsniye Hâtun
dahi cevâbında menzil-i mahdûd-ı mezkûr müteveffâ-yı evvel-i mezbûrın hayâtında yedinde
mülki oldığını ve hâlâ kendünin menzil-i mahdûd-ı mezkûrın mezbûr Ak Hüseyin menzili
tarafında kâ’in bir sundırma ve bir nerdibân ve bir anbâra vaz‘-ı yedini ikrâr “lâkin zevcim
müteveffâ-yı evvel-i mezbûr Mürsel-i Vânî hayâtında târîh-i vefâtından dört sene mukaddem
menzil-i mahdûd-ı mezkûrdan mahall-i mezkûrı ifrâz ve alâmet-i fâsıla vaz‘ıyla ba‘de'limtiyâz mahall-i müfrez-i mezkûrı bin guruşa bana bey‘ ve temlîk ü teslîm ben dahi ber-vechi muharrer ba‘de'l-iştirâ ve't-temellük ve't-tesellüm ve'l-kabûl semeni olan meblağ-ı mezbûr
bin guruşı müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde alacak hakkım olan ol mikdâr guruşa takâs-ı
mahsûb edüb ben dahi mikâsa ve kabûl etmemle ol vechile mahall-i müfrez-i mezkûr târîh-i
mezkûrdan berü ber-vech-i meşrûh yedimde mülk-i müşterâm olmak üzre be-hakk vaz‘-ı yed
ve tasarruf ederim” deyü inkâra mukârin tasaddî eylediği def‘-i mezkûrını karye-i mezbûre
ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kır sakallı İmam Halil Efendi ibn-i Hacı İbrahim bin Salih ve
karye-i mezbûre ahâlîsinden orta boylı elâ gözli kır sakallı Memiş oğlı Mehmed Ağa ibn-i
Mustafa bin Mehmed nâm kimesneler mahall-i müfrez-i mezkûrı mahallinde tahdîd ve irâ’e-i
hudûd ederek eyledikleri şahâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-nehc-i Şer‘î isbât etmekle şâhidân-i
mezbûrân usûl-i mevzû‘ası vechile karye-i mezbûre ahâlîsinden Musa oğlı Mustafa bin Halil
ve İmamoğlı Mehmed bin Mustafa ve Osman oğlı Ahmed bin Osman ve Mehmed Ağa ibn-i
Ali nâm dört nefer kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırren ve ba‘dehu alenen lede'ttezkiye adl ü makbûlü'ş-şahâde idükleri bi'l-ihbâr mütehakkık olmağın mûcebiyle müdde‘iye-i
vasî-i mezbûre Hüsniye Hâtun'ın zevce-i mezbûre Hüsniye Hâtun'a eyledikği ber-vech-i
muharrer da‘vâ-yı mezkûresi bî-vech-i Şer‘î mu‘ârazadan men‘ olındığı tescîl ve bi'l-iltimâs
huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olındı. El-emr li-men lehü'l-emr. Fi'l-yevmi'l-hâmis min Muharremü'lharâm sene sülüs ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Fi, 28 Şubat [12]91
Fi, 15 Safer [12]93
Numra : 1513
Harc : 25 guruş
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 37/b
: 12
: 11.M.1293
: Suğurlık Köyü'nde vefât eden Rum milletinden Todori oğlu Yani'nin nakid
terekesi borcunu karşılamadığından, bir mülkünün satılarak borçlarının
ödenmesi için zevcesi Tanaş kızı Zahariye'ye izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Suğurlık Karyesi'nde mütemekkin iken bundan akdem
fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının Rum milletinden Kaldarlı Yani veled-i Todori veled-i
Hüdâverdi'nin verâseti her biri teba‘a ve millet-i merkûmeden zevcesi Zahariye bint-i Tanaş
ile sulbî sağîr oğlı Hristo'ya inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sağîr-i
mezbûr Hristo'nın anası ve tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi şahsı Şer‘an
mu‘arrefe işbu hâmileti'r-rakîme zevce-i mezbûre Zahariye Meclis-i Şer‘-i Hatîr-i Lâzımü't-
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Tevkîr'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb karye-i mezbûrede vâki‘
etrâf-ı erba‘ası Papas Yorgi veled-i Kostanti ve Heci Doka oğlı Yorgi veled-i Yorgi ve Heci
Tanaş veled-i Misako menzilleri ve tarîk-ı âmm ile muhdûd ve arsası E's-Seyyid eş-Şeyh
Mehmed Elvan Efendi Vakf-ı Şerîfi'ne mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü üzerinde mevcûde
bi'l-cümle ebniyesi mülk bir beyt-i ulvî ve bir sofa ve bir beyt-i süflî ve bir fırun ve bir
samanlık ve bir ahûr ve bir bi’r-i mâ’ ve bir havluyı müştemil ebniye mülk bir bâb menzili
müteveffâ-yı merkûm Yani'nin sağlığında ile'l-vefât yedinde mülki ba‘d-ı vefâte terekesinden
benimle oğlım sağîr-i merkûm Hristo'ya mes’ele-i mîrâsımız vechile mevrûs olub lakin
müteveffâ-yı merkûmun tereke-i menkûlâtı düyûn-ı müsbetesine vâfî olmamağla menzil-i
mahdûd-ı mezkûr müteveffâ-yı merkûmun zarûret-i düyûn-ı müsbetesiyçün âhara bey‘i iktzâ
etmekle menzil-i mahdûd-ı mezkûr bi'l-izni'ş-Şer‘î lede’l-müzâyede âhara bey‘ ve
semeninden düyûn-ı müsbetesi edâ olınmak üzre erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr kıbel-i
Şer‘den bana izin verilmek bi'l-vesâye matlûbımdır” didikde hakîkat-i hâl vasî-i merkûmenin
tarkîr-i meşrûhı üzre oldığı ihbâr-ı erbâb-ı vukûf ile zâhir ü mütahakkık olmağın menzil-i
mahdûd-ı mezkûr bi'l-izni'ş-Şer‘î bi'l-müzâyede ve inkıtâ‘i'r-rağaba devlet-i aliyye tebe‘asının
Rum milletinden Yani veled-i Elbe üzerinde üç bin sekiz yüz guruşda karar edüb ziyâde
semen ile şirâya tâlib-i âharı dahi zuhûr etmeyüb meblağ-ı mezbûr menzil-i mahdûd-ı
mezkûrın el-yevm semen-i misli ve kıymet-i adli idügi bi'l-ihbâr mütehakkık olmağla menzil-i
mahdûd-ı mezkûrı karâr-ı müzâyedesi ve semen-i misli olan meblağ-ı merkûm üç bin sekiz
yüz guruşa merkûm Yani'ye bi'l-vesâye bey‘ ve semeni ahz ü kabz ve müteveffâ-yı
merkûmun düyûn-ı müsbetesini edâ etmek içün defter-i kassâmına bi'l-idhâl vasî-i merkûm
Zahariye'ye izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min
Muharremü'l-harâm sene sülüs ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: Karyeden Çorbacı Anaştaş veled-i Yorgi, Karyeden Çorbacı oğlı Sava veled-i
Yorgi ve gayrihim.
Harc numrosı : 1335
Alınan harc : 57 guruş
Fi, 29 Kânûn-ı sânî [12]91
Fi, 14 M [12]93
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 37/b
: 13
: 25.Z.1292
: Fidyekızık Köyü'nde vefât eden Mustafa oğlu Kethüdaoğlu Numan'ın büyük
oğlu Ali ile küçük oğulları Mustafa ve Ebubekr'e intikal eden odun
korusundaki küçüklerin hisselerinin alınabilmesi için, korunun satılması
husûsunda, vasîleri ve anaları Hüsniye Hâtun'a izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Fidyekızık Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât
eden Kethüdâoğlı Numan ibn-i Mustafa bin Abdullah'ın sulbî sagîr oğılları Mustafa ve
Ebubekr'in vâlideleri ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘
ile mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka Hüsniye bint-i İbrahim nâm Hâtun Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i
Enver'de bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “İshak Paşa Vakf-ı Şerîfi'nden
karye-i mezbûre üstünde kâ’in etrâf-ı erba‘ası Urbânî-zâde veresesi ve Koca Ali bin Abdullah
ve Onbaşı İbrahim bin Mehmed ve dere ve tarîk-ı âmm ile mahdûd tahmînen on dönüm hatab
korısı müteveffâ-yı mezbûrın hayâtında bâ-temessük mütevellî-i bi'l-îcâreteyn ile'l-vefât taht-ı
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tasarrufında ve ba‘d-ı vefâte ber-kânûn-ı münîf sagîrân-ı mezbûrân Mustafa ve Ebubekr ve
sulbî kebîr oğlı Ali'ye intikâl-i âdî ile eslâsen intikâl edüb lakin korı-ı mezkûr bî-hâsıl ve
yevmen fe-yevmen müşrif-harâb olmakdan nâşî bekâsı sagîrân-ı mezbûrân Mustafa ve
Ebubekr haklarında muzırr ve gayr-i müfîd olub sagîrân-ı mezbûrânın korî-ı mezkûrda olan
hisse-i müntekılelerini kebîr-i merkûm hissesiyle ma‘an bi'l-müzâyede bedel-i misliyle bâre’y-i muhâsebeci-i evkâf ve mütevellî âhara ferâğ ve tefvîz ve bedelinden sagîrân-ı
mezbûrânın hisse-i bakıyyelerini bâ-ma‘rifet-i Şer‘-i şerîf ve me’mûr i‘mâl ve irbâh olınmak
haklarında evlâ ve enfa‘ oldığı bî-garaz erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr ber-vech-i muharrer
bi'l-vesâye âhra ferâğıma kıbel-i Şer‘den bana izin verilmek bi'l-vesâye murâdımdır” didikde
hakîkat-i hâl vasî-i mezbûrenin tarkîr-i meşrûhı üzre oldığı zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi
kimesneler ihbârlarıyla zâhir ü mütahakkık olmağın sagîrân-ı mezbûrânın korı-i mezkûrda
olan hisse-i müntakıllelerini kebîr-i merkûm hissesiyle ma‘an bi'l-müzâyede bedel-i misliyle
bâ-re’y-i muhâsebeci-i evkâf ve mütevellî bi'l-vesâye âhara ferâğ ve tefvîz ve bedelinden
sagîrân-ı mezbûrân hisse-i musîbelerini ahz ü kabz ve bâ-ma‘rifet-i Şer‘-i şerîf i‘mâl ve irbâh
etmek üzre vasî-i mezbûre Hüsniye Hâtun'a izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı.
Fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min Zi'l-hicceti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf
Şuhûd-ı Hâl: Muhtâr Cum‘a Ağa ve Ali Osaman Ağa ve Onbaşı İbrahim ve Ferhad Ağa ve
gayrihim.
Harc numrosı : 72
Alınan harc : 7.5 guruş
Fi, 14 Nisan [12]92
Fi, 03 R [12]93
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 37/b
: [14]
: 03.M.1293
: Reyhanpaşa Mahallesi'nde vefât eden Hacı Derviş Mehmed kızı Saide
Hâtun'un çocukları Mehmed Faik ve Fahriye için annelerinden intikal eden mal
nemasından nafaka bağlandığı, nafakanın ihtiyaçlarına harcanması hususunda
babaları Mehmed Galib'e izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Reyhanpaşa Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
fevt olan Saide Hâtun ibnete el-Hâcc Derviş Mehmed'in sadrî sagîr evlâdı Mehmed Faik ve
Fahriye'nin babaları ve velîleri işbu bâ‘isi'l-vesîka Mehmed Galib bin Sülleyman Meclîs-i
Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-velâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “evlâdım
sagîrân-ı mezbûrânın vâlideleri müteveffât-ı mezbûreden müntakil mâl-i mevrûsları
nemâsından zarûret-i nafaka ve kisve bahâlariyçün kıbel-i Şer‘den meblağ farz u takdîr
buyırılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-velâye matlûbımdır” didikde sagîrân-ı
mezbûrânın vâlideleri müteveffât-ı mezbûreden müntakil mâl-i mevrûsları nemâsından
zarûret-i nafaka ve kisve bahâsiyçün işbu târîh-i kitâbdan beher mâh otuz iki buçuk guruş
cânib-i Şer‘-i şerîfden meblağ farz u takdîr buyurılub meblağ-ı mefrûz-ı mezkûrı sagîrân-i
mezbûrânın zarûret-i nafaka ve kisve bahâlarına harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve
inde'z-zafer sagîrân-ı mezbûrânın mâl-i mevrûsları nemâlarına rücû‘a velî-i mezbûr Mehmed
Galib'e izin verilmegin mâ. vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi's-sâlis min Muharremü'lharâm sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
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Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Ali Molla, Ferhad Molla ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 38/a
: 15
: 11.M.1293
: Suğurlık Köyü'nde vefât eden Rum milletinden Todori oğlu Kaldarlı Yani'nin
borçlarının ödenebilmesi için terekesinden olup eşi ve kızına kalan bir mülkün
satılması için eşi Zahariye'ye izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Suğurlık Karyesi'nde mütemekkin iken bundan akdem
fevt olan devlet-i aliyye tebe‘asının Rum milletinden Kaldarlı Yani veled-i Todori veled-i
Hüdâverdi'nin verâseti her biri tebe‘a ve millet-i merkûmeden zevce-i metrûkesi Zahariye
bint-i Tanaş ile sulbî sağîr evlâdı Hristo ve Anaştaşiye'ye münhasıra ba‘dehu ibn-i mezbûr
Hrısto dahi fevt olub verâseti anası zevce-i merkûme Zahareye ile li-ebeveyn karındaşı
mezbûre Anaştaşiye'ye inhisârı bi'l-ihbâr inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sağîre-i bint-i
mebûre Anaştaşiye'nin anası ve tesviye-i umûruna kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîsi şahsı ta‘rîf-i
Şer‘ ile mu‘arrafe işbu hâmileti'r-rakîme zevce-i merkûme Zahariye Meclis-i Şer‘-i Hatîr-i
Lâzımü't-Tevkîr'de bi'l-verâse ve bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb
“karye-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası babam Yorgi veled-i Kostanti ve Heci Done oğlı
Yorgi veled-i Yorgi ve Heci Tanaş veled-i Matako menzilleri ve tarîk-ı âmm ile mahdûd arzı
eş-Şeyh Mehmed Elvânî Efendi Vakf-ı Şerîfi'ne mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü derûnında
mevcûd bi'l-cümle ebniyesi mülk bir beyt-i ulvî ve bir sofa ve bir beyt-i süflî ve bir fırun ve
bir samanlık ve bir ahur ve bir bi’r-i mâ’ ve bir mikdâr havluyı müştemil bir bâb menzil
müteveffâ-yı evvel-i merkûm Yani'nin sağlığınıda ile'l-vefât yedinde mülki ba‘d-ı vefâtihâ
terekesinden benimle kızım sağîre-i mezbûre Anaştaşiye'ye be-tarîkı'l-münâsahati'ş-Şer‘iye
mevrûs olub lâkin müteveffâ-yı evvel-i merkûmın tereke-i menkûlâtı düyûn-ı müsbetesine
vâfî olmamağla menzil-i mezkûrın zarûret-i düyûn-ı müsbetesiyçün âhara bey‘i iktizâ etmekle
menzil-i mahdûd-ı mezkûr bi'l-izni'ş-Şer‘î lede’l-müzâyede âhara bey‘ ve semeninden düyûn-ı
müsbetesi edâ olınmak üzre erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr kıbel-i Şer‘den bana izin
verilmek bi'l-vesâye murâdımdır” didikde hakîkat-i hâl vasî-i merkûmenin tarkîr-i meşrûhı
üzre oldığı ihbâr-ı erbâb-ı vukûf ile zâhir ü mütahakkık olmağın menzil-i mahdûd-ı mezkûr
bi'l-izni'ş-Şer‘î lede’l-müzâyede inkitâ‘-ı rağaba devlet-i aliyye tebe‘asının Rum milletinden
Yani veled-i Elbe üzerinde üç bin sekiz yüz guruşda karâr edüb ziyâde ile şirâya tâlib-i âharı
dahi zuhûr etmeyüb ve meblağ-ı mezbûr menzil-i mahdûd-ı mezkûrın el-yevm semen-i misli
ve kıymet-i adli idügi bi'l-ihbâr mütehakkık olmağla menzil-i mahdûd-ı mezkûrı karâr-ı
müzâyedesi ve semen-i misli olan meblağ-ı mezbûr üç bin sekiz yüz guruşa merkûm Yani'ye
bi'l-verâse ve bi'l-vesâye bey‘ ve semenini ahz ü kabz ve müteveffâ-yı merkûmun düyûn-ı
müsbetesini îfâ içün defter-i kassâmına idhâl etmek üzre vasî-i merkûme Zahariye'ye izin
verilmeğin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min Muharremü'l-harâm
sene sülüs ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Karyeden Çorbacı Tanaş veled-i Tedraki ve Çorbacı oğlı Sava vled-i Yorgi ve
gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num

: 38/a
: Yok
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Tarihi
Konusu

: 24.Z.1292
: Duhter-i şeref Mahallesi'nde vefât eden İbrahim kızı Sıdıka Hâtun'un küçük
oğlu İbrahim için anasından intikal eden dükkan icarlarıyla mal nemasından
nafaka bağlandığı, nafakayı İbrahim'in ihtiyaçları için harcamak üzere babası
ve velîsi Osman oğlu Demirci Hüseyin'e izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa mahallâtından Duhter-i şeref Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem
fevt olan Sıdıka Hâtun ibnte İbrahim bin Abdullah'ın sadrî sağîr oğlı İbrahim'in velîsi babası
işbu bâ‘isi'l-vesîka Demirci Hüseyin ibn-i Osman Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de bi'l-velâye
takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüb “vasîsi oldığım oğlım sağîr-i mezbûrın nafaka ve
kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesiyçün vâlidesi müteveffât-ı mezbûreden mevrûs mâlı
nemâsıyla müteveffât-ı mezbûreden müntakil vakf menzil dükkân îcârlarından mikdâr-ı
kifâye meblağ farz u takdîr buyurılub istidâneye dahi bana izin verilmek bi'l-velâye
murâdımdır” didikde hâkim-i mevkı‘-ı sadr-ı kitâb-ı tûbâ-leh ve hüsn-i me’âb efendi
hazretleri dahi sağîr-i mezbûrın nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesiyçün kadar-ı
ma‘rûf idügi ihbâr olınan işbu târîhden şehriye yüz elli guruş farz u takdîr buyırub meblağ-ı
mefrûz-ı mezkûrı sağîr-i mezbûrın nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesine harc u
sarfa ve lede'l-hâce istidâneyi ve inde'z-zafer sağîr-i mezbûrın mâlı nemâsıyla vakf menzil ve
dükkân îcârlarına rücû‘a velî-i mezbûr Hüseyin Ağa'ya izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb
ketb olundı. Fi'l-yevmi'r-râbi‘ ve'l-ışrîn min Zi'l-hicceti'ş-şerîfe sene isnâ ve tis‘în ve mi’eteyn
ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Molla Hasan, Molla Ali, Molla Ferhad ve gayrihim.
***
Varak No
Sicil Num
Tarihi
Konusu

: 38/a
: 16
: 05.M.1293
: Fidyekızık Köyü'nde vefât eden Numan oğlu Kethüdaoğlu Mustafa'nın nakid
terekesi borçlarına yetmediğinden, terekesinden olan bir dut bahçesinin
satılarak borçlarının ödenmesi için eşi ve varisi İbrahim kızı Hüsniye Hâtun'a
izin verildiği.

Mahrûsa-i Bursa kurâsından Fidyekızık Karyesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât
eden Kethüdâoğlı Mustafa bin Numan bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi
Hüsniye bint-i İbrahim ile zevce-i ûlâ-i müteveffiyesi Selime bint-i Abdullah'dan mütevellid
sulbî sağîr oğlı Ali ve zevce-i mezbûreden mütevellid sulbî sağîr oğılları Mustafa ve
Ebubekr'e inhisârı inde'ş-Şer‘i'l-enver tahakkukdan sonra sagîrân-ı mezbûrân Mustafa ve
Ebubekr'in vâlideleri ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i Şer‘den mensûbe vasîleri zâtı ta‘rîf-i Şer‘
ile mu‘arrafe işbu bâ‘iseti'l-vesîka zevce-i mezbûre Hüsniye Hâtun Meclîs-i Şer‘-i Şerîf-i
Enver'de ibn-i mezbûr Ali hâzır oldığı hâlde bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm
[edüb] “karye-i mezbûrede vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Hacı Mustafa bin Hasan ve Said bin
Abdullah ve Aşık Halil bin Hacı Mehmed hadîkaları ve tarîk-ı âmm ile mahdûd ve arsası
İshak Paşa Vakfı'na mukâta‘a-i kadîme-i ma‘lûmelü üzerinde mağrûs eşcârî mülk tahmînen
iki dönüm bir kıt‘a tut hadîkası müteveffâ-yı mezbûrın hayâtında ile'l-vefât müstakıllen
yedinde mülki ba‘d-ı vefâte teresinden benimle vasîleri oldığım sagîrân-ı mezbûrân Mastafa
ve Ebubekr ve hâzır-ı ibn-i mezbûr Ali'ye mes’ele-i mîrâsımız vechile mevrûs olub lâkin
müteveffâ-yı mezbûrın tereke-i menkûlâtı düyûn-ı müsbetesine vâfî olmamağla hadîka-i
mahdûde-i mezkûre zarûret-i düyûn-ı müsbetesiyçün âhara bey‘i iktizâ etmekle hadîka-i
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mahdûde-i mezkûre bi'l-izni'ş-Şer‘î lede’l-müzâyede âhara bey‘ olınub semeninden düyûn-ı
müsbetesi îfâ olınmak üzre erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr kıbel-i Şer‘den bana izin verilmek
bi'l-vesâye murâdımdır” didikde hakîkat-i hâl vasî-i mezbûre Hüsniye Hâtun'ın tarkîr-i
meşrûhı üzre oldığı bi'l-ihbâr mütehakkık olmağla hadîka-i mahdûde-i mezkûre bi'l-izni'şŞer‘î mecma‘u'n-nâs olan mahallerde nidâ ve müzâyede olub rağabât-ı nâs inkıtâ‘ında Salih
bin Mustafa üzerinde dokuz yüz altmış guruşda karâr edüb ziyâde semen ile şirâya tâlib-i
âharı zuhûr eylemediğinden mâ‘adâ meblağ-ı mezbûr hadîka-i mahdûde-i mezkûrenin elyevm semen-i misli ve kıymet-i adli oldığı erbab-ı vukûf ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkık
olmağın hadîka-i mahdûde-i mezkûreyi meblağ-ı mezbûr dokuz yüz altmış guruşa mezbûr
Salih'e hâzır-ı mezbûr ile ma‘an bey‘ ve semenini ahz ü kabz ve müteveffâ-yı mezbûrın
defter-i kassâmına idhâlen düyûn-ı müsbetesine edâ itmek üzre vasî-i mezbûre Hüsniye
Hâtun'a izin verilmegin mâ vaka‘a bi't-taleb ketb olundı. Fi'l-yevmi'l-hâmis min Muharremü'lharâm sene sülüs ve tis‘în ve mi’eteyn ve elf.
Şuhûd-ı Hâl: Esad Molla, Debbağ Ali Molla, Ferhad Molla ve gayrihim.
***
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