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TEZDE YAPILAN DÜZELTMELER 

Tezimizde içerik ve yapı yönünden genel değişiklikler yapılmıştır. Düzeltilmiş 

yeni çalışmamızda verileri tablo ve grafikler şeklinde düzenledik. Giriş kısmında Siirt 

ve Şer’iyye Sicilleri ile ilgili yapılan araştırmalar ve bu tezimizi hazırlarken izlemiş 

olduğumuz metodu anlattık. Çalışmamızı üç bölüme ayırarak, bölümler halinde 

Siirt’in Đdari, Sosyal ve Ekonomik Yapısını ele aldık. Birinci bölümde Siirt hakkında 

genel bilgiler ve Siirt’in idari yapısını inceledik. Đdari yapının temel taşlarından biri 

olan Şer’i Mahkemeleri, Mahkemelerin tarihsel sürecini ve incelemiş olduğumuz 

dönem  Siirt’in idari yapısını, Bitlis Vilayet Salnamelerindeki bilgileri referans alarak 

ele aldık. Đkinci bölümde; incelemiş olduğumuz defterde üzerinde en çok durulan aile 

kurumunu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneklerini ve o dönemdeki sosyal 

hayatı yansıtan olayları ele aldık. Üçüncü ve son bölümde ise; Siirt yöresinin iktisadi 

hayatını detaylı bir şekilde ele aldık. Ekler kısmına, 420 Numaralı Siirt Şer’iyye Sicil 

Defteri Transkribsiyonu ve Özetini, Tezimizden Osmanlıca birkaç metin ve Bitlis 

Vilayet Salnamesinden örnek Osmanlıca metinleri ekledik. 
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ÖZ 

Bu tezin merkezini oluşturan 420 numaralı Siirt Şer'iyye Sicil Defteri, şer'î 

mahkemelerin yargı alanının daraltıldığı bir dönemin (1312-1317/1894-1900) şer'î 

mahkeme kayıtlarıdır. Defterin başlıca konuları; öncelikle aile ve buna bağlı olarak, 

boşanmalar, nafaka ve mehir talepleri, verâset ve yine buna bağlı olarak tereke ile 

eytâm sadıkları ve eytâm idâreleri vâsıtasıyla yetim çocukların para ve mallarının 

korunması, çocukların vasîler kontrolünde büyütülmesi gibi konuları içermektedir. 

Defterde bir vakfiye kaydı bulunmaktadır. Çeşitli vesileler ile bahsi geçtiği için idârî 

yapı üzerinde de duruldu. Defterdeki verilerden yola çıkarak, Siirt'teki aile yapısı ve 

çocuk sayısı bulunmaya çalışıldı. Mahkemenin işleyişinden dolayı, şer'î mahkeme 

görevlileri anlatıldı. Mahalle imâmları öncelikli olmak üzere imâmlar, muhtarlık 

teşkilâtı, muhtar ve ihtiyâr hey'etlerinin önemine işâret edildi. Defterde bahsi geçtiği 

kadarıyla Siirt gayr-ı müslim cemâatlerine temas edildi. Tereke kayıtlarına istinâden, 

Siirt'te, bu tarihlerde görülen mal ve eşya fiyatları tesbit edildi. Yine defterdeki 

muhtelif kayıtlardan yola çıkılarak, Siirt evleri üzerinde duruldu. Tezimizde özellikle 

dikkat ettiğimiz husus, kişi ve kurumların öne çıkarılmaya çalışılmasıdır. 

Anahtar kelimeler: Siirt, Mahkeme, Kadı, Naip, Nikah, Mehir, Nafaka, Siirt 

Evi, Alacak, Borç, Vakıf. 
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ABSTRACT 

The Sharia Court Records of Siirt numbered 420 being the center of this 

thesis is the judicial court registers of an era (1312-1317/1894-1900) in which the 

judiciary field of sharia courts was diminished. The basic concerns of the records are 

family and in this sense divorce, requirement of child support and prematrimonial 

support, heredity and again in this context law estates and orphan children funds 

and keeping money and possessions of the orphans through orphan children funds 

managements, and growing up the orphans under control of guardians. The records 

also contain charter of a waqf registery. But in various occasions administrative 

structure is also considered for that it is referred to. Inferring from the datum in the 

records, the family caharacter and number of children in Siirt is attempted to be 

found out. Staff of sharia court is also mentioned due to court operations. The 

significance of prayer leaders, especially in neighborhoods, organization of village 

headman's office; and the significance of village headmen and boards of alderman 

is emphasized. Moreover non-Muslim communities in Siirt are mentioned as much 

the subject takes place in the record. Based on the law estate records, price of 

goods in Siirt is tried to be approximated. Again through datum of various sorts 

contained in the records, a special emphasis is put on domestic structure of Siirt. 

The main concern of the thesis is to highlight the individuals and establishments. 

Keywords:  Siirt, Court, Kadı (Muslim judge), Naib (regent), Nikah (marriage 

contract), Mehir (prematrimonial support), Child Support, Siirt House, Receivables, 

Debt, Waqf. 
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ÖNSÖZ 
Şer'iyye Sicilleri, bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nin adâlet sisteminin tanıkları 

olmakla berâber, mahallî unsurlara dair her şeyin bulunabileceği, resmî kayıtlardır. 

Şer'iyye sicil defterleri, bizzât kadılar veya onlar yerine görev yapan kadı 

nâibleri tarafından tutulmuş kayıtlardır. Bu defterlerde yaşanılanın dışında, yoruma 

dayalı bir bilgi, belge yer alamaz. XIX yy. öncesi şer'iyye sicil defterlerinde mahallî 

tarihe dair çok zengin bilgiler bulmak mümkündür. Sosyal bilimlere dair araştırma 

yapan her bir araştırmacı kendi sahasına dair ne isterse onu bulabilir. 

Siirt, cumhuriyet dönemi araştırmalarında özellikle Bitlis'in gölgesinde 

kalmıştır. Bu çalışmada üzerinde durduğumuz, şer'iyye sicil defteri Osmanlı 

Devleti'nin son zamanlarına ait olan bir defterdir. Defter, Osmanlı Devleti'nin  

Tanzimat sonrası gelişen birçok reform ve özellikle yargı/hukuk alanında yaşanılan 

değişimin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir kaynak durumundadır.  

Dolayısı ile bu çalışmamız, Osmanlı adlî ve idarî sisteminin birinci elden 

kaynakları arasında bulunan şer'iyye sicilleri ile ilgilidir. Amaç: 420 numaralı Siirt 

şer'iyye sicil defterinden, Siirt merkezindeki mahalleler, civar köyler ve askeri 

kassamların düzenlediği vefât eden askerlerle ilgili tereke kayıtları ve bu döneme ait 

sosyal, kültürel, tarihi ve iktisadi değerli bilgiler elde etmektir. Bu defter, Şer'î 

mahkemelerin ve kadı/nâiblerin görev alanının iyice daraltıldığı ve modern 

mahkemelerin (nizâmiye) ise görev alanlarının genişlediği bir dönem olan 1894-

1900 yılları arasını kapsamaktadır. 

Bunun dışında Tanzimat'ın biraz evvelinden başlamak üzere, özellikle 

şer'iyye sicillerini incelerken, kadılık müessesi mevcûdiyetini muhafaza etmekle 

berâber, şer'iyye sicilleri açısından özellikle naiblik  üzerinde durmakta hatta bu 

konuyu başlı başına inceleme ve öne çıkarmanın faydalı olacağı kanaatine vardık.  

Çalışmamız esnâsında Siirt'in mi'mârisi, demografik yapısı ve değişik dil ve 

düşünceden oluşan olan bu halk arasındaki güzel dayanışma örneği de dikkatimizi 
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çekmiştir. Öyle ki, 350'ye yakın davada  Müslim-gayr-ı Müslim çatışmasına örnek 

olacak bir davanın  olmaması dikkate şayândır. 

Siirt tarih ve kültürüne dair yapılmış çok fazla araştırma tesbit edemedik. Bu 

çalışmamızın Siirt tarih ve kültürünü araştırma konusunda örneklik teşkil edeceğini 

umut ederek, bu tür çalışmaların devam etmesini temenni ediyoruz.  

Siirt'in tarihi derinliğini araştırmak ve gün yüzüne çıkarmak için bütün şer'iyye 

sicillerinin günümüze kazandırılması en büyük temennimizdir. Bu çalışmamızda 

değerli yardım ve desteklerini esirgemeyen başta Prof Dr. Ahmet KAL’A hocam ve 

emeği geçen dostlarıma teşekkürlerimi sunarım. 

 

Đstanbul 2010        Hayrettin SAVUR 
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düzeltme 1

GĐRĐŞ 

Şer'iye sicilleri gerek sosyal ve gerek kültür hayatımınızın çok önemli 

belgeleri olup, aynı zamanda mahallî olmaları hasebiyle şehir veyâ yerel tarih 

araştırmalarının olmazsa olmaz kaynakları durumundadırlar. Osman ERSOY'un 

tesbitine göre1 Türkiye'de yekûn 6196 şer'iye sicil defteri mevcuttur. Bunlar yakın 

sayılacak bir zamana kadar Türkiye'nin muhtelif müze ve mahallî kütüphânelerinde 

iken önce Ankara'da Millî Kütüphâne'ye ve son bir iki yıl içinde de Đstanbul'daki 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ne intikal ettirilmişlerdir. Şer'iyye Sicil defterleri zamanın 

mahkemelerine intikal eden her tür davanın konusunu, aşamalarını ve sonucunu 

ihtiva ederler. Bu defterler mahallinde tutulmuş kayıtlar olduğundan, o mahallin yerel 

birçok unsurunu da içinde barındırır. Bunlar nelerdir? Kişi ve mahallî eşya, mülk 

isimleri, zamanına göre o mahallin fiyat hareketleri, halkın örf ve adetleri, insan 

ilişkileri, anlaşmazlık durumları, vakıflar vs. kayıtlardır. 

Burada çok önemli bir konuyu da belirtmekte fayda vardır. Mahkemelere 

veya kadılara intikal eden her mesele orada çözülemiyordu, bu durumda mahkemeyi 

aşan mevzular, taraflarça veya doğrudan doğruya kadı tarafından mesele 

Dersaadet'te Divan-ı Hümâyûn'a intikâl edebilmekteydi.  

Öyleyse Şer'iyye Sicilleri nedir? 

Şer'i mahkemelerin verdiği her türlü i'lâm, hüccet ve şer'i evrakın 

kaydedildiği, genellikle eni dar ve boyu uzun olan defterlere “kadı defterleri ”, “zabt-ı 

vekayi ” veya “sicillat defterleri ” denilmektedir. Sözlükte okumak, kaydetmek, not 

etmek, hükmetmek, karar vermek, sicile ve zabta geçirmek manalarına gelen sicil  

kelimesi, terim olarak, insanlarla ilgili bütün hukukî olayları, kadıların verdikleri karar 

suretlerini, hüccetleri ve yargıyı ilgilendiren çeşitli yazılı kayıtları ihtiva eden defterler 

için kullanılmıştır.2 

                                                           
1  Osman ERSOY, “Şer'iye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru”, A.Ü. D.T.C.F.D., Cilt: 21, 

sayı: 3-4,Ankara 1963, s. 33; Şer'iyye Sicil defterlerinin kataloglama çalışmaları için 
ayrıca bk. Osman ERSOY, “Şer'iye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru”, A.Ü. D.T.C.F. 
T.A.D., Cilt: 13, Sayı: 24, Ankara 1977, s. 1-19; Mücteba ĐLGÜREL, “Şer'iye Sicillerinin 
Toplu Kataloğuna Doğru”, Đ.Ü. E.F. T.D., Sayı: 28-29, Đstanbul 1975, s. 123-166; Yusuf 
HALAÇOĞLU, “Şer'iye Sicillerinin Toplu Kataloğuna Doğru, Adana Şer'iye Sicilleri”, Đ.Ü 
E.F.T.D.,  Sayı: 30, Đstanbul 1976, s. 99-108 

2  M. Zeki PAKALIN, “Şer'i Mahkeme Sicilleri”, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ğü, 
M.E.B. Yay., Đstanbul 1983, Cilt: 3, s. 343; Đsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı 
Devletinin Đlmiye Te şkilâtı , T.T.K. Yay., Ankara 1984, s. 116; Yakup YAKUT, “XIX. 
Yüzyıl Sonlarında Đnegöl, C-233 Numaralı H. 1313 / M. 1892 Yılına Ait Şer'iyye Sicili 
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Bu defterlerde: 

1. Kadı tarafından bizzat verilen hükümler 

2. Herhangi bir olayı, bir şahitliği, bir hibeyi, resmiyete geçirilmesi gereken bir 

husus,  

3. Kadılar, Tanzimat öncesi bulundukları yerlerin aynı zamanda idârî işleri ile 

de ilgilendiklerinden, devlet merkezinden gelen bütün fermanlar, emirler ve tebliğler, 

kadı tarafından doğruluğu tesbit edildikten sonra aynen veya açıklamalı bir şekilde 

şer‘iyye sicili dediğimiz deftere geçirilirdi.3  

4. Vakfiyeler.  

Şer'iyye Sicilleri hakkında özellikle şu üç temel kavram önemlidir, 

1. Mahdar : Kelimenin lügat mânâsı, huzur ve hazır olmak demek olup, ıstılah 

olarak ise; hukuk davalarında tarafların iddialarını ve delîllerini ihtivâ eden fakat 

hâkimin veyâ kadının kararını ihtivâ etmeyen yazılı beyânlardır. Mahkemede, kâdı, 

tarafların bir biri ile ilgili delîllerini hatırlar, müzâkere etmek için yazar, fakat vereceği 

kararda bu bilgiler esası teşkîl etmez.4 

Şer'iyye Sicilleri'nde “mahdar” ise bir mesele hakkında düzenlenen yazılı 

belgenin içeriğinin doğruluğunu i'lâm için, belgenin altında, o ân mecliste hâzır 

bulunanların (şühûdü'l-hâl) yazılı olarak beyân ettikleri şehâdet beyân ve imzâlarına 

denilir. Bu mânâsı ile “mahdar” bir nev'i emniyet veyâ adlî soruşturma zabıtları 

mahiyetini alır.5 

2. Sicil:  Kelime olarak: her ne kadar okumak , kaydetmek  ve karar vermek  

mânâsına gelmekle berâber, Osmanlı Devleti'nde Divân-ı Hümâyûn, Şer'i 

Mahkemeler ile Nüfus kayıtları için kullanılan bir ta'birdir. Bu kelimenin cem'i olan 

“Sicillât” da özellikle kadıların verdikleri ilâm, hüccet gibi vesikaların aynen geçirildiği 

defterler hakkında kullanılmış ve buna da Sicillât-ı Şer'iyye  denilmiştir. Hâkim, 

                                                                                                                                                                     

Kayıtlarına Göre”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst itüsü, Đslâm 
Tarihi ve Sanatı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi , Isparta 2006, s. 3; Fethi 
GEDĐKLĐ, “Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Şer'iyye Sicilleri”, Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi , C. 3, S. 5, Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları, Đstanbul 
2005, s. 187 

3  PAKALIN, “Sicillât-ı Şer'iyye”, a.g.e., Cilt: 3, s. 210 ve s. 343 
4  Ahmet AKGÜNDÜZ, Şer'iye Sicilleri , Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., Đstanbul 

1988, s. 17 
5  AKGÜNDÜZ, a.g.e., s.17, AKGÜNDÜZ, “Şer'iye Mahkemeleri ve Şer'iye Sicilleri”, 

Türkler , C.10, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 57 
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daha doğrusu kâdı mahkemede bir sicil defteri bulundurur ve verdiği ilâm ve 

hüccetleri veya merkezden gelen emir ve fermanları buraya kaydederdi.6 

3. Sakk : Sakk kelimesi Farsça “çek” kelimesinin Arapçalaşmış şeklidir. Berat, 

hüccet, temessük, tapu tezkiresi yani kısaca yazılı vesika demektir. Şer'î mahkeme 

veya şer'iyye sicilleri açısından bakıldığında ise: şer'î mahkemelerde sicile kayd 

edilen veya yazılı olarak tarafeynin eline verilen her çeşit vesikanın düzenlenmesi ve 

yazılmasında ta'kîb edilen inşa yani yazım usûlü veya bu tarz vesikalara sakk  

veyâhut sakk-ı şerîf  denilmekteydi.7 Bu bağlamda, her kadının şer'î usûl ve şartlara 

uygun “sakk” düzenleyemeyeceği göz önüne alınarak, bazı âlim kâdılar tarafından, 

kâdıların işini kolaylaştırmak için numûne sak mecmuaları  da düzenlenmiştir. 

Şer'iyye Sicilleri'nin, dil ve şekil itibariyle bir standardizasyonundan 

bahsedilemez.8 

Şer'iyye Sicilleri'ndeki vesîkâları iki ana başlık altında değerlendirmek 

mümkündür. 

1. Bunlar kâdılar tarafından bizzat yazılan hüccet, i'lâm, ma'rûz, mürâsele 

(görev emri) ve diğer kayıtlar ile 

2. Kâdılar tarafından yazılmayıp, merkezden ona hitâben yazılan, 

ehemmiyetine binâen, sicile yani Şer'iyye Sicili'ne kayd edilen ferman, berât, 

buyruldu gibi hükümlerdir. 

a. Hüccet : Hüccet Arapça bir kelimedir. Delîl, vesîkâ, sened gibi mânâları 

olup, Osmanlı diplomatikasında ise şer'î mahkemeler tarafından verilen ancak 

i'lâmdan farklı olarak, bir hüküm ihtivâ etmeyen, kâdı huzurunda tarafların 

antlaşmaya vardıklarına dair kâdının tasdîkini gösteren bir vesîka türü9 olup, bir nev'i 

noterlik vesîkâsıdır.10 Dolayısı ile bir kimseye hüccet verilmesi demek, hüccet verilen 

konu hakkında bir daha hukûkî bir tartışma olmayacağı, olursa da hücceti elinde 

bulunanın leyhine karar verileceğini gösterir.11 Hüccet kendi içinde de değişik 

kategorilere ayrılabilir: nikah, boşanma, vâsî ta'yini, izin ve yetki, alım, satım, 

                                                           
6  PAKALIN, “Sicil”, “Sicillât”, a.g.e., Cilt: 3, s. 210; AKGÜNDÜZ, a.g.e., s. 17 
7  UZUNÇARŞILI, a.g.e., s. 116; AKGÜNDÜZ, a.g.m. , s. 58 
8  Meral AKŞENER, “Đzmit Şer'iye Sicili”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Ara ştırmaları 

Enstitüsü, Doktora Tezi , Đstanbul 1992, s. VII 
9  UZUNÇARŞILI, a.g.e., s.108.  
10  Mübahat KÜTÜKOĞLU, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik) , Kubbealtı Yay., 

Đstanbul 1998, s. 350 
11  AKŞENER, a.g.t.,  s. VII 
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feragat, geri alım hakkı, hibe, rehin, istihkak, ikrâr, havâle, şehâdet, kefâlet, kısas, 

diyet, sulh, iştirak, vekâlet, ibrâ, iflâs gibi gerektiğinde bir hukûkî vesîkâ olarak 

kullanılan hüccetlerdir.12 

b. Đ'lâm:  Đ'lâm lügat mânâsı olarak bildirme, anlatma demek olup; hukûkî 

olarak ise kesin bir vesîka niteliğini taşır. Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme 

bağlandığını gösterir. Umûmiyetle her i'lâm, davacının iddiasını, delîllerini, davalının 

cevâbını, davanın sebeblerini, verilen hükmün gerekçesini, nasıl karar verildiğini 

gösterir kayıtları ihtivâ eder. Đ'lâmla hüccet arasındaki fark ise, hüccette, dava, 

şahitlerin huzurunda görüldükten sonra davada kâdının i'lâmı altında şahitlerin 

imzaları veyâ mühürleri bulunur ve verilen karar şer'an sâbittir. Đ'lâmda ise ortadaki 

durumun sâdece arz ve ifâdesidir.13 

Đ'lâmın başlıca unsurları şunlardır: 

1. Hâkim, yani kâdının imza ve mührü 

2. Davacının adı ve adresi 

3. Davalının adı 

4. Dava konusu 

5. Davalının cevâbı 

6. Beyyine: yani iddiayı isbât edecek delîl veyâ delîller 

7. Đsbât ve yemîn: Davâcı, iddiâsını isbât edemezse davalıdan yemin taleb 

edilmesi. 

8. Şahidlerin güvenirliği: bu huusta aşağıda üzerinde durulacak muhtelif 

konular vasıtasıyla anlatıldığı gibi, şahidlerin güvenirliğinin araştırılmasına tezkiye  

denilirdi ve bu soruşturma özellikle mahalle veya köy imam veya muhtarları ile 

vücuh  nezdinde yapılırdı. 

9. Hüküm: yukarıda i'lâm hakkında verilen bilgiler. 

10. Dava tarihi. 

                                                           
12  Abdülaziz BAYINDIR, Đslam Muhakeme Hukuku Osmanlı Devri Uygulaması , Đslami 

Đlimler Araştırma Vakfı Yay., Đstanbul 1986, s. 12 
13  KÜTÜKOĞLU, a.g.e., s. 345; AKGÜNDÜZ, “Đ'lâm”, D.Đ.A., Cilt: 22, s. 72; UZUNÇARŞILI, 

a.g.e., s. 108 
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11. Şuhûdü'l-hâl: Şahidler14 

c. Ma'rûz: Ma'rûz, “arz edilen şey” demek olup, ma'rûzlar kâdı tarafından 

kaleme alınıp, kâdının icrâ makamlarına hitâben yazdığı veyâ ahâlînin icrâ 

makâmlarına veyâ kâdıya hitâben yazdığı şikâyet dilekçelerine verilen isim veyâhut 

kısaca astın üste yazdığı bir istek veyâ durumun izâhını, arzını ihtivâ eden yazılı 

vesîkâ veyâ kayıtlardır.15 

Şer’iyye Sicilleri ve  bugünkü durumu ;  

Osmanlı Devleti, kurulduğu tarihten itibaren Anadolu Selçuklu Devleti'nin bir 

devamı niteliğinde16 kazalara kadılar atamış ve bu kadılar baktıkları davalara ait 

belgeleri şer'iye sicillerine işlemişlerdir. Fakat Osmanlı Devleti'ne ait sicillerden bu 

güne, sadece on beşinci asrın son senelerinden17 yirminci asrın ilk çeyreğine 

kadarki nüshalar ulaşabilmiştir. Bu koleksiyon içerisinde de birçok noksanlıklar 

vardır. Bu durum sadece şer‘iyye sicilleri için geçerli değildir. Osmanlı Devleti'nin 

günümüze intikal eden bütün yazışmaları 1500'lü yılların başından itibaren 

çoğalmakta ve maalesef muhtelif sebeblerden dolayı, yazışmalar ziyan olmuştur. 

Şer'iye sicilleri, uzun süre değeri bilinmeden “memleketin ekseriye adliye 

dairelerinde, eski medrese veya câmi köşelerine atılmış”18 durumda bırakılmış, 

buralarda nemden ve değişik faktörlerden birçoğu harap olmuştur. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren birkaç değerli tarihçimiz19 bu sicillerin 

önemine vurgu yaparak sicillerin korunmasının en önemli memleket meselelerinden 

biri20 olduğunu ifade etmişlerse de buna rağmen şer'iye sicilleri her hangi bir işleme 

tabi tutulmadan bulundukları tozlu ve rutubetli yerlerde bırakılmışlardır. Nihayet 

Maarif Vekâleti 3 Kasım 1941 tarihli ve 4018/2182 sayılı kararı ile değişik yerlerde 
                                                           
14  BAYINDIR, a.g.e., s. 3-11 
15  AKGÜNDÜZ, a.g.m. , s. 65; daha ayrıntılı bilgi için bk. Erdinç ŞAHĐN, “1684 - 1686 Yılları 

Arasında Bolu'da Ekonomik ve Sosyal Hayat (835 Numaralı Bolu Şer'iye Siciline Göre)”, 
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tar ih Ana Bilim Dalı, Yeniça ğ Tarihi 
Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi , Konya 2008, s. 3-4 

16  T. Mümtaz YAMAN, “Şer'î Mahkeme Sicilleri”, Ülkü Halkevleri Dergisi , Cilt: XII, Sayı: 
68, Đlkteşrin 1938, Ankara 1938, s. 153. 

17  PAKALIN, “Şer'î Mahkeme Sicilleri”, a.g.e, s. 366. 
18  Halil ĐNALCIK, “Osmanlı Tarihi Hakkında Mühim Bir Kaynak”, A.Ü.D.T.CF.D., C. I, S. 2, 

Ankara 1942, s. 89. 
19  ĐNALCIK, “Osmanlı Tarihi Hakkında”; Yaman, “Şer'iye Sicilleri”; UZUNÇARŞILI, “Şer'î 

Mahkeme Sicilleri”; Yunus UĞUR da bu tarihçilerimizin çalışmalarının önemine 
değinmiştir. Yunus UĞUR, “Mahkeme Kayıtları (Şer'iye Sicilleri): Literatür 
Değerlendirmesi ve Bibliyografya”, Türkiye Ara ştırmaları Literatür Dergisi Türk Đktisat 
Tarihi , Cilt: 1, Sayı: 1, Đstanbul 2003, s. 305. 

20  YAMAN, “Şer'î Mahkeme Sicilleri”, a.g.e., s. 155. 
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bulunan sicillerin müze ve kütüphanelere devredilmesini sağlamıştır. Karar uyarınca 

şer'iye sicilleri ait oldukları illerin kütüphanelerinde ve Topkapı Sarayı Müzesi'nde 

muhafaza edilmiştir21. 1979–1980 yıllarında Türkiye'de bulunan bütün şer'iye 

sicillerinin bir merkezde toplanarak toplu katoloğunun yapılması arzusu Başbakanlık 

Arşiv Genel Müdürlüğü'nün olumsuz görüş bildirmesi üzerine sonuçsuz kalmış ve 

aynı hal sürdürülmüştür22. 1941 yılındaki Maarif Vekâleti'nin almış olduğu karardan 

yarım asır sonra, yani 1991 yılında siciller Kültür Bakanlığı'nın kararı ile Đstanbul 

Şer'iye Sicilleri Arşivi'ndekiler hariç olmak üzere, Ankara'da Milli Kütüphane'de 

toplanmıştır.23  

Milli Kütüphane'de bulunan şer'iye sicillerinin sayısı ile ilgili net bir rakamın 

olmadığı görülmektedir. Bu sicillerin sayısının 8 ilâ 10 bin arasında bir yekûn tuttuğu 

tahmin edilmektedir24.  

Şer'iyye Sicillerinin, Milli Kütüphane'de toplanmasından yaklaşık on dört yıl 

sonra, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2005 tarih ve B.02,0.ARV-

0.11.401.04-5710 talep yazıları ve Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından alınan 

15.11.2005 tarih ve B.16.0.MKB.0.77.00.05-168333 sayılı Bakanlık oluru 

doğrultusunda Yazma ve Nadir Eserler Deposu'nda bulunan Şer'iye Sicil 

Defterleri'nin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne devri kararlaştırılmıştır.  

Yapılan devir teslim işlemlerinde defterler herhangi bir işleme tabi tutulmayıp, 

Millî Kütüphane'deki aslî düzeni içerisinde koleksiyon olarak devredilmiştir.  

“Sicil defterlerinin ait olduğu yer, yıl, sayfa sayısı, yıpranmışlık derecesi, 

defterin türü gibi özelliklerin tespiti ve tasnif işlemleri Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü'nde yapılacaktır”25 şeklinde bir duyuru ile sicillerin Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü'ne devri gerçekleştirilmiştir. Aynı duyuru sayfasının altındaki notta “Devir 

Teslim Tarihi: 27.03.2006” olarak verilmiştir.26 

Siirt üzerine yapılan çalışmalar: 

Geçmiş tarihlerin Siirt kazası, sonra Siirt sancağı ve nihâyet Cumhuriyet 

döneminin Siirt vilâyeti hakkında çok özel akademik seviyede araştırmalar yapıldığı 

                                                           
21  GEDĐKLĐ, a.g.m. , s. 188. 
22  AKGÜNDÜZ, Şer'iye Sicilleri , s. 62. 
23  GEDĐKLĐ, a.g.m. , s. 188. 
24  GEDĐKLĐ, a.g.m. , s. 188. 
25  [çevrimiçi] www.mkutup.gov.tr/seriye.html.  
26  [çevrimiçi] www.mkutup.gov.tr/seriye.html.  
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söylenilemez. Memleketimzde genellikle şehir tarihi hakkında bilgi verilirken özellikle 

üzerinde durulan bir kaynak eser vardır ki bu da, Şemseddin Sami'nin Kâmûsü'l-

Âlâm 'ıdır. Şemseddin Sami, zamanına göre yapabileceği en iyi çalışmayı yapıp, 

kendi devrinin en güvenilir kaynaklarını kullanıp, en doğru bilgileri vermeye çalışmış 

bir ansiklopedisttir. Mesela Şemseddin Sami'nin H.1311 / M.1893’de yayımlanan 

eserinde yen alan bilgiler ile H.1316 / M.1900’de Bitlis vilâyetinde yayınlanan Bitlis 

Vilâyet Salnâmesi 'nde yer alan bilgilerin tutarlılığı takdire şayandır. 

Şemseddin Sami'den sonra en tutarlı ve en güvenilir bilgiler Milli Eğitim 

Bakanlığı'nca 1940'larda Leiden'de yayınlanan Đslam Ansiklopedisi'nin tahkik ve 

ilâveler ve yeni te'liflerle Türkiye'de yayınlanan nüshalarında Besim Darkot 

tarafından kaleme alınan (Cilt: 10) Siirt maddesi gelmektedir. 

Dicle ve Fırat Üniversiteleri öğretim üyeleri Nurettin Özgen ve Sabri 

Karadoğan imzalı Siirt Şehrinin Kurulu şu ve Geli şmesi  (Fırat Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2 (2009), s. 61-81) adlı makale tamamıyle genel 

kültüre dayalı, bilinenlerin tekrarından ibaret ve fotoğraflarla süslü, daha çok şehrin 

morfoloji ve jeolojisine dair bir çalışmadır. 

2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim 

Dalı (Yakınçağ Tarihi)'nde bir yüksek lisan tezi hazırlanmıştır. Sadık Fatih Solak 

tarafından hazırlanan tezin adı Tanzimat'tan Me şrutiyet'e Türkiye'de Kaza 

Yönetimi (1842-1876)  olup, tezin 72. sayfasında Diyarbakır Vilâyeti kazaları 

sayılırken Siirt Kazaları arasında Arda adlı bir kazadan bahsediliyor. Buradaki 

bilgiler, sâlnâmelerden istifâde edilerek ortaya konan tablonun ciddiyetten uzak 

olduğunu göstermektedir. Eski  harflere âşinâ olmayan biri “elif” “ra” “vav” “he”'den 

 okuyabilir. Ancak bir araştırmacıya ارد� ”vav”'ı “dal”, “he”'yi de “e” veya ”a“ ارو�

düşen görev, Siirt'te Arda  adlı bir kaza olup olmadığını araştırmak olmalıdır. Burada, 

bir akademik çalışmada arda olarak okunan yer ismi elbette Siirt'in Eruh kazasıdır. 

Aynı şekilde Kemal KARPAT tarafından yayınlanan Osmanlı nüfus istatistiklerini 

gösteren Osmanlı Nüfusu, 1830-1914  (Đstanbul 2010) adlı kitabın 255. Sahifesinde 

adı Erde  olarak geçen kaza da  Eruh 'tur. 

Burada isimlerini sayamayacağımız kadar şer'iyye sicilleri üzerine öncelikle 

yüksek lisans ve kısmen doktora tezleri yapılmıştır. Bunların büyük bir kısmı 

doğrudan doğruya transkribelerden müteşekkildir. Hatta, bir yerin falan numaralı 
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şer'iyye sicilinin belli sahifelerini kapsayanları dahi vardır. Neredeyse, Anadolu'nun 

her şehrinin bir şekilde şer'iyye sicilinin en az biri üzerinde transkribe de olsa bir 

araştırma yapılmıştır. Siirt ile ilgili Naciye SUBAŞI tarafından 422 Numaralı  Bitlis 

Şer'iyye Sicillerine Göre Siirt 27 adlı bir yüksek lisans tezi yapılmıştır. Bu tez tarih 

itibariyle bizim yaptığımız çalışmanın sonrası sayılabilir. Bunu da hesâba katarsak 

bizim yaptığımız çalışma doğrudan doğruya Siirt şer'iyye sicilleri üzerine yapılan 

ikinci  çalışma olarak nitelendirilebilir. 

Biz bu araştırmayı bitirmiş olduğumuz halde görebildiğimiz, Özden GÖKHAN 

BAYDAŞ'ın Tillo'daki Mimârî Eserler adlı çalışmasında genel olarak Siirt özel 

olarak da Tillo mi'mârîsi hakkında bilgiler vermiştir. Bizim bu kitaptan habersiz 

olarak, elimizdeki şer'iyye sicillerine dayanarak, Siirt evleri hakkında vardığımız 

sonucun, BAYDAŞ'ın saha çalışması ile ulaştığı sonuçlarla örtüşmesi, şer'iyye 

sicillerinin zenginliğini göstermektedir.  

Şer’iyye sicilleri ile ilgili yapılan araştırmalar: 

Şer'iyye sicilleri hakkında derli toplu bilgi vermesi açısından Ahmet 

AKGÜNGÜZ'ün şer'iyye sicillerine dair eseri (bk. BĐBL ĐYOGRAFYA), kadılık 

müessesi hakkındaki kısa fakat anlaşılır bilgi veren Đlber ORTAYLI'nınn önce bir 

makele olarak yayınlanıp, sonra bir kitapçık haline getirilen eseri (bk. 

BĐBL ĐYOGRAFYA) klasik dönem kadısı hakkındadır.  

Musa ÇADIRCI'nın özellikle XIX. Yüzyıl Osmanlı Anadolusunun idârî 

yapılanması hakkındaki makale ve kitapları, Ekrem Buğra EKĐNCĐ'nin Tanzimat 

çevresi Osmanlı Mahkemeleri'ne dair araştırması konumuz açısından mühim 

çalışmalardır. 

Genel eser olarak Mehmet GÜNEŞ'in muhtarlık kurumu hakkındaki tezi (bk. 

BĐBLĐYOGRAFYA), konu hakkındaki bütün vesikaları gözden geçirmiş ve isâbetli 

fikirler ileri sürmüş olması bakımından zikre değer bir çalışmadır. 

Ancak, burada şunu söylemeden geçemiyoruz; Osmanlı Devleti'nin bize 

bıraktığı tarih, kültür, iktisat tarihi araştırmalarının konusu olan bir çok vesika 

                                                           
27  Naciye SUBAŞI, “422 Numaralı Bitlis Şer’iyye Sicillerine Göre Siirt”, Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lis ans Tezi , Van 1998. 
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üzerinde yapılan çalışmalar gibi, şer'iyye sicilleri üzerinde yapılan çalışmalar da 

yalındır, bir birinin tekrarıdır. Biz de aynı konuma düşmüş olabiliriz, bu bizim bu 

konudaki eleştirimizi değiştiremez.  

420 nolu siirt şer’iyye sicilini mecelle ahkamı açısından değerlendirilmesi: 

Şer'î mahkemelerdeki uygulamaların en önemli unsurlarından biri de 

mecelle'nin ilanıdır. Mecelle, kelime olarak hikmet yazılı sahife demektir. Ancak dar 

anlamda mecelle 1868-1926 tarihlerinde geçerli olan medenî kanun Mecelle-i 

Ahkâm-ı Adliye'yi ifâde eder. Mecelle, Fransız medenî kanununun kabulü 

düşünülürken Cevdet Paşa'nın çabası ile fıkhî esâslara dayanan bu külliyat, islâm 

âlimlerinin re'y ve ictihâdlarının bir araya toplanması ile ortaya çıkmıştır. 

Mecelle, mülkiyette zaman aşımını kabul etmez. Mecellenin, her davaya 

uygulanacak umûmî maddeleri yoktur. Gayr-ı menkûllerde yalnızca mülk 

mahiyetinde olanlara temas eder. Gayr-ı menkul hukukuna dair hükümlerde, 1858 

yılı arazi kanunnâmesine uyulur.28 Mecellenin muhtelif kitaplarında haksız menfaat 

te'mînine yer vermemek temâyülü vardır. 

Mecellenin üslûbu ve hükümleri açıktır ve kesinlik gösterir.29 

Defterimizde bir kez Mecelle'ye âtıfta bulunulmuştur. Aşağıda Da'vâ Vekilleri  

kısmında da üzerinde durduğumuz gibi, burada Mecelle'nin 1834. Maddesine 

binâen davalıya üç def'a da'vetiye gönderildiği, dördüncü def'a ise ihtârnâme 

gönderilmesine rağmen ne kendisi ne de vekîli mahkemeye gelmediğinden, 

mahkemesi de görülmesi gerektiğinden, onun yerine, haklarını savunsun diye 

Mahkeme tarafında avukat ta'yîn edilmiştir.30 

Defterde mecelleye başka âtıf olmamakla berâber, uygulamalar, mecelle 

hükümlerine uygundur. Meselâ akar' a dair şehâdetlerde akarın hududunun beyânı 

esastır (Mecelle, Madde: 1691), aynı maddeye uygun olarak bütün gayr-ı menkûl 

da'valarında söz konusu mülk, bütünüyle ta'rif edilir ve yerinde keşif yapılır. 

                                                           
28  Ömer Lütfi BARKAN, Türkiye'de Toprak Meselesi, Toplu Eserler 1, Gözlem Yay., 

Đstanbul 1980, s. 291-375 
29  Ebu'l-ulâ MARDĐN, “Mecelle”, Đ.A., M.E.B. Yay., Cilt: 7, s. 433-436 
30  S.Ş.S., numara: 420, s. 61 
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Mecelle'nin 1714. Maddesine göre gasb ve hırsızlık konusu olan her hangi bir 

hayvanın bütün özellikleri şahidler tarafından ta'rîf edilir. 1718. Maddeye göre 

tezkiye yani şahid ve davalı veya gerektiğinde davacı hakkında soruşturma 

yapılırken muhtar ve imam’dan eğer san'at erbâbı ise o san'atın loncası gibi 

güvenilir kişilerden bilgi alınırdı. Ayrıca o kişi hakkında bilgi veren kişinin  o kişiyi 

tamamiyle, dede adına varıncaya kadar bilmesi istenirdi. 

1816. Maddeye göre, taraflar mahkemeye geldiğinde önce davacının 

davasını dile getirmesi, eğer dava konusu kayda geçmiş ise oradan okunması esas 

olup, Defterdeki bütün uygulamalar da bu şekildedir.  

420 Nolu siirt şer’iyye sicil defteri ve bu çalışmayı yaparken izlemiş 

olduğumuz metod: 

Araştırma konumuz olan elimizdeki 420 numaralı Siirt Şer'iye Sicil Defteri, 

193 sayfa ve 346 hükümden oluşmaktadır. Numarasız olan ilk hükmün tarihi h. 17 R 

1312 / m. 8 Ekim 1894, son hükmün tarihi ise h. 17 L 1315 / m. 11 Mart 1898 olup, 

aşağı yukarı 4 yıllık bir zaman dilimini ifâde etmektedir. Defterde 1316 ve 1317 

yıllarına ait de hükümler olmakla berâber bunların bir ehemmiyeti yoktur. Yazı türü  

“rika” dır. 

Bilindiği gibi, III. Selim zamanında başlayıp, Tanzimat'ın ilanı ile iyice 

ayrışmaya başlayan şer'î mahkemelerin faaliyet alanlarının daraltılması sebebiyle, 

elimizdeki defterde cezâ ve ticâret hukukuna dair herhangi bir belge 

bulunmamaktadır. Klasik zamanların şer'iyye sicil defterlerinde sık sık rastlanan 

merkezden gönderilen, ber'ât, ferman gibi belglere de rastlayamıyoruz. Ancak 

Şeyhülislam ve Anadolu Kadıaskerinin bazı yazı suretleri vardır. Meselâ Muş Nâibi 

Osman Efendi'nin Siirt Naibliğine nakledilmesi ve yine aynı nâibin görev süresinin 

uzatılmasına (3 Safer 1313) dair Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi'nin şukkaları sureti 

(10 Şa'bân 1313)31 ile Biga Nâibi Đbrahim Sırrı'nın Siirt Naibliğine atanmasına (14 R 

13129) ve yukarıda bahsedilen Muş Nâibi Osman Efendi'nin Siirt'e nakli (10 Şa'bân 

1312)32 dolayısı ile Anadolu Kadıaskeri Kevâkibzâde es-Seyyid Mehmed Ataullah'ın 
                                                           
31  S.Ş.S., numara: 420, s. 90, 108 
32  S.Ş.S., numara: 420, s. 7, 90 
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şukkaları suretleri bulunmaktadır. Bunun dışında elimizdeki defterde, klasik 

zamanların defterlerinde görülen mahallî işler ile ilgili belgelere de rastlayamıyoruz. 

Burada bir tarihî sınır çizmek doğru olmamakla beraber, Tanzimat'ın ilânını sınır 

kabul edersek, Tanzimat öncesi klasik şer'iyye sicil defterlerinde, zamanın 

mahkemesine her çeşit konu intikal etmiş olduğundan, elimizdeki defterde pek çok 

defterde görülen mer'a ve yaylak davaları, cinâyet, fuhuş, avârız vergisi kayıtları, 

savaş zamanlarının kadılar tarafından idâre edilen çeşitli askerî ihtiyâçlara yönelik, 

nüzûl, sürsât gibi mahallinde karşılanan ihtiyaçlara dair hükümler, beledî işlere dair 

mesela fiyat belirlenmesine işâret eden narh tesbiti, tımar kayıtları, mukataa tevzîi, 

iltizam, eşkiyâ ta'kîbi, köle alım satımı ve mahallî asayişe dair konulara 

rastlayamıyoruz. Elimizdeki defter nerdeyse bir aile mahkemesi kayıtları gibidir. 

Aslında olması gerekirken herhangi bir evlenme akdine dair de kayıt yoktur. Dolayısı 

ile defterde konu çeşitliliği yoktur diyebiliriz.  

Defterin konularını hukukî açıdan ele alacak olursak, “özel” ve “kamu” 

hukuku olarak tasnif etmek mümkündür. Ancak, kamu hukuku diyebileceğimiz dava 

sayısı çok sınırlıdır. Bunların başında aynı davaya ait 17 hüküm gelmektedir. Bu da 

aynı eşkıyadan ele geçirilen bir kısım malların satılıp, bedelinin “beytü'l-mâl”e yani 

hazineye intikâlidir. Yine aynı hukuk dairesine sokulabilecek bir hırsızlık hâdisesi 

bulunmaktadır. 

Özel hukuk davalarına gelince, öncelikle verâset meselesi gelmektedir. Đkinci 

sırada ise yine aynı konunun bir devamı sayılabilecek tereke,  mehir ve nafaka 

talebleridir. Đktisat tarihi  araştırmaları açısından Tereke, mehir ve nafaka 

konularından elde edilen bilgiler bize, zikredilen dönemdeki Siirt'te mal ve eşyâ 

fiyatları hakkında bilgiler vermesi yönüyle önemlidir. 

Bir kısım vekâlet konuları varsa da bunlar da verâsetle ilgili konulardır. 

Özellikle kadınlar ve çocuklar, kendilerine vekil tayin edilmesi konusunda 

mahkemeden yardım  istemişlerdir. 

Yine aile hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi gereken konulardan biri de 

vesâyettir. Burada söz konusu olan, bir kısım aykırı konular olmakla berâber, küçük 
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yaştaki yetim çocukların ve bunlara ait mirâsın kimin kontrolünde olacağına dair vâsi 

tayinidir. 

Bir kısım davaların konusu da “borçlar hukuku” bağlamında 

değerlendirilebilir. Bunların başlıcaları, alacak-verecek, borç alımı ve borç ödemedir. 

Bu konunun nerdeyse tamamı da eytâm sandığındaki yetim mallarından borçlanma 

ve bu borcun geri ödenmesine ayrılmıştır. 

Sayısı az olmakla berâber bir kısım vakıf konuları ve çok mükemmel bir 

vakfiyede defterimizde yer almaktadır. Vakıf konularının başında vakıf mütevellîsi 

ta'yini gelmektedir. 

Defterimizde geçtiği gibi Osmanlı literatüründe Siirt, Siird imlâsı ile 

yazılmıştır. Ancak, defterden doğrudan doğruya aldığımız iktibâslar dışında Siirt  

imlâsı tercih edilmiştir. Bunun yanında oluşturduğumuz metinde yine defterden 

aldığımız iktibâslar genellikle itâlik, çok önemli gördüğümüz iktibâslar da kalın/itâlik  

olarak gösterilmiştir. Şahıs isimlerinin imlâsı olduğu gibi muhafaza edilmiştir. 

Meselâ: Ferid, Mehmed, Abdülhamid gibi isimlerdeki “d”, “t” olarak değiştirilmemiştir. 

Kullandığımız Siirt Şer'iyye Sicil Defteri (numara: 420), dipnotlarda S.Ş.S., numara: 

420 kısaltması ile gösterilmiştir. 

Defterdeki dava konularını başlıca aşağıdaki başlıklar altında toplamak 

mümkündür:  

• Alım-Satım 
• Borç Ödeme 
• Borç alımı 
• Eytam Sandığından borç alma talebi 
• Boşanma hücceti talebi 
• Emânetin iadesi 
• Görev emri 
• Hane alım satım hücceti 
• Hırsızlık  
• Hibe 
• Kefâlet 
• Cinâyet mahalli keşfi 
• Đbra-Đskat 
• Kocadan kadının şikayeti 
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• Mehir-Nafaka 
• Rü'yet-i Hilal 
• Rüşdiyet isbât davası 
• Sulhen anlaşma 
• Tereke 
• Veraset 
• Vesâyet 
• Vekâlet 
• Velâyet 
• Veraset 
• Vakıf 
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

SĐĐRT HAKKINDA GENEL B ĐLGĐLER VE ĐDÂRÎ YAPI 

1.1. SĐĐRT TARĐH VE COĞRAFYASI 

1.1.1. Siirt Kazası ve Şehri  

19. yüzyıl sonları itibariyle Siirt, Bitlis Vilâyeti'nde ve Bitlis'in 50 kilometre 

güneybatısında olarak Bohtan suyu vâdisinde ve Bohtan nehri ile Bitlis nehri 

arasında 37º 56´ şimâl arzı ile 41´ 57º şark tûlünde1 (38º arz-ı şimâlî ile 33´ 39º tûl-i 

şarkîde2) bulunan sancak merkezi bir kasaba idi. 

 1881-1893 seneleri Siirt şehrinin nüfusuna ve ayrıntısına baktığımızda 

Şemseddin Sâmî, Bitlis Vilâyet Sâlnâmesi ve Besim DARKOT'un verdiği bilgiler 

nerdeyse tam olarak birbirini tutmaktadır. 

Tablo 1: 1881-1893 Yıllarında Siirt'in Nüfusu 
Müslüman  Ermeni  Katolik  Protestan  süryani  
K E K E K E K E K E 

22.181 26.914 5.457 6.514 1.058 1.368 202 233 755 965 
49.095 11.972 2.426 435 1.720 

TOPLAM: 66.648 
Kaynak:  Kemal H. KARPAT, Osmanlı Nüfusu, 1830-1914 , s. 255 

XIX. Yüzyıl sonlarında şehirde 5 câmi, 24 mescid, 2 tekye; 1 Ermeni, 2 

Katolik ve 1 Süryani kilisesi; 15 medrese; eski bir kal'a; 500 mağaza ve dükkanı 

vardı.3 

Yine aynı tarihler itibâriyle şehir, bağ ve bahçelerle çevrilmiş olup ve çok 

verimli bir vâdide yer almaktaydı. Dışarıdan bakıldığında, manzarası çok güzel bir 

görüntü sergilemekle berâber şehir, evlerinin yapısı icâbı rutûbetlidir. Şehirde bazı 

nezle ve benzeri hastalığa sık sık rastlanmakta, Suyu da  az olup, iki nehir arasında 

bulunduğu hâlde bunların suyundan ne içmek için ne de etrâfındaki araziyi sulamak 

için istifâde edilmemekteydi. 

Siirt'te yün ve tiftik ve pamuktan şal, seccâde, aba, beyâz ve kırmızı bez ve 

sair mensûcatla abanos ve fil dişinden baston ve sigaralık gibi şeyler ve bir kısım 

                                                           
1  Besim DARKOT, “Siird”, Đ.A., M.E.B. Yay., Cilt: 10, s. 619 
2  Şemseddin Sami, Kâmûsü'l-Âlâm , Cilt: 4, Mihran Matbaası, Đstanbul 1311, s. 2573 
3  Şemseddin Sami, a.g.e., Cilt: 4, s. 2573 
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silah üretimi yapılıyordu. Kasabanın etrâfında malta taşına benzer bir taş bulunur ki, 

bundan bir çeşit alçı imal edilerek ve evlerde kullanılmaktaydı.* Şehrin etrafında 

taşlardan oyulmuş ev ve hana benzer binalar bulunuyordu. Pek eski bir kasaba 

olduğu sanılmaktaysa da bu rivâyeti tasdik edecek herhangi bir eski eser 

bulunduğundan söz edilemez. 

Ahalî genellikle Arapça olmak üzere Türkçe, Kürtçe ve kısmen Ermenice 

konuşuyordu. 

Siirt Kazası kuzey doğusundan Şirvân, kuzey batı tarafından Garzan, güney 

batı tarafından Rıdvân, güney doğudan Eruh kazalarıyla çevrili4 ve sınırlı olup, 

Rastak, Navro, Rişvân ve Bamred nâhiyeleriyle berâber 54 köyden ibâret idi.   

Arazisi oldukça verimli olup, buğday, arpa, pirinç, susam ve sair hubûbâtla pamuk, 

tütün ve meyve ve sebzelerin her çeşidi yetiştirilrdi. Üzümün bir mikdârı kurutulup, 

pekmez çıkarılır ve bazı meyvelerden pestil yapılırdı. Çok miktarda bal dahi çıkardı. 

Hayvancılık da gelişmiş olup, bunlardan peynir ve yapağı çıkardı. Kaza dâhilinde bir 

kükürdlü ılıca ile Bohtan nehri kenârında petrol bulunurdu. Nehirlerin üzerinde birkaç 

kârgîr köprü ve bazı eski kale harâbeleri vardı. O yıllarda nakliyât her ne kadar 

hayvanlar ile yapılmaktaysa da bazı ticâret emti'ası ile kereste, Dicle vâsıtasıyla 

kelek ler ile yapılabilmekteydi.5 

Siirt isminin Sâmi dilinden geldiği tahmin olunmaktadır. Şehrin isimleri olan 

Keert (Kaa'rat)'ın Keldânîlerce şehir manasına geldiği ileri sürülmüştür.6 Đsmin Sert 

(Seerd), Saert, Sört, Söört (Sö'ört) ve Sa'irt gibi söylenişleri de vardır.7 Arap 

kaynaklarında ise Đs'ird veya Us'ird şeklinde geçer. Siirt adının Se-Hırt  yani üç 

düğüm, üç tepe veya tepecik demek olduğunu, bunun da eski Siirt'in kurulu olduğu 

alanın arkasında bulunan Resinnebah, Biraffa ve Mevbuk tepelerinden geldiğini ileri 

sürenler de vardır.8 

Şehrin geçmişi hakkında detaylı bilgi olmamakla berâber, içinde bulunduğu 

bölge, Babil ve Asurluların, Hurriler ve Mitanni krallıklarının elinde kaldığı, 

                                                           
*  Bu hususta Siirt Evleri  bahsinde bilgi verilecektir. 
4  Şemseddin Sami, Kâmûsü'l-Âlâm , Cilt: 4, Mihran Matbaası, Đstanbul 1311, s. 2573 
5  Şemseddin Sami, a.g.e., s.2574. Şemseddin Sâmi'nin verdiği bilgileri muhtemelen 

sâlnâmeden almıştır. bk., Bitlis Vilâyet Sâlnâmesi , Biltlis Vilâyet Matbaası, Sene: 1316, 
s. 249 

6  DARKOT, a.g.m. , s. 619 
7  DARKOT, a.g.m. , s. 620 
8  Nurettin ÖZGEN-Sabri KARADOĞAN, “Siirt Şehrinin Kuruluşu ve Gelişimi”, Fırat 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt: 19, Sayı: 2 (2009), s. 63 
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Urartuların da buralara ulaştığı ve M.Ö. VII. Yüzyılda Perslerin istilâsına uğradığı, 

300 yıl kadar bunların elinde kaldıktan ve Đskender'in fütühâtından sonra Selefkos 

devleti eline geçtiği bilinmektedir. Ortaçağlar başında Đran'ın eline geçip, daha sonra 

Sâsânîler ile Doğu Roma (Bizans) arasında geldi gitti, Hz. Ömer zamanında Đslâm 

Devleti'ne dahil oldu. Şehrin kaderi Diyâbekir ve Hısn Keyfâ ile birlikte yürümüştür. 

Sağlam bir tahkimâtı yoktur. Bilinen tarih kayıtlarına göre XI. Yüzyılda Memlûklular 

elinde iken Hısn Keyfâ Artuklular eline geçti. H. 538/m. 1143-1144'de Zengiler 

tarafından zabt edildi. Celâleddin Harezimşah'ın, Moğollar'a yenilmesinden sonra 

şehir Moğollar eline düştü ve tahrîb edildi. Müteakiben Đran Moğolları (Đlhanlılar), 

Celâyirliler ve nihâyet Timur'un istilâsına uğradı. Akkoyunlular elinde iken 1500'de 

Safevîler tarafından ele geçirildi. Bu tarihden önce yani Timur'un geri çekilmesinden 

Safevîler eline düşmesine kadar geçen sürede Siirt ve Hısn Keyfâ, Eyyubîler 

hanedânına mensûb Malikânlar elinde bulunmaktaydı. Mâlikânlar'ın emiri bulunan 

Malik Halil, bir akrabası ile evli olduğu Şah Đsmail tarafından Tebriz'de hapsedilmişti. 

Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferi'nden sonra geri dönen Malik Halil, Đdris-i 

Bitlisî'nin tavassutu ile Osmanlı hâkimiyetini tanıyarak, Diyarbekir Beylerbeyi Bıyıklı 

Mehmed Paşa'nın himâyesinde uzun zaman Siirt ve Hısn Keyfâ'da hâkimiyet 

sürmüştür. 

Siirt, Osmanlı Devleti zamanında mülkî idâre olarak Diyârbekir eyâletinin bir 

sancağı iken h. 1301 / m. 1884'de Bitlis Vilâyeti'ne bağlanmış, bu tarihten 1919'a 

kadar Bitlis'e bağlı kalmış, 26 Eylül 1919'da bağımsız sancak, Cumhuriyet devrinde 

ise ayrı bir vilâyet haline getirilmiştir.9 

1.1.2. Siirt Sanca ğı  

Bitlis Vilâyetini oluşturan dört sancaktan biri ve en güneyinde olup, kuzeyden 

Bitlis, kuzeybatı tarafından Genç sancaklarıyla, batı ve güneyinde Diyârbekir, 

güneybatı tarafından ve kuzeyden de Van vilâyetleriyel çevrilidir. Güneyden Dicle 

ırmağıyla, batı tarafından kısmen Batman suyuyla ayrılmıştır. Arazisi Bitlis 

sancağının kuzey kısmındaki dağların eteklerinden ibâret olup, genellikle kuzeyden 

güneye doğru bir takım vâdîlerden ibârettir. Bütün akar suları Dicle'ye dökülüp, 

bunların en büyüğü Bohtan nehridir ki Van vilâyetinden gelip batıya ve daha sonra 

güney batıya doğru akarak Bitlis'den gelen Başur nehriyle birleşdikten sonra güneye 

doğru dönerek, Dicle'ye dökülür. 

                                                           
9  DARKOT, a.g.m. , s. 620; ayrıca bk., ÖZGEN-KARADOĞAN, a.g.m. , s. 65-66 
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Çok zengin baglara sahib olan siirt’te XIX. Yüzyıl sonları itibari ile yıllık 

250.000 okka şarâb çıkarılırdı. 

Siirt kazasının Ma'den adlı mevkı'inde  işlenilmekte olan bir bakır ve bir de 

simli kurşun ma'deni bulunduğu gibi Eruh kazasında altın ma'deni bulunmuş ise de, 

giderleri gelirinden fazla olacağı endişesiyle  işletilmemiştir. 

Siirt kazasında cilt hastalıklarına faydalı yazın soğuk, kışın sıcak  bir kükürdlü 

su bulunmakta idi.  

Sancağın ehli hayvanları XIX. Yüzyıl sonları itibariyle 15.500 sığır, 5.500 at, 

81.273 koyun ve 79.289 keçiden ibâretti. 

Sancak dâhilinde bir rüşdiye, 6 medrese ve 57 sıbyân mektebi bulunup, 

Ermenilerin dahi zükûra mahsûs 2 ve Katolik Ermenilerle Protestan Keldânîlerin de 

3'er rüşdiye mektebleri bulunuyordu. Siirt sancağı aşağıda görüleceği gibi 5 kaza ve 

3 nâhiyeye taksim olunmuş idi. 10 

Tablo 2: 19.yy itibariyle Siirt kaza ve nahiyeleri 
Kaza Nâhiye  
Siirt Rıdvan 
Şirvan Zirki 
Eruh Deyr-i Göl 
Pervari - 
Garzan - 

 Kaynak:  Şemseddin Sami, Kâmûsü'l-Âlâm , Cilt: 4, s. 2574 

1.2. ĐDÂRÎ YAPI 

1.2.1.  Tanzimat Döneminde Vilayet, Livâ, Kaza 
Yönetimi ve Belediyecilik  

Tanzimat döneminde ülke yönetimi özellikle 1864 Vilâyetler nizâmnâmesi ile 

üç ana unsur üzerine binâ edilmişti. Vilâyet, Liva (Sancak) ve Kaza. Vilâyetin en 

yetkili mülkî âmiri vâli, livânın mutasarrıf, kazanınki de önceleri müdür, daha sonra 

ise kaymakamlardı. Üzerinde inceleme yaptığımız defterin kapsadığı tarihlerde Siirt 

Livâsı Bitlis Vilâyeti'ne bağlıydı. Mutasarrıf bu zamanda, aşağıdaki tablodan da 

anlaşılacağı gibi aynı zamanda livâ idâre meclisinin de re'îsi idi. Elimizdeki defterde 

iki Siirt Mutasarrıfının adı geçmektedir. Bunlar biri Siirt Müftüsü Tevfik Efendi'nin 

                                                           
10  Şemseddin Sami, a.g.e., s.2574. 
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yeni nâib gelinceye kadar, nâib vekilliğine devâm etmesi hakkındadır (14 R 1312).11 

Đkincisi de Siirt Eytâm Müdürlüğü'ne Abdülhakim Efendi'nin ta'yîni için toplanan livâ 

meclisi azaları arasında adının geçmesidir (19 Mayıs 1312).12 

Bunun yanında vilâyet merkezlerinde vilâyet idâre meclisleri  

oluşturulmuştur. Meclisin tabiî üyeleri başkanı vâli olmak üzere, defterdâr, 

mektubcu, müfettiş-i hükkâm-ı şer'iyye, umûr-ı ecnebiye müdüründen oluşuyordu. 

Bunlara ikisi Müslüman, ikisi de gayr-ı Müslimlerden seçilen dört üye daha iştirâk 

ediyordu. Bu meclislerin idârî ve yargılama olarak iki ayrı görevi vardı. Đdârî 

görevleri: her türlü satın almalar, mukavele yapmak, vergilerin iltizâma verilmesi, 

orman ve maden işleri, kamu binalarının korunması ve bakımı, güvenliğin 

sağlanması, zabtiye askerinin yönetilmesi, bazı durumlarda devletçe istenecek 

askerlerin ihtiyaçlarının karşılanması, gelir ve giderlerin denetimi, yol yapımı, kaza 

ve köy teşkili, pazar, panayır ve mezar yerlerinin tesbiti ile valinin kamuyu 

ilgilendiren her türlü havalelerinin görüşülmesi idi. Yargıya ait görevleri ise başta suç 

işleyen memurların; zimmet, rüşvete dair fiillerinin yargılanması; memurlar arası 

anlaşmazlıkların çözümü, ahalinin memurlar ve hükûmete dair şikâyetlerinin 

görüşülmesi bu meclisin işi idi. Bu meclis özel hukuk ve şer'î mahkemelerin 

sahasına giren yargılamaya karışmayacaktı. 

1.2.1.1. Siirt Merkez Livâsı Đdari Teşkilatı  

Livâ (sancak)larda ise livâ idâre meclisleri  oluşturulmuş, başkanlığını da 

vâliyi temsilen mutasarrıf getirilmiştir. Bu meclisin tâbiî üyeleri livâ merkezi hâkimi 

(kadı veyâ nâib), muhasebe müdürü, tahrirat müdürü, müftü ve gayr-ı Müslimlerin 

temsilcileri idi. Yine vilâyette olduğu gibi iki Müslim ve iki gayr-ı Müslim de seçimle 

meclise gelmekteydi. 

Elimizdeki deftere göre 1312 yılı içinde iki ayrı kişi, Ali Rıza13 ve Behram 

Saib14, 1316'da Emin Bey15, 1317'de Lütfi Bey ve 1318'de muhtemelen yine aynı kişi 

olması lâzım gelen Abdullah Lütfi Paşa16 Siirt Mutasarrıfı idiler. 

                                                           
11  S.Ş.S., numara: 420, s. 1 
12  S.Ş.S., numara: 420, s. 122 
13  S.Ş.S., numara: 420, s. 1 (14 R 1312) 
14  S.Ş.S., numara: 420, s. 121 (19 Mayıs 1312) 
15  Bitlis Vilâyet Sâlnâmesi , 1316, s. 240; 1317, s. 190; 1318, s. 192 
16  Bitlis Vilâyet Sâlnâmesi , 1317, s. 190; 1318, s. 192 
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Mutassarrıftan sonra göze batan üst düzey “me'mûrîn-i livâ” ise isimleri bizim 

defterimizde de geçen Nâib 1316'da Osman Mecdi ile 1317-1318'de Ömer Fevzi ve 

Müftü Ahmed Tevfik Efendilerdir.17 

Aşağıdaki Siirt Livâsının idârî yapısını gösteren tabloda da görüleceği gibi 

Siirt Mahkemesi'nin a'zâları arasında bizim aşağıda “sosyal yapı” bahsinde özellikle 

üzerinde durduğumuz “eytâm müdürü” de bulunmaktadır. Bunun dışında yine 

aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi “evkâf komisyonu” re'îsinin müftü efendi olması da 

dikkat çekicidir. Tablolarda amaç, genel yapıyı göstermektir. Dolayısı ile isimlere yer 

verilmemiştir. 

Tablo 3: Siirt Merkez Livasının Đdârî Yapısı18 
SĐĐRD SANCAĞI 

Mutasarrıf 
ME'MÛRÎN-Đ LĐVÂ 

Nâib 
Müftü 

Muhâsebeci 
Tahrîrât Müdürü 

MECLĐS-Đ ĐDÂRE-Đ LĐVÂ 
Re'îs (Mutasarrıf) 

A'zâ-yı Tabi'î A'zâ-yı müntehabbe 
Nâ'ib A'zâ 
Mütü A'zâ 

Muhâsebeci A'zâ 
Tahrîrât Müdürü Murahassa Vekili 

MECLĐS-Đ ĐDÂRE 
KALEM Đ 

EVRÂK KALEM Đ MUHASEBE KALEM Đ VERGĐ KALEM Đ 

Meclis Kâtibi Müâlzım Vâridât Masraf Kâtib 
Tahrîrât Kâtibi Me'mûr Kâtib Mukayyid Kâtib 

Müsevvid Mülâzım Mukayyid Mukayyid  
Mübeyyiz     
Mübeyyiz     
Mübeyyiz     

MAHKEME-Đ BĐDÂYET DÂ'ĐRESĐ 
HUKUK DÂ'ĐRESĐ CEZÂ DÂ'ĐRESĐ 

Re'îs Re'îs 
Müdde'î-i Umûmî Mu'âvini 

A'zâ A'zâ A'zâ A'zâ 
A'zâ 

MAHKEME KALEM Đ 
Baş Kâtib 

Zabıt Kâtibi Zabıt Kâtibi Zabıt Kâtibi 
ĐCRÂ DÂ'ĐRESĐ 

Đcrâ Me'mûru Mübâşir Mübâşir 
ŞER'ĐYYE DÂ'ĐRESĐ 

Şer'iyye Kâtibi Eytâm Müdürü Muhzır Mukâvelât Muharriri 
NÜFÛS DÂ'ĐRESĐ 

 

                                                           
17  Bitlis Vilâyet Sâlnâmesi , 1316, s. 240 
18  Burada, Siird sancağının idârî yapısını gösteren verileri aldığımız, sâlnâmelerde, 

görevlilerin isimleri de yer almaktadır, ancak maksadığmız, idârî yapıyı göstermek olduğu 
için bu isimler üzerinde durulmamıştır, bk., Bitlis Sâlnâmesi , Bitlis Vilâyet Matbaası, 2. 
Def'a, Bitlis 1316, s. 240-248, 253-256; Bitlis Sâlnâmesi , Bitlis Vilâyet Matbaası, 3. 
Def'a, Bitlis 1317, s. 190-199; Bitlis Sâlnâmesi , Bitlis Vilâyet Matbaası, 4. Def'a, Bitlis 
1318, s. 192-201 
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Tablo 3’ün devamı 

Me'mûr Kâtib 
DEFTER-Đ HAKÂNÎ KALEM Đ 

Me'mûr Kâtib Tapu Kâtibi 
ZĐRÂ'AT BANKASI ŞU'BESĐ 

Sandık Kâtibi 
NÂFĐ'A DÂ'ĐRESĐ 

Re'îs Kâtib 
A'zâ A'zâ A'zâ 

Tarîk Kâtibi 
EVKÂF KALEM Đ 

Müdür 
EVKÂF KOM ĐSYONU 
Re'îs (Müftü Efendi) 

A'zâ A'zâ A'zâ 
MA'ARĐF KOMĐSYONU 

Re'îs 
A'zâ A'zâ A'zâ A'zâ 

Kâtib 
RÜŞDĐYE MEKTEB Đ 

Mu'allim-i Evvel Mu'allim-i Sânî Hat Mu'allimi Bevvâb 
Mekteb-i Đbtidâ'î Muallimi 

TELGRAF VE POSTA DÂ 'ĐRESĐ 
Müdür 

Muhâbere Me'mûru Muhâbere Me'mûru 
BELEDÎ DÂ'ĐRESĐ 

Re'îs 
A'zâ A'zâ 

VESÂ'ĐT-Đ NAKL ĐYE-Đ ASKER ĐYE KOMĐSYONU 
Re'îs (Beledî Re'îsi)    

A'zâ (Redîf Yüzbaşısı) A'zâ A'zâ A'zâ 
Kâtib 

DÜYÛN-I UMÛMĐYE DÂ'ĐRESĐ 
Nâzır 

Müfettiş Muhâsebe Başkîtibi Tahrîrât Kâtibi 
NEZÂRET MUHÂSEBE 

KALEM Đ 
NEZÂRET TAHRÎRÂT KALEM Đ ME'MÛRÎN-Đ MÜTEFERRĐKASI  

Refîk-i Evvel Müsevvid Sevk Me'mûru 
Refîk-i Sânî Mukayyid Kolcubaşı 
Refîk-i Sâlis Mübeyyiz Süvârî Kolcu (4 kişi) 
Mukayyid Mübeyyiz Piyâde Kolcu (3 kişi) 

Sandık Emîni 
MECLĐS-Đ ĐDÂRE MAHKEMES Đ 

Müdde'î-i Umûmî 
Mu'âvini 

Tahrîrât Müdürü Mustantık Meclis Kâtibi 

TĐCÂRET VE SANÂY Đ' VE ZĐRÂ'AT ODASI HEY'ETĐ 
Re'îs-i Evvel 
Re'îs-i Sânî 

A'zâ A'zâ A'zâ 
A'zâ A'zâ A'zâ 

REJĐ DÂ'ĐRESĐ 
Me'mûr 

Kolcu (4 nefer) 
ZÂBITA DÂ 'ĐRESĐ 

Binbaşı 
Tabur Kâtibi 

BĐRĐNCĐ PĐYÂDE BÖLÜĞÜ ĐKĐNCĐ PĐYÂDE BÖLÜĞÜ BĐRĐNCĐ SÜVÂRÎ BÖLÜĞÜ 
Yüzbaşı Yüzbaşı Yüzbaşı 

Mülâzım-ı Evvel Mülâzım-ı Evvel Mülâzım-ı Evvel 
Mülâzım-ı Sânî Mülâzım-ı Sânî Mülâzım-ı Sânî 

154 nefer Mülâzım-ı Evvel (Misâfir) 
  Mülâzım-ı Sânî (Misâfir) 
  66 efrâd 
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Tablo 3’ün devamı 

POLĐS DÂ'ĐRESĐ 
Đkinci Komiser 

Üçüncü Komiser 
Üçüncü Komiser 
Üçüncü Komiser 

Polis Polis Polis Polis 
Polis 

TAHSÎLDÂR HEY 'ETĐ 
Ser Tahsîldâr 

Merkez Tahsîldârı Süvârî Tahsîldârı Süvârî Tahsîldârı 
Süvârî Tahsîldârı Süvârî Tahsîldârı Süvârî Tahsîldârı 
Piyâde Tahsîldârı Piyâde Tahsîldârı  

Hazîne Da'vâ Vekili 

 

Livâ idâre meclislerinin görevleri ise livâ dâhilinde mekteb, hapishâne, 

hastane gibi müesseselerin inşâsı, bakım ve onarımı; kazaların arası yolların 

açılması ve livanın mâlî işleri ile meşgûl olmak, vergilerin dağıtım ve toplanması, 

iltizâma verilmesi, hazinenin gelirlerinin korunması. 

1.2.1.2. Siirt Kazaları Đdari Teşkilatı  

Kaza idâre mecliseleri ise kaymakamlar başkanlığında, kaza mal müdürü, 

tahrirat kâtibi, kaza hâkimi (nâibi), müftü ve gayr-ı Müslimlerin temsilcilerinden 

oluşmaktaydı. Yine bu meclise de ikişer Müslim ve gayr-ı Müslim temsilcisi seçimle 

dâhil olmaktaydı.  

Kaza idâre meclisleri de idârî davalara bakmak, gelir ve giderlerin idâresi, 

devlet binâların inşası, korunması, bakımı, köy yollarının yapımı ve bakımı, zirâat ve 

ticâretin geliştirilmesi için livâ meclislerine tavsiyelerde bulunmak olarak 

özetlenebilir.19 

Siirt'in merkez kazasından başka Garzan Kazasının 1316'da Kaymakamı 

Hüseyin Rüşdü, 1317-1318'de Ahmed Besim; Pervari'nin 1316'da Mustafa Hilmi 

Bey, 1317'de Kaymakam Vekili Hamza Efendi, 1318'de Kaymakam Vekili 

Abdürrezzak Efendi; Eruh'un 1316'da Đsmail Sabri Bey, 1317-1318'de Bilal Edib 

Efendi; Şirvan'ın 1316-1317'de Ali Rıza Efendi, 1318'de Hacı Mehmed Necib Bey 

idi.20 Şer‘iyye sicil defterinde ise herhangi bir kaymakam adına rastlanmamıştır. 

                                                           
19  Musa ÇADIRCI, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ek onomik 

Yapısı , TTK Yayınları, Ankara, 1997, s. 10-50, 203-240, 254-260 
20  Bitlis Vilâyet Sâlnâmesi , 1316, s. 253, 261, 267, 274 
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1312-1318 yılları itibâriyle hem incelediğimiz şer'iyye sicili defterinden hem 

de salnâmelerden edindiğimiz bilgiye göre Siirt livâ merkezindeki nâib den başka 

kazalardaki nâiblik makamı münhal yani boş idi. Zaten salnâmelerde de kazaların 

Meclis-i Đdâre Hey'etleri nin nâib makamı da münhal olarak gösterilmiştir. Kaza 

idâre meclislerinin kaymakam ve nâiblerden sonra önde gelen me'mûrları 

kaymakam mu'âvini, mal müdürü ve tahrirat kâtibi ile seçilmiş iki Müslüman ve iki 

gayr-ı Müslim azası görünmektedir. Đdâre meclisi dışında kazalardaki yapılanmada 

başlıca kurumlar şunlardı: bidâyet mahkemesi (re'isi nâib efendi), nüfûs dâiresi, 

zâbıta dâiresi, polis dâiresi, tahsildar hey'eti göze çarpmaktadır. Bunun dışında bir 

takım meclisler ve komisyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yine kaza 

teşkilâtında mühim bir yer tutan Mal Müdürü'nün re'is olduğu Meclis-i Đdâre 

Mahkemesi  özellikle konumuz açısından mühimdir; zirâ bu mahkeme mâlî 

uyuşmazlıklara bakmaktaydı. 
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Tablo 4: Siirt Kazalarının Đdârî Yapısı21 
 

KAYMAKAM 
Nâib Mal Müdürü Tahrîrât Kâtibi 

MECLĐS-Đ ĐDÂRE HEY'ET Đ 
A'zâ-yı Tâbiî A'zâ-yı Müntehabe 

Re'îs (Kayamkam) A'zâ 
A'zâ-yı Tabi'iyye A'zâ 

Nâ'ib A'zâ 
Mal Müdürü A'zâ 

Tahrîrât Kâtibi  
MECLĐS-Đ ĐDÂRE MAHKEMES Đ 

Re'îs (Mal Müdürü) Müdde'î-i Umûmûmî Mu'âvini (Tahrîrât Kâtibi) 
Mustantık (Nüfûs Me'mûru) Zabıt Kâtibi 

A'zâ A'zâ 
MAL KALEM Đ 

Mal Müdürü Hazine Vekili 
Mal Müdür Mu'âvini Sandık Emini Tapu Kâtibi 

BĐDÂYET MAHKEMES Đ 
Re'îs (Nâ'ib Efendi) A'zâ 

Başkâtib Mukâvelât Muharriri 
Mübâşir Mübâşir 

MAHKEME- Đ ŞER'ĐYYE DÂ' ĐRESĐ 
Re'îs (Nâ'ib Efendi) Şer'iyye Kâtibi 

NÜFÛS DÂ' ĐRESĐ 
Me'mûr Kâtib 

POLĐS DÂ' ĐRESĐ 
Üçüncü Komiser 

Polis Polis 
TAHSÎLDÂR HEY'ET Đ 

Ser Tahsîldâr 
Süvârî Tahsîldârı Süvârî Tahsîldârı 
Süvârî Tahsîldârı Piyâde Tahsîldârı 

ZÂBITA DÂ' ĐRESĐ 
Zâbıta Me'mûru Bölük Emîni 

Süvâri (17 Nefer) Piyâde (4 Nefer) 
TELGRAF VE POSTA ŞU'BES Đ 

Telgraf ve Posta Me'mûru 
Çavuş Çavuş 

VESÂ' ĐT-Đ NAKL ĐYE-Đ ASKER ĐYE KOMĐSYONU 
Re'îs (Kaymakam) 

A'zâ A'zâ 
A'zâ (Nüfûs Me'mûru) A'zâ 

1.2.1.3. Siirt Nahiyeleri Đdari Teşkilatı  

Vilâyet, livâ ve kazâdan sonra idârî yapılanmada nâhiyerin de mühim bir yeri 

bulunmaktaydı. Nâhiyelerin başında birer nahiye müdürü, bir müdür muavini, bir 

vergi kâtibi, bir kâtib ve üç aza bulunyordu. Şer‘iyye sicil defterinde herhangi br 

                                                           
21  Bitlis Sâlnâmesi , Bitlis Vilâyet Matbaası, 2. Def'a, Bitlis 1316, s. 253-256, 261-262, 267-

270, 274-277; Bitlis Sâlnâmesi , Bitlis Vilâyet Matbaası, 3. Def'a, Bitlis 1317, s. 200-204, 
215-216, 205-209, 210-214; Bitlis Sâlnâmesi , Bitlis Vilâyet Matbaası, 4. Def'a, Bitlis 
1318, s. 202-206, 217-219, 207-211, 212-216 
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nâhiye müdürü adına tesâdüf olunmadı. Sâlnâmelere göre nâhiyelerin 1316-1318 

yıllarında müdürleri ise şu kişilerdi: 22 

Tablo 5: Bitlis Vilayet Sâlnâmesine Göre 1316-1318 Nahiye Müdürleri  

Kazası Nahiyesi Dönemi Müdürü 
Garzan  Rıdvan  1316 

1317 
1318 

Şâkir Efendi 
Melkûn Efendi 
(münhal) 

 Barınç  1316-1317-1318 Şeyh Mehmed Efendi 
 Melikan  1316 (münhal) 
Eruh  Dirgül  1316 

1317-1318 
Abdurahman Ağa 
Şırnaklı Abdurrahman Ağa 

 Fındık  1316 
1317 
1318 

Hacı Reşid Ağa 
Züngülü Hacı Reşid Ağa 
(münhal) 

 Lodi  1316-1317 Abdullah Ağa 
Şirvan  Hasras 1316-1317-1318 Hacı Ağa 
 Đskonbo  1316 

1317-1318 
Hacı Resul Efendi 
(münhal) 

 Manar 1316-1317-1318 Kasım Ağa 
Siirt Hüseyni  1317-1318 Hasan Ağa 

 

Nâhiyeler genellikle bir müdür, bir müdür mu'âvini ile Rıdvan nâhiyesinde 

olduğu gibi bir vergi kâtibi, bir kâtib ve üç seçilmiş a'zâ vâsıtasıyla yönetilmekteydi. 

1.2.1.4. Belediye  

Ötedenberi Đstanbul'da bir şehremâneti bulunmakta ve bu şehremâneti başka 

şehirlerin de beledî işlerine karışmakta, yine Đstanbul birçok belediye adı altında 

teşkilâtlanmış olmakla berâber taşrada ancak 1864 vilâyetler nizâmnâmesinin 4. 

Maddesi ile “her bir köy bir belediye dairesi sayılır” hükmünü getirmişse de bu 

hükümden bir teşkilâtlanma çıkmayacağı açıktır. 1867 nizâmnâmesi ile öncelikle 

memleketin büyük şehirlerinde uygulamanın nasıl olacağına dair hükümler getirildi. 

Bu nizâmnâme ile belediyelerin kuruluş ve görevlerine yer verilmiştir. Buna 

göre belediyelerin öncelikli görevleri, şehirlerin cadde, sokak, meydan tanzimi, 

kaldırım, su yolu, kanalizasyon yapımı ve onaramına bakmak, yoksullara yardım 

edecek, aydınlatma, pazar yeri kurulması, yangın önleyici tedbirler alınması gibi 

işlere bakmaktı. 

                                                           
22  Bitlis Vilâyet Sâlnâmesi , 1316, s. 256, 268-269, 277; 1317, s. 199, 203, 204, 205, 208, 

209, 213, 214; 1318, s. 201, 205, 206, 210, 215, 216 



düzeltme 25

Oluşturulan belediye meclisleri nin emrinde çeşitli dinî grublardan teftîş 

me'murları, zabtiye kuvvetlerinden bir piyâde takımı bulunacak ve denetim işini 

yapacaktı. 

Belediye re'isi vali veya mutasarrıf tarafından hükûmet me'mûrları arasından 

görevlendirilecek ve bu işi fahrî olarak yapacaktı. Belediye meclisi altı üyeden 

oluşacaktır. Re'is meclisin aldığı kararları uygulayacak ve belediye meclisine 

başkanlık edecektir. Şehrin mühendis, hükûmet tabibi gibi görevlileri müşâvir sıfâtı 

ile belediyede görev yapacaklardır. Meclis üyeleri vücûh tan yani o yerin i'tibârlı 

kişilerinden secilecektir. Belediye re'isinin bir yardımcısı olacaktır. Belediye meclisi 

şehrin mâlî, adlî ve mülkî işlerine karışamaz, gelirlerinden fazla harcama 

yapamazdı. Belediye esnâfın denetimi, şehir içi yol, sokak yapım ve onarımı, itfaiye 

işleri, sağlık ve sosyal yardım işleri ile uğraşacaktır. 

Ancak başlangıçta bütün imparatorluk dâhilinde başarılı bir teşkilâtmanma 

gerçekleştirilemedi. Birçok belediye vergi toplamaktan ileriye gidemediği gibi bir 

kısım yolsuzluk hadisesine belediye mensûblarının adı karıştı. Özellikle belediye 

muhasebe ve sair kayıtları düzenli tutulamadı. Bu teşkilâtın umulan gibi 

işleyememesinin başlıca sebebi yetişmiş belediyeci eksikliğinden 

kaynaklanmaktaydı.23 

Şer'iyye sicil defterinde Siirt Belediyesi ve belediyeciliğine dâir çok özel bir 

ma'lûmât yok ancak başta Re'îs Hâmid Efendi olmak üzere Belediye Tabibi Karabet 

Misak, Belediye çavuşları Bekir Ağa bin Esad Efendi, Ali Çavuş ve Hasan Ağa'nın 

adları muhtelif yerlerde şâhid olarak geçer.24 Aynı Hâmid Efendi 1316 ve 1318'de de 

re'îstir. Sâlnâmelere göre Siirt Belediye Dâ'iresi re'îs, doktor, dört a'zâ bir kâtib ve 

sandık emîninden oluşmaktaydı.25 

1.2.1.5. Mahalli Amir ve Me’murlar  

Aşağıdaki tabloda şer'iyye sicil defterinde adları muhtelif vesileler ile geçen 

Siirt'te görev yapan idârî personelin adları bulunmaktadır. Bunlardan mahkeme ile 

ilgili olanlar, mutasarrıf, müftü, naib, nakib, belediye personeli, eytâm müdürü, gayr-ı 

Müslim temsilcileri ilgili başlıklar altında incelenmiştir. Diğerlerin büyük bir kısmı ya 

                                                           
23  ÇADIRCI, a.g.e., s. 273-278 
24  S.Ş.S., numara: 420, s. 40, 54, 84, 86, 160 
25  Bitlis Vilâyet Sâlnâmesi,  1318, s. 197 
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mahkemelerde şâhidlik yapmışlar veya bir şekilde bir mülk tarif edilirken 

kendilerinden bahsolunmuştur. 

Tablo 6: Siirt'te Görev Yapan Mülkî Amir ve Me'mûrlar 
 

Adı  Görevi  
Ali Rıza26 Siirt Mutasarrıfı 
Behram Saib27 Siirt Mutasarrıfı 
Ahmed Tevfîk Müftü28 
Ahmed Tevfik Siirt Nâ'ib V., Müfti29 
Mustafa Naim Efendi, Çarşambavîzâde Said Efendi hafidi Bitlis Nâ'ibi30 
Müftizâde es-Seyyid Yusuf Sıdkı Efendi Siirt Nâ'ibi31 
Es-Seyyid Hâfız Đbrahim Siirt Nâ'ibi32 
Đbrahim Edhem Efendi Siirt Nâ'ibi33 
Osman Efendi Siirt Nâ'ibi34 
Osman Mahsidî Nâ'ib 
Đbrahim Sırrı Siirt Nâ'ibi, sâbık Biga Nâ'ibi35 
Ahmed Fazıl Efendi Siirt Nâ'ibi, sâbık36 
Es-Seyyid Ahmed el-Kadirî Nakib 
Hamid Efendi bin Abdülfettah Siirt Belediye Re'isi37 
Ali Çavuş Belediye Çavuşu 
Bekir Ağa bin Esad Belediye Çavuşu 
Hasan Ağa Belediye Çavuşu 
Karabet Misat Efendi Belediye Tabibi 
Musa Efendi bin Kasım Arâzî Me'mûru V. 
Kıs Mansur Efendi ibn-i Yosef Ayn-ı Haleb Mh. Re'is-i Ruhânîsi38 
Mustafa Murad Efendi Beytü'l-Mâl Me'mûru 
Hacı Abdülmecid Efendi ibn-i Mevlüd Efendi Bidâyet Mahkemesi A'zâ Mülâzımı 
Mahmud Rasim Efendi bin Hacı Seyyid Süleyman Bidâyet Mahkemesi Başkâtibi 
Abdülhadi Efendi ibn-i Hacı Derviş Efendi Bidâyet Mahkemesi Zabtiye Ketebesinden 
Süleyman Efendi Defter-i Hakanî Başkâtibi 
Yusuf Efendi ibn-i Ayvaz Düyûn-ı Umûmiye Muhasebe Ketebesinden 
Cemal Efendi Düyûn-ı Umûmiye Sandık Emîni 
Kastomas veled-i Kasmarat Ermeni Keşişi39 
Hoca Hüseyin Efendi bin Mahmud Efendi40 Evkâf Müdürü41 
Hasan Efendi ibn-i Hüseyin Evrâk Me'mûru 
 

                                                           
26  S.Ş.S., numara: 420, s. 1 (14 R 1312) 
27  S.Ş.S., numara: 420, s. 121 (19 Mayıs 1312) 
28  S.Ş.S., numara: 420, s. 1 (14 R 1312) 
29  S.Ş.S., numara: 420, s. 89 (30 N 1313), s. 105 (3 Ra 1314) 
30  S.Ş.S., numara: 420, s. 32 (28 N 1312) 
31  S.Ş.S., numara: 420, s. 117 (24 C 1314) 
32  S.Ş.S., numara: 420, s. 79 (6 Ş 1313) 
33  S.Ş.S., numara: 420, s. 110 (26 Ra 1314) 
34  S.Ş.S., numara: 420, s. 80 (4 Ş 1313); Muş Nâ'ibi, s. 90 (2 KS 1311) 
35  S.Ş.S., numara: 420, s. 7 (14 R 1312) 
36  S.Ş.S., numara: 420, s. (14 R 1312) 
37  S.Ş.S., numara: 420, s. 53 
38  S.Ş.S., numara: 420, s. 77 
39  S.Ş.S., numara: 420, s. 47 
40  S.Ş.S., numara: 420, s. 13 
41  S.Ş.S., numara: 420, s. 53 
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Tablo 6’nın devamı 

Abdülhakim Efendi Eytâm Müdürü 
Bekir Sıdkı Efendi ibn-i Ahmed Ağa Eytâm Müdürü 
Đsmail Hazine Me'mûru 
Abdi Efendi ibn-i Seyyid Abdülgani Đcrâ Me'mûru 
Abdi Niyazi Efendi Đcrâ Me'mûru 
Hüseyin Efendi Đcrâ Me'mûru 
Abdurrahman Efendi ibn-i Hacı Musa Liva Mahasebe Kalemi Ketebesinden 
Nuri Efendi ibn-i Abdullah Liva Mahasebe Kalemi Ketebesinden 
Mustafa Efendi ibn-i es-Seyyid Hamid Liva Muhasebe Ketebesinden 
Halil Efendi ibn-i Đsmail Berşo Livâ Muhasebe Ketebesinden 
Behcet Efendi ibn-i Yusuf Ağa Liva Muhasebe Ketebesinden, Hazine Vekili 
Abdülmecid Efendi bin Şaban Efendi Livâ Tahrîrât Müdürü 
Ömer Niyâzi Efendi Mahkeme-i Şer'iyye Başkâtibi 
Es-Seyyid Yusuf Hayali Efendi bin el-Molla 
Abdürrezzak 
Efendi ibn-i el-Hac Mehmed Efendi 

Mahkeme-i Şer'iyye Başkâtibi 

Es-Seyyid Abdülaziz Vehbi Efendi Mahkeme-i Şer'iyye Kâtibi 
Mehmed Efendi bin Ferhad Ağa Mahkeme-i Şer'iyye Mukayyidi 
Ahmed Nazım Efendi ibn-i Hoca Hüseyin Muhasebe Başkâtibi 
Derviş Mehmed Muhasebeci 
Hacı Ömer Efendi Nüfûs Me'mûru 
Gavri Rufail ibn-i Elyasi Patrik Vekili42 
Hoca Yusuf Siirt Bidâyet Mahkemesi A'zâ Mülâzımı 
Mahmud Siirt Bidâyet Mahkemesi Başkâtibi 
Es-Seyyid Mehmed Esad Efendi ibn-i Đsmail Hakkı 
Efendi 

Siirt Düyûn-ı Umûmiye Nezâreti Muhasebe 
Başkâtibi 

Mustafa Murad Efendi Siirt Livâ Muhasebecisi43 
Abdürrezzak bin Şeyh Ömer bin Hacı Đsmail Siirt Nüfus Me'mûru 
Hacı Đbrahim Efendi ibn-i Muharrem Siirt Telgraf Müdürü 
Daylan Efendi Düyûn-ı Umûmiye Müfettişi 
Peder Kasi Abraham Süryani Patriği V.44 
Mehmed Said Efendi ibn-i Seyyid Hüseyin bin Seyyid 
Abdülaziz 

Tahrîrât Kalemi Ketebesinden 

Said Efendi ibn-i Damyan bin Huş (Rum) Zerki Memlahası Müdürü45 
Ahmed Efendi ibn-i Hacı Đsmail Garzan Mal Müdürü 
Tahir Çavuş bin Şerif Rıdvan Zâbıta Me'mûru 
Ahmed ibn-i Mehmed Efendi bin Mustafa Efendi Zerki Nâhiyesi Müdürü (Şirvan) 

1.2.1.6. Askeri Birlikler  

Aşağıdaki tabloda inceleme konumuz olan defterde, özellikle daha aşağıda 

(s. ?) üzerinde durduğumuz asker terekeleri  gibi konularda adları zikredilen 

muhtelif askerî birlikler verilmiştir. Ancak, meselâ 32. Alay ile Nizâmiye 32. Alayın, 

Jandarma Alayı (Siirt) ile Jandarma 1. Alayın (Erzurum) aynı birlikleri mi ifâde ettiği 

defterdeki verilerden anlaşılamamıştır. Bunun yanında mensuplarının bir şekilde 

                                                           
42  S.Ş.S., numara: 420, s. 77 
43  S.Ş.S., numara: 420, s. 36 
44  S.Ş.S., numara: 420, s. 122 
45  S.Ş.S., numara: 420, s. 77, 78 
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Siirt'le alakası olması dolayısıyla Van, Erzurum, Kerkük, Bitlis gibi yerlerdeki askerî 

birliklerin de isimleri tabloya dahil edilmiştir. 

Tablo 7:  Siirt'te Arâm-Saz Akserî Birlikler46 
ORDU ALAY  TABUR BÖLÜK  YERĐ 

4. Ordu (4. Kolordu) 
(Diyarbekir'de) 

 Zabtiye 3. 1. Siirt 
32. 3. 2. Diyârbekir 
5. 2. 1.  

Jandarma 1. 3. 1. Bayezid/Erzurum 

Jandarma 
3. 

1. Süvari 
Bitlis 

2. 
Merkez 2. Süvari 

Nizâmiye 29. 

1. 2. 

Siirt 
3. 

1. 
2. 
3. 
4. 

4. 2. 
Van 

Şatak/Van 
Nizâmiye 30. 

2. 

4. Van 

Nizâmiye 31. 

2. Kerkük 
3. 

Van 
4. 

3. 
1. 

Siirt 

2. 
3. 

Nizâmiye 32. 
1. 

1. 
2. 
3. 
4. 

2. 2. Muş 
Nizâmiye 73. 4.  Diyarbekir 

Zabtiye 
1. 4. 

Bitlis 
3. 

1. 
2. 

1.2.1.7. Askeri Amirler  

Yine çoğu tereke meselesi ile alakalı olmak üzere, bir kısmı da şâhid olarak 

çeşitli rütbelerde askerî ümerânın da adlarından bahsetmekte fayda vardır. 

Bunlardan Siirt'te ârâm-sâz (konuşlanmış) Nizâmiye 31. Alay Kumandanı Miralay 

Salih Bey ibn-i Yakub Bey'in ismi Haleb Redif Binbaşısı iken vefât eden Aziz 

Efendi'nin oğlu Server'e vasî ta‘yîn olunmuştur.47 Diğer bir Miralay Şevki Efendi'nin 

dâhil olduğu bir mahkemeye göre ise zevcesi olan aslen Erzurumlu Saadet Hanım'ın 

                                                           
46  S.Ş.S., numara: 420,  s. 1, 5, 8, 26, 30, 36, 74, 82, 84, 85, 102, 104-106, 109, 123, 124, 

135, 140, 149, 153-155, 165-168, 186, 190 
47  S.Ş.S., numara: 420, s. 129 
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babasından kalan mirâsın taksimi48 ve Rahmiye Medresesi vakfiyesinin şühûdü'l-hâli 

olarak adı geçmektedir.49 

Tablo 8:  Siirt'te Mukîm Askerî Ümerâ 
ADI RÜTBES Đ BĐRLĐĞĐ 

Salih Bey ibn-i Yakub50 Miralay Nizâmiye 31. Alay Kumandanı 

Şevki Bey51  Redif Miralayı Siirt Kumandanı 

Âkif Bey bin Arif Bey bin Mustafa Bey52 Binbaşı 32. Al. 1. Tabur 

Osman Nuri Efendi53  Redif Binbaşı  

Alaeddin Efendi54 Binbaşı Siirt Redif Taburu 

Aziz Efendi ibn-i Abdullah Efendi55 Binbaşı Haleb Redif Taburu 

Abdülhamid Ağa ibn-i Mehmed Efendi bin Mustafa 
Efendi56 

Binbaşı Siirt Jandarma Taburu 

Şeyh Musa Efendi ibn-i Mahmud bin Ahmed Ağa57 Yüzbaşı 4. Ordu Nizâmiye 32. Al. 3. Bölük  

Halil Efendi ibn-i Abdullah ibn-i Mehmed58 Yüzbaşı 4. Ordu Nizâmiye 32. Al. 3. Bölük 

Yusuf Ağa bin Hacı Mehmed bin Yakub59 Yüzbaşı Siirt Jandarma Taburu, Piyade 1. Bölüğü 

Đbrahim Efendi bin Hüseyin60 Yüzbaşı 4. Ordu Nizâmiye 29. Al. 1. Taburu 

Hüseyin Ağa bin Mustafa61 Yüzbaşı Kerkük Nizâmiye 31. Al. 2. Bölüğü 

Hacı Hasan Ağa ibn-i Abdurrahman bin Abdullah62 Yüzbaşı Jandarma 3. Taburu Süvari 1. Bölüğü 

Çerkes Mehmed Ağa63 Yüzbaşı 4. Ordu 5. Alay, 2. Tabur, 1. Bölüğü 

Ferhad Ağa64 Yüzbaşı  

Yusuf Efendi ibn-i Hasan 65 Piyâde Yüzbaşı Bayezid Jandarma 1. Alayı, 3. Taburu, 1. 
Bölüğü 

Halil Bey bin Şevki Efendi66  TabibYüzbaşı Nizâmiye 29. Al., 4. Taburu (Van) 

Yusuf Efendi ibn-i Osman Mülâzım-ı Sânî Siirt Redif Taburu 

Hacı Halil Ağa ibn-i Mahmud bin Hacı Berho Mülâzım-ı 
Evvel 

Siirt Jandarma Taburu 

 

                                                           
48  S.Ş.S., numara: 420, s. 168 
49  S.Ş.S., numara: 420, s. 190 
50  S.Ş.S., numara: 420, s. 129 
51  S.Ş.S., numara: 420, s. 168, 189 
52  S.Ş.S., numara: 420, s. 8 
53  S.Ş.S., numara: 420, s. 38 
54  S.Ş.S., numara: 420, s. 106 
55  S.Ş.S., numara: 420, s. 129 
56  S.Ş.S., numara: 420, s. 173-174 
57  S.Ş.S., numara: 420, s. 8 
58  S.Ş.S., numara: 420, s. 8 
59  S.Ş.S., numara: 420, s. 5 
60  S.Ş.S., numara: 420, s. 5-6 
61  S.Ş.S., numara: 420, s. 6 
62  S.Ş.S., numara: 420, s. 169 
63  S.Ş.S., numara: 420, s. 82, 85 
64  S.Ş.S., numara: 420, s. 87 
65  S.Ş.S., numara: 420, s. 102 
66  S.Ş.S., numara: 420, s. 129 
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Tablo 8’in devamı  

Bahri Efendi ibn-i Hâfız Ahmed Efendi Mülâzım-ı Evvel Nizâmiye 31. Al. 3. Tabur 1. Bölük 

Đsmail ibn-i Said bin Đsmail Mülâzım-ı Sânî Nizâmiye 32. Al. 1. Tabur 

Veli Ağa ibn-i Ali Ağa bin Abdullah Ağa Mülâzım-ı Sânî Nizâmiye 31. Al. 3. Tabur 1. Bölük 

Yusuf ibn-i Đdris Ağa Mülâzım-ı Sânî Nizâmiye 31. Al. 3. Tabur 2. Bölük 

Hamdi Efendi ibn-i Mehmed Efendi Kolağası Siirt Redif Taburu 

Hamza ibn-i Merhamo Şeyh Şemseddin Onbaşı Redif Taburu 4. Bölüğü 

Halil bin Ahmend bin Veli, Hekimhanlı Onbaşı Siirt Redif Taburu 8. Bölüğü 

Tahir bin Şerif Çavuş Siirt Jandarma 3. Taburu, Rıdvan Nh. Zabıta Me'mûru 

Ali bin Bilal bin Levend Çavuş Bitlis Zabtiye Alayı, 3. Taburu 2. Bölüğü 

Faik Efendi Çevuş Siirt Nizamiye 31. Alayı 3. Taburu. 3. Bölüğü 

Rüstem bin Osmana Ağa ibn-i Reşid Ağa Çavuş Siirt Jandarma Alayı 3. Taburu 1. Süvari Bölüğü 

Said ibn-i Kasım Piyade Onbaşı Siirt Jandarma Taburu 

Hasan bin Đsmail bin Pertev Onbaşı Bitlis Süvari Zabtiyesi 

Temo bin Ahmed bin Temo Onbaşı Bitlis Zabtiye Alayı 

Kato ibn-i Ahmed bin Ali Onbaşı Bitlis Zabtiye Alayı 

Mehmed ibn-i Ali Onbaşı Bitlis Jandarma Alayı 

 

1.3. ŞER'Î MAHKEMELER 

1.3.1. Klasik Dönemde Mahkemeler  

Mahkeme, bir konu veyâ dava hakkında hüküm verilen yer demektir. Genel 

anlamda ise emîr, halife, sultan, padişah veya devlet başkanı adına hüküm verilen 

ve bu nâmına hüküm verilen kişinin kendisine nâib veya vekil ta'yîn ettiği kişi 

tarafından hüküm verilmesidir.67 

Arapça hükm  kökünden mekân ismi olarak türetilmiş (çoğulu mehâkim ), 

hüküm verilen yer, yargılama yeridir. Fıkhî olarak ise kadıların içinde davalara 

baktıkları daire ve makamı ifâde eder. 

Kur'ân-ı Kerîm'de mahkeme  kelimesi yer almaz. Đlk islâmî devirlerde de 

mahkeme ta'biri kullanılmayıp, daha çok yargılama yapacak kişinin özellikleri 

üzerinde durulmuştur. Mahkeme yerine daima kadı  ve yargı kararı mânâsına kaza 

kelimesi kullanılmıştır. Kelime ıstılah olarak ilk defa Kâsânî ve Kâdıhân gibi (VI/XII. 

                                                           
67  Ekrem Buğra EKĐNCĐ, Tanzimat ve Sonrası Osmanlı Mahkemeleri , Arı-Sanat Yay., 

Đstanbul 2004, s. 23 
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Yüzyıl) fukahâsının eserlerinde görülmeye başlamış, XIX. Yüzyılda ise bu günki 

mânâsına bulmuştur.68 

Konumuz açısından baktığımızda kadı adı verilen hâkimleri belli bir yerde 

davâ görüp çözümlemek üzere devlet başkanı veyâ pâdişâh ta'yîn ederdi. Hz. 

Muhammed hem peygamber, hem devlet başkanı hem de zamanının kadısı  idi. Hz. 

Muhammed'i ta'kîb eden ilk halifeler de aynı konumdaydılar. Ancak zaman geçtikçe, 

sınırlar genişledikçe teb'a arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için nâibler yani kadı 

veyâhut devlet başkanı temsilcileri başka şehir veya yerlere ta'yîn edilmişlerdir. 

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat yıllarına gelinceye kadar mahkeme  tabirinden 

anlaşılan yalnızca islâm hukukuna göre karar veren kadı veya vekillerinin bulunduğu 

mekân veya uygulama anlaşılmaktaydı ve yalnız bir mahkeme bulunmaktaydı. 

Bu mahkemelerde genellikle Hanefî mezhebi fıkhına göre hüküm verilir, 

ancak davacı veya davalının talebi olursa, başka mezhebe göre fetvâ alınır ona göre 

karar verilirdi. Gayr-ı Müslimlerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları kendi ruhânî 

meclislerinde hallonuyorsa da taleb halinde şer'î mahkemelerde kadılar tarafından 

da mahkemeleri yapılmaktaydı. 

Hiçbir zanlı kadının yazılı hükmü olmadan cezâlandırılamazdı. Hükümlerin 

yerine getirilmesi ancak “bey sıfatı ta şıyanların hakkıydı ”, fakat kadının hükmü 

olmadan en küçük para cezâsını bile tatbik edemezlerdi. Zanlı muhakkak surette 

kadının huzuruna gelip, gereken cezâyı almış olmalıydı.69 

Tanzimat sonrasına gelinceye kadar gerek islâm dünyasında gerekse 

Osmanlı coğrafyasında bu günki mânâda bir adliye veya mahkeme binası anlayışı 

bulunmuyordu. Kadılar, verdikleri hükümlerde hakem olarak görev yaparlardı. 

Kadıların, muhakeme talebini red etme hakkı bulunmuyordu. Hz. Muhammed (SAV) 

zamanından başlamak üzere ayak üstü mahkeme kurulabilirdi. Ancak mahkemeler 

genellikle aynı zamanda medrese vazifesi de yapan câmilerde, câmilerin önünde, 

kadı eğer müderris ise, medresede ve genel olarak kadının evinde görülürdü. Bunun 

dışında kadı veya nâib gerektiğinde mesela cinâyet mahallinde keşif yapıp 

mahkeme kurabilirdi. Kadılar ve özellikle nâibler köylere dava görmeye giderlerdi. 

                                                           
68  M. Fahrettin ATAR, “Mahkeme”, D.Đ.A., Cilt: 27, s. 
69  Halil ĐNALCIK, Osmanlı Đmparatorlu ğu, Klasik Ça ğ (1300-1600), Çeviren: Ruşen 

SEZER, Y.K.Y., Đstanbul 2004, s. 81 
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Şeri'ât alanı dâhilindeki medenî hukuk davalarında kadı tarafından verilen kararlara 

sultan dahi müdâhale edemezdi.70 

Özellikle tereke ve miras meselelerinde kadı veya nâibin eğer vâris arasında 

çocuk veyâ yardıma muhtac yaşlı veyâhud aklı ermeyen büyük varsa bunların 

hakkını korumak üzere derhâl meseleye müdâhil olurdu. Mirâs davalarında eğer 

görünürde bir vâris yoksa, mirâs bir yıl süre ile vasînin elinde kalır, hazine o mirasa 

ancak bir yılın sonunda el koyabilirdi.71 

Mahkemelerde kadı veya nâib; davacı, davalı veya şahidlerle konuşmaz, 

selamlaşmaz, eğer selâm verilirse onu iade ederdi. Kadı konumundaki kişinin laubali 

tavırları hoş karşılanmamış hatta yasaklanmıştır. Bunlardan başka kadı mahkeme 

esnâsında, temiz bir giysi giymek mecburiyetinde idi. Kadının davacı, davalı ve 

şahidlerle yemek yemesi, hediyeleşmesi de yasaklanmıştır. 

Mahkemelerde dâimâ kadınlara öncelik verilirdi yani önce varsa kadın 

dinlenir, yoksa öncelik davacının olurdu. Eğer vekili de yoksa gâib kişiler hakkında 

hüküm verilmezdi. Davacı iddiasını dile getirir, davalıya ne diyeceği sorulurdu. 

1.3.2. Tanzimat ve Sonrası Mahkemeler  

III. Selim zamanından başlamak üzere şer'î mahkelerin daha doğrusu 

kadıların yetkileri azaltılmaya ve sınırlanmaya başlandı. Osmanlı Devleti'nde ilk def'a 

Đstanbul Kadılığı resmî bir binâya taşındı. 1254/1838'de kadıların yetkilerini kötüyü 

kullanmalarını önlemek üzere tarik-i ilmiyeye dair Cezâ Kanunnâme-i Hümâyûn'u 

çıkarıldı. Kazaskerler Sadrazam'a bağlıyken Şeyhülislâmlığa bağlandı, şeyhülislâm 

da Meclis-i Vükelâ'ya dâhil edilerek aynı zamanda siyâsî bir kimlik kazanmış oldu. 

1271/1855 tarihli nizâmnâme ile kadıların ta'yîn esâsları belirlendi; buna göre 

ehil olduğu sürece kadıların görev yapma usûlü benimsendi. Kadıların görev 

bölgeleri ise eski usûle uygun şekilde derecelerine göre yapılmaya başlandı. 

1270/1854'de kadı yetiştirmek üzere Muallimhâne-i Nüvvâb  adıyla bir medrese 

kuruldu.72 

                                                           
70  Đlber ORTAYLI, “Osmanlı Devletinde Kadı”, D.Đ.A., Cilt:24, s. 49-51 
71  ĐNALCIK, a.g.e., s. 81 
72  Hamiyet Sezer FEYZĐOĞLU, Tanzimat Döneminde Kadılık Kurumu ve Şer'î 

Mahkemelerde Düzenlemeler , Kitabevi Yay., Đstanbul 2010, s. 64-66 
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1276/1859'da yeni bir nizâmnâme ile şer'î mahkemelerinin alanı iyice 

daraltılarak evkaf, kassâm ve kazasker mahkemelerinin görev ve yetkileri yeniden 

belirlendi. 

1284/1867'de şer'î mahkemeler dışında idârî ve adlî yeni mahkemeler 

kuruldu ve bunların görev alanları belirlendi. Yine aynı tarihte çıkarılan Divân-ı 

Ahkâm-ı Adliye Nizâmnâmesi ile aile, miras, vakıf konuları ile şahsa karşı işlenen 

suçlara dair yargılamalar dışındaki konular şer'î mahkemelerin yetki alanından 

çıkarıldı. Aynı tarihli Şûrâ-yı Devlet Nizâmnâmesi ile idârî yargı yetkisi, şer'î 

mahkemelerin elinden alındı. 

1286/1871 tarihinde Nizâmiye Mahkemeleri73 kurulunca Osmanlı Devleti'nde 

ikili (düalist) bir hukuk ortaya çıktı. Böylece Osmanlı ülkesinde iki adlî mahkeme ayrı 

ayrı sahalarda yargı görevini yürütmeye başladı. 1286/1870 tarihinde Havale ve Đcrâ 

Cem'iyetleri kurulunca, bunlar kendi sahaları ile ilgili icraata başlayıp, ilgili yetkileri 

şer'î mahkemelerin elinden aldılar. Nizâmiye mahkemelerinin yurt çapında 

teşkilâtlanması ile vazifesiz kalan kadılar bu mahkemelerin re'isliği ile 

görevlendirildiler. Böylece mahkeme yerine şer'î ve nizâmiye mahkemesi tabiri 

kullanılmaya başlandı. 

1290 yılında çıkarılan Meclis-i Tedkîkât-ı Şer'iyenin Vezâ'ifini Hâvi 

Ta'lîmât  ile iki mahkemenin yetkileri tesbit edilerek, şer'î mahkemeler yalnızca vakıf 

mallarına, hacre, vasiyete, vasî ta'yîn ve azline, yetim mallarına, vakıfların borç 

ilişkilerine, miras hukukuna ve sâir şer'î haklara ilişkin davalara bakacak, bunlar 

dışında kalan davalar ise Nizâmiye mahkemelerinde görülecekti. 

1331/1913 tarihli Kanun-ı Muvakkat  ile şer'iyye mahkemelerinin teşkilât ve 

görevleri yeniden düzenlendi. Bu düzenleme ile niyâbet usûlü ve sınırlı kadılık 

düzeni sonlandırıldı. Kadılık için en az 25 yaş sınırı getirildi. 1302/1909'da Mekteb-i 

Nüvvâb, 1326/1908'de Mekteb-i Kuzât, 1327/1909'da Medresetü'l-Kuzât adını alan 

hukuk fakültesi mezunu olmayanların hâkim (kadı) olamayacağı hükme bağlandı. Bu 

arada 1332/1914'de Islah-ı Medâris Nizâmnâmesi ile Dârü'l-Hilâfeti'l-Aliyye adıyla 

yüksek dinî bir okul açıldı. 1335/1916'da kazaskerlik ve evkaf mahkemeleri de dahil 

olmak üzere bütün şer'iyye mahkemeleri Adliye Nezâreti'ne bağlanarak Temyiz 

Mahkemesi'nde Şer'iyye adıyla yeni bir daire teşkîl olundu. 

                                                           
73  Ekrem Buğra EKĐNCĐ, Osmanlı Mahkemeleri , Arı Sanat Yayınevi, Đstanbul, 2004, s. 125 

vd. 
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Mondros Mütarekesi sonrası 1338/1919'da şer'î mahkemeler tekrâr 

Şeyhülislamlığa bağlandı. T.B.M.M.'nin teşkîlini müteakib dört sene daha şer'iyye 

mahkemeleri görevine devâm etti. 1342/1924'de Mehâkim-i Şer'iyye'nin ilgasına ve 

Mehâkimin Teşkilâtına Ait Ahkâmı Muaddil Kanun ile şer'î mahkemelere son 

verilmiştir.74 

Đnceleme konumuz olan Siirt Şer'iyye Sicil defteri de yukarıda bahsettiğimiz 

adlî değişikliklerin sonucunda orta çıktığından, konular da sınırlanmış durumdadır. 

Yine yukarıda îzâh ettiğimiz gelişmeler doğrultusunda elimizdeki defterdeki dava 

konuları nerdeyse tamâmen aile hukukuna ayrılmış denilebilir. 

1.3.3. Mahkemenin Unsurları  

1.3.3.1. Kazasker (Kadıasker)  

Kadıasker, lügat manası olarak asker kadısı veya ordu kadısı75 demektir. 

Osmanlı Devleti'nde kadıaskerlik, ilmiye teşkilâtının ve dolayısı ile kadılığın en üst 

makamı olmak hasebiyle şeyhülislam ile berâber üzerinde durulması gereken bir 

müessesedir. Zaten kadılar, kadıaskerler vâsıtasıyla doğrudan sadarete bağlı kabul 

edilmişlerdir. Çünkü kadıaskerler sadaret'e bağlıydılar. Kadıaskerlik müessesesinin 

temeli Abbâsîlere kadar gider ve Selçuklular, Memluklular, Karamanlılar, 

Harezmşahlar ve sair Türk devletlerinde dahi görülür. Osmanlı Devleti'nde biri ordu 

diğeri de ahali davalarına bakan iki ayrı kadı olup, kadıaskerlik ilk defa I. Murad 

zamanında ihdâs olundu. 1480 yılına kadar bir kadıasker var iken bu tarihte 

hududların bir hayli genişlemiş olması itibariyle sayı Anadolu ve Rumeli 

kadıaskerlikleri olarak ikiye çıkarıldı. Kadıaskerler, en üst kadı ve müderrislerden 

tayin olunurdu. Kadıların ve üst düzey müderrislerin ta'yînleri kadıaskerlerin teklif ve 

sadaretin oluru ile yapılırdı.76 

                                                           
74  Halil CĐN, “Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku ve Yargılama Usulleri”, 150. Yılında 

Tanzimât , Yayına Hazırlayan: Hakkı Dursun YILDIZ, T.T.K. Yay., Ankara 1992, s. 24-26; 
Tanzimât ve sonrası yargıda ve kadılık ile naiblik kurumlarında yapılan yeni 
düzenlemeler için ayrıca bk., Hamiyet Sezer FEYZĐOĞLU, Tanzimat Döneminde 
Kadılık Kurumu ve Şer'î Mahkemelerde Düzenlemeler , Kitabevi Yay., Đstanbul 2010, 
s. 47 vd. 

75  PAKALIN, O.T.D.T.S., Cilt: II, s. 229 
76  PAKALIN, a.g.e., Cilt: II, s. 229-235, UZUNÇARŞILI, Đlmiye Te şkilâtı , s. 87-90, 153-160 
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Elimizdeki defterde de Anadolu Kadıaskeri Kevâkibîzâde es-Seyyid Mehmed 

Ataullah'ın, Đbrahim Sırrı ve Osman Efendilerin Siirt Nâibi ta'yîni haklarında iki 

yazısının suretleri vardır.77 

1.3.3.2. Şeyhülislam  

Osmanlı Devleti'nden önce de şeyhülislâm ta'bîri kullanılmışsa da bunu bir 

müessese haline getiren doğrudan doğruya Osmanlı Devleti'dir. Aslında 

başlangıçta, şeyhülislâm yerine doğrudan doğruya müftü  denilmekteydi. Müftü de 

Hanefî fıkhı üzere kendisine sorulan umûmî ve husûsî şer'î ve hukukî meselelere ait 

dinî dinî hükümlere uyarak karar veren zâttır. Bunların verdiği karara da fetvâ , karar 

verme işine de iftâ  denilir. 

Osmanlı'da başlangıçta bu makamın sahibine genellikle müftü denilmişse de 

Fatih Sultan Mehmed zamanında ulemânın başı sıfatıyla aynı zâttan müftü ve 

şeyhülislâm olarak bahsedildiği bilinmektedir.78 Ancak buradaki ilmiye teşkilâtının 

başı olma sıfatı yalnızca meselenin iftâ  kısmını ilgilendiren bir husustur. Osmanlı 

Devleti'nde kadılık, müderrislik ve müftülük nâdiren aynı kişi uhdesinde toplanmıştır. 

Ebussuud Efendi'nin 1564 yılında müftülüğe yani şeyhülislamlığa getirilmesinden 

sonra, Rumili Kadıaskerilği yapmış olanlar şeyhülislamlığa getirilir oldu. 

Şeyhülismların değişik tarihlerde müderris ve kadı ta'yîn ettikleri daha doğrusu ta'yîn 

telifini sadaret'e arz ettikleri bilinmektedir. 

Tanzimat sonrası ise şeyhülismalar hey'et-i vükelâya dahil edilmişlerdir. 

Siirt Şer'iyye Sicil defterinde Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi'nin iki Siirt 

Nâib'inin ta'yînine dair yazı suretleri bulunmaktadır.79 

1.3.3.3. Müftü  

Bilindiği gibi Tanzimat sonrasına kadar kadı ve nâiblerin merkezdeki üstü 

kazaskerler idi. Aynı devirde müftülerin başı da Şeyhülislamlardı. Şeyhülislamlar, 

Tanzimat sonrası tamamiyle ilmiyenin başı konumuna gelmiş aynı zamanda Meclis-i 

Vükelâ'ya dâhil edilerek, yöneticiler arasında da yerini almıştır. 

                                                           
77  S.Ş.S., numara: 420, s. 7, 90 
78  UZUNÇARŞILI, Đlmiye Te şkilâtı , s. 175 
79  S.Ş.S., numara: 420, s. 7, 90, 108 
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Müftüler, şeyhülislamın devlet merkezinde ve büyük şehirlerde gördüğü işleri, 

eyâlet veya sancaklarda gören kimselerdi. Kendileri kadı veya halkın içinden 

çıkamadıkları hususlarda fetvâ  verirlerdi. Kendilerinin idârî bir görevi olmamakla 

berâber yaşadıkları yerlerin ileri gelenlerinden ve sözü geçenlerindendi. Mühim 

davalarda mahkemede şühûdü'l-hâl arasında yer aldığı gibi görev yaptığı 

bölgedeki mühim konuların görüşüldüğü meclislere de katılmaktaydılar. Dolayısı ile 

Tanzimat sonrası yapılan düzenleme ile livâlarda oluşturulan Đdâre Meclislerinin tâbiî 

a'zâlarındandı.80 Vakıf mütevellîsi ve vasî ta'yînlerinde müftülere öncelik 

verilmekteydi. Müftü, aynı zamanda livâ ve kazalardaki evkâf komisyonlarının 

başkanları idiler. 

Müftülerin maktu' bir maaşı olmayıp, verdikleri fetvâlar karşılğı ücret alırlardı. 

Ta'yînleri şeyhü'l-islâmın teklifi ile padişah tarafından yapılır, haklarında şikâyet 

olduğu takdirde azledilebilinirlerdi.81 

Müftülerin gerektiğinde nâiblere vekîl oldukları anlaşılmaktadır. Siirt nâibi 

olup, görevden ayrılan Ahmed Fazıl Efendi'den sonra yerine ta'yîn olunan Đbrahim 

Edhem Efendi gelinceye kadar “emsâli vechile” Siirt Müftüsü Tevfik Efendi, nâib 

vekili olarak görevlendirilmiştir (14 R 1312).82 Yine muvakkaten Muş'ta bulunan Siirt 

Nâibi Osman Hamdi Efendi'ye de müftü vekâlet etmiştir (4 Ş 1313).83 1313 senesi 

Ramazan ayının başlangıç günün tesbiti için kurulan mahkemenin başkanı da nâib 

vekili sıfatı ile Tevfik Efendi idi.84 Müftü Tevfik Efendi nâib vekili sıfatıyla bir vasî 

ta'yîn hücceti de vermiştir.85 Müftü Tevfik Efendi, müftü sıfatıyla, eytâm müdürü 

Abdülhakim Efendi'nin ta'yîni için toplanan idâre meclisi a'zâlarındandı.86 

1.3.3.4. Nâkibü’l-E şrâf Kaymakamı  

Elimizdeki şer'iyye sicil defterinde bir kere, Eytâm Müdürü ta'yîn olunan 

Abdülhakim Efendi'nin kefâlet senedinde, Siirt'in Đdâre Meclisinin diğer azâları ile 

                                                           
80  Bitlis Vilâyet Sâlnâmesi , def'a: 2, Sene: 1316, s. 240; def'a: 3, sene: 1317, s. 190; 

def'a: 4, sene: 1318, s. 192 
81  ÇADIRCI, a.g.e., s. 91-92 
82  S.Ş.S., numara: 420, s. 1 
83  S.Ş.S., numara: 420, s. 80 
84  S.Ş.S., numara: 420, s. 89 
85  S.Ş.S., numara: 420, s. 105 
86  S.Ş.S., numara: 420, s. 121 
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berâber Nakib es-Seyyid Ahmed el-Kadirî'nin ismi geçmektedir87. Bu zâtın Nâkibü'l-

Eşrâf Kaymakamı olması lâzım gelir. 

Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına kadar varlığını devam ettirmiş olan 

Nâkibü'l-Eşrâflık müessesesi, Hz. Peygamber neslinden gelen seyyid ve şeriflerin 

işlerini gören, onların haklarını koruyan kurum olup, bunun başındaki kişiye Nâkibü'l-

Eşrâf, bunu temsilen eyâlet ve sancak merkezlerinde bulunan temsilcisine de 

Nâkibü'l-Eşrâf Kaymakamı denilmekteydi. Bu zevât şehirlerin önde gelen 

kişilerinden kabul edilir ve önemli konular görüşülürken ricâl arasında yer alırlardı.88 

1.3.3.5. Kadı  

1.3.3.5.1. Klasik Dönemde Kadı  

Kadı (Kâdî), Arapça Kazâ (Kadâ) kökünden ism-i fâil, fıkhî terim olarak da 

insanlar arasında meydana gelen çekişme, anlaşmazlıklar ve davaları şer'î esâslara 

göre çözmek üzere bizzat sultan tarafından ta'yîn olunan kişi, kaza işine bakan 

me'mûra verilen ünvandır. Kadı kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de bir kere hükmünü, 

sözünü geçiren  (Tâhâ: 20/72), hâkim kelimesinin çoğulu olan hükkâm  da yine bir 

kere uhdesinde yargı görevi de bulunan yöneticiler  (Bakara: 2/188) mânâsına 

geçmektedir.89 

Kadılık müessesinin kökenini, Sasanîlere, Bizans'a hatta Roma'ya kadar 

dayandıranlar olmakla berâber,90 bu biraz felsefî olan konu, hukuk tarihçilerini 

ilgilendiren bir konudur. 

Konunun bizi ilgilendiren tarafı, Đslâm ve Osmanlı kadısıdır. Hz. Muhammed 

islâm devletinin başkanı ve aynı zamanda ilk ve tek kadısı idi. Bu durum Hz. 

Ebubekir zamanında aynen devâm etti.91 Ancak bir müddet sonra Đslâm devletinin 

sınırları genişleyip, idârî işler çoğalınca, Halife Hz. Ömer, idârî yani yönetim, kaza 

yani yargılama yetkilerini niyâbet sistemi ile bölüşme yoluna giderek ilk defa 

Medine'ye Ebu'l-Derda'yı ta'yîn etti. Bunu Basra'ya Şarih, Kûfe'ye Ebu Musa el-Aşar 

                                                           
87  S.Ş.S., numara: 420, s. 122 
88  Nâkibü'l-eşrâflık, seyyid, şerif ve ilgili konular hakkında bk., UZUNÇARŞILI, a.g.e., s. 

161-172; ÇADIRCI, a.g.e., s. 93-94 
89  M. Fahrettin ATAR, “Kadı”, D.Đ.A., Cilt: 24, s. 65 
90  Đlber ORTAYLI, Hukuk ve Đdâre Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı , Turhan 

Kitabevi, Ankara 1994, s. 8 
91  Mehmet Zeki PAKALIN, “Kadı”, O.T.D.T.S., Cilt: 2, s. 119 
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ta'yîn olundu. Mısır'ın fethiyle de Đslâm tarihinde ilk olarak vali tarafından kadı ta'yîn 

edilmiş oldu.92 

Gerek Emevîler, gerekse Abbasîler zamanlarında sınırların genişlemesine 

paralel olarak, kadıların da sayısı artmıştır. Kadılık makamının ortaya çıkışı ise 

Emevîler devrinde olmuştur. Kadıların sayısının artması ile yine sultan veya halife 

namına kadıların başı olarak kadıyyu'l-kudâd müessesi ise ilk defa Abbâsîler 

zamanında ortaya çıkmış ve Đmâm-ı Azam Ebu Hanife'nin öğrencisi Ebu Yusu bu 

makama getirilmiştir.93 Bunlara hâkimü'l-hükkâm  da denilir. Memlûklular'da her dört 

mezhebin ayrı ayrı kadıyyu'l-kudâtı bulunmaktaydı. 

Kadı, sultan adına adlî işlerin nâbi yani vekili olarak tarif edilmektir. Dolayısı 

ile zaman içinde kadılar halife, vali ve nihâyet kadıyyu'l-kudatlar tarafından ta'yîn 

edilir olmuşlardır.94 Osmanlı Devleti'nde XIX. Yüzyılda kadılar, Kadıaskerin teklifi, 

Şeyhülislâmın yine sultan adına oluru ile ta'yîn olunurlardı. 

Osmanlı kadısının bir takım önemli niteliklere sahib olması gerekmekteydi. 

Öncelikle belirli bir tahsîl sâhibi olması, hiyerarşik düzende belli aşamaları geçmesi 

lâzım gelmeliydi. Osmanlı ilmî sınıfı üçe ayrılmıştır: birincisi eğitimle ilgilenen 

müderrisler , ikincisi itfâ  yani fetvâ ile görevli müftüler  ve nihâyet üçüncüsü de kaza 

yani yargılama göreviyle yükümlü olan kadılar dır. Bu hiyerarşik düzen içinde kadılar 

gerekli medrese eğitimi almak şartı ile mücehhez olurlarsa ancak ilmiye sınıfına 

girebilirlerdi. Bunun dışında belli seviyede bir hukuk bilgisine de sahib olmalıydılar. 

Zamanımızda kaymakamlar tarafından idâre olunan mahaller, Osmanlı 

Devleti'nin ilk zamanlarında kadılar tarafından idâre olunduklarından, buralara kaza 

denilmiş ve şimdilerde ilçe  denilen yerlerin ismi de o zamandan kalmıştır. O 

tarihlerde, buralarda kadılar, askerî işler hariç bütün, hukûkî, idârî ve mahallî işlerin 

başı durumundaydılar.95 

I. Murad devrinde Bursa Kadısı'na kadıasker  ünvanı verildi. Đstanbul'un 

fethinden sonra ise Sultan Mehmed Đstanbul Kadısı ile Kadıaskerliği bir birinden 

ayırdı. Hatta Đstanbul Kadısı ile Müftü'nün büroları da ayrıydı. Müteakiben Müftü 

Şeyhülislâm  ünvanını almıştır. 1470 yılında ise ikinci bir kadıaskerlik ihdâs olundu. 

Böylece kadıaskerlik Anadolu Kadıaskeri ve Rumili Kadıaskeri olarak 

                                                           
92  Đlber ORTAYLI, a.g.m. , s. 7-8. 
93  EKĐNCĐ, a.g.e., s. 23-24 
94  ORTAYLI, a.g.m ., s. 118; ORTAYLI, a.g.e., s. 9 
95  UZUNÇARŞILI, a.g.e., s. 85, 91 
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teşkilâtlandırılmış oldu. Kanunî devrinde ise Đstanbul Müftüsü bütün ilmiye ricâlinin 

başı olarak kabul edildi.96 

Kadılar, Anadolu ve Rumili Kadıaskerliklerinin arzı ve padişah beratı ile tayin 

edilirdi.97 Đşlemleri de bu kadıaskerlik bürolara tarafından yapılır, bu dairelerde 

ruzname  denen defterlere kayıt edilir, bütün sicilleri de burada tutulurdur. Ta'yîn 

işlemi bu defterlere kaydedilmeyen bir kadının elinde berat bile olsa bunun bir 

hükmü olmazdı.98 

Kadıların görev yaptıkları yerlerde ahalî ile içli-dışlı olması uygun 

görülmediğinden, görev sürelerinin uzun tutulmamasına özen gösterilmiştir. Bu 

müddet de genellikle 2 yıldır. Bu görev süreleri için rütbenin de önemi vardır. Buna 

göre mevleviyet  rütbesini haiz büyük kadıların görev süresi 1 yıl , kaza kadıları 20 

ay süreyle ta'yîn olunurdu.99 

Bir kişinin kadı olabilmesi için ideal olarak mükemmel şer'î hukuk bilgisine 

sahib olması gerekiyorsa da bu her zaman geçerli olmamıştır. Ancak bu husus her 

zaman uygulanamadığı gibi dört mezhebin fukahası arasında da görüş birliği 

sağlanamamıştır. Ana hatları ile kadıda aranan şartlar şunlardır: 

1. Reşid olmak 

2. Temyiz yani iyiyi kötüden ayırabilme kudretine sahib olmak 

3. Đman sahibi ve adil olmak 

4. Hukukî ehliyet ve muamele kabiliyetine sahib olmak 

5. Tarafsız olmak 

6. Yeterli hukuk bilgisi sahibi olmak 

7. Erkek olmak100 

Kadının azli için de belli şartların olması veya kadının bazı hassâlarını 

kaybetmesi gerekmekteydi. Bunlar: 

1. Aklını ve temyiz kabiliyetini yitirmesi 

2. Kör, sağır ve dilsiz olması 
                                                           
96  ORTAYLI, a.g.e., s. 12-13 
97  UZUNÇARŞILI, a.g.e., s. 86 
98  ORTAYLI, a.g.e., s. 13. 
99  ORTAYLI, a.g.e., s. 14, 16 
100  ORTAYLI, a.g.e., s. 9 
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3. Đrtikâb ve kanun ihlâli 

4. Đmânını kaybetmesi 

5. Yolsuzluk 

6. Bilgisiz olduğunun tesbiti 

Đlgili merci tarafından ta'yîn olunmayan bir kadının kadılığı da geçersizdir.101 

XIX. Yüzyıl başına gelinceye kadar bir kadı, görev yaptığı yerin aynı 

zamanda mülkî, adlî, beledî ve askerî alanlarda pek çok görevi vardı. Bu görevler 

ana hatları ile şu şekilde sıralanabilir: Sefer zamanlarında geçilecek yol, köprü, 

çeşmelerin tamiri, ordunun ihtiyacı olan erzakın temini. Yangın, zelzele gibi acil 

durumlarda işçi, kalfa, usta ve malzemenin temin ve gereken yerlere sevki. Avarız 

vergilerinin toplanması ve kayıt altına alınması. Đstanbul'un yiyeceğinin temini de 

civar kadılarının görevi idi. Kaçakçılığın önlenmesi, gerektiğinde kahvhane ve 

meyhanelerin denetlenip kapatılması, asayişin sağlanması, şehir kalelerinin tamiri, 

kale dizdarlarının denetimi beylerbeyinin değil kadının görevi idi. Zamanında 

devşirme işini de kadılar yapardı. Bir yerin aranması, bir kişinin tevkifi ancak kadının 

emri ile mümkün idi.102 

1.3.3.5.2. Tanzimat Döneminde Kadı  

Esâsen daha III. Selim'den başlayıp, II. Mahmud ve Tanzimat ile berâber 

memleket yönetim ve yargı sisteminde meydâna gelen birçok değişiklik, kadıların 

ehemmiyetini ve bilhassa idârî yetkilerini nerdeyse hiç seviyesine indirmiştir. 1842 

yılında bu günkü mânâda kazalar teşkil edildi. Memleketin idârî yapısı da eyâlet, 

sancak ve kaza olarak şekillendirildi. Bunun yanında idârî, mâlî ve asayiş için de 

yeni yapılanmaya gidildi. Daha önce kadının görev sahası olan vergilerin toplanması 

ve asayiş konuları defterdar ve zabtiyeye verildi. Kazalar da eşrâftan ta'yîn olunan 

müdürler vâsıtasıyla idâre olunur oldu.103 

Yargı alanında ise yine aynı tarihten, aslında 1802 yılından itibaren, ki bu 

tarihte bazı ticârî davalar vesilesiyle tahkimin ilk defa Osmanlı yargı sistemine girdiği 

kabul edilir; işte Tanzimat sonrası oluşturulan bir çok mahallî meclislere kadılığın 

                                                           
101  ORTAYLI, a.g.e., s. 10 
102  Đlber ORTAYLI, a.g.m. , s. 71 
103  Sadık Fatih TORUN, Tanzimattan Meşrutiyete Kaza Yönetimi (1842-1876), Akademik 

Tarih Dergisi , Sayı:2, Đstanbul, 2004, s. 42-43 
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yanında yargılama yetkisi verildi. Tanzimat'a gelinceye kadar yabancılaran bile 

yargılanması “tercümân huzuruyla” şer'î mahkemelerde görülürdü. Nahiyelerde sulh 

mahkemesi: mahallî küçük andlaşmazlıkları çözmek üzere; kazalarda dava 

meclisleri, sancaklarda hukuk ve cinâyet temyiz meclisleri, vilayet merkezlerinde 

hukuk ve temyiz meclisleri, ticâret mahkemeleri, nizâmiye mahkemelerinin devreye 

girmesiyle104 ve nihâyet 24 Cemâziyelâhir 1305 tarihli tezkîre-i sâmiye kadıların fiilî 

salahiyetlerini küçültürken, davalar genellikle nizâmiye mahkemelerinde görülmeye 

başlanmıştır. Yine aynı tezkîre-i sâmiye ile vatandaşların hangi hususlarda şer'î 

mahkemelere mürâcaat edebilecekleri de belirtilmiştir.105 Kadıların şer'î yani yargı 

yetkileri de daraltılarak, yerlerini nâiblerin aldığı görülmektedir. 

1.3.3.6. Kadı Nâibleri  

1.3.3.6.1. Klasik Dönemde Nâibler  

Nâib , şer'î mahkeme hâkimlerine verilen ve kâdı yerine kullanılan bir tâbir 

olup, bu ünvân kâdıların, Rumili ve Anadolu Kadıaskerlerine vekâlet etmeleri 

dolayısı ile verilirdi.106 Şer'î Mahkemelerde kadılar nâmına muhtelif hizmetler 

görürlerdi. Nâiblerin sayısı, kazanın büyüklüğüne göre değişirdi. Yaptıkları işin 

mahiyetine göre nâiblerin de çeşitleri vardı. Meselâ kaza nâibleri , kadıların kendi 

kazaları dahilinde bulunan nahiyelere kendi adına oralardaki şer'î işleri görsün diye 

ta'yîn ettikleri me'mûrlardır. Bunlar gerektiğinde kadı nâmına köylere gider, 

mahkeme kurabilirlerdi.107 Bir kadılık dahilinde nâibin sayısı, kazanın büyüklüğüne 

göre değişebilirdi. Kaza nâibleri kadının bizzat yanında da bulunup yine onun adına 

şer'î davalara da bakabildikleri gibi kazalarda aynı zamanda bâb nâibli ği de 

yaparlardı. 

Kadılar bilindiği gibi Tanzimât veya Tanzimat'tan biraz önce aynı zamanda 

görev yaptıkları kazanın en büyük mülkî âmiri durumundaydılar. Dolayısı ile mevâli 

gibi büyük kadıların maiyetinde bâb nâibi  denilen kapı nâibi  veya nâibleri  

bulunabilirdi. Bunun dışında esnâfı kontrol etmek üzere seyyâr ayak nâibleri  de 

                                                           
104  Bu tarz meclislerin kuruluş ve işleyişi hakkında bk., Musa ÇADIRCI, “Osmanlı 

Đmparatorluğunda Eyalet ve Sancaklarda Meclislerin Oluşturulması (1840-1864)”, Yusuf 
Hikmet Bayur Arma ğanı, T.T.K. Yay., Ankara 1985, s. 257-277 

105  Ebul'ulâ MARDĐN, “Kadı”, Đ.A., M.E.B. Yay., Cilt: 6, s. 42-46 
106  PAKALIN, “Naip”, O.T.D.T.S., Cilt: II, s. 644 
107  UZUNÇARŞILI, a.g.e., s. 117 
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bulunurdu. Mevâli nâibleri, son zamanlarda kadılar ta'yîn edildikleri yerlere gitmeyip, 

yerlerine gönderilerek vazife yaparlardı. 

Başka bir nâib gurubu da şeyhülislâm, kazasker ve mevâli kadılarının 

azillerinden sonra bunlara her hangi bir yer maişetlerini te'mîn için tahsîs edilir, 

bunlar da oraya gitmeyip, yerlerine birer nâib gönderirlerdi ki bunlara arpalık nâibi  

denilirdi.108 

1.3.3.6.2. Tanzimat Sonrası Nâibler 

1838 tarihinde çıkarılan bir kânunnâme ile109 sancak (livâ) dahilindeki küçük 

kazaların hâkimlik işleri, yakınlarındaki kaza hâkimince görülecek, ancak arada 6 

saatlik mesâfe varsa o zaman büyük kaza hâkiminin denetiminde olmak şartı ile 

naib  atanmasına, eğer bölgede büyük kaza yoksa 3 veya 4 küçük kaza 

birleştirilerek bir nâbin görevlendirilmesine karar verilmiştir. 

Bu dönemde artık kadıların yerine geçmiş olan nâiblerin şehir merkezlerinde 

birer konakları bulunmaktaydı. Bu konakta nâiblerin yardımcıları da beraber ikêmet 

etmekteydi. Şehir halkı, bunlara, mahkeme gelirleri dışında vergi olarak da para 

öderlerdi. Bu görevlilerden çukadarlar, mahkeme dışında kalan, kadı veya nâibin 

yapması gereken işleri yaparlardı. Yine çukadarlar şehir dışındaki tamir işlerine 

tarassut ederlerdi.110 

Đnceleme konumuz olan elimizdeki 1312-1317 senelerini ihtivâ eden defterde 

Siirt'te kadı  bulunduğuna dair herhangi bir belge mevcûd değildir. Ayrıca 1316, 

1317, 1318 yılları sâlnâmelerinde de kadılık makamı yoktur. Dolayısı ile bu yıllarda 

Siirt Mahkeme-i Şer'iyyesi, niyâbet ile idâre olunuyordu. Ancak 4 Ra 1315 tarihli 

Tillo'nun Şeyh Đsmail Fakirullah Mahallesi'ndenden daha önce vefât etmiş olan Şeyh 

Ahmed bin Hacı Đbrahim bin Hacı Abdülhamid'in verâseti davası görülürken, daha 

                                                           
108  UZUNÇARŞILI, a.g.e., s. 117-118 
109  Musa ÇADIRCI, “Tanzimat'ın Đlanı Sıralarında Osmanlı Đmparatorluğunda Kadılık Kurumu 

ve 1838 Tarihli “Tarîk-i Đlmiyye”ye Dâir Cezâ Kânunnâmesi”, A.Ü. D.T.C.F. Tarih 
Bölümü, T.A.D. , Cilt: 14, Sayı: 25 (1981), s. 145 

110  Hamiyet Sezer FEYZĐOĞLU-Selda KILIÇ, “Tanzimat Arifesinde Kadılık-Naiplik Kurumu”, 
A.Ü. D.T.C.F. Tarih Bölümü, T.A.D. , Cilt: 24, Sayı: 38 (2005), s. 45 vd.; bu makale 
kadılık-naiplik hakkında yeni şeyler söylemek iddiası ile yazılmışsa da UZUNÇARŞILI, 
ÇADIRCI, ORTAYLI gibi müelliflerin verdiklerini tekrar etmekten başka herhangi yeni bir 
bilgi vermekten uzaktır; yine kadılık müessesesi hakkında yazılan bir başka makale olan 
Feda Şamil ARIK'ın “Osmanlılarda Kadılık Müesssesesi”, O.T.A.M., Sayı: 8 (1997), s. 1-
71 adlı uzun makalesinde sadece konuyu ayrıntılı detaylarına kadar incelemekten ve 
bilinenleri tekrar etmekten başka farklı bir husus yoktur. 
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önceki yıllara atıfta bulunulmak suretiyle bir kere Siirt Kadısı ndan 

bohsolunmuştur.111 

Siirt Nâibi'ne, kendisinin ve vilâyet, meclis-i vilâyet, liva bidâyet 

mahkemesinin de talebi ile Meclis-i Đntihâb-ı Hükkâm kararıyla 10 Şa'bân 1313 

tarihinden itibâren ikibuçuk seneyi Siirt'te ikmâl için bizzat Şeyhü'l-islâm Cemâleddin 

Efendi şukkası ile izin verilmiştir.112 Bunun dışında defterde beş hüküm nâib ve nâib 

vekillerinin ta'yînine ayrılmıştır. Bunlar 

Siirt Nâibi ta'yîn olunan Đbrahim Edhem Efendi'nin gelişine kadar Müftü Tevfik 

Efendi'nin niyâbetine karar verilmiş ve bu hususta sâbık Nâib Ahmed Fazıl Efendi'ye 

de bilgi verilmiştir (14 R 1312). Yine aynı tarihli ve Anadolu Kadıaskeri Keâkibzâde 

es-Seyyid Mehmed Ataullah el-Kâdî imzasıyla başka bir hükümde Biga Nâib-i sâbıkı 

Đbrahim Sırrı adından bahsolunarak, kendisinin 14 R 1312 tarihi itibâriyle Siirt Nâibi 

ta'yîn olunduğundan, bundan başka 6 Ş 1313 tarihli hükümde adı geçen Nâib es-

Seyyid Hâfız Đbrahim113 aynı kişiler olmalıdır. Ancak 4 Ş 1313 tarihinde Muş'ta 

bulunan Siirt Nâibi Osman Hamdi yerine başka birinin tevkîlini istediğine göre114 

Đbrahim Efendi'nin yerine bu zât ta'yîn olunmuş olmalıdır. Aynı yılın 7 Şevvâl'inde 

Siirt Müftüsü Tevfik, aynı zamanda Nâib Vekili olarak karşımıza çıkmaktadır.115 Yine 

aynı yıl (2 KS 1311) içinde Muş Nâibi olan Osman Nuri Efendi'nin Siirt Nâibi ta'yîn 

olunduğu ve bir an evvel yeni görev yerine gitmesi gerektiği tenbîh olunmaktadır.116  

Siirt Nâibi olup halen Muş'ta bulunan Osman Hamdi'nin bir an evvel vazife 

mahalline intikali gerektiğine dair hükümlerdir.117 

1.3.3.7. Mahkeme Ba şkâtibi  

Siirt Şer'iyye Sicili Defteri'ne göre mahkemenin en öne çıkan görevlilerinden 

biri mahkeme ba şkâtibi dir. Buna göre başkâtib sıfatı ile karşımıza çıkan Ömer 

Niyâzi Efendi ve Es-Seyyid Yusuf Hayali Efendi bin el-Molla Abdürrezzak Efendi ibn-

i el-Hac Mehmed Efendi'nin şühûdü'l-hâl118 olmanın yanında, bir cinâyet sonrası 

                                                           
111  S.Ş.S., numara: 420, s. 80 
112  S.Ş.S., numara: 420, s. 108 
113  S.Ş.S., numara: 420, s. 1, 7, 79 
114  S.Ş.S., numara: 420, s. 80 
115  S.Ş.S., numara: 420, s. 92 
116  S.Ş.S., numara: 420, s. 90, 92 
117  S.Ş.S., numara: 420, s. 1, 7, 80, 90 
118  S.Ş.S., numara: 420, s. 13, 38 
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ölen kişinin kimliğini tesbit için keşfe çıktıkları119 ve en önemli husus olarak yine keşfi 

gerektiren tereke ve miras davâlarında, yerinde doğrudan doğruya mahkemeye 

başkanlık yaptıkları görülmektedir: 

“livâ mahkeme-i şer'iyye başkâtibi Ömer Efendi dâ'îleri Bitlis Vilâyet-i Celîlesi 

dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siirt mahallâtından Re's Mahallesi'nde Hace 

Emine Hâtûn ibnet-i Mehmed el-Hâcı bin Hacı Ahmed'in sâkine olduğu menziline 

varup mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Hacı Esad bin Hacı Ali ibn-i Hacı Abdullah ve 

Abdürrezzak Efendi bin Hacı Tahir Ağa bin Hacı Mehmed Ağa bin Hacı Mehmed 

Ağa ve Sûk Mahallesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Hacı Đbrahim bin Hacı Yusuf ve 

Bâbü'l-Garb Mahalleli Molla Abdurrahman Efendi ibn-i Hoca Hüseyin Efendi bin 

Hoca Mustafa Efendi hâzırûn oldukları hâlde akd-i meclis-i şer'-i âlî eylediğinde”120 

ifâdesinden bu hususu açıkça anlamaktayız. 

 Yukarıda adı şer'iyye mahkemesi başkâtibi olarak geçen Yusuf Efendi daha 

sonra Bidâyet Mahkemesi A'zâsı olmuştur.121 

1.3.3.8. Şahitler 

Şer'î mahkeme hükümlerinde, verilen hükmün altında dâimâ şühûdü'l-hâl 

bulunur. Burada, davanın ehemmiyetine göre mutaber kişilerin isimleri yer alır. 

Bunlar davacı veyâ davalının şâhidleri olmayıp, bir yerde yargılamaya nezâret eden 

kişilerdir. Bunlar yargılama esnâsında kadı, nâib veya hâkime müdâhâle etmeyip, 

varlıkları ile yargılamanın âdil ve usûlünce yapılmasına dolaylı şekilde etki ederlerdi. 

Aynı zamanda hâkim bunlar sâyesinde, verdiği kararın doğruluğunu da isbât etmiş 

olurdu. Bunlar özel olarak davet edilebildikleri gibi, meselâ esnâfla ilgili bir dava ise 

esnâf temsilcileri çağrılabilir, gerektiğinde bunlar bilirkişilik de yaparlardı. Bunun 

dışında yine icâb ettiğinden muhitin şeyh122 ve dervişânı gibi hâtırı sayılanlar da 

şühûdü'l-hâl olabileceği gibi, bir önceki mahkemenin tarafları veyâhut sonraki 

mahkeme için sıra bekleyenler de şühûdü'l-hâl olabilirdi. Eğer hiç kimse 

bulunamıyorsa, şühûdü'l-hâl olarak muhzır, kâtib gibi mahkeme görevlileri 

                                                           
119  S.Ş.S., numara: 420, s. 40 
120  S.Ş.S., numara: 420, s. 98. 
121  S.Ş.S., numara: 420, s. 93 (29 Zilkade 1313) 
122  Meselâ Tillo'nun Kürd Mahallesinden Ahmed, Salih ve Ayşe ile Durdu'nun vesâyeti için 

görülen mahkemede Tillo Şeyhlerinden Şeyh Nusreddin Efendi, imâm ve muhtar ile 
berâber şühûdü'l-hâl olarak mahkemede yer almışlardır, bk., S.Ş.S., numara: 420, s. 41 
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olmaktaydı.123 Elimizdeki defterde şühûdü'l-hâlin genellikle, mahkemesi görülen 

kişilerin ikâmet ettiği mahalle veya köyün imam, muhtar ve ihtiyâr a'zâsı124 ile kâtib, 

mukayyid, muhzır, mübâşir gibi mahkeme görevlilerinden125 ve bazen de ahaliden126 

kimselerin olduğu görülmektededir. Ahaliden kimselerin ikâmet ettikleri mahalle veya 

köy muhakkak surette deftere yazılmıştır. 

Mahkemelerde yetîm, yetîmlere vasî ta'yîni ve bunların mallarının 

muhafazası hususuna özellikle ehemmiyet verildiği görülmektedir. Meselâ Şeyh 

Halef Mahallesi'nde, bir yetime ait olup, ta'mîri icâb eden evin keşfi için yerinde keşif 

ve akd-i mahkeme yapılırken şühûdü'l-vâki ve ehl-i vukûf olarak Mi'mârbaşı Usta 

Ahmed, Usta Hüseyin, Đmam, Muhtar yer almışlardır.127 Yine eytâmın taraf olduğu 

davalarda Eytâm Müdürü hem taraf hem de şühûdü'l-hâl olarak yer almaktaydı.128 

Gayr-ı Müslimlerin söz konusu olduğu davalarda kendi temsilcileri de şühûdü'l-hâl 

olarak yer almıştır. Meselâ Sadah karyesi Keldânî cemâatinden olup, vefât eden 

Gazar veled-i Hano'nun yetîmlerine vasî ta'yîni davasında köyün keşîşi Musa ve 

mu'allimi Şamas Yakob yer almıştır.129 

1.3.3.9. Muhzır  

Kadı (nâib, hâkim)nın yardımcılarından biri de muhzırdı. Muhzır , huzura 

getiren, hazır eden demektir. Bu görevliler, davacı ve davalıyı mahkemeye celb 

ederlerdi. Bir yerde zamanımınızın emniyet görevlileri ile savcının işinin bir kısmını 

yaparlardır.130 Bunların bir görevi de mahkeme sonucunu taraflara teblîğ etmekti.131 

Bundan başka muhzırların mahkeme mukayyidi ile beraber bir görevi de özellikle 

şahidler hakkında tezkiye de bulunmak yani araştırma, soruşturma yapmaktı.132 

                                                           
123  ÇADIRCI, a.g.e., s. 90-91; Canan YÖRÜR, “259 Numaralı Adıyaman Kadı Sicili, H. 1312 

(1895)”, Kahramanmara ş Sütçü Đmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih 
Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi , Kahramanmaraş 2006, s. 9  

124  S.Ş.S., numara: 420, s. 7, 26, 30-34 
125  S.Ş.S., numara: 420, s. 10, 11, 13, 38, 91 ve muhtelif sahifeler 
126  S.Ş.S., numara: 420, s. 31 
127  S.Ş.S., numara: 420, s. 49 
128  S.Ş.S., numara: 420, s. 65 
129  S.Ş.S., numara: 420, s. 67; yine bir gayr-ı Müslim (Ermeni) çocuğun vesâyeti 

mahkemesinde Nazif Mahallesi Ermeni Keşişi ve Muhtarı yer almıştır, S.Ş.S., numara: 
420, s. 84. 

130  YÖRÜR, a.g.t. , s. 9 
131  S.Ş.S., numara: 420, s. 74, 92, 150 
132  S.Ş.S., numara: 420, s. 12, 25-26, 30 
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Muhzırların bazı durumlarda bugünki savcıların işlerini yaptığını ileri sürenler de 

vardır.133 

Muhzır mahkemenin iç güvenlik ve düzenini sağlarken, diğer görevliler ile 

berâber vergi toplanması sırasında hazır bulunur, mahkeme kararı ile el konulan mal 

ve eşyanın korunması da yedd-i emîn sıfatıyla, bunların görevleri arasında idi.134 

Yine elimizdeki deftere göre, muhzır, mukayyid ile berâber şâhidler hakkında 

tezkiye yolu ile güvenirlikleri hakkında soruşturma yaparlar, gerektiğinde, 

mukayyidle berâber şühûdü'l-hâl olarak da mahkemede bulunurlardı. 

Bazı keşif gerektiren davalarda muhzırların da bulunduğu ve hatta mahkeme 

hey'etine dâhil oldukları da anlaşılmaktadır. Meselâ: Nazif Mahallesinde görülen bir 

tashîh-i mirâs davasında mahkeme-i şer'iyye ba şkâtibi es-Seyyid Yusuf Hayalî 

Efendi hâne-i mezkûra varup verese-i mezbûrûnun asâ leten ve vesâyeten 

intihâb ve re'yleriyle ihzâr olunan bidâyet ba şkâtibi Mahmud Rasim Efendi bin 

Hacı Seyyid Süleyman ve mahalle-i mezkûr muhtârı Sû fî Hasan bin Rendo bin 

Hallo ve Seyyid Taha bin Seyyid Merhamo bin Seyyid Salih ve 

mi'mârba şılarından Re's Mahalleli Hacı Dervi ş Usta bin Seyyid Abdullah bin 

Seyyid Taha ve Şeyh Halif Mahalleli Đbrahim Usta bin Şeyh Đsmail bin Abdullah 

ve Muhzır Abdülferid bin Osman bin Hacı Mahmud nâm kimesnelerin 

huzûrlarında akd-i meclis-i şer'-i âlî etdikde  ibâresinden bu anlaşılmaktadır.135 

Muhzırların ta'yîni bir seneliğine olmak üzere merkezdeki muhzırba şı 

tarafından yapılır, ücretleri ise ihzariye  nâmı ile davanın taraflarınca ödenirdi. 

Defterde dört muhzırın adı geçmektedir: Mahkeme-i Şer'iyye Muhzırı 

Abdülferid Ağa, Şükrü, Salih Ağa ve Abdülgarbî Ağalar.136 

Mukayyid , her hangi bir kalemde evrâkı veya yazılan efrâdın esâmîsini 

deftere geçiren me'mûr yani kâtibtir.137 Siirt Şer'î Mahkemesi'nin tek mukayyidi olan 

Mehmed Efendi ibn-i Ferhad Ağa ibn-i Abdullah138 şühûdü'l-hâl olmanın yanı sıra 

şâhidler hakkında tezkiye yolu ile bilgi toplayan kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

                                                           
133  Nevin ÜNAL ÖZKORKUT, “Savcılık, Avukatlık ve Noterlik Kurumlarının Osmanlı 

Devleti'ne Girişi”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi , Cilt: 52, Sayı: 4 (2003), s. 150 
134  ÇADIRCI, Tanziman Döneminde Anadolu Kentleri, s. 90 
135  S.Ş.S., numara: 420, s. 8 
136  S.Ş.S., numara: 420, s. 8, 10, 56, 92, 150 
137  Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî , Đkdâm Matbaası, Dersaadet 1317, s. 1393 
138  S.Ş.S., numara: 420, s. 2, 5, 6, 25, 30, 38, 45, 61, 70, 76, 185 
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1.3.3.10. Çavuş ve Mübâşir  

Çavuş, Osmanlı Devlet teşkilâtında, muhtelif işlerde kullanılan memûrlar için 

kullanılan bir tabirdir.139 Çavuşlar, devlet teşkilâtının muhtelif birimlerinde 

bulunmakla ve özellikle askerî teşkilât için önemli olmakla berâber bizim burada 

üzerinde duracağımız, mahkeme çavuşlarıdır. Bunun yanında Belediye Çavuşları da 

vardır.140 

Elimizdeki deftere göre çavuş ünvanı şer'î mahkeme mübâşirleri için 

kullanılmıştır. Mübâşir , Tanzimat öncesi, devletçe gördürülmesi gereken bir işin 

yapılmasına memur edilenler hakkında kullanılan bir tabirdir. Mahkeme açısından 

bakıldığında ise celb ve teblîğ işlerinde kullanılan memurlara verilen ünvandır. 

Bunlar aynı zamanda mahkemenin inzibâtını da sağlarlardı.141 

Defterimize göre Mübâşir , genellikle mukayyidle berâber, bir davanın 

şahidleri hakkında gizli ve tezkiye yolu ile ön araştırma yapmaktaydılar142 ve başka 

kimse yoksa şühûdü'l-hâl  konumundaydılar.143 

Defterde adları geçen mübâşirler şunlardır: Hüseyin Çavuş bin Ali bin Resto, 

Ferhâd Ağa bin Abdullah, Abdülferid Ağa bin Osman, Hüseyin Reşo.144 

1.3.3.11. Da’vâ Vekilleri  

Ötedenberi genel olarak Đslâm, özel olarak da Osmanlı mahkemelerinde 

davacı veya davalının vekil vasıtasıyla temsîl edildiği bilinmektedir. Özellikle 

taraflardan biri kadın olduğu hallerde, kadının, vekil ile mahkemede temsil edildiği 

görülmektedir. Kadınlar, genellikle kendi muhitinin güvenilen kişileri tarafından 

mahkemede ta'rîf edilmektedirler. Mesela: “zâtı mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Molla 

Taha bin Molla Hasan Efendi bin Molla Mehmed Efendi ve Molla Đsa bin Molla 

Abdülaziz bin Molla Abdurrahim ta'rîfleriyle mu'arrefe mûmâ-ileyhâ Hayriye 

Hanım”145 gibi misâllere, mahkemede tarafların biri kadın olduğu takdirde, daimâ 

                                                           
139  PAKALIN, O.T.D.T.S., Cilt: I, s. 232. 
140  S.Ş.S., numara: 420, s. 84 
141  PAKALIN, O.T.D.T.S., Cilt: II, s. 592 
142  S.Ş.S., numara: 420, s. 1, 29, 55 ve muhtelif yerler 
143  S.Ş.S., numara: 420, s. 10, 40, 56, 76, 91 ve muhtelif yerler 
144  S.Ş.S., numara: 420, s. 1, 10, 11, 29, 40, 45, 56, 65, 70, 76, 84, 88, 91, 92, 98, 106, 108 
145  S.Ş.S., numara: 420, s. 5 
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rastlanılmaktadır. Bu şekilde eşkâlleri ta'rîf edilen kadınların müdâhil olduğu da'vâ 

sayısı elimizdeki deftere göre tam olarak 61'dir. 

Đşte genellikle eşkâlleri ta'rîf edilen kadınlar, mahkemelerde vekîl  tarafından 

temsil ediliyordu. Bu vekiller, bu günki mânâda olmamakla berâber avukat  vazifesini 

icrâ etmekteydi. Đslâm hukukunda, eğer dava özel hukuku ilgilindiriyorsa, bir davanın 

görülebilmesi için tarafların bizzât kendisinin veya vekil veyahut vekillerinin 

mahkemede hazır olmaları gerekmekteydi.146 Dolayısı ile vekillerin avukatların proto-

tipi sayılması gerekmektedir. Bu vekillerin genellikle aile çevresinden olduğu kabul 

edilmelidir. 

Buna rağmen, ilk avukat öncesi görevlilerin arzuhalciler olduğu da 

bilinmektedir. Đlk arzuhâlciler genellikle, okuma-yazma bilmeleri gerektiğinden, 

ocaktan yetişme ve çavuşbaşından ruhsatnâme almak ön şart olarak kabul 

edilmiştir. Dolayısı ile arzuhalcilik devlet denetimine tâbiydi. Devlet denetimine tâbi 

ilk arzuhalciler de muhzırlardı. Bunun dışında arzuhalci olarak tercih edilen bir gurup 

da, muhtemelen kadıların alış-veriş dolayısı ile yakından tanıdığı mahalle bakkalları 

idi.147 

Burada bu mevzûyu fazla uzatmanın bir gereği yoktur. Elimizdeki defterde 

genel olarak bir tarafı temsil eden vekîl den başka da'vâ vekîlleri nden de 

bohsolunmaktadır. Bunlardan biri Mehmed Efendi ibn-i Ferhad Ağa olup, aynı kişinin 

adı bir çok kere mahkeme mukayyidi148 bazen şâhid149 olarak geçen kişi olması 

lazım gelmektedir. Mehmed Efendi ibn-i Ferhad Ağa'dan bir yerde vekil-i 

meseccel150 ve bir yerde da'vâ vekîli 151 olarak bahsolunuyor. 

Adından da'vâ vekîli olarak bahsolunan ikinci kişi Hazîne Da'vâ Vekîli Hacı 

Mehmed Efendi ibn-i Kâsım bin Hacı Mehmed'dir.152 Burada Hacı Mehmed 

Efendi'nin davaya müdâhil olma sebebi Tillo karyesinde Şeyh Đsmail Fakirullah 

                                                           
146  Nevin ÜNAL ÖZKORKUT, “Savcılık, Avukatlık ve Noterlik Kurumlarının Osmanlı 

Devleti'ne Girişi”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi , Cilt: 52, Sayı: 4 (2003), s. 147 
147  ÜNAL ÖZKORKUT, a.g.m. , s. 150 
148  S.Ş.S., numara: 420, s. 4, 29, 38, 61, 70, 76, 185 
149  S.Ş.S., numara: 420, s. 154, 184 
150  S.Ş.S., numara: 420, s. 75 
151  S.Ş.S., numara: 420, s. 79 
152  S.Ş.S., numara: 420, s. 93, S.Ş.S., numara: 420, s. 177 
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ahfâdı arasında vukû bulan bir arazi nizâıdır. Yine Hazine Da'vâ Vekili olarak 

mahkemeye müdâhil olan bir başka kişi de Hacı Mahmud'dur.153 

Dördüncü da'vâ vekîli olarak adı geçen kişi ise aslında Bitlis'te mukîm Mosis 

Efendi veled-i Badigan'nın Şeyh Halef Mahallesi sâkinlerinden Protestan Murad 

veled-i Sefer'in içinde bulunduğu tashîh-i da'vâ meselesinde vekîl tayinine dairdir.154 

Bazı kişilerden de vekîl-i müseccel olarak bahsolunmaktadır ki bu ikişilerin 

de da'vâ vekîli olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bunlar umûmiyetle 

mahkemelerde devlet tarafını temsîl eden hazîne vekîlleri' dir. Meselâ, Muhasebe-i 

Livâ Ketebesinden Behçet Efendi ibn-i Yusuf Ağa155, Livâ Tahrîrât Müdürü 

Abdülmecid Efendi ibn-i Şa'bân Ağa ve aynı zamanda Eytâm Müdürü olan Bekir 

Sıdkı Efendi,156 beytü'l-mâl emîni tarafından vekîl ta'yîn olunan yine Livâ Muhasebe 

Ketebesinden Nuri Efendi ibn-i Abdullah ve Abdurrahman Efendi ibn-i Hacı Musa,157 

Şeyh Halef Mahallesi sâkinlerinden Yusuf bin Hacı Ali bin Maho Hallo, aynı 

mahalleden Abdülkadir Efendi ibn-i es-Seyyid Yusuf Efendi,158 Re's Mahalles'inden 

Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağa,159 Bayırzukak Mahallesi'nden Salih bin Ali Berho160 

vekil-i müseccel olarak zikredilen da'vâ vekîlleridir. 

Yine aynı kalemde değerlendirilmesi gereken konulardan biri de vekîl-i 

müsahhar dır. Elimizdeki defterde de zikr edildiği gibi vekîl-i müsahhar mecelle 'nin 

1834. Ahkâmına göre161 mahkemece ta'yîn olunmaktaydı. Mecelle'nin ilgili 1834. 

Mâddesi tam olarak şu şekildedir: 

“müdde'â aleyh mahkemeye ve vekîl göndermekten imtinâ' edipde celb ve 

ihzarı kâbil olmadığı takdirde müdde'înin talebiyle mahkemeye mahsûs olan varaka-i 

davetiye ayrı ayrı günlerde üç def'a kendüye gönderilerek mahkemeye da'vet ve 

gelmediği surette hâkim ana bir vekîl nasbıyla müdde'înin da'vâ ve beyyinesini 

istimâ' edeceğini kendüye tefhim eyler. Bunun üzerine müdde'â aleyh yine 

mahkemeye gelmez ve vekîl göndermezse hâkim onun hukukunu muhâfaza edecek 

bir kimseyi ana vekîl nasb edip vekîl-i mezbûr muvâcehesinde müdde'înin da'vâ ve 

                                                           
153  S.Ş.S., numara: 420, s. 191 
154  S.Ş.S., numara: 420, s. 170 
155  S.Ş.S., numara: 420, s. 25, 76 
156  S.Ş.S., numara: 420, s. 29, 74 
157  S.Ş.S., numara: 420, s. 36 
158  S.Ş.S., numara: 420, s. 41, 50 
159  S.Ş.S., numara: 420, s. 132 
160  S.Ş.S., numara: 420, s. 155 
161  S.Ş.S., numara: 420, s. 61 
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beyyinesini istimâ' ve tedkîk ederek mukarin-i sıhhat olduğu tebeyyün ederse 

ba'de's-sübût hükm eder.” 

Yukarıdaki mecelle mâddesinde de gösterildiği gibi defterde yer alan vekîl-i 

müsahharlar davalının bulunamadığı veya mahkemeye gelmediği veyâhud bir vekil 

de göndermediği durumlarda mahkemece ta'yîn olunmuşlardır. Bunlardan birinde bir 

ester hırsızlığından dolayı davalı olan Havlani Mahallesi'nden Hamo bin Hüseyin 

Receb'e gaybûbetinden  dolayı, O'na Mehmed Efendi bin Ferhad Ağa vekîl-i 

müsahhar ta'yîn olunmuştur.162 Đkinci vekîl-i müsahhar ta'yîni için yukarıda da 

belirttiğimiz gibi mecelle'ye âtıfta bulunulmuştur. Buna göre Garzan Kazasının 

Rıdvan Nâhiyesi Rıdvan Karyesinden vefât eden Ermeni Ohan veled-i Murat'ın 

zevcesi olup, tereke taksimi için kendisine üç def'a da'vetiye tezkiresi  ve dördüncü 

def'a ihtârnâme gönderilmesine rağmen ne kendisi mahkemeye gelmiş ne de bir 

vekil göndermiştir. Bunun üzerine Mahkeme Mukayyidi Mehmed Efendi ibn-i Ferhad 

Ağa vekîl-i müsahhar ta'yîn olunmuştur. 

Vekîl-i müsahhar, kendisi mahkemede olmayan davalının haklarını muhafaza 

etmekteydi. 

1.3.3.12.  Mi’mârba şılar ve Ustalar  

Kadılar veyâ onlar yerine vazîfe yapan nâiblerin şehrin imar düzeninin 

denetimi konusunda baş yardımcıları mi'mârbaşılardı. Bunlar, su yolları ve surlar ile 

yol üzerinde bina kurulmaması, sundurma ve balkonların sokağa sarkmaması, gayr-

ı Müslim semtlerinde ev içlerine hamam yapılmaması, mezarlık ve Pazar yerlerinin 

kadının izni olmadan nakledilmemesi ve benzer konularda kadının görüşlerine baş 

vurduğu kişilerdi. Bunun dışında gayr-ı Müslim mezarlık ve ma'bedlerinde ta'mîr gibi 

hususlarda da kadı mi'mârbaşılardan görüş alırdı.163 

Ancak, Tanzimat sonrası mahkemelerin görevinin kısıtlanması veya 

görevlerinin başka mahkamelerle paylaşılması sonucu şehrin mi'mâr, mi'mârbaşı ve 

usta olarak adlandırılan meslek erbâbının işi ehl-i vukûf veyâ erbâb-ı vukûf 

konumunu almıştır. Yukarıda şühûdü'l-hâl bahsinde de temâs ettiğimiz gibi, bunlar 

aynı zamanda şühûdü'l-hâl idiler. Yine de bunların müdâhil olduğu davalar ev ta'mîri, 

arazi anlaşmazlıkları, yeni bir binâ inşâsı hususunda çıkan nizâlardır. 

                                                           
162  S.Ş.S., numara: 420, s. 48 
163  ORTAYLI, a.g.m. , s. 43-44 
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Tablo 9: Mi'mârlar ve Mi'mârbaşılar164 
 

Mi'mâr Mahallesi  ünvânı  
Hacı Şakir bin Đsmail  Mi'mârbaşı 
Hacı Derviş Usta bin Seyyid Abdullah bin Seyyid Taha Re's Mi'mârbaşı 
Hacı Hasan ibney-i Abdi Tahlayi  Mi'mârbaşı 
Đbrahim Usta bin Şeyh Đsmail bin Abdullah Şeyh Halef Mi'mârbaşı 
Üstâd Murad bin Mahmud  Mi'mâr 
Usta Süleyman  Mi'mâr 
Ahmed bin Hacı Mahmud Efendi  Mi'mâr 
Hacı Said bin Hacı Yasin Curi  Mi'mâr 
Usta Abdülhamid bin Süleyman  Mi'mâr 
Usta Đsmail bin Mahmud  Mi'mâr 
Usta Abdullah bin Musa Receb  Mi'mâr 
Usta Ahmed  Mi'mârbaşı 
Usta Hüseyin  Mi'mârbaşı 
Hacı Şükrü bin Đsmail  Mi'mâr 
Usta Murad bin Abdullah  Mi'mârbaşı 
Usta Mahmud bin Usta Murad  Mi'mârbaşı 
Receb  Mi'mâr Ustası 
Usta Ahmed Re's Mi'mârbaşı 
Usta Hüseyin ibney-i Usta Mahmud  Mi'mârbaşı 
Usta Yusuf bin Usta Receb  Mi'mârbaşı 

1.3.3.12.1. Keşif 

Mahkemeler bazı durumlarda keşfe çıkıp, suçun veyâ da'vâ konusu olan 

durumun tesbîtini yerinde yaparlardı. Bunun için vaz'iyete göre ehl-i vukuf sıfatıyla, 

tabîbler ile mi'mârbaşılardan yardım alırlardı. Genellikle cinâyet, arazi ve binâya 

müte'allik durumlar keşfi gerektirirdi. 

Elimizdeki örneklerden biri de bir cinâyettir. Siirt'in Bâbü'l-Garb 

Mahallesi'nden Hasan bin Yasin bin Hamo, bazı işleri için Siirt'in Muten-i Ömer 

karyesinde iken, burada köy ahalisi ile murabahacılar arasında kavga çıkmış, bu 

kavgayı ayırmak için araya girdiğinde ise murabahacılar tarafından öldürülmüştür. 

Cenâze eve gelince de mirasçıları keşif talep etmişlerdir. Bunun üzerine 

Mahkeme-i Şer'iyye Kâtibi es-Seyyid Abdülaziz Efendi, cenâze evine gidip, mahalle 

muhtarı ve ihtiyârları yanında olduğu halde cesedi inceleyip, gerçekten başına ve 

koluna vurulmak suretiyle katl edildiğini tesbit etmiştir.165 

Başka bir cinâyet meselesinde ise keşfi yapan doğrudan doğruya Belediye 

Tabibi Karabet Misak Efendi'dir. Buna göre Kasar Mahallesi'nden yaralanmak 

                                                           
164  S.Ş.S., numara: 420, s. 2, 8, 33, 45, 47, 49, 60, 61, 78, 110, 120, 128,  
165  S.Ş.S., numara: 420, s. 3 
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suretiyle vefât eden Đsmail bin Mehmed bin Berho Malik, defnedilmeden önce Mâ'ü'l-

Bîrî adlı kabristanda, ahaliden bir çok kişi ve Zabtiye Mahmud Onbaşı hazır olduğu 

halde tabib tarafından, sağ kolunun altından hançer ile yaralanmak ve kan 

kaybından (seyelân-ı dem)  öldüğü tesbit edilip, zabta geçirilmiştir.166 

 Mi'mârların bilirkişilik yaptığı davalar bina ta'mîr veya inşası esnâsında 

komşunun arazisine müdâhale söz konusu olduğunda veya Eytâm Sandığı'nca 

koruma altına alınan çocukların evlerinin satışı veya tamiri gibi hususlardır. Bu 

durumlarda çocuğun vasîsi eytâmın evini ta'mîr ettirmek için Eytâm Sandığı'ndaki 

mal veya parasından bir mikdarın sarfına izin istemekte, bunun için de evin 

gerçekten ta'mîre ihtiyacı olup olmadığı, mi'mârbaşı ma'rifetiyle yerinde keşf ve 

tesbit edilmekteydi.167 

Meselâ Nazif Mahallesi'nden Hacı Đsmail bin Rezo, yeni ev yaparken, kardeşi 

Halil bin Rezo'nun duvarına tecâvüz ettiği iddia edildiğinden, Mahkeme-i Şer'iyye 

Kâtibi es-Seyyid Abdülaziz Efendi yanında mi'mârbaşılar Hacı şakir, Hacı Hasan ve 

Hacı Derviş olduğu halde inşaat mahallinde keşif yapmışlardır. Neticede tecâvüz 

iddiası mübalağalı bulunmuş ancak, ihlâl edilen arazi karşılığı Hacı Đsmail'in 

biraderine 250 guruş ödemesi kararlaştırılmıştır.168 

                                                           
166  S.Ş.S., numara: 420, s. 40 
167  S.Ş.S., numara: 420. 
168  S.Ş.S., numara: 420, s.2. 
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

SOSYAL HAYAT 

 

2.1. MAHALLE ĐDARESĐ VE ĐMAMLAR 

Osmanlı Devleti'nin idârî mekanizması şehir ve köy üzerinde kurulmuştur. 

Bazı itibârî kazalar olmakla berâber, kazalar genellikle şehir merkezleriydi. Bazı 

büyük köylerle beraber şehirler mahallelerden oluşurlardı. 

Mahalle, hall  kökünden türetilmiş (bir yere inmek, konmak, yerleşmek) ve 

mahall  de konaklanan yer  mânâsına gelen bir kelimedir.1 Şehirlerde mahalleler, 

genellikle vakit namazlarının edâ edildiği bir mescid etrfında konumlanmışlardır. 

Bunun dışında bütün islâm geleneğinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de yeni 

kurulan veya fethedilen bir şehirde, merkezî bir yerinde bir cum'a mescidi bulunur, 

cum'a namazları bizzat vâli tarafından veya onun ta'yîn ettiği biri tarafından burada 

kıldırılırdı.2 Mahalle, Batı dünyasındaki şehirler için mekân ifâde eden bir ayrımı dile 

getirirken, Đslâm mahallesi “gündelik hayatı her yönüyle kapsayıcı, zengin bir anlam 

bütünlüğü demektir.3 

Đlber ORTAYLI, Osmanlı şehirlerindeki “geleneksel” mahalleyi şu şekilde 

tasvir eder: “Bir paşanın konağının karşısında, basit bir evkâf katibinin aşıboyalı 

küçük evi, ilmiye ricâlinden bir efendinin kâşânesinin yanıbaşında mahalle 

suyolcusunun kulübesi bulunur. Bütün bu insanlar birbirleriyle her gün karşılaşır, 

etiket farklılıklarına rağmen muhatab olurlar. Paşanın vekilharcı ile müderrisin 

damadı, suyolcu ile evkafın küçük kâtibi aynı kahvehanede taplanıp, görüşürler. 18. 

ve hatta 19. Yüzyıl başlarında; büyük şehirlerin mahallelerinde bile toplumsal 

sınıflaşmaya göre biçimlenmiş, belirgin bir mekân farklılaşması yoktur.(…) orada 

dinsel farklılık dışında, imparatorluğun her sınıf ve her bölgesinden insanlar belirli 

                                                           
1  Mehmet BAYARTAN, “Osmanlı Şehrinde Bir Đdarî Birim: Mahalle”, Đstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi,  Sayı: 13 (2005), s. 94-95; ayrıca bk., Ömer 
DÜZBAKAR, “Osmanlı Döneminde Mahalle ve Đşlevleri”, Uludağ Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi , Yıl: 4, Sayı: 5 (2003), s. 97-108 

2  Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞÇI, “Đmam”, D.Đ.A., Cilt: 22, s. 177 
3  Erbay ARIKBOĞA, “Yerel Yönetimler, Katılım ve Mahalle Muhtarlığı”, Marmara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahalli Đdareler ve Yerinden Yönetim Bilim 
Dalı, Yüksek Lisans Tezi , Đstanbul 1998, s. 91 
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kurallar ve etiket çerçevesinde birlikte yaşarlar. Mahalle mescidi ve kahvehâne bir 

toplantı ve tartışma mahalli olup, kamuouyunun oluştuğu merkezlerdir”4 

Devletin sultanın iradesine ve örfe dayalı işleyişi içinde “mahalle, şeriatın 

kontrolüne bırakılmı ş bir toplumsal varlıktır .” Bir mahalleyi diğerinden ayıran 

fizikî bir sınır ve biçim olmamakla berâber, şehrin içinde idârî ve sosyal bir sınırı 

bulunmaktaydı. Mahalle için fizikî bir tarif olmamakla berâber, 1871 tarihli Osmanlı 

Vilâyet Kanunu'nda “en az elli hane” olarak tarif edilmiştir.5 Osmanlı istatistik 

verilerinde tarife uyabilecek bir hâne sayısı veya nüfus mikdârından söz edilemez. 

Elimizdeki şer'iyye sicil defterinden de anlaşıldığı gibi, mahalleler belli dinî gurupların 

birlikte yaşadıkları yerler değildir. Osmanlı mahallesinde varsa gayr-ı Müslim ve 

Müslim birlikte yaşamıştır. Bu birlikte yaşayan insanlar bir birini muhakkak tanır, 

birbirine kefil olur, birbirine güvenirdi. Dolayısı ile mahalle “birbirini tanıyan, bir 

ölçüde birbirinin davranışından sorumlu, sosyal dayanışma içinde olan kişilerin 

meydana getirdiği topluluğun yaşadığı veya bir mescidde ibâdet edenlerin aileleriyle 

birlikte yaşadığı yerdir”6 diye doğru bir tarifi de yapılmıştır. 

Tanzimat'a gelinceye kadar Osmanlı Devleti'nde, şehrin devletin yapılanması 

içindeki önemi dolayısı ile imâmı ön plana çıkarmıştır. Tanzimat öncesi imam, 

mahallede devleti temsil eden yegâne sorumluydu. Đmam görevlerini yaparken kadı 

tarafından teftîş edilir, hakkında şikâyet olur, şikâyet de gerçek olursa azledilebilir, 

cezâlandırılırdı. Bunun yanında kadıların yerine getirmesi gereken bir çok konuda da 

onların yardımcıları idi. Mahallenin düzeni, asayiş ve inzibatı, ahalinin islâmî âdâba 

göre hal ve hareketi, içki, fuhuş gibi aşırılıklar ile ahalinin dinî vecibelerini yerine 

getirip-getirmediği imamların gözetimi altındaydı. Đmamlar, mahallede ikâmet 

edenler hakkında tam bilgi sahibi olmalıydılar. Mahallede oturanların kimliği, yeni 

gelenlerin kontrolü, kefâlete bağlanması, XIX. Yüzyılda ortaya çıkan “mürûr 

tezkireleri”nin elde edilmesiyle ilgili işlem olan ikâmetgâh ve kimlik bilgilerinin tanzimi 

imamların işiydi, kefilsiz olanların sorumlusu ve kefili imamlardı. Ölüm ve defin, 

doğum kayıtları, nikah akdi ve boşanma işlemleri imamlar tarafından yapılırdı. 

Đmamların gayr-ı Müslimlerin nikahını da kıydığına dair örnekler vardır. Muhtarlık 

                                                           
4  Đlber ORTAYLI, Tanzimatdan Cumhuriyete Yerel Yönetim Gelene ği, Hil Yay., Đstanbul 

1985, s. 100 
5  BAYARTAN, a.g.m. , s. 95 
6  Özer ERGENÇ, “Osmanlı Şehirlerindeki Mahalle'nin Đşlev ve Nitelikleri”, Osmanlı 

Araştırmaları , Cilt: IV (1984), s. 69; BAYARTAN, a.g.m ., s. 95 
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teşkilâtının kurulmasından sonra mahalle ve köylerde sahtekârlıkların önlenmesi, 

kurban derilerinin toplanması, muhtarla berâber imamın görevleri arasındaydı. 

Đmamlar, padişah beratı ile göreve alındıklarından “askeri”den sayılmışlardır.7 

Berat sahibi imam ve hatipler, görev süreleri boyunca bazı özel vergilerden muaf 

tutulmuşlardır. Ancak, toprak sahibi imamlar gerekli vergileri öderlerdi. Maaşları 

genellikle görev yaptıkları câmilerin vakıflarından sağlanıyordı 

XIX. Yüzyılın ilk yarısına kadar üst yöneticilere karşı mahallenin sorumlu 

yöneticisi imam veya gayr-ı Müslim mahalleleri veyâhut karma mahallelerde haham 

veya papazdı. Đmam mahallede kadının yardımcısı ve ona karşı sorumluydu. Haham 

ve papaz ise patrithane ve hahambaşına karşı sorumlu durumdaydı.8 

II. Mahmut döneminde muhtarlık teşkilâtı kurulunca, imamların yönetici 

kimlikleri artan bir hızla ikinci plana atılmıştır.9 

Đnceleme yaptığımız Siirt Şer'iyye Sicil Defteri, imamların idârî görevlerini 

tamamiyle yitirdiği bir döneme rastlaması sebebiyle, yaptıkları iş ve görevleri 

yansıtacak özel bilgiler bulunmamaktadır. Ancak, defterden anladığımıza göre 

imamlar, Tanzimat öncesinin mahalle ve köyün en yetkili idârecisi olmamakla 

beraber, gerek Siirt merkez mahalleleri ve köy imamları olsun, muhtarlarlarla 

beraber yine görev mahallerinin en iyi bilenleri sıfatıyla, özellikle şahidlerin 

güvenirliği konusunda, bazen sırran  yani gizli olarak, bazen de vicâhen  ve alenen 

bilgi alınan kişiler olma özelliğini muhafaza ettiği görüldüğü gibi, mahkemelerde yine 

muhtarlarla berâber şuhûdü'l-hâl  yani hem dava şahidi hem de kendisine danışılan 

merci olma özelliğini sürdürmüştür. 

                                                           
7  Kemal BEYDĐLLĐ, “Osmanlı Devleti'nde Đmamlık”, D.Đ.A., Cilt: 22, s. 180 
8  ORTAYLI, a.g.e., s. 100 
9  BEYDĐLLĐ, a.g.m. , s. 180-186 
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Tablo 10: Siirt Mahalle ve Köylerinin Đmamları10 
Mahalle/karye Đmâm 

Bâbü'l-Garb Mh. -Molla Mehmed Efendi bin Molla Hasan bin Molla Mehmed Efendi 

Bayırzfukak Mh. 

-Ahmed Efendi bin Molla Ali bin Molla Mehmed 

-Molla Ali bin Molla Mehmed bin Molla Ali 

-Mahmud Efendi ibn-i Ali Efendi bin Mehmed 

Havlani Mh. -Abdülhakim Efendi ibn-i el-Hac Hâfız Efendi 

Kasar Mh. -Salih Efendi ibn-i Hacı Abdülferid Efendi bin Hacı Mehmed Efendi 

Karakol Mh. 
-Molla Mehmed bin Molla Abdullah 

-Molla Mehmed bin Molla Mahmud Şeyh Halef 

Meydan Mh. -Ahmed Efendi bin Molla Ali bin Molla Mehmed 

Nazif Mh. 

-Yusuf Efendi ibn-i Abdürrezzak Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi 

-Ömer Efendi ibn-i Hacı Abdülferid Efendi ibn-i Haı Mehmed Efendi 

-Hacı Abdülferid Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi 

Re's Mh. 

-Mehmed Efendi ibn-i Hasan Efendi ibn-i Molla Mehmed 

- Molla Hızır bin Molla Hüseyin (Đmâm V.) 

-Molla Mehmed Efendi ibn-i Molla Hasan el-Kadı 

Soyka Mh.  -Mehmed Efendi ibn-i Mahmud el-Kavâf 

Sûk Mh. 
-Hasan Efendi ibn-i Ali bin Ahmed 

-Hasan bin Ali bin Ahmed (Đmâm V.) 

Sur Mh. 
-Süleyman Efendi ibn-i Hasan bin Ömer 

-Hüseyin Efendi ibn-i Hacı Abdullah bin Ahmed 

Şeyh Halef Mh. Molla Musa bin Hacı Mehmed el-Habbâz 

Varaz Mh. -Molla Mustafa bin Seyyid Muhmud Efendi bin Seyyid Ahmed 

Berhürik Kr. -Molla Ahmed bin Abdullah 

Civankan Kr. -Đbrahim Efendi ibn-i Molla Tahir bin Molla Đbrahim 

Çemkürek Kr. -Mustafa bin Simo (Đmam V.) 

Fersaf Kr. -Molla Yusuf Efendi ibn-i Şeyh Mikail 

Herşah Kr./Mehleyan Aş. Tahir bin Cihangir bin Mehmed 

Tillo Kr. 

-Molla Hasan bin Derviş Efendi 

-Molla Ahmed Efendi 

-Kasım bin Molla Ahmed 

Tillo Kr./Kürd Mh. -Molla Musa Efendi bin-i Molla Hamid bin Molla Taha 

Tillo Kr./Şeyh Đsmail Fakirullah Mh. -Mehmed Efendi ibn-i Şeyh Abid bin Molla Mehmed 

Tillo Kr./Şeyh Mücahid Mh. -Hacı Ali Efendi ibn-i Şeyh Mehmed bin Şeyh Abdullah 

Burhan Kr./Garzan Kz. -Molla Hacı 

Aşurkan Aş./Boşi Kr./Eruh Kz. -Molla Abdülmecid bin Molla Mehmed bin Molla Ahmed 

                                                           
10  Tabloda isimleri geçen zevât, hemen hemen defterin her sahifesinde yer aldığından tek 

tek sahie numaraları gösterilmemiştir. 
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2.2.  KÖY ĐDARESĐ, MUHTARLAR VE ĐHTĐYAR 
HEYETĐ  

Osmanlı köyü ise idârî ve askerî açıdan daha alt kadamedeki sipahi, 

voyvoda ve kethüda gibi me'mûrların idâresi altındaydı. Ayrıca köyler, bulundukları 

bölgelerin şartlarına göre farklı kurum ve idârecilere bağlı olarak idâre edilir, bazen 

hâs, ve çoğunlukla da sipahiler arasında zeamet ve timâr olarak dağıtılır, bazen 

vakıflar, vali kethüdaları veya mültezimler, bazen kendi reayası, bazı köyler de vergi 

muafiyeti de olan zaviye dervişleri tarafından idare olunmaktaydı. Bir kısım köylerde 

tek tek değil toplu olarak idâre edilmekteydi.11 

Osmanlı köylerinde hayat şehirdeki mahallelerde olduğu gibi câmi ve 

mescidler etrafında şekillenmekteydi. Köylerin idârî işleri yine imâm, köy kethüdâsı 

ve kethüdânın idâresi altındaki “yiğitbaşılar” ve “sekbânlar” yürütür, sipâhî, imâm ve 

kethüdâ gerektiğinde köy adına kadıya, hatta padişaha kadar başvurabilirlerdi. Gayr-

ı Müslim veya karma köylerde gayr-ı Müslim temsilcisi olarak “kocabaşılar”, ruhanî 

reisler bulunurdu. Bunlar temsil ettikleri teb'ânın doğum, ölüm kayıtlarını tutar, vergi 

tahsil ederlerdi. Patrikhâne veyâ hahambışılık, ta'yîn ettiği vekiller aracılığı ile 

kiliseye ödenmesi gereken çeşitli vergileri toplarken, mahalle papazları ile köy 

“ihtiyârları” ona yardımcı olurlardı. Gayr-ı Müslim din adamları evlenme ve boşanma 

işlerini yürütmekle berâber, gayr-ı Müslimlerin bu işler için kadıya da gittikleri 

vâkıdır.12 

Muhtar, kelime olarak Osmanlı literatüründe çeşitli manalarda ötedenberi 

kullanılıyor olmakla berâber, ıstılah ve idârî teşkilât olarak Yeniçeri Ocağı'nın 

ilgâsından sonra ortaya çıkmış bir müessesedir. Mahallî birimlerde muhtar kelimesi 

genellikle, ileri gelen, eşrâf, vücûh gibi mânâlar ifâde etmekteydi. Yeniçerilerin 

ortadan kaldırılması ile berâber ortaya çıkan asayiş meseleleri yüzünden yürürlüğe 

konan “mürûr tezkîresi” nizâmının yürütülmesi için ortaya çıktığı sanılan muhtarlık 

müessesesinin ilk def'a Đstanbul'da Bilâd-ı Selase (Galata, Üsküdar, Eyüp)'de 

uygulandığı sanılmaktadır. Daha önce bir mahalleye girip çıkanların kontrolü 

imamlar tarafından yapılırken, bu def'a ahalinin ileri gelenlerinden bazı kişiler 

muhtar-ı evvel ve muhtar-ı sânî ta'yîn olunarak, merkezde hazırlanan mühürler 

                                                           
11  Mehmet GÜNEŞ, “Osmanlı Devleti'nde Muhtarlık Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişimi 

(1829-1864)”, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Ara ştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi 
Ana Bilim Dalı, Yakınça ğ Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi , Đstanbul 2009, s. X-XI 

12  GÜNEŞ, a.g.t. , s. XIII-XIV 
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kendilerine verildi. Dolayısı ile ilk muhtarlık 1829 yılında adı geçen beldelerde 

kurulmuştur.13 

Taşrada ise ilk muhtarlık, bir nizâmnâme veya emirle değil, mahallinde 

cereyan eden bir asayiş meselesi yüzünden Kastamonu'da âyânlık idâresinin yerine 

kurulduğu anlaşılmaktadır. Ancak, daha önce mahalle idârecileri olan imamlar, 

ahaliye ve muhtara kefil edilmek suretiyle eski ağırlıkları muhafaza edildi. 

Kastamonu'da ilk taşra muhtarlığının kurulmasını müte'akib çeşitli vilayetlerden 

ta'yîn yoluyla ilk muhtarlıkların kurulduğunu belirten yazılar Bâb-ı Âli'ye gelmeye 

başladı.14 

Muhtarlar, evvel ve sânî olarak iki kişiden oluşuyor olmakla berâber, nüfûsu 

az olan yerlerde tek muhtar olduğu görülmektedir. Gayr-ı Müslim köyleri ile karma 

köylerde de ayrıca bunların temsilcisi muhtar ve gerekiyorsa muhtar-ı sânî de 

bulunmaktaydı.15 Elimizdeki Siirt Şer'iyye Sicil defterinde adı iki kere ve aynı dava 

dolayısı ile geçen Siirt'in Sadah karyesi Muhtarı Korkis veled-i Đsa'nın Keldânî 

olduğu anlışılıyorsa da16 bu köyde Müslüman olup olmadığını bilemiyoruz ancak 

karma bir köy olduğu anlaşılan yine Siirt'in Bamred Nahiyesi'nin Tel karyesinde bir 

Müslüman terekesi dolayısı ile adları geçen Muhtar Mirzâ'nın Müslüman olma 

ihtimâli olmakla berâber, ihtiyâr  Maksi veled-i Keşiş Gazar'ın gayr-ı Müslim olduğu 

açıktır.17 Bu örnekler dışında kabul etmek lâzımdır ki, gayr-ı Müslim davaları şer'î 

mahkemelere çok az sayıda intikal etmiştir. 

Muhtarların göreve geliş şekli “bi'l-intihâb” yani “seçimle” olmakla berâber, bu 

seçimi üst yetkilinin mi yoksa ahalinin mi yaptığı husûsu belirgin değildir; seçimde 

mütesellim, imam ve muhtarlık bölgesinin vücûhunun söz sahibi olduğu sonucu 

çıkarılabilir.18 Bu hususa daha sonra açıklık getirilimiş ve muhtar seçimlerinin 

eyâletlerde vali, mal memurları, müftü, kadı ve halkın kabulünü kazanmış (kabul-ı 

amme) ulemedan bir veya iki kişi; sancaklarda mutasarrıf veya kaymakam, mal 

müdürü, müftü, naib ve yine ulemadan veya ahalinin önde gelenlerinden ve 

tüccârdan durumları herkes tarafından bilinen bir veya iki kişi; kazalarda müdür, 

                                                           
13  GÜNEŞ, a.g.t. , s. 5; ORTAYLI, Tanzimattan Cumhuriyete..., a.g.e. , s. 100-104 
14  Meselenin ayrıntıları için bk., GÜNEŞ, a.g.t. , s. 6-8 
15  GÜNEŞ, a.g.t. , s. 9; gayr-ı Müslimlerin mahalle ve köylerde temsili hakkında bk., 

GÜNEŞ, a.g.t. , s. 28-29 
16  S.Ş.S., numara: 420, s. 66, 67 
17  S.Ş.S., numara: 420, s. 66 
18  GÜNEŞ, a.g.t. , s. 13 
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müftü ve ahali arasındaki itibarlı şahıslardan bir veya iki kişi tarafından yapılmasına 

karar verilmiştir.19 

Muhtarlar idârî olarak bağlı bulunduğu makam, başlangıçta meselâ 1831 yılı 

itibâriyle sancaklardaki Nüfus Nazırlıkları, denetim, ta'yîn ve azilleri ise vali, 

mutasarrıf, kaymakam ve mütesellimlerdi. 

Muhtarların öncelikli görevi, mahalle ve köylerde güvenliğin sağlanmasıydı. 

Muhtarlığın bir idârî teşkilât olarak ortaya çıkışında; muhtarlar ahaliye, imamlar; ahali 

ile muhtarlara, bir bölgenin ileri gelenleri de bir birine kefîl edildiler. 

Đdârî yapılanmada meydana gelen değişiklikler kadıyı bir hâkim pozisyonuna, 

onun mahalledeki temsilcisi posizyonunda olan imanın görevlerini ve 

sorumluluklarını da muhtarla paylaşma durumuna getirmişti. Bir köy veya mahallenin 

yeni sakinlerini kontrol etme, bir iç pasaport sayılması gereken20 mürûr tezkirelerinin 

tanzimi, nüfus hareketlerinin ta'kîbi ve nüfus yoklamalarının yapılması, askerlik işleri, 

kendi yetki bölgelerindeki kişilerden sürgün edilenlerini affı, şer'î ve örfî vergilerin 

tevzi ve tahsili gibi idârî konular muhtarların uhdesine tevzî edilmiştir.21 

1864 yılında çıkarılan Vilâyet Nizâmnâmesi  ile muhtarların yanında ihtiyar 

meclesileri  de kurulmasına karar verilmiştir. Buna göre karma köylerde her 

cemaatin kendi ihtiyar hey'eti olacak, meclis üyeleri 3-12 kişiden teşekkül edecek, 

imam ve eğer varsa papazlar meclisin tâbiî üyesi olacak, köyün bekçisi, korucusu 

gibi zâbıta görevlileri bunlar tarafından seçilecek, vergi toplanması ile beledî işleri, 

çeşme, okul ve mâbet gibi binaların onarım ve bakımı muhtar ve ihtiyar meclislerinin 

görevi olacaktı. Đhtiyar meclisleri, köye düşen vergileri paylaştırırken, her cemaatin 

üyeleri kendi üyelerinin davalarını mümkünse sulhen çözmeye yetkiliydiler.22 

Aşağıdaki tablolarda, Siirt dâhilindeki mahalle ve köylerin tesbit edilebilen 

muhtar ve ihtiyâr azaları gösterilmiştir. 

                                                           
19  GÜNEŞ, a.g.t. , s. 27-28 
20  GÜNEŞ, a.g.t. , s. 35 
21  Muhtarların sorumluluk ve görevleri ile bu konular hakkında gelişmeler için bk., GÜNEŞ, 

a.g.t. , s. 35-65; Osmanlı Devleti'nde muhtarlık hakkında ayrıca bk., Erbay ARIKBOĞA, 
“Yerel Yönetimler, Katılım ve Mahalle Muhtarlığı’, Marmara Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Mahalli Đdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı, Yüksek Lisa ns 
Tezi, Đstanbul 1998, s. 131 vd. 

22  ORTAYLI, Tanzimattan Cumhuriyete..., a.g.e. , s. 104-108 
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Tablo 11:  Siirt Mahalleleri Muhtar ve Đhtiyârları23 
Mahalle Muhtâr Đhtiyâr a'zâsı 

Bâbü'l-Garb 
Mh. 

-Seyyid Hasan bin Üstâd Abdullah bin es-
Seyyid Ahmed 

-Seyyid Hasan ibn-i Seyyid Abdullah es-Serik 
-Hacı Đsmail bin Ali Bey el-Habbâz 

Bayırzfukak 
Mh. -Musa bin Đbrahim Ayşan -Hacı Abdürrezzak 

Havlani Mh. -Mehmed bin Yusuf  

Kasar Mh. -Đsa Ağa ibn-i Yasin bin Ahmed 
-Süleyman Ağa bin Hacı Musa Ağa 

-Abdülmecid bin Derviş 

Karakol Mh. 
-Ahmed bin Mehmed Şeyho 

-Ahmed Cemil bin Mehmed 
 

Meydan Mh. -Musa bin Đbrahim Ayşan  

Nazif Mh. -Sûfî Hasan bin Rendo bin Halilo 

-Kasım bin Reşo bin Mustafa 

-Ali bin Hacı bin Hasan 

-Şeyh Bekir bin Hacı Yusuf bin Şeyh Mahmud 

-Hacı Đsmail bin Rendo bin Hallo 

Re's Mh. 
-Yasin bin Heşin bin Yasin 

-Yasin bin Heşo Aşini 

-Yusuf Ağa bin Ahmed bin Mehmed el-Hâcı 

-Bekir bin Ahmed Zülfi 

Soyka Mh.  

-Seyyid Şaban bin Seyyid Bekir [bin] Seyyid 
Mendo24 

-Seyyid Hüseyin bin Seyyid Selim bin Hacı 
Hasan Mendo 

-Süleyman 

-Yusuf bin Hacı Ahmed  

-Şeyh Gazal bin Şeyh Hızır bin Hacı Mahmud 

-Hacı Tahir Ağa bin Hacı Mehmed Ağa bin Hacı 
Tahir Ağa 

-Hacı Abdülfettah Efendi ibn-i Hacı Đsmail bin 
Abdi 

-Molla Mehmed bin Yusuf bin Şaban 

-Hacı Hasan bin Hacı Ömer Sıgar 

-Hacı Yusuf ibn-i Hacı Đsmail 

-Hacı Mehmed ibn-i Ahmed 

Sûk Mh. -Süleyman ibn-i Yusuf bin Mahmud 
-Đsmail bin Hacı Mehmed ibn-i Hamido 

-Seyyid Süleyman bin Seyyid Mehmed 

Sur Mh. 

-Ömer bin Hasan bin Ömer 

-Şakir bin Hacı Yasin bin Hamza 
 

-Maksi Harun veled-i Maksi Tomas25  

Şeyh Halef Mh. -Yusuf bin Hacı Ali Bülendo -Hacı Musa bin Hacı Ali Bülendo 

Varaz Mh. -Bekir Ağa ibn-i Mehmed Ali el-Halaf 
-Seyyid Zeynelabidin bin Seyyid Abdürrezzak 

-Seyyid Süleyman bin Molla Bekir 

 

                                                           
23  Yukarıda imâmlar listesinde bahsolunduğu gibi muhtar ve hey'et-i ihtiyâriye de aşağı 

yukarı her sahifede zikredildiği için sahife numarası verilmedi. 
24  Aynı kişi S.Ş.S., numara: 420, s. 36'da hem Soyka hem de Şeyh Halef Mahalleleri 

muhtarı olarak zikredilmektedir. 
25  S.Ş.S., numara: 420, s. 47 
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Tablo 12: Siirt Köyleri Muhtar ve Đhtiyarları 
 

Karye Muhtar Đhtiyâr A'zâsı 

Berhürik Kr. -Cevher bin Madir -Cihangir bin Nadir 

Civankan Kr. 
-Musa bin Reşo bin Osman 

-Đbrahim Efendi ibn-i Molla Tahir bin Molla 
Đbrahim 

-Haso bin Ramo bin Kato 

Çemkürek Kr. -Selo bin Ahmed Taso 

-Simo Gada 

-Berho bin Ömer 

-Hacı Mahmud bin Salih 

Deyr-i Galib Kr. -Yusuf bin Süleyman  

Fersaf Kr. -Ahmed bin Sufi Abdurrahim 

-Mustafa bin Hacı Mustafa 

-Musa bin Mustafa 

-Hacı Mahmud bin Salih 

-Nuro bin Fakih Melik 

Herşah Kr./Mehleyan Aş. -Osman bin Fakih bin Kasım -Nali bin Şeyhi bin Mehmed 

Tillo Kr. 

-Süleyman bin Şeyh Ahmed 

-Musa bin Hacı Abdürrahim 

-Mustafa 

-Hüseyin 

Tillo Kr./Kürd Mh. 
Musa Ağa ibn-i Hacı Abdürrahim bin Hacı 
Halid  

Tillo Kr./Şeyh Đsmail Fakirullah 
Mh. 

-Hacı Kasım bin Molla Mehmed bin Molla 
Ömer 

-Hacı Mehmed bin Molla Hasan 

-Molla Ahmed ibn-i Molla Fehim 

-Hacı Kasım bin Molla Mehmed 

Tillo Kr./Şeyh Mücahid Mh.  

-Osman Ağa bin Şeyh Yusuf bin Hacı 
Mehmed  

-Hasan Ağa ibn-i Şeyh Hüseyin bin 
Hacı Bekir 

Burhan Kr./Garzan Kz. -Ali Ağa  

Muten-i Ömer Kr./Eruh Kz. -Seyyid Hasan -Hacı Đsmail 

Tel Kr./Bamred Nh. -Mirza -Maksi veled-i Keşiş Gazar 

Sadah Kr. Korkis veled-i Đsa (Keldânî)  

 

2.3. SĐĐRT YER ĐSĐMLERĐ 

Aşağıdaki tabloda, Siirt Şer'iyye Sicil Defteri'nde adı geçen başlıca mahalle 

ve köy olmak üzere yer isimleri tesbit edilmiştir.  Bu tabloda Siirt ve çevresinde söz 

sahibi aşiret ve bunlara bağlı kabileler de ortaya çıkmış olacaktır. Diğer yandan 

siirt’teki memlaha diye nitelendirilen tuz elde eldilen yerlerin isimleri de yer 

almaktadır. 
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Tablo 13: 420 Numaralı S.Ş.S. Defterinde adı geçen Siirt Yer isimleri 
 

kaza nahiye karye mahalle a şiret kabile Memlaha 

Siirt merkez merkez Ayn-i Haleb    

Siirt merkez merkez Bâbü’l-Garb    

Siirt merkez merkez Bayırzukak    

Siirt merkez merkez Havlanî    

Siirt merkez merkez Karakol    

Siirt merkez merkez Kasar    

Siirt merkez merkez Meydan    

Siirt merkez merkez Nazif    

Siirt merkez merkez Re’s    

Siirt merkez merkez Soyka    

Siirt merkez merkez Sûk    

Siirt merkez merkez Sur    

Siirt merkez merkez Şeyh Halef    

Siirt merkez merkez Varaz    

- - Köşk-i Yezid     

Eruh  Benure     

Eruh  Benure     

Eruh  Boşi  Aşurkan   

Eruh  Danzi     

Eruh  eruh     

Eruh - Muten-i Ömer     

Eruh - Muten-i Seyyid     

garzan  Kuh     

Garzan  siyansi  melkişan   

Garzan  Burhan     

Garzan  Mazuran     

Garzan Rıdvan Rıdvan     

Garzan Rahvan Ayn-ı Galâ     

Garzan Rahvan Arnes     

Garzan Rahvan Benyarin     

Garzan Rahvan Rahvan     

Garzan Rahvan darusil     

Kemah Tortum sürbühan     

Sason Hato      

Siirt - Belkeme     

Siirt Bamred Gali     

Siirt Bamred Tel     

Siirt  Herşah  Mehleyan   

Siirt  Hatrand     

Siirt  Gayran     

Siirt  Tillo     

Siirt  Katmis     
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Tablo 13’ün devamı  

siirt  Tillo Kürd    

Siirt  fersaf     

siirt  Berhürik  Selukan Denikan  

siirt  Ergıf  Selukan   

siirt  Fiskin     

siirt  Civankan     

siirt  Kanimiri     

siirt  Tillo Şeyh Mücahid    

Siirt  Tillo Molla Abdullah    

Siirt  Sadah     

Siirt  Galenze     

Siirt  Alenzük     

Siirt  Tillo Şeyh Đsmail Fakirullah    

Siirt  Şamaşa     

Siirt  Tum     

Siirt  Hiyert     

Siirt  Alenze Şeyh Osman    

Siirt  Tülek     

Siirt  Kezer     

Siirt Reşan betil     

Siirt Reşan Çemkürek     

siirt Reşan Deyr-i Galib     

Siirt? Reşan? Mamosime     

Siirt? Reşan? Bani bezo (Hüseynî)     

Siirt?  Salohi     

Siirt?  Poli     

Siirt?  Gedeşil     

Siirt?  Susuz     

Siirt?  Kefere    Şahveled 

Siirt?  Kefere    Hacı Arab 

Silvan  Deyrun     

Şirvan  Sebab     

Şirvan  Pay     

Şirvan Zerkan Berte  Selukan Fetiki  

Şirvan Zerki     Zerki 
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2.4. AĐLE 

Osmanlı toplumunda hayat: mahalle, sokak, evler ve nihayet aile mefhumları 

üzerine şekillenmiş, mahalle genellikle birbirini tanıyan, bir mescid veya geniş 

anlamda bir ibadethâne etrafında insanların daha doğrusu evlerin toplanması26 

sokak ise genellikle “çıkmaz sokaklar” olarak inşâ edilmiş27, buralarda tanınmayan 

kişilerin dolaşması hoş karşılanmamış, evler ise genellikle tek katlı ve etrafı yüksek 

duvarlarla çevrilmek suretiyle, ev, kadınının orada rahat etmesini sağlayacak şekilde 

inşâ olunmuştur.28 

Genel itibâriyle toplumların oluşabilmesi, bir hâneye ev denilebilmesi için 

orada bir ailenin yaşaması esas kabul edilmiştir. Özellikle islâmî literatürde evliliğin 

olabilmesi için bir “akit”in yapılmış olması esastır. Bu akite de nikah  denilir.29 Nikah, 

“karı-koca arasında berâber ya şamaya ve yararlanmaya imkân do ğuran ve 

taraflara kar şılıklı hak ve görevler yükleyen rızâî bir akittir ”.30 Đşte aile hukuku da 

bu nikah denilen akit ile başlar. Burada bu hususun ayrıntılarına girmenin bir 

ehemmiyeti olmamakla beraber, kan ve süt hısımlığı gibi yakınlıklar ile “iddet” hali 

olan, başkası ile evli olan kadınların yine ikinci bir erkekle evlenmesi uygun 

bulunmamıştır. Đslâm mezheblerine göre de değişik uygulamaları vardır.31 

Genel kabule göre Müslüman toplumlarda karı-kocanın bir birine karşı belli 

başlı hak ve vazifeleri bulunmaktadır. Kadın: 

Kocasına itat etmeli 

Müşterek ikâmetgâhta birlikte oturmalı 

Özrü olmadıkça cinsî münâsebetten kaçınmamalı 

Kocasına sadakat göstermeli 

                                                           
26  Özer ERGENÇ, “Osmanlı Şehirlerindeki “Mahalle”nin Đşlev ve Nitelikleri Üzerine”, 

Osmanlı Ara ştırmaları , C. IV, Đstanbul 1984, s.69 vd. 
27  Ömer DEMĐREL, Muhittin TUŞ, Adnan GÜRBÜZ, “Osmanlı Anadolu Ailesinde Ev, Eşya 

ve Giyim-Kuşam (XVI-XIX Yüzyıllar)”, Sosyo-Ekonomik Kültürel De ğişme Sürecinde 
Türk Ailesi , T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay., Ankara 1992, s.70 

28  Özer ERGENÇ, Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçili ğine Katkı XVI. Yüzyılda 
Ankara ve Konya , Ankara Enstitüsü Vakfı Yay., Ankara 1995, s.150; Ömer DEMĐREL ve 
diğerleri, a.g.m ., s. 70 

29  Halil CĐN, Đslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme , Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yay., Konya 1988, s. 39 

30  Halil CĐN-Ahmet AKGÜNDÜZ, Türk Hukuk Tarihi , 2. Cilt, Özel Hukuk, Selçuk 
Üniversitesi Yayınları, Konya 1989, s. 61 

31  CĐN, a.g.e., s. 47 vd. 
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Evin ve eşin mallarının korunmasına ihtimâm gösterip, evin işlerini görmeli32 

iken, yine kadın 

Kendisine iyi muamele edilmesini ister 

Kocasının gecelerini karıları arasında eşit olarak paylaştırmasını istemek 

Ana babasının ve yakın hısımlarını ziyâret edebilmek, hakkına sahibdir.33 

Kocanın karısına veya karılarına karşı görevlerini de şu başlıklar altında 

toplayabiliriz.34 

Đyi muamele 

Eşit muamele 

Gecelerin karılar arasında eşit olarak paylaştırılması 

Zifafı gerçekleştirme 

Birlikte oturma 

Kocanın karı(ları)sına karşı şu haklara sahib olduğu da kabul edilegelmiştir: 

Karısı ile birlikte oturacağı ikâmetgâhı seçme 

Kadının evden çıkışını kontrol hakkı; koca izni olmadan, karısının evden 

çıkışını yasaklayabilir. 

Karısının eve ziyaretçi kabulünü yasaklayabilir. 

Karısını birlikte seyahate götürme hakkı 

Karısını te'dîb hakkı35 

Bu şahsî durumların yanında evliliğin malî yükümlülükleri de vardır. Bunların 

başında bir kadın şahsî malları üzerinde tasarruf hakkına sâhib iken, bir kadın evin 

masraflarına katılmaya zorlanamaz. 

Bunun ötesinde esas hukuk davalarına konu olan meselelere gelirsek: 

Bütün islâm hukukçuları ittifakla karının nafakasının kocası tarafından 

karşılanması gerektiğini kabul etmişlerdir. 

                                                           
32  CĐN, Đslam ve Osamnlı Hukukunda Evlenme, a.g.e., s. 187 
33  CĐN, Đslam ve Osamnlı Hukukunda Evlenme, a.g.e., s. 192 
34  CĐN, Đslam ve Osamnlı Hukukunda Evlenme, a.g.e., s. 176-182 
35  CĐN, Đslam ve Osamnlı Hukukunda Evlenme, a.g.e., s. 182-186 
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Nafaka , ıstılah olarak bir kimsenin eş ve çocuklarına sarf ve infak ettiği 

şeydir.36 Dolayısı ile nafakanın temel konuları şunlardır: 

Karının yiyeceklerini te'min : bu şartın yerine getirilmemesi halinde, islâm 

hukukçuları kadına evliliği bitirme hakkını tanımışlardır. 

Koca senede en az bir kere, biri yazlık biri kı şlık olmak üzere karısına 

elbise almak mecbûriyetindedir . Genel kabule göre kadın, bu şart yerine gelince 

ikinci bir elbise talebinde bulunamaz. Aşağıda ayrıntıları görüleceği gibi, elimizdeki 

defterdeki boşanma davalarında elbise meselesinin üzerinde özellikle durulmuştur. 

Koca, karısına müstakil mesken temin etmelidir. Bu durum çok e şlilikler 

için geçerlidir . Kadın, kocasının hısımlarıyla birlikte oturmak mecburiyetinde 

değildir. Kadın kocasının önceki evliliğinden olan reşit olmayan çocuğu ile birlikte 

oturabilir ancak, kocasının izni olmadan başka kocasından olan çocuğunu kocası ile, 

kocanın izni olmadan oturtamaz. 

Koca, malî gücü ve evin ihtiyâclarına göre, gerekirse karısına yardımcı 

hizmetçi temin etmek durumundadır.37 

2.4.1. Boşanma Davaları  

Evliliğin sona ermesi, ne şekilde olursa olsun evlenme akdi ile eşler arasında 

sâbit olan şer'î bağın ortadan kaldırılmasıdır. Buna göre kocanın tek taraflı irâde 

beyânıyla yaptığı boşanma, eşlerin karşılıklı rızalarıyla yapmış oldukları boşanma ve 

hâkim kararıyla meydana gelen boşanma evliliği sona erdirir. Hukukî olarak evlilik iki 

şekilde sona erer, birincisi talak  olup, bu evlilik bağının çözülmesi, fesih  ise akit 

anında veya sonrasında meydana gelen bir eksiklik veya bozukluk sebebiyle evliliğin 

bozulmasıdır. Fesih evliliği tamamıyla sona erdirir, talak üç defada bu bağı koparır.38 

Boşanmanın muhtelif şartları bulunmaktadır. Konumuz şer'î mahkemeler 

olduğundan mezhepler arasında teferruata ilişkin bazı farklar olmakla beraber 

sünnete uygun boşanma şartları şunlardır: 

1. Boşanma, kadının hayız görmediği bir zamanda ve son reglden sonra 

kocası ile cinsî münâsebette bulunmadığı bir devrede vuku bulmalı 

                                                           
36  CĐN, Đslam ve Osamnlı Hukukunda Evlenme, a.g.e.,  s. 196 
37  CĐN, Đslam ve Osamnlı Hukukunda Evlenme, a.g.e., s. 196-201 
38  Halil CĐN-Ahmet AKGÜNDÜZ, Türk Hukuk Tarihi, Cilt:2, s. 89 
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2. Talak-ı rici'ye başvurulmamalıdır. Talak-ı rici , cayılabilir boşanma 

demektir. Bu husus evliliği su-i isti'malden kurtarmak daha doğrusu kadın açısından 

evliliğin güvensizlik aracı olarak görülmesini önlemek için konulmuştur. Onun için üst 

üste iki talak-ı riciden sonra bir kocanın boşadığı karısını tekrar alabilmesi için ağır 

şartlar getirilmiştir. Bunun içinde hülle  denilen usule başvurulması da vardır.  

3. boşanma iddet39 icinde olmamalıdır. 

Şafiî mezhebi yukarıdaki son iki şarta uygun olmak kaydıyla talak-ı ricinin 

üçüncüsünü de sünnete uygun bulmuştur.40 

Elimizdeki defterdeki boşanma davalarına, yani işin pratiğine gelince: 

bunların nerdeyse tamamında dava konusu, kocasının başadığı kadının nafaka 

talebi ve kocasında kalan şahsî eşyâ ile mehr-i mu'accel  (nikahta kıza verilen 

ağırlık), mehr-i mü'eccel ( boşanma veya ölüm gibi durumlarda kız tarafına 

verilmesi nikahta kararlaştırılan bedel)41 ve bazen rakam olarak bazen de takdîre 

barıkılan iddet nafakası taleblerinden ibârettir. 

Đddet: boşanmış veya kocası ölmüş bir kadının tekrar evlenebilmesi için en 

az üç adet dönemi beklemesi gereken süre, 90 gün, iddet nafakası da bu süre 

zarfında boşayan kocanın nafaka olarak vermesi gereken bedeldir. 

Mahkemeye intikal eden davalarda genellikle boşanma sebebi belirtilmemiş, 

koca boşamış, kadın da bunun üzerinde yukarıda belirttiğimiz taleblerde 

bulunmuştur. Ancak boşanma veya boşama sebebi nâdiren belirtilmiştir. Dava 

konularının büyük çoğunluğu kadının nafaka, mehr-i mu'accel ve mü'eccel, iddet 

nafakası ve kendisini boşayan kocada kalan şahsî eşyalarını taleb olmakla beraber, 

ayrıntılarda bölgeye aid örf-adet ve ortak çocukların velâyeti meselesi gibi hususları 

bulmak mümkündür. 

Mesela 4. Kolordu'nun Nizâmiye 32. Alayı'nın Siirt'teki 1. Taburu 3. Bölüğü 

Yüzbaşısı Şeyh Musa Efendi ibn Mahmud bin Ahmed Ağa, zevcesi Van'ın 

Bozahâne Mahallesi'nde sâkine Hediye Hanım ibnet-i Mehmed ile “beynlerinde 

hüsn-i mu'a şeret bulunmadı ğı” gerekçesiyle 500 guruş mehr-i mü'eccel ile kışlada 
                                                           
39  kocasından ayrılan kadının, tekrar başkasıyla evlenebilmek zorunda bulunduğu, yâni üç 

defa hayiz görüp temizleninceye kadar geçecek olan müddet, [kocasından boşanırsa 100 
gün, kocası ölürse 130 gün beklenirdi] 

40  Halil CĐN, Đslam ve Osmanlı Hukukunda Bo şanma, Selçuk Üniversitesi Yay., Konya 
1988, s. 38-39 

41  Ferit DEVELĐOĞLU, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat , Aydın Kitabevi Yayınları, 
Ankara, 1986.   
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şâhidler huzurunda talak-ı selâse ile boşandıklarından buna dair mahkemeden 

“hüccet-i şer'iye ” taleb etmiştir.42 

Bir başka davada Siirt'in Soyka Mahallesi'nden Muhabbet bint-i Molla 

Mahmud, kocasının, kendisine ve 7 yaşındaki oğluna karşı babalık ve kocalık 

vazifesini  yerine getirmediğini, daha doğrusu defterde geçtiği tarzda ifâde edersek 

“ber-vech-i şer'î infâk ve iksâ ve îvâ etmeyüp ebeveyn ve zevciy et hukûkuna 

mürâ'ât etmemekte olup ber-nehc-i şer'î infâk, iksâ ve îvâmıza bakma ğa ve 

etmez ise îcâbı şer'îsini icrâya mecbûr Ahmed'e tenbîh olunmak murad ımdır ” 

diyerek, kendilerine bakmadığını ileri sürmüş, kocası Ahmed de oğlunun velâyetini 

alıp, 8 aded sim mecidiye “iddet nafakası” karşılığı boşanmağa razı olmuştur.43 

Üçüncü davanın konusu daha değişiktir. Siirt'in Civankan karyesinden Şiro 

bint-i Seho, kocasının kendisini hâmile olduğu hâlde “talak-ı selâse” ile boşadığını 

ancak nafakasını vermediğini ileri sürmüştür. Kocası Mahmi bin Şeho ise boşama 

hadisesinin olmadığını iddia etmişse de köyün imam, muhtar ve bir ihtiyar azasının 

“sırran” (gizli) ve ahaliden bazısının açık şehâdetleri ile kadının iddiasını 

doğrulamaları üzerine, boşanma kabul edilmiş ve kadın doğruncaya kadar kocanın 

kadına nakden 40 guruş ve günlük 1,5 guruş (60 para) nafaka ödemesine karar 

verilmiştir. 

Dördüncü davaya göre Siirt'in Sûk Mahallesi'nden Alove bint-i Mehmed Đso, 

kocası aynı mahalle ahalisinden Osman bin Halil'in kendisini boşadığını duyduğunu 

beyân ile bunun doğru olduğu halde kocasının zimmetinde olan kendisine ait: 

400 guruş mehr-i mü'eccel, melbûsât ve ziynet eşyâsı (huliyyat) 

150 guruş gümüşden tepelik 

30 guruş gümüşten gerdân 

100 guruş gümüşten göğüslük 

500 guruş gazi küpesi 

100 guruş beş kat elbise 

150 guruş bir sandık ve içinde kadına mahsus elbise 

200 guruş bir kat yatak ve yasdık ile 
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takdîr edilecek iddet nafakasının kendisine verilmesini istemiştir. Görülen 

davada, davalı ise karısını boşadığını kabul edip, tahlîf (yeminli ifâde) edilmiş ve 

mehr-i mu'acceli kabul fakat kendisinde kadının yalnız iki kat elbisesi, bir çift 

entarisinden başka bir şey olmadığını söylemiştir. Alove'den ise iddiasını ispat 

istenmiş ancak o, bunda âciz kalmış olduğundan 112,5 guruş iddet nafakası karşılığı 

boşanmalarına karar verilmiştir.44 

Beşinci dava da aşağı yukarı bir önceki davanın benzeridir. Ancak burada 

yine davacı kadın olup, davacının iddia ve talebleri koca tarafından kabul edilmiştir: 

Siirt'in Bâbü'l-Garb Mahallesi'nden Hadice bint-i Fetho, kocası Selho bin Musa'nın 

kendisini şahidler huzurunda boşadığını beyân ile kocasının yedinde olan “bir aded 

sim tepelik, bir aded göğüslük ile takdîr edilecek 'iddet nafakası'nın kendisine 

verilmesini istemiş Selho da bunu kabul ile toplam 200 guruş bedel ile sulhen 

boşanmalarına karar verilmiştir.45 

Elimizdeki en ilginç davalardan biri Siirt'in Eruh kazasına tâbi Eruh köyünden 

Şeref bin Hacı Süleyman ile karısı Halime bint-i Hüseyin Komi arasında 24 B 

1313'de görülmüştür. Kadının anlattığına göre Şeref onu tehdîd edip sebebsiz yere 

“seni öldürürüm” dediği gibi “kisve ve levâzım-ı zaruriyece” kendisine bakmadığı için 

evden kaçmak mecbûriyetin kalıp 4 ay sonra Siirt Nisâ Hapishanesi'nde 

bulunmuştur. Bunun üzerine Şeref'ten, nafakasını ve sâir ihtiyâçlarını 

karşılayacağına ve bir daha tehdid etmeyeceğine dair mu'teber kefâlet senedi alınıp, 

karısına tekrar fiilî müdâhalede bulunursa (döğerse) kendisine cebir uygulanacağı 

tenbih olunarak, kadının itaati sağlanmıştır.46 

Boşanma davalarının en ilginçlerinden biri Siirt'in Şeyh Halef Mahallesi 

ahalisinden Ali bin Mehmed Semi ile karısı Ayşe Hatun ibnet-i Halil arasında 

gerçekleşmiştir. Kocanın iddiasına göre boşadığı karısı, kendisine ait aynı 

mahalledeki evinde “fuzûlî sâkine” olup, evinin boşaltılmasını, kadın da Ali 

zimmetinde bulunan mehr-i mu'accel ve mü'eeccel toplam 400 guruştan mü'eccel 

olan 45 guruş ve nafaka-i iddetinin kendisine ne vakit teslîm ederse evini teslim 

edeceğini beyân etmiştir. Ancak kadının bu tarz konuşması hoş karşılanmadığı yani 
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“iltifâta şâyân olmadığı” kendisine hatırlatılmış ve evi Ali'ye teslimi hususu kendisine 

tenbîh olunmuştur.47 

Ancak boşanma davalarının en tipiği ise yine Siirt'in Bâbü'l-Garb Mahallesi 

sâkine Emine ibnet-i Hacı Đsmail ile Hacı Halil Efendi bin Hacı Đsâ arasında 

görülmüştür. Kadın, kocasının başka bir karısı daha bulunduğundan bâhisle 

“beynimizde imtizâc ve hüsn-i mu'aşeret kâbil olmamağla” kendisini ve ortak 

çocukları Hamdi'yi babasının evine terk ettiğini, bu durumda ya nafaka, ev ve sair 

ihtiyaçlarını karşılaması ya da yedinde olan 5.000 guruş mehri ile sair kıymetli 

eşyaları ile iddet nafakasını ödemek üzere kendisini boşamasını istemiştir. Neticede 

ikisinin boşanmasına ve gerekirse adı geçen para ve eşyanın haczen alınmasına 

karar verilmiştir.48 

2.4.2. Nafaka Talepleri  

Bir kısım davalar ise boşanma ile alakası olmayıp, başka sebebler ile nafaka 

taleblerinden ibârettir. Bunların başında da kocaların ticâret veya sanatlarını icrâ için 

başka diyârlara gidip, geride bıraktıkları karılarını ve çocuklarını nafakasız 

bırakmalarından kaynaklanan şikâyetler gelmektedir. 

Siirt'in Kasar Mahallesi ahâlisinden Seto bint-i Abdürrezzak, mahalle imâm 

ve muhtarının şehâdetiyle, kocası Tillo karyesinden Mehmed bin Hamido bin 

Abdüllatif'in 7 ay önce satıcılıkla âhar bir mahalle gittiğini, kendisini nafakasız bir 

şekilde, bir fukarâ olan babasının hânesinde bıraktığını, nafaka olarak bir şey 

göndermediğini beyân ederek, bir nafaka tesbit edilip, bunu harcamasına izin 

verilmesini taleb etmiştir. Bunun üzerine mahkeme kararıyla kadın için günlük 1,5 

guruştan aylık 45 guruş nafaka tesbit edilip, bunun kocasının malından ayrılıp, 

harcamasına izin verilmiştir.49 

Yine Tillo'nun Molla Abdullah Mahallesi'nden Mahmud bin Hacı Salih bin 

Yusuf bir seneden beri sünnetçilik sanatıyla diyâr-ı âhara gitmiş, karısı aynı köyün 

Şeyh Đsmail Fakirullah Mahallesi'nde yine babası yanında mukime Seyhan bint-i 

Hacı Abdurrahman'a ne kisve bahası ne sâir ihtiyaçları için nafaka göndermemiştir. 

Bunun yanında kadın, kocasının kendisini [kayın]pederi yanında bıraktığını, oysa 

orada “mâderi dahi hakkımdaki ahlâk-ı gayr-i mü şfikalarından emniyyetim 
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külliyen münselib bulunmu şdur ” dediğine göre ortada bir taciz de söz konusudur. 

Kadın bu endişe ile babasının yanına taşınmak mecburiyetinde kalmıştır. Bu 

durumda mahkeme aylık nafaka ve “kisve baha” olarak 50,5 guruş nafakanın kocası 

tarafından, hüccet tarihinden verilmesine karar vermiştir.50 

Aynı şekilde Siirt'in Fersaf karyesinden Ayşe bint-i Abdülhamid kocasının 

kendisini nafakasız “kisve bahasız” diyar-ı âhara terk edip gittiğinden şikâyetle şehrî 

60 guruş nafaka kazanmıştır.51 

Yine Tillo karyesinin Şeyh Mücâhid Mahallesi'nden Hasan bin Abdülgânî 10 

sene önce karısını aynı köyden Halil bin Şeyho'nun hânesinde terk edip önce 

Dersaadet'e oradan da Rusya'nın Đbrail52 şehrine gitmiş ve karısı Emine bint-i Şeyho 

bin Şeyh Đbrahim'i nafakasız bırakmıştır.  

Siirt'in Karakol Mahallesi'nden Nuriye bint-i Molla Mehmed kocası Şeyh Halef 

Mahallesi ahâlisinden Cuma bin Ali ile aralarında iki aydır “hüsn-i imtizâc ve 

hukuk-ı zevciyete ” dair bir şey olmadığından bu süre zarfında Cuma'nın kızı Sâkine 

ile birlikte annesinin bir odadan ibâret hânesinde kalmaya mecbur kaldığını, 

kocasının ne kendisine ne kızına elbise bahası ve nafaka olarak bir şey vermediğini 

belirtmiş, bu durumda ya kendisni boşamasını, ya da kendisi ve kocasının kızı için 

hadd-i kifâyede bir nafaka tesbit edilip, bunu harcamasına izin verilmesini istemiştir. 

Bunun üzerine şehrî 50,5 guruş nafaka bağlanması kararlıştırılmıştır.53 

Başka bir kadın, Siirt'in Şirvan kazasının Sebab karyesinden Ayşe bint-i 

Emin ise kocası olan Siirt'te konuşlanmış 3. Piyade Bl. efrâdından Abdülaziz bin 

Hüsnü'nün kendisini “bâ'inen tatlîk ”54 etmişken, oğulları olan Ramazan için va'd 

ettiği aylık 45 guruşu ödemediğinden şikâyet ederken, Abdülaziz, bu parayı 

ödeyecek parası olmadığını beyân etmiş ve bunun üzerine mahkemece 37,5 nafaka 

ödemesine karar verilmiştir.55 

Yine arada çocukların da sözü edilen başka bir nafak davasına göre Siirt'in 

Soyka Mahallesi'nden Şiro Hatun ibnet-i Hüseyin, Karakol Mahallesi'nden Hamza 

                                                           
50  S.Ş.S., numara: 420, s. 7 
51  S.Ş.S., numara: 420, s. 39 
52  Đbrail:  Zamanımızdaki adı Brail olan Tuna kıyısında, Romanya'ya bağlı bir liman şehridir. 

bk. Cezmi KARASU, “Romanya Dobrucası'ndaki Osmanlı Eserleri”, 
http://www.fikirdebirlik.org/yazi.asp?yazi=20090100 8 (18.03.2009) 

53  S.Ş.S., numara: 420, s. 7 
54  bâ'inen tatlîk : geri dönüşü olmayan boşanma, bk. DEVELĐOĞLU, a.g.e., s.  
55  S.Ş.S., numara: 420, s. 98 
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Ağa ibn Derviş'in 12 gün önce kendisini tatlîk etmiş, yani geri dönülmeyecek 

şartlarla boşamış ancak, mehr-i mü'ecceli olan 45 guruşu kendisine ödemediği gibi 

“fuzûlen ve tegallüben”yani gereksiz yere ve zorla 45 guruş kıymetinde basmadan 

ma'mûl bir kat elbise, 60 guruş kıymetinde iki aded hasır ve 10 guruş kıymetinde bir 

aded “mikrâz(!)”ını eğer mevcûd iseler aynen, değilse kıymetleri üzerinden bedelinin 

yanında Hamza ve kendi çocukları olan 6 aylık Derviş için nafaka ve kisve bahâ ile 

başka havayic-i zaruriyesi için aylık 30 guruş istemiştir. Ancak Hamza Ağa, Şiro'yu 

boşadığını kabul etmekle berâber, adı geçen eşyaları inkâr etmiş, Şiro'da bunlar için 

şâhid gösterememiştir. Hamza Ağa, Şiro'nun iddia ettiği mehr-i mü'ecceli ve iddet 

nafakası olarak tesbit edilen aylık 30 guruşu peşinen kabul ve teslim etmiş, bunun 

yanında oğlu için aylık 15 guruşu vermeyi de va'd etimştir.56 

Bütün bunların yanında en ilginç nafaka davası şu şekilde gelişmiştir: Ahmed 

bin Hacı Halil Aliki, Siirt'in Bayırzukak Mahallesi'nde sâkin iken bir müddet önce 

vefât etmiş, veresesi olarak babası Hacı Halil, zevcesi Emine Hatun ibnet-i Salih ve 

küçük kızları Azize ve Hediye kalmıştır. 

Yine davacı kadın olup, davalı bu kez koca değil, kocanın babası ve 

veresesinden Hacı Halil'dir. Kadının vekilinin iddiasına göre ortak kızları olan Azize 

3 yaşındı, Hediye 2 aylıktır ve kadının bunların maişetine yetecek her hangi bir geliri 

yoktur. Müteveffâ kocasından dolayı da 500 guruş mehr-i mü'ecceli bulunmaktadır. 

Kadının kayınbabası olan Hacı Halil, talep ettiği aylık 60 guruşu verecek iktidârdadır. 

Ancak Hacı Halil 2 kız ve 1 kadın için ancak aylık 5'erden 15 guruş verecek 

durumda olduğunu beyân etmiştir. Mehr-i mü'eccel için Hacı Halil oğlunun 

sağlığında şâhidler huzurunda kefâlet vermiştir. Netice itibariyle şâhidler adı geçen 

500 guruş hakkında kadının iddiasını doğrulamış ve ânında bu para teslim edilirken, 

adı geçen yetimeler için günlük 30'ar paradan aylık 22 guruşun büyükdedeleri 

tarafından ödenmesine karar verilmiştir.57 

Bir başka davada ise Siirt'in Hatrand karyesi ahalisinden Saliha bint-i Şeyh 

Hasan, boşanmış olduğu kocası Ömer bin Ahmed bin Đsmail'in kendisine vermesi 

gereken mehr-i mu'eccel  40 ve iddet nafakası 150 guruşluk borcunu 

ödemediğinden şikâyet etmiş ve Ömer'e bu borcunu ödemesi tenbîh olunmuştur.58 
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Siirt'in Re's Mahallesi'nden Feride bint-i Mehmed el-Molla, Siirt'te konuşlanan 

Redif Taburu 4. Bölüğü Onbaşısı olup Karakol Mahallesi'nde sâkin Hamza ibn 

Merhamo Şeyh Şemseddin'i, kendisini ba'inen 15 gün önce boşadığını, kocası 

yedinde bir kısım kıymetli eşyası ve 45 guruşluk mehr-i mü'ecceli kaldığını ve şehrî 

6'şar guruş iddet nafakası ve kisve bahası ile sair levazım-ı zaruriyelerini ödemesi 

gerektiğinin kocasına tenbîhi için dava açmıştır.59 Mahkeme ise Hamza'nın iddet 

nafakası ve kadının sair ihtiyaçları için şehrî 45 guruş ödemesine, mehr-i mü'eccel 

ve sair eşyaların iâdesine karar verilmiştir. 

Siirt'in Gayran karyesi ahâlisinden Zeliha bint-i Maho, yine kocası aynı 

köyden Kasım bin Nebo'nun kendisini ba'inen  boşadığını beyân ile 40 guruş mehr-i 

mü'ecceli ile iddet nafakasını taleb etmiş ve netice sulhen hallolunmuştur.60 

Siirt'in Tillo karyesi Şeyh Đsmail Fakîrullah Mahallesi'nden Meryem bint-i 

Osman ile kendisini bir sene önce talâk-ı selâse ile boşayan kocası aynı mahalleden 

Hacı Hasan bin Şeyh Mehmed arasındaki davada ise Meryem'in istediği 1.000 

guruş mehr-i mu'accel, 200 guruş mehr-i mü'eccel ve 100 guruş iddet nafakasının 

koca tarafından verileceği vaad edilerek sulhen sona ermiştir.61 

Kasar Mahallesi'nden Sabiye Hanım ibnet-i Hamid Ağa, aslen Diyarbekir'in 

Dağkapusu Mahallesi'nden olup, vefât eden kocası Mehmed Rüşdü ibn-i Cizrelizâde 

Đbrahim Efendi bin Mehmed'den kendisine ve iki yaşındaki oğlu Behcet'e hiçbir şey 

kalmadığını, fakat çocuğun dedesi olan Cizrelizâde Đbrahim Efendi'nin kendilerine 

nafaka verecek durumda olduğunu şâhidler göstererek isbât etmiş ve şehrî 50'şer 

guruş nafaka almaya hak kazanmıştır.62 

Sonuç: “Hasan bin Seyyid Hüseyin ve Seyyid Mehmed bin Seyyid Hamza 

nâmân kimesnelerin ta'rîfleriyle mu'arrefe sâhibe-i arz-ı hâl”63 gibi hemen hemen 

kadının müdâhil olduğu her davadan anladığımız üzere kadınlar, mahkemelere 

bizzat iştirâk etmeyip, ya şâhidleri veya vekilleri vâsıtasıyla dâhil olmaktaydılar. 

Kadınlar, kendisini “bâ'inen” yani artık geri dönüşü olmayacak bir şekilde “talâk-ı 

selâse” ile boşayan kocalarından, kocasının evinde kalan şahsına ait mallarını, 

mehr-i mu'accel ve mehr-i mü'eccel ile eşyâları ile ya kendisine dair iddet nafakasını 
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veya/ve kendisi ve kocasına ait olan çocuk veya çocukları için nafaka 

istemektedirler. Bu taleblere koca, nâdiren itiraz etse bile aynen kabul edilmiştir ve 

pek çok dava sulh ile sona ermiştir. 

2.4.3. Mehir Talepleri 

Burada, aşağıda sık sık sözü edilecek olan mehir  mefhumu üzerinde 

durmakta fayda vardır. Mehir, “zevcenin (kocanın) nikah akdi ile müstehak olduğu 

mal yerinde kullanılır, bir tabirdir”64 yani kocanın veya koca adayının evlenirken, 

müstakbel eşine verdiği bir bedeldir. Bir hadis-i şerîfde geçen “bir kadın bir birni 

müteakib iki erkekle evlendiği zaman, kadın birinci erkeğin olur” veya “bir şey 

birbirini takiben iki kişi tarafından satın alındığı zaman [o] şey ilk satın alana aittir”65 

sözlerinden bu akdin bir satış, mehrin de satış bedeli olduğu iddia edilmiştir. Ancak 

uygulamada mehrin yüksek meblağ olmadığı, hatta Peygamber zamanında çok fakir 

bir kimsenin evleneceği kadına demirden bir yüzük vermesi, Kur'an'dan bir ayet 

öğretmesi gibi şartlarlın mehir olarak kabul edilerek, evlenmesine cevaz verilmiştir. 

Bunun yanında mehir mikdarı yüksek bile olsa, bu kocanın kadını ve evliliği istismar 

etmesini önlediği gibi, mehir, kocanın ölümü halinde kadının bundan sonraki 

hayatını idâme ettirmesini sağlar, gibi görüşler ileri sürülmüştür.66 

Mehir, ıstılah olarak, evlenecek olan erkeğin nikah nedeniyle evleneceği 

kadına vermekle yükümlü olduğu para veya mal demektir. Tam ismi “mehr-i 

müsemmâ”dır. Mehrin gerçekleşmesi için, her iki tarafın da kabul etmesi icâb 

etmektedir. 

Bilindiği gibi islâmiyet öncesi başlamak üzere Türklerde kalın veya sep de 

denilen bir uygulama vardır. Bu uygulama adı mehir olmasa bile halen yaşadığı 

bölgeleremiz bulunmaktadır. Arap dünyasında ise islâmiyet öncesi bu uygulamanın 

tamamıyla kadının satış bedeli olarak bakılabilir. Đslâmiyet ise bu bedelin tamamıyla 

kadına ait olduğunu emr ile baba veya akrabaya verilmesini yasaklamıştır.67 

Öncelikle satışı ve kullanılması yasak olmayan her şey mehr olarak kabul 

edilemezdi.68 Yani mehr olarak verilecek şey, islâm dinince yasak olmamalıydı. 

                                                           
64  PAKALIN, a.g.e., Cilt: II, s. 443 
65  CĐN, a.g.e., s. 52 
66  CĐN, a.g.e., s. 53 vd. 
67  Güven DĐNÇ, “Şer'iyye Sicillerine Göre XIX. Yüzyıl Ortalarında Antalya'da Ailenin Sosyo-

Ekonomik Durumu”, O.T.A.M., Sayı: 17, Ankara, 2005, s.4.  
68  CĐN, a.g.e., s. 214 



düzeltme 75

Dolayısı ile mehr, alınıp-satılan, bir karşılığı, değeri olan ziynet eşyası, para, arazi ve 

hayvan gibi şeyler olmasına cevaz verilmiştir. Mesela Şiîler ve Şafiîler dışındaki 

fukahâ tarafından, Peygamber'in hadisine rağmen69 Kur'an öğretmek taahhüdü, 

mehr olarak kabul edilmemiştir. 

Mehrin mikdârı Hanefî mezhebi fukahasınca tesbit edilmiştir. Bunlara göre 

mehr, 10 dirhem gümüşten aşağı olamaz.70 Malikîler ise mehir mikdârının asgarîsini 

altından bir dinarın ¼ ü veya halis gümüşten 3 dirhem veya bunlara mümâsil 

kıymetlerle sınırlamışlardır. Şafiî ve Hanbelîler ise mehre asgarî mikdâr tayinini 

kabul etmezler. Mal olan, alınan satılan her şey mikdârına bakılmaksızın mehr 

olarak kabul edilir. Buna rağmen bunlara göre mehrin 10 dirhemden az olmaması 

tavsiye edilmiştir.71 

Evlenmelerde ve boşanmalarda ve bilhassa boşanma davalarında özellikle 

üzerinde durulan mehrin iki türü vardır. 

Mehrin çeşitleri evlenme akdi sırasında taraflarca veya üçüncü biri tarafından 

tesbit edilip edilmemesine göre değişir.72 Mehr, evlenen karı-koca tarafından tesbit 

edilmişse mehr-i müsemmâ olarak adlandırılır. Ancak, tesbit edilecek mehr, peşin 

ödenecekse buna mehr-i mu'accel , kısmen veya tamamen ilerideki bir tarihte 

ödenecekse buna mehr-i mü'eccel  denilir. 

2.4.3.1. Mehr-i Mu’accel  

Đslâmî gelenekte “şarta ve ecele bağlı” evlenmelere cevâz verilmemiştir. 

Ancak mehir, kadının evlenmeden doğan bir alacağı olduğundan taraflar bu konuda 

andlaşma yapabilirler. Bu hususta en kötü ihtimâl mehir ile alakalı şartların yok 

olmasıdır. Mehir baştan ödeneceği gibi daha sonraki bir tarihte mesela evliliğin sona 

ermesi durumunda da ödenebilir. Mehrin mikdârı baştan tesbit edilebileceği gibi örf 

ve âdete göre de tesbit edilebilir. Bu hususta genellikle örf-âdete göre hareket 

edilmiştir. Tamamı peşin ödeneceği gibi bir kısmı sonraya da bırakılabilir.73 Baştan 

tesbit edilen mehrin tamamının, ödenen kısmı mehr-i mu'acceldir. 

                                                           
69  CĐN, a.g.e., s. 215 
70  CĐN, a.g.e., s. 216 
71  CĐN, Đslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, a.g.e.,  s. 216 
72  CĐN, Đslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, a.g.e., s. 217 
73  CĐN, Đslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, a.g.e., s. 217-218 
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2.4.3.2. Mehr-i Mü’eccel  

Mehr-i mü'eccel aslında mehr-i mu'accelin bir parçasıdır. Evlenme akdi 

esnâsında mehrin tamamen ödenmesi şart olmadığından bir kısmının zamana 

yayılması da söz konusu olabilmektedir. Aslında mehr-i mü'eccel, mehr-i 

mu'accelden sonra kalan kısımdır. Boşanma veya kocanın ölümü halinde mehr-i 

mü'eccel, mehr-i mu'accel halini alır. 

Mehir tamâmiyle kadının malı olup, kesinlikle kendisinden başkası mehir 

üzerinde tasarrufta bulunamaz, hak iddia edemez. Kadın isterse kendi inisiyatifinde 

olan bu bedelden vazgeçerek boşanabilirdi.74 Ancak bizim üzerinde çalıştığımız 

defterde bu hususa dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

Mehir talebleri de yine nafaka ve iddet nafakası taleblerinde olduğu gibi 

kocası tarafından talak-ı selâse ile ve bâ'inen boşanan kadınların kocalarında kalan 

mehirlerinin verilmesi ile alakalıdır. 

Meselâ: Siirt'in Berhürik keryesinin Selukan Aşireti'nden Hati bint-i Molla Ali 

bin Selo Hatun, kendisini, aynı aşierete mensûb Cihangir bin Süleyman beş sene 

önce bâ'inen boşamış ve tesbit edilen mehr-i mu'accel ve mü'eccel olarak toplam 

540 guruşu75 ve Siirt'in Şeyh Halef Mahallesi'nden Seto bint-i Đsmail bin Halil, aynı 

mahalleden “zevce-i mutallakı” (boşandığı zevcesi) Hacı Salih bin Ali'de toplam 700 

guruş mehr-i mu'accel ve mü'ecceli olduğunu beyân76 ve taleb etmişler, her iki 

davalı da bu talebleri doğrulayıp ödemeyi va'ad etmişlerdir. 

Üçüncü mehir talebi ödenme tarzı ve bazı ayrıntıları itibariyle biraz farklılık 

göstermektedir. Siirt'in Kasar Mahallesi sâkinesinden Fatıma bint-i Abdurrahim bin 

Melik adlı hâtun vekili Şeyh Halef Mahallesi ahalisinden Abdülkadir Efendi ibn es-

Seyyid Yusuf Efendi ibn Osman vâsıtasıyla Siirt Redif Taburu Mülâzım-ı 

Sânîlerinden Yusuf ibn Osman arasında cereyân etmiştir. Yusuf ibn Osman karısı 

Fatıma'yı Şirvan kazasında sâkin oldukları evde talâk-ı selâse ile boşamıştır. Ancak 

mehr-i mü'eccel olan 700 guruşu ödememiştir. Buna mukâbil 400 guruş kıymetinde 

1 aded basma fistan, 1 gömlek, 1 kat yatak, 3 boğça, 1 müsta'mel (kullanılmış) 

fanila, 2 aded entari, 1 çift kundura, 1 re's inek ve tosun ilâ 250 guruş nakid 

                                                           
74  CĐN, Đslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, a.g.e.,  s. 218; Mehmet ALTAN-Mehmet 

ĐPÇĐOĞLU, “Şeriye Sicil Kayıtlarına Göre 1748-1749 yıllarında Konya'da Aile”, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Sayı: 21 (2009), s. 524-525 

75  S.Ş.S., numara: 420, s. 41 
76  S.Ş.S., numara: 420, s. 41 
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istenmiştir. Bu şartlar ile ve aynı zamanda mahkeme masrafları kadın tarafından 

karşılanmak üzere anlaşılmıştır77 

Mehir konusunda, elimizdeki defterde herhangi bir evlenme hüccetine 

rastlanmamıştır. Bir kısım mehir mikdârları da genellikle boşanma ve boşanma 

sonrası nafaka ve mehir talebleri ile karşımıza çıkmaktadır. 

2.4.3.3. Siirt’te Mehir Miktarları  

Defterde tesbit ettiğimiz mehir mikdârları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tabloda yer alan 40-45 guruşluk mehirlerin mutlak surette mehr-i mü'eccel olduğunu 

belirtelim. 

Bazı mehirler de tereke taksîmlerine konu olmuştur. Meselâ: Erzurum'un 

Câmi'u'l-Kebîr Mahallesinden olup Siirt Redif Taburu Kolağası iken vefât eden 

Hamdi Efendi'nin terekesinden zevcesi Bedriye Hatun'un mehr-i mü'ecceli olan 

2.500 guruş ayrıldıktan sonra, kalan terekeden borçları ödenmiştir.78 Bunun yanında 

mehir terekeye de dâhil edilmekteydi. Meselâ: Siirt'in Re's Mahallesinden olup, vefât 

eden Şeyhan bint-i el-Hac Mehmed'in 1882 guruşluk terekesinin 500 guruşu mehr-i 

mü'ecceldir.79 

                                                           
77  S.Ş.S., numara: 420, s. 50 
78  S.Ş.S., numara: 420, s. 137 
79  S.Ş.S., numara: 420, s. 24 
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Tablo 14:  Siirt'te tesbit edilen mehir mikdârları (1984-1895) 
 

kadın ikâmet etti ği 
mahalle/köy koca mehir  

mikdârı  tarihi 

Hediye Hanım ibnet-i 
Mehmed80 Bozahane Mh./Van 

Şeyh Musa Efendi ibn-i Mahmud bin 
Ahmed Ağa, 4. Kolordu'da Yzb. 500 

1312 C 
20 

Şeyhan bint-i el-Hac 
Mehmed Efendi81 

Re's Mh./Siirt Yusuf Efendi, Siirt Jandarma Tb. Yzb 500 1312 B 26 

Saliha bint-i Şeyh Hasan82 Hatrand Kr./Siirt Ömer bin Ahmed bin Đsmail 45 1312 Ş 9 

Ayşe Hâtûn ibnet-i Halil83 Şeyh Halef Mh./Siirt Ali bin Mehme Semi 400 1312 L 5 

Zeliha bint-i Maho Gayran Kr./Siirt Kasım bin Nebo 45 1312 Za 
1312 

Hati bint-i Molla ali bin 
Selo84 Berhürik Kr./Siirt Cihangir bin Süleyman 545 1312 Z 6 

Seto bint-i Đsmail bin 
Halil85 

Şeyh Halef Mh./Siirt Yusuf bin Hacı Ali bin Maho Hallo 700 1312 Z 15 

Fatıma bint-i Abdurrahim 
bin Melik86 Şeyh Halef Mh./Siirt Yusuf ibn-i Osman 750 1313 S 10 

Muhabbet bint-i molla 
Mahmud87 

Soyka Mh./Siirt Ahmed bin Hacı Mahmud 440 1313 C 
16 

Şiro bint-i Seho88 Civankan Kr./Siirt Mahmi bin Şeho 840 1313 C 
18 

Meryem bint-i Osman89 Şeyh Fakirullah 
Mh./Tillo Kr./Siirt 

Hacı Hasan bin Şeyh Mehmed 1.200 1313 Ş 3 

Alove bint-i Mehmed Đso90 Sûk Mh./Siirt Osman bin Halil 400 1313 N 
19 

Hato bint-i Sadullah91 Şamaşa Kr./Siirt Şeyh Ramazan bin Şeyh Hasan 600 1313 N 
23 

Hadice bint-i Fetho92 Bâbü'l-Garb Mh./Siirt Selho bin Musa 45 
1313 Za 

12 

 

                                                           
80  S.Ş.S., numara: 420, s. 8 
81  S.Ş.S., numara: 420, s. 24 
82  S.Ş.S., numara: 420, s. 26 
83  S.Ş.S., numara: 420, s. 32 
84  S.Ş.S., numara: 420, s. 41 
85  S.Ş.S., numara: 420, s. 41 
86  S.Ş.S., numara: 420, s. 50 
87  S.Ş.S., numara: 420, s. 70-71 
88  S.Ş.S., numara: 420, s. 71 
89  S.Ş.S., numara: 420, s. 78 
90  S.Ş.S., numara: 420, s. 84 
91  S.Ş.S., numara: 420, s. 84 
92  S.Ş.S., numara: 420, s. 92 
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Tablo 14’ün devamı  

Feride bint-i Mehmed el-Molla93 Re's Mh./Siirt Hamza ibn-i Merhamo Şeyh 
Şemseddin, Onbaşı 45 1314 Ca 

3 

Emine Hatun ibnet-i Salih94 Bayırzukak Mh./Siirt Salih bin Ali 45
1314 Z 

15 

Saliha Hatin ibnet-i 
Abdürrezzak95 Kasar Mh./Siirt Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağa 650 1314 Z 4 

Şiro Hatun ibnet-i Hüseyin96 Soyka Mh./Siirt Hamza Ağa ibn-i Derviş 40
1315 S 

21 

Emine Hatun ibnet-i Salih97 Bayırzukak Mh./Siirt Ahmed bin Hacı Halil Aliki 500 1314 S 
19 

Emine Hatun ibnet-i Hacı 
Đsmail98 

Bâbü'l-Garb Mh./Siirt Hacı Đsmail Efendi ibn-i Hacı Đsa 5.000 1315 Ca 
11 

Emine Hatun ibnet-i Ferho99 Varaz Mh./Siirt Hüseyin Ağa ibn-i Bekir 300 1315 L 11

Bedriye Hatun ibnet-i Ahmed 
Efendi100 

Câmi'u'l-Kebir 
Mh./Erzurum 

Hamdi Efendi Đbn-i Mehmed Efendi Đbn-
i Mustafa 2.500 1314 

 

2.4.4. Çok Eşlilik  

Đslâmiyette birden çok kadınla evlenmeye cevâz verilmiş olmakla berâber, 

teşvîk edilmemiş, tam aksine bir kadınla evlenme tavsiye edilmiştir. Meselâ Kur'ân-ı 

Kerîm'de Nisâ Sûresi 3. Âyet'te “Eğer yetim kızlar hakkında âdil 

davranamamaktan korkarsanız (onların yerine) sizin için uygun olan kadınlarla 

ikiye, üçe ve dörde kadar evlenin. E ğer (aralarında) adaletli davranamamaktan 

korkarsanız, bir tane ile yahut elinizin altındakiy le yetinin; bu haksızlık 

etmemeniz için daha elveri şlidir”  denilmiştir.  

Yine aynı sûrenin 129. Âyetinde “(Eşleriniz olan) kadınlar arasında çok hırslı 

olsanız bile adaletli davranmaya asla gücünüz yetmez. Buna rağmen hiç olmazsa 

yalnız birine meyledip de diğerini (kocalı mı yoksa kocasız mı gibi) askıda 

bırakmayın. (Kadınlar arasını) düzeltir ve (onlara kötü muamele etmekten) 

                                                           
93  S.Ş.S., numara: 420, s. 115 
94  S.Ş.S., numara: 420, s. 141 
95  S.Ş.S., numara: 420, s. 143 
96  S.Ş.S., numara: 420, s. 150 
97  S.Ş.S., numara: 420, s. 155 
98  S.Ş.S., numara: 420, s. 162-163 
99  S.Ş.S., numara: 420, s. 176 
100  S.Ş.S., numara: 420, s. 137 
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sakınırsanız, Allah, şüphesiz çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir” denilerek eşler 

arasında, istense de, âdil davranılamayacağı belirtilmek suretiyle, tek eşlilik tavsiye 

olunmuştur. 

Elimizdeki defterde de tam bu konuya benzer bir örnek bulunmaktadır. Siirt'in 

Bâbü'l-Garb Mahallesi'nden Emine adlı bir kadın, kocasının başka bir zevcesi 

olduğundan, kendisi ile ilgilenmediğinden şikâyet etmiştir.101 

Çok eşlilik sanıldığı gibi Osmanlı toplumunda da yaygın değildir. Çok eşlilik 

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadar olan süreçte, gittikçe azalan bir 

durumdur. Buna da, ilk dönemlerde savaşların çokluğu, yeni fethedilen yerlerdeki 

gayr-ı Müslim kadınların çekiciliği, nüfusu artırma gibi sebebler gösterilmektedir.102 

Karı-koca ilişkilerine dair incelediğimiz defterde 120'ye yakın kayıt 

bulunmaktadır. Eldeki verilere göre Müslim, gayr-ı Müslim ve şehir, köy ayrımı 

yapmaksızın ele aldığımızda %10 civârında erkek, birden çok kadın ile evli 

görünmektedir. Bunların bri 3, onu da 2 kadın ile evli olup, gayr-ı Müslimlerden çok 

eşli kişiye rastlanmamıştır. 

Bunlardan Nazif Mahallesi'nden Hacı Yusuf bin Şeyh Mahmud bin Molla 

Dede'nin zevceleri Zeyni ve Huriye'den 5 oğlu 4 kızı olmuştur. Hacı Yusuf'un 

mesleği belirtilmemiş olmakla berâber, büyük oğlu Şeyh Bekir'in kasab 

esnâfından103 olduğuna bakılırsa, genellikle çocuklar babalarının mesleğini 

sürdürdüğüne göre bunun da kasab olduğu var sayılabilir. Hacı Yusuf'un bir hayli 

zengin bir zât olduğu104, büyük oğlu Şeyh Bekir'in daha sonra mahalle ihtiyâr 

a'zâsından olduğuna105 ve yine aynı mahalledeki Câmi'u'l-Kebîr Vakfı tevliyetine 

seçilirken kendisinden “mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr”106 diye 

bahsolunduğuna, îcâb ettiğinde şehâdetine başvurulduğuna107 göre muhitinin ileri 

gelenlerinden biri olmalıdır. 

Đki zecesi olanlardan birisi Taceddin bin Hacı Ömer bin Molla Đsmail de Nazif 

Mahallesi'nden olup, Jandarma Taburu'nda bir neferdir.108 

                                                           
101  S.Ş.S., numara: 420, s. 162-163 
102  DÜZBAKAR, a.g.m. , s. 88 
103  S.Ş.S., numara: 420, s. 109 
104  S.Ş.S., numara: 420, s. 8, 12, 61-62, 109 
105  S.Ş.S., numara: 420, s. 33, 38, 86,  
106  S.Ş.S., numara: 420, s. 53 
107  S.Ş.S., numara: 420, s. 94 
108  S.Ş.S., numara: 420, s. 4 
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Sur Mahallesi ahâlisinden Merhamo bin Hacı Hüseyin bin Hamza'nın da iki 

zevcesi, dört oğlu ve 2 kızı vardır. Bu zâtın da bir hayli varlık bir kişi olduğu 

söylenilebilir.109 

Sûk Mahallesi'nden Seyyid Süleyman bin Seyyid Mehmed bin Seyyid 

Mustafa'nın iki zevcesi ve sadece bir kızı bulunmaktadır. Seyyid Süleyman'ın 

silsilesine bakıldığında görüleceği gibi bir seyyid  ailesine mensûbtur. Varlık olarak 

da bir hayli zengin kişidir.110 

Bölge insanının ismi genellikle şeyh, molla, seyyid olarak başladığı için, bu 

sıfatlarla başlayan isimlerden yola çıkarak, insanların statülerini tayin etmek zor gibi 

görünüyor. Ancak, Siirt'in büyük köylerinden Tillo'nun Şeyh Đsmail Fakirullah 

Mahallesi'nden ve bu mahalleye isim veren zâtın soyundan Molla Hamza Efendi ibn-i 

Şeyh Derviş bin Hacı Ali de iki zevcesi olanlardandır.111 

Varaz Mahallesi ahâlisinden olup, Yafa'da hizmetkârlık ile “ta'ayyüş eden” 

Azizo bin Mehmed bin Abdüsselam'ın da iki zevcesi vardı.112 

Siirt'in Kanimir karyesinden Mehmed bin Osman da iki zevceli olanlardan 

olup, vefât ettiğin de toplam 3.034 guruşluk terekesi zuhur etmiştir.113 

Defterimizdeki bilgilere göre tek üç zevceli şahıs olan Siirt'in Fersaf 

karyesinden Şeyh Mehmed Efendi ibn-i Musa ise üç hanımından başka yine deftere 

göre Siirt'in, 11 erkek ve 5 kız çocuğu babası sıfatı ile en çok çocuğu olan şahıs 

olmasından başka, kendi tasarrufunda olan Reşan nahiyesinin Çemkürek 

karyesinden başka Mamosime karyesinde, Hüseyni karyesinde, Deyr-i Galib 

karyesinde sayısız mülkleri olan, muhtemelen ağa ve şeyh hükmünde bir şahıstır.114 

Netice itibariyle: Yukarıda verdiğimiz bilgilerden anlaşılacağı üzere, Siirt'te 

çok kadınla evli kişilerin statü, zenginlik gibi hususlarla doğrudan alakası var 

denilemez. 

Biz Siirt'te 120 aileyi gerek boşanma, nafaka ve tereke paylaşımı gibi 

kayıtlarından tesbit edebildik. Tekrar edecek olursak bunun ancak %10'u birden çok 

                                                           
109  S.Ş.S., numara: 420, s. 83 
110  S.Ş.S., numara: 420, s. 120-121 
111  S.Ş.S., numara: 420, s. 126-127 
112  S.Ş.S., numara: 420, s. 165 
113  S.Ş.S., numara: 420, s. 54 
114  S.Ş.S., numara: 420, s. 68-69 
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kadınla evli erkeklerden oluşuyor. Buna göre tesbit ettiğimiz 112 ailede 1 erkek 3, 10 

erkek 2 ve 101 erkek 1'er kadınla evli olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çok eşlilik bu bölgeye münhasır bir durum da değildir. Meselâ: 1670-1698 

yıllarında yine şer'iyye sicillerinden elde edilen bilgiye göre Bursa'da da 717 aileden 

56'sı 2, 1'i 1 ve 2'si de 4 kadınla evli olmak üzere 59 kişi birden çok kadın ile evli 

idi.115 XIX. Yüzyılda Muğla'da da %7 civârında çok eşli erkek bulunmaktaydı.116 

2.4.5. Çocuk Sayısı  

Elimizdeki defterden toplam 120 aile tesbit edilmiştir. Bunların 21'inin, birisi 2 

eşli aile olmak üzere hiç çocuğu yoktur. Çocuk sahibi aile sayısı 99, çocuk sayısı da 

331'dir. Bu durumda aile başına düşen çocuk sayısı ortalaması 3,34, kadın başına 

düşen çocuk sayısı da 3,25'dir. 99 aileden 28'inin sadece oğlu (54 oğul), 25'inin 

sadece kız çocuğu (48 kız) bulunmaktadır. Hem oğlu (125 oğul) hem kızı (104 kız) 

olanların sayısı 46'dır. 

Tablo 15: Genel çocuk dağılımı 

 aile adedi zevce adedi 
çocuk adedi 

ortalama 
oğlan kız yekûn 

oğlu ve kızı olan 46 50 125 104 229 4,98 

yalnızca oğlu olan 28 26 54 0 54 1,93 

yalnızca kızı olan 25 26 48 0 48 1,92 

çocuksuz 21 22 0 0 0 0 

YEKÛN 120 124 227 104 331 2,76 

 
Tablo 16:  Çok eşli ailelerin çocuk dağılımı 

 aile adedi zevce adedi 
çocuk adedi 

ortalama 
oğlan kız yekûn 

oğlu ve kızı olan 6 13 27 18 45 7,5 

yalnızca oğlu olan 1 2 2 0 2 2 

yalnızca kızı olan 3 6 5 0 5 1,67 

çocuksuz 1 2 0 0 0 0 

YEKÛN 11 23 34 18 52 4,72 

Aşağıdaki tabloda her satır bir aileyi ve dolayısı ile bir hâne reisini temsil 

etmektedir. Defterde 8 ailedeki zevce/eş hakkında herhangi bir bilgi olmadığı için bu 

                                                           
115  Ömer DÜZBAKAR, “Osmanlı Toplumunda Çok Eşlilik: 1670-1698 Yıllarında Bursa 

Örneği”, O.T.A.M., Sayı:23, Ankara, 2010, s. 89 
116  Erdoğan KELEŞ, “XIX. Yüzyıl Ortalarında Muğla'da Aile Yapısı”, Muğla Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yük sek Lisans Tezi , Muğla 2002, s. 
68 
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haneler boş bırakılmıştır. Oğlu adedi: bir ailenin sahip olduğu erkek çocuğu, kız 

adedi de yine bir ailenin sahip olduğu kız çocuk adedini göstermektedir. Oğul ve kız 

adedi hanelerinde her hangi bir rakam varsa bu ailede hem oğlan, hem de kızı 

çocuğu var, eğer oğul hanesi boş, kız hanesi dolu ise bu ailede yalnızca kız çocuğu 

var demektir.Sıralama yekûn çocuk sayısına göre yapılmıştır. 

Tablo 17:  Genel Aile Yapısı 
 

sahife  zevce 
adedi  

oğul  
adedi  

kız 
adedi  

yekûn  
çocuk  

6 1    

8 1    

23 1    

26 1    

33 1    

39 1    

39 1    

41 1    

50 1    

55 1    

76 1    

78 1    

78 1    

84 1    

92 1    

104 1    

106 1    

115 1    

150 1    

167 1    

165 2    

105  1  1 

7 1  1 1 

12 1  1 1 

24 1  1 1 

25 1 1  1 

25 1 1  1 

29 1  1 1 

31 1 1  1 

44 1 1  1 

49 1  1 1 

51 1 1  1 

52 1 1  1 

56 1 1  1 

sahife  zevce 
adedi  

oğul  
adedi  

kız 
adedi  

yekûn  
çocuk  

58 1  1 1 

61 1 1  1 

70 1 1  1 

82 1 1  1 

85 1 1  1 

139 1 1  1 

120 2  1 1 

63  1 1 2 

116   2 2 

1 1  2 2 

4 1  2 2 

37 1 2  2 

43 1  2 2 

46 1 2  2 

55 1  2 2 

66 1 2  2 

86 1  2 2 

91 1  2 2 

93 1  2 2 

97 1 2  2 

114 1 2  2 

138 1  2 2 

139 1 2  2 

155 1  2 2 

161 1  2 2 

163 1 2  2 

165 1 2  2 

1 2  2 2 

4 2  2 2 

36 2 2  2 

54 2 1 1 2 

39 -  3 3 
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Tablo 17’nin devamı 

50 - 2 1 3 

149  3  3 

5 1 1 2 3 

34 1 1 2 3 

43 1 3  3 

65 1 1 2 3 

66 1 2 1 3 

84 1 3  3 

91 1  3 3 

123 1  3 3 

130 1  3 3 

133 1 1 2 3 

138 1 2 1 3 

141 1  3 3 

144 1 1 2 3 

153 1 2 1 3 

184 1 2 1 3 

193 1 1 2 3 

136  4  4 

5 1 2 2 4 

26 1 2 2 4 

30 1 2 2 4 

40 1 2 2 4 

62 1 3 1 4 

75 1 2 2 4 

79 1 2 2 4 

145 1 3 1 4 

149 1 2 2 4 

160 1 1 3 4 

126 2 2 2 4 

57 - 3 2 5 

9 1 5  5 

10 1 5  5 

10 1 4 1 5 

28 1 3 2 5 

80 1 3 2 5 

97 1 2 3 5 

108 1 3 2 5 

110 1 1 4 5 

135 1 2 3 5 

168 1 3 2 5 

48 1 3 3 6 

52 1 3 3 6 

114 1 3 3 6 

124 1 4 2 6 

152 1 3 3 6 

177 1 3 3 6 

83 2 4 2 6 

8 2 4 4 8 

30 1 5 4 9 

32 1 6 3 9 

61 2 5 4 9 

35 1 6 4 10 

68 3 11 5 16 

TOPLAM 124 179 152 331 

 

2.5. SOSYAL YARDIM VE DAYANI ŞMA 

2.5.1. Çocukların Korunması  

Aile müessesesinin en önemli unsuru olup, icâbında en korumasız olanı 

çocuklardır. Gerek Türk gerekse Türk-Đslâm ve Đslâm cem'iyetleri mutelif araçlarla 

kadını koruduğu (bu bağlamda kalın, mehir, nafaka, iddet nafakası örmek 

gösterilebilir) gibi çocukları da çok daha önemli bir şekilde korumuş, karı-kocanın 

boşanmasında olduğu gibi ölüm halinde de çocukların (ve kadınların) sahibsiz veya 
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yalnız kalarak, başka ailelere katılıp, soylarının değişmemesine öteden beri dikkat 

edilmiştir.117 

Đslâmî inanca göre himâyeye muhtâc çocuk, daha doğrusu yetîm lerin 

hakları, her haktan üstün tutulmuştur. Çocukların korunmasına yönelik vakıflar dahî 

kurulmuştur. Meselâ: Đlhanlı hükümdârı Gazan Mahmud Han (h. 695-704/m. 1295-

1304) tarafından Gazan Mahmud Han Vakfı ile Selçuklular zamanında Erbil Atabegi 

Muzaffereddin Ebu Said Gökbörü'nün Gökbürü Vakfı örnek olarak gösterilebilir.118 

Bu vakıflarda terk edilmiş veya yetim, himâyeye muhtâc çocuk ve kadınlar için her 

türlü imkân sağlanıp, bütün ihtiyâcları karşılanmış idi.119 

Osmanlı Devleti zamanında, devletin beslendiği Türk ve Đslâm geleneğine 

uygun olarak dul ve yetimler ile diğer yardıma muhtac insanların haklarının ve 

ihtiyâclarının gözetilmesi için bir çok vakıflar kurulmuştur. Bunlara genel olarak 

“mü'essesât-ı hayriye” denilmekteydi. Mü'essesât-ı hayriyenin en önemli aracı da 

vakıflardı. Bunlar, hastahâne, yetimhâne, aşevi, imârethâne, medrese ve şifâhâne 

(dârü'ş-şifâ) şeklinde faaliyet gösterirlerdi. Meselâ Fatih Vakfiyesi'nde yetim 

çocukların okutulması ve meslek sahibi yapılması konusunda şartlar 

bulunmaktadır.120 

Vakıfların bizim konumuzla alakalı olan en önemlisi avârız vakıfları dır. 

Avarız , Osmanlı mâlî sisteminde bir vergi terimidir. Özel anlamı ile avârız , arızanın 

çoğuludur. Genel mânâda ve Osmanlı mâlî terminelojisinde ise, Osmanlı vergi 

sisteminde hâne tabiri ile vergi verebilecek nüfûs esâs alınırdı. Bu durumda vergi 

verebilecek durumda olan erkek nüfûs dikkate alınarak vergi hâneleri tesbit edilirdi. 

Derbentçi, tuzcu, şahinci, madenci vs. meslekler ile kadı, nâib, müderris vs. 

görevliler vergi hânesi dışında tutulurdu.121 Bu vergi dışı tutulanların üzirene düşen 

vergi de diğer mükellefler tarafından ödenmekte idi. Avârız Vakıfları  köy veya 

mahallelerde vergi ödemeyenlerin üzerine düşen vergileri ödemek üzere 
                                                           
117  Türkler'de, ilk veya en açık yazılı kaynak olan Orhun Yazıtları'nda, bu konuda kayıt 

olduğunu ileri sürenler vardır, bk. Bahaeeddin ÖGEL, Dünden Bugüne Türk 
Kültürünün Geli şme Çağları , Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., Đstanbul 1988, s. 
245 

118  Haldun EROĞLU, “Muzaferüddin Kökbörü (551/1156-630/1232) Yetimlere Sütanneler 
Tayin Eden Devlet Adamı“, Çocuk Sa ğlığı ve Hastalıkları Dergisi , Sayı: 46 (2003), s. 
81-84 

119  Osman TURAN, Selçuklular Tarihi ve Türk- Đslâm Medeniyeti, Boğaziçi Yay., Đstanbul 
1993, s. 484; Đbrahim CANAN, Çocuk Hakları Beyânnâmesi I şığında Đslâm'da Çocuk 
Hakları , Yeni Asya Yay., Đstanbul 1981, s. 130 

120  CANAN, a.g.e., s. 130 
121  Halil SAHĐLLĐOĞLU, “Avârız”, D.Đ.A., Cilt: 4, s. 108 
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kurulmuştur. Başlangıçta nâdiren avârız vergisi toplanırken, yangın, savaş, sel 

baskını gibi durumların artması üzerine daha sık avârız vergisi toplanır olmuş, bir 

kısım insanlar da bu vergileri ödeyemez duruma gelmişlerdir. Đşte vergisini 

ödeyemeyenlerin vergilerini ödeyebilmek için ahâlî arasında bu vakıflar kurulmuştur. 

Ancak zamanla bu tarz vergi ödeme de önemini kaybetmişse de bu vakıflar işlevini 

başka alanlarda sürdürmüşlerdir. Bu işlevlerin en önemlisi fakir, dul ve yetimlerin 

ihtiyâclarının karşılanması, kimsesiz kızların evlendirilmesi, sâhibsizlerin cenâze 

masraflarının karşılanması,122 mahalle veyâ köydeki hastaların tedâvîsi, hastalık 

veya başka bir sebeble geçimini sağlayamanlara yardım edilmesi123 gibi. Avârız 

vakıfları daha sonra Avârız Sandı ğı adı ile işlev ve varlığını devâm ettirmiştir.124 

I. Ahmed devrinde yetim kalan çocukların mallarının muhafazası için çeşitli 

dairelerden oluşan Ağa Kapısı  bünyesinde Kara Sandık  adıyla bir sandık 

kurulduğu, bu sandığa para teslimi konusunda bir mecburiyet bulunmadığı, teslim 

edilen paraların faizle işletilmesinin yasak fakat yine aynı dairede kurulan aynı 

amaçlı başka bir sandıktaki paraların faizle işletilebildiği bilinmektedir.125 

Tanzimat'ın ilânından sonra ise yetim mallarının ve haklarının korunması için 

bir takım müesseseler kurulmuştur: 1851'de Eytâm Nâzırlığı, 1868'de Tuna Valisi 

Midhat Paşa tarafından ıslahhâneler, 1872'de Dârü'ş-şafaka , 1903'de II. 

Abdülhamid tarafından Dârü'l-hayr-ı Âlî , 1915'de Trablusgarb ve Balkan 

savaşlarında babaları şehid olanlar için Dârü'l-eytâmlar , 1917'de Himâye-i Etfâl 

Cem'iyeti  bu kuruluşlardandır. 

Dârü'l-Hayr-i Âlî , kimsesiz Müslüman sokak çocukları için bir yetimhâne ve 

bakım yeri olarak açılmış idi. Hamidiye Etfâl Hastane-i Âlîsi  de özellikle Padişah II. 

Abdülhamid'in çok önem verdiği ve giderleri Hâzine-i Hassâ'dan karşılanan çok 

mühim işlevi olan bir sağlık kuruluşu durumundaydı.126 

Bu kurumların iyi çalışabilmesi için kâdılara kat'î emirnâmeler gönderilmiş, 

Müslim veya gayr-ı Müslim ayrımı da yapılmamış, özellikle bu çocukların mallarının 

                                                           
122  Mehmet ĐPŞĐRLĐ, “Avârız Vakfı”, D.Đ.A., Cilt: 4, s. 108 
123  Đsmail Mansur ÖZDEMĐR, “Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Sosyal Devlet ve Sosyal 

Hizmetler”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sos yoloji Anabilim Dalı, 
Yüksek Lisans Tezi , Konya 2008, s. 106 

124  Veli ĐNANÇ, “Eytâm Đdâresi-Sandıkları ve Marmaris Örneği (1885-1911)”, Muğla 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anab ilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi , 
Muğla 2002, s. 2 

125  ĐNANÇ, a.g.t. , s. 2 
126  ÖZDEMĐR, a.g.t. , s. 121-125 
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tesbiti için yapılacak keşiflerin çok dikkatli yapılması ve gereğinden fazla harç 

alınmaması, gayr-ı Müslim çocukların mallarının kilise ve keşişhâneler tarafından 

istismâr edilmemesi üzerinde durulmuştur.127 

Elimizdeki araştırma konumuz olan defterde de vâsî  tayini, tereke paylaşımı, 

velâyet gibi husûslarda çocuğun söz konusu olduğu her davada da Siirt Eytâm 

Sandığı ve Eytâm Müdürü  veya bir adamanın da dâimâ meseleye müdâhil olduğu 

görülmektedir. 

Osmanlı Devleti'nde tereke ve mirâs işlerine Đstanbul'da Bâb Mahkemeleri  

bakarken, daha sonra bu mahkemelerden Đstanbul dışında Kahire, Şam, Bağdat ve 

Selanik gibi büyük merkezlerde de kurulmuştur. Yetim malları ve bu mallar üzerine 

uygulanan şikayetlerin artması üzerine Eytâm Nâzırlı ğı 1851'de kurulunca, 1852'de 

de Kısmet-i Belediye Mahkemesi  kurulmuştur. Bu yıllarda taşrada tereke işlerine 

Müfetti ş Hükkâmlıkları 'na bağlı olarak hareket eden mahallî mahkemeler 

bakmaktaydı. 

1851 yılından sonra yetim ve çocuk haklarının korunması hususunda bazı 

değişiklikler yapıldı. Öncelikle şunu tekrar edelim, tereke ve mirâs husûsunda 

Müslim, gayr-ı Müslim ayrımı yapılmamış, hepsine aynı esâslar uygulanmıştır: bir 

Osmanlı teb'ası öldüğünde köy veya mahallenin imâm, muhtar ve papaz gibi 

görevlileri durumu resmî makamlara bildirmekle yükümlü idiler. Ölenin vârisleri 

içinde öncelikle yetim , deli, kayıp (gâ'ib) ve yaşlı olup olmadığı da bildirilmesi 

gereken hususlar arasında idi. Bu iş köy veya mahallenin ihtiyâr hey'etine verilmişti. 

Bu şartlara ri'âyet etmeyenler para cezâsı ile tecziye edilmişlerdir. Tereke kaydını 

yapacak görevlilerin yanında imam, papaz, muhtar, gerekiyorsa hahambaşı veya 

han odabaşılarından birinin muhakkak bulunması gerekmekteydi. Yapılan tereke 

sayımı özel bir deftere kaydedilmeli ve eğer tereke mikdârı 20 guruşu geçer ise 

mahallî gazetelerde ilân olunmalıydı. Tereke içinde mücevherât cinsi mirâs varsa 

bunlar Eytâm Meclisleri  tarafından mahallin kuyumcular çarşısında satılacaktır. 

2.5.1.1. Çocukların Vesâyet ve Velâyeti  

Đslâm hukukçuları velâyeti ikiye ayırmışlardır: bunlardan biri velâyet-i 

âmmedir ki bu velisi veyâ ta'yîn olunmuş vasîsi bulunmayan şahıs daha doğrusu 

                                                           
127  ĐNANÇ, a.g.t. , s. 2-3 
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çocukların velisi doğrudan doğruya sultan, kadı veya bunların ta'yîn ettikleri 

şahıslardır. Bu şahıslara veliyy-i âm  denilir. ikincisi ise velâyet-i hassâ dır. Bunlar 

bir şahsın yakın hısımları veyâ bunların ta'yîn ettiği veli veyâ vasilerdir. Bu yetkiye 

sâhib olanlara veliyy-i hâs  denilir.128 

Veli , kâsır  yani kendini temsil yetkisi olmayan kişilerin hem şahsî hem de 

malî işleri konusunda yetkili olan kişilerdir. Bunlar kâsır şahsın babası, dedesi ve 

dedenin babasıdır. Diğer bir velî gurubu da sadece şahsî haklar konusunda yetkili 

olanlardır ki bunlar birincilerin dışında kalan hısımlardır; bunlar araya kadın 

girmeden bağlanan baba, oğul, amca ve amca oğlu gibi erkeklerdir.129 

Vasi  ise bir şahsı malî işlerinde hukuken temsil yetkisine sahib olan şahıslar 

yani velinin yalnız malî işlerde yetkili olanıdır.130 Vasîler, genellikle babadır ve buna 

vasiyy-i muhtar  denilir. Vasiyy-i muhtar yani baba yoksa, onun hayatta iken ta'yîn 

ettiği, o da yoksa vesâyet altındaki şahsın (çocuğun) dedesi veya dedesinin babası, 

bunlar da yoksa, dedenin ta'yîn ettiği, altıncı sırada ise dedenin ta'yîn ettiği vasînin 

ta'yîn ettiği kişi vasî olur. Son olarak da hâkim tarafından ta'yîn edilen kişi vasî olur. 

Hâkimin ta'yîn ettiği vasîye vasiyy-i mansûb  yani nasb olunmuş vasî denilir.131 

Defterimizdeki vasîlerin tamamının vasiyy-i mansûb olduğnu burada belirtelim. 

Vesâyet  “ölen birinin vasîyetle işlerini düzenlemeye ve malını idâre etmeye 

vekîl ta'yîn ettiği kişi” veya “bir yetimin veya malını idâre edemeyecek durumda olan 

bir kişinin malını idâre eden ve kendilerini besleyen kişi” demektir.132 

Defterdeki vesâyet meselesine uygun olarak açıklarsak, daha çok bülûğ 

çağına girmemiş veya girse bile akıl ve davranış olarak belirli bir olgunluğa 

ulaşmamış çocukların temsilidir. 

Vasînin şartları şunlardır: Vasî, üzerine yüklenen vesâyet görevini kabul 

etmeliydi. Aşağıda örnekleri görüleceği gibi vasî, genellikle akrabalardan olmakla 

berâber, böyle bir şart yoktu. Vasî, aşağıdaki tablodaki örneklerimizde tamâmiyle 

görüldüğü gibi yetim kalan çocuklar için ta'yîn olunuyordu. Vasî ta'yîn olunan kişiler, 

anne, amca, büyük birâderden, halaya, halanın zevcesine veyâ öyle anlaşılıyor ki, 

başka kimsesi veyahut, vasî olabilecek yeterlilikte bir akrabası olmadığından 

                                                           
128  CĐN-AKGÜNDÜZ, Türk Hukuk Tarihi , Cilt:2, s. 24 
129  CĐN-AKGÜNDÜZ, Türk Hukuk Tarihi , Cilt:2, s. 25 
130  CĐN-AKGÜNDÜZ, Türk Hukuk Tarihi , Cilt:2, s. 25 
131  CĐN-AKGÜNDÜZ, Türk Hukuk Tarihi , Cilt:2, s. 25 
132  Haldun EROĞLU, “Ondokuzuncu Yüzyılda Yetim Çocuklara Vasî Tayini: Antalya 

Örneği”, Çocuk Sa ğlığı ve Hastalıkları Dergisi, Ankara 2007, s. 286 
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yaşadığı muhitten, mahalle veyâ köyden, bu işi dürüstçe yerine getirebilecek her 

hangi bir mahalle veyâ köy sâkini olabilirdi.133 Yetimin vasîsi birâderi bile olsa, 

gerektiği şekilde yetimin haklarına ri'âyet etmiyor, mallarına hıyânet ediyor, onu 

ihmâl ediyorsa azl olunubilirdi. Bazen de vasî kendi isteği ile istifâ edebilirdi. 

Örneklerimizde de görüldüğü gibi, vasînin yanında bir kişi daha 

görevlendirilebilirdi ki bunlara nâzır  denilirdi.134 Meselâ, Tillo Karyesi Kürd 

Mahallesi'nden Salih bin Salih'in yetîmelerine vasî ta'yîn olunan Mehmed Said bin 

Süleyman azledilmiş, yerine yetîmelerin birâderi Süleyman vasî, köy Muhtarı Musa 

bin Hacı Abdurrahim bin Hacı Halid de nâzır  ta'yîn olunmuştur.135 Vasîliğin sona 

ermesi, istifâ, azl, vasînin ölümü veyâ vesâyet altındaki çocuğun rüşdünü yani mal-

mülküne sâhib olacak yaş ve olgunluğa eriştiğini mahkeme kararı ile ispat etmesi 

olurdu. 

Defterimizde vasî ta'yîn olunacak kişiler umûmiyetle şu şekilde ta'rîf 

olunmuştur: “sıgâr-ı mezbûrûnun vâlideleri [li-ebeveyn birâderi” olup sıdk ve 

istikâmetle mevsûfe ve iffet ve emânetle ma'rûfe mahmûdetü'l-hâl ve müstakîmetü'l-

etvâr ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir”136 denilmek suretiyle, 

annesi veyâ birâderi de olsa dürüst, doğru ve bu vazifeyi yerine getirecek yeterlilikte 

kişiler olmasına özen gösterilmiş, gerektiğinde en yakın akrabası bile olsa azl 

edilebilmişlerdir. Yine defterimizde istisnâsız bütün vâsiler için mahalle veyâ köy 

imâm ve muhtarları ile bir çok kere Eytâm Müdürü şâhid olmuşlardır. Gayr-ı Müslim 

yetim çocuklar için de vasî ta'yîninde aynı esâslar uygulanmış, vasîye şâhid olarak 

kendi temsilcileri gösterilmiştir. Meselâ Sur Mahallesi Ermenilerinden olup, ölen 

Yakob Şeri veled-i Tomo Şeri'nin yetim kalan üç kızının vasîsi bizzat Eytam Müdürü 

Bekir Sıdkı Efendi Efendi olmuş ve malları muvakkaten Eytam Sandığı'nda 

muhafaza altına alınmıştır.137 

Elimizdeki defterdeki vasîlerin tamamı vasiyy-i mansûb tur. 

Siirt'in Kasar Mahallesi'nden Ayşe Hatun ibnet-i Mehmed, kızı Sıdıka 

Hanım'ın öldüğünü Sagire adlı 2 yaşında bir torunu olduğunu, Sagire'nin babası 

                                                           
133  Aşağıda yetim kalan çocuklar, babaları, milliyet veyâ mensûb oldukları gayr-ı Müslim 

cemaatler, cinsiyet, vasînin yakınlığı gibi hususları gösteren ayrıntılı bir tablo 
düzenlenmiştir. 

134  EROĞLU, a.g.m. , s. 286 
135  S.Ş.S., numara: 420, s. 35, 41 
136  S.Ş.S., numara: 420, s. 10, 11 vs. 
137  S.Ş.S., numara: 420, s. 39 
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Re's Mahallesi sâkinlerinden Yüzbaşı Yusuf Efendi ibn-i Hasan'ın Erzurum'un 

Bayezid Sancağı'na naklen me'mûr gittiğini ve torununun haklarını zabt ettiğini, 

kendilerine nafaka nâmıyla bir şey vermediğini belirtip, torununun ve mallarının 

kendisine verilmesini ve Yusuf Efendi'den nafaka alınmasını talep ettiğinde, Yusuf 

Efendi kızını Ayşe Hatun'a vermeyi red etmiş ise de Ayşe Hatun, torununa 

meccânen bakacağını ve nafakasını dahi karşılayacağını beyân edince Sagire 

anneannesine verilmiştir.138 

Belkeme Karyesi Süryani-i kadim milletinden Mirza veled-i Celi'nin küçük 

oğlu Barsuma'ya ağabeylerinden Halibe, rüşde erinceye kadar malları için vasî139 

Re's Mahallesi'nden vefât eden Ahmed Hasnayî'nin üç küçük oğlu Şükrü, 

Đsmail, Taha ve Hasan'a rüşde erinceye kadar anneleri Necmi bin-i Mahmud Ağa140 

Bayırzukak Mahallesi'nden vefât eden Musa bin Mahmud bin Đsa'nın küçük 

oğlu Hızır'a babasından intikal eden malların muhafazası için annesi Faco bint-i Đsa 

Dede tayin olunmuş, ancak bir müddet sonra Faco, kocasından kalan ve içinde 

vasîsi olduğu oğlunun da hissesi olan müşrif-i harab (harab olmaya yüz tutmuş) bir 

hanenin, oğlunun nafakasına bedel olmak üzere satışını istemiş, bunun için şahidler 

göstermesi üzerine izin verilmiştir.141 

Vasî ta'yîn olunacak kişinin illâ aileden biri olması gerekmiyordu. Meselâ: 

Tillo Karyesi'nin Kürd Mahallesi'nden vefât eden Salih bin Salih'in küçük oğlu Ahmed 

ve küçük kızları Durdu ve Ayşe'ye Bayırzukak Mahallesi'nden Serrâc Mehmed Said 

bin Süleyman mahalle imâm ve muhtarı ile bir mahalle sâkinin şehâdetiyle vasî142 

tayin olunmuş (8 N 1312) ise de bir müddet sonra, bu zâtın “takayyüdsüzlü ğünden 

zâhir olan hıyânetine binâ'en ” azl olunup, “kıbel-i şerî'at-i garrâdan vasî nasb u 

ta'yîni ehemm ü elzem oldu ğu ecilden ” yerine yetîmelerin büyük birâderleri 

Süleyman (18 Ş 1312), karye meşâyıhından Şeyh Nusreddin Efendi bin Şeyh 

Hamza Efendi, imam ve karye ahalisinden birinin şehâdetiyle vasî143 tayin edilmiş 

idi. Ancak Süleyman'ın “tekâsülünden” yani gevşeklik ve ilgisizliğinden dolayı, 

                                                           
138  S.Ş.S., numara: 420, s. 102 
139  S.Ş.S., numara: 420, s. 9-10, 11 
140  S.Ş.S., numara: 420, s. 10 
141  S.Ş.S., numara: 420, s. 26, 30 
142  S.Ş.S., numara: 420, s. 30 
143  S.Ş.S., numara: 420, s. 41 
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kızların vesâyeti ve Eytâm Sandığı'nda tahassûl eden yani üreyen, biriken 

mallarından tasarrufta bulunmaya anneleri Meryem'e izin verilmiştir (15 M 1313).144 

Re's Mahallesi'nden Siirt Jandarma 3. Taburu Piyade 1. Bölük efrâdından 

iken vefât eden Ato bin Amo Babo'dan küçük oğlu Taha'ya intikal eden mallarına 

vakt-i rüşde erinceye kadar annesi Reyhani bint-i Abdülaziz mahalle imam ve 

muhtarının şehâdeti ile145 

Sûk Mahallesi'nden vefât eden Hüseyin bin Abdi bin Hamodi'nin küçük kızı 

Nasıra'ya intikal eden mallarını muhafaza etmek üzere büyük oğlu Hasan,146 

Bâbü'l-Garb Mahallesi'nden vefât eden Süleyman bin Berho bin Ado'dan 

küçük kızları Saliha ve Meryem'e intikal eden malların muhafazası için büyük oğlu 

Đbrahim, mahalle muhtarı ve Eytâm Müdürü huzuruyla,147 

Fersaf Karyesi'nden Şeyh Mehmed Efendi ibn-i Abdullah'ın küçük oğulları 

Alaeddin ve Ziyaeddin'in vesâyetine büyük oğlu Vefaeddin148 

Reşan Nahiyesi'nin Betil Karyesi'nden vefât eden Hasan Bey bin Ali Bey'den 

küçük kızı Hadi ile Hasan Bey'in daha önce vefât etmiş olan büyük oğlu Ali Ömer 

Bey'in küçük kızı Hezi'nin vakt-i rüşde erinceye kadar mallarını muhafaza etmek 

üzere mahalle imam ve muhtarının şehâdetleri ile Bâbü'l-Garb Mahallesi ahalisinden 

Đsa bin Mahmud bin Şaleb149 

Vasî izin verilmek kaydıyla, vesâyeti altındaki çocuğun mallarından çocuk 

için harcamak kaydıyla sarfiyatta bulunabilirdi. Meselâ: Re's Mahallesi'nden vefât 

eden Murtaza bin Cuma'nın küçük oğlu Melik'in vasîsi Ali bin Molla Hüseyin nafaka 

ve kisveye (elbise) “eşedd-i ihtiyâc” (şiddetle muhtac) olduğundan malından 

harcama izni istemiş, mahalle imam, muhtar ve ihtiyâr a'zasının şehâdetiyle izin 

verilmiştir.150 Sonraki hükümde Melik'in vasîsi Ali bin Molla Hüseyin'nden “üvey 

baba” olarak bohsolunmaktadır.151 

                                                           
144  S.Ş.S., numara: 420, s. 47 
145  S.Ş.S., numara: 420, s. 31 
146  S.Ş.S., numara: 420, s. 32, 48 
147  S.Ş.S., numara: 420, s. 34, 35-36 
148  S.Ş.S., numara: 420, s. 67 
149  S.Ş.S., numara: 420, s. 32 
150  S.Ş.S., numara: 420, s. 44 
151  S.Ş.S., numara: 420, s. 44 
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Bâbü'l-Garb Mahallesi'nden vefât eden Yusuf bin Đbrahim Selo Beşiro'nun 

küçük oğlu Cuma ve küçük kızı Behiye'nin vesâyeti, mahalle imâm ve muhtarının 

şehadetiyle mahalle ahalisinden Hacı Yusuf bin Hacı Đsmail ta'yîn olunmuştur.152 

Civankan Karyesi'nden vefât eden Şeho bin Şeyh Mahmud'un küçük oğlu 

Hamo ve küçük kızı Kameriye'nin vasîliğine karye ahalisinden Mehmed bin Şeyh 

Đbrahim karye imam ve muhtarı şehâdetiyle tayin olunmuştur.153 

Kanimiri Karyesi'nden vefât eden Mustafa bin Đbrahim'in küçük oğlu 

Đbrahim'in vesâyetine karye ahalisinden Ahmed bin Đbrahim,154 aynı köyden yine 

vefât eden Mehmed bin Osman'dan küçük oğulları Mehmed ile küçük kızı Aşriye'ye 

intikal eden malların hıfz ve hıraseti (korunup, kollanması) için vasî olarak aynı köy 

ahalisinden ve muhtemelen aynı aileden Ahmed bin Osman vasî tayin 

edilmişlerdir.155 

Sûk Mahallesi'nden vefât eden Derviş bin Ahmed Doru'nun küçük oğlu 

Mehmed Said'e, mahalle imamı, muhtarı ve ihtiyâr a'zâsı ve mahalle sâkinlerinden 

biri ile bizzat Eytam Müdürü Bekir Sıdkı Efendi hazır oldukları halde annesi Atike 

bint-i Hacı Đbrahim vasî ta'yîn olunmuştur.156 

Civankan Karyesi'nden vefât eden Şero bin Hemo'nun küçük oğulları Hemo 

ve Hasan'a, işlerinin düzene sokulması ve babalarından intikal eden mallarının 

muhafazası için ammileri Halil bin Hemo vasî ta'yîn olunmuştur.157 

Karakol Mahallesi'nden Hacı Abdullah Efendi'nin küçük oğlu Mehmed Said 

ve küçük kızları Ayşe ve Şükriye'nin vasîsi olan ammileri Hacı Abdülhamid Efendi 

bin Hacı Đsmail vesâyetten istifa etmiş ve yerine çocukların eniştesi ve ammizâdeleri 

olan Abdürrezzak Efendi ibn-i şeyh Ömer Efendi,158 Re's Mahallesi'nden Serrâc 

Hacı Đbrahim'in oğlu Abdülmecid'in istifâ eden vasîsi Nazif Mahallesi'nden Abdullah 

bin Molla Musa'nın yerine Re's Mahallesi'nden Mehmed Said bin Süleyman159 

Kasar Mahallesi'nden Mustafa bin Hacı Đsmail'in yetimesi olan Ayşe'nin 

vesâyetine, günlük 2 guruştan aylık 60 guruş nafaka ve kisve baha harcamak, 

                                                           
152  S.Ş.S., numara: 420, s. 50 
153  S.Ş.S., numara: 420, s. 51 
154  S.Ş.S., numara: 420, s. 51 
155  S.Ş.S., numara: 420, s. 54 
156  S.Ş.S., numara: 420, s. 52, 56 
157  S.Ş.S., numara: 420, s. 58 
158  S.Ş.S., numara: 420, s. 59 
159  S.Ş.S., numara: 420, s. 68 
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gerektiğinde yetimenin malından sarf etmek ve kendisine bakmak ve mallarına 

tarassut etmek üzere amucası Abdülvahhab bin Hacı Đsmail ta'yîn olunmuştur.160 

Varaz Mahallesi'nden Jandarma Taburu 3. Taburu Süvari 1. Bölük 

çavuşlarından iken vefât eden Tahir Çavuş bin Şerif'in küçük oğlu Tahir ve kızı 

Feride'nin vesâyetine aynı mahalleden Rağda Hatun bint-i Reşo161 

Sadah Karyesi Keldani milletinden olup, fevt olan Gazar veled-i Hano'nun 

küçük oğulları Hanna ve Davud ile kızı Hatona'ya karye muhtarı Korkis veled-i Đsa, 

Keşiş Musa, Muallim Şamas şehâdetleri ile vasî ta'yîn olunmuştur.162 

Bamrad Nahiyesi'nin Tel Karyesi'nden Ahmed bin Mehmed'in küçük oğulları 

Haso ve Mahmo'nun vesâyetine aynı köy ahalisinden Süleyman bin Ali, Nazif 

Mahallesi'den Abdal bin Đbrahim Şefrani'nin kızı Halime'nin vesâyetine aynı 

mahallesinden ve muhtemelen aileden Bali bin Şirin Şefrani, Fersaf Karyesi'nden 

Hamza bin Haso bin Hamza'nın kızları Atlas ve Halime'nin vesâyetine yine 

muhtemelen akrabadan Hacı Hüseyin bin Hamza, Sur Mahallesi'nden Merhamo bin 

Hacı Hüseyin'in oğulları Đsmail ve Halil'in vesâyetine aynı mahalleden Hüseyin bin 

Hacı, Tillo Karyesi'nden Şeyh Yakub bin Şeyh Đshak'ın küçük kızları Feride ve 

Hanım'ın vesâyeti yine aynı köyden Şeyh Celaleddin Efendi bin Şeyh Mustafa'ya 

verilmiş idi.163 

2.5.1.1.1. Çocukların Rü şde Erip, Vesâyetten Kurtulması 

Đslâm hukukçuları ehliyet bakımından insan ömrünü beş devreye 

ayırmışlardır. Bunlardan biri çocuğun ana rahmine düşmesi ile doğması arasındaki 

cenin devri , ikincisi çocukluk devri  ki, bu doğumdan temyiz çağına kadar olan 

dönemdir, temyiz devri  ise çocuğun çocukluktan çıkıp, iyiyi kötüyü ayırt edebildiği 

zamandır, temyiz devrinin bitmesi ile çocuk hayız veya ihtilam olma veya hamile 

olma ve hamile bırakma ile başlar ve buna bülu ğ devri  denir. Bundan sonraki devre 

ise rüşd devri dir. Bu aynı zamanda borçlar hukuku bakımından tam mesʽûliyetin 

başladığı zaman demektir. Büluğa ermiş olmak, rüşde ulaşmış demek değildir. 

                                                           
160  S.Ş.S., numara: 420, s. 64 
161  S.Ş.S., numara: 420, s. 65 
162  S.Ş.S., numara: 420, s. 67 
163  S.Ş.S., numara: 420, s. 67, 77, 81, 82 
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Büluğa erdiği halde rüşde erdiği belli olmayan veya sâbit olmayan kişi mahcur yani 

eksik sayılır.164 

Đşte bu durumda, aşağıdaki örnek davada da görüldüğü gibi, rüşdüne erdiğini 

iddia eden çocuğun/kişinin, herhalde hal ve tavır olarak iyi hal üzere olduğunu 

kendisini yakından tanıyanlar aracılığı ile isbat etmesi gerekiyordu. 

Re's Mahallesi'nden yine vefât eden Siirt Jandarma 3. Taburu Süvari 1. 

Bölüğü Yüzbaşısı Hacı Hasan Ağa ibn-i Abdurrahman bin Abdullah'ın oğlu olup, 

kardeşi Sabri ile berâber kendilerine vasî ta'yîn olunan Karakol Mahallesi'nden 

Evrâk Me'mûru Hasan Efendi ibn-i Hüseyin'in vesâyetinin, “ben âkil ve bâli ğ ve 

bülû ğuma rü şdüm munzam olup umûrumu bi'z-zât rü'yete kâdir ve i 'ânet-i 

vasîden müsta ğnî olmamla mâl-ı mûrisimi vasiyy-i mûmâ-ileyh Hasan  

Efendi'den taleb ederim ” diye kaldırılmasını isteyen Zülfikar Efendi'nin bu talebine, 

vasî Hasan Efendi, adı geçen mâl-ı mûrisin uhdesinde olduğunu ancak Zülfikar'ın 

rüşde erdiğine itirâz etmiştir. bunun üzerine adet olduğu üzere Zülfikar'dan beyyine  

istenmiştir. Bu durum karşısında, Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden ve tahrîrât 

kalemi ketebelerinden orta boylu ela gözlü kumral bıyıklı yirmi bir yaşında Mehmed 

Said Efendi ibn-i Seyyid Hüseyin bin Seyyid Abdülaziz ve Nazif Mahallesi 

ahâlîsinden orta boylu ter bıyıklı ela gözlü yirmi yaşında Abdühmecid Efendi ibn-i 

Hızır bin Abdullah'ın da Zülfikar'ın rüşde ermiş olduğuna şehâdet etmeleri üzerine, 

mahkeme, Zülfikar'ın davasını kabul edip, talebini uygun bulmuştur. Ayrıca davaya 

Muhzır Abdülferid Ağa, Mübâşir Hüseyin Çavuş ve Odacı Şükrü Ağa da şehâdet 

etmiştir.165 Müteakib davada ise adı geçen vasî istifa ettiğini ve Sabri'nin vesâyetinin 

büyük birâderi Zülfikar'a verildiği görülmektedir.166 

Aşağıdaki tabloda, şer‘iyye sicil defterinde yer alan bütün yetim çocuklar ve 

bunlara vasî/vasiye ta‘yin olunan kişiler ve bunların yakınlık derecesi gösterilmiştir. 

                                                           
164  CĐN-AKGÜNDÜZ, Türk Hukuk Tarihi , Cilt:2, s. 14-17 
165  S.Ş.S., numara: 420, s. 56 
166  S.Ş.S., numara: 420, s. 56 
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Tablo 18:  Siirt'te Kendisine Vasî Tayin Olunan Çocuklar 
 

mahalle/köy  baba adı/anne/akraba yetim yakınlı ğı milliyeti  vasî/vasiye Vasînin yakınlı ğı defter sh.  

Re's Mh. M Ahmed Hasnayî Şükrü, Đsmail, Taha, Hasan oğlu Đslâm Necmi bint-i mahmud Ağa Akraba? 10 

Belkemer Kr. K Mirza veled-i Celi Barsuma oğlu Ermeni Halibe Akraba? 9, 10, 11 

Tillo Kr./Kürd Mh. 
K 

Salih bin Salih 
Ahmed 

Durdu, Ayşe 

oğlu 

kızı 
Đslâm Serrâc Mehmed Said bin Süleyman Ammi 30 

Re's Mh. M Ato bin Amo Babo Taha oğlu Đslâm Reyhanî bint-i Abdülaziz Ammi 31 

Sûk Mh. 
M 

Hüseyin bint-i Mehmed 
Hasan, Mehmed, Abdi 

Nasıra 

oğlu 

kızı 
Đslâm Hasan Ammizâde-Enişte 32 

Bâbü'l-Garb Mh. M Süleyman bin Berho bin Ado Saliha, Meryem kızı Đslâm Đbrâhim Amuca 35 

Sur Mh. M Yakob Şeri veled-i Tomo Şeri Hatun, Gülbeden, Meryem kızı Ermeni Bekir Sıdkı Efendi Amuca 39 

Tillo Kr./Kürd Mh. 
K 

Salih bin Salih 
Ahmed 

Durdu, Ayşe 

oğlu 

kızı 
Đslâm Süleyman bin Salih Ammi 41 

Re's Mh. M Murtaza bin Cuma Melik oğlu Đslâm Ali bin Molla Hüseyin Amuca 44 

Tillo Kr./Kürd Mh. 
K 

Salih bin Salih 
Ahmed 

Durdu, Ayşe 

oğlu 

kızı 
Đslâm Meryem bint-i el-Hac Đbrahim Ammi 47 

Sûk Mh. M Hüseyin bin Abdi Hamodi Nasıra, Hadice kızı Đslâm Hasan Anne 48 

Bâbü'l-Garb Mh. 
M 

Yusuf bin Đbrahim Selo Beşiro 
Cuma 

Behiye 

oğlu 

kızı 
Đslâm Hacı Yusuf bin Hacı Đsmail Anne 50 

Kanimiri Kr. k Mustafa bin Đbrahim Đbrahim oğlu Đslâm Ahmed bin Đbrahim Anne 51 

Civankan Kr. 
k 

Şeho bin Şeyh Mahmud 
Hamo 

Kameriye 

oğlu 

kızı 
Đslâm Mehmed bin şeyh Đbrahim Anne 51 

Sûk Mh. m Derviş bin Ahmed Doru Mehmed Said oğlu Đslâm Atike bint-i Hacı Đbrahim Anne 52 

Kanimiri Kr. 
k 

Mehmed bin Osman 
Mehmed 

Aşriye 

oğlu 

kızı 
Đslâm Ahmed bin Osman Anne 54 

Bayırzukak Mh. M Musa bin Mahmud bin Đsa Hızır oğlu Đslâm Faco bint-i Đsa Dede Akraba? 26, 30 

Re's Mh. m Hacı Hasan Ağa ibn-i Abdurrahman ibn-i Abdullah Zülfikar, Sabri oğlu Đslâm Hasan Efendi ibn-i Hüseyin Anne 56 

 



düzeltme 96

Tablo 18’in devamı  

Re's Mh. m Hacı Hasan Ağa ibn-i Abdurrahman ibn-i 
Abdullah 

Sabri oğlu Đslâm Zülfikar Anneanne 56 

Sûk Mh. m Derviş bin Ahmed Doru Mehmed Said oğlu Đslâm Atike bint-i Hacı Đbrahim Anne 56 

Civankan Kr. 
k 

Şero bin Hemo 
Hemo 

Hasan 
oğlu Đslâm Halil bin Hemo Bâbü'l-Garb 

Mahalleli 
58 

Karakol Mh. 
m 

Hacı Abdullah Efendi 
Mehmed Said 

Ayşe, Şükriye 

oğlu 

kızı 
Đslâm Hacı Abdülhamid Efendi bin Hacı Đsmail Birader 59 

Karakol Mh. 
m 

Hacı Abdullah Efendi 
Mehmed Said 

Ayşe, Şükriye 

oğlu 

kızı 
Đslâm 

Abdürrezak Efendi ibn-i Şeyh Ömer 
Efendi 

Birâder 59 

Kasar Mh. m Mustafa bin Hacı Đsmail Ayşe kızı Đslâm Abdulvahhab bin Hacı Đsmail birâder 64 

Betil Kr./Reşan Nh. 
K Hasan Bey bin Ali Bey 

Ömer Bey bin Hasan Bey 

Hadi 

Hezi 

kızı 

kızı 
Đslâm Đsa bin Mahmud Şaleb Amuca 

32, 
33 

Varaz Mh. 
m 

Tahir Çavuş bin Şerif 
Tahir 

Feride 

oğlu 

kızı 
Đslâm Rağda Hatun bint-i Reşo Birâderleri 65 

Fersaf Kr. k Şeyh Mehmed Efendi ibn-i Abdullah Alaeddin, Ziyâeddin oğlu Đslâm Vefâeddin Birâderleri 67 

Tel Kr./Bamrad Nh. k Ahmed bin Mehmed Haso, Maho oğlu Đslâm Süleyman bin Ali Birâderleri 67 

Sadah Kr. 
k 

Gazar veled-i Hano 
Hanna, Davud 

Hatona 

oğlu 

kızı 
Đslâm Korkis veled-i Đsa Birâderleri 67 

Re's Mh. M Serrâc Hacı Đbrahim Abdülmecid oğlu Đslâm Abdullah bin Molla Musa Birâderleri 68 

Re's Mh. M Serrâc Hacı Đbrahim Abdülmecid oğlu Đslâm Abdullah bin Molla Musa Dayısı 68 

Nazif Mh. M Abdal bin Đbrahim Şefranî Halime kızı Đslâm Bali bin Şirin Şefrânî Eytâm Müdürü 77 

Fersaf Kr. K Hamza bin Haso bin Hamza Atlas, Halime kızı Đslâm Hacı Hüseyin bin Hamza birâder 81 

Tillo Kr. K 
Şeyh Yakub bin Şeyh Đshak Feride, Hanım kızı Đslâm Şeyh Celaleddin Efendi bin Şeyh 

Mustafa 
Karakol Mahalleli 82 

Sur Mh. M Merhamo bin Hacı Hüseyin Đsmail, Halil oğlu Đslâm Hüseyin bin Hacı Halalarının zevci 82 

Tillo Kr./Şeyh Mücahid 
Mh. 

K 
Ali bin Hacı Mehmed bin Şeyh Salih 

Đbrahim, Hüseyin, Cemil, 
Abdülkadir 

oğlu Đslâm Abdülmecid bin Ali Karye ahalisinden 84 
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Tablo 18’in devamı  

Nazif Mh. 
M 

Hazmo veled-i Keşiş Karebet 
Şükrü 

Seto, Zemred 
oğlu, kızı Đslâm Şükriye Hatun ibnet-i Maksi Yakub Karye ahalisinden 84 

Nazif Mh. M Hacı Đsa bin Yasin Saru Karkor, Hulkiye kızı Đslâm Musa bin Yasin Saru Karye ahalisinden 86 

Nazif Mh. M Hacı Đsa bin Yasin Saru Hamza oğlu Đslâm Musa bin Yasin Saru Karye ahalisinden 86 

Nazif Mh. M Sabriye bint-i Halil bin Yasin Saru Hamza birâderi Đslâm Musa bin Yasin Saru Karye muhtarı 88 

Selukan Aş./Ergıf Kr. M Canko bin Kali Halime, Hami kızı Đslâm Abo bint-i Hamo Mahalle ahalisinden 91 

Karakol Mh. 
M 

Fettah Efendi ibn-i Hacı Berho 
Reşid 

Necmiye, Hanım, Gülay, Hatun 

oğlu 

kızı 
Đslâm Đsmail bin Yusuf Mahalle ahalisinden 97 

KasarMh. M Yusuf Efendi ibn-i Hasan, Yzb Sagire kızı Đslâm Ayşe Hatun ibnet-i Mehmed Mahalle ahalisinden 102 

Nazif Mh. M Molla Abdülhamid ibn-i Mehmed Hanife, Hamide, Safiye kızı Đslâm Havva ibnet- i Şeyh Yusuf Mahalle ahalisinden 103 

Karakol Mh. 
M 

Ahmed bin Şeyh Hasan 
Hanımo 

Salih, Cemil, Nasrî 

kızı 

oğlu 
Đslâm 

? 

Şakir bin Ahmed 
Mahalle ahâlisinden 103 

Soyka Mh. 
M 

Melkon veled-i Keşiş Zekeriya 
Hogi 

Beriş, Maryam 

oğlu 

kızı 
Đslâm Keşiş Oseb veled-i Keşiş Zekeriya Mahalle ahâlisinden 109 

Hiyert Kr. 
K 

Hacı ibn-i Ahmed 
Ahmed 

Hadice 

oğlu 

kızı 
Đslâm Ali bin Ahmed Nazif Mahalleli 111 

Siirt Nizâmiye 31. Al. M Yusuf ibn-i Đdris Ağa, Mülâzm-ı Sânî Mehmed Şükrü oğlu Keldani Salih bin Mustafa Re's Mahalleli 129 

Şeyh Halef Mh. m Hamid bin Đbrahim bin Halil Hamza oğlu Süryani Hacı Salih Ağa ibn-i Sufi Ali, Tüccar Üvey baba 184 
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Grafik 1: Vasîlerin Mikdâr Olarak Dağılımı 

 

 
 

Grafik 2:  Vasîlerin Yüzde Olarak Dağılımı 
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Grafik 3: Yetim Ve Yetimelerin Kız/Erkek Dağılımı 

 

 
Grafik 4: Yetim ve Yetimelerin Şehir/Köy Dağılımı 

 

2.5.1.2. Eytâm Đdâresi ve Eytâm Sandıkları 

Yetim işlerine Đstanbul Kadılığı'na bağlı olarak kurulmuş olan Bâb 

Mahkemeleri ve Kısmet-i Belediye Mahkemesi, taşrada ise Müfettiş 

Hükkâmlıkları'na bağlı olarak mahallî mahkemeler bakmaktayken, Đstanbul ile Eyüp, 

Üsküdar ve Galata'da tereke ve yetim mallarının satışı konusunda şikâyetlerin 

çoğalması üzerine bir takım tedbirlerin aınması icâb etmiş ve yapılan birçok 

görüşmelerden sonra Şeyhülislâmlık makamına bağlı olarak h. 7 Ra 1268 / m. 31 
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Aralık 1851'de Emvâl-i Eytâm Nezâreti  kurulmuştur. Merkezi Süleymaniye'de 

Şeyhülislâmlığa yakın bir mekan olması öngörülmüş ise de yer bulunamadığından 

Bâb-ı Âlî bünyesinde 24 kişi ile göreve başlamıştır. Nâzır Yardımcısı aynı zamanda 

başkâtib  vazifesini de görecekti. Nezâretin ilk nizâmnâmesi de aynı yıl içinde 

1869'da da zeyl olarak “Memâlik-i Mahrûse-i Şâhânede Kü şâd Olunacak Eytâm 

Sandıkları'nın Sûret-i Đdâresi ve Muhâfazası Hakkında Nizâmnâme ” 

yayınlanmıştır. 1874'de ise teşekkül ettirilen Đdâre-i Eytâmın sûret-i te şkîlini ve 

vezâifi ne dair nizâmnâme yayınlandı. 1906 yılında da bu nizâmnâmeyi ta'dîl eden 

bir nizâmnâme daha yayınlanmıştır. 

Eytâm Nezâreti'nin başlıca görevleri şunlardı: 

1. Tereke yazımına giden mahkeme memurları ile birlikte bir nezâret memuru 

da gidecek ve ayrı bir defter tutacak, 

2. Terekeden yetimin payına düşen mal, eşya ve paranın tesbit ve kontrolünü 

yapacak, 

3. Yetim hissesinin satılıp-satılmadığına dair belge verecek 

4. Yetim malından borç verilecek mikdârın karşılığı, rehn alınacak malın 

kıymet takdîrini yapacak, bu kıymeti belirten bir ilmuhaberi vâsîye verecek. 

5. Nezâret, yetim mallarının kıymet takdirini bilir kişilere tahmin ettirip, 

herhangi bir yolsuzluğun ortaya çıkmaması için birbirine kefâlet senedi ile kefil ve 

mesul tutulacak 

6. Nezâret, yetim mallarının muhasebesini denetleme hakkına sahip olacak. 

Bir yetim mahkeme kararı ile rüşdünü isbât ederse, Eytâm Sandığı'nda 

bulunan malları Nezâret'çe kendisine verilecektir. 

Đstanbul Eytâm Müdürü doğrudan Şeyhülislâm'a, diğer eytâm müdürleri de 

Đstanbul Eytâm Müdürü'ne bağlıdır ve bunlar irâde-i seniye  ile tayin olunurlar.167 

Emvâl-i Eytâm Đdâresi, Şeyhülislamlığın nezâreti altında bir reis, bir yetim 

malları müdürü ve iki dâimî üyeden oluşmaktaydı. Gerekli görüldüğünde askerî 

memurlar da istihdâm olunabilirdi. Eytâm Meclisi, taşradan gelen yetim mallarına 

dair muhasebeleri tedkîke memur idiler.168 

                                                           
167  ĐNANÇ, a.g.t. , s. 22-24 
168  ĐNANÇ, a.g.t. , s. 25 
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Taşra eytâm idâreleri ise ancak 1880'li yıllarda kurulabilmiştir. Bunların 

başlıca görevleri, yetim mal, emlâk ve parasını korumaktı. Şer'î mahkemelere bağlı 

olarak çalışacaklardı. Taşra Eytâm Meclisleri azaları, belediye azasından seçilmiş iki 

dâimî aza, defterdâr, muhasebeci, mal müdürü, müftü ve eytâm müdüründen 

oluşurlar. Bu kişiler, yetim işlerine bilâ-ücret bakarlardı. Meclis re'isi mazereti varsa 

a'zâdan birini vekil ta'yîn edebilecekti. 

Taşra eytâm müdürleri, mahallî idâre meclisleri tarafından müzâkere edilerek 

ve kuvvetli kefile bağlanarak seçilirdi. Bunlardan alınan kefâlet senedi mahkeme 

siciline kaydedildikten sonra nâibler tarafından Şeyhülislamlığa gönderilirdi.169 

Taşra eytâm idârelerinin görevleri şunlardı: Eytâm sandıklarına verilen yetim 

para ve mallarının muhafazası, gayr-ı menkûllerinin idâresi, yetimlerin iaşelerini 

sağlamak, velî ve vâsîlerinin hesâblarını kontrol etmek, tereke ve mirâs işlerine 

nezâret etmek.170 

2.5.1.2.1. Eytam Müdürü Tayini 

Eytâm Đdâreleri ve Eytâm Sandıkları konusu üzerinde durulduğu gibi bir 

mahallin güvenilir kişilerinden biri kefâlet vererek, o mahallin eytâm müdürü  ta'yîn 

olunuyordu. Elimizdeki defterde iki kişiden Emvâl-i Eytâm Müdürü olarak 

bahsedilmektedir. Bunlardan birincisi kendisinden son olarak “müdür” sıfâtıyla 23 

Şa'bân 1313 tarihinde bahsedilen Bekir Sıdkı Efendi ibn-i Ahmed Ağa bin 

Mahmud'dur.171 Bekir Sıdkı Efendi'den sonra Havlanî Mahallesi'nden Hacı 

Abdürrezzakzâde Abdülhakim Efendi'den Emvâl-i Eytâm Müdürü olarak 19 Z 1313 

tarihinde bahsolunuyor.172 

Abdülhakim Efendi'nin “kefâlet senedi” ise 19 Mayıs 1312 tarihinde 

alınmıştır. Abdülhakim Efendi'ye Karakol Mahallesi'nden Hacı Salih bin Molla Đsmail 

[bin] Hacı Salih, Havlanî Mahallesi Muhtarı Mehmed bin Yusuf Mehmed, Havlanî 

Mahalleli Salih bin Ado Salih, aynı mahalleden Hacı Hasan bin Ahmed Đrfan, 

Hüseyin ve aynı mahalleden Hacı Hüseyin Efendi bin Hacı Abbas Hasan kefil 

olmuşlardır. Bu kişiler toplam 14.072 guruş kefâlet bedeli göstermişlerdir. Daha 

sonra Abdülhakim Efendi'ye kefîl olanların mal varlıkları veyâ kefâlet olarak 

                                                           
169  ĐNANÇ, a.g.t. , s. 27-28 
170  ĐNANÇ, a.g.t. , s. 31 vd. 
171  S.Ş.S., numara: 420, s. 80.  
172  S.Ş.S., numara: 420, s. 95 
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gösterdiği malların dökümü verilmiştir. Defterdeki kayıtlardan anladığımıza göre 

Emvâl-i Eytâm Müdürü ta'yîn olunan kişi için “Livâ Meclisi”nin tasdîki gerekmekteydi. 

Bu örneğimizde olduğu gibi meselâ: Meclis şu kişilerden oluşmaktaydı: 

Süryâni Milleti Patriği Peder Kasi Abraham'ın vekili, Ermeni Milleti murahhas 

vekili (bulunmamış), Tahrîrât Müdürü Abdülmecid, Nakib (herhalde Nakibü'l-Eşrâf) 

es-Seyyid Ahmed el-Kadirî, Müftü Ahmed Tevfik, Muhasebeci Derviş Mehmed, Nâib 

Osman Mahsidî, Siirt Mutasarrıfı Behrâm Saib, A'za (bulunmadı), A'za (bulunmadı), 

A'za Abdülhamid, A'za Yusuf Ziya173 

Eytâm Müdürü, küçük çocukların dâhil olduğu bütün verâset davalarına 

muhakkak müdâhil olurken, başka verâset davalarına da katılmaktaydı. Mesela 

Eytâm Müdürü Bekir Sıdkı Efendi, Diyârbekir'de askerlik yaparken vefât eden 

Abdullah'ın verâseti davasına ana ve babası ile berâber katılmıştı. Ancak bu davada 

merhûm Abdullah'ın Bekir Sıdkı Efendi'de alacağı olduğu için taraf olarak katıldığı 

anlaşılmaktadır.174 

18 Ca 1312'de görülen davada asker iken katlen vefât eden Taceddin'in 

verâset davasında yine Bekir Sıdkı Efendi de katılmıştır. Bu davada iki küçük kız 

çocuğu da söz konusudur.175 Verâset davalarında küçük çocuk olsun olmasın 

muhakkak surette Eytâm Müdürü'nün yapılan taksîmâtı onaylaması veya başka bir 

deyişle şehâdet etmesi icâb ediyordu.176 

Eytâm Müdürü'nün görevlerinden biri de yetim veyâ vesâyet altındaki 

çocuğun vâsî ile olan ilişkilerine tarassut, vâsî ile yetimin malları arasındaki ilişkiye 

nezâret etmekti. 

2.5.1.2.2. Eytâm Sandı ğı'ndan Borçlanma 

Mal ve paraları Eytâm Sandıkları ve Eytâm Müdürü veyâ Müdürlükleri 

tarafından kontrol altına alınan, vasîler, belli şartlara uymak kaydıyla sandıklardan 

borç para alma ve çocukların malları üzerinde tasarruf hakkına sahibtiler. Bunun 

yanında Eytâm Sandıklarına, yetîm veyâ yetimeler adına konulan nakit paranın faiz 

karşılığı işletildiği anlaşılmaktadır. Meselâ: Nazif Mahallesi'nden olup, vefât eden Alo 

                                                           
173  S.Ş.S., numara: 420, s. 121-123 
174  S.Ş.S., numara: 420, s. 1 
175  S.Ş.S., numara: 420, s. 4 
176  S.Ş.S., numara: 420, s. 5, 11 
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bin Taha'nın çocuklarının Eytâm Sandığı'nda bulunan akçesi nemâsından  olmak 

üzere vasîyeleri Hacca bint-i Şeyh Şemdin, çocukların nafaka ve kisve bahaları için 

harcanmak üzere para istemiştir.177 

Ancak Eytâm Sandıklarındaki eytâm paralarından borç alma ve iâde etme 

işlemi sadece vasîlere münhasır değildi. Başkaları da buradan kefil veya aldığının 

karşılığında bir mülkü rehin göstermek suretiyle de borç para alabilmekteydi. Zaten 

yetim paralarından faiz karşılığı işletilmesinden başka bir çare de yoktu. Bunun için 

defterde kullanılan ta'bîrler istirbâh ve irbâh 'tır. Bu ta'bîrler daha çok “li-ecli'l-

istirbâh ” veyâ berây-ı irbâh  olarak geçer. Đrbâh , faizle para verme, fayda ve 

kazanç eyleme, istirbâh  da faize yatırma, fazla para ile para verme demektir.178 

Eytâm Müdüriyeti'nce parası ve malı Eytâm Sandığı'na devredilen çocukların 

paraları, tereke taksîm defteri ile berâber “hısas-ı müfrezeleri olan iki bin sekiz yüz 

elli sekiz guruş on para li-ecli'l-istirbâh defter-i kassâmıyla ma'an Siirt Eytâm 

Sandığı'na vaz' ve teslîm olun”maktaydı.179 Başka bir vesikada ise180 Re's Mahallesi 

ahâlisinden vefât eden Ahmed Hasnali bin Hasan bin Hacı Mehmed'in terekesinden 

küçük kızı Hadice ve oğulları Hasan, Şükrü ve Taha'ya para kalmamış ancak, bir 

bağda olan hisselerinin tâlibine satılıp, bedelinin eytâm sandığına konulmasına ve 

bu paranın istirbâh olunup , semeninin çocukların i'âşesinde kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

Meselâ aslen Sason'un Hato kasabasından olup vefât eden Siirt Jandarma 

Taburu Piyâde Onbaşısı Said Onbaşı ibn-i Kasım'ın iki küçük oğlu ve bir küçük 

kızının vasîsi ve muhtemelen akrabadan Siirt Düyûn-ı Umûmiye Nezâreti 

kolcularından Abdü bin Kasım, vesâyeti altında bulunan çocukların Eytâm 

Sandığı'nda bulunan paralarından ve Eytâm Müdürü Bekir Sıdkı Efendi elinde 

bulunan 295 guruş 9 para değerinde bir saati, üç yıl sonunda ödemek üzere Bâbü'l-

Garb Mahallesi'nden Yusuf bin Ahmedî Hacı Abdühvahhab'ın kefâletiyle almıştır.181 

Kasar Mahallesi'nden Ayşe Hanım ibnet-i Mehmed de yine aynı mahallede 

bulunan evini Eytâm Müdürü'ne rehin vererek toplam 4.707 guruş 20 para borç 

almıştı. Bunun karşılığında eğer zamanı dâhilinde borcunu ödemezse evin 

                                                           
177  S.Ş.S., numara: 420, s. 38 
178  DEVELĐOĞLU, a.g.e., s. 532, 553 
179  S.Ş.S., numara: 420, s. 6, 12 
180  S.Ş.S., numara: 420, s. 28-29, benzer bir örnek için ayrıca bk. Aynı defter, s. 30 
181  S.Ş.S., numara: 420, s. 13 
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satılabileceğine, eğer ev borcu karşılamazsa baki borcu ödeyeceğine, evin satılması 

halinde borçtan fazla para kalırsa kendisine iade edileceğini kabul ediyordu.182 

Defterdeki hükümlerden anladığımıza göre, bir kişi doğrudan doğruya Eytâm 

Sandığı'ndan borç almıyor, Eytâm Sandığı'nda malı veya parası olan adı belli bir 

yetimin para veya malından borçlanıyordu. Tillo'nun Kürd Mahallesi ahalisinden 

Salih bin Ali'nin eytâmının Eytâm Sandığı'nda olan parasından 20 aded lirâ-yı 

Osmanî'yi deyn senedi  karşılığı ve bir sene müddetle alan Sur Mahalleli Hacı Ali 

bin Hacı Ahmed el-Muvassali, bu parayı 23 lirâ-yı Osmanî olarak ödemeyi taahhüd 

etmiştir.183 Başka bir vesikada ise borçlanan kişi va'd ettiği gibi üçüncü yılın sonunda 

Eytâm Sandığı'ndan aldığı borcu ödemesi esnâsında aldığı borcu semeni ile 

ödeyeceğini beyân etmiş fakat bu semenin mikdârı belirtilmemiştir.184 Ancak, Eytâm 

Sandığı'ndan borçlanmalarda alınan para karşılığı ne kadar ödeneceği her zaman 

belirtilmemiştir.185 

2.5.2. Büyüklerin Vesâyeti  

Bilindiği gibi vesâyet yalnızca âkil bâliğ olmamış çocuklar için geçerli değildir. 

Özellikle akıl sağlığı gibi durumlarda büyük yaştaki kişilere de vasî ta'yîn 

edilmekteydi. Meselâ Siirt'in Re's Mahallesi ahalisinden Mehmed Emin bin Hacı 

Đsmail'e cünûn-ı mutbık (kesintisiz devam eden akıl hastalığı) ârız olması üzerine, 

iyileşinceye kadar kendisine bir vasî ta'yîni uygun görülerek, birâderi Hacı 

Abdülfettah Efendi vasî ta'yîn edilmiştir. Hacı Abdülfettah Efendi, kardeşinin mülk-i 

mevrûsunu muhafaza edecek ve tekaüd maaşından şehrî 120 guruşu onun nafaka 

ve kisve baha ile sair ihtiyacları için harcayabilecekti.186 

Bunun gibi Siirt'in Kasar Mahallesi'nden Yüzbaşı Çerkes Mehmed Ağa'nın 

zevcesi Adile bint-i Abdullah'ın büyük oğlu Zeynelabidin bin Abdullah ma'tûh  olunca 

yani bunayınca, Siirt Sancağı Tahrirat Müdürü el-Hac Abdülmecid Efendi'nin ağası 

Elmas Ağa bin Abdullah, bunama durumu geçinceye kadar Zeynelabidin'e vasî 

ta'yîn olunmuş, annesinden mevrûs ve müstakil mülkü onun idâresine verilmiştir.187 

                                                           
182  S.Ş.S., numara: 420, s. 38 
183  S.Ş.S., numara: 420, s. 42 
184  S.Ş.S., numara: 420, s. 132 
185  S.Ş.S., numara: 420, s. 59, 76, 95, 96, 99, 100, 101, 104, 114, 116, 119, 135 
186  S.Ş.S., numara: 420, s. 58 
187  S.Ş.S., numara: 420, s. 82 
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2.6. SĐĐRT EVLERĐ 

Özellikle Siirt merkezinde gerek verâset ve gerekse alım-satım dolayısı ile bir 

kısım evlerin mimârîsi değil ama müştemilâtı hakkında bir hayli ayrıntılı bilgiler 

verilmiştir. Bu evlerin genel özelliğinden bahsetmek îcâb ederse, bir çoğunun 

müstakil veyâ komşu ile ortak kullanılan su kuyuları  veya kuyusu  bulunmaktadır. 

Bir odalı evlerden bahsolunduğu gibi tahtânî bir oda ve bir havlu,188 tahtânî , fevkânî  

ve hatta orta kat tan189 bahsolunduğuna göre Siirt'te, iki ve üç katlı evler 

bulunmaktadır. Hatta bir karı-koca anlaşmazlık davasında, muhtelif sebeblerden 

evini terk etmek mecbûriyetinde kalan kadın, kızı ve kendi için nafaka talep ettiğinde 

koca Cuma, “benim ayru hânem olmayup ve hâne-i mezkûr ancak bir odadan ibâret 

ve hâne-i mezkûrede vâlidem sâkine olduğu hâlde vâlidemin dahi başka bir hânede 

iskânı kâbil olmadığından”190 dediğine göre ancak bir odadan ibâret evi olduğu 

anlaşılmaktadır. Hatta başka bir davadan şu sonuç çıkmaktadır: Rendi bint-i Ömer 

Şi'âr adlı kadın, kocasının kendisini terk ettiğini ve kendisinin vâlidesi, dört büyük 

birâderi ve birâderinin zevcesi ile aynı odayı paylaştığını ifâde etmiştir.191 

Eski Siirt evleri genellikle dar ve düzensiz sokaklar boyunca uzanır. Evlerin 

yapısı itibariyle temelden yukarıya doğru daralır. Bir kısım evler geriden kale 

görüntüsü oluşturacak kadar heybetlidir. Duvarlar yazın sıcağını kışını soğuğunu 

emecek derecede 80 ilâ 120 santimetre kalınlığındadır. Duvarlar yöreye özgü cas  

denilen malzeme ile sıvanır. Evlere eşik denilen tek bir merdivenle girilir. Evlerin 

süslü olan cümle yani giriş kapısına dergâh  denilir. Kapılar, Mısraheyn denilen iki 

parçadan oluşur. Dış kapılarda gözetleme delikleri, zil vazifesi gören çıngıraklar 

bulunur. Dış kapıdan girince yörede hauş denilen geniş bir avlu başlar. Kapının 

genellikle sağında evden ayrı tuvalet olur. Yine avluda bulgur döğmeye yarayan 

dibek olur. Avludan sonra behu denilen ayvana ulaşılır. Behuda yerler taşlarla 

döşenmiştir. Behunun bir tarafında irvi denilen oturma odaları bulunur ve buralarda 

misafir ağırlanır. Behu dahilinde tefeye denilen ocak bulunur, yemek burada pişer. 

Ocağın etrafı kap-kacak koymak için raflarla çevrilidir. Buralara şeyhülmaolok  tabir 

olunur. Yine behu dahilinde tabok denilen ve birkaç basamak merdivenle inilen 

mahzen bulunur. Behudan 10-15 merdivenle çırtak denilen ikinci kata çıkılır. Burada 

                                                           
188  S.Ş.S., numara: 420, s. 11 
189  S.Ş.S., numara: 420, s. 61 
190  S.Ş.S., numara: 420, s. 7 
191  S.Ş.S., numara: 420, s. 33 
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geniş bir salon ve etrafında illi denilen odalar bulunur. Oda sayısı genellikle ailedeki 

erkek sayısı kadardır. Odaların içinde kabbale denilen yastık-yorgan konulan 

yüklükler bulunur. Bunların üzerine cecim denilen süslü örtüler örtülür. Çırtakın bir 

bölümünde hamam vardır. Çırtaktan 5-10 merdivenle dama çıkılır. Dam iki 

bölümden oluşur. Yüksek bölümde aile reisi, alçak bölümde çocuklar yatar. Çırtak ile 

dam arasında istahaya  denilen bir bölüm vardır ve burada aile reisi akşamları 

oturup, misafirlerini ağırlar. Yatıya kalan misafir bağdadi denilen özel bir teknikle 

yapılmış odada yatar. Bazı büyük evlerin müştemilâtı içinde ahırda yer alır.192 

Defterde muhtelif sebebelerle bahsi geçen Siirt evleri aşağıdaki ifâdelerle 

ta'rîf edilmişlerdir: 

bir bâb mülk menzilde makarr-ı nisvân olan tahtânî ayvana nâzır iki sağîr 

pencere (Sur Mahallesi)193 

fevkânî bir ayvan ve iki oda ve bir sathiye ta'bîr olunur ayak damı ve orta 

katda üç oda ve tahtânî dört oda (Nazif Mahallesi)194 

fevkânî bir oda ve bir ayvan ve bir sofa ve tahtânî bir âhûru müştemil bulunan 

binâ (Re's Mahallesi)195 

fevkânî bir oda ve tahtânî beş oda ve bir ayvan ve bir aralık ve bir havlu ve 

bir su kuyusunu müştemil bir bâb mülk menzil (Varaz Mahallesi)196 

fevkânî bir oda ve tahtânî bir oda ve bir ayvan ve bir havlu ve ve bir 

kademgâh ve müştemilât-ı sâ'ire-i ma'lûmeyi hâvî beş yüz guruş kıymetli yeri dahi 

mülk menzil (Havlani Mahallesi)197 

                                                           
192  Özden GÖKHAN BAYDAŞ, Tillo'daki Mimari Eserler, Kültür Bakanlığı Yayınları, 

Ankara 2002, s. 14-16 
193  S.Ş.S., numara: 420, s. 47 
194  S.Ş.S., numara: 420, s. 61 
195  S.Ş.S., numara: 420, s. 132 
196  S.Ş.S., numara: 420, s. 2 
197  S.Ş.S., numara: 420, s. 183 
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Resim 1: Siirt evi198 

 

fevkânî üç oda ve iki ayvan ve tahtânî dört oda ve iki ayvan ve bir aralığı hâvî 

bir bâb menzil (Havlani Mahallesi)199 

fevkânî bir oda ve tahtânî büyük bir oda ve küçük diğer üç oda ve iki ayvan 

ve küçük bir havlu ve harâbe oda yeri ve (…) müşterek diğer bir havlu ve yine 

müşterek su kuyusu ve müştemilât-ı sâ'ire-i ma'lûmeyi hâvî yeri mülk bir bâb mülk 

menzil (Havlani Mahallesi)200 

fevkânî bir oda ve tahtânî dört oda ve büyük bir ayvan ve küçük diğer bir 

ayvan ve iki harâbe ve bir küçük havu ve (…) müşterek diğer havlu ve (…) müşterek 

su kuyusuyla murâfık-ı sâ'ire-i ma'lûmeyi müştemil menzîl (Suk Mahallesi)201 

fevkânî ulyetü'l-cuvâniye tesmiye olunan bir oda ile damı ve fevkânî ayvanın 

damı ve tahtânî iki oda (Sur Mahallesi)202 

                                                           
198 [çevrimiçi] http://www.kenthaber.com/guneydogu-anadolu/siirt/Rehber/sivil-mimari-

ornekleri /siirt-sivil-mimari-ornekleri, adlı siteden alınmıştır. 
199  S.Ş.S., numara: 420, s. 182 
200  S.Ş.S., numara: 420, s. 128 
201  S.Ş.S., numara: 420, s. 120 
202  S.Ş.S., numara: 420, s. 83 
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Resim 2:  Bir Siirt evi203 

 

fevkânî bir oda ve tahtânî iki oda ve bir ayvan ve bir havlu ve su kuyusu ve 

müştemilât-ı sâ'ire-i ma'lûmeyi hâvî yeri mülk ve binâsı da mülk bir bâb mülk menzil 

(Sur Mahallesi)204 

fevkânî üç oda bir ayvan ve tahtânî iki oda bir aralık ve bir havlu ve abâre ve 

müşterek su kuyusunu müştemil bir bâb mülk hâne (Sur Mahallesi)205 

fevkânî iki oda ve tahtânîde üç oda ve bir havluyu ve müştemilât-ı sâ'ire-i 

ma'lûmeyi hâvî işbu yeri dahi mülk bir bâb mülk menzil (Re's Mahallesi)206 

fevkânî üç oda ve bir ayvan ve bir sofa ve tahtânî üç oda ve bir havlu ve bir 

âhûr ve müştemilât-ı sâ'ire-i ma'lûmeyi hâvî yeri dahi mülk bir bâb mülk menzil Re's 

Mahallesi)207 

fevkânî üç oda ve bir ayvan ve tahtânî bir oda ve bir havlu ve bir kuyu ve 

kapu aralığını ve murâfık-ı sâ'ireyi müştemil bir bâb mülk hâne (Kasar Mahallesi)208 

fevkânî bir oda ve bir ayvan ve bir sathiye ta'bîr olunur ayak damı ve tahtânî 

iki oda ve bir ayvan (Nazif Mahallesi)209 

                                                           
203  [çevrimiçi] http://www.kenthaber.com/guneydogu-anadolu/siirt/Rehber/sivil-mimari-

ornekleri/siirt-sivil-mimari-ornekleri, adlı siteden alınmıştır.  
204  S.Ş.S., numara: 420, s. 134 
205  S.Ş.S., numara: 420, s. 83 
206  S.Ş.S., numara: 420, s. 132 
207  S.Ş.S., numara: 420, s. 125 
208  S.Ş.S., numara: 420, s. 33 
209  S.Ş.S., numara: 420, s. 8 
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fevkânî üç oda ve iki ayvan ve orta katda tabak ta'bîr olunur üç sofa ve 

tahtânî beş sofa ve üç ayvan ve iki sathiye ta'bîr olunur ayak damları ve bir havlu ve 

su kuyusu ve biri fevkânî biri tahtânî iki kadem-gâh ve bir aralığı müştemil bir bâb 

mülk hâne (Nazif Mahallesi)210 

fevkânî üç oda ve iki ayvan ve orta katda tabaka ta'mîr olunur üç oda ve 

tahtânî beş oda ve üç ayvan ve iki sathiye ta'bîr olunur ayak damları ve bir havlu ve 

su kuyusu ve biri fevkânî biri tahtânî iki kadem-gâh ve bir aralığı müştemil bir bâb 

mülk hâne (Nazif Mahallesi)211 

fevkânî üç oda ve iki ayvan ve tahtânî bir oda ve iki âhûr ve bir aralık ve bir 

havlu merkûm Murat ile müşterek su kuyusunu ve müştemilât-ı sâ'ire-i ma'lûmeyi 

hâvî yeri mülk ve binâsı da mülk bir bâb mülk menzil (Şeyh Halef Mahallesi)212 

fevkânî üç oda ve tahtânî bir harâbe bir odayı hâvî bir hâne (Tillo Karyesi)213 

fevkânî üç oda ve tahtânî bir oda ve bir aralığı hâvî bir bâb menzil (Tillo 

Karyesi)214 

fevkânî üç oda ve tahtânî bir oda ve harâbe diğer bir oda ve müştemilât-ı 

sâ'ire-i ma'lûmeyi hâvî iki bin guruş kıymetli yeri dahi mülk bir bâb mülk menzil (Tillo 

Karyesi)215 

fevkânî üç oda ve tahtânî harâbe bir oda ve diğer gayr-i harâbe bir oda ve bir 

aralığı hâvî bir bâb menzil (Tillo Karyesi)216 

                                                           
210  S.Ş.S., numara: 420, s. 8 
211  S.Ş.S., numara: 420, s. 61 
212  S.Ş.S., numara: 420, s. 128 
213  S.Ş.S., numara: 420, s. 180 
214  S.Ş.S., numara: 420, s. 177 
215  S.Ş.S., numara: 420, s. 177 
216  S.Ş.S., numara: 420, s. 180 
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Resim 3: Đki katlı bir Siirt evi217 

 

fevkânî ve tahtânî iki oda ve iki ayvan ve üç havlu ve bir su kuyusu ve bir 

aralık ve müştemilât-ı sâ'ire (Şeyh Halef Mahallesi)218 

nâ-mahrem dört nefer büyük birâderleri ve mu'âşereti gayr-i kâbil olan 

vâlidesiyle birâderinin haremi yalnız bir oda derûnunda yatup kalkmakda ve bu ise 

şer'-i şerîfe mugâyir olduğu (Nazif Mahallesi)219 

tahtânî altı küçük oda ve bir büyük oda ve üç ayvan ve derûnunda bir kebîr 

havlu ve bir su kuyusunu ve müştemilât-ı sâ'ire-i ma'lûmeyi hâvî Rahmiye ismiyle 

müsemmâ bir bâb medrese (Havlani Mahallesi)220 

                                                           
217 [çevrimiçi] http://www.kenthaber.com/guneydogu-anadolu/siirt/Rehber/sivil-mimari-

ornekleri /siirt-sivil-mimari-ornekleri, adlı siteden alınmıştır. 
218  S.Ş.S., numara: 420, s. 103 
219  S.Ş.S., numara: 420, s. 34 
220  S.Ş.S., s.187 
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Resim 4: Siirt'te bir sokak221 

 

tahtânî bir ayvan ve iki oda ve kademgâhı müştemil mikdâr hâne (Şeyh Halef 

Mahallesi)222 

tahtânî büyük bir oda ve iki harâbe oda ve küçük havluyu müştemil ve su 

kuyusu (Suk Mahallesi)223 

tahtânî dokuz oda ve üç bodrum ve fevkânî on beş oda ve üç ayvan ve bir 

aralık ve bir havlu ve bir su kuyusunu müştemil bir bâb mülk hâne (Fersaf 

Karyesi)224 

tahtânî dokuz oda ve üç bodrum ve fevkânî on beş oda ve üç ayvan ve bir 

aralık ve bir havlu ve bir kuyuyu müştemil bir bâb hâne (Fersaf Karyesi)225 

tahtânî dört oda ve iki ayvan ve fevkânî bir oda ve iki havlu ve bir kuyu ve 

kapu aralığı ve bir kademgâhı müştemil bir bâb mülk hâne (Soyka Mahallesi)226 

tahtânî iki oda ve harâbe diğer bir oda yeri ve müşterek havlu ve (…) 

menzilinde vâki' su kuyusu (Sur Mahallesi)227 

                                                           
221 [çevrimiçi] http://www.kenthaber.com/guneydogu-anadolu/siirt/Rehber/sivil-mimari-

ornekleri/siirt-sivil-mimari-ornekleri, adlı siteden alınmıştır. 
222  S.Ş.S., numara: 420, s. 61 
223  S.Ş.S., numara: 420, s. 120 
224  S.Ş.S., numara: 420, s. 71 
225  S.Ş.S., numara: 420, s. 71 
226  S.Ş.S., numara: 420, s. 78 
227  S.Ş.S., numara: 420, s. 166-167 
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tahtânî iki oda harâbe yeri ve bir harâbe ayvan ve bir havlu ve su kuyusu 

(Karakol Mahallesi)228  

Resim 5: Tillo'da Şeyh Nasreddin Evi229 

 

tahtânî iki oda ve bir ayvan ve bir kapu ve hûşu'l-fevkânî ta'bîr olunan 

havluda inşâ edilen fâsıl-ı dîvârın cenub cihetinde mikdâr havluyu müştemil müfrez 

mikdâr hâne (Soyka Mahallesi)230 

                                                           
228  S.Ş.S., numara: 420, s. 117 
229  BAYDAŞ, a.ge., s. 128. 
230  S.Ş.S., numara: 420, s. 78 
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Resim 6:  Tillo'da Şeyh Kâmil Evi231 

 
tahtânî iki oda ve bir ayvan ve fevkânî bir oda ve hûşu't-tahtânî ta'bîr olunan 

bir havlu ve hûşu'l-fevkânî ta'bîr olunan havlu (Soyka Mahallesi)232 

tahtânî iki oda ve bir havlu ve mezbûr Ahmed Efendi'nin hânesinde vâki' su 

kuyusundan hakk-ı istikâ ve müştemilât-ı sâ'ire-i ma'lûmeyi hâvî yeri mülk bir bâb 

hâne (Nazif Mahallesi)233 

tahtânî iki oda ve bir havlu ve mezbûr Ahmed Efendi'nin hânesinde bulunan 

su kuyusundan hakk-ı istikâ ve müştemilât-ı sâ'ire-i ma'lûmeyi hâvî yeri dahi mülk bir 

bâb mülk menzil (Nazif Mahallesi)234 

tahtânî üç bâb oda ve bir ayvan ve bir havlu ve zukak kapusunu müştemil bir 

bâb mülk hânesini (Nazif Mahallesi)235 

tahtânî yedi oda ve bir harâbe ayvan ve iki havlu ve müştemilât-ı sâ'ire-i 

ma'lûmeyi hâvî yeri dahi mülk bir bâb mülk menzil (Çepni Mahallesi)236 

                                                           
231  BAYDAŞ, a.ge., s. 95. 
232  S.Ş.S., numara: 420, s. 78 
233  S.Ş.S., numara: 420, s. 114 
234  S.Ş.S., numara: 420, s. 116 
235  S.Ş.S., numara: 420, s. 12 
236  S.Ş.S., numara: 420, s. 157 
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2.7. HĐLAL ĐN GÖRÜLMESĐ MESELESĐ  

Đslâm dünyâsında ve Müslüman topluluklarda bir kısım dinî ibâdetler 

seneliktir ve bunların zamanı kamerî takvime göre tesbit edilir. Bunlar Ramazan 

ayının başlaması ve bitmesi, Ramazan bayramının başlaması, hacca gitmek ve 

kurban bayramının zamanının tesbitidir. Bu meseleye dair muhtelif Âyet-i Kerîme ve 

Hadis-i Şerif mevcûddur. Mesela Hz. Peygamber (SAV)'in şu hadisi en önemli 

delillerden biridir: “Hilâli görünce oruca ba şlayın ve onu [tekrar] görünce bayram 

yapın. Eğer ayı göremezseniz, sayıyı otuza tamamlayın”. Hilâlin ilk defa 

görünmesine “rü'yet” denilir.237 Bilindiği gibi arabî ayların günü 29 ve 30 olarak 

değişmektedir. Hadis'te geçen “otuza tamamlayın” uyarısı bunun içindir. Bundan 

dolayı Şa'bân ayının son gününe “yevm-i şek” yani şüphe günü denilmiştir. Hava 

şartları icâbı hilâli görmek mümkün olmuyorsa Şa'bân ayının 30'a tamamlanması 

esas kabûl edilmiştir. 

Rü'yet-i hilâl konusu zamanımızda olduğu gibi geçmişte de ihtilâflı bir konu 

idi. Ay dünya etrafında belirli bir yörünge üzerinde dolanmakta ve her dolanmasında 

bir kez güneş ile aynı doğrultuya gelmektedir. Dünya, güneş ve ayın aynı doğrultuya 

gelmesine “ictima” yani “kavuşum” veya toplanma, cem' olma denilir. Bu astrolojik 

olarak aybaşının başlaması demektir. Ayın bu doğrultudan 8 derece ayrılıp, 

görülebilir bir parlaklığa ulaşmasına da “rü'yet”  denilir. Bu 8 derecelik ayrılık 12-16 

saat arasında değişir. Ayın görülebilmesi için güneşin batması ve hilalin ufuk 

yüksekliğinin en az 5 derece olması gerektiği kabul edilmiştir.238 

Đşte “Aya şahid olan oruç tutsun ”239 âyeti gereği oruca başlanması 

gerekiyorsa da, bu başlangıç “ictima” zamanı mı “rü'yet” zamanı mı olacağı 

hususunda ihtilaf söz konusudur. Bir kısım Şafiîler rü'yet hususunda müneccim 

hesabına itibar etmek eğilimindedirler.240 

Burada bu konuyu fazla uzatmaya gerek yoktur. Araştırma konumuz olan 

coğrafyanın insanlarının genel eğilimleri olan Şafiî (ve Hanbelî)lere göre hilali yeni 

ayın başlangıcı saymak için onun güneş battıktan sonra görülmesi gerekir. Çünkü 

                                                           
237  Đsmail KÖKSAL, “Rü'yet-i Hilâl Meselesi”, Fırat Üniversitesi, Đlahiyat Fakültesi Dergisi, 

Cilt: 13, Sayı: 1 (2008), s. 3 
238  KÖKSAL, a.g.m., s. 6 
239  Kur’an-ı Kerim, Bakara suresi, 2/185 
240  KÖKSAL, a.g.m. , s. 7 
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hilalin yeni aya ait olabilmesi için onun içinde görülmesi gerekir. Hanefî ve Malikîlere 

göre ise oruca hilalin görüldüğü günün ertesi gün başlanmalıdır.241 

Hilâlin görülmesi yani “rü'yet-i hilâl” meselesinin çözümü için eskiden beri 

Müslümanlar arasında astronomi ilmine karşı da geniş bir ilgi olmuştur. 

Eğer hilâlin görülmesine hava şartları icâbı bir engel varsa akîl baliğ ve âdil 

iki erkek veya bir erkek ile iki kadının şehâdeti şart koşulmuştur. 

Elimizdeki defterdeki 11 hüküm de bu meselelerin çözümüne dair mahkeme 

karar ve i'lâmlarından oluşuyor. 1312, 1313, 1314 ve 1315 seneleri Ramazan ve 

Kurban bayramlarının başlayacağı günlerin ilânında ihtilâf bulunmazken, esas 

problemin Şa'ban ayının ne zaman bittiği ve Ramazan ayının ne gün başlayacağı 

hususunda olduğu görülmektedir. 

1312 senesi Ramazanının pazartesi günü başlayacağı beklenirken hilâlin 

rü'yet olunamaması yüzünden, Bitlis Süvari Zabtiyesinden iki şahsın şehâdeti ile 

Şa'banın 30 gün süreceği hesabıyla Ramazanın Salı günü başlayacağı, Ramazan 

bayramının da pazartesi-çarşanba günleri olacağına karar verilmiştir.242 

Bunun gibi yine aynı yılın Zilhicce ayının başlangıcının tesbiti de Burhan 

köyünden iki kişinin şehâdeti ve Siirt mahallelerinden Nazif ve Varazlı diğer kişilerin 

bizzat mahkemede bunları te'yid etmesi ile mümkün olmuştur.243 

1313 senesi Ramazanının başlangıcını tesbit için mahkemede Tillo karyeli iki 

kişi şu şekilde şehâdet etmişlerdir: “Çarşanba günü akşamı ba'de'l-gurûb sekiz on 

dakîka geçerek matla'-ı ehille olan cihet-i garbda ufuk-ı garbîden bir mızrak 

irtifâ'ında olarak semâda gaym olduğu uçları kıbleye müteveccih olduğu hâlde sene-

i merkûmenin şehr-i Şa'bânü'l-mu'azzamı'nın hilâlini re'yen bi'l-ayn müşâhede etdik 

binâ'en-aleyh hamîs günü gurre-i şehr-i Şa'bânü'l-mu'azzam'dır biz bu husûsa bu 

vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz” demişler, aynı durumu Nazif Mahallesinden 

iki kişinin de tasdîki ile Ramazan'ın Cum'a günü başlamasının ilânına karar 

verilmiş,244 o yılın Ramazanın 30 gün olacağı hesâbıyla Ramazan'ın son cum'a 

gününün de bayramın başlayacağı ilân245 ve aynı yılın Kurban bayramının 

                                                           
241  KÖKSAL, a.g.m. , s. 7 vd.; bu hususta ayrıca bk. Ömer Nasuhi BĐLMEN, Büyük Đslâm 

Đlmihâli , Đstanbul 1986, s. 258-259. 
242  S.Ş.S., numara: 42, s. 29, 32 
243  S.Ş.S., numara: 420, s. 40 
244  S.Ş.S., numara: 420, s. 81, 82 
245  S.Ş.S., numara: 420, s. 89 
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Zilhiccenin 10. Gününe tesâdüf eden cumaertesi günü başlayacağı i'lâm 

olunmuştur.246 

1314 senesi Ramazan hilâli Nazif Mahallesi'nden üç kişinin şehâdeti ile tesbit 

olunurken, Zilhicce ayının başlangıcı da yine şehâdetle tesbit edilmiştir.247 

Ramazan'ın başlangıcı câmi minârelerinden ahaliye duyurulurdu. 

2.8.  CÂMĐ', MESCĐD, HAMAM, ÇEŞME, HAN VE 
ÇARŞILAR 

Siirt Şer'iyye Sicili'nde bir kısım câmi, mescid, çeşme, han, hamam ve 

çarşıların isimleri geçmektedir. Ancak bunlar, buralarda yürütülen faaliyetler, meselâ 

çarşılardaki ticârî hayat veya hanların fonksiyonuna dair bilgiler olmayıp, özellikle 

çarşıların adı, aşağıda bahsedilecek olan Rahmiye Medresesi'nin mülkleri sayılıp, 

tarif edilirken geçmektedir. Câmi ve mescidler de genellikle imamlarının adları 

vesilesiyle zikrolunmaktadır. 

Tablo 19:  Siirt Câmi, mescid, çarşı, han ve hamamları 
 

adı yeri  
Câmi'u'l-Kebîr248 Nazif Mh. 
Câmi'ü'ş-Şühedâ249 Tillo Kr. 
Câmi'u's-Sûk250 Sûk Mh. 
  
Gayran Karyesi Mescidi251 Gayran Kr. 
Mescid-i Ebsâr252 Bâbü'l-Garb Mh. 
Şeyh Halef Mescidi253 Şeyh Halef Mh. 
Şeyh Said Mescidi254 Sur Mh. 
Şeyh Davud Mescidi255 Havlani Mh. 
Çemkürek Karyesi Mescidi256 Çemkürek Kr. 
Dom Mescidi257 Fersaf Kr. 
Sinab Mescidi258 Fersaf Kr. 
Bâbü'l-Garb Mescidi259 Bâbü'l-Garb Mh. 
Şeyhü'l-Urban Mescidi260 Buğday Pazarı/Re's Mh. 

 

                                                           
246  S.Ş.S., numara: 420, s. 94 
247  S.Ş.S., numara: 420, s. 131, 143, 174, 176 
248  S.Ş.S., numara: 420, s. 33, 50, 53, 54, 103, 131, 137, 143, 172, 175, 187 
249  S.Ş.S., numara: 420, s. 177, 187, 188, 190 
250  S.Ş.S., numara: 420, s. 187 
251  S.Ş.S., numara: 420, s. 3 
252  S.Ş.S., numara: 420, s. 34 
253  S.Ş.S., numara: 420, s. 36 
254  S.Ş.S., numara: 420, s. 51 
255  S.Ş.S., numara: 420, s. 55, 60 
256  S.Ş.S., numara: 420, s. 69 
257  S.Ş.S., numara: 420, s. 71, 72, 73 
258  S.Ş.S., numara: 420, s. 73 
259  S.Ş.S., numara: 420, s. 79, 80 
260  S.Ş.S., numara: 420, s. 99, 188 
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Tablo 19’un devamı  

Ayn-ı Dere Mescidi261 Sûk Mh. 
Şeyh Mahmud Bayırzukak Mescidi262 Bayırzukak Mh.? 
  
Ayn-ı Melik Çeşmesi263 Bâbü'l-Garb Mh. 
Sur Çeşmesi Siirt civârı 
  
Hacı Receb Hamâmı Sûk Mh. 
  
Kevvâre Hânı264 Çemkürek Kr. 
Cedîd Hânı265 Siirt Çarşısı 
Demir Hânı266 Erzurum 
Yusufyâd Hânı267 Mahmud Paşa/Dersaadet 
  
Siirt Çarşısı268  
Bakırcılar Çarşısı Siirt Çarşısı 
Bakkallar Çarşısı269  
Hacı Đsa bin Yasin Saru Çarşısı270  
Buğday Pazarı271  
Abacılar Çarşısı272  
Kasablar Çarşısı273  
Kavvâf Çarşısı274  
Bezzâzlar Çarşısı275  
Sûku't-tahîn Çarşısı276  
Câmi'u's-Sûk Çarşısı277  

 

2.9. GAYR-I MÜSL ĐMLER 

Araştırıcılar, 1500'lü yılların tapu-tahrîr defterleri kaynaklı araştırmalarından 

başlamak üzere, öteden beri, kayıtları ayrı tutuluyor veya kendilerine ayrı defter 

tahsîs edildi veyâhûd defterlerde geçtiği gibi söylersek “cemâat-i gebrân” şeklinde 

yazıldılar diye, bir şehir, büyük bir köy veya kasabada sanki tecrîd edilmiş bir gayr-ı 

Müslim mahallesi var veyâhud her gayr-ı Müslim cemâat ayrı ayrı yerlerde birlikte 

oturuyorlar gibi bir sonuca varmışlardır. Aşağıda vereceğimiz örneklerden de 

                                                           
261  S.Ş.S., numara: 420, s. 188 
262  S.Ş.S., numara: 420, s. 188 
263  S.Ş.S., numara: 420, s. 79-80 
264  S.Ş.S., numara: 420, s. 68 
265  S.Ş.S., numara: 420, s. 97 
266  S.Ş.S., numara: 420, s. 101, 102 
267  S.Ş.S., numara: 420, s. 106 
268  S.Ş.S., numara: 420, s. 33, 97 
269  S.Ş.S., numara: 420, s. 86, 98, 187 
270  S.Ş.S., numara: 420, s. 86 
271  S.Ş.S., numara: 420, s. 99; Buğday Çarşısı (s. 188) ile Buğday Pazarı herhalde aynı 

olmalı 
272  S.Ş.S., numara: 420, s. 187 
273  S.Ş.S., numara: 420, s. 187 
274  S.Ş.S., numara: 420, s. 188 
275  S.Ş.S., numara: 420, s. 188 
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anlaşılacağı gibi kesinlikle böyle bir ayrışma veya tecrîde benzer bir durum 

sözkonusu değildir. 

Siirt'te gerek şehirdeki mahallelerde ve gerekse köylerinde başlıca Ermeni, 

Rum, Keldânî ve Süryânî ile bir kısım Katolik ve Protestan cemâatler, hem 

Müslümanlar ile hem de diğer gayr-ı Müslimler ile aynı köy veya mahallede berâber 

yaşadıkları gibi çarşıda pazarda, işyerleri de yan yana idi. En azından şunu 

rahatlıkla söyleyebilmekteyiz. Elimizdeki deftere göre ne gayr-ı Müslim farklı 

cemâatlerin bir biri ile ne de bütün gayr-ı Müslimler olarak düşünsek bile 

Müslümanlar ile ne dînî veyâ mezhebî ne de sosyal alanlar da mahkemeye intikâl 

etmiş hiçbir dava yoktur. Gayr-ı Müslimlere dâir nafaka veya benzer bir davaya da 

tesâdüf olunmamış, verâset meselesi Müslümanlar gibi aynı esâslar dâhilinde 

çözülmüştür. Eytâm Müdürü Müslim, gayr-ı Müslim ayrımı yapmaksızın bütün yetîm 

çocuklarla ilgilenmiştir. 

Defterde gayr-ı Müslimlerden “teb'a-i devlet-i aliyeden (…) milletinden ” 

olarak bahsolunur. Buradaki millet tabiri elbette cemâat  anlamındadır. Defterdeki 

belgelerden anlaşıldığına göre, her gayr-ı Müslim cemâatin tabiî olarak re'is-i 

ruhânîleri olduğu gibi ayrıca muhtarları ve ihtiyâr a'zâları bulunmaktaydı. Hatta 

muallimlerinden de bahsolunmaktadır. Meselâ Karkın Kasabası'nın Çarşı Mahallesi 

ihtiyâr a'zâsından, Toros veled-i Keşiş ve Đso veled-i Haço veled-i Vartor,278 Sur 

Mahallesi Ermeni milleti Muhtârı Maksi Harun veled-i Maksi Tomas, aynı mahalle 

Keşîşi Kastomas veled-i Kasmarat,279 Sadah Karyesi Keldânî Muhtarı Korgis veled-i 

Đsa ve Keşiş Fesa Musa ile Muallim Şamas Yakob,280 Ayn-i Haleb Mahallesi Rum 

Re'is-i Ruhânîsi Kıs Mansur Efendi ibn-i Yosef ve Patrik Vekili Rufail Elyasi,281 Nazif 

Mahallesi Ermeni Keşîşi Agişe ve Muhtarı Melkon veled-i Sergis ile ihtiyâr a'zâsı 

Tomo Veled-i Yanos,282 Sur Mahallesi Ermeni re'is-i ruhanîsi Otoros veled-i 

Dikrikyan ve Muhtarı Melko veled-i Sergis Bazergân,283 Ayn-ı Haleb Mahallesi 

Keldânî Katolik Matranı Emanuel Efendi ibn-i Toma,284 Süryânî Patrik Vekili Peder 
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Kasi Abraham, Ermeni Murahhas Vekili285 olduğu gibi Siirt Belediye Doktoru Misak 

Efendi veled-i Karabet286 gibi resmî görevliler de bulunmaktaydı. 

Aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi Siirt Livâsında Ermenilerin diğer gayr-ı 

Müslimlere göre çoğunlukta ve bütün şehrin yanı sıra köylere de dağılmış oldukları 

görülmektedir. Đkinci sırada Keldaniler, üçüncü sırada ise Süryânîler gelmektedir. 

Bazı yerlerde Katolik ve Protestan da varsa bunların bir ehemmiyeti yoktur. 

Ancak bir yerde, Siirt'in Şeyh Halef Mahallesi sâkinlerinden Prut Milleti 'nden, 

bir yerde de aslen Mardin'in Şeyh Seydullah Mahallesi sâkini, Ermeni Katolik 

milletinden olup Siirt'in Soyka Mahallesi'ndeki Prut Kilisesi 'nde sâkin iken vefât 

eden başka bir kişiden bahsolunmaktadır.287 Buradan bu Prut 'un kilise adı mı yoksa 

Ermenilerin kendi içinde bir alt cemâati mi olduğu anlaşılamıyor. 

Tablo 20:  Siirt'te Müslim ve Gayr-ı Müslimlerin Yaşadığı Mahalleler 
mahalle  islâm  ermeni  süryânî  keldânî  keldânî katolik  rum  katolik  protesta n prut cemâati  

Nazif Mh. x x288        
Soyka Mh. x x289       x290 
Sur Mh. x x291 x292       
Varaz Mh. x x293 x294 x295   x296   
Şeyh Halef Mh. x x297   x298   x299 x300 
Ayn-ı Haleb Mh. x   x301  x302    
Bâbü'l-Garb Mh. x         
Bayırzukak Mh. x         
Havlânî Mh. x         
Karakol Mh. x         
Kasar Mh. x         
Kassâb Mh. x         
Meydan Mh. x         
Re's Mh. x         
Sûk Mh. x         
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Tablo 21:  Siirt'te Müslim ve Gayr-ı Müslimlerin Yaşadığı Köyler 
 

köy islâm  ermeni  süryânî  keldânî  

Belkeme Kr.   x303  

Gali Kr./Bamred Nh.   x304  

Galenze Kr./Siirt x x305   

Kolinik Kr.  x306   

Rıdvan Kr./Rıdvan Nh./Garzan Kz.  x307   

Kutmıs Kr.    x308 

Sadah Kr.    x309 

Alenzük Kr.     

Aşurkan Aş./Boşi Kr./Eruh Kz. x    

Benure Kr./Eruh Kz. x    

Berhürik Kr./Siirt x    

Berte Kr./Zerkan Nh./Şirvan Kz. x    

Betil Kr./Reşan Nh. x    

Burhan Kr./Siirt x    

Civankan Kr./Siirt x    

Çemkürek Kr./Reşan Nh. x    

Danzi Kr. x    

Deyr-i Galib Kr./Reşan Nh. x    

Deyrun Kr./Silvan x    

Ergıf Kr. x    

Eruh Kr./Eruh Kz. x    

Fersaf Kr./Siirt x    

Fiskin Kr./Siirt x    

Gayran Kr./Siirt x    

Gedeşli Kr./Siirt x    

Hatrand Kr./Siirt x    

Hiyert Kr./Siirt x    

Hüseyni Kr./Reşan Nh. x    

Kanimiri Kr./Siirt x    

Kefere Kr. x    

Kezer Kr./Siirt x    

Köşk-i Yezid Kr.     

 

                                                           
303  S.Ş.S., numara: 420, s. 9, 10 
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Tablo 21’in devamı  

Kuh Kr./Garzan Kz. x    

Tülek Kr./Siirt x    

Kürd Mh./Tillo Kr. x    

Mamosime Kr./Reşan Nh. x    

Mazuran Kr./Garzan Kz. x    

Mehleyan Aş./Herşah Kr. x    

Melkişan Aş./Siyansi Kr. x    

Molla Abdullah Mh./Tillo Kr. x    

Muten-i Ömer Kr./Eruh Kz. x    

Muten-i Seyyid KR./Eruh Kz. x    

Poli Kr.     

Salohi Kr. x    

Sebab Kr./Şirvan Kz. x    

Selukan Aş./Berhürik Kr. x    

Selukan Aş./Ergıf Kr./Siirt x    

Siyansi Kr./Garzan Kz. x    

Susuz Kr./Siirt x    

Şamaşa Kr./Siirt x    

Şeyh Đsmail Fakirullah 
Mh./Tillo Kr. x    

Şeyh Mücahid Mh./Tillo Kr. x    

Şeyh Osman Mh./Alenze Kr. x    

Tel Kr./Bamred Nh. x    

Tillo Kr. x    

Tum Kr./Siirt x    

 

2.10. HIRSIZLIK 

Hırsızlık konusuyla ilgili ilk dava310 22 M 1313 senesinde davacı Diyarbekir'in 

Karkın kazası, Karkın kasabası ahalisinden ve Siirt Postahanesi'nde sâkin (me'mûr) 

Ermeni milletinden Sürücü Ohannes veled-i Maksi Kirkor ile Karkın'ın Ayn-ı Halib 

Mahallesi ahalisinden Keldanî milletinden Mansur Efendi veled-i Mosi veled-i Görgis 

arasında görülmüştür. Davacının iddiasına göre mülkü olan “siyaha mâ'il kırmızı 

renginde güdes ve ayakları kırmızı ve arkasının sa ğ tarafında küre ği altında kül 

renginde müdevver ni şânlı kuyru ğu kısa ağzı beyaz yedi ya şında bin guru ş 

değerinde bir re's kırmızı erkek ester ” Diyarbekir'e bir saat mesâfede Kezer nehri 
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kenârında, pamuk yüklü olduğu halde çalınmış ve daha sonra yaptığı aramada 

Mansur Efendi'de olduğunu tesbit etmiş, ancak Mansur, gaib olduğu meclis kararıyla 

mevsûk olan Ermeni milletinden Bitlis'in Kolinik karyesinden Melako veled-i 

Markara'dan 893 guruşa aldığını iddia etmiş, fakat, Karkın'ın Çarşı Mahallesi ihtiyâr 

azasından Torso veled-i Keşiş ve Đso veled-i Lado ve Haço veled-i Vartor ile Karkın 

ahalisinden Reşo veled-i Hes veled-i Tebo ve Gazar veled-i Haço veled-i Oki adlı 

kişilerin şehâdetleri ile esterin davacı Ohannes'in olduğu ortaya çıkarak, teslîmine 

karar verilmiştir. 

Đkinci dava yine bir ester hırsızlığıdır.311 Bu davada, davacı o kadar ayrıntıya 

girmiştir ki, esterinin mesebini bile delil olarak ortaya koymuştur. Siirt'in Şirvan 

kazasının Zerkan nahiyesi köylerinden Berte karyesi ahalisinden Selukan Aşireti'nin 

Fetiki kabilesinden Ali bin Hamo bin Selo, Siirt'in Havlani Mahallesi'nden Hamo bin 

Hüseyin Receb, Garzan kazası Kazuran karyesi ahalisinden Şeyh Abdullah bin 

Şeyh Abdüllatif ile müşterek olan kısrağından hâsıl olan 600 guruş değerindeki “on 

altı on sekiz ya şında doru renginde kuyru ğu siyah a ğzı beyaza mâ'il kırmızı 

renginde kulaklarının ikisi gev şek” esterinin, Siirt'in bir sâ'at mesâfede bulunan 

Lavalakassâbân nâm mevki'de gece çalındığını ve adı geçen Hamo'da bulduğunu, 

Hamo ise başka bir ester ile beraber dava konusu olan esteri Siirt mahallelerinden 

Bayırzukak mahallesi ahalisinden Hacı Abdürrezzakzâde Mehmed Ağa'dan 1250 

guruş bedel ile satın aldığını iddia etmişse de şâhidlerin şehâdetine göre esterin 

davacı ve davalının müşterek kısraklarından olduğu, nısfını (yarısını) bedeli ile 

davacının satın aldığını ve esterin davacıya aid olduğunu bildirildiğinden iadesine 

karar verilip, o ân için gaib olan davacısının yerine vekiline teslimi istenmiştir. 

Üçüncü dava da bir hayvan hırsızlığıdır.312 Siirt'in Re's Mahallesi'nden Molla 

Abdülmecid Efendi ibn Molla Abdullah, dava tarihinden sekizbuçuk ay evvel bir gece 

çalınan “doru renginde be ş yaşında ve 300 guru ş kıymetinde ” bir bargirinin 

çalındığını ve bu hayvanın Binaf bin Ali'de olduğunu tesbit ettiğini iddia ile iadesini 

istemiştir. Davalı ise bu bargiri 12 gün önce başkasından satın aldığını iddia etmişse 

de şâhidler, hayvanın davacıya aid olduğuna şehâdet etmişler ve neticede bargirin 

davalıya teslimine karar verilmiştir. 
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Eşkıyâlık veya hırsızlıkla alakası olmayıp yine mezâdla satılan bir hayvan 

konusu daha vardır. Buna göre Siirt'in Katmis karyesi ahalisinden Betros veled-i 

Makdis Hanna, iddiasına göre adı geçen köy civarında dolaşırken sahibsiz “siyah 

doru saçı ve kuyru ğu dahi siyah on üç ya şında ” bir kısrak bulmuş ve hâlâ sahibi 

zuhur etmemiştir, öyleyse bu hayvanın kendisine iadesi gerekir. Ancak yukarıda 

eşkıyadan ele geçirilen malların satılmasında olduğu gibi hayvan Meclis-i Đdare-i 

Liva kararıyla 9 B 1312 tarihinde mahkemece düzenlenen mezad kaimesi ile 85,5 

guruşa, Kasar Mahallesi'nden Hancı Đsmail bin Abdülhamid'e satılmış bundan ilgili 

harçlar kesildikten sonra kalan 77 guruş 33 para hazineye intikâl ettirilmiştir.313 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

ĐKTĐSÂDÎ HAYAT 

 

3.1. MĐRÂS, BORÇ VE ALACAKLAR 

Verâset, mirâs hukuku ile ilgili bir mevzûdur. Doyısı ile mirâs meselesinin ilgili 

taraf ve mevzûâtı bulunmaktadır. Verâsetin söz konusu olabilmesi için öncelikle bir 

verâsetçi (mûsî), vâsiyet edilen kişi (mûsâ-leh) ve mirâs konusu şey (mûsâ-bîh) 

olması lâzım gelmektedir.1 Mirâs meselesi genellikle ölüme bağlı olarak ortaya çıkan 

bir hukûkî süreçtir ve bu konunun esâsları Đslâm'a göre Kur'ân, Sünnet, Đcmâ ve 

Kıyâs ile belirlenmiştir. 

Mahkeme konusu olan davalardan anlaşıldığına göre vârissiz şekilde vefât 

edenlerin mirâsları Beytü'l-Mal Sandığı (Hazine)'na intikâl etmekteydi. Ancak 

sonradan vâris ortaya çıktığında, bunların kendilerinin, müteveffânın mirâsçısı 

olduklarını, mesela mahalle veya köy imam ve muhtarları ile başka güvenilir şahidler 

göstermek suretiyle ispat etmeleri gerekmekteydi. Bundan başka mahkeme 

davacının adresinde “mahallinde zabt ve tahrîr ve hâzırûn-ı merkûmûna ba'de't-

temhîr”2 yani davacının durumu mahallinde araştırılıp, zabta geçiriliyor ve 

mahkemede hazır olan özellikle şahidlere bu zabıt varakası mühürletiliyordu. 

Siirt'in Nazif Mahallesi ahalisinden ve Siirt Jandarma Tb. Piyade 2. Bl. 

efrâdından iken katlen vefât eden Taceddin'in terekesi vârisi olmadığı zannedilerek, 

Siirt Beytü'l-Mâl Sandığı'na intikâl etmiştir. Ancak bir müddet sonra Hacı Ömer bin 

Molla Đsmail adlı biri Taceddin'in babası olduğunu, kendisinden başka vâsisi olduğu 

Taceddin'in iki kızı Dilali ve Hayriye ve halen gaib olan iki zevcesi Reyhani bint-i 

Đbrahim ve Halime bint-i Ömer ve vâlidesi Đmsali bint-i Mahmud'un vâris olduğu 

gerekçesiyle Beytü'l-Mâl Sandığı'na karşı dava açmıştır. Bunun üzerine Beytü'l-Mâl 

Sandığı adına vekâleten Siirt Muhasebe ketebesinden Behcet Efendi ibn-i Yusuf 

Ağa arasında görülen mahkeme sonucunda, Hacı Ömer aynı mahalle ahalisinden iki 

kişi ile Nazif Mahallesi Đmâmı Yusuf Efendi ibn-i Abdürrezak Efendi ibn-i Hacı 

Mehmed Efendi ile Muhtar Sufi Hasan bin Rendo bin Hallo Hacı Ömer'i doğrulamış 
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ve Taceddin'in taburdan Mal Sandığı'na intikal eden maaş ve tayinât bedeli 1.332 

guruş 10 paranın vereseye verilmesine karar verilmiştir.3 

Siirt'in Kasar Mahallesi ahalisinden ve Jandarma Tb. Piyade Yüzbaşısı iken 

vefât eden Yusuf Ağa bin Hacı Mehmed bin Yakub'un terekesi, mirâscısı olmadığı 

zannolunarak Beytü'l-Mâl'e intikal etmiş fakat bir müddet sonra Behcet Efendi bin 

Yusuf Ağa, Yusuf'un oğlu olduğunu ve kendisinden başka Yusuf'un diğer oğlu Đsmail 

Efendi, metrûk zevcesi Leylâ bint-i Ali ile kızları Münire ve Mümine'nin de mirâsçı 

olduğunu, babalarının maaş ve ta'yinât bedeli olup Beytü'l-Mâl'e intikâl eden 2.000 

guruşun kendilerine verilmesini istemiş, şahid olarak da Nazif Mahallesi'nden iki kişi 

şehâdet etmiş, yine aynı mahalle imam ve muhtarı da bunları tasdîk edince ilgili 

meblâğın vârislere verilmesine karar verilmiştir.4 

Bir başka davada ise, Bâbü'l-Garb Mahallesi'nden 4. Ordu Nizâmiye 29. Al. 

1. Taburu 2. Bölük Yzb. Đbrahim Efendi bin Hüseyin vefât etmiş, bunun üzerine Siirt 

Mâl Sandığı'ndan alınmak üzere oğlu ve vârisi Đbrahim Hakkı'ya şehrî 87,5 guruş 

tekaüd maaşı bağlanmıştır. Ancak bir müddet sonra bu çocuk da vefât etmiş bunun 

üzerine annesi Hayriye Hanım bint-i Hacı Nuri Bey, tekâüd maaşının ve birikmiş 

maaşların kendi hakkı olduğunu iddia ile bu iddiasını aynı mahalle sâkinlerinden iki 

kişinin ferden ve Đmam Molla Mehmed Efendi bin Molla Hasan Efendi bin Molla 

Mehmed Efendi ile Muhtar Seyyid Hasan bin Üstâd Abdullah bin es-Seyyid Ahmed 

de tasdik edince, mahallede gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra Mal Sandığı'nda 

birikmiş 1.529 guruşun kadına verilmesine karar verilmiştir.5 

Yine bir asker olup, Siirt Jandarma 3. Taburu 1. Bölüğü neferinden Re's 

Mahallesi ahalisinden Ato bin Amo Babo vefât edince veresesi karısı Reyhani bint-i 

Abdülaziz ve oğlu Taha'ya, mahalle ahalisi ile Muhtar Yasin bin Heşin bin Yasin'in 

şehâdeti ile Siirt Mal Sandığı'nda birikmiş 1.499,5 guruşun verilmesine karar 

verilmiştir.6 

Verâset davalarının en önemli kısmını tereke paylaşımı ve dolayısı ile mirâs 

anlaşmazlıkları oluşturmaktadır. 
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3.1.1. Tereke  

Tereke kelimesinin aslı terîke 7 olup, ölen bir kimsenin bıraktığı şey veya 

mallar demek olup, muhallefât  da denilir. Tereke mefhûmunun kapsamı şunlardır: 

1. Ölenin techiz ve tekfini 

2. Ölenin borçları 

3. ölenin vasiyeti 

4. Veresinin hakları8 

Tereke defterleri, bize ölenin ictimâî menşe ve mevkileri, medenî halleri ve 

aile yapılarına ait bilgiler verdiği gibi, hayattayken tasarruf ettikleri her türlü giyim, ev 

eşyası, kendi gücüne göre sahib olduğu mülkleri: bağ, bağçe, tarla, değirmen, ekili 

ise tarlalarındaki zirâî mahsûlat veya evinde bulunanlar, eğer satış söz konusu 

değilse tahmînî, müzâyede ile satıldıysa fiilî değerleri (fiyatı) hakkında bilgiler 

bulmak mümkündür.9 

Kadıların vazife ve salahiyetleri arasında eytâm ve gurebânın haklarını 

korumak veya ölenin vasiyetini yerine getirmek de olduğundan, ölenlerin mallarına el 

koyar, muhallefât (tereke) ını tesbit eder, öncelikle mirasçılar arasında küçük yaşta 

çocuk bulunup bulunmadığına bakar, varsa hisselerini vâsi lerine teslim eder, iş 

bununla kalmaz bu vâsilerin hâl ve gidişâtı vesâyetindeki çocuğa muamelesi daima 

kontrol altında bulundurulur, gerektiğinde azl edilip, yerine başkası kadı tarafından 

ta'yin edilirdi.10 

Kadılar, tereke veya muhallefât tesbit işini elbette kendisi yapmazdı. Bu işte 

ihtisâs sahibi olan kassâm lara yaptırırlardı. Fakat her yerde kassâmlık 

olmadığından kadının bizzat kassamlık yaptığı da olurdu. Kassam , kısım kısım 

ayıran, taksîm eden, ıstılah olarak da ölenin mallarını taksim eden kişi demektir. 

Asker içinde bu işi yapan kişiye kassâm-ı askerî 11 denilirdi. Đstanbul'da da bir 

Kassam Mahkemesi dahi var idi. Kassam  tarafından yapılan muameleyi gösteren 

tutanak veya deftere de kassâm defteri  denilmekteydi. 

                                                           
7  PAKALIN, O.T.D.T.S., Cilt: III, s. 460 
8  PAKALIN, a.g.e., Cilt: III, s. 460 
9  Ömer Lütfi BARKAN, “Edirne Askerî Kassamına Aid Tereke Defteri (1545-1659”, 

Belgeler, III, T.T.K. Yay., Ankara 1968, s. 1 vd. 
10  BARKAN, a.g.m., s. 2 
11  PAKALIN, O.T.D.T.S., Cilt: II, s. 209-210 
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Kassâm defterlerinde öncelikle ölenin cenâze masrafları ve şer'an caiz 

görülen hadler dâhilindeki borçları ve vâsiyetleri yerine getirilirdi. Bundan sonra 

geriye kalan mal ve eşya, eğer satış söz konusu ise müzâyede sonrası kalan para 

ve sair mal ve eşyânın mirâsçılara, şer'i miras kaidelerine göre taksim ve tevzii 

yapılmaktaydı. Bu arada mirasçılara düşen kısımdan resm-i kısmet  adında %0 15 

nisbetinde12 bir harç alınması da adettendi. Bu resm-i kısmetten kadı ve 

kadıaskerlere de bir mikdar pay verilirdi. Ancak bu nisbet zamanla değişiklikler 

göstermiştir.13 

Elimizdeki deftere baktığımızda da aynı durumlar söz konusudur. 

Uygulamaya göre öncelikle ölenin techîz ve tekfîn masrafları, varsa borçları14 ile 

resm-i âdî , dellaliye , kaydiye , pul esmânı gibi harçlardan başka, bir derkenâr olup, 

ölenin adı olmayan bir kayda göre, tereke olarak kalan kırk ester yükü zahire Kolcu 

sıfatıyla Bekir bin Esad Tebo tarafından başında beklediği için 100 guruş ve 

Gabaliye Mültezimi Hacı Đsmail'in hakkı olan 80 guruş15 terekeden düşüldükten 

sonra, genellikle her bir mala bir fiyat tesbit edilip, ortaya çıkan rakam verese sayısı 

ve konumlarına göre taksim edilmiştir. Tereke taksimi, veresenin müteveffâ veyâ 

müteveffiyeye yakınlığına ve sayılarına göre biraz karışık bir hesaptır.16 

Defterimizde çoğu zaman ölenin geriye kalan mal ve para varlığının 

kıymetleri tesbit edilerek, icâb ettiğinde satılmak suretiyle, bunlardan borçlar, techiz 

ve tekfin (cenâze) masrafları ve çeşitli harçlar düşüldükten sonra, kalan miktar, 

veresenin ölene yakınlığına göre, kadın erkek durumuna göre sehimlere ayrılmış, ve 

taksîmat yapılmıştır. 

Burada konumuz meselenin hukûkî boyutunu tesbit değildir. Ancak defter 

açısından konuya baktığımızda bazen ölen kadın veya erkeğin mirasının kaç sehme 

ayrıldığı ve mirasçı başına düşen sehim de gösterilirken17, bazen sehim ve mirasçı 

başına düşen sehim miktarı zikredilmeyip, doğrudan her mirasçıya düşen tereke 

miktarı zikredilmiştir.18 Meselâ: Belkeme köyünden Süryânî cemâatetinden Mirza 

                                                           
12  BARKAN, a.g.m. , s. 2-3 
13  PAKALIN, a.g.e., Cilt: III, s. 30-31 
14  S.Ş.S., numara: 420, s. 34 
15  S.Ş.S., numara: 420, s. 4 
16  ölenin kadın veya erkek oluşu, veresenin sayısı, akrabalık derecesi ve sair durumlara 

göre değişik hesâblamalar için bk. Halil CĐN-Ahmet AKGÜNDÜZ, Türk Hukuk Tarihi , 
Cilt: 2, s. 124-144 

17  Meselâ: S.Ş.S., numara: 420, s 9-10, 23, 24 
18  S.Ş.S., numara: 420, s. 35 
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veled-i Celi'nin tekerekesi 160 sehim kabul edilmiş; bunun 20 sehimi zevcesi Güllü 

bint-i Bedros'a, 35'er sehimi hayatta olan 4 oğlundan büyük olan Murad, Halibe ve 

Kaso ile küçük oğulları Barsoma'ya taksim olunmuştur. Diğer küçük oğul Tomo ise 

daha önce fevt olmuştur. Barsoma'nın rüşde ermemiş olması hasebiyle en büyük 

erkek kardeşi, herhalde Murad, vasî tayin olunmuştur.19 

Bazı kayıtlarda görüldüğü gibi ölenin bilinenin dışında, meselâ sonradan 

ortaya çıkan başka bir şahısta alacağı olduğu ortaya çıktığında bu artı tereke yine 

aynı usûllerle vereseye taksim edilmekteydi. Aslen Kemah'ın Tortum nahiyesi 

Sürbühan köyünden olup, 4. Ordu bünyesinde Kerkük'te yüzbaşı iken ölen Hüseyin 

Ağa bin Mustafa'nın bilinen 16.238 guruş 10 para terekesinden başka Siirt'in Tillo 

karyesi meşâyıhından Şeyh Derviş Efendi bin Şeyh Hamza'da yüzlük 30 aded 

Osmanlı lirası alacağı olduğu ortaya çıkmış ve tekrâr tereke muamelesine tâbi 

tutulup 141 guruş 30 para resm-i âdî, dellâliye, kaydiye ve pul bedeli düşüldükten 

sonra bakiye 2.858 guruş 10 para Zevcesi Zekiye: 714 guruş, biraderleri Mustafa ve 

Mehmed'e 1072'şer guruş taksîm olunmuştur.20 

Defterimizden çıkardığımız sonuca göre gayr-ı Müslimler de aynı esaslara 

tâbidirler. Meselâ: Mirza veled-i Celi (Süryani)21, Feride bint-i Abdülahad veled-i 

Yanos (Ermeni)22'de olduğu gibi. 

Terekenin mal veya eşya olması gerekmiyordu. Siirt Jandarma Taburu 3. 

Piyade Bölüğü mülazım-ı evveli iken vefât eden Hacı Halil Ağa ibn-i Mahmud bin 

Hacı Berho'nun müterakim maaş ve tayinat bedeli olan 1.172 guruş 20 para için de 

tereke muamelesi yapılmış ve zevcesi ile biraderlerine taksim edilmiştir.23 

Tereke taksîmlerinin genellikle terekenin bulunduğu mahalde kurulan 

mahkeme aracılığı ile yapıldığı görülmektedir. Kasar Mahallesi ahalisinden iken 

vefât eden muhtemelen bakırcı esnâfından Hacı Hami bin Đbrahim bin Süleyman'ın 

terekesinin taksimi için “Kasar Mahallesi'nde zikri câ'î müteveffânın veresesinin 

sâkin oldukları menzilde” mahkeme kurulmuştur. Mahkeme, verese arasındaki 

anlaşmazlık olup, tashîh-i tereke için kurulmuştur. Vereseden Hacı Ömer'in 

iddiasına göre birâderi Hacı Ramazan mirâs malı olan bir kısım eşya ve emlâki 

                                                           
19  S.Ş.S., numara: 420, s. 9-10 
20  S.Ş.S., numara: 420, s. 6 
21  S.Ş.S., numara: 420, s. 9-10 
22  S.Ş.S., numara: 420, s. 23 
23  S.Ş.S., numara: 420, s. 29 
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tereke harici tutup, bunlar babamızın ölümünden sonra hâsıl olan kendi 

mülkümüzdür, diye, iddia etmişlerdir. Bu şikayet üzerine terekenin tekrâr taksîmi 

yapılmıştır.24 

Bazı miras malları aynen mirasçılara taksim edilirken bazen de satılıp, bedeli 

taksîm olunmuştur. Siirt'in Tillo karyesi Kürd mahallesinden olup, vefât eden Salih 

bin Salih bin Ayni'nin kalan malları satılıp, zevcesi, 6 oğlu ve 4 kızına taksîm 

olunmuştur. 

Tablo 22:  Tereke Taksim Örneği25 
 

bir bâb mülk hâne* 2000 guruş 
bir kıt'a bağ** 400 guruş 
Mükemmel yatak, 1 aded 100 guruş 
Aynı lira-yı Osmâni, 130 aded 13000 guruş 
Kazan, 2 aded 30 guruş 
Küçük ve büyük lengeri, 2 aded 17 guruş 20 para 
Küçük sini, 1 aded 12 guruş 
Leğen, 1 aded 15 guruş 
Sahan, 3 aded 15 guruş 
Tas, 1 aded 4 guruş 
Süzgeç, 1 aded 5 guruş 
El süzgeci, 1 aded 5 guruş 
Đbrik, 1 aded 6 guruş 
Tava, 1 aded 3 guruş 
Bakraç, 1 aded 6 guruş 
Keçe, 1 aded 20 guruş 
Kilim, 1 aded 10 guruş 
Üç ölçek şa'îr mezrû'âtı 40 guruş 
Dih şalı, 2 aded 48 guruş 
Hurdevât-ı menzil 30 guruş 
YEKÛN 15766 guru ş 20 para 
Resm-i âdî  319 guru ş 7 para 
dellâliye  72 guru ş 20 para 
kaydiye  20 guru ş 
pul  8 guru ş 
techîziye  600 guru ş 
Oğlu Mahmud tarafından ödenen borcu  2400 guru ş 
Yekûn masraflar  3354 guru ş 33 para 
Kalan  12411 guru ş 
TEREKENĐN TAKSÎMĐ  
Zevcesi Meryem 1551 guruş 18 para 2 akça 
Büyük oğlu Süleyman 1357 guruş 1 akça 
Diğer oğlu Derviş 1357 guruş 1 akça 
Diğer oğlu Mahmud 1357 guruş 1 akça 
Diğer oğlu Ömer 1357 guruş 1 akça 
Küçük oğlu Ahmed 1357 guruş 1 akça 
Küçük oğlu Salih 1357 guruş 1 akça 
Büyük kızı Halime 678 guruş 29 para 2 akça 
Diğer kızı Hanımi 678 guruş 29 para 2 akça 
Küçük kızı Ayşe 678 guruş 29 para 2 akça 
Küçük kızı Durdu 678 guruş 29 para 2 akça 

*Bir tarafı Ali bin Şeyh Ahmed bin Şeyh Hasan ve bir tarafı Selumali(?) bin 

Đbrahim hâneleri ve iki tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd 

                                                           
24  S.Ş.S., numara: 420, s. 33 
25  S.Ş.S., numara: 420, s. 35 
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**Bir tarafı Ahmed bin Yasin Molla Ulyan ve bir tarafı Hacı Mahmud bin Şeyh 

Yusuf Şeyh Mücahid ve bir tarafı Hasno bin Hacı Ömer bağlarıyla mahdûd 

Bölgenin karekteristik özelliğini yansıtan aile yapısını gösteren bir tereke 

kaydına göre Siirt'in Fersaf karyesi ahâlisinden olup, vefât eden Şeyh Mehmed 

Efendi Đbn-i Musa'nın “zîr-i tasarrufunda bulunan” Reşân nahiyesinin Çemkürek 

karyesinde mahkeme kurulmuştur. Mahkeme oğulları Şeyh Necmeddin ve 

Kemâleddin olduğu halde görülmüştür. Terekenin mikdâr va tarifi bir hayli 

kalabalıktır.26 

Varisler şunlardır: 

Oğulları: 

Şeyh Necmeddin, Kemâlleddin, Şeyh Muhiddin, Kutbeddin, Abdullah, 

Vefaeddin, Şerefüddin, Şeyh Fahreddin, Necmeddin, Saadeddin, Ziyaeddin 

Kızları: 

Zeliha, Muhabbet, Hadice, Huriye ve Meryem (Huriye vefât etmiş 

olduğundan zevci Şeyh Mehmed Efendi, kızı Hanife, oğlu Bedreddin, Đlmüddin, 

kızları Safiye ve Ayşe) 

Zevceleri: 

Fatıma, Halime ve Hanife 

Miras 16604 sehme ayrılmıştır. 

Bunun 696'şar sehmi zevceler Fatıma ve Halime'ye 

780 sehmi diğer zevce Hanife'ye 

1008'er sehimden 12096 sehimi oğullara 

504'er sehimden 2006 sahimi kızlarına 

126 sehim damadı Şeyh Mehmed'e 

98'er sehimden 196 sehim torunları Bedreddin ve Đlmüddin'e 

49'ar sehimden 98 sehimi kız torunları Safiye ve Ayşe'ye 

Bunun dışında milliyeti ve mezhebi ne olursa olsun mirâsçısı olmayanların 

terekesi doğrudan doğruya beytü'l-mâle intikal ediyordu. Meselâ: Siirt Zerki 

                                                           
26  S.Ş.S., numara: 420, s. 68-70 
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Memlahası müdürü iken vefât eden Rum milletinden aslen Diyarbekir'in Hasırcı 

Mahallesi'nden Said Efendi bin Damyan bin Huş'un bilinen mirâsçısı olmadığından, 

Diyarbekir Beytü'l-Mâl'i bir vekil göndermiş, meseleye Ayn-ı Haleb Mahallesi 

Ruhbani Reisi Mansur Efendi ibn-i Yosef ve patrik vekili Gavri Rufail ibn-i Elyasi ve 

muhitin düyûn-ı umumiye mensûbları müdâhil olmuş ve müteveffânın 1.845 guruş 

22 paralık terekesi beytü'l-mâle intikal etmiştir.27 Ancak bir müddet sonra bunun 

birâderi Cercis ortaya çıkmış ve kendisinin Zerki Memlahası Müdürü iken vefât eden 

Said Efendi'nin kardeşi olduğuna dair Diyarbekir Mahkeme-i Şer'iyesi ve Đstinâf 

Mahkemesi'nden tasdîkli hüccetler takdîm etmek suretiyle Beytü'l-Mâl'e intikâl eden 

terekeyi almış ve bundan başka Siirt ve civârında birâderine aid olarak ortaya 

çıkacak başka alacak ve malların kendisine ve diğer vârislere verilmesini istemiştir.28 

Bunun gibi aşağıdaki tabloda görülecek 4. Ordu'nun 9. Alayı'nın 3. Taburu'nun 1., 2, 

3. ve 4. Bölükleri mensubu olup, vefât eden ancak Siirt'te veresesi bulunamayan 

askerlerin bütün terekeleri beytü'l-mâle intikâl ettirilmiştir.29 

                                                           
27  S.Ş.S., numara: 420, s. 29, 77 
28  S.Ş.S., numara: 420, s. 78 
29  S.Ş.S., numara: 420, s. 26-27 
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Tablo 23:  Tereke Taksim Örneği 
 

tereke sahibi mh./kr. vâris mh./kr. yakınlı ğı sehim/  
hisse 

Terekeni  
 mikdârı harclar 

Mirza veled-i Celi 
(Süryani)30 

Belkeme 
kr. 

Güllü bint-i 
Bedros 

 
zevce 

20 

7000 
guruş 

301 
guruş 

Murad  oğul 35 
Halibe  oğul 35 
Tomo  oğul-fevt - 
Kaso  oğul 35 
Barsuma*  oğul 35 

Feride bint-i 
Abdülahad veled-i 
Yanos (Ermeni)31 

Sur Mh. 

Tomi veled-i 
Barsom 

Gali 
kr./Bamred 
n. 

kocası 
1 

1359 
guruş 

64 
guruş 

19 para Davud bin 
Abdülahad 

Şeyh Halef 
Mh. kardeşi 

1 

Şeyhan bint-i el-Hac 
Mehmed Efendi32 Re's Mh. 

Yusuf Efendi, 
Yzb. 

 kocası 9 

1882 
guruş 

88 
guruş 

20 para 

Münire  kızı 18 
Ayşe bint-i 
Mehmed 

 annesi 6 

Abdülaziz Efendi 
bin el-Hac 
Mehmed 

 
biraderi 

2 

Emine  hemşiresi 1 

Süleyman bin Berho 
bin Ado33 

Bâbü'l-
Garb Mh. 

Rendi bint-i 
Seyyid Cuma 

 
zevci 

 

4620 
guruş 
5 para 

200 
guruş 

10 para 

Berho  pederi 736 guruş 
16 para 

Hundi bint-i 
Ahmed 

 
validesi 

736 guruş 
16 para 

Đbrahim 
 

oğlu 
1196 
guruş 12 
para 

Saliha  kızı 598 guruş 
13 guruş 

Meryem  kızı 598 guruş 
13 guruş 

Salih bin Salih bin 
Ayni34 

Kürd 
Mh./Tillo 
Kr. 

Meryem bint-i 
Hacı Đbrahim 

 zevce 16 

15766 
guruş 

20 para 

3354 
guruş 

33 para 

Süleyman  oğlu 14 
Derviş  oğlu 14 
Mahmud  oğlu 14 
Ömer  oğlu 14 
Ahmed  oğlu 14 
Salih  oğlu 14 
Halime  kızı 7 
Hanımi  kızı 7 
Ayşe  kızı 7 
Durdu  kızı 7 

Şeyh Đsmail bin Hacı 
Mahmud bin Şeyh 
Đbrahim35 

Soyka Mh. Meryem bint-i 
Yusuf 

 
zevce 838 gurş 

26 para 

6709 
guruş 

15 para 

287 
guruş 

19 para 
  Süleyman 

 
oğul 

2935 
guruy 11 
para 

  Taha 
 

oğlu 
2935 
guruş 11 
para 

                                                           
30  S.Ş.S., numara: 420, s. 9-10 
31  S.Ş.S., numara: 420, s. 23 
32  S.Ş.S., numara: 420, s. 24 
33  S.Ş.S., numara: 420, s. 34 
34  S.Ş.S., numara: 420, s. 35 
35  S.Ş.S., numara: 420, s. 37 
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Gayr-ı Müslimlerin terekesi de aşağı yukarı aynı şekilde taksîm olunmuştur. 

Muhtemelen bir Keldânî köyü olduğu anlaşılan Siirt'in Sadah köyünden Gazar veled-i 

Hano'nun terekesi de aynı tarz üzere müzâyedeyle satılıp mirâsçılara taksîm 

edilmiştir. Tereke taksîmi sırasında Eytâm Müdürü Bekir Sıdkı Efendi'den başka 

köyün Muhtarı Korgis veled-i Đsa ve Keşiş Fesa Musa, Muallim Şamas Yakob hazır 

bulunmuşlardır. 

Buna göre aşağıda dökümünü verdiğimiz emvâli satılarak bedeli 120 sehime 

ayrılmıştır. 

Tablo 24:  Tereke Örneği36 
hınta-i siirdî  7 [kile] 550 guruş 

şa'îr-i siirdî  4 [kile] 250 guruş 

dişi ester  1 aded 300 guruş 

öküz  2 aded 300 guruş 

öküz buzağı  1 aded 15 guruş 

koyun  4 re's 100 guruş 

bağ  1 aded 150 guruş 

sulu tarla  2 aded 200 guruş 

hâne  1 bâb 300 guruş 

kavak ağacı  20 aded 150 guruş 

yatak  2 aded 50 guruş 

keçe  2 aded 50 guruş 

bakraç  1 aded 5 guruş 

tas  2 aded 5 guruş 

sahan  3 aded 25 guruş 

kazan  2 aded 15 guruş 

hurdevât-ı menzil   50 guruş 

YEKÛN  2495 guru ş 

HARÇLAR YEKÛNU   142 guru ş 15 para 

KALAN   2352 guru ş 25 para 

 
 

Tablo 25: Terekenin Taksîmi 
 

mirasçı yakınlığı sehmi hissesi 

Şimoni Anası 20 392 guruş 

Şimoni Zevcesi 15 293 guruş 30 para 

Hanna Oğlu 34 666 guruş 16 para 

Davud Oğlu 34 666 guruş 16 para 

Hatona Kızı 17 333 guruş 8 para 

YEKÛN 120 2352 guruş 25 para 

Bunun yanında asker olup vefât edenlerin veresesi zuhûr ettiği takdîrde 

maaş ve tayinât bedeli gibi paraları bunlara verilmiştir. Meselâ Bitlis'in Ahlat Kazası 

Kırklar Mahallesi ahalisinden iken 4. Ordu Nizâmiye 32. Alay Birinci Taburu 
                                                           
36  S.Ş.S., numara: 420, s. 66 
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Borazancısı iken eceli ile vefât eden Hasan bin Bayezid bin Abdullah'ın terekesi olan 

323 guruş, üç sehim üzere taksîm olunup, 1 sehimi annesi Menteha, 2 sehimi de 

Babası Bayezid'e, yine Siirt'in Re's Mahallesi ahalisinden olup, Siirt Zabteye 3. 

Taburu Süvari 1. Bölük neferi ve borazancısı iken vefât eden Mehmed bin Ali'nin 

tabur sandığında tutulan maaş ve ta'yînât bedeli olan 1148 guruş 30 para, daha 

sonra mirasçısı olarak ortaya çıkan oğlu ve zevcesine verilmiştir.37 

Bazı terekelere, vefât eden kadın ise bunun mehri de nâkit olarak, dâhil 

edilmiştir.38 

3.1.1.1. Alacaklı ve Borçlu Terekeler  

Bir kısım terekeler ise müteveffa veyâ müteveffiyenin borçlu veya alacaklı 

olmasına göre şekillenmiştir. Buna göre eğer ölenin alacakları varsa, tahsîl edilip- 

edilmediği belirtilmek suretiyle terekeye dahil edilirken, eğer borçlu ise bundan 

olmasından dolayı, bıraktığı tereke borçlarını karşılamadığından borçlu duruma 

gelmiştir. 

Alacaklı terekelere örnek olarak, Soyka Mahallesi'nden Şeyh Đsmail bin Hacı 

Mahmud bin Şeyh Đbrahim'in 6.709 guruşluk terekesinin: 

540 guruşu aynı mahalleden Kasım, Ahmed ve Fettah evlâd-ı Hacı 

Abdullah'da (kabz olunmayan), 80 guruşu Ahmed Hacı Esmer oğullarından, 204 

guruşu Serrâc Dailo'da, 209 guruşu Abdullah Curi'de, 944 guruşu Şeyh Halef 

Mahahelli Mustafa bin Taha'da, 602 guruşu yine Mustafa bin Taha'dan, 128 guruşu 

Abdülaziz bin Şeyh Şemdin'den (kabz olunan), 46 guruşu (…) veled-i Berho'dan, 

olarak gösterilmiştir.39 

Alacaklı terekelerin doğrudan doğruya mirâs olarak devredildiği de 

görülmektedir. Meselâ: Kasar Mahallesi'nden olup, 4. Ordu, 5. Alay, 2. Tabur 1. 

Bölük yüzbaşısı iken vefât eden Çerkes Mehmed Ağa'nın terekesinden Diyarbekirli 

Seyyid Mehmed Emin zimmetindeki 97 aded lira-yı Osmanî, oğlu Zeynelabidin'e 

intikal ettirilmiştir.40 

                                                           
37  S.Ş.S., numara: 420, s. 36, 82 
38  S.Ş.S., numara: 420, s. 24 
39  S.Ş.S., numara: 420, sırasıyla: s. 37 
40  S.Ş.S., numara: 420, sırasıyla: s. 85 
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Yine yukarıda belirttiğimiz gibi ölen bazı kimselerin borcu, terekesinden fazla 

olduğundan yani “meyyit-i merkûmun duyûnu terekesinden ezyed olma ğla” 

terekesi hak sahiplerine yani alacaklılara ödenmek üzere birine meselâ Eytâm 

Müdürü'ne muvakkaten teslim edilmekteydi. Sur Mahalleli Ermeni cemâatinden 

Yakob Şeri veled-i Tomo Şeri vefât ettiğinde 5.472,5 guruş terekesine mukabil 

24.500 guruş borcu çıkmıştı. Bunun üzerine mevcûd terekesi alacaklılara taksim 

edilmek üzere Eytâm Müdürü Bekir Sıdkı Efendi'ye teslim ve aşağıdaki şekilde 

alacaklılara taksîm edilmiştir.41 Ancak, burada tereke fazlası borcun mirasçılar 

açısından bir mükellefiyet getirip getirmediğine dair bir bilgi yoktur. 

Tablo 26:  Alacaklı Tereke Örneği42 
Alacaklı Alacağı Terekeden hissesine düşen 

Maksi Minas veled-i Maksi Boğos (Sur Mh.) 3.000 guruş 664,5 guruş 

Maksi Ohan veled-i Maksi Bogos (Sur Mh.) 1.600 guruş 354,4 guruş 

Danil Ağa (Kayseriyeli) 1.000 guruş 221,5 guruş 

Yorgi, Nikolaki, Hristo (Gömükaya Mh./Trabzon) 18.900 guruş 4.186 guruş 

3.1.1.2. Tereke Kayıtlarının Listesi  

Yukarıda terekelerden seçtiğimiz örneklerle bu konuyu işlemeye çalıştık, bu 

örneklemeler ve bunların dışında kalan kayıtların tamamı ile tereke mikdârları liste 

olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 27:  Defterde Yer Alan Tereke konulu kayıtların tamamı43 
 

Tereke bırakan Mahallesi/Köyü Mirâsı 

? ? 10285 guruş 

4. Ordu 9. Al. 3. Tb. 1, 2, 3, 4. Bölük efrâdı - 24571 guruş 

Nizâmiye 29. Alayı, 1, 3, 4. Bölük efradı - 1152 guruş 20 
para 

4. Ordu Nizâmiye 32. Alayı 1. Tb. Efrâdı - 10791 guruş 

Azime bint-i Mahmud - 60 sehim mülk 

Hüseyin bin Hacı Hasan - 72 sehim mülk 

Süleyman bin Berho bin Ado Bâbü'l-Garb Mh./Siirt 4620 guruş 5 para 

Đsmail bin Mehmed Kassâb Bâbü'l-Garb Mh./Siirt 2646 guruş 

Mirzâ veled-i Celi (Süryani) Belkeme Kr./Siirt 6699 guruş 

Hamid Efendi ibn-i Mehmed Efendi ibn-i Mustafa (Siirt Redif Tb. 
Sol Kolağası) 

Câmi'ü'l-Kebîr 
Mh./Erzurum 

1750 guruş 

Tablo 27’nin devamı  

                                                           
41  S.Ş.S., numara: 420, sırasıyla: s. 39. 
42  S.Ş.S., numara: 420, sırasıyla: s. 39 
43  S.Ş.S., numara: 420, sırasıyla: s. 4, 6, 9-10, 23, 24, 26-27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 

39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 65, 66, 68, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 
83, 85, 86, 88, 98, 132, 137, 145, 147, 185, 193 
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Şeho bin Şeyh Mahmud Civankan Kr./Siirt 800 guruş 

Ali bin Aziz Civankan Kr./Siirt 380 guruş 

Şero bin Hamo Civankan Kr./Siirt 510 guruş 

Kasım bin Mehmed bin Bilal Denikan Kb./Selukan Aş./Berhürik 
Kr./Siirt 

3400 guruş 

Hacı Abdülhamid bin Abdürrahi bin Ahmed Fersaf Kr./Siirt 8414 guruş 

Hamza bin Haso bin Hamza Fersaf Kr./Siirt 1144 guruş 

Şeyh Mehmed Efendi ibn-i Musa Fersaf Kr./Siirt/Reşan 
Nh./Çemkürek Kr. 

Muhtelif mülk 

Devas bin Derviş Fiskin Kr./Siirt 407 guruş 

Yusuf bin Saho Fiskin Kr./Siirt 530 guruş 

Said Efendi ibn-i Damyan bin Huş (Rum)44 Hasırcı Mh./Diyarbekir 1845 gruuş 22 para 

Mustafa bin Đbrahim Kanimiri Kr./Siirt 2763 guruş 30 para 

Mehmed bin Osman Karimir Kr./Siirt 6569 guruş 20 para 

Hacı Hami bin Đbrahim bin Süleyman Kasar Mh./Siirt Muhtelif mülk ve eşya  

Çerkes Mehmed Ağa (4. Ordu, 5. Al., 2. Tb., 1. 
Bl. Yzb. 

Kasar Mh./Siirt 1042 guruş 

Hasan bin Bayezid bin Abdullah Kırklar Mh./Ahlat Kz./Bitlis 323 guruş 

Salih bin Salih bin Ayni Kürd Mh./Tillo Kr./Siirt 15766 guruş 20 para 

Đbrahim bin Hacı Yusuf Şefrani Nazif Mh./Siirt 2157 guruş 20 para 

Đbrahim bin Hacı Yusuf Şefrânî Nazif Mh./Siirt 4825 guruş 

Abdal bin Đbrahim Şefrânî Nazif Mh./Siirt 30 lira-yı Osmanî 

Sabriye bint-i Hacı Halil bin Yasin Saru Nazif Mh./Siirt 855 guruş 6 para 1 
akça 

Hacı Đsa bin Yasin Saro Nazif Mh./Siirt 16674 guruş 20 para 

Alo bin Đsmâil Neçek Kr./Şatak Kz./Van 33 lira-yı Osmanî 

Borazan Mehmed bin Ali Re's Mh./Siirt 1148 guruş 30 para 

Hace Emine Hatun ibnet-i Mehmed el-Hacı bin 
Hacı Ahmed 

Re's Mh./Siirt 
Muhtelif mülk 

Şeyhan bint-i el-Hac Mehmed Efendi Re's Mh./Siirt 1882 guruş 

Murtaza bin Esad bin Abdullah Re's Mh./Siirt 1877 guruş 

Gazar veled-i Hano (Keldânî) Sadah Kr./Siirt 2495 guruş 

Canko bin Kali bin Maho Selukan Aş./Ergıf Kr./Siirt 1480 guruş 

Hacı Halil Ağa ibn-i Mahmud bin Hacı Berho Siirt Jandarma Tb. 3. Piyade Bl. 
Yüzbaşısı 

1172 guruş 20 para 

Şeyh Đsmail bin Hacı Mahmud bin Şeyh Đbrahim45 Soyka Mh./Siirt 6709 guruş 15 para 

Hüseyin bin Osman Soyka Mh./Siirt 908 guruş 

Hüseyin bin Abdi Hamodi Sûk Mh./Siirt 721 guruş 

Derviş bin Ahmed Doru Sûk Mh./Siirt 4741 guruş 10 para 

Feride bint-i Abdülahad (Ermeni) Sur Mh./Siirt 1359 guruş 

Yakob Şeri veled-i Tomo Şeri (Ermeni) Sur Mh./Siirt 5742 guruş 20 para 

 

                                                           
44  Bu kişinin önce beytü'l-mâle intikâl eden terekesi daha sonra kardeşinin ortaya çıkması 

ile ona ve diğer mirasçılara verilmiştir. bk. S.Ş.S., numara: 420, s. 78 
45  Bu kişinin terekesi hakkında bir çok davalar olmuştur, bu davalar hakkında bk. S.Ş.S., 

numara: 420, s. 36, 37, 78 
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Tablo 27’nin devamı  

Merhamo bin Hacı Hüseyin bin Hamza Sur Mh./Siirt Muhtelif mülk, eşya, 
hayvan 

Hüseyin Ağa bin Mustafa (4. Ordu Nzm. 31. Al. 
Yzb.) 

Sürbahan Kr./Tortum 
Nh./Kemah 

2858 guruş 

Ali bin Hacı Mehmed bin Şeyh Salih Şeyh Mücâhid Mh./Siirt - 

Yosef veled-i Zabota (Ermeni-Katolik) Şeyh Seydullah Mh./Mardin46 7486 guruş 

Ahmed bin Mehmed bin Hasan Tel Kr./Bamred Nh./Siirt 1035 guruş 

Ahmed bin Muro Tülek Kr./Siirt 2 sehim mülk 

Tahir Çavuş bin Şerif Varaz Mh./Siirt 3902 guruş 10 para 

Süleyman bin Seyyid Hamza Varaz Mh./Siirt 3 sehim mülk 

3.1.1.3. Asker Terekeleri  

Siirt'te asker iken vefât edip, maaş ve tayinat bedelinden ibâret olan 

terekeleri muvakkaten “beytü'l-mâl”e intikâl ettirilmekteydi. Ancak bu askerlerin 

Siirt'te mi yoksa başka yerde görevliyken, her hangi bir savaş esnâsında mı 

öldüğüne dair her hangi bir bilgi yoktur.47 Ancak bir kısmının eceli ile vefât ettiği de 

belirtilmektedir: Meselâ, 

“Dördüncü Ordu-yı Hümâyûn'a mensûb olduğu Nizâmiye otuz ikinci alayının 

Siirt'te ârâm-sâz birinci taburunun birinci ve ikinci ve üçüncü ve dördüncü bölük 

efrâdından iken bin üç yüz dokuz senesi şehr-i Nisanı'nın yirmi ikinci gününden üç 

yüz on bir senesi şehr-i Teşrîn-i Sânî'nin on üçüncü gününe kadar ecel-i 

mev'udlarıyla vefât eden”48 denilmektedir. 

Bütün verâset mu'amelelerinde olduğu gibi, ölen bir askerin mevcûd terekesi 

doğrudan beytü'l-mâle intikal ediyor, eğer bir yıl içinde veresesi zuhûr ederse onlara 

teslîm edilip, veresesi zuhûr etmeyenler ise beytü'l-mâle kalıyordu. 

Ancak mahkemeye intikâl etmiş bazı davalara göre sonradan veresesi zuhur 

eden askerlerin terekesi bunlara verilmiştir. Meselâ: Siirt Jandarma Taburu 2. Bölük 

efrâdından olup vefât edip, terekesi beytü'l-mâle intikâl eden Taceddin'in sonradan 

ortaya çıkan babası ve diğer veresesine, yine aynı bölükten Süleyman'ın terekesi 

zevcesi Fatıma'ya, Siirt Zabtiye 3. Tabur 1. Süvâri Bölük efrâdından Borazan 

                                                           
46  Siirt'in Soyka Mh. Prut Kilisesi'nde sâkin 
47  Meselâ 1303-1309 yıllarında 29. Alaydan vefât edip, veresesi çıkmayan bir çok askerin 

terekesi beytü'l-mâle intikâl ettirilmiştir, bk., S.Ş.S., numara: 420, s. 27-28, yine 1309-
1311 senelerinde “ecel-i mev'ûdlarıyla vefât eden” lerin veresesi çıkmadığından 
terekeleri de beytü'l-mâle intikâl etmiştir. 

48  S.Ş.S., numara: 420, s. 74 
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Mehmed bin Ali'nin terekesi, yine sonradan ortaya çıkan zevcesi Zelfi bint-i Ali'ye 

verilmiştir. 

Tablo 28:  Defterde Yer Alan Asker Terekeleri49 
 

1303-1309 senelerinde vefât edip, vârisi ortaya çıkmayıp , terekeleri bey tü 'l-mâle intikâl 
eden 4. Ordu 29. Alay, 3. Tb., 1. 2. 3. ve 4. Bölük  efrâdı 50 nu.  guru ş para 

Erzincan'a tâbi' Göller karyesinden Mustafa bin Ali 35 284 20 
Van'a tâbi' Erciş kazâsının Bulur karyesinden Rüstem bin Ebubekir 36 494 - 
Erzurum'a tâbi' Bayburd kazâsının Hakiği karyesinden Halid bin Hasan 37 437 - 
Bayburd kazâsının Hasad karyesinden Battal bin Halil 38 445 30 
Bayezid'de tâbi' Eleşkird kazâsının Karani karyesinden Süleyman bin Mehmed 39 479 30 
Erzurum'a tâbi' Đspir kazâsının Đrtis karyesinden Đbrahim bin Mustafa 40 582 20 
Erzurum'a tâbi' Đspir kazâsının Göçkurd karyesinden Pehlivan bin Osman 41 541 20 
Kuruçay kazâsının Şahoris karyesinden Topal Hüseyin oğlu Halil bin Haydar 42 513 - 
Van'a tâbi' Şatak kazâsının Vâris karyesinden Hamdi bin Ado 43 579 20 
Amasya'ya tâbi' Kayacagöz karyesinden Koca Mehmed oğlu Mehmed bin Süleyman 44 584 10 
Tokad'a tâbi' Hotolis kazâsından Desdik karyesinden Mehmed bin Halil 45 532 20 
Erzurum'a tâbi' Đspir kazâsının Kocakurd karyesinden Mahmud bin Mehmed 46 541 20 
Tırhala kazâsına tâbi' Kesmor karyesinden Dursun bin Cuma 47 584 20 
Erzurum'a tâbi' Ova kazâsının Kapu karyesinden Hüseyin bin Süleyman 48 560 20 
Erzurum'a tâbi' Kiğı kazâsının Dinarbey karyesinden Kara Ahmed bin Eyüb 49 703 - 
Erzurum Ovası'na tâbi' Tazegöl karyesinden Yusuf bin Emin Ali 50 538 - 
  8611 30 
Erzurum Ova kazâsının Canevrensakla karyesinden Topal oğlu Yahya bin Mehmed 21 2630 - 
Van'a tâbi' Erciş kazâsının Yekmal karyesinden Mahmud bin Yusuf 52 76 - 
Van Hastahânesi'nde müsâfereten vefât eden Osman bin Abdi Bayezid 53 28 20 
Van'ın Müküs kazâsının Marlis karyesinden Hamo bin Murad nâm-ı diğeri Abdürrezzak 54 19 - 
Van'a tâbi' Erciş kazâsının Kasımbağı karyesinden Ali bin Hasan 55 228 - 
Bitlis'e tâbi' Hizan kazâsının Karasu karyesinden Hozo bin Yunus 56 19 - 
Sivas'a tâbi' Kangal kazâsının Boğaz karyesinden Hacı Ömer bin Mehmed 57 80 30 
  11693 - 
Trabzon'a tâbi' Vakf-ı Kebîr kazâsının Duzuz karyesinden Ali bin Hüseyin 58 38 - 
Erzurum'a tâbi' Pasin-i Ulyâ kazâsının Hacıhalil karyesinden Ömer bin Tevfik 59 152 - 
Darende kazâsının Şebuk karyesinden Gök Mehmed oğlu Mehmed bin Mehmed 60 38 - 
Gümüşhâne'ye tâbi' Berk karyesinden Receb bin Mehmed 61 57 - 
Erzincan'a tâbi' Şiran kazâsının Sadık karyesinden Kara Osman oğlu Hüseyin bin Süleyman 62 38 - 
Kelkit kazâsının Sadık karyesinden Abdülkadir bin Tahir 63 38 - 
Trabzon'a tâbi' Kav kazâsının Köstere karyesinden Mehmed bin Ali 64 38 - 
Siirt sancağına tâbi' Şirvan kazâsının Körmas karyesinden Đbrahim bin Şeref 65 66 20 
Trabzon'a tâbi' Şarni nâhiyesinin Alagöz karyesinden Ebuzer oğlu Abdullah bin Osman 66 66 20 
Sivas'a tâbi' Zara kazâsının Uğuzanoğlu Fazlı bin Hüseyin 67 95 - 
Sivas'a tâbi' Đlikli kazâsının Ağcaenis karyesinden Ali Hasan oğlu Đbrahim bin Hüseyin 68 76 - 
  12396 - 
Malatya'ya tâbi' Kesrik karyesinden Đbrahim oğlu Abdullah bin Abdullah 69 76 - 
Malatya'ya tâbi' Şamyadi karyesinden Đsmail bin Mustafa 70 76 - 
Muş'a tâbi' Azgur kazâsının Andol karyesinden Nadir bin Cihangir 71 76 - 
Trabzon'a tâbi' Gümüşhane sancağının Akçekale karyesinden Hacı Ahmed oğlu Ahmed bin 
Hüseyin 

72 95 - 

Samsun'a tâbi' Ovacık nâhiyesinin Çarşanba kazâsının Kuzmuşlu karyesinden Ali bin Süleyman 73 111 - 
Darende kazâsının Tepecik karyesinden Süleyman bin Đsmail 74 95 - 
Van'a muzâfe Çermik karyesinden Abdullah bin Mehmed 75 361 - 

 

                                                           
49  S.Ş.S., numara: 420, s. 4, 55, 82. 
50  S.Ş.S., numara: 420, s. 26, 27 
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Tablo 28’in devamı  

Çarşanba kazâsının Karakaya karyesinden Akıllıoğlu Abdullah bin Ahmed 76 237 20 
  13523 20 
Gümüşhane sancağına tâbi' Kızlacaköy karyesinden Mustafa bin Mehmed 77 247 - 

Lice kazâsının Tuzla karyesinden Mehmed bin Abdülkerim 78 247 - 

Van'a muzâf Edremid karyesinden Mehmed bin Yusuf 79 332 20 

Bayezid sancağına tâbi' Berekan karyesinden Mustafa bin Hacı 80 389 20 

Malatya'ya tâbi' Akuşağı karyesinden Akonun oğlu Ahmed bin Mehmed 81 275 20 

Trabzon'a tâbi' Dice nâhiyesinin Abuulya karyesinden Şahin oğlu Mustafa bin Mehmed 82 323 - 

Erzincan'a tâbi' Silbes karyesinden Hüseyin bin Halil 83 361 - 

Erzurum'a tâbi' Hınıs kazâsının Sultanköy karyesinden Kamer bin Hasan 84 408 20 

  16107 20 
Van'a tâbi' Vartan kazâsının Orta Mahallesi'nden Đsa bin Abdi 85 323 - 

Sivas'a tâbi' Yıldızeli kazâsının Kaldır karyesinden Abbas oğlu Ahmed bin Bekir 
müteveffânın kassâmı tanzîm olundukdan sonra merkûma yüz elli guruş zamîmât zuhûr 
eylediğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

86 547 - 

Ünye kazâsının Akramış nâhiyesinin Kaydarnikar karyesinden Sarıoğlu Đbrahim bin Veli 
müteveffânın kassâmı tanzîm olundukdan sonra merkûma yetmiş guruş zamîmât zuhûr 
eylediğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı 

87 351 20 

Nefs-i Van'a Tebrizkapısı Mahallesi'nden Mustafa bin Mahmud 88 597 - 

Kelkit kazâsının Altuntaş karyesinden Hüseyin bin Ömer 89 361 - 

Kelkit kazâsının Kılıncı karyesinden Đsmail bin Hasan 90 361 - 

Bitlis'e tâbi' Hizan kazâsının Göllük karyesinden Cebrail bin Đsmail 91 456 - 
  19104 - 
Van'a tâbi' Erciş kazâsının Turtul karyesinden Ali bin Hüseyin 92 494 - 

Sivas'a tâbi' Aziziye kazâsının Akoluk karyesinden Solakoğlu Ali bin Abdullah 93 361 - 

Malatya'ya tâbi' Hekimhan kazâsının Çürtgün karyesinden Katranoğlu Mustafa bin Osman 94 380 - 

Sivas'a tâbi' Đliklü kazâsının Karalı karyesinden Mucuroğlu Đzzet bin Osman 95 380 - 

Van'a tâbi' Adilcevaz kazâsının Kaleyolu Mahallesi'nden Mehmed bin Dursun 96 247 - 

Gümüşhane'ye tâbi' Beytarla karyesinden Süleyman bin Hasan 97 399 - 

Van'a muzâf Karuk karyesinden Hasan bin Memi 98 190 - 

Erzincan'a tâbi' Haçin karyesinden Yunus oğlu Dursun bin Hasan 99 380 - 

  21835 - 
Erzurum'a tâbi' Hınıs kazâsının Sevadan karyesinden Đsmail bin Hasan 100 465 20 

Nefs-i Van'da Halilağa Mahallesi'nden Boyanınoğlu Nuri bin Osman 101 114 - 

Bayburd kazâsının Pirid karyesinden Abdülkadir bin Ali 102 475 - 

Nefs-i Van'da Halilağa mahallesinden Esad bin Mehmed 103 741 - 

Van'ın Bozhane Mahallesi'nden Rüstem bin Abdülkadir 104 237 - 

Van'a muzâf Zive karyesinden Đsmail bin Yusuf 105 465 - 

Van'a muzâf Kördivan Mahallesi'nden Ferhad bin Numan 106 237 20 

Nizâmiye Taburu 9. Alayı 3. Tb. 1., 2., 4., bölük efrâdı51 Numaro Guruş Para 
Ma'mûretü'l-azîze'ye tâbi' Malatya sancağının Akuşağı karyeli Ako'nun oğlu Ahmed bin 
Mehmed 

112 275 20 

Ma'mûretü'l-azîze'ye tâbi' Malatya sancağının Bersun karyeli uzunca boylu Şaşo'nun oğlu 
Ömer bin Bekir 

113 541 20 

Van'a tâbi' Curönü karyesinden kısa boylu şâbb-ı emred Selîm bin Hacı 114 237 20 

Muş sancağının Ranilkaçran karyesinden Mehmed bin Hasan 115 95 - 

  1152 20 

                                                           
51  S.Ş.S., numara: 420, s. 30; yine asker iken vefât edip, mirâsçısı olmadığı için terekeleri 

beytü'l-mâle intikal ettirilen efrâdın listesi için bk. S.Ş.S., numara: 420, s. 74 
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3.1.1.4.  Tereke Kayıtlarına Göre Siirt’te Mal ve E şya 
Fiyatlarına Dair Bir De ğerlendirme  

Đnceleme konumuz olan defterdeki, en azından tereke kayıtlarından, defterin 

kapsadığı 1312-1317 yıllarını içine alan bir fiyat karşılaştırmasını yapmayı 

tasarlamıştık. Ancak, defterdeki bütün fiyat verisi olabilecek kayıtları tek tek 

tablolaştırdığımızda, defterden çıkardığımız kayıtlar, genellikle 1312-1313 gibi dar 

bir aralığa sıkıştığı görüldü. Bunun yanında yıllar arası karşılaştırma yapacak veri 

olmadığı gibi aynı tereke içinde aynı mal veya eşyânın, elbette belirtilmemiş 

olmasına rağmen vasıf farkı olmalıdır, fiyatlarında 500'e 800 guruş (ester) ve 200'e 

370 guruş (esb) gibi karşılaştırmaya imkân vermeyecek derecede fiyat farkı 

bulunmaktadır. 50 guruştan 410 guruşa kadar merkeb, 25 guruştan 187,5 guraşa 

kadar öküz, ortalama 100-150 guruş inek fiyâtı bulunmaktadır. Bir defa tedâdüf 

edilen mandanın fiyâtı ise 75, yine bir defa görülen camusun ki 250 guruştur.52 

Koyun ve keçinin fiyatı ise 25-30 guruştur.53 

Bu problemin yanında meselâ araziye müteallik fiyatlarda, arazinin en 

azından cinsi dönüm olarak verilmemiş, kıt'a  ve aded  olarak belirtilmiştir. Dolayısı 

ile 1 dönüm sulu veya susuz tarlanın şu yılda fiyatı şudur denilemez. Verilen aded 

ve kıt'a gibi tarifleri dönüm kabul edersek, 1 dönüm sulu tahlanın fiyatı 1313 yılında 

100-150 guruştur. Bağ fiyatları yine aded ve kıt'a olmak üzere 1312-1313 yıllarında 

21 guruştan 1.000 guruşa kadar değişiklik göstermektedir. Bunun yanında badem 

ağacının 1 adedinin fiyatının 45-50 guruş olduğunu söyleyebiliriz. Aynı yıl yani 1313 

yılı içinde geçerli olmak üzere 100 guruştan 8.000 gurşa kadar mülk hane olarak 

belirtilen ev fiyâtları vardır.54 Bu evlerin elbette farklı müştemilatı ve büyüklükleri söz 

konusudur. Aynı kalemden olmak üzere 1 bâb  odanın fiyatı 400 guruş 

olabilmektedir.55 

Ekimi yapılan hubûbat ve benzeri maddelerden pirincin batmanının56 5-6, 

kuru üzümün batmanının 3-3,5, üzüm denilerek zikredilen kalemi yaş üzüm olarak 

kabul edersek bunun batmanı 4-5 guruş olarak görünmektedir,57 sumak, batmanı: 

10 guruş; pamukun batmanı 15 ilâ 35 guruş arasında değişiyorsa da 1312 yılı 

                                                           
52  S.Ş.S., numara: 420, s. 51, 54 
53  S.Ş.S., numara: 420, s. 9, 66 
54  S.Ş.S., numara: 420, s. 9, 35, 37, 44, 46, 49-52, 54, 56-58, 62, 65, 66, 75, 80, 86 
55  S.Ş.S., numara: 420, s. 34 
56  1 batman = 7,544 kg. 
57  S.Ş.S., numara: 420, s. 75 
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fiyatlarının genelde yüksek olduğu görülmektedir.58 1 batman mazının fiyatı 19 guruş 

civarındadır. Yine 1 batman nohud 5 guruş,59 soğanın fiyatı ise yine 1312 yılında 

daha pahalı yani 1 batmanı 3,5 guruş olmak üzere 1313 yılında 2,5 guruştan 1,25 

guruşa kadar değişmektedir.60 1 batman nar ise 17 guruştan azdır.61 Bamyanın 

ölçüsü deste olarak verilmiş ve 1 deste bamya 1313 yılında 1 guruştur.62 Ancak 

burada en önemli emti'a olan hınta (buğday) ve şayir (arpa) hususunda bir karışıklık 

söz konusudur. Çünkü bu emti'a hakkında defterde hiçbir yerde ölçü belirtilmemiştir. 

Mesela: Hınta-i Siirdî, 3, 250 guruş.63 Buradaki 3'ün hıntanın ölçü biriminin mikdârı 

olduğu belli ise de bu birimin ne olduğu anlaşılamıyor. Aynı durum şayir için de 

geçirlidir. Bu birim ne olursa olsun karşılığı hınta için 70-80, arpa için 40-60 guruş 

arasında değişmektedir.64 

Kategorize ettiğimiz tereke kayıtları kaleminden biri de Siirtlilerin kullandı ğı 

mutfak e şyalarıdır.  Bu eşyaların fiyatları 0,25 guruş yani 10 paradan (kaşık), 65 

guruşa (büyük sini) kadar değişmektedir.65 Peki Siirtliler, mutfaklarında ne tür 

eşyâlar kullanmaktaydılar: bakırdan tava, tepsi, ibrik; bakraç; muhtelif depolama 

ihtiyaçları için muhtelif küpler; kazan; sahan: bir nev' tabak; sini: büyük, metal sofra; 

tava, tencere, kaşık, çay ve şerbet kadehleri; bakır ve çinko tas; çomça (veya 

çömçe: bir nev' kepçe); desti veya testi: topraktan üretilmiş, su kabı; süzgeç, güğüm: 

ibrikten büyük su kabı; muhtelif ibrik; kahve değirmeni, muhtelif ebâtta kâse; metal 

ve ağaçtan imal kaşık; kefkir: bir nev' süzgeç; havan: bir nev döğme aleti; leğen: 

muhtelif yıkama ihtiyacı için kullanılır; oklava: ekmek hamuru açmak için kullanılan 

ve genellikle çam ağacından yapılan sopa; lengeri: büyük kazan; saç: üzerinde 

ekmek pişirilen yayvan bir metal; satır; sumaklık: içine sumak konulan kap; tencere 

ve muhtelif ebatta tepsi. 

Bunun dışında Siirtlilerin kullandığı ve fiyatı 16 paradan 100 guruşa kadar 

(mükemmel yatak) değişen66 halıdan yatak odası takımına kadar muhtelif eşyalar da 

kullanmaktaydı. Bunlar: çilte (herhalde şilte), çul: kıldan dokunan sergi; muhtelif şal; 

seccâde ve namazlık; döşek: yatak; Erzurum işi çarşaf; halı; hasır; keçe; kilim; 

                                                           
58  S.Ş.S., numara: 420, s. 34, 1312 yılı 35 guruş, s. 51: 1313 yılı 20 guruş 
59  S.Ş.S., numara: 420, s. 56 
60  S.Ş.S., numara: 420, s. 34, 56, 86 
61  S.Ş.S., numara: 420, s. 34 
62  S.Ş.S., numara: 420, s. 86 
63  S.Ş.S., numara: 420, s. 52 
64  S.Ş.S., numara: 420, s. 50-52 
65  S.Ş.S., numara: 420, s. 145, 52 
66  S.Ş.S., numara: 420, s. 35, 85 
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minder; yasdık veya yastık; pamuktan imal edilmiş muhtelif yasdık, döşek, yüz 

yastığı; perde; pike; yatak çarşafı; muhtelif yatak.67 

3.2. MÜLK ĐYET VE GAYR-I MENKÛL ALIM-SATIMI 

3.2.1. Mülk Satı şı  

Mülk satışı ile ilgili da'vâlar genellikle, bir mülkün, satışı sonrası iki taraf 

arasında teslimi veyâ satışa dair hüccet talebi gibi hususlara dairdir. Ancak, bir 

başka örnek da'vâda vâsiye annenin, çocuklarının ihtiyâcı için mirâs maldan satış 

izni istemesidir. Herhangi bir mülkün satışı şehâdetnâme  denilen senet68 karşılığı 

yapılır, satanın sattığını, alanın da aldığını beyân etmesi gerekmekteydi. “zeyl-i 

şehâdetnâme-i mezkûrede isimleri muharrer müslimîn” denildiğine göre galiba 

şehâdetnâmede satışa şahidlik edenlerin de isim ve imzâ veyâ mühürleri (mühr-i 

zâtımla ba'de't-temhîr)69 de bulunmaktaydı. Satış sonrası orataya çıkan ihtilâflarda 

bu şâhidlerin şehâdetine mürâcaat olunmaktaydı. 

Karakol Mahallesi'nden Resûl bin Abdo, Gayran Karyesi'nden Abuzid bin 

Abdullah'tan satın 245 guruş bedel ve şehâdetnâme ile ve de şahidler huzur ve 

imzasıyla satın aldığı bağçe ve içindeki ağaçların bir kısmını teslim etmediğinden 

şikâyet etmiş, Abuzid ise satışın bağçenin tamamını değil yarısını kapsadığını iddia 

etmiştir. Bunun üzerine Resûl'den beyyine 70 istenmiş, o da şahidlerini getirdiğinde, 

Abuzid bağçeyi teslîm etmek mecburiyetinde kalmıştır.71 

Başka bir mülk satışı da ihtiyâca binâen olmuştur. Buna göre Bayırzukak 

Mahallesi'nden olup, vefât eden Musa bin Mahmud Abeş'in metrûke zevcesi Haço 

bint-i Đsa Dede, iki kız ve iki erkek çocuğunun i'âşe ve elbise bahası için şiddetle 

paraya ihtiyâcı olduğunu beyân ile kocasından kalan ve kendisiyle berâber 

çocuklarına kalan bir harab evin müzâyede ile tâlibine satılıp, parasının kendisine 

verilmesi için mahkemeden hüccet istemiş, bu taleb uygun görülmüştür.72 

                                                           
67  Defterde tesbit edilen bütün eşya, hayvan, arazi ve ev fiyatları EK 1'de ayrıntılı tablolar 

halinde verilmiştir. 
68  Şehâdetnâme: belge, vesika, senet, bk., DEVELĐOĞLU, a.g.e., s. 1168 
69  S.Ş.S., numara: 420, s. 2 
70  Beyyine , şer'î mahkemelerde sık başvurulan bir usûldür. Taraflar arasında mahkeme 

huzurunda beyân zıdlığı zuhur ettiğnde iddiacıdan iddiasını ispat etmesi istenirdi. O da 
varsa şahidlerini gösterirdi. Dolayısı ile beyyine, ispat, şahid, delil demektir, bk. 
DEVELĐOĞLU, a.g.e., s. 121 

71  S.Ş.S., numara: 420, s. 3 
72  S.Ş.S., numara: 420, s. 30 
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Varaz Mahallesi'nden Ermeni cemâatinden Yakob veled-i Maksimilko, aynı 

mahalleden Seyyid Musa bin Seyyid Hüseyin berâber verdikleri mahzarda, 

Yakob'un Seyyid Musa'ya 2.000 guruş bedel ile sattığı menzilin satış hüccetini 

vermiştir.73 

3.2.2. Mülk Đhlali  

Mülk ihlâllerinin başında sebebi belirtilerek veyâ en azından defterdeki hâli ile 

anlaşılamayan, ancak bir şekilde Beytü'l-Mâl tarafından el konulan ahali malları 

gelmektedir. 

Meselâ Siirt'in Herşah Karyesi'nin Mehleyan Aşireti'nden Sufi Ali bin Keleş'in 

kaybolan 41 koyun, 25 keçi, 2 ester, 1 taya Beytü'l-Mâl tarafından el konulduğu 

anlaşılarak iadesi için dava açılmıştır. Ancak Beytü'l-Mâl adına vekil Behcet Efendi 

bu durumu kabul etmeyerek, hayvanların gerçekten bu şahsa aid olup olmadığına 

dair şâhid istemiştir. Bunun üzerine aşîret mensûbu iki kişiden vicâhen ve aşîretin 

imâm, muhtar ve ihtiyâr a'zâsından sırran (gizlice) şehâdet istenerek, hayvanların 

ilgili kişiye aidiyeti anlaşılarak, Behcet Efendi'ye iade etmesi tenbîh  olunmuştur.74 

Yine Beytü'l-Mâl'in taraf olduğu benzer bir davaya göre, bir çoban soğuktan ölmüş 

ve otlatmakta olduğu 20 keçi sahibsiz kalıp, hazinece el konulmuş fakat, bu 

hayvanların Şeyh Halef Mahallesi'nden tüccâr Abbas bin Abdo'nun olduğu 

anlaşılarak, kendisine teslim olunmuştur.75 

Bunun dışında mülk ihlâllerinin en çok rastlananı ev inşâatlarında 

görülmektedir. Bu tarz davaların ortak özelliği, muhakkak surette, yerinde, 

mi'mârlardan oluşan bilirkişiler huzuruyla keşif yapılarak görülmesidir. Nazif 

Mahallesi'nden Halil bin Rezo, birâderi Hacı Đsmail'in evinin bitişiğine binâ ettiği 

inşaatta, hem duvarını ihlâl, hem de kendi arsasına tecâvüz ettiğini beyân etmiş, 

bunun üzerine inşaatın yapıldığı yerde mahkeme kurulup, bazı mi'mâr başılar 

bilirkişi ta'yîn edilip, keşf ve muayene yapıldığında, arsa ihlâlinin doğru olmadığı 

ancak diğer iddianın doğru olduğu anlaşılarak, Hacı Đsmail'in kardeşine 250 guruş 

bedel ödemesine karar verilmiştir.76 Đki kardeş arasındaki başka bir davaya göre, 

Bayırzukak Mahallesi'nden Abdülgani bin Hasan Kürdî ile birâderi Hacı 

Abdürrezzak, müşterek kullandıkları kuyuya gelip gitme yolu yüzünden davalı 
                                                           
73  S.Ş.S., numara: 420, s. 2 
74  S.Ş.S., numara: 420, s. 25 
75  S.Ş.S., numara: 420, s. 80 
76  S.Ş.S., numara: 420, s. 2; benzer bir dava için bk., S.Ş.S., numara: 420, s. 60-61 
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olmuşlar, yine bilirkişiler huzuruyla mahallinde mahkeme kurularak, kuyu için bir 

birini rahatsız etmeyecek şekilde yol açılarak, sulh sağlanmıştır.77 

Elimizdeki örneklerden biri zamanımız boşanma davalarına benzemektedir. 

Koca dört sene önce boşadığı zevcesinin, kendine aid evi fuzûlî  işgâl ettiğini beyân 

ile evden çıkarılmasını istemiş, kadın ise Şeyh Halef Mahalleli Ali bin Mehmed 

Semi'nin kendisine aid mehir ve iddet nafakasını ödemesi halinde evi terk edeceğini 

bildirmişse de bu gerekçe uygun bulunmayarak, evi tahliye etmesi istenmiştir.78 

Daha değişik ve değişik olduğu kadar da ilginç bir davaya göre Eruh'un Boşi 

Karyesi civârında haymeni şîn Aşurkan Aşîreti'nden Mehmed bin Keleş bin Bayezid, 

altı sene önce kaybettiği esterini Tillo Karyesi'nin Fakirullah Mahallesi'nde sâkin 

Hamid bin Şeyh Ahmed'de gördüğünü bildirerek, iadesini taleb, iddiasını ispât 

ederek, geri almaya muvaffak olmuştur.79 

3.2.3. Mülk Hibesi 

Hibe , bağış veyâ bağışlanmış şey80 demektir. Elimizdeki kaynak 

mahiyetindeki deftere göre Ayn-ı Haleb Mahallesi sâkinlerinden Keldânî Katolik 

cemâati Matranı Emanuel Efendi ibn-i Toma, kendi mülkü olan arsasından, Siirt 

hükûmet konağı bitiğinde olup, bir taraftan mahkeme-i şer'iyye dâ'iresi, diğer tarafları 

umumî yol olan arsasından bir kısmını hükûmet adına Livâ Muhasebecisi Vekîli 

Behçet Efendi ibn-i Yusuf Ağa'ya hibe etmiştir.81 Emanuel Efendi'nin hibe sebebi 

açık olmamakla beraber, bunun ya yol veya bir resmî bina için olduğu açıktır. 

Bunun yanında şahsî mülk ve parasını hibe edenler de vardır. Meselâ: Siirt'in 

Şeyh Halef Mahallesi'nde “tedrîs-i ulûm-ı âmme ile me'lûf” yani müderris es-Seyyid 

Abdülaziz Efendi ibn-i es-Seyyid Hüseyin ibn-i es-Seyyid Hamza, sebebi 

gösterilmeksizin tek tek sayılan bütün emlâk, eşya, para ve kitaplarını müteveffâ 

oğlu es-Seyyid Hüseyin'in oğulları olan Mehmed Said ve Hasan adlı torunlarına eşit 

miktarda hibe etmiştir.82 

Suk Mahallesi sâkinlerinden iken vefât eden Seyyid Süleyman bin Seyyid 

Mehmed bin Seyyid Mustafa'nın verâseti 15 Ra 1314 tarihinde mirasçılarına taksîm 

                                                           
77  S.Ş.S., numara: 420, s. 45 
78  S.Ş.S., numara: 420, s. 32 
79  S.Ş.S., numara: 420, s. 94-95 
80  DEVELĐOĞLU, a.g.e., s. 436. 
81  S.Ş.S., numara: 420, s. 103 
82  S.Ş.S., numara: 420, s. 103-104 
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edilmişken83 bir müddet sonra bir kısım mülkünü sağlığında yine aynı mahalleden 

Mi'mâr Usta Đsmail bin Mahmud'a hibe ettiği anlaşılmış, bunun üzerine aynı verese 

bu duruma itiraz ve ilgili mülkü zabt etmişlerdir. Bunun üzerine Usta Đsmail, kendisini 

savunmak üzere Bâbü'l-Garb Mahalleli Hacı Mehmed Efendi ibn-i Şeyh Kasım'ı 

kendisine vekil ta'yîn etmiştir. (2 Ş 1314)84 Ancak elimizdeki defterden bu da'vânın 

sonucunu tesbit edemiyoruz. 

3.2.4. Eşkiya Mallarının Satı şı  

Defterde yer alan eşkıyalara dair kayıtlar, bunların cürümlerinden ziyâde 

ahalîden gasb ettikleri muhtelif malların satılıp, gelirinin “beytü'l-mâl” (hazîne)ye gelir 

kaydedilmesi ile ilgilidir. Ancak, ayrıntısı olmamakla berâber işledikleri cürümlerin 

mahiyetini de anlayabilecek bilgiler mevcuttur. Meselâ Siirt'in Havlanî Mahallesi 

ahalisinden olup, müteaddid cinâyetler işleyip Siirt hapishanesinde mevkûf iken firar 

ettiği sırada gasb ettiği 7 yaşında bir kısrağın 555 guruşa müzayede ile satılıp, 

dellaliye, resm-i âdî, kaydiye ve pul bedeli kesildikten sonra kalan 490 guruş 

hazineye intikal ettirilmiştir.85 

Konuyla ilgili bundan sonraki tam 17 hüküm yalnızca bir davayla ilgilidir. 

Buna göre Siirt'in Garzan kazasının Kuh köyünden Yasin'in katlinden maznûn ve 

bundan başka birçok cinâyet ve suçtan hükümlü bulunan aynı kazanın Siyansi 

köyünden ve Melkişan Aşireti'nden şakî Ömer bin Nami, Silo bin Halid ve kardeşi 

Mehmed bin Halid ile meşhûr şakî Hasan'ın biraderi olup, Bitlis Taburu'nda asker 

iken firar eden Ali bin Osman'dan zabt edilen 13 ester, 1 kısrak, yedi aded ip, 14 

hurc, 12 göçer çulu, 1 tüfenk, bir kılıç ve silahlık ayrı ayrı satılıp ilgili kesintilerden 

sonra kalan para yine hazineye intikâl ettirilmiştir.86 

Mezâd ka'imesi denilen bu satış belgelerine göre o tarihlerde bu bölgede 

yukarıda sayılan hayvan ve eşyanın fiyatları hakkında bilgi edinmek mümkündür. 

Mesela “doru renkli, üç ayağı siyah, sol ayağı beyaz, kuyruğu siyah ağzı doru ve beş 

yaşında olarak tarif edilen kısrağın fiyatı 195 guruştur.87 Bunun yanında hayvanların 

eşkiyadan ele geçirilip satılmasına kadar geçen zaman için Hancı Hasan Ağa'ya 

hayvan başına 16-17 guruş bakım ücreti de ödenmiştir. 

                                                           
83  S.Ş.S., numara: 420, s. 120 
84  S.Ş.S., numara: 420, s. 128 
85  S.Ş.S., numara: 420, s. 9 
86  S.Ş.S., numara: 420, s. 15-22, 28, 31 
87  S.Ş.S., numara: 420, s. 15 
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Buna göre eşkıyadan ele geçirilip müzayede ile satılan hayvan ve eşyanın 9 

Receb 1312 tarihi itibariyle fiyâtları şu şekildedir. 

Tablo 29: Eşkiyâdan Ele Geçirilip, Satılan Mallar88 
 

satılan hayvan ve malın cinsi, mikdarı  satış bedeli  

1 aded tüfenk, 1 aded kılıç, silahlık 385 guruş 

1 aded tüfenk, 1 aded kılıç, silahlık 485 guruş 

1 aded tüfenk, 1 aded kılıç, silahlık 380 guruş 

10 yaşında erkek ester 370 guruş 

5 yaşında dişi ester 650 guruş 

5 yaşında dişi kısrak 195 guruş 

6 yaşında erkek ester 660 guruş 

6 yaşında erkek ester 425 guruş 

7 yaşında dişi ester 625 guruş 

7 yaşında dişi ester 230 guruş 

8 yaşında dişi ester 650 guruş 

Göçervarî ip 5, Siirt ipi 2, hurc 14, göçervari hayvan çulu 290 guruş 

 

3.3. VAKIFLAR 

Vakıf , her hangi bir mülkü umumun, ammenin menfaatine ebedî olarak 

tahsis etmek, vâkıf  da bir mülkü vakfeden demektir.89 Vakf edilen şeye mevkûf,  

vakıftan yararlananlara da mevkûfunaleyh  denilir. Vakfedilen maldan kimlerin 

yararlanacağını, gelirinin tevzi usullerini, vakfın konusunu ve gelirlerini ve benzeri 

hususları, vakfedenin irâde beyânı olarak ihtivâ eden ve mahkemece farazî bir dava 

sonucu tasdik edilen yazılı belgelere de vakfiye  denilmektedir.90 

Đslâmda Allah ve Peygamber'in emir ve tavsiyeleriyle yardımlaşma duygusu 

asırlar boyunca devam edecek bir müessesenin de doğmasına sebeb olmuştur. 

Vakıflar “islâm dünyasında insanlara yararlı olan her hizmeti n ibâdet telâkkî 

edilmesi sonucu, cemiyetin hayrına olan her sahada sağlam birer teminat ve 

sigorta vazifesi görmü ştür .”91 

Vakıf işinde ferd meseleye bir yandan ibâdet ve yardımlaşma amacıyla 

bakarken, asıl önemli fonksiyon, devletin yapması gerekirken yapamadığı bir çok 

ictimâî vazifeyi de ifa etmesinden kaynaklanmaktadır. Burada ortaya çıkan en 

                                                           
88  S.Ş.S., numara: 420, s. 15-22 
89  PAKALIN, a.g.e., Cilt: III, s. 577 
90  CĐN- AKGÜNDÜZ, Türk Hukuk Tarihi, Cilt:2, s. 37 
91  CĐN- AKGÜNDÜZ, Türk Hukuk Tarihi , Cilt:2, s. 29 
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önemli müessese de geçmişte tamamı vakıflar tarafından kurulup, hizmet veren 

eğitim müessseleri olan medreseler başta gelir. Bunun yanında yine cemiyete 

hizmet veren darüşşifalar yine vakıflar vasıtasıyla hayat bulmuşlardır. Bütün 

ibâdethâneler vakıflarla hizmet vermişlerdir. Hemen hemen bütün câmi ve 

mescidlerin vakıfları vardır. 

Vakıfların aynî, maddî ve fonksiyonel gruplandırmaları yapılmıştır. Menşe'i 

hakkında da pek çok görüşler ileri sürülmüştür. Bu hususu Kuran-ı Kerim'e 

dayandıranlar “Gönül hoşluğu ile ödünç vermek” (LVII/18, LXXIII/20), “Allah yoluna 

mal harcamak” (II/195, 261), “Fakiri beslemek” (LXXXIX/18), “Hayrat yapmakta 

yarışmak” (II/148, III/114) gibi âyetleri delîl olarak göstermişlerdir. Hz. Peygamber'in 

“bir insan öldüğü zaman ameli kesilir, defter-i a'mâli kapanır. Yalnız, bir, sadaka-i 

cariyesi, iki, ilmî bir eseri, üç, kendisine dua eden hayırlı bir evladı olan kimsenin 

defter-i a'mâli kapanmaz” hadisindeki sadaka-i câriye  mefhumuyla vakfı kast ettiği 

belirtilmiştir. Rivâyete göre islâmda ilk vakıf Hz. Ömer'e aittir. Bir gün Peygamber'e 

mülk toprağını ne yapması gerektiğini sorar, O da “aslını satılmaz, bağışlanmaz ve 

miras yoluyle intikal etmez şekilde sadaka kıl, gelirlerini fakirlere tahsis et” cevabını 

verir. 

Vakıf müessesinin menşe'inin, bizde Fuat KÖPRÜLÜ'nün, batıda Zeis ve 

Van Berchem, H. Becker, Morand, Heffening gibi araştırıcıların Bizans'a ve Batı'ya 

dayandığına dair faraziyeler tamamen yersizdir.92 

Vakf edilen şeyin vâkıfın tamamiyle mülkü olması şarttı. Vâkıfın da 

muhakkak hür, âkil bâliğ olması gerekmekteydi. Vâkıfın erek veya kadın olması fark 

etmezdi.93 

Eğitim müesseleri, darüşşifalar, ibâdethâneler için vakıflar kurulduğu gibi 

vergisini ödeyemeyenlere yardım için, azad edilen kölenin veya genellikle câriyenin 

hayatını idâme ettirebilmesi için de vakıflar kurulmuştur.94 

Vakıflar, mütevellî  denilen kişiler vâsıtasıyla, vakfiyedeki şartlara ve şer'î 

hükümlere göre idare olunmaktaydı. Bunlara kayyım, mütekellim, ale'l-vakıf ve 

nâzır  da denilir. Aslında nâzır, mütevellînin vakıfla ilgili tasarruflarını kontrol eden 

                                                           
92  CĐN-AKGÜNDÜZ, Türk Hukuk Tarihi , Cilt:2, s. 31 
93  Vakfın, vâkıfın, mevkûfunaleyh (vakıftan yararlananların) şartları için bk. CĐN-

AKGÜNDÜZ, Türk Hukuk Tarihi , Cilt:2, s. 34-38 
94  Bahaeddin YEDĐYILDIZ, “Vakıf”, Đ.A., M.E.B. Yay., Cilt: 13, s. 153-172; Ömer Lütfi 

BARKAN, “Avarız”, Đ.A., M.E.B. Yay., Cilt: 2, s. 18 



düzeltme 148

özel veya resmî organ yahut şahıslardır. Mütevellilik görevine tevliyet , nâzırlık 

görevine de nezâret  denilir. mütevellî de tam ehliyet (akıl ve bâliğ), âdil, emîn, idâre 

dirâyet ve iktidârı olması ve Hanefîler dışındaki fıkıhçılara göre Müslüman da olması 

gerekmekteydi. Mütevellî vakıf üzerinde tasarruf etme ve ücret taleb hakkını hâizdi. 

Bu ücret vâkıf veya hâkim tarafından ta'yin edilir. Mütevellî vakıf hükmî şahsiyetini 

temsil eder. Mütevellî kendi tasarrufu dışında vakıfta meydana gelen zarar ziyandan 

sorumlu tutulmazdı. Vakfın şartlarına aykırı hareket, ihmal, kusur sonucu vakfa 

gelecek zarar ziyandan sorumlu tutulurdu. Tevliyet azil veya istifa ile sona ererdi. 

Vakıfların muhasebesi Tanzimat'a kadar Evkaf-ı Haremeyn Muhasebeciliği, 

Tanzimat sonrası ise Evkaf Nezareti tarafından yürütülmüştür.95 

Aşağıda bahsi geçen vakıf mütevellî ta'yînleri dışında elimizdeki defterde 

vakıf meselesi ile ilgili iki ayrı kayıd daha vardır. Bunlardan birincisine göre96 Siirt'in 

Havlani Mahallesi'nde bulunan Şeyh Davud Mescidi Vakfı'nın 1309 senesi 

muhasebesinin mahallenin ileri gelenlerinin tedkikinden anlaşıldığına göre fazla 

geliri zuhur etmiş ve bunun üzerine Hâfız Hacı Abdurrezzak Efendi imam ta'yin 

edilerek imâmet için maaşın 200 guruşdan 500 guruşa çıkarılması uygun 

görülmüştür. 

3.3.1. Mütevelli Ta’yini  

Mütevelli  bilindiği gibi özellikle bir vakfın idâresi kendisine verilmiş olan 

kimse demektir. Mütevellî ya vâkıfın yani vakıf kurucusunun veya kâdının nasb 

etmesiyle ta'yîn olununurdu.97 

Elimizdeki defterde de 7 vakıf mütevellisi ta'yîn kaydı bulunmaktadır. 

Mütevellî ta'yîn sebeblerinin başında vefât gelmektedir. Bazı vakıf mütevellileri de 

özellikle su-i isti'mâl sebebiyle azledilerek yerine başkası ta'yîn edilmekteydi. 

Defterden anladığımıza göre bir kişinin mütevellî ta'yîn olunabilmesi için bu işi 

yapabilecek dirâyette ve doğrulukta olması gibi genel şartların dışında, vâkıfın şartı 

olmasından98 başka adresinin belli ve askerlikle alakası da olmaması da 

gerekiyordu.99 

                                                           
95  CĐN-AKGÜNDÜZ, Türk Hukuk Tarihi , Cilt:2, s. 38-39 
96  S.Ş.S., numara: 420, s. 55 
97  PAKALIN, a.g.e., Cilt: II, s. 640 
98  S.Ş.S., numara: 420, s. 186 
99  S.Ş.S., numara: 420, s. 12 
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Bunlar: 

1. Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'ne mülhak Siirt'te kendi akârâtında bulunan 

Bir'ü'l-Hakevî ve Hânü'l-Ahmer vakıfları mütevellîliğine Bâbü'l-Garb Mahallesi'nden 

Molla Mustafa bin Molla Hasan Efendi100 

2. Sur Mahallesi'nde bulunan Şeyh Said Mescidi Nakit Evkafı mütevellisi 

Abdülfettah bin Derviş'in, evkâf komisyonunca yapılan varîdat ve masârıfât tedkîki 

sonucunda hilâf-ı hareket ve suistimali bulunduğu anlaşılması üzerine azl ile yerine 

mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve umûr-ı tevliy et-i mezkûrenin 

uhdesinden gelme ğe muktedir ve afîf  bir kimse olduğu mahalle Đmâmı Süleyman 

Efendi ibn-i Hasan bin Ömer, Muhtarı Ömer bin Hasan bin Ömer ve Nazif Mahallesi 

ihtiyârlarından Kasım bin Reşo bin Mustafa, Ali bin Hacı bin Hasan ile mahalle 

ahalisineden altı kişinin intihâbnâmesi ve Evkâf Müdürü Vekili Hüseyin Efendi'nin 

hazır olduğu mahkemece, askerlikle alakası olmadığı da tesbit edilen mahalleden 

Đsa bin Hacı Đsmail'in mütevvelli olarak ta'yîn olunmuştur.101 

3. Nazif Mahallesi'ndeki Câmi'u'l-Kebîr Vakfı mütevellîsi es-Seyyid Derviş bin 

es-Seyyid Taha'nın istifası ile Şeyh Bekir bin Hacı Yusuf'un mütevellî, Hacı Abdullah 

bin Abdülhamid'in nâzır olarak tayini.102 

4. Siirt'in Havlani Mahallesi'nde bulunan Şeyh Davud Mescidi Vakfı'nın 

emlakini şart edilenin dışında harcamalarda kullandığı tesbit edilen mahalle 

ahalisinden Hasan bin Hacı Ömer'in yerine yine Siirt'in Bâbü'l-Garb Mahallesi 

ahalisinden Şeyh Mahmud Efendi ibn Şeyh Kâsım Efendi'nin mütevellî tayini. Bu 

ta'yînde bazı hususların üzerinde durulmuştur. Bu hususları bir mütevellîde 

bulunması gereken şartları göstermesi açısından zikredilmesi lazım gelmektedir. 

Yeni mütevellî mahalle imâm, muhtar ve ahilinin teklifi, Evkaf Müdürü'nün 

oluru, vakfın yeterli geliri olduğunun tesbiti ile intihab olunurken, şahsın asker kaçağı 

olmadığına dair redif taburundan, nüfus bilgileri içinden Nüfus memurluğundan bilgi 

alınmıştır. 

5. Siirt civârında bulunan Şeyhü'n-Neccar Zaviyesi vakfının mütevellisi Soyka 

Mahallesi ahalisinden Heşin Hekim'in su-i istimali üzerine azledilerek yerine Bâbü'l-

Garb ahalisinden Şeyh Hasan Efendi ibn Süleyman'ın mütevellî ta'yîni. 

                                                           
100  S.Ş.S., numara:42, s. 12 
101  S.Ş.S., numara: 420, s. 51 
102  S.Ş.S., numara: 420, s. 53-54 
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6. Evlâd-ı vâkıfdan ve Tum karyesi ahâlîsinden Seyyid Halef bin Seyyid 

Ali'nin Şeyh Mehmed el-Tumanî vakfı tevliyetten istifası üzerine yerine Seyyid 

Mehmed ibn-i Seyyid Yasin'nin mütevellî tayini. 

7. Siirt'te Seb'u'l-Ahmer mevkıinde bulunan Seyyid Bilal Hazretleri Evkâfı'nın 

vefât eden mütevellisi Seyyid Abdülmecid'in yerine ekberiyet gereği Seyyid Hasan'a 

tevcîhi. 

8. Siirt'te Sur Çeşmesi Evkâfının hasbî mütevellîsi Soyka Mahallesi'nden 

Hacı Halil bin Hacı Hüseyin Aliki'nin müsinn ve bu işleri yapamayacak kadar sakat 

ve âciz olduğundan azliyle yerine hasbî olarak tevliyeti der-uhde edecek biri 

bulunmadığından senevî 150 guruş vazife (maaş) ile Sur Mahallesi sâkinlerinden 

Seyyid Zeynelabidin'in mütevellî ta'yîni.103 

9. Kasar Mahallesi'nde Hacı Hüseyin Ağa Vakfı'nın yeni mütevellîsi Hamid 

Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa, Hacı Tahir Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa'yı, vakfın 

bütün işleri ilgilenmek, sâbık mütevellî Süleyman Ağa ile vakfa dair tesellüm 

muamelesini yapmak, vakfın mallarını kiraya vermek, bedel-i icârı kendisine 

göndermek üzere vekil tayin etmiştir.104 

3.3.2. Rahmiye Medresesi Vakfı ve Vakfiyesi  

Bu vakfiye105, bir vakfın nasıl kuruldğunu, mevkûfunu (vakfedilen malları), 

vâkıfın şartlarını; vâkıfın maddî durumunu ve o zamanın Siirt'inin çarşısı, esnâfların 

durumunu göstermesi açısından üzerinde durulmaya değerdir. Vakfın özel bir adı 

olmadığı ve vakıflar genellikle kurucuları adıyla anılırlarsa da metin anlaşıldığına 

göre bu vakıf Rahmiye Medresesi için kurulmuştur. Aşağıda ismi geçen iki zât, 

birincisinin baba ismi söylenmediğine göre kardeş olabilir. Adı geçen vakfiyeyi, 

vakfın ve vakfiyenin anlaşılması bakımından özet olarak vermek istiyoruz. 

                                                           
103  S.Ş.S., numara: 420, s. 51, 53, 60, 65, 92, 130-131, 142 
104  S.Ş.S., numara: 420, s. 157 
105  S.Ş.S., numara: 420, s. 186 
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Vâkıf (Kurucu(lar) 

Sûk Mahallesi (Siirt) sâkinlerinden Debbâğ Hacı Abdurrahim Ağa ve Hacı 

Abdullah Ağa ibne-yi Hacı Abdullah bin Hacı Yusuf 

Mütevellî  (Kurucu Yönetici) 

Bidâyet Mahkemesi Başkâtibi Mahmud Rasim Efendi ibn Hacı Seyyid 

Süleyman 

Mevkûf  (Vakfedilen mülk) 

1. 10.000 guruş nakit 

2. Havlanî Mahallesi (Siirt)'nde 2.550 zirâ mülk arsa ve burada binâ edilen 

tahtânî 6 küçük oda, 1 büyük oda, 3 ayvan, ayvan içinde 1 küçük havlu, 1 su kuyusu 

3. Müştemilâtı ile Rahmiye adıyla isimlendirilen bir bâb medrese ve mülk 

arsası 

4. Medrese bitişiğinde ve garb tarafında 1.080 zirâ bağçe 

5. Siirt'te Kışla civarında dükkan 

6. Hacı Musa Harpo bin Đsmail mülk menzili civârında 1 dükkan 

7. Sûk Mahallesi'nde Dükkânü'l-Anbar'da 1 bâb mülk kebîr dükkan 

8. Abacılar Çarşısı'nda mülk dükkan 

9. Mahmudiye Medresesi civârında 1 bâb mülk dükkan 

10. Bakkallar Çarşısı'nda bir tarafı Kudüs-i Şerîf Vakfı dükkan, iki tarafı 

Câmi'u's-Sûk Vakfı dükkan olan 1 bâb bakkâl dükkânı 

11. Siirt'te Sûku't-Tahin mevkiinde 1 bâb mülk dükkân 

12. Kassâblar Çarşısı'nda 1 bâb etmekçi fırını 

13. Kebâncı ve Kavvâf Çarşıları civârlarında 1 bâb mülk dükkân 

14. Buğday Çarşısı'nda 1 bâb mülk alafçı dükkanı 

15. Buğday Çarşısı'nda 1 bâb mülk alafçı dükkanı (def'a) 

16. Buğday Çarşısı'nad 1 bâb mülk alafçı dükkânı (def'a) 

17. Bezzâzlar Çarşısı'nda 1 bâb mülk bezzâz dükkanı 

18. Sûku't-Tahîn Çarşısı'nda mülk olan 12 bâb dükkan ve arsaları 
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19. Câmi'u's-Sûk Çarşısı'nda Hacı Hüseyin Vakfı ile müşterek 1 bâb dükkân 

20. Sûk Mahallesi (Siirt)'nde Hacı Receb Hamamı'ndaki rub' hisse ve mülk 

arsası 

Vâkıfın Şartları 

1. Yukarıda zikr olunan (mâdde: 2) 6 küçük oda medresede tahsîl görecek 

talebelerin iskânına ayrılacak. 

2. Yukarıda zikrolunan (mâdde: 2) 1 büyük oda mescid olacak. 

3. Rahmiye Medresesi (mâdde: 3) bitişiğindeki bağçe, vâkıfın ve 

nesillerinden gelenler için kabristanlık olarak tahsîs edilecek. 

4. Yukarıda zikredilen dükkânlar ve rub' hisse hamam misliyle ve mu'tadı 

üzere tâliblerine icâra verilecek, bundan hâsıl olan gelir ve sâir menfaatler, öncelikle 

medrese, mescid ve vakıf akarı, her sene keşif ve mu'ayene edilecek, ta'mîre 

muhtâc olanlar layıkıyla ta'mîr edilecek, bunlar müşrif-i harab olmalarına mahal 

bırakılmayacak. 

5. Vâzife (maaş) ve masrafları vakıf gelirlerinden karşılanmak üzere, burada 

tahsîl edecek talebeye tedrîs ettirmek, vakfın mescidinde “evkât-ı hamse” (beş 

vakit)'de “edâ-yı salât” (namaz kıldıracak), Müslim cemâate imamlık edecek, 

muktedir ve gerekli şartları taşıyan 1 müderris efendi seçilip, ta'yîn olunacak ve 

müderrise yıllık 1.200 guruş “vazîfe” (ma'aş) verilecek. 

5. Medresede tahsîl-i ulûm edecek talebenin yiyecek, ısınma ve aydınlatma 

giderleri [kâfi mikdârda i'tâ olunacak] 106 

6. Medresede ikmâl-i tahsîl ve ahz-ı icâzet eyleyen talebeye, icâzette bire 

cübbe verilecek. 

7. Müderris ta'yininde, vâkıf hayatta olduğu zaman zarfında hiç kimse vâkıfa 

müdâhale etmeyecektir. Vâkıfın ölümü halinde müderris ta'yîni hususunda 

mütevellînin seçimi ve hâkimi'ş-şer'in onayı alınacaktır. Bu durumda da câmi 

ulemâsından, “ehliyet ve iktidârlı” tedrîs ve imâmeti yürütebilecek bir zât müderris 

                                                           
106  Vakfiyenin bu kısmında (bk. S.Ş.S., numara: 420, s. 189) okunamayan satırlar 

mevcuttur. Bundan dolayı, bu talebenin ısınma, yiyecek ve aydınlatma giderlerinin nasıl 
karşılanacağına dair gelirin nasıl veya hangi kaynaktan karşılanacağı tesbit 
edilememiştir. 
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ta'yin olunmalı, ancak vâkıfın neslinden aynı şartları hâiz biri olduğu takdîrde o tercih 

edilmeli ve yıllık 1.200 guruş vazîfe (ma'aş) verilecek. 

8. Müderris efendi ile bütün giderleri vakıf gelirlerinden karşılanacak olan 7 

nefer talebe “şuhûr-ı selâse-i mübâreke”de yani Receb, Şa'bân ve Ramazan 

aylarında, her gün gece namazından sonra Kur'ân'dan birer cüz olmak üzere üç 

ayda üç hatm-i şerîfi tamamlayacak, diğer günlerde ise sabah namazından sonra 

birer Yâsîn-i Şerîf tilâvet ve kıraat edeceklerdir. Bunların ecri (sevâbı) önce Hz. 

Muhammed Mustafa (S.A.V.) hazretlerinin ravza-i mutahharalarına, ikinci olarak 

vâkıfların ruhuna, üçüncü olarak bütün mü'mîn ve mü'minât ervâhına hediye ile 

mükellef olacaklardır. Bu şartı yerine getirmezlerse birinci ve ikinci def'a “tenbîh ve 

tevbîh” (uyarı ve tekdîr) olunup, üçüncü def'ada mütevellî tarafından medreseden 

tard ve ihrâc olunacak. 

9. Bedelleri vakıf gelirlerinden karşılanmak üzere her Ramazan ayında 

Mescid'de akşam namazını edâ edecek cemâate iftâriye olarak her gün birer 

vukiyyeden cem'an otuz vukiyye en iyisinden kırmızı üzüm satın alınıp, cemaat 

arasında taksim olunacak, su ihtiyâçları için en iyi su çeşmelerinden su te'min 

edilecek. 

10. Vakfın tevliyeti : Tevliyet, vâkıflar hayatta olduğu zaman zarfında 

müştereken, biri ölürse diğeri, ikisi de ölürse, vakıf gelirlerinden karşılanmak üzere 

senelik 500 guruş vazîfe (maaş) ile ehil, muktedir, emîn, müstakîm olmak kaydıyla 

vâkıf evlâdından “eslah ve erşed” (en Salih ve en büyük) erkek, eğer böyle bir evlâd 

bulunamıyorsa, ulemâ-i memleketin intihâbları ve hâkimü'ş-şer'in re'y ve ma'rifeti ile 

uygun biri vazîfelendirilecek. 

11. Vakfın gelirleri giderlerinden fazla olursa, fazla mikdâr öncelikle vâkıf 

ahfâd ve neslinden yardıma muhtac halde olanlar müşterek ve eşit mikdârda tevzî 

ve taksîm olunacaktır. Bu evsâfta birileri olmazsa, gelir fazlası yine fukaraya tevzî ve 

taksîm olunacak. 

3.3.3. Siirt’teki Vakıflara Dair Di ğer Kayıtlar 

Yukarıda ele aldığımız konuların dışında çeşitli vesileler ile Siirt şehri ve 

köylerinde bulunan bazı vakıflara dair de kayıtlar bulunmaktadır. Bunlar genellikle 

verâset meselelerinde ve alım satım muamelelerinde bir mülkü tarif için kullanılan 
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ifâdelerden ortaya çıkmış bulunuyor ki bunun da çoğunluğu yukarıda bahsettiğimiz 

Rahmiye Medresesi Vakfı'nın mülkleri tarifinden ibârettir. 

1. Gayran Karyesi Mescidi Vakfı  olan aynı köydeki bir bağçe107 

2. Şeyh Halef Vakfı  (herhalde Şeyh Halef Mahallesi'nde) tarlaları108 ve 

dükkanları109 

3. Şeyh Musa Vakfı tarlaları110 

4. Soyka Vakfı  dükkanları111 

5. Mahmudiye Medresesi Vakfı dükkanı112 

6. Kudüs-i Şerif Vakfı  (Siirt Bakkallar Çarşısı'nda) dükkanı113 

7. Câmi'u's-Sûk Vakfı  (Siirt Bakkallar Çarşısı'nda) dükkanı114 

8. Câmi'u'l-Kebîr Vakfı  (Kassâblar Çarşısı'nda) dükkanı115 

9. Mescidü'l-Uryân Vakfı  (Buğday Çarşısı'nda) dükkanı116 

10. Şeyh Mahmud Bayırzukak Mescidi Vakfı  (Câmi'u's-Sûk Çarşısı'nda) 

dükkanı117 

11. Hânü's-Sebil Vakfı  (Câmi'u's-Sûk Çarşısı'nda) dükkanı118 

12. Şeyh Hüseyin A ğa Vakfı  (Câmi'u's-Sûk Çarşısı'nda) dükkanı119 

13. Şâh-ı Nakşibendî Tekkesi Evkâfı : Siirt'in Fersaf Karyesi ahâlisinden 

Şeyh Sadeddin bin Şeyh Mehmed Efendi, açtığı davada, bir müddet önce vefât 

                                                           
107  S.Ş.S., numara: 420, s. 3 
108  S.Ş.S., numara: 420, s. 183 
109  S.Ş.S., numara: 420, s. 187 
110  S.Ş.S., numara: 420, s. 183 
111  S.Ş.S., numara: 420, s. 187 
112  S.Ş.S., numara: 420, s. 187 
113  S.Ş.S., numara: 420, s. 187 
114  S.Ş.S., numara: 420, s. 187 
115  S.Ş.S., numara: 420, s. 187 
116  S.Ş.S., numara: 420, s. 188 
117  S.Ş.S., numara: 420, s. 188 
118  S.Ş.S., numara: 420, s. 188 
119  S.Ş.S., numara: 420, s. 188 
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eden babasının bazı verese tarafından mirâsa ilâveten taksim edilmiş olan malları 

arasında, babası Şeyh Mehmed Efendi'nin bir zamanlar tevliyetini yaptığı Şah-ı 

Nakşibend Tekkesi Evkâfı'na aid malların da bulunduğunu beyân ile mugâyir-i şer'-i 

şerîf olan kısmet-i mezkûrenin feshiyle emvâl-i mevk ûfe ile emvâl-i 

mevrûsenin tefrîki ni taleb etmiştir. Bu meselenin halli için de Sur Mahallesi 

ahâlisiniden Süryani Nalbiyan Yosef veled-i Hanna'yı kendisine vekîl ta'yîn 

etmiştir.120 Bu hüccetin yazılma sebebi Yosef'in vekâletidir. Vakfa ait malların tefrîki 

ile ilgili gelişmeler hakkında defterde başka bir bilgi yoktur. 

 

                                                           
120  S.Ş.S., numara: 420, s. 92 
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SONUÇ 

420 numaralı ve 1894-1900 yıllarını içine alan Siirt Şer'iyye Sicil defteri, 

yukarıda yeri geldikçe belirttiğimiz gibi, klasik dönemlerde tek mahkeme olan şer'î 

mahkemelerin 1800'lü yılların başından itibâren, görevlerini başka kurum, kurul ve 

mahkemelerle bölüşmek durumunda olmaları sonucu, konu çeşitliliği azalmış, bir 

döneme denk gelmektedir. 

Defterde, mahkemeye intikal etmiş davalar nerdeyse aile hukuku gibi dar bir 

çerçeveye oturmuş gibidir. Mesela klasik şer'iyye sicil defterlerinde mahkemeye 

intikal eden vergi toplanması, fiyat tesbiti (narh), cinâyet, cürüm, asayiş, sefer 

zamanları güzergâhların bakımı, ordunun i'âşe ihtiyacı, asker toplanması, yol, köprü 

inşâsı gibi konular yer almamakla beraber, iktisat tarihi açısından istifade 

edilebilecek konular da mevcuttur. Özellikle Tereke ve veraset davalarından elde 

ettiğimiz sonuçlar, incelemiş olduğumuz dönemin iktisadi hayatına dair önemli 

bilgiler vermektedir. Bu kayıtlardan; arazi, ev, bağ, bahçe, hayvan fiyatları ve diğer 

eşya fiyatlarına dair geniş bilgiler elde etmekteyiz.  

Çalışmamız esnasında Siirt ile ilgili yapılmış çalışmaların az olması ve 

özellikle akademik konuda örnek alabileceğimiz doktora düzeyinde pek çalışma 

yapılmamış olması bu yörenin özellikle iktisadi açıdan yapabileceğimiz 

değerlendirmeleri sınırlandırmaktadır.    

420 Numaralı Siirt Şer’iyye sicil defterini incelemiş olduğumuzdan, Şer’i 

mahkemelere ve Mahkeme görevlilerine değinerek, Tanzimat öncesi ve sonrası 

yargı alanında yapılan düzenlemeler neticesi Siirt Mahkemesi'nde kadı yerine 

nâib’lerin görev yaptığını görmekteyiz. Ayrıca bu dönemlerde Nâiblerin de sadece 

şer'î mahkeme değil, diğer mahkemelere de başkanlık yaptığı görülmektedir. 

Đdârî teşkilât olarak Siirt bu dönemde Bitlis Vilâyeti'nin bir sancağı (livası) idi. 

Defterde Siirt'e bağlı merkez kazadan başka 4 kaza ile bunlara bağlı 3 nahiye, 

merkezde 14 mahalle ve birçok köyün adı geçmektedir. Ancak, bir kaynakta 

rastladığımız 570 Siirt köyü göz önüne alındığında defterdeki köy sayısı azdır. 
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Defterimizde Mahkemelere intikal eden konuların başında verâset davaları 

gelmektedir. Bunların çok az bir kısmı mirâs anlaşmazlıkları olup, genellikle 

davaların çoğu tereke taksimidir 

Devlet yetim çocuklara özel bir önem vermiştir. Kânûn gereği, çocukları 

ilgilendiren miras ve tereke davalarına muhakkak surette Eytâm Sandığı ve dolayısı 

ile Eytâm Müdürü doğrudan doğruya dahil olmaktaydı. Müslüman ve gayr-ı Müslim 

olmalarına bakılmaksızın, yetim çocukların para ve malları ile bakımı Eytâm 

Müdürü'nün kontrolü altındaydı. Eytam Sandığı'na intikal eden yetimlerin malları 

irbâh yani faiz karşılığı işletilmekte, ve  bu paralar verilirken, alan kimseden garanti 

ve kefil istenmekteydi. Dolayısı ile Eytâm Müdürü'nün seçimine büyük bir önem 

gösterilmekteydi. Elimizdeki defterde iki Eytâm Müdürü'nün vazife yaptığı 

görülmüştür. Eytâm Müdürünün atanması sırasında kendisinden nakdî ve aynî 

garanti istendiği gibi yine güvenilir birkaç kişinin kefâleti istenmekteydi. Eytâm 

Müdürü Livâ Meclisi'nin kabulü sonucu atanıyordu. 

Çocukların korunmasının diğer bir boyutu da vasî ta'yînidir. Vasîler genellikle 

akrabadan olmakla berâber, böyle bir kural olmadığı anlaşılıyor. Olgunluk çağına 

gelinceye kadar çocuklara akrabadan veyâ aynı köy veyahut mahalleden veyâ 

başka bir yerden güvenilir, doğru, âkil ve çocukların mallarına ihânet etmeyecek 

birisi vasî tayin ediliyor fakat bu vasî bir örneğimizde de görüldüğü gibi ağabey  bile 

olsa şartlara uymadığı takdirde azl edilebiliyordu. 

Mahkemelere intikâl eden davaların büyük bir kısmı da nafaka ve mehir gibi 

aile hukukuna giren meselelerdir. Burada, genellikle kendisini boşayan kocasından 

nafaka talep eden kadınlar söz konusudur. Kadınlar yalnız nafaka taleb etmeyip, 

kocalarında kalan mehirlerini de taleb etmektedirler. Bu bölge insanı için 

karakteristik olduğu sanılan başlık  meselesine dair herhangi bir kayıt yoktur. 

Defterde mehir ve nafaka talepleri ile ilgili birçok kayıt bulunmakla beraber 

evlenme akdine dair her hangi bir kayda rastlayamıyoruz. Boşanma, nafaka ve 

miras davalarından elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak, Siirt'te aile yapısı 

konusunda da fikir edinebiliyoruz. Mesela defterden tesbit edilen karı-koca-cocuk 

ilişkilerine dair tesbit edilen 122 kayıttan, 1'i üç evli olmak üzere ancak %10 
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civarında birden fazla kadınla evlilik olduğu görülmüştür. Bunun yanında ailelerin, bir 

hanede 16 çocuk olduğu görülmekle beraber, genellikle 3-4 çocuklu oldukları; 

çocuksuz aile sayısı 21, 1 çocuklu 20, 2 çocuklu 24, 3 çocuklu 19, 4 çocuklu 12, 5 

çocuklu 11, 6 çocuklu 7, 7 çocuklu 6, 8 çocuklu 1, 9 çocuklu 3, 10 çocuklu 1 ve 

nihâyet 16 çocuklu 1 aile tesbit edilmiştir. bu çocukların da eşit sayılabilecek 

miktarda kız (152) ve erkek (179) ten oluştuğu söylenilebilir.  

Bu dönemde  ¼ civârında çeşitli mezhep ve cemaatlere mensûp gayr-ı 

Müslim nüfus da yaşamaktaydı. Bunların ayrı bir köyü veya mahallesi olmayıp, 

genellikle Siirt merkezinde Müslümanlarla ve farklı gayr-ı Müslim mezhebe mensûp 

insanlarla iç içe yaşamaktaydılar. 

Mahkemeye intikal etmiş davaların 38'i gayr-ı Müslimlerle ilgilidir. Yani ya 

miras davası, tereke taksimi veya yetim gayr-ı Müslim çocukların söz konusu olduğu 

Eytâm Müdürü'nün müdâhil olduğu davalardır. Hatta gayr-ı Müslimlerin ayrı 

mahkemesi olmasına rağmen, gayrimüslimlerle ilgili boşanma davalarına 

rastlayamıyoruz.  

Muhtelif dava konularından çıkarabildiğimiz verilere göre, defterde eski Siirt 

evleri hakkında da bilgiler bulunmaktadır. Buna göre, Siirt'te bir odadan ibaret evler 

olduğu gibi, orta katlardan bahsedilmektedir ki bundan üç katlı evler bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Bunun yanında büyük evlerin geniş sofaları, aşağı yukarı her evde 

bir su kuyusu, Anadolu'nun genel yapısında olduğu gibi hayvan ahırı bulunduğu 

anlaşılmaktadır. 

Đslam inancı açısından önemli bir olay olan Defterde tesbit edilen konulardan 

biri de rü'yet-i hilâl (ayın görülmesi) meselesidir. Bu genellikle ramazan ayının, hac 

ayının ve bayramların başlangıç tarihini tesbit için güvenilir şahidlerin şahitliğine  

dayanarak, ayın başlangıcını tesbit için yapılıyordu. 

 Defterin kapsadığı tarihlerde Siirt'te birer nizâmiye ve redif askeri birlikleri de 

bulunmaktaydı. Tereke kayıtlarında çok mikdârda, vefât etmiş askerlerin 

terekelerinden de bahsedilmektedir. Bu terekesi olan askerlerin tamamı Siirt 
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dışındandır. Bu bir hayli yekun tutan askerlerin bir kısmının normal şartlarda öldüğü 

belirtiliyor ise de bir kısmının ölüm sebebi belirtilmemiştir. 

Ayrıca defterimizde sosyal bir yardım kuruluşu ve iktisadi işletme olarak da 

belirtilebilecek vakıf ve vakfiyelerden bahsedilmektedir.  Defterde uzunca bahsedilen 

Rahmiye Medresesi vakfiyesi araştırmamız açısından varmış elde ettiğimiz önemli 

verilerden biridir.   
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EKLER 

EK 1:  420 NUMARALI S ĐĐRT ŞER'ĐYYE SĐCĐL 
DEFTERĐNĐN TRANSKR ĐPSĐYONU 

Bismillâhirrahmânirrahîm ve bihî nesta‘în. 
Siird Müftîsi Mekremetlü Tevfîk Efendi'ye 
Mekremetlü Efendi; 
Fî 14 Rebî‘u'l-âhir sene [1]312 târîhinden i‘tibâren livâ niyâbetine ta‘yîn buyurulan Đbrahim Edhem Efendi'nin 

muvâsalatına değin niyâbet-i mezkûra vekâletine münâsibinin tevkîli vârid olan telgrafnâmesinde iş‘âr ve zât-ı 
fâdılâneleri emsâli vechile vekâlet-i mezkûreye tevkîliniz tensîb ve nâ’ib-i sâbık fazîletlü Ahmed Fazıl Efendi'ye de 
keyfiyet iş‘âr olunmuş olmağla bugünden i‘tibâren umûr-ı mevkûlenize devam eylemek siyâkında terkîm-i nemîkaya 
ibtidâr kılındı. 

Fî 14 Rebî‘u'l-âhir sene [1]312 ve fî 1 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 
Siird Mutasarrıfı Ali Rıza 

*** 
Sahife No : 1 
Hüküm No : 1 
Tarihi : 17 Rebiulahir 1312 
Numara : 1 
An asl Adana Vilâyet-i Celîlesi ahâlîsinden olup el-hâletü hâzihi Siird Duyûn-ı Umûmiye Nezâreti'nde 

Muhâsebe Başkitâbeti'nde müstahdem bulunan es-Seyyid Mehmed Esad Efendi ibn-i Đsmail Hakkı Efendi (*)Siird 
Mahkemesi'nde in‘ıkâd eden meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve tasvîr-i ani'l-merâm edüp kimesnesiz 
olup çend gün akdem li-ecli't-tebennî nezdime alup hâlâ zîr-i terbiyemde bulunan tahmînen dört yaşında Gülizar 
nâmında bir ve yine Fikriye nâmında ve el-hâletü hâzihi üç aylık diğer bir kız ki iki sağîre kızların mâlı olmadığından 
gayri kendülerini infâk ve iksâ eden zâhirde kimesneleri olmayup nafaka ve kisve bahâya eşedd-i ihtiyâcla muhtâclar 
olmalarıyla sağîretân-ı mezbûretânın nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyelerine harc u sarf içün men-
lehü'l-hakku't-taleb ve'l-ahz üzerine kıbel-i şer‘den kadr-ı ma‘rûf meblağ takdîr olunmak matlûbumdur deyü takrîr 
etdikde mûmâ-ileyh es-Seyyid Mehmed Esad Efendi'nin takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve nefsü'l-emre muvâfık ve 
zikri [âtî] meblağ hadd-i kifâyede idüği zeyl-i hüccetde muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver 
zâhir ve mütehakkık olmağın ol vechile sağîretân-ı mezbûretân Gülizar ve Fikriye'nin ber-vech-i muharrer nafaka ve 
kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyeleriyçün işbu târîh-i hüccetden i‘tibâren her birine şehrî kırk guruş ki cem‘an 
her ikisine şehrî seksen guruş farz ve takdîr olunup meblağ-ı mefrûza-i mezkûru harc u sarfa ve lede'l-hâce 
istidâneye ve inde'z-zafer men-lehü'l-hakku't-taleb ve'l-ahz üzerine rücû‘a kıbel-i şerî‘at-i garrâdan izn verilmeğin 
mâ-hüve'l-vâki‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşer min Rebî‘u'l-âhir li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 1 
Hüküm No : 2 
Tarihi : 18 Rebiulahir 1312 
Numara : 2 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Abdullah bin Sûfî 

Ömer bin Berho'nun ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl Sûfî Ömer nâm kimesne (*)Siird 
Mahkemesi'nde in‘ikâd eden meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine müteveffâ-yı mezbûrun vâlidesi ve ber-vech-i âtî 
vârisesi olduğu kezâlik iddi‘â eden mu‘arrefetü'z-zât Seto bint-i Yusuf nâm hâtûn hâzıra olduğu hâlde el-hâletü 
hâzihi livâ Eytâm Müdîri bulunan Bekir Sıdkı Efendi ibn-i Ahmed Ağa muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve tasvîr-i ani'l-
merâm edüp medîne-i Diyarbakır'da ârâm-sâz asâkir-i nizâmiye otuz ikinci alayının üçüncü taburunun ikinci 
bölüğünde hıdmet-i mükellefe-i askeriyyesini îfâ etmekde iken bundan akdem vefât eden oğlum ve mûrisimiz 
müteveffâ-yı mezbûr Abdullah'ın verâseti pederi bulunduğum benimle işbu hâzıra-i bi'l-meclis vâlidesi merkûme 
Seto bint-i Yusuf'a münhasıra olup bunlardan gayri vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk âhar 
kimesnesi olmamağla müteveffâ-yı merkûmun cihet-i karz-ı şer‘îden işbu hâzır-ı mûmâ-ileyh Bekir Efendi'nin 
zimmetinde on guruş alacağı olup kable'l-ahz ve'l-istîfâ vukû‘-ı vefâtıyla meblağ-ı mezkûr bi-hasebi'l-verâse bizlere 
irsen intikâl etmekle su’âl olunup meblağ-ı mezkûr on guruş hâlâ bizlere edâ ve teslîme medyûn-ı mûmâ-ileyhe 
tenbîh olunmak matlûbumuzdur deyü hâzıra olan ümm-i mezbûre Seto'nun tasdîkiyle da‘vâ etdikde lede's-su’âl 
mûmâ-ileyh Bekir Efendi dahi cevâbında fi'l-hakîka müteveffâ-yı merkûma cihet-i mebhûseden dolayı ber-vech-i 
muharrer on guruş verecek deyni idüğini ikrâr lâkin müdde‘iyân-ı merkûmânın verâsetleri ma‘lûmum değildir deyü 
inkâr etmekle ber-vech-i meşrûh verâset müdde‘âlarına mutâbık müdde‘iyân-ı merkûmândan (*)beyyine taleb 
olundukda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden olup li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân ve zât-ı mezbûreyi ârifân olan 
mezkûr Re’s Mahallesi ahâlîsinden Hacı Derviş bin Seyyid Abdullah bin Seyyid Taha ve Mehmed bin Yusuf bin Ali 
Kahraman nâm kimesneler ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında fi'l-hakîka müteveffâ nefer-i merkûm Abdullah'ın 
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vefâtında verâseti işbu hâzırân-ı merkûmân pederi Sûfî Ömer bin Berho ve vâlidesi Seto bint-i Yusuf'a münhasıradır 
bunlardan gayri vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk âhar kimesnesi olduğu ma‘lûmumuz değildir biz 
bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü edâ-i şehâdet etdiklerinde usûl-i şer‘iyyesine tevfîkan 
şâhidân-ı merkûmân evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mezkûr Re’s Mahallesi imâmı Mehmed Efendi 
ibn-i Hasan Efendi ibn-i Mehmed ve (*)muhtârı Yasin bin Heşin bin Yasin'den sırran ve ba‘dehû Mahkeme 
Mukayyidi Mehmed Efendi ibn-i Ferhad Ağa ibn-i Abdullah ve Mahkeme Mübâşiri Hüseyin Çavuş bin Ali bir 
Resto'dan sırran ve ba‘dehû alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağın 
mûcebince ba‘de'l-hükm ve't-tenbîh peder ve vâlide-i merkûmân Sûfî Ömer ve mu‘arrefete Seto nâm kimesneler 
meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda oğulları işbu bâ‘isü'l-vesîka (silik) verâse takrîr-i kelâm ve tasvîr-i ani'l-merâm edüp ber-
vech-i muharrer ahzına müstahıkk olduğumuz mebâliğ-i mahkûmün-bihâ-yı mezkûre on guruşu medyûn-ı mûmâ-
ileyhden [sh. 2]  (silik) müteveffâ-yı merkûmun mensûb olduğu tabur-ı mezkûr sandığında mevcûd olması tabî‘î olan 
muhallefât esmânını ahz u kabz ve me’hûzunu bizlere i‘tâ ve teslîme ve lede'l-îcâb tereke-i mezkûreye müte‘allık 
da‘vâ zuhûr ederse lâzım gelenlerden da‘vâya ve'l-hâsıl husûsât-ı mezkûre mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine 
murahhas ve muvaffak olmak üzre işbu hâzır-ı merkûm oğlumuz Bekir'i vekâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 
tarafımızdan vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledik ve merkûm Bekir dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i 
merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etdim dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-
şer‘î mâ-hüve'l-vâki‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâmin aşer min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve ve elf. 

*** 
Sahife No : 2 
Hüküm No : 3 
Tarihi : 23 Rebiulahir 1312 
Numara : 3 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Varaz Mahallesi ahâlîsinden 

ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden Yakob veled-i Maksimilko nâm kimesne (*)Siird Mahkemesi'nde 
in‘ikâd eden meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahalle-i mezkûr ahâlîsinden işbu bâ‘isü'l-vesîka Seyyid Musa bin Seyyid 
Hüseyin mahzarında tâyi‘an ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp pederimden mevrûsen müstakıllen uhde-i tasarruf ve 
temellükümde olan mezbûr Varaz Mahallesi'nde kâ’in bir tarafı Sûfî Đbrahim bin Hamido Fati ve bir tarafı birâderim 
Kato hâneleri ve iki tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd ve fevkânî bir oda ve tahtânî beş oda ve bir ayvan ve bir aralık ve 
bir havlu ve bir su kuyusunu müştemil bir bâb mülk menzilimi bundan akdem ya‘ni bin üç yüz on bir senesi şehr-i 
Recebü'l-ferd'in beşinci günü târîhinde tahrîr etdirüp mühr-i zâtımla ba‘de't-temhîr işbu hâzır-ı merkûm Seyyid 
Musa'nın yedine i‘tâ eylediğim bir kıt‘a şehâdetnâme nâtık olduğu üzre bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile iki bin guruş 
semen-i makbûz mukâbelesinde hâzır-ı mezbûr Musa'ya bey‘ u temlîk ve teslîm etdiğimde ol dahi menzil-i mahdûd-ı 
mezkûru ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm etdiğinden menzil-i mahdûd-ı mezkûrun mezbûr 
Musa'nın ber-vech-i meşrûh mülk-i müşterâsı olduğuna dâ’ir li-ecli'l-ihticâc yedine bir kıt‘a sened-i şer‘înin i‘tâsını 
taleb ederim deyü müşterî-i merkûm Seyyid Musa'nın tasdîkiyle merkûm Yakob takrîr ve fî mâ-ba‘d menzil-i 
mahdûd-ı mezkûr müşterî-i merkûm Seyyid Musa'nın mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yahtâr mutasarrıf olsun 
dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 2 
Hüküm No : 4 
Tarihi : 1 Cemaziyelevvel 1312 
Numara : 4 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde medîne-i Siird'in Nazif Mahallesi ahâlîsinden sâhib-i arz-ı hâl Halil bin Rezo 

nâm kimesne (*)Siird Mahkemesi'nde in‘ikâd eden meclis-i şer‘-i münîrde câr-ı mülâsıkı olan birâderi Hacı Đsmail bin 
el-mezbûr Rezo muvâcehesinde birâderim merkûm Hacı Đsmail bu kerre hâneme taraf inşâ ve ihdâs eylemiş olduğu 
ebniyenin temelini bi-gayri hakkın dîvârımın ba‘zı mahalleri üzerinde vaz‘ ve ilsâk eylediği gibi hânemin havlusuna 
taraf olan mülkümden dört parmak kadar yeri zabt ve hânesine idhâl etmekle bi'l-keşf ber-vech-i muharrer fuzûlî 
ta‘arruzâtının tahakkuku hâlinde ya hedmiyle hey’et-i asliyyesine ircâ‘ını ve olmadığı takdîrde kıymet-i misliyyesi 
olan altı yüz guruşu damânen ve hâlen bana te’diye ve i‘tâya mezbûr Hacı Đsmail'e tenbîh olunmak matlûbumdur 
deyü da‘vâ etdikde lede's-su’âl merkûm Hacı Đsmail dahi cevâbında benim inşâ eylediğim ebniyenin temelini ancak 
mülküm üzerinde vaz‘ etmiş deyü müdde‘î-i merkûmun müdde‘âsını inkâr ve mahall-i mezkûrun kezâlik ber-vech-i 
muharrer keşfini taleb eyledikde müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer da‘vâsı bir tezvîre mebnî olup olmadığının 
mahallinde icrâ-yı tahkîk ve keşfiyle netîce-i tahkîkâtın beyânı zımnında kıbel-i şer‘den i‘zâm kılınan mahkeme-i 
şer‘iyye kâtibi es-Seyyid Abdülaziz Efendi mahall-i münâza‘un-fîh-i mezbûra varup berây-ı keşf tarafeynin re’y ve 
intihâbıyla bulundurulan mi‘mârbaşılarından Hacı Şakir bin Đsmail ve Hacı Derviş ve Hacı Hasan ibney-i Abdi Tahlâlî 
nâm kimesnelerin huzûrlarıyla akd-i meclis-i şer‘-i âlî etdikde hâzır bulunan merkûmân Halil ve Hacı Đsmail meclis-i 
ma‘kûd-ı mezkûrda her biri başka başka takârîr-i meşrûhalarını yâd ve tezkârla muktezâ-yı şer‘înin icrâ ve infâzını 
taleb etdiklerinde ehl-i hibre bulunan hâzırûn-ı mûmâ-ileyhimin ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le dîvâr-ı mezkûru keşf ve 
mu‘âyene etdiklerinde merkûm Hacı Đsmail'in dîvârı kendü dîvârı üzerine vaz‘ olunduğuna dâ’ir merkûm Halil'in 
muhâkemeten vâki‘ olan iddi‘âsı mübâlağalı çıkup ancak mezbûr Hacı Đsmail ber-vech-i muharrer ihdâs eylediği 
dîvârını bir mikdâr ilsâk ve bir mikdâr merkûm Halil'in dîvârı üzerinde vaz‘ eylediği re’yü'l-ayn müşâhede edilüp bi't-
terâzî ta‘arruzât-ı mezkûreye bedelen iki yüz elli guruş kıymet takdîr olunup kıymet-i misliye-i mezkûrenin mûmâ-
ileyhe i‘tâ ve teslîm etmek üzre Hacı Đsmail (silik) i‘lâm-ı şer‘înin i‘tâsı iktizâ eylediğini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde 
zabt ve tahrîr ve hâzırûn-ı mûmâ-ileyhime ba‘de't-temhîr huzûr-ı şer‘a gelüp alâ-vukû‘ihî (silik) tenfîzü'ş-şer‘î 
mûcebince (silik) bir mikdâr vaz‘ ve bir mikdâr ilsâk-ı dîvârla ta‘arruzât-ı vâkı‘asına müdde‘î-i merkûm Halil'in 
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talebiyle [sh. 3]  semen-i misli olarak takdîr edilmiş olan mezkûr iki yüz elli guruş müdde‘î-i merkûm Halil'e damânen 
edâ ve teslîme mezbûr Hacı Đsmail'e tenbîh ve keşf-i mezkûra nazaran mülkünden dört parmak kadar yer zabt 
olunduğu hakkında vâki‘ olan müdde‘âsını sâbit olamayan merkûm Halil'in işbu da‘vâsıyla mezbûr Hacı Đsmail'e 
mu‘ârazadan men‘ olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi'l-vâhid min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 3 
Hüküm No : 5 
Tarihi : 23 Rebiulahir 1312 
Numara : 5 
Medîne-i Siird'in Karakol Mahallesi ahâlîsinden sâhib-i arz-ı hâl Resül bin Abdo (*)Siird Mahkemesi'nde 

in‘ikâd eden meclis-i şer‘-i münîrde medîne-i Siird'e mülhak Gayran(?) karyesi ahâlîsinden Abuzid bin Abdullah 
muvâcehesinde yedimde olup işbu meclis-i şer‘a ibrâz eylediğim bin üç yüz on senesi şehr-i Mayıs'ın birinci günü 
târîhlü ve'l-mukırru bimâ-fîhi Abuzid bin Abdullah el-Hayrani imzâ ve abduhû Abuzid mühürlü bir kıt‘a Arabiyyü'l-
ibâre şehâdetnâme nazık olduğu üzre mezbûr Abuzid'in karye-i mezkûrede mâlik ve mutasarrıf olduğu bir tarafı 
Ahmed bin Mirza bağı ve bir tarafı Abdülfettah bin Yusuf bağçesi ve bir tarafı karye mescidinin vakf bağçesi ve taraf-
ı râbi‘i mezbûr Abuzid'in diğer bağçesi ile mahdûd bir kıt‘a bağçe ile hâvî olduğu eşcâr-ı mağrûsesini târîh-i 
mezkûrda zeyl-i şehâdetnâme-i mezkûrede isimleri muharrer müslimîn mahzarında bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile iki 
yüz kırk beş guruş semen-i medfû‘ ve makbûz mukâbelesinde bana bey‘ bâ-temlîk ve ben dahi ber-vech-i muharrer 
bağçe-i mahdûde-i mezkûreyi iştirâ ve temellük ve def‘-i semen eyledikden sonra bu kerre bağçe-i mezkûrenin 
teslîmini taleb eyledimse de teslîminden imtinâ‘ etmekde olmağla su’âl olunup bağçe-i mahdûde-i mezkûreyi hâlen 
bana teslîme mezbûr Abuzid'e tenbîh olunmak matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde lede's-su’âl mezbûr Abuzid dahi 
cevâbında müdde‘î-i merkûmun ber-vech-i muharrer tahdîd eylediği bağçe-i mezkûre târîh-i şehâdetnâme-i 
mezkûreye kadar mülkü olduğunu ve bağçe-i mahdûde-i mezkûrenin nısf-ı şâyi‘ini müdde‘î-i merkûmun kendü 
zimmetinde terâküm etmiş olduğu iki yüz kırk beş guruş semenle müdde‘î-i merkûm Resül'e bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î 
ile bey‘ etdiğini ikrâr lâkin bağçe-i mezkûrenin mecmû‘unu satmamışım deyü inkâr etmekle ber-minvâl-i meşrûh 
müdde‘âsına mutâbık müdde‘î-i merkûm Resül'den (*)beyyine taleb olundukda beyân ve isimleri zabıt cerîdesinde 
kayd olunan şühûdun ikâmesini esnâ-yı mahkemede müdde‘â-aleyh merkûm Abuzid meclis-i ma‘kûd-ı mezkûra 
gelüp hâzır bulunan müdde‘î-i merkûm Resül mahzarında takrîr-i kelâm ve tasvîr-i ani'l-merâm edüp ber-vech-i 
muharrer hudûdı gösterilen bağçe ile derûnundaki eşcâr ve mağrûsâtını fi'l-hakîka mübrez şehâdetnâme-i mezkûre 
mûcebince târîh-i mezkûrda ber-vech-i muharrer iki yüz kırk beş guruş semen-i makbûz mukâbelesinde bey‘-i bât-ı 
sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve temlîk etdiğimde ol dahi ber-vech-i muharrer bağçe-i mahdûde-i mezkûreyi iştirâ ve temellük 
etmekle şimdi dahi bey‘-i mezkûru tasdîkan bağçe-i mahdûde-i mezkûreyi müşterî-i merkûma teslîm etdim fî mâ-
ba‘d bağçe-i mahdûde-i mezkûre merkûm Resül'ün müşterâsıdır derûnunda aslâ ve kat‘â bir gûne alâka ve 
medhalim yokdur keyfe mâ-yeşâ ve yahtâr mütemellik ve mutasarrıf olsun dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ 
bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min Rebî‘u'l-âhir li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 3 
Hüküm No : 6 
Tarihi : 27 Rebiulahir 1312 
Numara : 6 
Katîl-i âti'l-beyânın mahallinde icrâ-yı keşfi zımnında kıbel-i şer‘den mürsel mahkeme-i şer‘iyye kâtibi es-

Seyyid Abdülaziz Vehbi Efendi medîne-i Siird'in Bâbü'l-Garb Mahallesi ahâlîsinden ber-vech-i âtî cerîhan vefât eden 
Hasan bin Yasin bin Hamo'nun (*)hânesine varup derûnunda akd-i meclis-i şer‘-i âlî etdikde katîl-i mezbûrun hasran 
vârisleri olan mu‘arrefâtü'z-zât zevcesi Ano bint-i Hacı Đsmail ile li-ebeveyn hemşîreleri Şirin ve Zelfi ve Fatıma ve li-
ebeveyn müteveffâ er karındaşı oğlu Sülümo nâm kimesneler meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda her biri bi'l-verâse takrîr-i 
kelâm edüp Eruh kazâsında kâ’in Muten nâmında iki karye olup birisi Muten-i Ömer ve diğeri Muten-i Seyyid denilir 
mûrisimiz katîl-i mezbûr ise ba‘zı umûr ve husûsât-ı zâtiyesi zımnında mezkûr Muten-i Ömer karyesinde olduğu 
hâlde biz görmemişüz ve esnâ-yı vak‘ada orada değildik lâkin sonra Danzi karyeli Ömer'in bizlere i‘tâ eylediği 
ma‘lûmâta nazaran gûyâ işbu târîh-i vesîkadan iki gün akdem bir gün ikindi vakti Muten-i Seyyid karyesinden gelen 
Seyyid Ahmed'in murâbahacılarından isimlerini bilmediğimiz ve hâlâ gâ’ib ani'l-belde olan birkaç kişi gelüp Muten-i 
Ömer karyesi ahâlîsi üzerine muhâceme ve müsâdeme etdiklerinde orada bulunmuş olan katîl-i mezbûr tarafeynin 
aralarına girüp bir vukû‘ât olmamak içün tefrîklerine sa‘y etdiğinde hemân murâbahacılar mezbûrun üzerine 
hücûmla başının tepesinden cinsi ve nev‘i ma‘lûmumuz olmayan bir âlet ile başının iki yerinden ve bir de sağ 
kolundan cerh edüp cürûhât-ı mezkûreden müte’essiren bir buçuk sâ‘at mürûrunda karye-i mezkûrede fevt olduğunu 
merkûm Ömer bizlere ihbâr etdikde derhâl bizlerden mezbûr Selmo ile birkaç kişi karye-i mezkûreye varup 
cenâzesini buraya nakl ve işbu meclise vaz‘ etdiklerinden bi'l-mu‘âyene keşfini taleb ederiz dediklerinde kâtib-i 
mûmâ-ileyh orada hâzır bulunan mahalle-i mezkûre (*)muhtârı Seyyid Hasan ve ihtiyâr meclisi a‘zâsından Hacı 
Đsmail nâm müslimîn ile ma‘an katîl-i mezbûrun lâşesini bi'l-cümle a‘zâsını nazar ve mu‘âyene etdiklerinde fi'l-hakîka 
katîl-i mezbûr başının tepesinden iki ve sağ kolundan bir ki lâşesinde üç cerîha olduğunu ve cerîhalar eserinden 
lâşesinde kara bere olduğunu kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde zabt ve tahrîr ve hâzırûn-ı merkûmûna ba‘de't-temhîr 
huzûr-ı şer‘a gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevm 27 Rebî‘u'l-âhir sene 1312. 
[Derkenâr]: Đşbu i‘lâm livâ müstantıklığına tevdî‘ kılınmışdır. 
Fî 17 Mayıs sene [1]311. 
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*** 
Sahife No : 4 
Hüküm No : 7 
Tarihi : 10 Cemaziyelevvel 1312 
Numara : 7 
Nâ’ib-i sâbık Fazıl Efendi zamânında tutulan i‘lâmât sicilinin üç yüz seksen üçüncü sahîfesinde mukayyed 

yüz kırk iki numarolu kassâm defteri zahrına yazılan muktezâdır ber-vech-i zîr beyân olunur. 

 Guruş Para 

Müteveffâ-yı merkûmun ba‘de'l-ihrâci'l-masârıf işbu derûn-ı kassâmda beyân olunan tereke yekûnü 10325 13 

Gabaliye mültezimi Hacı İsmail'in kırk aded ester yükünden ibâret olan zehâ’ir-i mezkûre üzerine lâzım gelen 
ücreti 

80 - 

 10285 13 

Kolculuk sıfatıyla zehâ’ir-i mezkûre başında bulundurulan Bekir bin Esad Tebo'nun maktû‘ ücreti 100 - 
 10185 13 

Zevce-i müteveffâ-yı merkûmun tereke-i mezkûreden rub‘ hissesi 2546 10 

Sahhü'l-bâkî 7638 30 

Yalnız yedi bin altı yüz otuz sekiz guruş otuz paradır. 

 Guruş Para 

Zehâ’irden aynen almadığı hissesi 1567 21 

Emvâlden isâbet eden hissesi 978 29 

 2546 10 
Kable hitâmü'l-müddeti infisâli vukû‘ bulan nâ’ib-ı sâbık Fazıl Efendi'nin zamânında tanzîm ve i‘tâ olunan 

işbu defter-i kassâmda gösterilüp terekenin keyûn-ı umûmîsinden ihrâc olunan masârıf-ı mübreme miyânında beyân 
ve idhâli lâzım gelürken nasılsa hatm-i defter olunup idhâli yoluna gidilmeyen Gebaliye mültezimi Hacı Đsmail bin 
Rendo ve Kolcu Bekir bin Esad Teyno'nun ber-vech-i bâlâ ücurât-ı maktû‘aları olan yüz seksen guruşun defter-i 
kassâm-ı mezkûra idhâliyle taraflarına i‘tâsı zımnında vekâlet-i âcizî zamânında merkûmân taraflarından makâm-ı 
mutasarrıfîye verilüp îfâ-yı muktezâsı zımnında mahkemeye havâle buyurulan istid‘â üzerine ücurât-ı mezkûrenin 
mikdâr ve hakîkati mukaddemâ tahrîr-i tereke zımnında me’mûren tereke mahalline i‘zâm kılınmış ve ol hâlde vukûf-
ı tâmları bulunmuş olan Hazîne Me’mûru Đsmail ve Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendilerden soruldukda fi'l-hakîka 
merkûmânın ber-vech-i muharrer yüz seksen guruşa müstahıkk bulunduklarını müş‘ir mahkemeye i‘tâ olunan 
mûmâ-ileyhimânın fî 26 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîhlü beyânnâmelerinden anlaşılmışdır binâ’en-aleyh mezkûr 
yüz seksen guruşun bâlâda murakkam yekûn-ı terekeden ihrâc ve tenzîli icrâ olunup ol hâlde zevce-i mezbûrenin 
mu‘âmele-i sâbıka mûcebince nakden almış olduğu bin yirmi üç guruş otuz iki paradan fazla me’hûzâtı olan kırk beş 
guruş üç paranın mezbûreden istirdâdıyla mâl sandığına teslîm olundukdan sonra mezbûr Hacı Đsmail'e seksen ve 
Bekir'e yüz guruş ki cem‘an yüz seksen guruş i‘tâ olunmak üzre işbu zahr-ı kassâmda şerh ve temhîr kılındı. 

Fi'l-yemvi'l-âşir min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 4 
Hüküm No : 8 
Tarihi : 18 Cemaziyelevvel 1312 
Numara : 8 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden 

ve jandarma taburunun piyâde ikinci bölüğü efrâdından iken bundan akdem katîlen vefât eden Taceddin'in pederi ve 
ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl Hacı Ömer bin Molla Đsmail nâm kimesne nefsinden 
asâleten ve müteveffâ-yı mezbûrun âti'l-beyân evlâd-ı sıgârı taraflarından vesâyeten (*)Siird Mahkemesi'nde in‘ikâd 
eden meclis-i şer‘-i münîrde livâ-i mezkûr emîn-i beytü'l-mâlı tarafından vekâleten gönderilen muhâsebe-i livâ 
ketebesinden Behcet Efendi ibn-i Yusuf Ağa muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp mârru'z-zikr tabur 
ve bölük efrâdından olup bundan akdem katîlen vukû‘-ı vefâtıyla zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamak 
zu‘muyla terekesine emîn-i beytü'l-mâlın vaz‘-ı yed eylediği müteveffâ-yı merkûmun verâseti pederi bulunduğum 
benimle taht-ı vesâyetimde olan sulbiye sağîre kızları Dilali ve Hayriye ve gâ’ibân ani’l-meclis olan zevce-i menkûha-
i metrûkeleri Reyhani bint-i Đbrahim ve Halime bint-i Ömer ve vâlidesi Đmsali bint-i Mahmud'a münhasıra olup bizden 
gayri zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine mustahıkk-ı âhar kimesnesi olmamağla ve müteveffâ-yı 
merkûmun hıdmet-i mebhûsesinden dolayı mensûb olduğu tabur-ı mezkûr sandığında ma‘âş ve bedel-i 
ta‘yînâtından bin üç yüz otuz iki guruş on parayı sandık-ı mezkûrdan kable'l-ahz ve'l-istîfâ mezbûr Taceddin vefât 
edüp terekesi bi-hasebi'l-verâse benimle verese-i merkûmûna intikâl etmekle su’âl olunup mebâliğ-i mezkûreyi 
sandık-ı mezkûrdan olarak hâlen bana i‘tâ ve teslîme vekîl-i mûmâ-ileyhe tenbîh olunmak matlûbumdur deyü da‘vâ 
etdikde lede's-su’âl vekîl-i mûmâ-ileyh dahi cevâbında fi'l-hakîka müteveffâ nefer-i merkûmun tabur-ı mezkûr 
tarafından yazılan bin üç yüz on senesi şehr-i Eylül'ün onuncu günü târîhlü ve doksan üç numarolu derkenâra 
nazaran tabur-ı mezkûr sandığında mezkûrü'l-mikdâr istihkâkı olduğunu ikrâr lâkin verese-i mezbûrûnun ber-vech-i 
minvâl-i meşrûh verâsetleri ma‘lûmum değildir deyü inkâr etmekle ber-minvâl-i meşrûh verâset müdde‘âsına 
mutâbık müdde‘î-i merkûm Hacı Ömer'den (*)beyyine taleb olundukda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden olup li-ecli'ş-
şehâde meclis-i şer‘a hâzırân ve zât-ı mezbûrâtı ârifân olan mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Abdi Efendi ibn-i 
Abdülgani bin Hacı Mehmed Efendi ve Musa Efendi bin Molla Đsmail bin Đbrahim nâm kimesneler ale'l-infirâd istişhâd 
olunduklarında fi'l-hakîka müteveffâ-yı merkûm Taceddin bin Hacı Ömer bin Molla Đsmail'in verâsesi pederi işbu 
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müdde‘î-i merkûm Hacı Ömer ile sulbiye sağîre kızları Dilali ve Hayriye ve gâ’ibân ani’l-meclis olan zevcetân-ı 
mezkûretân-ı metrûketânı Reyhan bint-i Đbrahim ve Halime bint-i Ömer ve vâlidesi Đmsali bint-i Mahmud'a 
münhasıradır bunlardan gayri vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk-ı âhar kimesnesi olduğu 
ma‘lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ 
bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde şâhidân-ı mûmâ-ileyhimâ evvelâ bâ-varaka-i 
mestûre mensûb oldukları mezkûr Nazif Mahallesi imâmı Yusuf Efendi ibn-i Abdürrezzak Efendi ibn-i Hacı Mehmed 
Efendi ve (*)muhtârı Sûfî Hasan bin Rendo bin Hallo'dan sırran ve ba‘dehû Mahkeme Mukayyidi Mehmed Efendi 
ibn-i Ferhad Ağa [sh. 5]  bin Abdullah ve Eytâm Müdîri Bekir Efendi ibn-i Ahmed Ağa bin Hacı Mehmed'den bi'l-
muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağın mûcebince ba‘de'l-hükm 
verese-i merkûmûna â’id olan mebâliğ-i mezkûrenin lüzûm-ı i‘tâsı sandık-ı mezkûra izâfetle vekîl-i mûmâ-ileyhe 
tenbîh olunduğu tescîl ve i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâmin aşer min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 5 
Hüküm No : 9 
Tarihi : 21 Cemaziyelevvel 1312 
Numara : 9 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi ahâlîsinden 

ve jandarma taburunun piyâde birinci bölüğü yüzbaşısı iken bundan akdem vefât eden Yusuf Ağa bin Hacı Mehmed 
bin Yakub'un oğlu ve ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl Behcet Efendi bin el-mûmâ-ileyh 
Yusuf Ağa (*)Siird Mahkemesi'nde in‘ikâd eden meclis-i şer‘-i münîrde livâ-i mezkûr emîn-i beytü'l-mâlı tarafından 
vekâleten gönderilen muhâsebe-i livâ ketebesinden Mustafa Efendi ibn-i es-Seyyid Hamid muvâcehesinde üzerine 
da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp mârru'z-zikr tabur ve bölük yüzbaşısı olup bundan akdem vukû‘-ı vefâtıyla zâhirde vâris-
i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamak zu‘muyla terekesine emîn-i beytü'l-mâlın vaz‘-ı yed eylediği müteveffâ-yı mûmâ-ileyh 
Yusuf Ağa'nın verâseti sulbî kebîr oğlu bulunduğum benimle gâ’ib ani’l-meclis diğer sulbî kebîr oğlu Đsmail Efendi ve 
zevce-i menkûha-i metrûkesi Leyli bint-i Ali ve sulbiye kebîre kızları Münire ve Mümine'ye münhasıra olup bunlardan 
gayri vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk-ı âhar kimesnesi olmamağla ve müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin 
hıdmet-i mebhûsesinden dolayı mensûb olduğu tabur-ı mezkûr sandığında ma‘âş ve bedel-i ta‘yînâtından istihkâkı 
bulunan iki bin guruşu sandık-ı mezkûrdan kable'l-ahz ve'l-istîfâ mûmâ-ileyh Yusuf Ağa vefât edüp terekesi bi-
hasebi'l-verese benimle verese-i merkûmûna irsen intikâl etmekle su’âl olunup mebâliğ-i mezkûreyi sandık-ı 
mezkûrdan olarak hâlen bana i‘tâ ve teslîme vekîl-i mûmâ-ileyhe tenbîh olunmak matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde 
lede's-su’âl vekîl-i mûmâ-ileyh dahi cevâbında fi'l-hakîka müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin tabur-ı mezkûr sandığında 
mezkûrü'l-mikdâr istihkâkı olduğunu ikrâr lâkin verese-i mûmâ-ileyhimin ber-minvâl-i meşrûh verâsetleri ma‘lûmum 
değildir deyü inkâr etmekle ber-minvâl-i muharrer verâset müdde‘âsına mutâbık mûmâ-ileyh Behcet Efendi'den 
(*)beyyine taleb olundukda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden olup li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân ve zevât-ı 
mezbûrâtı ârifân olan Nazif Mahallesi ahâlîsinden Abdi Efendi ibn-i Abdülgani bin Hacı Hasan ve Musa Efendi bin 
Molla Đsmail bin Şeyh Đbrahim nâm kimesneler ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında fi'l-hakîka müteveffâ-yı mûmâ-
ileyh Yusuf Ağa bin Hacı Ahmed bin Yakub'un verâseti işbu hâzır-ı mûmâ-ileyh sulbî kebîr oğlu Đsmail Efendi ve 
zâtları ma‘lûmumuz olan zevce-i menkûha-i metrûkesi Leyli bint-i Ali ve sulbiye kebîre kızları Münire ve Mümine'ye 
münhasıradır bunlardan gayri vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk-ı âhar kimesnesi olduğu 
ma‘lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefikü'l-lafz ve'l-ma‘nâ 
bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde şâhidân-ı mûmâ-ileyhimâ evvelâ bâ-varaka-i 
mestûre mensûb oldukları mezkûr Nazif Mahallesi imâmı Yusuf Efendi bin Abdürrezzak Efendi bin Hacı Mehmed 
Efendi ve (*)muhtârı Sûfî Hasan bin Rendo bin Hallo'dan sırran ve ba‘dehû Mahkeme Mukayyidi Mehmed Efendi bin 
Ferhad Ağa bin Abdullah ve Eytâm Müdîri Bekir Efendi bin Ahmed Ağa bin Mahmud'dan bi'l-muvâcehe alenen 
lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağın mûcebince ba‘de'l-hükm verese-i 
merkûmûna â’id olan mebâliğ-i mezkûrenin lüzûm-ı i‘tâsı sandık-ı mezkûra izâfetle vekîl-i mûmâ-ileyhe tenbîh 
olunduğu tescîl ve i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-vâhid ve'l-ışrîn min Cemâziye'l-evvel li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 5 
Hüküm No : 10 
Tarihi : 25 Cemaziyelevvel 1312 
Numara : 10 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan medîne-i Siird mahallesinden Bâbü'l-Garb Mahallesi 

ahâlîsinden Yusuf Efendi bin Molla Musa'nın zevce-i menkûhası sâhibet-i arz-ı hâl Hayriye Hanım bint-i Hacı Nuri 
Bey'in tahakkkuk eden ma‘zeret-i meşrû‘asına binâ’en zikri âtî takrîri mahallinde istimâ‘ ve zabt ve tahrîr etmek üzre 
bi'l-iltimâs kıbel-i şer‘den mürsel mahkeme-i şer‘iyye kâtibi Abdülaziz Vehbi Efendi mûmâ-ileyh Yusuf Efendi'nin 
(*)hânesine varup derûnunda akd-i meclis-i şer‘-i âlî etdikde zâtı mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Molla Taha bin 
Molla Hasan Efendi bin Molla Mehmed Efendi ve Molla Đsa bin Molla Abdülaziz bin Molla Abdurrahim ta‘rîfleriyle 
mu‘arrefe mûmâ-ileyhâ Hayriye Hanım meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda müteveffâ-yı âti'l-beyânın âti'z-zikr istihkâkına bi-
hasebi'l-me’mûriye zabt edüp vermemekde bulunan muhâsebe-i livâ ketebesinden Behcet Efendi bin Yusuf Ağa 
muvâcehesinde takrîr-i kelâm edüp zevc-i sâbıkım olan Dördüncü Ordu-yı Hümâyûn Nizâmiye yirmi dokuzuncu 
alayının birinci taburunun ikinci bölük yüzbaşısı müteveffâ Đbrahim Efendi bin Hüseyin'in vefâtından sonra sulbî oğlu 
Đbrahim Hakkı'ya Siird Mâl Sandığı'ndan almak üzre şehriye seksen yedi guruş yirmişer paradan muhassas olan 
tekâ‘üd ma‘âşından dolayı terâkümde olan bin beş yüz yirmi dokuz guruşu sandık-ı mezkûrdan kable'l-ahz ve'l-istîfâ 
oğlum mezbûr Đbrahim Hakkı vefât edüp verâseti vâlidesi bulunduğum bana münhasıra olup benden gayri vâris-i 
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ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamağla mebla-ğı mezbûr bi-hasebi'l-verâse bana â’id ve râci‘ ve müntakil olmağla ol vechile 
sandık-ı mezkûrdan hâlen bana i‘tâ ve teslîme vekîl-i mûmâ-ileyhe tenbîh olunmak matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde 
lede's-su’âl vekîl-i mûmâ-ileyh dahi cevâbında fi'l-hakîka müteveffâ-yı mezbûr Đbrahim Hakkı'nın husûs-ı mezkûrdan 
dolayı Siird Mâl Sandığı'nda ber-vech-i muharrer bin beş yüz yirmi dokuz guruş terâkemdü istihkâkı olduğunu ikrâr 
lâkin müdde‘iye-i mûmâ-ileyhânın ber-vech-i meşrûh verâseti ma‘lûmum değildir deyü inkâr [sh. 6]  eylemekle ber-
vech-i meşrûh verâset müdde‘âsına mutâbık müdde‘iye-i mûmâ-ileyhâdan (*)beyyine taleb olundukda adl-i [udûl-i] 
ahrâr-ı ricâl-i müslimînden olup li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân ve zevât-ı mezbûreyi ârifân olan mahalle-i 
mezkûre ahâlîsinden Molla Mahmud ve Molla Taha ibneyi'l-mûmâ-ileyh Molla Hasan Efendi bin Molla Mehmed nâm 
kimesneler ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında isrü'l-istişhâde fi'l-hakîka müteveffâ-yı merkûm Đbrahim Hakkı ibn-i 
Đbrahim Efendi bin Hüseyin'in bundan akdem Siird'de vukû‘-ı vefâtında verâseti işbu hâzıra-i mûmâ-ileyhâ Hayriye 
Hanım vâlidesi olduğu cihetle kendüsüne münhasıradır bundan gayri zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve 
terekesine müstahıkk-ı âhar kimesnesi olduğu ma‘lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet 
dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye 
etdiklerinde şâhidân-ı mûmâ-ileyhimâ evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mezkûr Bâbü'l-Garb Mahallesi 
imâmı Molla Mehmed Efendi bin Molla Hasan Efendi bin Molla Mehmed Efendi ve (*)muhtârı Seyyid Hasan bin 
Üstâd Abdullah bin es-Seyyid Ahmed'den sırran ve ba‘dehû Mahkeme Mukayyidi Mehmed Efendi bin Ferhad Ağa 
bin Abdullah ve Eytâm Müdîri Bekir Efendi bin Ahmed Ağa bin Hacı Mahmud'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-
tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunduğu kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde zabt ve tahrîr ve 
hâzırûn-ı merkûmûna ba‘de't-temhîr meclis-i şer‘a gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr eylediği gibi verdikleri bir kıt‘a 
beyânnâmeden dahi münfehim olmağın mûcebince ba‘de'l-hükm vârise-i mûmâ-ileyhâya â’id olan meblağ-ı 
mezkûrun lüzûm-ı i‘tâsı sandık-ı mezkûra izâfetle vekîl-i mûmâ-ileyhe tenbîh olunduğu tescîl ve i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 6 
Hüküm No : 11 
Tarihi : 29 Cemaziyelevvel 1312 
Numara : 11 
An asl Kemah kazâsı dâhilinde Tortum nâhiyesi kurâsından Sürbahan karyesi ahâlîsinden olup Dördüncü 

Ordu-yı Hümâyûn Nizâmiye otuz birinci alayın el-hâletü hâzihi Hıtta-i Irakiye'de medîne-i Kerkük'de ârâm-sâz ikinci 
taburunun ikinci bölüğü yüzbaşısı iken bundan akdem tabur-ı mezkûrda vefât eden Hüseyin Ağa bin Mustafa'nın 
zevce-i metrûkesi olup hâlâ Aziziye kazâsında gâ’ibeti ani'l-belde Zekiye Hanım bint-i Đbrahim ile yine gâ’ibeteyn 
ani'l-belde olup el-hâletü hâzihi mezkûr Sürbahan karyesinde sâkine kebîr er karındaşları Mustafa ve Mehmed'e 
münhasıra olduğu tahakkuk eden bin üç yüz on senesinin Rebî‘u'l-evvel gurresi târîh ve iki yüz on iki numarolu Siird 
Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nde mukayyed bir kıt‘a kassâmın nâtık olduğu târîhde yekûn-ı terekesi on altı bin iki yüz otuz 
sekiz guruş on paradan gayri bu kerre müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hüseyin Ağa'nın terekesinden olarak mezkûr Siird'e 
mülhak Tillo karyesi meşâyihinden Şeyh Derviş Efendi bin Şeyh Hamza Efendi'nin zimmetinde bâ-sened zuhûr 
edüp Eytâm Müdîri Bekir Efendi bin Ahmed Ağa hâzır olduğu bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr edilen otuz aded aynı lira-
yı Osmânî hakkında tereke-i zâhire-i müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân 
olunur. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Fî 1 Ağustos(?) sene [1]308 târîhlü bâ-sened mûmâ-ileyh Şeyh Derviş Efendi zimmetinde zuhûr edüp 

ma‘rifet-i şer‘le tahsîl olunan aynı yüzlük lira-yı Osmânî: 30 aded. 
Cem‘an yekûn-ı tereke: 3000 guruş. 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
75 guruş 

Dellâliyye 
60 guruş 

Kaydiyye 
4 guruş 20 para 

Pul 
2 guruş 10 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 141 guruş 30 para. 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-verese: 2858 guruş 10 para. 
Mesele-i rub‘ bâkî:  

Zevce-i gâ’ibe mezbûre Zekiye Hanım'ın 
hissesi 
714 guruş 

Birâderi gâ’ib-i mezbûr Mustafa'nın 
hissesi 
1072 guruş 

Diğer birâderi gâ’ib-i mezbûr Mehmed'in 
hissesi 
1072 guruş 

Yekûn-i sihâm-ı vereseti'l-merkûme: 2858 guruş. 
Küsr: 10 para. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hüseyin Ağa'nın Siird'e mülhak Tillo 

karyesi meşâyihinden Şeyh Derviş Efendi bin Şeyh Hamza Efendi'de bâ-sened zuhûr edüp ma‘rifet-i şer‘le zabt ve 
tahrîr edilen emvâl-i metrûke-i zâhiresi sahhu'l-bâkî iki bin sekiz yüz elli sekiz guruş on para olup gâ’ibeyn ani'l-belde 
verese-i mezbûrûnun usûlen verâsetleri tahakkuk etdikde kendülerine verilmek üzre ber-vech-i muharrer hısas-ı 
müfrezeleri olan iki bin sekiz yüz elli sekiz guruş on para li-ecli'l-istirbâh defter-i kassâmıyla ma‘an Siird Eytâm 
Sandığı'na vaz‘ ve teslîm olunduğunu mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

[Derkenar]:  2858 guruş 
Müteveffâ Yüzbaşı Hüseyin Ağa'nın terekesinden olarak mu’ahharan Tillo karyeli Şeyh Derviş Efendi'de 

zuhûr edüp ma‘rifet-i şer‘le tahrîr olunan ber-vech-i bâlâ yalnız iki bin sekiz yüz elli sekiz guruş on para fî 29 
Cemâziye'l-evvel sene [1]312 târîh ve on bir numarolu defter-i kassâm mûcebince Eytâm Sandığına berây-ı irbâh 
ma‘a defter-i kassâm teslîm olunduğunu mübeyyin işbu ilmuhaber temhîran i‘tâ kılındı. 

Fî 29 Cemâziye'l-evvel sene [1]312. 

*** 
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Sahife No : 7 
Hüküm No : 12 
Tarihi : 5 Cemaziyelahir 1312 
Numara : 12 
Medîne-i Siird'e mülhak Tillo kasabası mahallâtından Molla Abdullah Mahallesi ahâlîsinden gâ’ib ani'l-belde 

Mahmud bin Hacı Salih bin Yusuf’un zevce-i menkûha-i metrûkesi karye-i mezkûreden Şeyh Đsmail Fakirullah 
Mahallesi sâkinelerinden ma‘rifetü'z-zât sâhibe-i arz-ı hâl ve bâ‘isetü'l-vesîka Seyhan bint-i Hacı Abdurrahman bi'z-
zât mezkûr Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'ne gelüp ber-vech-i âtî takrîr-i kelâm ve tasvîr-i ani'l-merâm edüp gâ’ib ani'l-
belde zevc-i dâhilim mezbûr Mahmud sünnetçilik san‘atıyla bir seneden berü diyâr-ı âhara gidüp beni bilâ-nafaka 
velâ münfik-i şer‘ peder-i mezbûr Hacı Abdurrahman’ın hânesinde terk etmişidi ve mâderi dahi hakkımdaki ahlâk-ı 
gayr-i müşfikalarından emniyyetim külliyen münselib bulunmuşdur mezkûr pederinin hânesinde kalarak mesken ve 
me’vâ ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyem ta‘yîni üzerine kâfî nafaka-i şer‘iyyemi farz ve tahdîd ve meblağ-ı 
mefrûzu harc u sarf ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer zevcim mezbûr Mahmud'a rücû‘a min kıbel-i şer‘ sened 
verilmeği hâvî bir kıt‘a nafaka hücceti bana i‘tâ etmek matlûbumdur deyü zevce-i mezbûre işbu takrîri muvaffak vâki‘ 
olup nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyesiyçün hadd-i kifâyede idüği zeyl-i hüccetde muharrerü'l-esâmî 
bâ-şehâdetnâme-i memhûre ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın zevc-i mezbûr Mahmud 
üzerine târîh-i hüccetden i‘tibâren beher yevm yetmiş para şehrî elli iki guruş yirmi para nafaka farz ve takdîr 
olunduğundan meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru ber-vech-i muharrer nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesine 
harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâne ve inde'z-zafer zevci mezbûr Mahmud'a rücû‘a mezbûre Seyhan'a kıbel-i 
şerî‘atden izn verilmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ ve Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden bâ-tescîl i‘tâ olundu. 

Tahrîran fî yevmi'l-hâmis min şehri Cemâziye'l-âhir li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Tillo karyesi imâmı Molla Hamza bin Derviş Efendi, (*)muhtârı Süleyman bin Şeyh Ahmed, 

Bayırzukak Mahalleli Hâfız Mahmud bin Molla Ali Efendi, Bâbü'l-Garb Mahalleli Kadri bin Molla Mehmed Efendi. 

*** 
Sahife No : 7 
Hüküm No : 13 
Tarihi : 14 Rebiulahir 1312 
Bismillâhirrahmânirrahîm 
Đzzet-me’âb şerî‘at-nisâb Biga livâsı nâ’ib-i sâbıkı meveddetlü Đbrahim Sırrı kâm-yâb: 
Ba‘de't-tahiyyeti'l-vâfiye inhâ olunur ki; Bitlis Vilâyeti dâhilindeki Siird livâsının umûr-ı ahkâm-ı şer‘iyyesi 

Meclis-i Đntihâb-ı Hükkâmü'ş-şer‘den vâki‘ olan ifâde üzerine zât-ı sâmî-i hazret-i Fetvâ-penâhî'nin re’y ve 
tensîblerine ve nezâret-i âmmemize binâ’en bin üç yüz on iki senesi Rebî‘u'l-âhiri'nin on dördüncü gününden 
i‘tibâren uhde-i behiyyenize ihâle ve tevfîz olunmuşdur gerekdir ki livâ-ı mezkûru yevm-i mezbûrdan bi'n-niyâbe zabt 
edüp beyne'l-ahâlî icrâ-yı ahkâm-ı şer‘-i âlîye sa‘y ü gayret ve vukû‘-ı yâfte olan muhallefât-ı mevtâ-yı askeriyyenin 
ber-mûceb-i tahrîr olanlarını tahrîr ve terkîm ve beyne'l-verese bi'l-farîzati'ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîmine ihtimâm vee 
dikkat eyleyesiz ve's-selâm. 

El-fakîr Kevâkibîzâde es-Seyyid Mehmed Ataullah el-Kâdî-i be-asker-i Anadolu. 

*** 
Sahife No : 7 
Hüküm No : 14 
Tarihi : 8 Cemaziyelahir 1312 
Numara : 1 
Medîne-i Siird mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden Cuma bin Ali'nin zevce-i menkûha-i 

medhûlün-bihâsı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan mezkûr Siird mahallâtından Karakol Mahallesi'nde sâkine sâhibe-i 
arz-ı hâl Nuriye bint-i Molla Mehmed (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk Dâ’iresi'nde akd olunan meclis-i şer‘-i münîrde 
hâlen zevci mezbûr Cuma muvâcehesinde zevc-i dâhilim mezbûr Cuma ile beynimize iki mâhdan berü hüsn-i 
imtizâca ve hukûk-ı zevciyyete mürâ‘ât etmemekde olduğundan pederim mezbûrun hânesinde iskân etmekde 
olduğumdan su’âl olunup ayru hânede iskân ve îvâ ve iksâ ile sâ’ir levâzım-ı zarûriyyemizden ibâret bulunan 
benimle mezbûrun firâşından mütevellide Sakine nâm sağîrenin nafaka-i şer‘iyyemizi vermek vermediği takdîrde 
îcâb-ı şer‘îsini icrâ etmek matlûbumdur deyü zevci mezbûr Cuma'dan lede's-su’âl zevce-i medhûlün-bihâsı ve 
sulbiye kızı olduklarını ikrâr lâkin benim ayru hânem olmayup ve hâne-i mezkûr ancak bir odadan ibâret ve hâne-i 
mezkûrede vâlidem sâkine olduğu hâlde vâlidemin dahi başka bir hânede iskânı kâbil olmadığından mâ‘adâ nafaka 
ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyelerini vermekden imtinâ‘ ve mu‘teber kefîl irâ’e edemeyeceği ve tatlîkden 
ibâ eyledikde zevce ve yetîme-i mezbûretânın nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyeleriyçün hadd-i 
kifâyede idüği mahalle-i mezkûreden verilen şehâdetnâme-i memhûre ile ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve 
mütehakkık olan işbu târîh-i hüccetden i‘tibâren şehrî elli iki guruş yirmi para nafaka farz ve takdîr olunup meblağ-ı 
mefrûz-ı mezkûru ber-vech-i muharrer nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyelerine harc u sarfa ve lede'l-
hâce istidâneye ve inde'z-zafer zevce-i mezbûr Cuma'ya rücû‘a mezbûre Nuriye'ye kıbel-i şer‘den izn verilmeğin 
mâ-vaka‘ [sh. 8]  bi't-taleb ketb ü imlâ ve Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden bâ-tescîl i‘tâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâmin min şehri Cemâziye'l-âhir li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Đmam-ı Mahalle-i Karakol Mehmed Arif bin Mahmud, (*)muhtârı Ahmed Cemil bin Şeyho, 

Đhsan Nuri Efendi bin Hacı Nasır. 

*** 
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Sahife No : 8 
Hüküm No : 15 
Tarihi : 22 Cemaziyelahir 1312 
Numara : 2 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki; 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden olup bundan 

akdem vefât eden Hacı Yusuf bin Şeyh Mahmud bin Molla Dede'nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Zeyni 
bint-i Osman ve Huriye bint-i Molla Abdürrezzak ve sulbî kebîr oğlu Şeyh Bekir ve sulbiye kebîre kızları Fatıma ve 
Huri ve Hacic ve sulbî sağîr oğulları Mahmud ve Abdülmecid ve Mehmed Emin ve sulbiye sağîre kızı Hamide'ye 
münhasıra olduğu bi'l-ihbâr vech-i şer‘î üzre tahakkuk etdikde tashîh-i mesele-i mîrâsları doksan altı sehmden ibâret 
olup sihâm-ı mezkûreden on iki sehm zevceteyn-i mezbûreteyn Zeyni ve Huriye'ye ve on dörder sehmden elli altı 
sehm mezbûrûn Şeyh Bekir ve Mahmud ve Abdülmecid ve Mehmed Emin ve yedişer sehmden yirmi sekiz sehm 
mezbûrân Fatıma ve Huri ve Hacic ve Hamide'ye isâbeti merkûm sâhib-i arz-ı hâl verese-i merkûmûndan lede't-
tahakkuki'ş-şer‘î mezkûr Nazif Mahallesi'nde kâ’in bir tarafı Hacı Abdülgarbî Efendi bin Hacı Mehmed Efendi bin 
Hacı Mahmud ve bir tarafı Süleyman bin Mahmud bin Hamido'nun hâneleri ve biri hâs diğeri âmm iki tarafı tarîk ile 
mahdûd ve fevkânî üç oda ve iki ayvan ve orta katda tabak ta‘bîr olunur üç sofa ve tahtânî beş sofa ve üç ayvan ve 
iki sathiye ta‘bîr olunur ayak damları ve bir havlu ve su kuyusu ve biri fevkânî biri tahtânî iki kadem-gâh ve bir aralığı 
müştemil bir bâb mülk hâne müteveffâ-yı mezbûr Hacı Yusuf'un müstakıllen mâl ve mülkü olup ba‘de vefâtihî hasran 
verese-i mezbûrûna irsen intikâl eylemekle hâne-i mahdûd-ı mezkûr verese-i kibâr bi'r-rızâ ve sağîrûn-ı mezbûrûn 
hakkında her vechile enfa‘ ve evlâ olduğu zikr-i âtî mezbûrûnun alâ-tarîki'ş-şehâde ihbârlarıyla taksîmiyle hisse-i 
musîbeleri kendülerine teslîm olunmak üzre zevceteyn-i mezbûreteyn Zeyni ve Huriye veled-i mezbûr Şeyh Bekir ve 
benât-ı mezbûrât Fatıma ve Huri ve Hacic nefslerine asâleten ve benûn-ı mezbûrûn Mahmud ve Abdülmecid ve 
Mehmed Emin ve bint-i mezbûre Hamide'nin tesviye-i umûrlarına bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbeleri ve zâtı 
ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe vâlideleri mezbûre Huriye tarafından bi'l-vesâye zikri âtî husûsa dâ’ir verese-e 
mezbûrûndan mezbûr Şeyh Bekir vukû‘ bulan taleb ve istid‘âsı üzerine kıbel-i şer‘-i şerîfden ilzâm kılınan mahkeme-
i şer‘iyye başkâtibi es-Seyyid Yusuf Hayalî Efendi hâne-i mezkûra varup verese-i mezbûrûnun asâleten ve 
vesâyeten intihâb ve re’yleriyle ihzâr olunan bidâyet başkâtibi Mahmud Rasim Efendi bin Hacı Seyyid Süleyman ve 
mahalle-i mezkûr (*)muhtârı Sûfî Hasan bin Rendo bin Hallo ve Seyyid Taha bin Seyyid Merhamo bin Seyyid Salih 
ve mi‘mârbaşılarından Re’s Mahalleli Hacı Derviş Usta bin Seyyid Abdullah bin Seyyid Taha ve Şeyh Halif Mahalleli 
Đbrahim Usta bin Şeyh Đsmail bin Abdullah ve Muhzır Abdülferid bin Osman bin Hacı Mahmud nâm kimesnelerin 
huzûrlarında akd-i meclis-i şer‘-i âlî etdikde verese-i mezbûrûn asâleten ve vesâyeten hâzır oldukları hâlde eytâm 
hakkında enfa‘iyyeti tahukkuk eden kısmete rızâ ile kâbil-i kısmet olan hâne-i mahdûd-ı mezkûru taksîme şürû‘ ve 
mübâşeret olundukda sermi‘mârân-ı merkûmân ma‘rifetleriyle dokuz yüz guruş kıymet takdîr edilen hâne-i mahdûd-ı 
mezkûrdan mezbûr Süleyman ve tarîk-i hâs cihetinde kâ’in beş bin guruş kıymetiyle mütekavvim fevkânî iki oda ve 
bir ayvan ve bir sathiye ta‘bîr olunur ayak damı ve tabak ta‘bîr olunur orta hânede üç oda ve fevkânî kademgâh ve 
hisse-i âtiye sâhiblerine iki bin guruş vermek ve su kuyusu bulunduğu ayvanda hakk-ı mürûr u uburları kalmak üzre 
mezkûr su kuyusu bulunduğu bir ayvanı müştemil mikdâr hâne zevce-i mezbûre Zeyni ve ibn-i mezbûr Şeyh Bekir 
ve binteyn-i mezbûreteyn Fatıma ve Huri'nin mesele-i mîrâs-ı mezkûreden olan otuz dört sehmleri mukâbilinde ifrâz 
ve ta‘yîn ve teslîm ve mûmâ-ileyh Hacı Abdülgarbî Efendi hânesiyle tarîk-i âmm cihetinde kâ’in dört bin guruş 
kıymetle mütekavvim fevkânî bir oda ve bir ayvan ve bir sathiye ta‘bîr olunur ayak damı ve tahtânî iki oda ve bir 
ayvanı müştemil ve hisse-i müfreze-i mezkûre sâhiblerinden mezkûr iki bin guruş almakla beraber mikdâr-ı hâne 
zevce-i mezbûre Huriye ve bint-i mezbûre Hacic ile mezbûre Huriye vasîleri olduğu mezbûrûn Mahmud ve 
Abdülmecid ve Mehmed Emin ve bint-i mezbûre Hamide'nin kezâlik mesele-i mîrâsiye-i mezkûreden olan altmış iki 
sehmleri mukâbilinde asâleten ve vesâyeten kendülerine ifrâz ve ta‘yîn ve teslîm ve su kuyusuyla tahtânî kademgâh 
ve kapu aralığı verese-i mezbûrenin miyânlarında hisseleri nisbetinde mezkûr havlu münâsafeten beynlerinde 
müşterek ve müşâ‘ olarak ibkâ etdikden sonra verese-i mezbûrûnun ber-minvâl-i muharrere kısmet-i mezkûreye 
müte‘allık her birisinin âharın zimmetini asâleten ve vesâyeten ibrâ ve iskât ve her biri âharın ibrâsını kabûl 
etdiklerini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve hâzırûn-ı merkûmûnla ma‘an huzûr-ı şer‘a gelüp alâ-
vukû‘ihî inhâ ve takrîr edüp memhûren verdikleri bir kıt‘a beyânnâmeden münfehim olmağın mûcebince ba‘de'l-
hükm hâne-i mahdûd-ı mezkûrun vergü ve tapu kalemlerince tashîh-i kaydıyla ber-vech-i muharrer verese-i 
merkûmûna tapu senedâtının ayru ayru verilmesi lüzûmu huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sânî ve'l-ışrîn min şehri Cemâziye'l-âhir li-seneti isnâ ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 8 
Hüküm No : 16 
Tarihi : 20 Cemaziyelahir 1312 
Numara : 3 
Dördüncü Kolordu-yı Hümâyûn'a mensûb Nizâmiye otuz ikinci alayının Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde 

medîne-i Siird'de ârâm-sâz birinci taburunun üçüncü bölüğünün yüzbaşısı Şeyh Musa [sh. 9]  Efendi ibn-i Mahmud 
bin Ahmed Ağa Siird Fıkra Kumandanlığı cânib-i âlîsine takdîm eylediği fî 1 Kânûn-ı Evvel sene 1310 târîhlü 
istid‘âsının îfâ-yı muktezâ-yı şer‘îsi mahkeme-i şer‘iyyeye ba‘de'l-havâle ve'l-kayd yüzbaşı-i mûmâ-ileyh Şeyh Musa 
Efendi Siird (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk Dâ’iresi'nde in‘ikâd eden meclis-i şer‘-i şerîf-i lâzımü't-teşrîfde takrîr-i 
kelâm ve ta‘bîr ani'l-merâm edüp Van Vilâyet-i Celîlesi'ne mülhak merkez-i vilâyet olan nefs-i Van kasabası 
mahallâtından Bozahâne Mahallesi'nde sâkine gâ’ibet-i ani'l-belde Hediye Hanım ibnet-i Mehmed beş yüz guruş 
mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle zevce-i medhûlün-bihâm olup beynimizde hüsn-i mu‘âşeretimiz olmadığından târîh-i 
Rûmî'nin bin üç yüz dokuz senesi Kânûn-ı Sânî'nin dokuzuncu günü mârru'z-zikr Siird'de kâ’in kışla-yı hümâyûnda 
zâbıtâna mahsûs odada şuhûd muvâcehesinde zevcem gâ’ibe-i mezbûre Hediye Hanım'ı talâk-ı selâse ile tatlîk 
edüp lâkin yedimde taraf-ı şer‘den senedim olmamağla hakîkat-i hâl ma‘lûmâtı olan erbâb-ı vukûfdan lede'l-istihbâr 
kıbel-i şer‘den bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyye taleb ederim dedikde mûmâ-ileyh Şeyh Musa Efendi'nin bast u beyân 
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eylediği minvâl-i muharrer üzre olduğu husûs-ı mezkûra vukûf-ı tâmları olan bâ-varaka-i mestûre tabur-ı mezkûrun 
binbaşısı rif‘atlü Akif Bey bin Arif Bey bin Mustafa Bey ve alay müftîsi mekremetlü es-Seyyid Mustafa Efendi ibn-i 
Hüseyin bin Hasan ve kâtibi Mehmed Tahir Efendi ibn-i Ali Efend ibin Osman'dan sırran ve ba‘dehû Yüzbaşı Halil 
Efendi ibn-i Abdullah ibn-i Mehmed ve Mülâzım-ı Sânî Đsmail ibn-i Said bin Đsmail'den alenen lede't-tezkiye adl ve 
makbûlü'ş-şehâde idükleri ihbâr olunan mezkûr taburun üçüncü bölüğünün sekizinci onbaşısı Hekimhan kasabası 
ahâlîsinden Halil bin Ahmed bin Veli ve Mardin kasabası ahâlîsinden Şeyho bin Hüseyin bin Mehmed Ali nâm 
kimesnelerin meclis-i şer‘de alâ-tarîki'ş-şehâde ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve sâbit ve mütehakkık olmağın 
vâki‘u'l-hâl hıfzan li'l-makâl işbu vesîka-i enîka bi't-taleb ketb ü imlâ ve Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nde bi't-tescîl i‘tâ 
olundu. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Cemâziye'l-âhir li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 9 
Hüküm No : 16 
Tarihi : 13 Cemaziyelahir 1312 
Numara : 4 
Medîne-i Siird'in Havlâni Mahallesi ahâlîsinden olup cinâyât-ı müte‘addide izhârıyla müttehem ve hâlen livâ 

hapishânesinde mevkûf bulunan şakî Hasno bin Hacı Mehmed Haldo'nun bundan akdem hâl-i firâretinde Cizre ve 
Şırnak havâlîsinde îkâ‘ eylediği cerâ’imle hâsıl ve mâl-ı mağsûb olduğunun tahkîkiyle Şırnak'da derdest olunan 
merkûm Hasno'nun yedinden zabt olunup cânib-i hükûmetden vukû‘ bulan taleb üzerine Şırnak ağasına dahi yirmi 
altı Ağustos üç yüz on târîhlü arîzasıyla re’s-i livâya gönderilen demir kır renkli yedi yaşında bir re’s kısrağın bi'l-
müzâyede ma‘rifet-i şer‘le fürûhtuyla esmân-ı hâsılasının cânib-i beytü'l-mâla teslîmi hakkında meclis-i idâre-i 
livâdan arîza-i mezkûre üzerine yazılan fî 15 Eylül sene minhü târîhlü karâr ve ibtinâ’en meclis-i şerîf cânibinden 
tanzîm olunan fî 15 Eylül sene minhü târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı sultânîde müzâyede ve ba‘de inkıtâ‘u'r-rağbe 
fürûht edilen kısrak-ı mağsûbe-i mezkûre defteridir ki ber-vech-i zîr seyan olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâlis aşer min şehri Cemâziye'l-âhir li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Karakol Mahalleli Hacı Mustafa 

Hatro bin Abdi üzerinde takarrur eden kısrak-ı mezkûrun esmânı: 555 guruş. 
 Guruş Para 

Cem‘an yekûn 555 - 

Mezkûr kısrağın bey‘ ve ihâlesine kadar Hâncı İsmail'in infâkıyla beslenildiği müddet zarfında yevmiyye altmışar 
paradan merkûm İsmail'e verilen yirmi iki günlük ücret-i nafaka olup minhâ 

33 - 

 522 - 

Dellâliyye 16 25 

 505 15 

Resm-i âdî 13 35 

 491 20 

Kaydiyyesi - 30 

 490 30 

Pul esmânı - 30 

Sahhu'l-bâkî  490 - 
Yalnız dört yüz doksan guruşdur. 
Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen mezkûr kısrağın 

esmânı sahhu'l-bâkî ber-vech-i bâlâ yalnız dört yüz doksan guruşa bâliğ ve resîde olup hazîne-i celîleye â’idiyeti 
hasebiyle meblağ-ı mezkûr dört yüz doksan guruşun ale'l-usûl işbu defteriyle ma‘an bâ-makbûz teslîm-i sandık 
edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

[Derkenar]:  Fî 12 Kânûn-ı Evvel sene [1]310 târîhinde mezkûr dört yüz doksan guruş teslîm-i sandık olunup 
mukâbilinde otuz üç numaroyu muhtevî ilmuhaber alınmışdır muhâsebeden. 

Fî 12 minhü. 

*** 
Sahife No : 9 
Hüküm No : 17 
Tarihi : 1 Receb 1312 
Numara : 5 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird Sancağı mülhakâtından Siird kazâsına muzâf Belkeme karyesi 

ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Süryani-i kadîm milletinden iken bundan akdem fevt olan Mirza veled-i 
Celi'nin verâseti zevce-i metrûkesi Güllü bint-i Bedros ve sulbî kebîr oğulları Murad ve Halibe ve Kaso ve sulbî sağîr 
oğulları Tomo ve Barsuma'ya münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme mezbûr Tomo dahi fevt olup verâseti li-ebeveyn 
er karındaşları mezbûrûn Murad ve Halibe ve Kaso ve Barsoma'ya münhasıra ve bi'l-münâsahati'ş-şer‘iyye tashîh-i 
mesele-i mîrâsiyeleri yüz altmış sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden yirmi sehm meyyit-i evvelin zevcesi ve 
meyyit-i sânînin analığı mezbûre Güllü'ye ve otuz beşer sehmden yüz kırk sehm mezbûr Murad ve Halibe ve Kaso 
ve Barsuma'ya isâmeti ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î sağîr-i mezbûr Barsuma'nın vakt-i [sh. 10]  rüşd-i sedâdına değin 
tesviye-i umûrıyla pederi müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâlını hıfza kıbel-i şer‘den mansûb vasîsi birâder-i 
erşedi millet ve karye-i mezkûreden sulbiye veled Mirza hâzır olduğu hâlde bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr edilen 
tereke-i müteveffiyân-ı merkûmânın defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 
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Fi'l-yevmi'l-vâhid min şehri Recebü'l-mürecceb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
kazan 3 aded, 100 
guruş 

lengeri 3 aded, 30 
guruş 

sahan 4 aded, 40 
guruş 

teşt 1 aded, 30 guruş 
bakraç 1 aded, 15 
guruş 

Döşek 3 aded, 50 
guruş 

Yorgan 5 aded, 50 
guruş 

Yasdık 5 aded, 10 
guruş 

Keçe 3 aded, 50 guruş 
Tüfenk 1 aded, 50 
guruş 

hançer 
1 aded 
10 guruş 

pamuk 
2 batman 
50 guruş 

burgul-ı siirdli, 1 
aded 
50 guruş 

mezrû‘ ve gayr-i mezrû‘ hınta-i 
siirdli, 11 
1100 guruş 

şa‘îr siirdli 
5 
300 guruş 

pirinç 
20 batman 
100 guruş 

ekilmiş mercimek, 1 
50 guruş 

gûşt-i siirdli, 3 
60 guruş 

saman 
100 guruş 

hurdevât-ı menzil 
55 guruş 

öküz 
8 re’s 
1300 guruş 

inek 
2 re’s 
200 guruş 

dişi merkeb 
2 re’s 
300 guruş 

koyun 
50 re’s 
1500 guruş 

sulu tarla 
2 aded 
200 guruş 

bağçe 
1 kıt‘a 
200 guruş 

karye-i mezkûrede kâ’in bir tarafı ano ve iki tarafı tarîk ile mahdûd 
bir bâb hâne 
kıymet 1000 guruş 

Cem‘an yekûnü't-tereke: 7000 guruş. 

Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
175 guruş 

Dellâliyyesi 
112 guruş 

Kaydiyyesi 
10 guruş 20 para 

Pul esmânı 
4 guruş 20 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 301 guruş. 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-vereseti: 6699 guruş. 
Mesele-i sümün-i bâkî: 

Zevce-i mezbûre Güllü bint-i 
Bedros hissesi 
837 guruş 10 para 

İbn-i mezbûr 
Murad'ın hissesi 
1465 guruş 16 para 

İbn-i mezbûr 
Halibe'nin hissesi 
1465 guruş 16 para 

İbn-i mezbûr 
Kaso'nun hissesi 
1465 guruş 16 para 

İbn-i mezbûr 
Barsuma'nın hissesi 
165 guruş 16 para 

Kesr-i beyne's-sihâm 
1 para 

Yekûn-i sihâm-ı vereseti'l-merkûme: 6699 guruş. 
Yalnız altı bin altı yüz doksan dokuz guruşdur. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffiyân-ı mezbûrânın bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr edilen 

emvâl ve emlâk-ı metrûkeleri sahhu'l-bâkî yalnız altı bin altı yüz doksan dokuz guruşa bâliğ ve resîde olup lede't-
taksîm verese-i kibâr ber-vech-i muharrer ba‘de'l-ahz sağîr-i mezbûr Barsuma'nın hissesi li-ecli'l-muhâfaza bâ-
şehâdetnâme tebzîr ve isrâf ve bî-kaydâne takımından olmayup emânet ve sadâkatle mevsûf bulunan vasiyy-i 
mansûbu mezbûr Halibe'ye bâ-kassâm irâ’e ve teslîm kılındığını mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 10 
Hüküm No : 18 
Tarihi : 5 Receb 1312 
Numara : 6 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Ahmed Hasnayî 

nâm kimesnenin verâseti zevce-i metrûkesi Necmi bint-i Mahmud Ağa ve vâlidesi Hasnayî bint-i Reşid ve sulbî sağîr 
oğulları Şükrü ve Đsmail ve Taha ve Hasan ve sulbiye kebîre kızı Fatıma'ya münhasıra olup sıgâr-ı mezbûrûnun 
vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarıyla pederleri müteveffâ-yı mezbûr Ahmed'den müntakil mâlını 
lâyıkıyla hıfza kıbel-i şerî‘atden bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden sıgâr-ı mezbûrûnun vâlideleri 
olup sıdk ve istikâmetle mevsûfe ve iffet ve emânetle ma‘rûfe mahmûdetü'l-hâl ve müstakîmetü'l-etvâr ve her vechile 
vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i hüccetde muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla lede'ş-şer‘i'l-
enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isetü'l-vesîka vâlideleri mezbûre Necmi sıgâr-ı mezbûrûnun vakt-i rüşde 
vusûllerine değin umûrlarına ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâlın muhâfazasına kıbel-i şerî‘at-i 
garrâdan vasî nasb u ta‘yîn olundukda ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-
yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ ve Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nde bâ-
tescîl i‘tâ olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis min Recebü'l-mürecceb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Muhzır Abdülgarbî Ağa, Mübâşir Hüseyin Çavuş, Mübâşir Ferhad Ağa ve gayruhum. 

*** 
Sahife No : 10 
Hüküm No : 19 
Tarihi : 5 Receb 1312 
Numara : 7 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird Sancağı mülhakâtından Siird kazâsına muzâf Belkemer karyesi 

ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Süryânî-i kadîm milletinden iken bundan akdem fevt olan Mirza veled-i 
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Celi'nin verâseti zevce-i metrûkesi Güllü bint-i Bedros ve sulbî kebîr oğulları Murad ve Halibe ve Kaso ve sulbî sağîr 
oğulları Tomo ve Barsuma'ya münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme mezbûr Tomo dahi fevt olup verâseti er 
karındaşları mezbûrûn Murad ve Halibe ve Kaso ve Barsuma'ya münhasıra olup sağîr-i mezbûr vakt-i rüşde 
vusûlüne değin tesviye-i umûruyla pederi müteveffâ-yı mezbûr Mirza'dan müntakil mâlını hıfza kıbel-i şerî‘atden bir 
vasî nasb [sh. 11]  u ta‘yîni elzem ve ehemm olduğu ecilden sağîr-i mezbûrun erşed olan li-ebeveyn birâderi olup 
sıdk ve istikâmetle mevsûf ve emânetle ma‘rûf mahmûdetü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve her vechile vesâyet 
uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i hüccetde muharrerü'l-esâmî milletinden mu‘teber kimesneler ihbârlarıyla 
zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka millet ve karye-i mezkûreden birâderi sulbiye sağîr-i mezbûrun vakt-i 
rüşde vusûlüne değin tesviye-i umûruna ve pederi müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâlının muhâfazasına kıbel-i 
şerî‘at-i garrâdan vasî nasb u ta‘yîn olundukda ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i 
lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ ve Siird Mahkeme-i 
Şer‘iyyesi'nde bi't-tescîl i‘tâ olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis min Recebü'l-mürecceb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl:  Muhzır Abdülgarbî Ağa, Mübâşir Hüseyin Çavuş, Mübâşir Ferhad Ağa. 

*** 
Sahife No : 11 
Hüküm No : 20 
Tarihi : 3 Receb 1312 
Numara : 8 
Medîne-i Siird mahallâtından Varaz Mahallesi ahâlîsinden Bekir bin Murtaza Siird (*)Bidâyet Mahkemesi 

Hukûk Dâ’iresi'ne mahsûs odada akd olunan meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezkûre mahallâtından Nazif 
Mahallesi ahâlîsinden işbu bâ‘isü'l-vesîka Abdi Efendi ibn-i Abdülgani ibn-i Hacı Hasan mahzarında ikrâr-ı tâm ve 
takrîr-i kelâm edüp taht-ı temellük ve tasarrufumda olan Şeyhü'n-neccâr nâm mahalde vâki‘ bir tarafdan mûmâ-ileyh 
Abdi Efendi Bazuki ismiyle müsemmâ bağçesi ve ba‘zan   Mahallesi ahâlîsinden Hüseyin bin Salih Memi ve Sûfî 
Sado bin Hamo ve Fati bağları ve bir tarafı benim mutasarrıf olduğum bağ ve ba‘zan mezkûr Varaz Mahallesi 
ahâlîsinden ve teb‘a-i devlet-i Aliyye'nin Süryani milletinden Maksi Abdo veled-i Đshak el-Hayak ve yine mezkûr 
Varaz Mahallesi ahâlîsinden Halfo bin Haso bin Ahmed bağları ve bir tarafı mûmâ-ileyh Abdi Efendi bağları ve taraf-
ı râbi‘i bayır ve dere ile mahdûd olan bir kıt‘a mülk bağımı fuzûlî ve bi-gayri hakkın zabt ve teslîmi husûsunda 
beynimizde münâza‘ât-ı kesîre cereyân etmiş idi el-hâletü hâzihi beynimizde muslihûn tavassutuyla beynimiz ıslâh 
ve tanzîm olunup ber-vech-i muharrer da‘vâ-yı mezkûremden mûmâ-ileyh Abdi Efendi ile yüz elli guruş üzerine 
rızâmla sulh olmamla mûmâ-ileyh Abdi Efendi dahi sulh-ı mezkûru ba‘de'l-kabûl bedel-i sulh-ı mezkûru mûmâ-ileyh 
Abdi Efendi bana def‘ ve teslîm edüp ben dahi yedinden ahz u kabz etmemle husûs-ı mezkûre işbu târîh-i vesîkaya 
gelinceye değin âmme-i de‘âvî ve muhâsamâtdan mûmâ-ileyh Abdi Efendi'nin zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh ile ibrâ 
ve iskât ve her birimiz ber-vech-i muharrer âharın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î 
mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ ve Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nde tescîl olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Recebü'l-ferd li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf.  

*** 
Sahife No : 11 
Hüküm No : 21 
Tarihi : 30 Cemaziyelahir 1312 
Numara : 9 
Medîne-i Siird mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden Hacı Hasan bin Mehmed Emin (*)Bidâyet 

Mahkemesi'ne mahsûs odada akd olunan meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre mahallâtından Meydan 
Mahallesi ahâlîsinden Abdüllatif bin Mustafa mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kemâl edüp zevcem olup bundan 
akdem vefât eden Ayşe bint-i Emino Hallo'nun sağlığında yanında mâlı ve mülkü olup benimle sadrî kebîr oğlu 
Mehmed Emin ve sadrî sağîr oğlu Abdullah ve sadriye sağîre kızı Necmiye'ye inhisârı tahakkukundan sonra 
medîne-i mezkûrede Şeyh Halef Mahallesi'nde kâ’in bir tarafı benim hânem ve bir tarafı Sûfî Hasan Kürdili'nin 
zevcesi Huri Hâtûn ibnet-i Yasin Kula'nın hânesi ve iki tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd tahtânî bir oda ve bir havluyu 
müştemil bir bâb mülk hâne yirmi sehm i‘tibârıyla beş sehm hisse-i şâyi‘ası benim ve on beş sehm hısas-ı şâyi‘ası 
verese-i mezbûrûnun taht-ı temellük ve tasarrufumuzda olmağla ben hâne-i mahdûd-ı mezkûrda olan beş sehm 
hisse-i şâyi‘amı tarafeynden îcâb ve kabûlü hâvî şürût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile 
mezbûr Abdüllatif'e bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm 
ve kabz u kabûl edüp fî mâ-ba‘d hâne-i mahdûd-ı mezkûrda ber-vech-i meşrûh hisse-i şâyi‘a-i mezkûrede benim 
aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim olmayup üç yüz guruş bedel-i makbûz mukâbelesinde merkûm Abdüllatif'in mülk-i 
müşterâsı ve hakk-ı harîmi olmuşdur dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-selâsîn min şehri Cemâziye'l-âhir li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Şer‘iyye kâtibi Yusuf Hayalî Efendi bin el-Molla Abdürrezzak Efendi, Mahkeme Mukayyidi 

Mehmed Efendi bin Ferhad Ağa, Eytâm Müdîri Bekir Efend ibin Ahmed Ağa. 

*** 
Sahife No : 11 
Hüküm No : 22 
Tarihi : 9 Receb 1312 
Numara : 10 
Medîne-i Siird'e mülhak Katmis karyesi ahâlîsinden Betros veled-i Makdis Hanna'nın kendüsüne zikri âtî 

sâhibsiz kısrağın redd ü teslîmine dâ’ir fî 19 Eylül sene [1]310 târîhlü makâm-ı âlî-i mutasarrıf-ı ekremîye takdîm 
eylediği istid‘â zâbıta-i livâya lede'l-havâle fî 19 Eylül sene [1]310 târîhlü i‘lâmına atfen ve bundan akdem müsted‘î-i 
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merkûm karye-i mezkûre civârında dolaşurken sâhibsiz olarak şimdiye kadar sâhibi zuhûr etmeyen siyah doru saçı 
ve kuyruğu dahi siyah on üç yaşında mezkûr kısrağa bi't-tesâdüf olup beslediği ve henüz sâhibi zuhûr etmediği 
müsted‘î-i merkûm beyânıyla bi'l-müzâyede ma‘rifet-i şer‘le fürûhtuyla esmân-ı hâsılasının cânib-i beytü'l-mâla 
teslîmi hakkında fî 3 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîh ve dört yüz otuz yedi numarolu meclis-i idâre-i livânın karârı ve 
fî 8 Teşrîn-i Evvel sene-i minhü târîh ve dört yüz yetmiş sekiz numarolu muhâsebe-i livânın derkenârına ibtinâ’en 
meclis-i şer‘-i şerîf cânibinden tanzîm olunan fî 11 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı 
sultânîde müzâyede ve ba‘de inkıtâ‘u'r-ragabât fürûht edilen mezkûr sâhibsiz kısrağın defteridir ki ber-vech-i zîr 
beyân olunur. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ min Recebü'l-ferd li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Kasar Mahalleli Hâncı Đsmail bin 

Abdülhamid üzerinde takarrur eden mezkûr kısrağın esmânı: 85 guruş 20 para. 
[Sh. 12] Cem‘an yekûn 

 guruş para 

cem‘an yekûn 85 20 

harc-ı defter resmi minhâ 2 5 

 83 15 

dellâliyye 1 38 

 81 17 

kaydiye - 4 

 81 13 

pul esmânı 3 20 

sahhu'l-bâkî 77 33 

Yalnız yetmiş yedi guruş otuz üç paradır. 
Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen mezkûr kısrağın 

esmânı sahhu'l-bâkî ber-vech-i bâlâ yalnız yetmiş yedi guruş otuz üç paraya bâliğ ve resîde olup hazîne-i celîleye 
â’idiyeti cihetiyle meblağ-ı mezkûr yetmiş yedi guruş otuz üç paranın ale'l-usûl işbu defteriyle ma‘an bâ-makbûz 
teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

[Derkenar]:  Fî 24 Kânûn-ı Evvel sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezkûr yetmiş yedi guruş otuz üç para 
teslîm-i sandık olunup mukâbilinde seksen dokuz numrolu makbûz-ı ilmuhaber muhâsebeden alınmışdır. Fî sene 
minhü. 

*** 
Sahife No : 12 
Hüküm No : 23 
Tarihi : 11 Receb 1312 
Numara : 11 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden 

sâhib-i arz-ı hâl Şeyh Bekir bin Hacı Yusuf Molla Dede medîne-i mezbûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresinde 
akd olunan meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde bundan akdem vefât eden mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Yasin 
bin Molla Mehmed bin Halil'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Huriye bint-i Hacı Ömer ve sulbiye kebîre kızı 
Suseni ve li-ebeveyn er karındaşlarının sulbî kebîr oğulları Salih bin el-müteveffâ Musa bin Molla Mehmed ve Cercis 
ve Abdülhamid ve Ramo benûn-ı el-müteveffâ Hızır bin Molla Mehmed nâm kimesnelere inhisârı tahakkukundan 
sonra zikri âtî mülk hâneye bi'l-verâse vazı‘u'l-yed idükleri her biri evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû bi'l-
muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri ihbâr ve iş‘âr olunan mezkûr Nazif Mahallesi 
ahâlîsinden Başkâtib Mahmud Efendi ibn-i el-Hâc Süleyman bin Seyyid Ali ve Abdülferid bin Osman bin Hacı 
Mahmud'un şehâdetleriyle sâbit ve mütehakkık olan derûn-ı arz-ı hâl-i mezkûrda isimleri mezkûr mahalle-i mezkûre 
ahâlîsinden ibn-i ah-i mezbûr Salih ve zevce-i mezbûre mu‘arrefetü'z-zât Huriye muvâcehelerinde müteveffâ-yı 
mezbûr Yasin bin Molla Mehmed bin Halil hâl-i hayâtında ve kemâl-i akl u sıhhatinde sene-i sâbıka ya‘ni bin üç yüz 
on bir senesi Şevvâlü'l-mükerremi'nin dördüncü günü gecesinde şuhûd muvâcehelerinde mahalle-i mezkûrede kâ’in 
bir tarafı merkûm Salih ve bir tarafı Reşid Efendi bin Sûfî Hasan ve bir tarafı Halil bin Seyyid Hamo Muslu hâneleri 
ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd tahtânî üç bâb oda ve bir ayvan ve bir havlu ve zukak kapusunu müştemil bir 
bâb mülk hânesini gayb etdirilmiş mechûletü'l-mikdâr bir sıra akçe ile dört bin elli guruş semen mukâbelesinde bana 
bey‘-i bât-ı kat‘î ile bey‘ ve teslîm edüp ben dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u kabûl 
etmemle hâne-i mahdûd-ı mezkûr sırran mülküm olmağla hâne-i mahdûd-ı mezkûrdan keff-i yed ve bana teslîme 
mezbûrân Salih ve Huriye'ye tenbîh olunmak murâdımdır deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk anlar dahi cevâblarında 
hâne-i mahdûd-ı mezkûra vaz‘-ı yedlerini ikrâr mâ‘adâ müdde‘î-i merkûmun ber-vech-i muharrer müdde‘âsını inkâr 
etmeleriyle müdde‘î-i merkûm Şeyh Bekir'den ber-vech-i meşrûh müdde‘âsına mutâbık (*)beyyine taleb olundukda 
udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân mârru'l-beyân Nazif Mahallesi ahâlîsinden 
Seyyid Abdülaziz bin Seyyid Hasan bin Seyyid Salih ve Ahmed bin Seyyid Merhamo bin Seyyid Salih istişhâd 
olunduklarında fi'l-hakîka müteveffâ-yı mezbûr Yasin bin Molla Mehmed bin Halil hâl-i hayâtında ve kemâl-i akl u 
sıhhatinde olduğu hâlde hâne-i mahdûd-ı mezkûru târîh-i mezkûrda gayb etdirilmiş mechûletü'l-mikdâr bir sıra akçe 
ile dört bin elli guruş tesmiyesiyle müdde‘î-i merkûm Şeyh Bekir'e bey‘-i bât-ı kat‘î ile bey‘ ve temlîk ve teslîm ve 
müdde‘î-i mezbûr Şeyh Bekir dahi ol vechile iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz eylediğini bilürüz ve bu husûsa 
bu vech üzre şâhidiz ve şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye 
etdiklerinde usûl-i müstahsene-i şer‘iyyesine tevfîkan şâhidân-ı merkûmân evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb 
oldukları sâlifü'z-zikr Nazif Mahallesi imâmı Ömer Efendi ibn-i Hacı Abdülferid Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi ve 
(*)muhtârı Sûfî Hasan bin Rendo bin Hallo'dan sırran ve ba‘dehû mezbûrân ile mahkeme muhzırı Abdülferid bin 
Osman bin Hacı Mahmud ve kâtibi es-Seyyid Yusuf Hayalî Efendi bin el-Molla Abdürrezzak Efendi ibn-i el-Hâcc 
Mehmed Efendi'den bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağın 
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mûcebince hâne-i mahdûd-ı mezkûrdan keff-i yed ve müdde‘î-i mezbûr Şeyh Bekir'e teslîme mezbûrân Salih ve 
Huriye'ye tenbîh olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min şehri Recebü'l-ferd li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 12 
Hüküm No : 24 
Tarihi : 21 Receb 1312 
Numara : 12 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki; 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird Sancağı mülhakâtından nefs-i Siird kasabası civârında ve akârâtında 

kâ’in ve Nezâret-i Celîle-i Evkâf-ı Hümâyûn-ı Mülûkâne'ye mülhak Bir’ü'l-Hakevî ve Hânü'l-ahmer isimleriyle 
müsemmâ iki vakfın livâ evkâf müdîriyeti vekâletinden mahkeme-i şer‘iyyeye verilen müzekkere ile öteden berü 
tevliyetleri mahlûle olup vakfeyn-i mezkûreyn mu‘attal kalmamak üzre bir muktedir ve müstakîm mütevellînin intihâb 
ve ta‘yîni lâzım geldiği cihetle [sh. 13]  evsâf-ı matlûbeyi hâ’iz ve istikâmetle mevsûf ve tevliyet uhdesinden gelmeğe 
muktedir idüği mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinde hâzır bulunan hâlâ livâ evkâf müdîri vekîli Hüseyin Efendi inzimâm 
ve re’yiyle îfâ-yı muktezâ-yı şer‘îsi zımnında mezkûr medîne-i Siird mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi 
ahâlîsinden olup vakfeyn-i mezkûreynin ber-vech-i matlûb tevliyetlerini hasbî ve meccânen rü’yet ve sıdk u 
istikâmetle îfâ etmek üzre tarafından mahkeme-i şer‘iyyeye takdîm edilen istid‘âda ismi mastûr ve lede'l-havâle Siird 
kasabası mahallâtından mezkûr Bâbü'l-Garb Mahallesi'nin yetmiş dördüncü numarolu hânede mukayyed ve mukîm 
ve bin iki yüz yetmiş altı tevellüdünde olduğu nüfûs me’mûrluğunun derkenârıyla mübrez tezkire-i Osmâniye'sinden 
ve asâkir-i nizâmiye ve redîfe-i şâhâne bakâyâ ve firârîlerinden olmadığı Redîf Fırka Kumandanlığı cânib-i âlîsinin 
iş‘ârından ifhâm olunan işbu bâ‘isü'l-i‘lâm Molla Mustafa bin Molla Hasan Efendi nâm kimesne mahmûdü'l-hâl ve 
müstakîmü'l-etvâr olup her vechile tevliyet-i mezkûre uhdesinden gelmeğe kâdir idüği vakfeyn-i mezkûreyne hasbe'l-
civâriye alâkadâr olan mezkûr Bâbü'l-Garb Mahallesi'nin imâmı Molla Mehmed bin Molla Hasan Efendi bin Molla 
Mehmed ve (*)muhtârı Seyyid Hasan bin Seyyid Abdullah bin Seyyid Ahmed ve Molla Đlyas bin Molla Hüseyin bin 
Molla Mehmed ve Yusuf bin Ahmed bin Hacı Abdülvahhab ve Hacı Đsmail bin Haso bin Ali Bey ve Abdi bin Hacı 
Ahmed bin Hacı Ali nâm müslimînin verdikleri intihâbnâme ile vech-i şer‘î üzre bi-tarîki'ş-şehâde etdikleri 
ihbârlarından inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın sâlifü'l-arz tevliyet cihetinin ber-vech-i muharrer hasbî 
ve meccânen mezbûr Molla Mustafa'ya tevcîhi münâsib görüldüğü Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nde bi't-tescîl huzûr-ı 
âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi'l-vâhid ve'l-ışrîn min şehri Recebü'l-ferd li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 13 
Hüküm No : 25 
Tarihi : 9 Receb 1312 
Numara : 13 
An asl Sason kazâsının makarr-ı hükûmeti olan Hato kasabası sâkinlerinden ve Siird Duyûn-ı Umûmiye 

Nezâret-i Aliyyesi'nin piyâde kolcularından zikr-i âtî eytâmın bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbları Abdü bin Kasım 
Siird (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk Dâ’iresi'nde mahsûs odada akd olunan meclis-i şer‘-i enverde hâlâ Siird Eytâm 
Müdîri bulunan Bekir Sıdkı Efendi ibn-i Ahmed Ağa hâzır olduğu hâlde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp 
mezkûr Hato kasabası ahâlîsinden ve Siird Sancağı Jandarma Taburu'nun piyâde onbaşılarından iken bundan 
akdem vefât eden Said Onbaşı ibn-i Kasım nâm kimesnenin vasîleri bulunduğum sulbî sâgir oğulları Memi ve Sabri 
ve sulbiye sağîre kızı Sitti'nin Siird Evmal-i Eytâm Sandığı'na verdiğim bin üç yüz on senesi şehr-i Kânûn-ı Evveli'nin 
yirmi beşinci günü târîhiyle müverrah deyn senedi mûcebince eytâm-ı mezbûrenin li-ecli'l-istirbâh Eytâm Sandığında 
mevzû‘ akçeleri olarak medîne-i mezkûrenin Bâbü'l-Garb Mahallesi ahâlîsinden Yusuf bin Ahmedî Hacı 
Abdülvahhab nâm kimesnenin kefâletiyle istikrâz ve kabz eylediğim altı yüz elli guruş yirmi para ve yine eytâm-ı 
mezkûrenin mâlından olarak Eytâm Müdîri mûmâ-ileyh Bekir Sıdkı Efendi yedinden iştirâ eylediğim kapakları sîm-i 
hâlis bir sâ‘at esmânı olan iki yüz doksan beş guruş dokuz para ki cem‘an dokuz yüz elli guruş yirmi dokuz parayı 
târîh-i sened-i mezkûra müsâdif olan işbu târîh-i hüccetden i‘tibâren üç sene tamâmına değin eytâm-ı mezkûrenin 
nâmına olarak sandık-ı mezkûra lâzımü'l-edâ ve vâcibü'l-kazâ sahîhan verecek deynimdir ve kefîli mezbûr Yusuf 
hâzırurân ol dahi ciheteyn-i mezkûreteynden müctemi‘ meblağ-ı mezkûr dokuz yüz elli bir guruş yirmi dokuz parayı 
va‘de-i mezkûre hulûlünde te’diyeye bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile kefîl ve dâminim deyü 
tâyi‘an ve kat‘iyyen beyân ve i‘tirâf etdiklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ min şehri Recebü'l-ferd li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Başkâtib-i Mahkeme-i Şer‘iyye es-Seyyid Yusuf Hayalî, Şer‘iyye Mukayyidi Mehmed Efendi, 

Mahkeme-i Şer‘iyye Muhzırı Abdülferid. 

*** 
Sahife No : 13 
Hüküm No : 26 
Tarihi : 20 Receb 1312 
Numara : 14 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Garzan kazâsı zâbıtasından verilen fî 10 Eylül 

sene [1]310 târîhlü jurnale atfen kazâ-i mezkûr mahkemesince fî 18 Teşrîn-i Evvel sene-i minhü târîh ve beş 
numarolu tanzîm olunan karârdan sonra mahkeme re’îsi tarafından Siird Müdde‘î-i Umûmî Mu‘âvinliği'ne yazılan fî 8 
Kânûn-ı Evvel sene [1]310 târîh ve yüz on dokuz numarolu tahrîrâtın sûret-i musaddakasında kazâ-i mezkûrda Kuh 
karyeli Yasin'in mâdde-i katlinden dolayı maznûn ve haklarında ihzâr müzekkereleri çıkarılup da mahkeme-i 
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â’idelerine gelmeyen ve hâlâ livâ hapishânesinde mevkûf bulunan Siyansi karyesi ahâlîsinden ve Melkişan Aşîreti 
halkından erbâb-ı şekâvet Ömer bin Nami ve Silo bin Halid ve Mehmed bin Halid ile meşâhir-i eşkiyâdan maznûn 
Hasan'ın birâderi olup Bitlis Taburu'ndan firâr eden Ali bin Osman yedlerinden zabt ve vukû‘-ı cünha ve cinâyetden 
mütehassıl Siird'e irsâl olunup zâbıta-i livâya teslîm olunan on üç re’s ester ve bir re’s kısrak ve yedi aded ip ve on 
dört aded hurc ve on iki aded göçer-vârî çullar ve sonradan kazâ-i mezkûrda elde kalan emvâl-i mütehassıla-i 
mezkûreden olup livâya gönderilen bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve silahlık bi'l-müzâyede fürûhtuyla esmânı 
sandıkda hıfzına ve bu bâbda hükm-i nizâmiye tevfîkine dâ’ir fî 10 Kânûn-ı Evvel sene-i minhü [sh. 14]  târîh ve iki 
yüz altmış üç numarolu mu‘âvin-i mûmâ-ileyh tarafından livâ niyâbet-i şer‘iyyesi cânibine yazılan tahrîrât üzerine fî 
15 Kânûn-ı Evvel sene [1]310 târîh ve beş yüz seksen dokuz numarolu meclis-i idâre-i livânın i‘lâmına ibtinâ’en 
hayvânât-ı mezkûreden koyu doru renkli dört ayağı siyah ağzı beyaz belinin iki yanı palan yedi yaşında bir re’s 
erkek ester şer‘-i şerîf cânibinden tanzîm olunan fî 9 Receb sene [1]312 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı sultânîde 
müzâyede ve ba‘de inkitâ‘u'r-ragabât fürûht edilen ester-i mütehassıla-i mezkûrenin defteridir ki ber-vech-i zîr beyân 
olunur. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Recebü'l-mürecceb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Hüseyin bin Salih Memi üzerinde 

takarrur eden mezkûr esterin esmânı: 250 guruş. 
 guruş para 

cem‘an yekûn 250 - 

üç yüz on kânûn-ı evvel'in onuncu gününden i‘tibâren yirmi dokuzuncu gününe kadar meclis-i idâre-i livâ karârı 
mûcebince kırkar para ücret-i infâkiyye hâncı hasan ağa'ya verilen minhâ 

18 - 

 232 - 

resm-i âdî 6 10 

 225 30 

dellâliyye 7 20 

 218 10 

kaydiyye - 15 

 217 35 

pul esmânı 3 30 

sahhu'l-bâkî 214 5 

Yalnız iki yüz on dört guruş beş paradır. 
Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen ester-i 

mezkûrun dellâliyyesi olan yedi guruş yirmi paranın nısfının sülüsânı dellâliyyesi ve sülüs-i sâlisi kâtibiyye olup 
mârru'z-zikr esterin esmânı sahhu'l-bâkî ber-vech-i bâlâ yalnız iki yüz on dört guruş beş paraya bâliğ ve resîde olup 
hazîne-i celîleye â’idiyeti hasebiyle meblağ-ı mezkûr iki yüz on dört guruş beş paranın ale'l-usûl işbu defteriyle 
ma‘an bâ-makbûz teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

[Derkenâr]:  Fî 11 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezkûr iki yüz on dört guruş beş para 
teslîm-i sandık olunup mukâbilinde yetmiş dört numarolu makbûz-ı ilmuhaber muhâsebeden alınmışdır fî sene-i 
minhü. 

*** 
Sahife No : 14 
Hüküm No : 27 
Tarihi : 20 Receb 1312 
Numara : 15 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Garzan kazâsı zâbıtasından verilen fî 10 Eylül 

sene [1]310 târîhlü jurnale atfen kazâ-i mezkûr mahkemesince fî 18 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîh ve beş 
numarolu tanzîm olunan karârdan sonra mahkeme re’îsi tarafından Siird Müdde‘î-i Umûmî Mu‘âvinliği'ne yazılan fî 8 
Kânûn-ı Evvel sene [1]310 târîh ve yüz on dokuz numarolu tahrîrâtın sûret-i musaddakasında kazâ-i mezkûrda Kuh 
karyeli Yasin'in mâdde-i katlinden dolayı maznûn ve haklarında ihzâr müzekkereleri çıkarılup da mahkeme-i 
â’idelerine gelmeyen ve hâlâ livâ hapishânesinde mevkûf bulunan Siyansi karyesi ahâlîsinden ve Melkişan Aşîreti 
halkından erbâb-ı şekâvet Ömer bin Nami ve Silo bin Halid ve Mehmed bin Halid ile meşâhir-i eşkiyâdan maznûn 
Hasan'ın birâderi olup Bitlis Taburu'ndan firâr eden Ali bin Osman yedlerinden zabt ve vukû‘-ı cünha ve cinâyetden 
mütehassıl Siird'e irsâl olunup zâbıta-i livâya teslîm olunan on üç re’s ester ve bir re’s kısrak ve yedi aded ip ve on 
dört aded hurc ve on iki aded göçer-vârî çullar ve sonradan kazâ-i mezkûrda elde kalan emvâl-i mütehassıla-i 
mezkûreden olup livâya gönderilen bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve silahlık bi'l-müzâyede fürûhtuyla esmânı 
sandıkda hıfzına ve bu bâbda hükm-i nizâmiye tevfîkine dâ’ir fî 10 Kânûn-ı Evvel sene-i minhü târîh ve iki yüz altmış 
üç numarolu mu‘âvin-i mûmâ-ileyh tarafından livâ niyâbet-i şer‘iyyesi cânibine yazılan tahrîrât üzerine fî 15 Kânûn-ı 
Evvel sene [1]310 târîh ve beş yüz seksen dokuz numarolu meclis-i idâre-i livânın i‘lâmına ibtinâ’en hayvânât-ı 
mezkûreden rengi yağız dört ayağı siyah ağzı kırmızı yedi yaşında bir re’s erkek ester şer‘-i şerîf cânibinden tanzîm 
olunan fî 9 Receb sene [1]312 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı sultânîde müzâyede ve ba‘de inkitâ‘u'r-ragabât fürûht 
edilen erkek ester-i mütehassıla-i mezkûrenin defteridir ki ber-vech-i zîr beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Recebü'l-mürecceb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Kasar Mahallesi (*)muhtârı Đsa bin 

Yasin üzerinde takarrur eden mezkûr erkek esterin esmânı: 200 guruş. [sh. 15] 
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 guruş para 

cem‘an yekûn 200 - 

üç yüz on kânûn-ı evvel'in onuncu gününden i‘tibâren yirmi dokuzuncu gününe kadar meclis-i idâre-i livâ karârı 
mûcebince kırkar paradan on sekiz guruş ücret-i infâkiyye hâncı hasan ağa'ya verilen minhâ 

18 - 

 182 - 

resm-i âdî 5 - 

 177 - 

dellâliyye 6 - 

 171 - 

kaydiyye - 12 

 170 28 

pul esmânı 3 30 

sahhu'l-bâkî 166 38 
Yalnız yüz altmış altı guruş otuz sekiz paradır. 
Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen ester-i 

mezkûrun dellâliyyesi olan altı guruşun nısfının sülüsânı dellâliyye ve sülüs-i sâlisi kâtibiyye olup mârru'z-zikr esterin 
esmânı sahhu'l-bâkî ber-vech-i bâlâ yüz altmış altı guruş otuz sekiz paraya bâliğ ve resîde olup hazîne-i celîleye 
â’idiyeti hasebiyle meblağ-ı mezkûr yüz altmış altı guruş otuz sekiz paranın ale'l-usûl işbu defteriyle ma‘an bâ-
makbûz teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

[Derkenâr]:  Fî 11 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezbûr yüz altmış altı guruş otuz sekiz para 
teslîm-i sandık olunup mukâbilinde yetmiş dört numarolu makbûz-ı ilmuhaber muhâsebeden verilmişdir fî sene-i 
minhü. 

*** 

Sahife No : 15 
Hüküm No : 28 
Tarihi : 20 Receb 1312 
Numara : 16 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Garzan kazâsı zâbıtasından verilen fî 10 Eylül 

sene [1]310 târîhlü jurnale atfen kazâ-i mezkûr mahkemesince fî 18 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîh ve beş 
numarolu tanzîm olunan karârdan sonra mahkeme re’îsi tarafından Siird Müdde‘î-i Umûmî Mu‘âvinliği'ne yazılan fî 8 
Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve yüz on dokuz numarolu tahrîrâtın sûret-i musaddakasında kazâ-i mezkûrda Kuh 
karyeli Yasin'in mâdde-i katlinden dolayı maznûn ve haklarında ihzâr müzekkereleri çıkarılup da mahkeme-i 
â’idelerine gelmeyen ve hâlâ livâ hapishânesinde mevkûf bulunan Siyansi karyesi ahâlîsinden ve Melkişan Aşîreti 
halkından erbâb-ı şekâvet Ömer bin Nami ve Silo bin Halid ve Mehmed bin Halid ile meşâhir-i eşkiyâdan maznûn 
Hasan'ın birâderi olup Bitlis Taburu'ndan firâr eden Ali bin Osman yedlerinden zabt ve vukû‘-ı cünha ve cinâyetden 
mütehassıl Siird'e irsâl olunup zâbıta-i livâya teslîm olunan on üç re’s ester ve bir re’s kısrak ve yedi aded ip ve on 
dört aded hurc ve on iki aded göçer-vârî çullar ve sonradan kazâ-i mezkûrda elde kalan emvâl-i mütehassıla-i 
mezkûreden olup livâya gönderilen bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve silahlık bi'l-müzâyede fürûhtuyla esmânı 
sandıkda hıfzına ve bu bâbda hükm-i nizâmiye tevfîkine dâ’ir fî 10 Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve iki yüz altmış 
üç numarolu mu‘âvin-i mûmâ-ileyh tarafından livâ niyâbet-i şer‘iyyesi cânibine yazılan tahrîrât üzerine fî 15 Kânûn-ı 
Evvel sene minhü târîh ve beş yüz seksen dokuz numarolu meclis-i idâre-i livânın i‘lâmına ibtinâ’en hayvânât-ı 
mezkûreden doru renkli üç ayağı siyah sol ayağı beyaz kuyruğu siyah ağzı doru beş yaşında bir re’s dişi kırsar şer‘-i 
şerîf cânibinden tanzîm olunan fî 9 Receb sene [1]312 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı sultânîde müzâyede ve ba‘de 
inkitâ‘u'r-ragabât fürûht edilen kısrak-ı mütehassıla-i mezkûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Recebü'l-mürecceb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Meydan Mahalleli Hüseyin Efendi 

bin Hacı Mahmud Efendi üzerinde takarrur eden mezkûr kısrağın esmânı: 195 guruş. 
 guruş para 

cem‘an yekûn 195 - 

üç yüz on kânûn-ı evvel'in onuncu gününden i‘tibâren yirmi birinci gününe kadar meclis-i idâre-i livâ karârı 
mûcebince kırkar paradan on altı guruş ücret-i infâkiyye hâncı hasan ağa'ya verilen minhâ 

16 - 

 179 - 

resm-i âdî 4 35 

 174 5 

dellâliyye 5 35 

 168 10 

kaydiyye - 11 

 167 39 

pul esmânı 3 30 

sahhu'l-bâkî 164 9 

Yalnız yüz altmış dört guruş dokuz paradır. 
[sh: 16]  Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen mezkûr 

kısrağın dellâliyyesi olan beş guruş otuz beş paranın nısfının sülüsânı dellâliyye ve sülüs-i sâlisi kâtibiyye olup 
mârru'z-zikr kısrağın esmânı sahhu'l-bâkî ber-vech-i bâlâ yalnız yüz altmış dört guruş dokuz paraya bâliğ ve resîde 
olup hazîne-i celîleye â’idiyeti hasebiyle meblağ-ı mezkûr yüz altmış dört guruş dokuz paranın ale'l-usûl işbu 
defteriyle ma‘an bâ-makbûz teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 
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[Derkenâr]:  Fî 11 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezbûr yüz altmış dört guruş dokuz para 
teslîm-i sandık olunup mukâbilinde yetmiş dört numarolu makbûz-ı ilmuhaber muhâsebeden alınmışdır fî minhü. 

*** 
Sahife No : 16 
Hüküm No : 29 
Tarihi : 20 Receb 1312 
Numara : 17 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Garzan kazâsı zâbıtasından verilen fî 10 Eylül 

sene [1]310 târîhlü jurnale atfen kazâ-i mezkûr mahkemesince fî 18 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîh ve beş 
numarolu tanzîm olunan karârdan sonra mahkeme re’îsi tarafından Siird Müdde‘î-i Umûmî Mu‘âvinliği'ne yazılan fî 8 
Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve yüz on dokuz numarolu tahrîrâtın sûret-i musaddakasında kazâ-i mezkûrda Kuh 
karyeli Yasin'in mâdde-i katlinden dolayı maznûn ve haklarında ihzâr müzekkereleri çıkarılup da mahkeme-i 
â’idelerine gelmeyen ve hâlâ livâ hapishânesinde mevkûf bulunan Siyansi karyesi ahâlîsinden ve Melkişan Aşîreti 
halkından erbâb-ı şekâvet Ömer bin Nami ve Silo bin Halid ve Mehmed bin Halid ile meşâhîr-i eşkiyâdan maznûn 
Hasan'ın birâderi olup Bitlis Taburu'ndan firâr eden Ali bin Osman yedlerinden zabt ve vukû‘-ı cünha ve cinâyetden 
mütehassıl Siird'e irsâl olunup zâbıta-i livâya teslîm olunan on üç re’s ester ve bir re’s kısrak ve yedi aded ip ve on 
dört aded hurc ve on iki aded göçer-vârî çullar ve sonradan kazâ-i mezkûrda elde kalan emvâl-i mütehassıla-i 
mezkûreden olup livâya gönderilen bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve silahlık bi'l-müzâyede fürûhtuyla esmânı 
sandıkda hıfzına ve bu bâbda hükm-i nizâmiye tevfîkine dâ’ir fî 10 Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve iki yüz altmış 
üç numarolu mu‘âvin-i mûmâ-ileyh tarafından livâ niyâbet-i şer‘iyyesi cânibine yazılan tahrîrât üzerine fî 15 Kânûn-ı 
Evvel sene minhü târîh ve beş yüz seksen dokuz numarolu meclis-i idâre-i livânın i‘lâmına ibtinâ’en hayvânât-ı 
mezkûreden koyu doru siyah renkli dört ayağı siyah kuyruğu siyah ağzı kırmızı beş yaşında bir re’s dişi ester şer‘-i 
şerîf cânibinden tanzîm olunan fî 9 Receb sene [1]312 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı sultânîde müzâyede ve ba‘de 
inkitâ‘u'r-ragabât fürûht edilen dişi ester-i mütehassıla-i mezkûrenin defteridir ki ber-vech-i zîr beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Recebü'l-mürecceb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Kasar Mahalleli Ahmeto bin Hacı 

Taha üzerinde takarrur eden mezkûr dişi esterin esmânı: 650 guruş. 
 guruş para 

cem‘an yekûn 650 - 

üç yüz on kânûn-ı evvel'in onuncu gününden i‘tibâren yirmi birinci gününe kadar meclis-i idâre-i livâ karârı 
mûcebince kırkar paradan on altı guruş ücret-i infâkiyye hâncı hasan ağa'ya verilen minhâ 

16 - 

 634 - 

resm-i âdî 16 10 

 617 30 

dellâliyye 19 20 

 598 10 

kaydiyyesi 1 7 

 597 3 

pul esmânı 3 30 

sahhu'l-bâkî 593 13 
Yalnız beş yüz doksan üç guruş on üç paradır. 
Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen mezkûr dişi 

esterin dellâliyyesi olan on dokuz guruş yirmi paranın nısfının sülüsânı dellâliyye ve sülüs-i sâlisi kâtibiyye olup 
mârru'z-zikr dişi esterin ber-veh-i bâlâ sahhu'l-bâkî esmânı yalnız beş yüz doksan üç guruş on üç paraya bâliğ ve 
resîde olup hazîne-i celîleye â’idiyeti hasebiyle meblağ-ı mezkûr beş yüz doksan üç guruş on üç paranın ale'l-usûl 
işbu defteriyle ma‘an bâ-makbûz teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin şerh ve temhîr kılındı. 

[Derkenâr]:  Fî 11 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezbûr beş yüz doksan üç guruş on üç para 
teslîm-i sandık olunup mukâbilinde yetmiş dört numarolu makbûz-ı ilmuhaber muhâsebeden alınmışdır fî minhü. 

*** 
Sahife No : 16 
Hüküm No : 30 
Tarihi : 20 Receb 1312 
Numara : 18 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Garzan kazâsı zâbıtasından verilen fî 10 Eylül 

sene [1]310 târîhlü jurnale atfen kazâ-i mezkûr mahkemesince fî 18 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîh ve beş 
numarolu tanzîm olunan karârdan sonra mahkeme re’îsi tarafından Siird Müdde‘î-i Umûmî Mu‘âvinliği'ne yazılan fî 8 
Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve yüz on dokuz numarolu tahrîrâtın sûret-i musaddakasında kazâ-i mezkûrda Kuh 
karyeli Yasin'in mâdde-i katlinden dolayı maznûn ve haklarında ihzâr müzekkereleri çıkarılup da mahkeme-i 
â’idelerine gelmeyen ve hâlâ livâ hapishânesinde mevkûf bulunan Siyansi karyesi ahâlîsinden ve Melkişan Aşîreti 
halkından erbâb-ı şekâvet Ömer bin Nami ve Silo bin Halid ve Mehmed bin Halid ile meşâhîr-i eşkiyâdan maznûn 
Hasan'ın birâderi olup Bitlis Taburu'ndan firâr eden Ali bin Osman yedlerinden zabt ve vukû‘-ı cünha ve cinâyetden 
mütehassıl Siird'e irsâl olunup zâbıta-i livâya teslîm olunan on üç re’s ester ve bir re’s kısrak ve yedi aded ip ve on 
dört aded hurc ve on iki aded göçer-vârî çullar ve sonradan kazâ-i mezkûrda elde kalan emvâl-i mütehassıla-i 
mezkûreden olup livâya gönderilen bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve silahlık bi'l-müzâyede fürûhtuyla esmânı 
sandıkda hıfzına ve bu bâbda hükm-i nizâmiye tevfîkine dâ’ir fî 10 Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve iki yüz altmış 
üç numarolu mu‘âvin-i mûmâ-ileyh tarafından livâ niyâbet-i şer‘iyyesi cânibine yazılan tahrîrât üzerine fî 15 Kânûn-ı 
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Evvel sene minhü târîh ve beş yüz seksen dokuz numarolu meclis-i idâre-i livânın i‘lâmına ibtinâ’en hayvânât-ı 
mezkûreden rengi güğül dört ayağı siyah kuyruğu siyah yedi yaşında bir re’s dişi ester şer‘-i şerîf cânibinden tanzîm 
olunan fî 9 Receb sene [1]312 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı sultânîde müzâyede ve ba‘de inkitâ‘u'r-ragabât fürûht 
edilen dişi ester-i mütehassıla-i mezkûrenin defteridir ki ber-vech-i zîr beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Recebü'l-mürecceb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Kasar Mahalleli Ahmeto bin Hacı 

Taha üzerinde takarrur eden mezkûr dişi esterin esmânı: 625 guruş. 
[sh: 17] 

 

 guruş para 

cem‘an yekûn 625 - 

üç yüz on kânûn-ı evvel'in onuncu gününden i‘tibâren yirmi birinci gününe kadar meclis-i idâre-i livâ karârı 
mûcebince kırkar paradan on altı guruş ücret-i infâkiyye hâncı hasan ağa'ya verilen minhâ 

16 - 

 609 - 

resm-i âdî 15 20 

 593 15 

dellâliyye 18 30 

 572 25 

kaydiyyesi - 38 

 571 27 

pul esmânı 3 30 

sahhu'l-bâkî 569 37 
 
Yalnız beş yüz altmış dokuz guruş otuz yedi paradır. 
Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen mezkûr dişi 

esterin dellâliyyesi olan on sekiz guruş otuz paranın nısfının sülüsânı dellâliyyesi ve sülüs-i sâlisi kâtibiyye olup 
mârru'z-zikr esterin esmânı sahhu'l-bâkî ber-vech-i bâlâ yalnız beş yüz altmış dokuz guruş otuz yedi paraya bâliğ ve 
resîde olup hazîne-i celîleye â’idiyeti hasebiyle meblağ-ı mezkûr beş yüz altmış dokuz guruş otuz yedi paranın ale'l-
usûl işbu defteriyle ma‘an bâ-makbûz teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

[Derkenâr]:  Fî 11 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezbûr beş yüz altmış dokuz guruş otuz 
yedi para teslîm-i sandık olunup mukâbilinde yetmiş dört numarolu muhâsebeden makbûz-ı ilmuhaber alınmışdır fî 
minhü. 

*** 
Sahife No : 17 
Hüküm No : 31 
Tarihi : 20 Receb 1312 
Numara : 19 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Garzan kazâsı zâbıtasından verilen fî 10 Eylül 

sene [1]310 târîhlü jurnale atfen kazâ-i mezkûr mahkemesince fî 18 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîh ve beş 
numarolu tanzîm olunan karârdan sonra mahkeme re’îsi tarafından Siird Müdde‘î-i Umûmî Mu‘âvinliği'ne yazılan fî 8 
Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve yüz on dokuz numarolu tahrîrâtın sûret-i musaddakasında kazâ-i mezkûrda Kuh 
karyeli Yasin'in mâdde-i katlinden dolayı maznûn ve haklarında ihzâr müzekkereleri çıkarılup da mahkeme-i 
â’idelerine gelmeyen ve hâlâ livâ hapishânesinde mevkûf bulunan Siyansi karyesi ahâlîsinden ve Melkişan Aşîreti 
halkından erbâb-ı şekâvet Ömer bin Nami ve Silo bin Halid ve Mehmed bin Halid ile meşâhir-i eşkiyâdan maznûn 
Hasan'ın birâderi olup Bitlis Taburu'ndan firâr eden Ali bin Osman yedlerinden zabt ve vukû‘-ı cünha ve cinâyetden 
mütehassıl Siird'e irsâl olunup zâbıta-i livâya teslîm olunan on üç re’s ester ve bir re’s kısrak ve yedi aded ip ve on 
dört aded hurc ve on iki aded göçer-vârî çullar ve sonradan kazâ-i mezkûrda elde kalan emvâl-i mütehassıla-i 
mezkûreden olup livâya gönderilen bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve silahlık bi'l-müzâyede fürûhtuyla esmânı 
sandıkda hıfzına ve bu bâbda hükm-i nizâmiye tevfîkine dâ’ir fî 10 Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve iki yüz altmış 
üç numarolu mu‘âvin-i mûmâ-ileyh tarafından livâ niyâbet-i şer‘iyyesi cânibine yazılan tahrîrât üzerine fî 15 Kânûn-ı 
Evvel sene minhü târîh ve beş yüz seksen dokuz numarolu meclis-i idâre-i livânın i‘lâmına ibtinâ’en hayvânât-ı 
mezkûreden rengi yağız dört ayağı siyah kuyruğu siyah ağzı kırmızı altı yaşında bir re’s erkek ester şer‘-i şerîf 
cânibinden tanzîm olunan fî 9 Receb sene [1]312 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı sultânîde müzâyede ve ba‘de 
inkitâ‘u'r-ragabât fürûht edilen erkek ester-i mütehassıla-i mezkûrenin defteridir ki ber-vech-i âtî beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Recebü'l-mürecceb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Nazif Mahalleli Zabtiye Mülâzımı-ı 

Sânî Abdürrezzak Ağa ibn-i Mahmud Ağa üzerinde takarrur eden mezkûr erkek esterin esmânı: 660 guruş. 
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 Guruş Para 

Cem‘an yekûn 660 - 

Üç yüz on Kânûn-ı Evvel'in onuncu gününden i‘tibâren yirmi sekizinci gününe kadar on yedi günlük meclis-i 
idâre-i livânın karârıyla kırkar paradan on yedi guruş ücret-i infâkiyye Hâncı Hasan Ağa'ya verilen minhâ 

17 - 

 543 - 

Resm-i âdî 14 - 

 529 - 

Dellâliyye 16 23 

 512 17 

Kaydiyyesi - 31 

 511 27 

Pul esmânı 3 30 

Sahhu'l-bâkî 507 37 
Yalnız beş yüz yedi guruş otuz yedi paradır. 
[sh: 18] Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen mezkûr 

erkek esterin dellâliyyesi olan on altı guruş yirmi üç paranın nısfının sülüsânı dellâliyye ve sülüs-i sâlisi kâtibiyye 
olup mârru'z-zikr esterin esmânı sahhu'l-bâkî ber-vech-i bâlâ yalnız beş yüz yedi guruş otuz yedi paraya bâliğ ve 
resîde olup hazîne-i celîleye â’idiyeti hasebiyle meblağ-ı mezkûr beş yüz yedi guruş otuz yedi paranın ale'l-usûl işbu 
defteriyle ma‘an bâ-makbûz teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

[Derkenâr]:  Fî 11 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezbûr beş yüz yedi guruş otuz yedi para 
teslîm-i sandık olunup mukâbilinde yetmiş dört numarolu muhâsebeden makbûz-ı ilmuhaber alınmışdır fî minhü. 

*** 
Sahife No : 18 
Hüküm No : 32 
Tarihi : 20 Receb 1312 
Numara : 20 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Garzan kazâsı zâbıtasından verilen fî 10 Eylül 

sene [1]310 târîhlü jurnale atfen kazâ-i mezkûr mahkemesince fî 18 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîh ve beş 
numarolu tanzîm olunan karârdan sonra mahkeme re’îsi tarafından Siird Müdde‘î-i Umûmî Mu‘âvinliği'ne yazılan fî 8 
Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve yüz on dokuz numarolu tahrîrâtın sûret-i musaddakasında kazâ-i mezkûrda Kuh 
karyeli Yasin'in mâdde-i katlinden dolayı maznûn ve haklarında ihzâr müzekkereleri çıkarılup da mahkeme-i 
â’idelerine gelmeyen ve hâlâ livâ hapishânesinde mevkûf bulunan Siyansi karyesi ahâlîsinden ve Melkişan Aşîreti 
halkından erbâb-ı şekâvet Ömer bin Nami ve Silo bin Halid ve Mehmed bin Halid ile meşâhir-i eşkiyâdan maznûn 
Hasan'ın birâderi olup Bitlis Taburu'ndan firâr eden Ali bin Osman yedlerinden zabt ve vukû‘-ı cünha ve cinâyetden 
mütehassıl Siird'e irsâl olunup zâbıta-i livâya teslîm olunan on üç re’s ester ve bir re’s kısrak ve yedi aded ip ve on 
dört aded hurc ve on iki aded göçer-vârî çullar ve sonradan kazâ-i mezkûrda elde kalan emvâl-i mütehassıla-i 
mezkûreden olup livâya gönderilen bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve silahlık bi'l-müzâyede fürûhtuyla esmânı 
sandıkda hıfzına ve bu bâbda hükm-i nizâmiye tevfîkine dâ’ir fî 10 Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve iki yüz altmış 
üç numarolu mu‘âvin-i mûmâ-ileyh tarafından livâ niyâbet-i şer‘iyyesi cânibine yazılan tahrîrât üzerine fî 15 Kânûn-ı 
Evvel sene minhü târîh ve beş yüz seksen dokuz numarolu meclis-i idâre-i livânın i‘lâmına ibtinâ’en hayvânât-ı 
mezkûreden yağız renkli dört ayağı siyah kuyruğu siyah ve eğri sol ayağının kalçası yanık on yaşında bir re’s erkek 
esterin şer‘-i şerîf cânibinden tanzîm olunan fî 9 Receb sene [1]312 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı sultânîde 
müzâyede ve ba‘de inkitâ‘u'r-ragabât fürûht edilen erkek ester-i mütehassıla-i mezkûrenin defteridir ki ber-vech-i zîr 
beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Recebü'l-mürecceb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Nazif Mahalleli Bekir bin Esad 

üzerinde takarrur eden mezkûr erkek esterin esmânı: 370 guruş. 
 guruş para 

cem‘an yekûn 370 - 

üç yüz on kânûn-ı evvel'in onuncu gününden i‘tibâren yirmi sekizinci gününe kadar on yedi günlük ücret-i 
infâkiyye hâncı hasan ağa'ya verilen minhâ 

17 - 

 353 - 

resm-i âdî 9 10 

 343 30 

dellâliyyesi 11 3 

 332 27 

kaydiyyesi - 22 

 332 5 

pul esmânı 3 30 

sahhu'l-bâkî 328 15 

Yalnız üç yüz yirmi sekiz guruş on beş paradır. 
Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen mezkûr erkek 

esterin dellâliyyesi olan on bir guruş üç paranın nısfının sülüsânı dellâliyye ve sülüs-i sâlisi kâtibiyye olup mârru'z-
zikr bir re’s erkek esterin esmânı sahhu'l-bâkî ber-vech-i bâlâ yalnız üç yüz yirmi sekiz guruş on beş paraya bâliğ ve 
resîde olup hazîne-i celîleye â’idiyeti hasebiyle meblağ-ı mezkûr üç yüz yirmi sekiz guruş on beş paranın ale'l-usûl 
işbu defteriyle ma‘an bâ-makbûz teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 
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[Derkenâr]:  Fî 11 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezbûr üç yüz yirmi sekiz guruş on para 
teslîm-i sandık olunup mukâbilinde yetmiş dört numarolu muhâsebeden makbûz-ı ilmuhaber verilmişdir fî minhü. 

*** 
Sahife No : 18 
Hüküm No : 33 
Tarihi : 20 Receb 1312 
Numara : 21 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Garzan kazâsı zâbıtasından verilen fî 10 Eylül 

sene [1]310 târîhlü jurnale atfen kazâ-i mezkûr mahkemesince fî 18 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîh ve beş 
numarolu tanzîm olunan karârdan sonra mahkeme re’îsi tarafından Siird Müdde‘î-i Umûmî Mu‘âvinliği'ne yazılan fî 8 
Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve yüz on dokuz numarolu tahrîrâtın sûret-i musaddakasında kazâ-i mezkûrda Kuh 
karyeli Yasin'in mâdde-i katlinden dolayı maznûn ve haklarında ihzâr müzekkereleri çıkarılup da mahkeme-i 
â’idelerine gelmeyen ve hâlâ livâ hapishânesinde mevkûf bulunan Siyansi karyesi ahâlîsinden ve Melkişan Aşîreti 
halkından erbâb-ı şekâvet Ömer bin Nami ve Silo bin Halid ve Mehmed bin Halid ile meşâhir-i eşkiyâdan maznûn 
Hasan'ın birâderi olup Bitlis Taburu'ndan firâr eden Ali bin Osman yedlerinden zabt ve vukû‘-ı cünha ve cinâyetden 
mütehassıl Siird'e irsâl olunup zâbıta-i livâya teslîm olunan on üç re’s ester ve bir re’s kısrak ve yedi aded ip ve on 
dört aded hurc ve on iki aded göçer-vârî çullar ve sonradan kazâ-i mezkûrda elde kalan emvâl-i mütehassıla-i 
mezkûreden [sh: 19]  olup livâya gönderilen bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve silahlık bi'l-müzâyede fürûhtuyla 
esmânı sandıkda hıfzına ve bu bâbda hükm-i nizâmiye tevfîkine dâ’ir fî 10 Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve iki yüz 
altmış üç numarolu mu‘âvin-i mûmâ-ileyh tarafından livâ niyâbet-i şer‘iyyesi cânibine yazılan tahrîrât üzerine fî 15 
Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve beş yüz seksen dokuz numarolu meclis-i idâre-i livânın i‘lâmına ibtinâ’en 
hayvânât-ı mezkûreden siyah renkli dört ayağı siyah kuyruğu siyah beresinden beyaz yedi yaşında bir re’s dişi ester 
şer‘-i şerîf cânibinden tanzîm olunan fî 9 Receb sene [1]312 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı sultânîde müzâyede ve 
ba‘de inkitâ‘u'r-ragabât fürûht edilen erkek ester-i mütehassıla-i mezkûrenin defteridir ki ber-vech-i zîr beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Recebü'l-mürecceb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Karakol Mahalleli Hacı Mustafa bin 

Ahmed üzerinde takarrur eden mezkûr dişi esterin esmânı: 230 guruş. 
 guruş para 

cem‘an yekûn 230 - 

fî 10 kânûn-ı evvel sene [1]310 târîhinden yirmi dokuzuncu gününe kadar on sekiz günlük ücret-i infâkiyye olan 
on sekiz guruş meclis-i idâre-i livânın karârıyla hâncı hasan ağa'ya verilen minhâ 

18 - 

 212 - 

resm-i âdî 5 30 

 206 10 

dellâliyyesi 6 35 

 199 15 

kaydiyyesi - 23 

 198 32 

pul esmânı 3 30 

sahhu'l-bâkî 195 2 
Yalnız yüz doksan beş guruş iki paradır. 
Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen dişi ester-i mezkûrun 

dellâliyyesi olan beş guruş iki paranın nısfının sülüsânı dellâliyye ve sülüs-i sâlisi kâtibiyye olup mârru'z-zikr esterin 
esmânı sahhu'l-bâkî ber-vech-i bâlâ yalnız yüz doksan beş guruş iki paraya bâliğ ve resîde olup hazîne-i celîleye 
â’idiyeti hasebiyle meblağ-ı mezkûr yüz doksan beş guruş iki paranın ale'l-usûl işbu defteriyle ma‘an bâ-makbûz 
teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

[Derkenâr]:  Fî 11 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezbûr yüz doksan beş iki para teslîm-i 
sandık olunup mukâbilinde yetmiş dört numarolu muhâsebeden makbûz-ı ilmuhaber verilmişdir fî minhü. 

*** 
Sahife No : 19 
Hüküm No : 34 
Tarihi : 20 Receb 1312 
Numara : 22 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Garzan kazâsı zâbıtasından verilen fî 10 Eylül 

sene [1]310 târîhlü jurnale atfen kazâ-i mezkûr mahkemesince fî 18 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîh ve beş 
numarolu tanzîm olunan karârdan sonra mahkeme re’îsi tarafından Siird Müdde‘î-i Umûmî Mu‘âvinliği'ne yazılan fî 8 
Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve yüz on dokuz numarolu tahrîrâtın sûret-i musaddakasında kazâ-i mezkûrda Kuh 
karyeli Yasin'in mâdde-i katlinden dolayı maznûn ve haklarında ihzâr müzekkereleri çıkarılup da mahkeme-i 
â’idelerine gelmeyen ve hâlâ livâ hapishânesinde mevkûf bulunan Siyansi karyesi ahâlîsinden ve Melkişan Aşîreti 
halkından erbâb-ı şekâvet Ömer bin Nami ve Silo bin Halid ve Mehmed bin Halid ile meşâhir-i eşkiyâdan maznûn 
Hasan'ın birâderi olup Bitlis Taburu'ndan firâr eden Ali bin Osman yedlerinden zabt ve vukû‘-ı cünha ve cinâyetden 
mütehassıl Siird'e irsâl olunup zâbıta-i livâya teslîm olunan on üç re’s ester ve bir re’s kısrak ve yedi aded ip ve on 
dört aded hurc ve on iki aded göçer-vârî çullar ve sonradan kazâ-i mezkûrda elde kalan emvâl-i mütehassıla-i 
mezkûreden olup livâya gönderilen bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve silahlık bi'l-müzâyede fürûhtuyla esmânı 
sandıkda hıfzına ve bu bâbda hükm-i nizâmiye tevfîkine dâ’ir fî 10 Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve iki yüz altmış 
üç numarolu mu‘âvin-i mûmâ-ileyh tarafından livâ niyâbet-i şer‘iyyesi cânibine yazılan tahrîrât üzerine fî 15 Kânûn-ı 
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Evvel sene minhü târîh ve beş yüz seksen dokuz numarolu meclis-i idâre-i livânın i‘lâmına ibtinâ’en hayvânât-ı 
mezkûreden siyah renkli dört ayağı siyah kuyruğu siyah ağzı beyaz altı yaşında bir re’s erkek ester şer‘-i şerîf 
cânibinden tanzîm olunan fî 9 Receb sene [1]312 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı sultânîde müzâyede ve ba‘de 
inkitâ‘u'r-ragabât fürûht edilen ester-i mütehassıla-i mezkûrenin defteridir ki ber-vech-i zîr beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Recebü'l-mürecceb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Sûk Mahalleli Đbrahim bin Hasan 

üzerinde takarrur eden mezkûr esterin esmânı: 425 guruş. 

 

 guruş para 

cem‘an yekûn 425 - 

kânûn-ı evvel'in onuncu gününden i‘tibâren yirmi sekizinci gününe kadar [on] yedi günlük ücret-i infâkiyye 
meclis-i idâre-i livâ karârıyla on yedi guruş hâncı hasan ağa'ya verilen minhâ 

17 - 

 408 - 

resm-i âdî 10 25 

 397 15 

dellâliyyesi 12 30 

 384 35 

kaydiyyesi - 25 

 384 15 

pul 3 30 

yekûn 380 10 

[sh: 20] 

Sahhu’l-bâkî: 380 guruş 10 para. 
Yalnız üç yüz seksen guruş on paradır. 
Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen erkek ester-i 

mezkûrun dellâliyyesi olan on iki guruş otuz paranın nısfının sülüsânı dellâliyye ve sülüs-i sâlisi kâtibiyye olup 
mârru'z-zikr esterin esmânı sahhu'l-bâkî ber-vech-i bâlâ yalnız üç yüz seksen guruş on paraya bâliğ ve resîde olup 
hazîne-i celîleye â’idiyeti hasebiyle meblağ-ı mezkûr üç yüz seksen guruş on paranın ale'l-usûl işbu defteriyle ma‘an 
bâ-makbûz teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

[Derkenâr]:  Fî 11 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezbûr üç yüz seksen guruş on para teslîm-
i sandık olunup mukâbilinde yetmiş dört numarolu muhâsebeden makbûz-ı ilmuhaber verilmişdir fî minhü. 

*** 
Sahife No : 20 
Hüküm No : 35 
Tarihi : 20 Receb 1312 
Numara : 23 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Garzan kazâsı zâbıtasından verilen fî 10 Eylül 

sene [1]310 târîhlü jurnale atfen kazâ-i mezkûr mahkemesince fî 18 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîh ve beş 
numarolu tanzîm olunan karârdan sonra mahkeme re’îsi tarafından Siird Müdde‘î-i Umûmî Mu‘âvinliği'ne yazılan fî 8 
Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve yüz on dokuz numarolu tahrîrâtın sûret-i musaddakasında kazâ-i mezkûrda Kuh 
karyeli Yasin'in mâdde-i katlinden dolayı maznûn ve haklarında ihzâr müzekkereleri çıkarılup da mahkeme-i 
â’idelerine gelmeyen ve hâlâ livâ hapishânesinde mevkûf bulunan Siyansi karyesi ahâlîsinden ve Melkişan Aşîreti 
halkından erbâb-ı şekâvet Ömer bin Nami ve Silo bin Halid ve Mehmed bin Halid ile meşâhir-i eşkiyâdan maznûn 
Hasan'ın birâderi olup Bitlis Taburu'ndan firâr eden Ali bin Osman yedlerinden zabt ve vukû‘-ı cünha ve cinâyetden 
mütehassıl Siird'e irsâl olunup zâbıta-i livâya teslîm olunan on üç re’s ester ve bir re’s kısrak ve yedi aded ip ve on 
dört aded hurc ve on iki aded göçer-vârî çullar ve sonradan kazâ-i mezkûrda elde kalan emvâl-i mütehassıla-i 
mezkûreden olup livâya gönderilen bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve silahlık bi'l-müzâyede fürûhtuyla esmânı 
sandıkda hıfzına ve bu bâbda hükm-i nizâmiye tevfîkine dâ’ir fî 10 Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve iki yüz altmış 
üç numarolu mu‘âvin-i mûmâ-ileyh tarafından livâ niyâbet-i şer‘iyyesi cânibine yazılan tahrîrât üzerine fî 15 Kânûn-ı 
Evvel sene minhü târîh ve beş yüz seksen dokuz numarolu meclis-i idâre-i livânın i‘lâmına ibtinâ’en hayvânât-ı 
mezkûreden siyah renkli dört ayağı siyah kuyruğu siyah ağzı beyaz sekiz yaşında bir re’s dişi ester şer‘-i şerîf 
cânibinden tanzîm olunan fî 9 Receb sene [1]312 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı sultânîde müzâyede ve ba‘de 
inkitâ‘u'r-ragabât fürûht edilen ester-i mütehassıla-i mezkûrenin defteridir ki ber-vech-i zîr beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Recebü'l-mürecceb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Sûk Mahalleli Đbrahim bin Hasan 

üzerinde takarrur eden mezkûr dişi esterin esmânı: 385 guruş. 
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 guruş para 

cem‘an yekûn 385 - 

fî 10 kânûn-ı evvel târîhinden yirmi sekizinci günene kadar on yedi günlük ücret-i infâkiyye olan on yedi guruş 
meclis-i idâre-i livânın karârıyla hâncı hasan ağa'ya verilen minhâ 

17 - 

 368 - 

resm-i âdî 9 25 

 358 15 

dellâliyyesi 11 4 

 347 11 

kaydiyyesi - 22 

 346 29 

pul 3 30 

sahhu'l-bâkî 342 39 
Yalnız üç yüz kırk iki guruş otuz dokuz paradır. 
Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen dişi ester-i 

mezkûrun dellâliyyesi olan on bir guruş dört paranın nısfının sülüsânı dellâliyye ve sülüs-i sâlisi kâtibiyye olup 
mârru'z-zikr esterin esmânı sahhu'l-bâkî ber-vech-i bâlâ yalnız üç yüz kırk iki guruş otuz dokuz paraya bâliğ ve 
resîde olup hazîne-i celîleye â’idiyeti hasebiyle meblağ-ı mezkûr üç yüz kırk iki guruş iki paranın ale'l-usûl işbu 
defteriyle ma‘an bâ-makbûz teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

[Derkenâr]:  Fî 11 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezbûr üç yüz kırk iki guruş otuz dokuz 
para teslîm-i sandık olunup mukâbilinde yetmiş dört numarolu muhâsebeden makbûz-ı ilmuhaber verilmişdir. 

*** 
Sahife No : 20 
Hüküm No : 36 
Tarihi : 20 Receb 1312 
Numara : 24 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Garzan kazâsı zâbıtasından verilen fî 10 Eylül 

sene [1]310 târîhlü jurnale atfen kazâ-i mezkûr mahkemesince fî 18 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîh ve beş 
numarolu tanzîm olunan karârdan sonra mahkeme re’îsi tarafından Siird Müdde‘î-i Umûmî Mu‘âvinliği'ne yazılan fî 8 
Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve yüz on dokuz numarolu tahrîrâtın sûret-i musaddakasında kazâ-i mezkûrda Kuh 
karyeli Yasin'in mâdde-i katlinden dolayı maznûn ve haklarında ihzâr müzekkereleri çıkarılup da mahkeme-i 
â’idelerine gelmeyen ve hâlâ livâ hapishânesinde mevkûf bulunan Siyansi karyesi ahâlîsinden ve Melkişan Aşîreti 
halkından erbâb-ı şekâvet Ömer bin Nami ve Silo bin Halid ve Mehmed bin Halid ile meşâhir-i eşkiyâdan maznûn 
Hasan'ın birâderi olup Bitlis Taburu'ndan firâr eden Ali bin Osman yedlerinden zabt ve vukû‘-ı cünha ve cinâyetden 
mütehassıl Siird'e irsâl olunup zâbıta-i livâya teslîm olunan on üç re’s ester ve bir re’s kısrak ve yedi aded ip ve on 
dört aded hurc ve on iki aded [sh: 21]  göçer-vârî çullar ve sonradan kazâ-i mezkûrda elde kalan emvâl-i 
mütehassıla-i mezkûreden olup livâya gönderilen bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve silahlık bi'l-müzâyede 
fürûhtuyla esmânı sandıkda hıfzına ve bu bâbda hükm-i nizâmiye tevfîkine dâ’ir fî 10 Kânûn-ı Evvel sene minhü 
târîh ve iki yüz altmış üç numarolu mu‘âvin-i mûmâ-ileyh tarafından livâ niyâbet-i şer‘iyyesi cânibine yazılan tahrîrât 
üzerine fî 15 Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve beş yüz seksen dokuz numarolu meclis-i idâre-i livânın i‘lâmına 
ibtinâ’en hayvânât-ı mezkûreden koyu doru renkli dört ayağı siyah kuyruğu siyah altı yaşında bir re’s dişi ester şer‘-i 
şerîf cânibinden tanzîm olunan fî 9 Receb sene [1]312 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı sultânîde müzâyede ve ba‘de 
inkitâ‘u'r-ragabât fürûht edilen ester-i mütehassıla-i mezkûrenin defteridir ki ber-vech-i zîr beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Recebü'l-mürecceb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Suraz Mahalleli Đbrahim bin Hasan 

üzerinde takarrur eden mezkûr dişi esterin esmânı: 485 guruş. 
 guruş para 

cem‘an yekûn 485 - 

fî 10 kânûn-ı evvel sene [1]312 târîhinden i‘tibâren yirmi sekizinci gününe kadar on yedi günlük ücret-i 
infâkiyye olan on yedi guruş meclis-i idâre-i livânın karârıyla hâncı hasan ağa'ya verilen minhâ 

17 - 

 468 - 

resm-i âdî 12 5 

 455 35 

dellâliyyesi 14 4 

 441 31 

kaydiyyesi - 27 

 441 4 

pul 3 30 

sahhu'l-bâkî 437 14 
Yalnız dört yüz otuz yedi guruş on dört paradır. 
Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen ester-i 

mezkûrun dellâliyyesi olan on dört guruş dört paranın nısfının sülüsânı dellâliyye ve sülüs-i sâlisi kâtibiyye olup 
mârru'z-zikr [esterin] esmânı sahhu'l-bâkî ber-vech-i bâlâ yalnız dört yüz otuz yedi guruş on dört paraya bâliğ ve 
resîde olup hazîne-i celîleye â’idiyeti hasebiyle meblağ-ı mezkûr dört yüz otuz yedi guruş on dört paranın ale'l-usûl 
işbu defteriyle ma‘an bâ-makbûz teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 
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[Derkenâr]:  Fî 11 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezbûr dört yüz otuz yedi guruş on dört 
para teslîm-i sandık olunup mukâbilinde yetmiş dört numarolu muhâsebeden makbûz-ı ilmuhaber alınmışdır fî 
minhü. 

*** 
Sahife No : 21 
Hüküm No : 37 
Tarihi : 20 Receb 1312 
Numara : 25 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Garzan kazâsı zâbıtasından verilen fî 10 Eylül 

sene [1]310 târîhlü jurnale atfen kazâ-i mezkûr mahkemesince fî 18 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîh ve beş 
numarolu tanzîm olunan karârdan sonra mahkeme re’îsi tarafından Siird Müdde‘î-i Umûmî Mu‘âvinliği'ne yazılan fî 8 
Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve yüz on dokuz numarolu tahrîrâtın sûret-i musaddakasında kazâ-i mezkûrda Kuh 
karyeli Yasin'in mâdde-i katlinden dolayı maznûn ve haklarında ihzâr müzekkereleri çıkarılup da mahkeme-i 
â’idelerine gelmeyen ve hâlâ livâ hapishânesinde mevkûf bulunan Siyansi karyesi ahâlîsinden ve Melkişan Aşîreti 
halkından erbâb-ı şekâvet Ömer bin Nami ve Silo bin Halid ve Mehmed bin Halid ile meşâhir-i eşkiyâdan maznûn 
Hasan'ın birâderi olup Bitlis Taburu'ndan firâr eden Ali bin Osman yedlerinden zabt ve vukû‘-ı cünha ve cinâyetden 
mütehassıl Siird'e irsâl olunup zâbıta-i livâya teslîm olunan on üç re’s ester ve bir re’s kısrak ve yedi aded ip ve on 
dört aded hurc ve on iki aded göçer-vârî çullar ve sonradan kazâ-i mezkûrda elde kalan emvâl-i mütehassıla-i 
mezkûreden olup livâya gönderilen bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve silahlık bi'l-müzâyede fürûhtuyla esmânı 
sandıkda hıfzına ve bu bâbda hükm-i nizâmiye tevfîkine dâ’ir fî 10 Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve iki yüz altmış 
üç numarolu mu‘âvin-i mûmâ-ileyh tarafından livâ niyâbet-i şer‘iyyesi cânibine yazılan tahrîrât üzerine fî 15 Kânûn-ı 
Evvel sene minhü târîh ve beş yüz seksen dokuz numarolu meclis-i idâre-i livânın i‘lâmına ibtinâ’en hayvânât-ı 
mezkûreden kır renkli dört ayağı kır kuyruğu kırmızı ağzı kırmızı sekiz yaşında bir re’s dişi ester şer‘-i şerîf 
cânibinden tanzîm olunan fî 9 Receb sene [1]312 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı sultânîde müzâyede ve ba‘de 
inkitâ‘u'r-ragabât fürûht edilen ester-i mütehassıla-i mezkûrenin defteridir ki ber-vech-i zîr beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Recebü'l-mürecceb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Sûk Mahalleli Đbrahim bin Hasan 

üzerinde takarrur eden dişi ester-i mezkûrenin esmânı: 650 guruş. 
 guruş para 

cem‘an yekûn 650 - 

fî 10 kânûn-ı evvel sene [1]312 târîhinden i‘tibâren yirmi yedinci gününe kadar on altı günlük ücret-i infâkiyye 
olan on altı guruş meclis-i idâre-i livânın karârıyla hâncı hasan ağa'ya verilen minhâ 

16 - 

 634 - 

resm-i âdî 16 10 

 617 30 

dellâliyyesi 19 20 

 598 10 

kaydiyyesi - 39 

 597 11 

pul 3 30 

sahhu'l-bâkî 593 21 

[Yalnız beş yüz doksan üç guruş yirmi bir paradır.] 
[sh: 22]  Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen ester-i 

mezkûrun dellâliyyesi olan on dokuz guruş yirmi paranın nısfının sülüsânı dellâliyye ve sülüs-i sâlisi kâtibiyye olup 
mârru'z-zikr esterin esmânı sahhu'l-bâkî beş yüz doksan üç guruş yirmi bir paraya bâliğ ve resîde olup hazîne-i 
celîleye â’idiyeti hasebiyle meblağ-ı mezkûr beş yüz doksan üç guruş yirmi bir paranın ale'l-usûl işbu defteriyle 
ma‘an bâ-makbûz teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

[Derkenâr]:  Fî 11 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezbûr beş yüz doksan üç guruş yirmi bir 
para teslîm-i sandık olunup mukâbilinde yetmiş dört numarolu muhâsebeden makbûz-ı ilmuhaber alınmışdır fî 
minhü. 

*** 
Sahife No : 22 
Hüküm No : 39 
Tarihi : 20 Receb 1312 
Numara : 26 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Garzan kazâsı zâbıtasından verilen fî 10 Eylül 

sene [1]310 târîhlü jurnale atfen kazâ-i mezkûr mahkemesince fî 18 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîh ve beş 
numarolu tanzîm olunan karârdan sonra mahkeme re’îsi tarafından Siird Müdde‘î-i Umûmî Mu‘âvinliği'ne yazılan fî 8 
Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve yüz on dokuz numarolu tahrîrâtın sûret-i musaddakasında kazâ-i mezkûrda Kuh 
karyeli Yasin'in mâdde-i katlinden dolayı maznûn ve haklarında ihzâr müzekkereleri çıkarılup da mahkeme-i 
â’idelerine gelmeyen ve hâlâ livâ hapishânesinde mevkûf bulunan Siyansi karyesi ahâlîsinden ve Melkişan Aşîreti 
halkından erbâb-ı şekâvet Ömer bin Nami ve Silo bin Halid ve Mehmed bin Halid ile meşâhir-i eşkiyâdan maznûn 
Hasan'ın birâderi olup Bitlis Taburu'ndan firâr eden Ali bin Osman yedlerinden zabt ve vukû‘-ı cünha ve cinâyetden 
mütehassıl Siird'e irsâl olunup zâbıta-i livâya teslîm olunan on üç re’s ester ve bir re’s kısrak ve yedi aded ip ve on 
dört aded hurc ve on iki aded göçer-vârî çullar ve sonradan kazâ-i mezkûrda elde kalan emvâl-i mütehassıla-i 
mezkûreden olup livâya gönderilen bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve silahlık bi'l-müzâyede fürûhtuyla esmânı 
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sandıkda hıfzına ve bu bâbda hükm-i nizâmiye tevfîkine dâ’ir fî 10 Kânûn-ı Evvel sene [1]310 târîh ve iki yüz altmış 
üç numarolu mu‘âvin-i mûmâ-ileyh tarafından livâ niyâbet-i şer‘iyyesi cânibine yazılan tahrîrât üzerine fî 15 Kânûn-ı 
Evvel sene minhü târîh ve beş yüz seksen dokuz numarolu meclis-i idâre-i livânın i‘lâmına ibtinâ’en eşyâ-i 
mezkûreden göçer-vârî siyah beş ve Siird-kârî iki ki cem‘an yedi aded ip ve alaca müceddid beş ve evsat altı ve 
köhne ise de lâkin isti‘mâle sâlih üç ki cem‘an on dört aded hurc ve göçer-vârî köhne hayvân çulları top olarak şer‘-i 
şerîf cânibinden tanzîm olunan fî 2 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı sultânîde müzâyede 
ve ba‘de inkitâ‘u'r-ragabât fürûht edilen eşyâ-i mütehassıla-i mezkûrenin defteridir ki ber-vech-i zîr beyân olunur. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ ışrîn min şehri Recebü'l-mürecceb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Fî 2 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Sûk 

Mahalleli Abdi bin Hasan üzerinde takarrur eden eşyâ-i mezkûrenin esmânı: 290 guruş. 
 guruş para 

cem‘an yekûn 290 - 

resm-i âdî 7 10 

 282 30 

dellâliyyesi 7 15 

 275 15 

kaydiyyesi - 18 

 274 37 

pul 3 30 

 271 17 

nakliyyesi 1 20 

sahhu'l-bâkî 269 27 
Yalnız iki yüz altmış dokuz guruş yirmi yedi paradır. 
Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen eşyâ-i 

mezkûrenin dellâliyyesi olan yedi guruş on beş paranın nısfının sülüsânı dellâliyye ve sülüs-i sâlisi kâtibiyye olup 
mârru'z-zikr eşyânın esmânı sahhu'l-bâkî ber-vech-i bâlâ yalnız iki yüz altmış dokuz guruş yirmi yedi paraya bâliğ ve 
resîde olup hazîne-i celîleye â’idiyeti hasebiyle meblağ-ı mezkûr iki yüz altmış dokuz guruş yirmi yedi paranın ale'l-
usûl işbu defteriyle ma‘an teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

[Derkenâr]:  Fî 11 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezbûr iki yüz altmış dokuz guruş yirmi yedi 
para teslîm-i sandık olunup mukâbilinde yetmiş dört numarolu muhâsebeden makbûz-ı ilmuhaber alınmışdır fî 
minhü. 

*** 
Sahife No : 22 
Hüküm No : 39 
Tarihi : 20 Receb 1312 
Numara : 27 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Garzan kazâsı zâbıtasından verilen fî 10 Eylül 

sene [1]310 târîhlü jurnale atfen kazâ-i mezkûr mahkemesince fî 18 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîh ve beş 
numarolu tanzîm olunan karârdan sonra mahkeme re’îsi tarafından Siird Müdde‘î-i Umûmî Mu‘âvinliği'ne yazılan fî 8 
Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve yüz on dokuz numarolu tahrîrâtın sûret-i musaddakasında kazâ-i mezkûrda Kuh 
karyeli Yasin'in mâdde-i katlinden dolayı maznûn ve haklarında ihzâr müzekkereleri çıkarılup da mahkeme-i 
â’idelerine gelmeyen ve hâlâ livâ hapishânesinde mevkûf bulunan Siyansi karyesi ahâlîsinden ve Melkişan Aşîreti 
halkından erbâb-ı şekâvet Ömer bin Nami ve Silo bin Halid ve Mehmed bin Halid ile meşâhir-i eşkiyâdan maznûn 
Hasan'ın birâderi olup Bitlis Taburu'ndan firâr eden Ali bin Osman yedlerinden zabt ve vukû‘-ı cünha ve cinâyetden 
mütehassıl Siird'e irsâl olunup zâbıta-i livâya teslîm olunan on üç re’s ester ve bir re’s kısrak ve yedi aded ip ve on 
dört aded hurc ve on iki aded göçer-vârî çullar ve sonradan kazâ-i mezkûrda elde kalan emvâl-i mütehassıla-i 
mezkûreden olup livâya gönderilen bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve silahlık bi'l-müzâyede fürûhtuyla esmânı 
sandıkda hıfzına ve bu bâbda hükm-i nizâmiye tevfîkine dâ’ir fî 10 Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve iki yüz altmış 
üç numarolu mu‘âvin-i mûmâ-ileyh tarafından livâ niyâbet-i şer‘iyyesi cânibine yazılan tahrîrât üzerine fî 15 Kânûn-ı 
Evvel sene minhü târîh ve beş yüz seksen dokuz numarolu meclis-i idâre-i livânın i‘lâmına ibtinâ’en hayvânât-ı 
mezkûreden rengi gül dört ayağı siyah kuyruğu siyah altı yaşında bir re’s dişi ester şer‘-i şerîf cânibinden tanzîm 
olunan fî 9 Receb sene [1]312 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı sultânîde müzâyede ve ba‘de inkitâ‘u'r-ragabât fürûht 
edilen ester-i mütehassıla-i mezkûrenin defteridir ki ber-vech-i zîr beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Receb li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
[sh: 23] 
Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Varaz Mahalleli Fırıncı Hüseyin bin 

Salih Memi üzerinde takarrur eden mezkûr esterin esmânı: 380 guruş. 

 

 guruş para 

cem‘an yekûn 380 - 

kânûn-ı evvel'in onuncu gününden yirmi dokuzuncu gününe değin on sekiz günlük ücret-i infâkiyyesi olan on 
sekiz guruş meclis-i idâre-i livânın karârıyla hâncı hasan ağa'ya verilen minhâ 

18 - 

 362 - 

resm-i âdî 9 20 

 352 20 
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dellâliyyesi 11 16 

 341 4 

kaydiyyesi - 22 

 440 22 

pul esmânı 3 30 

sahhu'l-bâkî 336 32 
Yalnız üç yüz otuz altı guruş otuz iki paradır. 
Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen ester-i 

mezkûrun dellâliyyesi olan on bir guruş on altı yirmi paranın nısfının sülüsânı dellâliyye ve sülüs-i sâlisi kâtibiyye 
olup mârru'z-zikr esterin esmânı sahhu'l-bâkî ber-vech-i bâlâ üç yüz otuz altı guruş otuz iki paraya bâliğ ve resîde 
olup hazîne-i celîleye â’idiyeti hasebiyle meblağ-ı mezkûr üç yüz otuz altı guruş otuz iki paranın ale'l-usûl işbu 
defteriyle ma‘an bâ-makbûz teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

[Derkenâr]:  Fî 11 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezbûr üç yüz otuz altı guruş otuz iki para 
teslîm-i sandık olunup mukâbilinde yetmiş dört numarolu muhâsebeden makbûz-ı ilmuhaber alınmışdır fî minhü. 

*** 
Sahife No : 23 
Hüküm No : 40 
Tarihi : 28 Receb 1312 
Numara : 28 
Medîne-i Siird mahallâtından Sur Mahallesi sâkinelerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden 

bundan akdem vefât eden Feride bint-i Abdülahad veled-i Yanos verâseti zevci Siird kazâsına tâbi‘ Bamred nâhiyesi 
kurâsından Gali karyesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Süryani milletinden Tomi veled-i Barsom ve li-
ebeveyn karındaşı medîne-i mezkûre mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin 
Ermeni milletinden Davud bin Abdülahad'a münhasıra ve tashi-i mesele-i mîrâsiyeleri iki sehmden ibâret olup 
sihâm-ı mezbûreden bir sehm zevci mezbûra ve bir sehm ah-i mezbûra isâbeti ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î verese-i 
mezbûrândan mezbûr Davud fî 8 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhlü istid‘âsınca vukû‘ bulan talebi üzerine bi'l-
ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr edilen müteveffât-ı merkûmenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâmin ve'l-ışrîn min şehri Recebü'l-ferd li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
gümüşden 
mâşâ’allâh 
1 aded 
kıymet 50 guruş 

mâşâ’allâha müte‘allık gâzî 
9 aded 
200 guruş 

yine mâşâ’allâhda 
müte‘allık yarım gâzî 
1 aded 
10 guruş 

şamat ta‘bîr 
olunan bez 
1 top 
6 guruş 

yorgan yüzü 
1 aded 
10 guruş 

yatak takımı, 1 
aded 
75 guruş 

kâzî, 1 top 
10 guruş 

gömlek, 1 aded 
25 guruş 

fistan, 1 aded 
5 guruş 

kırmızı gömlek 
1 aded 
25 guruş 

sadriye, 1 aded 
5 guruş 

usta abdullah'da bulunan sened 
mûcebince birâderi davud zimmetinde 
500 guruş 

nakden mecîdiye, 2 aded 
47 guruş 20 para 

üçer guruşluk 
metelik 
2 aded 
6 guruş 

ayn-ı mecîdiye 
2 aded 
38 guruş 

mercân 
8 guruş 

gâzî 
 4 aded 
80 guruş 

gümüşden gerdânî, 1 aded 
30 guruş 

mecîdiye 
8,5 aded 
161 guruş 20 
para 

erzurum-kârî 
çarşaf 
1 aded 
25 guruş 

siyah pûşi, 1 aded 
10 guruş 

gümüşden zencir, 1 aded 
40 guruş 

Cem‘an yekûn tereke-i mezkûre: 1359 guruş. Bin üç yüz elli dokuz guruş. 
Minhe'l-ihrâcât: 

resm-i âdî 
33 guruş 39 para 

dellâliyye 
27 guruş 8 para 

kaydiyye 
2 guruş 2 para 

pul esmânı 
1 guruş 10 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 64 guruş 19 para. 

Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-vereseti'l-merkûme: 1255 guruş 29 para. 

Mesele: 

zevci mezbûr tomi hissesi 
627 guruş 34,5 para 

karındaşı mezbûr davud hissesi 
627 guruş 34,5 para 

Yekûn-i sihâmü'l-vereseti'l-merkûme: 1255 guruş 29 para. 
Yalnız bin iki yüz elli beş guruş yirmi dokuz paradır. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffât-ı mezbûrenin sahhu'l-bâkî terekesi ber-vech-i bâlâ 

yalnız bin iki yüz elli beş guruş yirmi dokuz paraya bâliğ ve resîde olup zevci mezbûr Tomi'nin hissesi olan altı yüz 
yirmi yedi guruş otuz dört buçuk para ile karındaşı mezbûr Davud'un dahi hissesi kezâlik altı yüz yirmi yedi guruş 
otuz dört buçuk para olup münâsafeten ba‘de'l-ifrâz yedlerine verildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr 
kılındı. 
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*** 
Sahife No : 24 
Hüküm No : 41 
Tarihi : 26 Receb 1312 
Numara : 29 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesinde müste’ciren ikâmet etmekde bulunan mezkûr Siird 

Jandarma Taburu'nun Süvârî Birinci Bölük Yüzbaşısı Yusuf Efendi'nin zevcesi iken bundan akdem vefât eden 
Şeyhan bint-i el-Hâcc Mehmed Efendi'nin verâseti mûmâ-ileyh Yusuf Efendi ve sulbî sağîr kızı Münire ve vâlidesi 
Ayşe Hanım bint-i Mehmed ve li-ebeveyn birâderi Abdülaziz Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed Efendi ve yine li-ebeveyn 
hemşîresi Emine'ye münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsiyeleri otuz altı sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden 
dokuz sehm zevc-i mezbûra ve on sekiz sehm bint-i mezbûreye ve altı sehm ümm-i mezbûreye ve iki sehm ah-i 
mezbûra ve bir sehm uht-i mezbûreye isâbeti ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î verese-i mezbûreden mûmâ-ileyh Abdülaziz 
Efendi ve mûmâ-ileyhâ Ayşe Hanım'ın vukû‘ bulan taleb ve iltimâsları üzerine bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr edilen 
müteveffât-ı merkûmenin defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehri Recebü'l-ferd li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

püskülleri üç ma‘a zencirden altı 
parçadan ibâret gümüş kemer, 1 aded 
340 guruş 

dih şâlından eski 
seccâde 
1 aded 
8 guruş 

siyah şemsiye 
1 aded 
8 guruş 

yasdık şiltesi, 1 
aded 
3 guruş 20 para 

dih beyaz şalından 
kadifeli ceket 
30 guruş 

sîmli uçgur 
6 aded 
10 guruş 

basma 
2 zirâ‘ 
3 guruş 

beyaz sarı kâzî 
işlik 
1 aded 
30 guruş 

basma entari, 1 
aded 
20 guruş 

yaz işi çiçekli entari 
ma‘a ipekli kuşak 
1 aded 
50 guruş 

al mendil 
1 aded 
2 guruş 

yine basma işlik, 
1 aded 
4 guruş 

basma gömlek, 2 
aded 
5 guruş 

ipek nikâb, 1 aded 
4 guruş 20 para 

çorap 
3 çift 
6 guruş 

baş mendili 
1 aded 
2 guruş 

kırmızı kadife 
ceket,  
1 aded 
40 guruş 

sarı atlas ceket, 
1 aded 
30 guruş 

kırmızı şal ceket 
1 aded 
25 guruş 

ve yine kırmızı kâzî 
ceket 
1 aded 
25 guruş 

kâzî entari 
1 aded 
50 guruş 

ipek kırmızı 
çarşaf 

erzurum işi 
çarşaf 
1 aded 
40 guruş 

gâzî 
2 aded 
40 guruş 

rub‘iyye 
3 aded 
15 guruş 

sâ‘at ma‘a zincir 
1 aded 
120 guruş 

basma eski 
entari, 1 aded 
10 guruş 

hamam kırmızı 
peştamal 
1 aded 
8 guruş 

hamam 
peştemali, 1 aded 
4 guruş 

benefşe sabunu 
1 kalıb 
4 guruş 

haleb sabunu 
1 kalıb 
1 guruş 

eski galoç ma‘a 
potin 
1 aded 
30 guruş 

na‘al 
1 aded 
8 guruş 

gümüş bilezik 
1 aded 
27 guruş 

lira çereği 
2 aded 
50 guruş 

sandık 
1 aded 
50 guruş 

döşek ma‘a yorgan ve yasdık 
120 guruş 

mehr-i mü’eccel 
500 guruş 

Cem‘an yekûn tereke: 1882 guruş. Yalnız bin sekiz yüz seksen iki guruş. 
Minhe'l-ihrâcât: 

resm-i âdî 
47 guruş 2 para 

dellâliyye 
37 guruş 22 para 

kaydiyye 
2 guruş 26 para 

pul esmânı 
1 guruş 10 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 88 guruş 20 para. 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-vereseti'l-merkûme: 1793 guruş 20 para. 
Mesele: 

zevc-i mezbûrun hissesi 
448 guruş 15 para 
işbu hissemi mezbûre kızım 
münire'ye teberru‘an terk 
eyledim 
yüzbaşı yusuf efendi 

bint-i 
mezbûrenin 
hissesi 
896 guruş 30 
para 

ümm-i mezbûrenin hissesi 
224 guruş 7,5 para 
teberru‘an işbu hissebi 
çocuk münire'ye terk 
eyledim 
ayşe 

ah-i mezbûrun hissesi 
149 guruş 12 para 
teberru‘an işbu hissemi 
çocuk münire'ye terk 
eyledim 
abdülaziz 

uht-i 
mezbûrenin 
hissesi 
74 guruş 20 
para 

kesr yarım para beyne'l-ah ve'l-uht 

Yekûn sihâmü'l-vereseti'l-merkûme: 1793 guruş 20 para. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffât-ı mezbûre Şeyhan'ın verese-i mezkûresi miyânlarına 

ber-vech-i şer‘î taksîm olunmak üzre sahhu'l-bâkî terekesi ber-vech-i bâlâ bin yedi yüz doksan üç guruş yirmi paraya 
bâliğ ve resîde olup mebâliğ-i mezbûreden dört yüz kırk sekiz guruş on beş para zevci mezbûr Yusuf Efendi'ye ve 
sekiz yüz doksan altı guruş otuz para bint-i sağîre-i mezbûre Münire'ye ve iki yüz yirmi dört guruş yedi buçuk para 
ümm-i mezbûre Ayşe Hanım'a ve yüz kırk dokuz guruş on sekiz para li-ebeveyn ah-i mezbûr Abdülaziz Efendi'ye ve 
yetmiş dört guruş yirmi para li-ebeveyn hemşîresi Emine'ye ve fakat mezbûrân Abdülaziz Efendi'yle Emine'nin 
beynlerinde yarım para küsûr kalarak ba‘de'l-isâbeti'ş-şer‘iyye verese-i mezbûrdan her birisi kendü hisse-i müfreze-i 
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mü(*)beyyinesini bi-tarîki't-teberru‘ sağîre-i mezbûre Münire'ye huzûr-ı şer‘de terk eyledikden sonra meblağ-ı 
mezbûr kıyletindeki eşyâ-i mezkûre sıyânet tarîkiyle velîsi pederi mezbûr Yusuf Efendi nezdine bırakılmış ve işbu 
kassâm-ı mezbûr Yusuf Efendi'nin yedine verilmiş olduğunu mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

Eşyâ-i mezkûre li-ecli'l-hıfz nezdimde kaldıklarını mübeyyin işbu mahalle temhîr eyledim. 
Yüzbaşı Yusuf Efendi. 

*** 
Sahife No : 25 
Hüküm No : 42 
Tarihi : 7 Şaban 1312 
Numara : 30 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi'nde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Siird kazâsı kurâsından Herşah karyesinde Mehlayan 

Aşîreti'nden Sûfî Ali bin Keleş nâm kimesne tarafından bâ-hüccet-i şer‘iyye vekîl-i şer‘îsi medîne-i mezbûre 
mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden sâhib-i arz-ı hâl Ahmed Efendi bin Bekir medîne-i mezkûre (*)Bidâyet 
Mahkemesi Hukûk dâ’iresinde akd olunan meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde medîne-i mezbûre muhâsebecisi 
emîn-i beytü'l-mâl me’mûru izzetlü Mustafa Murad Efendi tarafından vekîl-i müseccel-i şer‘îsi ve hazîne vekîli 
muhâsebe-i livâ ketebesinden Behcet Efendi ibn-i Yusuf Ağa muvâcehesinde müvekkilim mezbûr Sûfî Ali'nin mâlı 
olup işbu meclis-i şer‘de mu‘âyene olunan kırk bir re’s koyun ve yirmi beş re’s keçi ve üç yaşında kırmızı renkli biri 
erkek ve iki buçuk yaşında timur kır renginde dişi bir re’s ki cem‘an iki re’s ester ve iki yaşında timur kır renginde bir 
re’s kısrak tay hayvânât-ı mezkûreleri cânib-i beytü'l-mâla â’id zu‘muyla zabt ve vaz‘-ı yed eden vekîl-i mûmâ-ileyh 
Behcet Efendi yedinde bulmamla müvekkilim mezbûr içün hayvânât-ı mezkûreleri teslîme bi'l-istihkâk taleb ederim 
vekîl-i mûmâ-ileyh Behcet Efendi'den su’âl olundukda müdde‘î vekîl-i mezbûr Ahmed Efendi'nin ber-vech-i muharrer 
müdde‘âsını inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûrdan ber-vech-i muharrer müdde‘âsına (*)beyyine taleb olundukda li-
ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olan aşîret-i merkûmeden Hasan bir Kürdî bin Şeyhi ve Musto bin Gülücan bin 
Murad ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında hayvânât-ı mezkûreler müvekkil-i merkûm Sûfî Ali bin Keleş'in mâlı ve 
mülküdür biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ 
muvâceheten edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde usûl-i müstahsene-i şer‘iyyesine tevfîkan şâhidân-ı merkûmân 
evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları Herşah karyesinde kışlamakda aşîret-i mezkûre imâmı Tahir bin 
Cihangir bin Mehmed ve (*)muhtârı Osman bin Fakih bin Kasım ve ihtiyâr a‘zâsından Nali bin Şeyhi bin 
Mehmed'den sırran ve ba‘dehû mûmâ-ileyhimden Eytâm Müdîri Bekir Efendi bin Ahmed Ağa bin Hacı Mahmud ve 
Mahkeme Mukayyidi Mehmed Efendi ibn-i Ferhad'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde 
idükleri iş‘âr ve ihbâr olunan şâhideyn-i mu‘addileyn şehâdetleriyle vekîl-i mûmâ-ileyh Behcet Efendi 
muvâcehesinde ba‘de'l-isbât ve't-tahlîf mûcebiyle sâlifü'z-zikr hayvânâtı müvekkil-i merkûm Sûfî Ali'ye izâfetle vekîl-i 
mûmâ-ileyh Ahmed Efendi'ye teslîme vekîl-i mûmâ-ileyh Behcet Efendi'ye tenbîh olunduğu Siird Mahkeme-i 
Şer‘iyyesi'nde tescîl ve i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâbi‘ min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 25 
Hüküm No : 43 
Tarihi : 7 Şaban 1312 
Numara : 31 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in makarr-ı livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Varaz Mahallesi 

ahâlîsinden sâhib-i arz-ı hâl Abdü bin Mahmud Cernigâlî medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk 
dâ’iresinde akd olunan meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde mahalle-i mezkûre ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i 
Aliyye'nin Süryani milletinden Ohan veled-i Zeko muvâcehesinde sulbî sahîh oğlum olup bundan akdem vefât eden 
Đbrahim sağlığında bin üç yüz sekiz senesinin Kânûn-ı Evveli evâsıtında işbu meclis-i şer‘de mu‘âyene olunan siyah 
renkli altı yaşında bir re’s dişi merkeb ile siyah renkli dişi sıpayı Ohan-ı merkûm mahzar-ı şuhûdda yüz altmış beş 
guruşa ba‘de'l-iştirâ merkûm Ohan zimmetinde ol mikdâr alacağına mahsûb eyledikden sonra zikr olunan sıpa 
merkebi ile beraber dişi merkebi kable't-teslîm mezbûr Đbrahim vefât ve verâseti ancak bana münhasıra olup mezkûr 
ma‘a sıpa merkebi bana teslîme merkûm Ohan'a tenbîh olunmak bi'l-verâse matlûbumdur deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-
istintâk ol dahi cevâbında müdde‘î-i merkûmun ber-vech-i muharrer müdde‘âsını inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûr 
Abdo ber-vech-i meşrûh müdde‘âsını medîne-i mezbûre mahallâtından Karakol Mahallesi ahâlîsinden Mahmud bin 
Hacı Ali Ato ve Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden Merhamo bin Amo bin Đsmail Sûfî Halil nâm kimesneler ile bi'l-
vekâle ber-nehc-i şer‘î isbât etmekle şâhidân-ı merkûmân evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları Siird'in 
Karakol Mahallesi imâmı Molla Mehmed bin Abdullah ve (*)muhtârı Ahmed bin Mehmed Şeyho'dan ve Şeyh Halef 
Mahallesi imâmı Molla Musa bin Hacı Mehmed el-Habbâz ve (*)muhtârı Yusuf bin Hacı Ali Bülendo'dan sırran ve 
ba‘dehû mûmâ-ileyhimle mahkeme-i şer‘iyye muhzırı Abdülferid Ağa ibn-i Osman bin Hacı Mahmud ve Eytâm 
Müdîri Bekir Efendi ibn-i Ahmed Ağa bin Hacı Mahmud'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-
şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağın ba‘de'l-isbât ve'l-half mezkûr ma‘a sıpa merkebi müdde‘î-i mezbûr Abdo'ya 
teslîme müdde‘â-aleyh mezbûr Ohan'a tenbîh olunduğu mûcebince medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinden 
i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâbi‘ min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
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Sahife No : 25 
Hüküm No : 44 
Tarihi : 9 Şaban 1312 
Numara : 32 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde medîne-i Siird mahallâtından zikri âtî müteveffânın vârisi olduğunu iddi‘â 

eden sâhib-i arz-ı hâl mu‘arrefetü'z-zât Reyhani bint-i Abdülaziz Siird (*)Bidâyet Mahkemesi'nde akd olunan meclis-i 
şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde medîne-i mezkûre emîn-i beytü'l-mâlı tarafından gönderilen vekîl-i müseccel-i şer‘î 
hazîne vekîli muhâsebe-i livâ ketebesinden Behcet Efendi ibn-i Yusuf Ağa muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 
ani'l-merab edüp işbu sene-i hâliyenin Kânûn-ı Evveli'nin yirmi sekizinci günü vefât eden medîne-i mezkûre 
jandarma üçüncü taburunun piyâde birinci bölüğü neferâtından Ato bin Amo Babo'nun hayâtında zevc-i dâhilim olup 
verâseti benimle kıbel-i şer‘den vasiyy-i mansûbesi olduğum müteveffâ-yı mezbûrun firâşından hâsıl ve benden 
mütevellid sulbî sağîr oğlu Taha'ya münhasıra olup bizden gayri vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk-
ı âhar kimesnesi olmadığından müteveffâ-yı mezbûrun tabur-ı mezkûr sandığında müterâkim ma‘âşı olup kable'l-
ahz ve'l-istîfâ vukû‘-ı vefâtıyla mûmâ-ileyh Behcet Efendi'nin mukayyed cânib-i beytü'l-mâldan mutasarrıfı olan bin 
dört yüz doksan dokuz guruş on parayı bi'l-asâle ve bi'l-vesâye mûmâ-ileyh Behcet Efendi'den taleb ederim su’âl 
olunup bana edâ ve teslîme tenbîh olunmak murâdımdır dedikde mûmâ-ileyh Behcet Efendi cevâbında müdde‘iye-i 
mezbûrenin ber-vech-i muharrer müdde‘âsını mutâbık idüp lâkin mâ‘adâ verâset müdde‘âsını inkâr etmekle 
müdde‘iye-i mezbûre Reyhani Hâtûn'dan ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsına mutâbık (*)beyyine taleb 
olundukda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden olup li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olan her biri mezkûr Re’s 
Mahallesi ahâlîsinden (*)muhtâr Yasin bin Heşin bin Yasin ve Mehmed bin Hacı Ömer bin Hacı Mehmed nâm 
kimesneler istişhâd olunduklarında fi'l-hakîka müteveffâ-yı merkûm Ato bin Amo Babo'nun verâseti müdde‘iye-i 
mezbûre Reyhani Hâtûn ile sulbî sağîr oğlu Taha'ya münhasıradır bunlardan gayri vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve 
terekesine müstahıkk-ı âhar kimesnesi olduğu ma‘lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz ve şehâdet 
dahi ederiz deyü her biri bi'l-muvâcehe edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde evvelâ şâhidân-ı merkûmân bâ-varaki-i 
mestûre mensûb oldukları mezkûr Re’s Mahallesi imâmı Molla Mehmed bin Molla Hasan bin Molla Mehmed ve 
ihtiyâr a‘zâsından Yusuf Ağa bin Ahmed bin Mehmed el-Hâcı nâm kimesnelerden sırran ve ba‘dehû tarafeyn hâzır 
oldukları hâlde mûmâ-ileyhimâ ile Eytâm Müdîri Bekir Efendi bin Ahmed Ağa bin Hacı Mahmud ve Mahkeme 
Muhzırı Abdülferid bin Osman ve Hacı Mahmud'dan alenen bi'l-muvâcehe lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde 
idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağın mûcebince müdde‘iye-i mezbûre ile sağîr-i merkûmun ber-vech-i muharrer 
verâsetlerine ba‘de'l-hükm meblağ-ı mezkûr bin dört yüz doksan dokuz guruş on parayı müdde‘iye-i mezbûre 
Reyhani Hâtûn'a edâ ve teslîme mûmâ-ileyh Behcet Eendi'ye tenbîh olunduğu medîne-i mezbûre mahkeme-i 
şer‘iyyesinden i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 26 
Hüküm No : 45 
Tarihi : 9 Şaban 1312 
Numara : 33 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı mülhakâtından Siird kazâsı kurâsından Hatrand karyesi 

ahâlîsinden sâhibe-i arz-ı hâl mu‘arrefetü'z-zât Saliha bint-i Şeyh Hasan nâm hâtûn medîne-i-i mezkûre (*)Bidâyet 
Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs odada akd olunan meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde arz-ı hâl-i mezkûrun 
derûnunda ismi mezkûr Ömer bin Ahmed bin Đsmail muvâcehesinde mezbûr Ömer kırk guruş mehr-i mü’eccel 
tesmiyesiyle zevc-i dâhilim iken işbu târîh-i i‘lâm günü beni bâ’inen tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrer ve 
ma‘kûdün-aleyh mehr-i mü’eccel-i mezkûr ile nafaka-i iddet-i mu‘ayyene-i ma‘lûmem ve me’ûnet-i süknâm içün 
olunan ihbâr üzerine bi-ma‘rifeti'ş-şer‘ ta‘yîn olunan yüz elli guruş ki cem‘an yüz doksan guruş hîn-i istihkâkda bana 
teslîme mezbûr Ömer'e tenbîh olunmak murâdımdır deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk ol dahi cevâbında mezbûre 
Saliha Hâtûn ol mikdâr kırk guruş mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle zevce-i medhûlün-bihâsı olduğunu ve târîh-i 
mezkûrda bâ’inen tatlîk eylediğini tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf etmekle mûcebince mezbûre Saliha Hâtûn'un 
mehr-i mü’ecceli olan kırk guruşu hâlen ve nafaka-i iddet-i mu‘ayyene-i ma‘lûmesi olan yüz elli guruşu hîn-i 
istihkâkda edâ ve teslîme mezbûr Ömer'e tenbîh olunduğu medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinden i‘lâm 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 26 
Hüküm No : 46 
Tarihi : 12 Şaban 1312 
Numara : 34 
Medîne-i Siird mahallâtından Bayırzukak Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Musa bin 

Mahmud Đsa nâm kimesnenin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Faco bint-i Đsa Dede ve sulbî kebîr oğlu Đlyas ve 
sulbî sağîr oğlu Hızır ve sulbiye kebîre kızı Hanife ve Fatıma'ya münhasıra olup sağîr-i mezbûrun vakt-i rüşde 
vusûlüne değin tesviye-i umûruyla pederi müteveffâ-yı mezbûr Musa'dan müntakil mâlını hıfza kıbel-i şerî‘atden bir 
vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden sağîr-i mezbûrun vâlidesi olup sıdk u istikâmetle mevsûfe ve 
emânetle ma‘rûfe mahmûdetü'l-hısâl ve müstakîmetü'l-etvâr ve her vechile vesâyet-i mezkûre uhdesinden gelmeğe 
muktedir idüği zeyl-i hüccetde muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan 
işbu bâ‘isetü'l-vesîka mezkûr Bayırzukak Mahallesi ahâlîsinden Faco bint-i Đsa ve sağîr-i mezbûrun vakt-i rüşde 
vusûlüne değin umûruna ve pederi müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâlının muhâfazasına kıbel-i şerî‘at-i garrâdan 
vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-
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yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ ve Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nde bi't-
tescîl i‘tâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sânî aşer min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
[Şuhûdü'l-hâl]: Đmâm-ı mahalle-i Bi'r-i Zukak Molla Ali bin Molla Mehmed bin Molla Ali, (*)muhtârı Musa 

Efendi bin Đbrahim Đşan, ihtiyâr a‘zâsından Hacı Abdürrezzak. 

*** 
Sahife No : 26 
Hüküm No : 47 
Tarihi : 25 Receb 1312 
Numara : - 
Siird'de ârâm-sâz Dördüncü Ordu-yı Hümâyûn yirmi dokuzuncu alayının üçüncü taburunun birinci ve ikinci 

ve üçüncü ve dördüncü bölük efrâdından iken bin üç yüz üç senesinden üç yüz dokuz senesine kadar ber-vech-i zîr 
vefât eden efrâdın Siird'de vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmamağla bi'l-cümle terekeleri beytü'l-mâla â’id ve râci‘ 
olduğuna binâ’en tabur-ı mezkûr zâbitânı hâzır oldukları hâlde bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr edilen tereke-i 
müteveffiyân-ı merkûmûnun defter-i kassâmlarıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min şehri Recebü'l-ferd li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Tabur-ı mezkûr binbaşılığından fî 15 Şubat sene [1]309 târîhli tezkiresi mûcebince müteveffiyân-ı 

merkûmûnun tabur sandığında müterâkim istihkâklarıdır. 
 numaro guruş para 

erzincan'a tâbi‘ göller karyesinden mustafa bin ali 35 284 20 

van'a tâbi‘ erciş kazâsının bulur karyesinden rüstem bin ebubekir 36 494 - 

erzurum'a tâbi‘ bayburd kazâsının hakiği karyesinden halid bin hasan 37 437 - 

bayburd kazâsının hasad karyesinden battal bin halil 38 445 30 

bayezid'de tâbi‘ eleşkird kazâsının karani karyesinden süleyman bin mehmed 39 479 30 

erzurum'a tâbi‘ ispir kazâsının irtis karyesinden ibrahim bin mustafa 40 582 20 

erzurum'a tâbi‘ ispir kazâsının göçkurd karyesinden pehlivan bin osman 41 541 20 

kuruçay kazâsının şahoris karyesinden topal hüseyin oğlu halil bin haydar 42 513 - 

van'a tâbi‘ şatak kazâsının vâris karyesinden hamdi bin ado 43 579 20 

amasya'ya tâbi‘ kayacagöz karyesinden koca mehmed oğlu mehmed bin süleyman 44 584 10 

tokad'a tâbi‘ hotolis kazâsından desdik karyesinden mehmed bin halil 45 532 20 

erzurum'a tâbi‘ ispir kazâsının kocakurd karyesinden mahmud bin mehmed 46 541 20 

tırhala kazâsına tâbi‘ kesmor karyesinden dursun bin cuma 47 584 20 

erzurum'a tâbi‘ ova kazâsının kapu karyesinden hüseyin bin süleyman 48 560 20 

erzurum'a tâbi‘ kiğı kazâsının dinarbey karyesinden kara ahmed bin eyüb 49 703 - 

erzurum ovası'na tâbi‘ tazegöl karyesinden yusuf bin emin ali 50 538 - 

  8611 30 

erzurum ova kazâsının canevrensakla karyesinden topal oğlu yahya bin mehmed 21 2630 - 

van'a tâbi‘ erciş kazâsının yekmal karyesinden mahmud bin yusuf 52 76 - 

van hastahânesi'nde müsâfereten vefât eden osman bin abdi bayezid 53 28 20 

van'ın müküs kazâsının marlis karyesinden hamo bin murad nâm-ı diğeri abdürrezzak 54 19 - 

van'a tâbi‘ erciş kazâsının kasımbağı karyesinden ali bin hasan 55 228 - 

bitlis'e tâbi‘ hizan kazâsının karasu karyesinden hozo bin yunus 56 19 - 

sivas'a tâbi‘ kangal kazâsının boğaz karyesinden hacı ömer bin mehmed 57 80 30 

  11693 - 

[sh: 27] trabzon'a tâbi‘ vakf-ı kebîr kazâsının duzuz karyesinden ali bin hüseyin 58 38 - 

erzurum'a tâbi‘ pasin-i ulyâ kazâsının hacıhalil karyesinden ömer bin tevfik 59 152 - 

darende kazâsının şebuk karyesinden gök mehmed oğlu mehmed bin mehmed 60 38 - 

gümüşhâne'ye tâbi‘ berk karyesinden receb bin mehmed 61 57 - 

erzincan'a tâbi‘ şiran kazâsının sadık karyesinden kara osman oğlu hüseyin bin süleyman 62 38 - 

kelkit kazâsının sadık karyesinden abdülkadir bin tahir 63 38 - 

trabzon'a tâbi‘ kav kazâsının köstere karyesinden mehmed bin ali 64 38 - 

siird sancağına tâbi‘ şirvan kazâsının körmas karyesinden ibrahim bin şeref 65 66 20 

trabzon'a tâbi‘ şarni nâhiyesinin alagöz karyesinden ebuzer oğlu abdullah bin osman 66 66 20 

sivas'a tâbi‘ zara kazâsının uğuzanoğlu fazlı bin hüseyin 67 95 - 

sivas'a tâbi‘ ilikli kazâsının ağcaenis karyesinden ali hasan oğlu ibrahim bin hüseyin 68 76 - 

  12396 - 

malatya'ya tâbi‘ kesrik karyesinden ibrahim oğlu abdullah bin abdullah 69 76 - 

malatya'ya tâbi‘ şamyadi karyesinden ismail bin mustafa 70 76 - 

muş'a tâbi‘ azgur kazâsının andol karyesinden nadir bin cihangir 71 76 - 

trabzon'a tâbi‘ gümüşhane sancağının akçekale karyesinden hacı ahmed oğlu ahmed bin hüseyin 72 95 - 

samsun'a tâbi‘ ovacık nâhiyesinin çarşanba kazâsının kuzmuşlu karyesinden ali bin süleyman 73 111 - 

darende kazâsının tepecik karyesinden süleyman bin ismail 74 95 - 

van'a muzâfe çermik karyesinden abdullah bin mehmed 75 361 - 

çarşanba kazâsının karakaya karyesinden akıllıoğlu abdullah bin ahmed 76 237 20 
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  13523 20 

gümüşhane sancağına tâbi‘ kızlacaköy karyesinden mustafa bin mehmed 77 247 - 

lice kazâsının tuzla karyesinden mehmed bin abdülkerim 78 247 - 

van'a muzâf edremid karyesinden mehmed bin yusuf 79 332 20 

bayezid sancağına tâbi‘ berekan karyesinden mustafa bin hacı 80 389 20 

malatya'ya tâbi‘ akuşağı karyesinden akonun oğlu ahmed bin mehmed 81 275 20 

trabzon'a tâbi‘ dice nâhiyesinin abuulya karyesinden şahin oğlu mustafa bin mehmed 82 323 - 

erzincan'a tâbi‘ silbes karyesinden hüseyin bin halil 83 361 - 

erzurum'a tâbi‘ hınıs kazâsının sultanköy karyesinden kamer bin hasan 84 408 20 

  16107 20 

van'a tâbi‘ vartan kazâsının orta mahallesi'nden isa bin abdi 85 323 - 

sivas'a tâbi‘ yıldızeli kazâsının kaldır karyesinden abbas oğlu ahmed bin bekir müteveffânın kassâmı 
tanzîm olundukdan sonra merkûma yüz elli guruş zamîmât zuhûr eylediğini mübeyyin işbu mahalle 
şerh ve temhîr kılındı. 

86 547 - 

ünye kazâsının akramış nâhiyesinin kaydarnikar karyesinden sarıoğlu ibrahim bin veli müteveffânın 
kassâmı tanzîm olundukdan sonra merkûma yetmiş guruş zamîmât zuhûr eylediğini mübeyyin işbu 
mahalle şerh ve temhîr kılındı 

87 351 20 

nefs-i van'a tebrizkapısı mahallesi'nden mustafa bin mahmud 88 597 - 

kelkit kazâsının altuntaş karyesinden hüseyin bin ömer 89 361 - 

kelkit kazâsının kılıncı karyesinden ismail bin hasan 90 361 - 

bitlis'e tâbi‘ hizan kazâsının göllük karyesinden cebrail bin ismail 91 456 - 

  19104 - 

van'a tâbi‘ erciş kazâsının turtul karyesinden ali bin hüseyin 92 494 - 

sivas'a tâbi‘ aziziye kazâsının akoluk karyesinden solakoğlu ali bin abdullah 93 361 - 

malatya'ya tâbi‘ hekimhan kazâsının çürtgün karyesinden katranoğlu mustafa bin osman 94 380 - 

sivas'a tâbi‘ iliklü kazâsının karalı karyesinden mucuroğlu izzet bin osman 95 380 - 

van'a tâbi‘ adilcevaz kazâsının kaleyolu mahallesi'nden mehmed bin dursun 96 247 - 

gümüşhane'ye tâbi‘ beytarla karyesinden süleyman bin hasan 97 399 - 

van'a muzâf karuk karyesinden hasan bin memi 98 190 - 

erzincan'a tâbi‘ haçin karyesinden yunus oğlu dursun bin hasan 99 380 - 

  21835 - 

erzurum'a tâbi‘ hınıs kazâsının sevadan karyesinden ismail bin hasan 100 465 20 

nefs-i van'da halilağa mahallesi'nden boyanınoğlu nuri bin osman 101 114 - 

bayburd kazâsının pirid karyesinden abdülkadir bin ali 102 475 - 

nefs-i van'da halilağa mahallesinden esad bin mehmed 103 741 - 

van'ın bozhane mahallesi'nden rüstem bin abdülkadir 104 237 - 

van'a muzâf zive karyesinden ismail bin yusuf 105 465 - 

van'a muzâf kördivan mahallesi'nden ferhad bin numan 106 237 20 
Müteveffiyûn-ı merkûmûnun ber-vech-i bâlâ yirmi dört bin beş yüz yetmiş bir guruşdan ibâret istihkâkı 

mensûb olduğu Dördüncü Ordu-yı Hümâyûn Müşîriyet-i Celîlesi'ne defter-i kassâmlarıyla ma‘an takdîm olunmak 
üzre tabur-ı mezkûr sandığında mevcûd bulunduğunu mübeyyin şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 28 
Hüküm No : 48 
Tarihi : 21 Şaban 1312 
Numara : 107 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Garzan kazâsı zâbıtasından verilen fî 10 Eylül 

sene [1]310 târîhlü jurnale atfen kazâ-i mezkûr mahkemesince fî 19 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîh ve beş 
numarolu tanzîm olunan karârdan sonra mahkeme re’îsi tarafından Siird Müdde‘î-i Umûmî Mu‘âvinliği'ne yazılan fî 8 
Kânûn-ı Evvel sene [1]310 târîh ve yüz on dokuz numarolu tahrîrâtın sûret-i musaddakasında kazâ-i mezkûrda Kuh 
karyeli Yasin'in mâdde-i katlinden dolayı maznûn ve haklarında ihzâr müzekkereleri çıkarılup da mahkeme-i 
â’idelerine gelmeyen ve hâlâ livâ hapishânesinde mevkûf bulunan Siyansi karyesi ahâlîsinden ve Melkişan Aşîreti 
halkından erbâb-ı şekâvet olan Ömer bin Nami ve Silo bin Halid ve Mehmed bin Halid ile meşâhir-i eşkiyâdan 
maznûn Hasan'ın birâderi olup Bitlis Taburu'ndan firâr eden Ali bin Osman yedlerinden zabt ve vukû‘-ı cünha ve 
cinâyetden mütehassıla Siird'e irsâl olunup zâbıta-i livâya teslîm olunan on üç re’s ester ve bir re’s kısrak ve yedi 
aded ip ve on dört aded hurc ve on iki aded göçer-vârî çullar ve sonradan kazâ-i mezkûrda elde kalan emvâl-i 
mütehassıla-i mezkûreden olup livâya gönderilen bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve silahlık bi'l-müzâyede 
fürûhtuyla esmânı sandıkda hıfzına ve bu bâbda hükm-i nizâmiye tevfîkine dâ’ir fî 10 Kânûn-ı Evvel sene [1]310 
târîh ve iki yüz altmış üç numarolu mu‘âvin-i mûmâ-ileyh tarafından livâ niyâbet-i şer‘iyyesi cânibine yazılan tahrîrât 
üzerine fî 15 Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve beş yüz seksen dokuz numarolu meclis-i idâre-i livânın i‘lâmına 
ibtinâ’en hayvânât-ı muhassıla-i mezkûreden doru renkli dört ayağı siyah kuyruğu doru ağzı kırmızı beş yaşında bir 
re’s erkek ester şer‘-i şerîf cânibinden tanzîm olunan fî 9 Receb sene [1]312 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı 
sultânîde müzâyede ve ba‘de inkitâ‘u'r-ragabât fürûht edilen ester-i mütehassıla-i mezkûrenin defteridir ki ber-vech-i 
âtî beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-vâhid ve'l-ışrîn min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
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Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Nazif Mahalleli Seyyid Osman bin 
Hacı Süleyman üzerinde takarrur eden ester-i mezkûrun esmânı: 430 guruş. 

 guruş para 

cem‘an yekûn 430 - 

meclis-i idâre-i livâ karârıyla yevmiyye kırkar para olmak üzre fî 10 kânûn-ı evvel sene [1]310 târîhinden fî 17 
kânûn-ı sânî sene minhü târîhine değin otuz altı guruş infâkiyyesi hâncı hasan ağa'ya verilen minhâ 

36 - 

 394 - 

resm-i âdî 10 30 

 383 10 

dellâliyyesi 12 - 

 371 10 

kaydiyyesi - 24 

 370 26 

pul esmânı 3 30 

sahhu'l-bâkî 367 16 
Yalnız üç yüz altmış yedi guruş on altı paradır. 
Sernâme-i defterde muharrer olduğu üzre bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen mezkûr erkek 

esterin dellâliyyesi olan on iki guruşun nısfının sülüsânı dellâliyye ve sülüs-i sâlisi kâtibiyye olup mârru'z-zikr esterin 
ber-vech-i bâlâ sahhu'l-bâkî esmânı yalnız üç yüz altmış yedi guruş on altı paraya bâliğ ve resîde olup hazîne-i 
celîleye â’idiyeti hasebiyle meblağ-ı mezkûr üç yüz altmış yedi guruş on altı paranın ale'l-usûl işbu defteriyle ma‘an 
bâ-makbûz teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

[Derkenâr]:  Fî 6 Şubat sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezbûr üç yüz altmış yedi guruş on altı para teslîm-i 
sandık olunup mukâbilinde yirmi bir numarolu muhâsebeden makbûz-ı ilmuhaber alınmışdır fî minhü. 

*** 
Sahife No : 28 
Hüküm No : 49 
Tarihi : 9 Şaban 1312 
Numara : 108 
Zikr-i âtî husûsun mahallinde ketb ü tahrîriyçün cânib-i şer‘i'l-enverden bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl olunan 

Başkâtib es-Seyyid Yusuf Hayalî Efendi Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in makarr-ı livâ olan medîne-i Siird 
mahallâtından Re’s Mahallesi'nde sâkin Mahmud Ağa'nın sâkin olduğu (*)menzile varup mahalle-i mezbûre imâmı 
Molla Mehmed ve (*)muhtârı Yasin bin Heşin bin Yasin ve mü’ezzini Molla Hızır bin Molla Hüseyin huzûrlarında akd-
i meclis-i şer‘-i âlî etdikde mahalle-i mezbûr ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Ahmed Hasnali bin Hasan 
bin Hacı Mehmed verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Necmi bint-i Mahmud ve vâlidesi Hasnali Beyaro ve sulbiye 
kebîre kızı Hadice ve sulbî sağîr oğulları Hasan ve Şükrü ve Taha ve sulbiye sağîre kızı Fatıma'ya münhasıra 
olduğu ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘ sağîrûn-ı mezbûrûnun vâlideleri ve tesviye-i umûrlarına bâ-hüccet-i şer‘iyye vasîleri 
mezbûre Necmi Hâtûn meclis-i ma‘kûd-ı mezkûre civârında Re’sü'l-nâbu‘ mevki‘inde kâ’in ve etrâf-ı erba‘ası Hacı 
Ahmed bin Hacı Kasım ve es-Seyyid Mustafa bağları ve tarîk-i âmm ile mahdûd bir kıt‘a kürûmu mülk bağ mürûr-ı 
eyyâm ve kürûr-ı a‘vâb ile müşrif-i harâb ve mâ’il-i turâb ve sağîrûn-ı mezbûrûnun mezkûr bağda olan hisse-i 
şâyi‘alarının ifrâz ve taksîmi haklarında bi'l-külliye muzır olup hâsıl olacak gallesi dahi i‘mârına gayr-i kâfî 
olduğundan sağîrûn-ı mezbûrûnun infâk ve iksâya vâfî mâlları olmayup nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc 
olmalarıyla verese-i kibâr-ı mezbûretân hisseleriyle ma‘an bağ-ı mahdûd-ı mezkûr sûk-ı sultânîde müddet-i 
mu‘ayyene zarfında bi'l-müzâyede zuhûr edecek tâlibine me’mûru huzûrunda semen-i misliyle âhara bey‘a ve 
semenini ahz u kabza ve defter-i kassâmına ba‘de'l-idhâl semen-i mezkûr istirbâh [sh: 29]  olunup sağîrûn-ı 
mezbûrûna infâk ve iksâ olunmak haklarında min külli'l-vücûh enfa‘ ve evlâ olmağın bağ-ı mahdûd-ı mezkûr semen-i 
misliyle âhara bey‘a kıbel-i şer‘den izn verilmek bi'l-vesâye verese-i kibâr-ı mezbûrenin tasdîkleriyle matlûbumdur 
dedikde vasiyye-i mezbûre Necmi Hâtûn'un ber-vech-i meşrûh taleb ve takrîri zeyl-i hüccetde muharrerü'l-esâmî 
müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın sağîrûn-ı mezbûrûnun bağ-ı mahdûd-ı 
mezkûrda olan hisse-i şâyi‘alarını verese-i mezbûretânın hisseleriyle ma‘an sûk-ı sultânîde nidâ ve müzâyede 
olunup ragabât-ı nâs inkıtâ‘ında bey‘a zuhûr edecek tâlibine bey‘a ve esmânı sağîrûn-ı mezbûrûnun nafaka ve 
kisvelerine sarfa vasîleri mezbûre Necmi Hâtûn'a kıbel-i şer‘den izn verildiği kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü 
tahrîr ve ümenâ-i şer‘le huzûr-ı şer‘a gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mâ-hüve'l-vâki‘ bi't-taleb ketb ü imlâ 
olundu. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 29 
Hüküm No : 50 
Tarihi : 25 Şaban 1312 
Numara : 109 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in makarr-ı livâ olan medîne-i Siird'de Nazif Mahallesi'nde sâkin 

Abdülferid ibn-i Osman bin Hacı Mahmud (*)medîne-i mezkûre mahkemesinde meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-
tevkîrde medîne-i mezkûre mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden Hüseyin Çavuş ibn-i Rüstem bin Ali 
muvâcehesinde mezbûr Hüseyin Çavuş zimmetinde semeni işbu sene-i mübâreke ya‘ni bin üç yüz on iki sene-i 
Hicriyesi şehr-i Şa‘bânü'l-mu‘azzamı gurresi hulûlüne değin mü’eccel olmak üzre bundan akdem mâlımdan ve 
yedimden iştirâ ve kabz eylediği kehribâdan yüz dâneli bir aded tesbih semeninden yirmi guruş alacak hakkım olup 
el-hâletü hâzihi işbu Recebü'l-ferd'in selhi add olunan Pazar günü gecesi ya‘ni sebt günü akşamı hilâl-i şehr-i 
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Şa‘bânü'l-mu‘azzam re’yü'l-ayn görülüp ecel-i merkûm hulûl etmekle meblağ-ı merkûm yirmi guruşu hâlen bana 
edâya medyûnum mezbûr Hüseyin Çavuş'a tenbîh olunmak murâdımdır deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr 
Hüseyin Çavuş'dan su’âl olundukda cevâbında müdde‘î-i mûmâ-ileyh Abdülferid'e semen-i mezkûrdan zimmetinde 
yirmi guruş deyni olduğunu ve ecel-i mezkûru tâyi‘an ikrâr u i‘tirâf edüp lâkin hilâl-i şehr-i Şa‘bân-ı mezkûr minvâl-i 
muharrer üzre görülüp ecel-i merkûm hulûl eylediğini inkâr edicek müdde‘î-i merkûm es-Seyyid Abdülferid'den ber-
vech-i meşrûh müdde‘âsına mutâbık (*)beyyine taleb olundukda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden medîne-i mezkûre 
mahallâtından Sûk Mahallesi ahâlîsinden li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olan orta boylu kumral sakallı kırk 
yaşında Seyyid Abdullah bin Seyyid Hasan bin Seyyid Yasin ve yine orta boylu ak sakallı altmış yaşında Ali bin 
Abdülaziz bin Ali ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında fi'l-hakîka işbu bin üç yüz on iki senesi Recebü'l-ferdi'nin selhi 
add olunan Pazar gecesi ya‘ni sebt günü akşamı ba‘de'l-gurûb sâ‘at on ikiyi on ikiden geçerek hilâl-i şehr-i 
Şa‘bânü'l-mu‘azzamı matla‘-ı ehille olan ufuk-ı garbîde mâ-fevkinde gaym olduğu ve her iki ucu kıbleye müteveccih 
bulunduğu hâlde re’yü'l-ayn müşâhede etdik binâ’en-aleyh Pazar günü gurre-i Şa‘bânü'l-mu‘azzamdır biz bu husûsa 
bu vech üzre şâhidiz ve şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î 
edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde şâhidân-ı mezbûrân evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mezkûr Sûk 
Mahallesi imâmı Hasan Efendi ibn-i Ali bin Ahmed ve (*)muhtârı Süleyman ibn-i Yusuf bin Mahmud ve ihtiyâr 
a‘zâsından Đsmail bin Hacı Mehmed ibn-i Hamido'dan sırran ve ba‘dehû mûmâ-ileyhimden alenen lede't-tezkiye adl 
ve makbûlü'ş-şehâde idükleri ihbâr olunmağın mûcebince va‘de-i mezkûrenin hulûlüne ba‘de'l-hükm meblağ-ı 
mezkûr yirmi guruşu müdde‘î-i mûmâ-ileyh Abdülferid'e hâlen edâ ve teslîme mezbûr Hüseyin Çavuş'a tenbîh 
olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf.  

*** 
Sahife No : 29 
Hüküm No : 51 
Tarihi : 30 Şaban 1312 
Numara : 110 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Đşbu Hicriye-i Nebeviye olan bin üç yüz on iki sene-i Kameriyesi gurre-i Ramazânü'l-mübâreki Pazartesi 

gününden olduğu rü’yet olmadığına ve Şa‘bânü'l-mu‘azzam'ın gurresi Pazar gününden olduğu da‘vâ-yı deyn 
zımnında şuhûd-ı udûl şehâdetleriyle mahzar-ı hasm-ı câhidde vech-i şer‘î üzre sâbit olup ol vechile mazbût 
bulunduğuna binâ’en tekmîl-i selâsîn ile yarınki Salı günü gurre-i garrâ-yı Ramazân-ı mağfiret-nişân ve evvel-i sıyâm 
olmağın mûcebince inşirâh-ı kulûb-i mü’min içün îkâd-ı kanâdîl ile tenvîr-i mesâcid ve menâ’ir olmak üzre mü’ezzin 
ve kalem efendilerle müslimîne i‘lân ve tenbîhât-ı lâzıme icrâsı iktizâ eylediği tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fî gâye-i şehr-i Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 29 
Hüküm No : 52 
Tarihi : 9 Şaban 1312 
Numara : 111 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in medîne-i Siird mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi ahâlîsinden olup 

müteveffâ-yı âti'l-beyânın zevce-i menkûha-i metrûkesi Habibe Hanım bint-i Abdullah'ın vekîl-i müseccel-i şer‘îsi livâ 
tahrîrât müdîri Abdülmecid Efendi ibn-i Şaban Ağa ve sulbiye kebîre kızı Azize Hâtûn'un dahi vekîl-i müseccel-i 
şer‘îsi Eytâm müdîri Bekir Sıdkı Efendi ibn-i Ahmed Ağa hâzır oldukları hâlde vârisi olduğunu iddia eden sâhib-i arz-ı 
hâl Hacı Ali Çavuş ibn-i Mahmud bin Hacı Berho nâm kimesne Siird (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk Dâ’iresi'nde akd 
olunan meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde livâ-i Siird emîn-i beytü'l-mâlı tarafından gönderilen muhâsebe-i livâ 
ketebesinden Behcet Efendi ibn-i Yusuf Ağa muvâcehesinde Siird Jandarma Taburu'nun üçüncü piyâde bölüğünün 
mülâzım-ı evveli iken bundan akdem vefât eden Hacı Halil Ağa ibn-i Mahmud bin Hacı Berho li-ebeveyn er 
karındaşım olup verâseti benimle mûmâ-ileyhimâ Abdülmecid ve Bekir Sıdkı Efendilerin müvekkileleri mezbûretân 
Habibe Hanım ve Azize Hâtûn'a münhasıra olup bizden gayri vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk-ı 
âhar kimesnesi olmamağla tabur-ı mezkûr sandığında ma‘âşât ve bedel-i ta‘yînâtından müterâkim olup kable'l-ahz 
ve'l-istîfâ vukû‘-ı vefâtıyla mûmâ-ileyh Behcet Efendi'nin hasbe'l-me’mûriye vaz‘-ı yed etdiği mebâliğ-i mezkûre bin 
yüz yetmiş iki guruş yirmi parayı bana bi'l-asâle ve hâzırân-ı mûmâ-ileyhimâya bi'l-vekâle hâlen sandık-ı mezkûra 
izâfetle teslîme mûmâ-ileyh Behcet Efendi'ye tenbîh olunmak murâdımdır dediklerinde vekîl-i mûmâ-ileyh Behcet 
Efendi cevâbında müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin tabur-ı mezkûr sandığında mezkûru'l-mikdâr istihkâkı olduğunu ikrâr 
lâkin verese-i mûmâ-ileyhimin verâsetleri ma‘lûmum değildir deyü inkâr etmekle müdde‘î-i mûmâ-ileyh Ali Çavuş'dan 
ber-vech-i muharrer müdde‘âsına mutâbık (*)beyyine taleb olundukda li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olan 
mezkûr Siird mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden Mahkeme Mübâşiri Hüseyin Çavuş bin Rüstem bin Ali 
ve Re’s Mahallesi ahâlîsinden kezâlik Mahkeme Mübâşiri Ferhad Ağa ibn-i Abdullah bin Abdullah ale'l-infirâd 
istişhâd olunduklarında fi'l-hakîka müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hacı Halil Ağa ibn-i Mahmud bin Hacı Berho'nun 
verâseti işbu müdde‘î-i mezbûr Hacı Ali Çavuş ile vekîlân-ı mûmâ-ileyhimânın müvekkileleri mezbûretân zevce-i 
menkûha-i metrûkesi Habibe Hanım ibnet-i Abdullah ve sulbiye kebîre kızı Azize'ye münhasıradır bunlardan gayri 
[sh: 30]  vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk-ı âhar kimesnesi olduğu ma‘lûmumuz değildir biz bu 
husûsa bu vech üzre şâhidiz ve şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye 
etdiklerinde usûl-i müstahsene-i şer‘iyyesine tevfîkan şâhidân-ı merkûmân evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb 
oldukları Şeyh Halif Mahallesi imâmı Molla Musa bin Hacı Mehmed el-Habbâz ve (*)muhtârı Yusuf bin Hacı Ali 
Bülendo'dan ve Re’s Mahallesi imâmı Molla Mehmed bin Molla Hasan bin Mahmud ve (*)muhtârı Yasin bin Heşin 
bin Yasin'den sırran ve ba‘dehû mûmâ-ileyhimle Mahkeme Mukayyidi Mehmed Efendi ibn-i Ferhad Ağa ve Muhzır-ı 
Mahkeme Abdülferid Ağa bin Hacı Mahmud'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde 
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idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağın mûcebince müdde‘î-i mezbûr ile müvekkiletân-ı mezbûretânın vech-i meşrûh üzre 
verâsetlerine ba‘de'l-hükm meblağ-ı mezkûr bin yüz yetmiş iki guruş yirmi parayı müdde‘î-i mezbûr Hacı Ali Çavuş 
ile müvekkiletân-ı mezbûretânın vekîlleri mûmâ-ileyhimâ Abdülmecid ve Bekir Efendilere teslîme vekîl-i mûmâ-ileyh 
Behcet Efendi'ye tenbîh olunduğu Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden ba‘de't-tescîl i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 30 
Hüküm No : 53 
Tarihi : [9 Şaban 1312] 
Numara : - 
Siird'de ârâm-sâz Nizâmiye yirmi dokuzuncu alayının üçüncü taburunun birinci ve üçüncü ve dördüncü 

bölük efrâdından iken bundan akdem vefât eden zîrde muharrer kesânın Siird'de vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi 
olmamağla bi'l-cümle terekeleri beytü'l-mâla â’id ve râci‘ olduğuna binâ’en tabur-ı mezkûr zâbitânı hâzır oldukları 
hâlde müteveffiyân-ı merkûmûnun bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ber-vech-i âtî tahrîr edilen terekeleridir. 

Tabur-ı mezkûr binbaşılığından fî 21 şubat sene [1]310 târîhlü müzekkeresi mûcebince müteveffiyân-ı 
merkûmûnun tabur sandığında müterâkim istihkâkları: 

 numaro guruş para 

ma‘mûretü'l-azîze'ye tâbi‘ malatya sancağının akuşağı karyeli ako'nun oğlu ahmed bin mehmed 112 275 20 

ma‘mûretü'l-azîze'ye tâbi‘ malatya sancağının bersun karyeli uzunca boylu şaşo'nun oğlu ömer bin 
bekir 

113 541 20 

van'a tâbi‘ curönü karyesinden kısa boylu şâbb-ı emred selîm bin hacı 114 237 20 

muş sancağının ranilkaçran karyesinden mehmed bin hasan 115 95 - 

  1152 20 

Yalnız bin yüz elli iki buçuk guruşdur. 
Müteveffiyân-ı merkûmûnun ber-vech-i bâlâ bin yüz elli iki buçuk guruşdan ibâret istihkâkı mensûb olduğu 

Dördüncü Ordu-yı Hümâyûn Müşîriyet-i Celîlesi'ne defter-i kassâmıyla ma‘an takdîm olunmak üzre tabur-ı mezbûr 
sandığında müterâkim ve mevcûd bulunduğunu mübeyyin şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 30 
Hüküm No : 54 
Tarihi : 9 Ramazan 1312 
Numara : 116 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in makarr-ı livâ olan medîne-i Siird mahallesinden Bayırzukak Mahallesi 

ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Musa bin Mahmud Abeş nâm kimesnenin verâseti zevce-i menkûha-i 
metrûkesi Haço bint-i Đsa Dede ve sulbî kebîr oğlu Đlyas ve sulbî sağîr oğlu Hızır ve sulbiye kebîre kızları Hanife ve 
Fatıma'ya münhasıra olduğu bi'l-ihbâr ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î sağîr-i mezbûrun vakt-i rüşde vusûlüne değin tesviye-
i umûrlarıyla pederi müteveffâ-yı merkûmdan müntakil mâlını hıfz ve hırâsete kıbel-i şerî‘at-i garrâdan bâ-hüccet-i 
şer‘iyye vasiyy-i mansûbesi olan vâlidesi mezbûre Haço meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde müteveffâ-yı mezbûrun 
sağlığında ile'l-vefât yedinde müstakıllen mülkü olup benim ve vasîsi olduğum sağîr-i mezbûr ile diğer kebîr oğlu 
mezbûr Đlyas ve kızları mezbûretân Hanife ve Fatıma'ya irsen intikâl eden mahalle-i mezkûrede kâ’in bir tarafı kuyu 
ve bir tarafı geçi ve bir tarafı Şeyh Gazal hâneleri ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb mülk hâne mürûr-ı 
eyyâm ve kürûr-ı a‘vâm ile müşrif-i harâb ve mâ’il-i turâb olup sağîr-i mezbûrun mezkûr hânede olan hisse-i 
şâyi‘asının ifrâz ve taksîmi hakkında bi'l-külliye muzır olup ve infâk ve iksâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesine vâfî mâlı 
olmayup nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olmasıyla verese-i kibâr-ı mezbûrûn hisseleriyle ma‘an hâne-i 
mahdûd-ı mezkûr sûk-ı sultânîde müddet-i mu‘ayyenesi zarfında bi'l-müzâyede zuhûr edecek tâlibine me’mûru 
huzûrunda semen-i misliyle âhara bey‘a ve semenini ahz u kabza ve defter-i kassâmına ba‘de'l-idhâl semen-i 
mezkûr istirbâh olunup sağîr-i mezbûra infâk ve iksâ olunmak sağîr-i mezbûrun hakkında min külli'l-vücûh enfa‘ ve 
evlâ olmağın hâne-i mahdûd-ı mezkûr semen-i misliyle âhara bey‘a kıbel-i şer‘den izn verilmek verese-i kibâr-ı 
mezkûrenin tasdîkleriyle bi'l-vesâye matlûbumdur dedikde vasiyye-i mezbûre Haço'nun ber-vech-i meşrûh taleb ve 
takrîri zeyl-i hüccetde muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın sağîr-
i mezbûrun hâne-i mahdûd-ı mezkûrda olan hisse-i şâyi‘asını verese-i mezbûrûnun hisseleriyle ma‘an sûk-ı 
sultânîde nidâ ve müzâyede olunup ragabât-ı nâs inkıtâ‘ında zuhûr edecek tâlibine bey‘a ve esmânı sağîr-i 
mezbûrun nafaka ve kisvesine sarfa vasiyye-i mezbûre Haço'ya kıbel-i şer‘den izn verilmeğin mâ-hüve'l-vâki‘ bi't-
taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 30 
Hüküm No : 55 
Tarihi : 8 Ramazan 1312 
Numara : 117 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Tillo karyesi mahallesinden Kürd Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden 

Salih bin Salih'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Meryem bint-i Hacı Đbrahim ve sulbî kebîr [sh: 31]  oğulları 
Süleyman ve Derviş ve Mahmud ve Ömer ve sulbiye kebîre kızları Halimi ve Hanımi ve sulbî sağîr oğlu Ahmed ve 
sulbiye sağîre kızları Dudu ve Ayşe ve zevce-i mezbûre hamline münhasıra olup eytâm-ı mezbûre ile hamlin hayyen 
infisâlinden sonra vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarıyla pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan kendülerine 
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müntakil emvâl-i mevrûselerini hıfz ve hırâsete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden 
eytâm-ı mezbûrenin akribâsından olup sıdk ve istikâmetle mevsûf ve emânetle ma‘rûf mahmûdü'l-hâl ve 
müstakîmü'l-etvâr ve her vechile vesâyet-i mezkûre uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i hüccetde muharrerü'l-
esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka medîne-i mezkûre 
mahallâtından Bayırzukak Mahallesi ahâlîsinden Serrâc Mehmed Said bin Süleyman eytâm-ı mezbûre ile hamlin 
hayyen ba‘de'l-infisâle vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarına ve pederleri mûris-i mezbûrdan müntakil 
mâllarının muhâfazasına kıbel-i şerî‘at-i garrâdan vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 
merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb 
ü imlâ ve Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nde bâ-tescîl i‘tâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle-i Bayırzukak Molla Ali bin Molla Mehmed, (*)muhtâr Musa bin Đbrahim Işand, 

Hacı Yusuf bin Hüsno Korto. 

*** 
Sahife No : 31 
Hüküm No : 56 
Tarihi : 27 Receb 1312 
Numara : 118 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden ve yine medîne-i mezkûrenin Jandarma üçüncü 

taburunun Piyâde birinci bölük neferâtından olup bundan akdem vefât eden Ato bin Amo Babo'nun verâseti zevce-i 
menkûha-i metrûkesi Reyhani bint-i Abdülaziz ve sulbî sağîr oğlu Taha'ya münhasıra olup sağîr-i mezbûrun vakt-i 
rüşde vusûlüne değin tesviye-i umûrıyla pederi mezbûrdan müntakil mâlını hıfza kıbel-i şerî‘at-i garrâdan bir vasî 
nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden sağîr-i mezbûrun vâlidesi olup sıdk ve istikâmetle mevsûfe ve 
emânetle ma‘rûfe müstakîmetü'l-etvâr ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedire idüği zeyl-i hüccetde 
muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isetü'l-vesîka yine Re’s 
Mahallesi ahâlîsinden Reyhani bint-i Abdülaziz mezbûrun vakt-i rüşde vusûlüne değin tesviye-i umûruna ve pederi 
müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâlının muhâfazasına kıbel-i şerî‘at-i garrâdan vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol 
dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 
eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min şehri Recebü'l-ferd li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Mahalle-i mezkûreli Mehmed bin Hacı Ömer bin Hacı Mehmed, mahalle-i mezkûre (*)muhtârı 

Yasin bin Heşin. 

*** 
Sahife No : 31 
Hüküm No : 57 
Tarihi : 17 Ramazan 1312 
Numara : 119 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird Sancağı'na tâbi‘ Garzan kazâsı zâbıtasından verilen fî 10 Eylül 

sene [1]310 târîhlü jurnale atfen kazâ-i mezkûr mahkemesince fî 18 Teşrîn-i Evvel sene [1]310 târîh ve beş 
numarolu tanzîm olunan karârdan sonra mahkeme re’îsi tarafından Siird Müdde‘î-i Umûmî Mu‘âvinliği'ne yazılan fî 8 
Kânûn-ı Evvel sene minhü târîh ve yüz on dokuz numarolu tahrîrâtın sûret-i musaddakasında bi'l-beyân kazâ-i 
mezkûrda Kuh karyeli Yasin'in mâdde-i katlinden dolayı maznûn ve haklarında ihzâr müzekkereleri çıkarılup da 
mahkeme-i â’idelerine gelmeyen ve hâlâ Siird Hapishânesi'nde mevkûf bulunan Siyansi karyesi ahâlîsinden ve 
Melkişan Aşîreti halkından erbâb-ı şekâvet olan Ömer bin Nami ve Silo bin Halid ve Mehmed bin Halid ile meşâhir-i 
eşkiyâdan maznûn Hasan'ın birâderi olup Bitlis Taburu'ndan firâr eden Ali bin Osman yedlerinden zabt ve vukû‘-ı 
cünha ve cinâyetle mütehassıla Siird'e sevk olunup zâbıta-i livâya teslîm olunan on üç re’s ester ve bir re’s kısrak ve 
yedi aded ip ve on dört aded hurc ve on iki aded göçer-vârî çullar ve sonradan kazâ-i mezkûrda elde kalan emvâl-i 
mütehassıla-i mezkûreden olup livâya gönderilen bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve Kürd silahlığı bi'l-müzâyede 
fürûhtuyla esmânı sandıkda hıfzına ve bu bâbda hükm-i nizâmiye tevfîkine dâ’ir fî 10 Kânûn-ı Evvel sene [1]310 
târîh ve iki yüz altmış üç numarolu mu‘âvin-i mûmâ-ileyh tarafından livâ niyâbet-i şer‘iyyesine yazılan tahrîrât 
üzerine fî 15 Kânûn-ı Evvel sene [1]310 târîh ve beş yüz seksen dokuz numarolu meclis-i idâre-i livânın i‘lâmına 
ibtinâ’en eşyâ-i muhassıla-i mezkûreden bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve bir aded göçer-vârî silahlığı şer‘-i şerîf 
cânibinden tanzîm olunan fî 2 Kânûn-ı Sânî sene [1]310 târîhlü mezâd kâ’imesiyle sûk-ı sultânîde müzâyede ve 
ba‘de inkitâ‘u'r-ragabât fürûht edilen bir aded kılıç ve bir aded Kürd silahllığı defteridir ki ber-vech-i âtî beyân olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşer min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Kâ’ime-i mezkûre mûcebince inkıtâ‘-ı ragabâtdan sonra semen-i misliyle Şeyh Halef Mahalleli Hasan bin 

Yusuf Memi üzerinde takarrur eden bir aded tüfenk ve bir aded kılıç ve bir aded silahlık esmânı: 57 guruş 20 para. 
 guruş para 

cem‘an yekûn 57 20 

resm-i âdî 1 18 

 56 2 

kaydiyyesi - 2 

 56 - 

dellâliyyesi 1 9 

 54 39 

pul esmânı 3 20 

sahhu'l-bâkî 51 11 
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Yalnız elli bir guruş on bir paradır. 
[sh: 32] 
Sernâme-i defterde muharrer olduğu vechile bi'l-müzâyede semen-i misliyle fürûhtu icrâ edilen mezkûr bir 

aded tüfenk ve bir aded kılıç ve silahlık nâm eşyânın dellâliyyesi olan bir guruş dokuz paranın nısfının sülüsânı 
dellâliyye ve sülüs-i sâlisi kâtibiyye olup mârru'z-zikr eşyânın ber-vech-i bâlâ sahhu'l-bâkî esmânı yalnız elli bir guruş 
on bir paraya bâliğ ve resîde olup hazîne-i celîleye â’idiyeti hasebiyle meblağ-ı mezkûr elli bir guruş on bir paranın 
ale'l-usûl işbu defteriyle ma‘an bâ-makbûz teslîm-i sandık edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

[Derkenâr]:  Fî 9 Mart sene [1]310 târîhinde meblağ-ı mezbûr elli bir guruş on bir para teslîm-i sandık olunup 
mukâbilinde yirmi altı numarolu muhâsebeden makbûz-ı ilmuhaber verilmişdir. 

*** 
Sahife No : 32 
Hüküm No : 58 
Tarihi : 28 Ramazan 1312 
Numara : 120 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Đşbu bin üç yüz on iki sene-i Hicriyesi Şa‘bânü'l-mu‘azzamı gurresi sebt gününden olduğu hâlen Bitlis 

Vilâyet-i Celîlesi'nin merkezi olan medîne-i Bitlis nâ’ibü'ş-şer‘î Çarşanbavîzâde Said Efendi hafîdi Mustafa Naim 
Efendi huzûrunda şâhideyn-i mu‘addileyn şehâdetleriyle vech-i şer‘î üzre sâbit olduğunu nâtık bir kıt‘a i‘lâm-i şer‘î 
mazûnu mezkûr Bitlis süvârî zabtiyesinden Hasan Onbaşı bin Đsmail bin Pertev ve Asaf bin Mehmed bin Yakub nâm 
kimesneler şehâdetleriyle ber-vech-i şer‘î huzûr-ı şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde isbât olunmağın binâ’en-alâ hâzâ 
hilâl-i gurre-i Ramazânü'l-mübârek rü’yet olunmayup tekmîl-i Şa‘bân ile gurre-i garrâ-yı Ramazân-ı şehrü'l-gufrân 
Pazartesi günü ve Çarşanba günü îd-i fıtır olmak ve îkâd-ı kanâdîl ile tenvîr-i menâ’ir ve işâ‘a-i şe‘âil içün kayyim ve 
mü’ezzin efendilerle sâ’imîn-i muvahhidîne i‘lân olunmak iktizâ eylediği huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin ve'l-ışrîn min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve 
elf. 

*** 
Sahife No : 32 
Hüküm No : 59 
Tarihi : 5 Şevval 1312 
Numara:121 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi 

ahâlîsinden sâhib-i arz-ı hâl Ali bin Mehme Semi nâm kimesne medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk 
dâ’iresine mahsûs odada akd olunan meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde mu‘arrefetü'z-zât Ayşe Hâtûn ibnet-i 
Halil'in muvâcehesinde mârru'z-zikr Şeyh Halef Mahallesi'nde vâki‘ sâkin olduğum menzilde mezbûre Ayşe Hâtûn 
fuzûlî sâkine olduğundan menzil-i mezkûrdan ihrâc ve bana teslîme tenbîh olunmak murâdımdır deyü da‘vâ etdikde 
mezbûre Ayşe Hâtûn dahi cevâbında müdde‘î-i mezbûr Ali bundan dört sene mukaddem mehr-i mü’eccel ma‘lûmum 
olan kırk ve mehr-i mu‘accel-i müstevfâm olan üç yüz altmış guruş ki cem‘an dört yüz guruş ile zevcim iken beni 
bâ’inen tatlîk edüp zimmetinde mütekarrer mehr-i mü’eccelim olan kırk guruş ile nafaka-i iddet-i mu‘ayyene-i 
ma‘lûmemi bana def‘ ve teslîm etmediğinden mehr-i mü’eccel-i mezkûrem ile nafaka-i iddetimi her ne vakt teslîm 
ederse menzil-i mezkûru kendüsine teslîm edeceğini makâm-ı def‘de îrâd eylediği kelâmı mesmû‘ ve iltifâta şâyân 
olmadığı kendüsünü ba‘de't-tefhîm menzil-i mezkûru müdde‘î-i mezbûr Ali'ye teslîme mezbûre Ayşe Hâtûn'a tenbîh 
olunduğu medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinde tescîl ve i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâmis min şehri Şevvâlü'l-mükerrem li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 32 
Hüküm No : 60 
Tarihi : 14 Şevval 1312 
Numara : 122 
Medîne-i Siird mahallâtından Sûk Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Hüseyin bin Abdi 

bin Hamodi nâm kimesnenin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Zara bint-i Mehmed ve kebîr oğulları Hasan ve 
Mehmed ve Abdi ve kebîr oğulları Hasan ve Mehmed ve Abdi ve kebîre kızları Nebo ve Hacci ve sağîre kızı 
Nasıra’ya münhasıra olup sağîre-i mezbûre vakt-i rüşde vusûlüne değin tesviye-i umûruyla pederi mezbûr 
Hüseyin'den müntakil mâlını hıfza kıbel-i şerî‘atden bir vasî nasb u ta‘yîn olunması ehemm ü elzem olduğu ecilden 
medîne-i mezkûre mahallâtından mahalle-i mezkûre ahâlîsinden li-ebeveyn kebîr birâderi olup sıdk ve istikâmetle 
mevsûf ve emânetle ma‘rûf mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeğe 
muktedir idüği zeyl-i hüccetde muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan 
işbu bâ‘isü'l-vesîka mezkûr birâderi Hasan bin el-mezbûr Hüseyin sağîre-i mezbûre vakt-i rüşde vusûlüne değin 
tesviye-i umûruna ve pederi müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâlının muhâfazasına kıbel-i şerî‘at-i garrâdan vasî 
nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-
yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'r-râbi‘ aşer min şehri Şevvâlü'l-mükerrem li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle-i Sûk Hasan Efendi bin Ali bin Ahmed, (*)muhtâr-ı mahalle-i mezkûre 

Süleyman bin Yusuf Çiçiko. 
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*** 
Sahife No : 32 
Hüküm No : 61 
Tarihi : 15 Ramazan 1312 
Numara : 123 
Medîne-i Siird'e mülhak Reşan nâhiyesinde vâki‘ Betil karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden 

Hasan Bey bin Ali Bey nâm kimesnenin sulbiye sağîre kızı Hadi ile müteveffâ-yı merkûmun kebîr oğlu müteveffâ Ali 
[Ömer] Bey'in sulbiye sağîre kızı Hezi'nin vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarıyla pederleri müteveffiyân-ı 
mezbûrân Ömer ve Ali Beylerden müntakil mâllarını hıfza kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem 
olduğu ecilden medîne-i mezkûre mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi ahâlîsinden olup sıdk ve istikâmetle mevsûf 
ve emânetle ma‘rûf mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve her vechile vesâyet uhdesinden [sh: 33]  gelmeğe 
muktedir idüği zeyl-i hüccetde muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka 
mezkûr Bâbü'l-Garb Mahallesi ahâlîsinden Đsa bin Mahmud Şaleb sağîretân-ı mezbûretânın vakt-i rüşde vusûllerine 
değin tesviye-i umûrlarıyla pederleri mezbûrân Ömer ve Ali Beylerden müntakil mâllarının muhâfazasına kıbel-i 
şerî‘at-i garrâdan vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i 
lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle Bâbü'l-Garb Mahalleli Molla Mehmed bin Molla Hasan Efendi, (*)muhtârı es-

Seyyid Hasan bin Üstâd Abdullah Bennâ, ihtiyâr Hacı Đsmail bin Ali Bey el-Habbâz. 

*** 
Sahife No : 33 
Hüküm No : 62 
Tarihi : 15 Şevval 1312 
Numara : 124 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Zikri âtî husûsun mahallinde ketb ü tahrîriyçün cânib-i şerî‘at-i garrâdan bi't-taleb me’zûnen irsâl olunan 

Kâtib Yusuf Hayalî Efendi Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird sancağında nefs-i Siird kasabası mahallâtından 
Kasar Mahallesi'nde zikri câ’î müteveffânın veresesinin sâkin oldukları menzilde (*)Bidâyet Mahkemesi a‘zâsından 
Yusuf Efendi ibn-i Hüseyin Efendi ibn-i Mustafa Efendi ve bakırcılar esnâfından Hacı Mehmed bin Hacı Mahmud, 
Safa Dede bin Hacı Ömer Sıgâr ve Bahaeddin bin Hacı Yasin bin Hamza ve Mi‘mâr Hacı Derviş bin Seyyid 
Abdullah Tahlalî ve Üstâd Murad bin Mahmud ve Mahkeme-i Şer‘iyye Muhzırı Abdülferid Ağa ibn-i Osman ve 
mahalle-i mezkûre sâkinlerinden Đsmail ibn-i Mustafa ve (*)muhtârı Đsa bin Yasin huzûrlarında akd-i meclis-i şer‘-i âlî 
etdikde mârru'l-beyân Kasar Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Hacı Hami bin Đbrahim bin 
Süleyman nâm kimesnenin sulbî kebîr oğulları Hacı Ramazan ve Hacı Ömer ve sulbiye kebîre kızları Meryem ve 
Emine'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr vech-i şer‘î üzre tahakkuk etdikde tashîh-i mesele-i mîrâsiyeleri altı sehmden 
ibâret olup sihâm-ı mezkûreden ikişer sehmden dört sehmi mezbûrân Hacı Ramazan ve Hacı Ömer'e ve birer 
sehmden iki sehmi mezbûretân Meryem ve Emine'ye isâbeti lede't-tahakkuki'ş-şer‘î verese-i mezbûrûndan olan 
mezbûr Hacı Ömer meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda verese-i mezbûrûndan li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Hacı 
Ramazan muvâcehesinde babam ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Hacı Hami'nin mâlı olup ile'l-vefât yedinde mâl 
ve mülkleri mezkûr Kasar Mahallesi'nde kâ’in bir tarafı Yusuf Hami ve bir tarafı Mustafa bin Đsmail bin Süleyman ve 
bir tarafı Kato bin Đsmail bin Süleyman hâneleri ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî üç oda ve bir ayvan 
ve tahtânî bir oda ve bir havlu ve bir kuyu ve kapu aralığını ve murâfık-ı sâ’ireyi müştemil bir bâb mülk hâne ile 
kasaba-i mezkûre çarşusunda Bakırcılar Çarşusu'nda etrâf-ı erba‘ası câmi‘ altı ve Salih ve Nasır benân-ı Taha bin 
Hamza dükkânları ve tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb mülk bakırcı dükkânı ve kasaba-i mezkûre civârında Re’sü'n-
nâbu‘ mevki‘inde kâ’in bir tarafı Debbâğ Hacı Hasan bin Hacı Yusuf bin Hacı Mustafa ve bir tarafı Derzi Haron 
veled-i Maksi binâsı ve bir tarafa Batos Kör Tangır’ın bağları ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile bir kıt‘a Havzu’l-kassârîn 
mevki‘inde kâ’in bir tarafı Ma‘zûl Kör Veli ve bir tarafı Abdülahad Gizir ve bir tarafı Şeyh Hatab Efendi ibn-i Sûfî Ali 
el-Habbâz ve bir tarafı Mami bint-i Hacı Ali bin Süleyman bağlarıyla mahdûd bir kıt‘a ve Köşk-i Yezid karyesinde 
kâ’in bir tarafı Hacı Ali bin Ömer bin Hacı Mehmed ve bir tarafı Đsa bin Hacı Mehmed Emin Şefrâli ve bir tarafı Körgis 
Abdullah el-Sâiğ bağları ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir kıt‘a ki cem‘an üç kıt‘a kürûmî bağları ve iki kıt‘a 
kürek ve iki kıt‘a örs ve sâ’ir âlât-ı sıgâriye ve üç aded havan ve gümüş gılâfî bir aded hançer ve bir aded tüfenk ve 
dokuz batman bakır müteveffâ-yı mezbûrun hîn-i vefâtında olan mevcûd terekesi ile müteveffâ-yı mezbûrun 
vefâtından sonra benimle mezbûr Hacı Ramazan'ın kendi sa‘yimizle hâsıl mâlımız olup karındaşım mezbûr Hacı 
Ramazan'ın yedinde olan Arula mevki‘inde kâ’in bir tarafı Hacı Hasan bin Hacı Ömer Sıgâr ve bir tarafı Hacı Đsmail 
[bin] Ali Bey ve bir tarafı Câmi‘u'l-Kebîr mülkü ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd diğer bir kıt‘a bağ ve elli iki 
batman beş kıyye ma‘lûm ve gayr-i ma‘mûl bakır ve beş batman köhne bakır ve dört aded kilimi mezbûr Hacı 
Ramazan fuzûlî zabt ve ahz ve taksîminden imtinâ‘ edüp emlâk ve eşyâ-i muharrere-i mezkûreden tereke olan 
kısmından hisse-i irsiyyemi ve benimle mezbûr Hacı Ramazan'ın pederimiz müteveffâ-yı mezbûr Hacı Hami'nin 
vefâtından sonra terekeden olmayup ancak mâl ve mahsûlümüz olan emlâk ve eşyâdan hisse-i â’idemi ifrâz ve 
taksîmiyle bana teslîme karındaşım mezbûr Hacı Ramazan'a tenbîh olunmak murâdımdır deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-
istintâk ol dahi cevâbında müdde‘î-i mezbûr Hacı Ömer ber-vech-i muharrer müdde‘âsını tav‘an ikrâr u i‘tirâf 
etdikden sonra mezbûre Emine eşyâ ve emlâk-ı mevrûse-i mezkûreden kendüsüne â’id olan hisse-i şâyi‘asını 
huzûrumuzda bi't-tav‘ ve'r-rızâ verese-i bâkiyeye terk ve teberru‘ eyleyüp anlar dahi kabûl eylediklerinden sonra 
tereke-i mezkûreden olan menzil ve dükkân ve bağlar ve kürek ve örs ve âlât-ı sıgâriye ve havan ve hançer ve 
tüfenk ve dokuz batman bakırdan mezbûrân Hacı Ramazan ve Hacı Ömer kendülerine isâbet eden hisse-i 
şâyi‘alarından birer rub‘unu mezbûr Hacı Ramazan'ın zevcesi mu‘arrefe Zelfi bint-i Hacı Ali nâm hâtûna terk ve 
teberru‘ eylemeleriyle ol dahi kabûl eylediğini müte‘âkib hâzırûn ber-vech-i muharrer taksîme tavassutuyla beynleri 
ıslâh ve tanzîm olunup terekeden menzil ve bağ ve dükkân-ı mahdûd-ı mezkûrlar ile kürek ve örs ve sâ’ir âlât-ı 
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sıgâriye ve havan ve hançer ve tüfenk mezbûrûn Hacı Ramazan ve Meryem ve Zelfi yedlerinde müşâ‘an ibka ve 
dokuz batman bakırdan oç batman mezbûretân Meryem ve Emine'ye ve üçer batman bakırdan altı batman 
mezbûrân Hacı Ramazan ve Hacı Ömer'in bi'l-vezn ve't-taksîm hisselerine isâbet edüp ve sâlifü'z-zikr Arula 
mevki‘inde kâ’in bir kıt‘a bağ ile dört aded kilim ve beş batman köhne bakır mezbûrân Hacı Ramazan ve Hacı Ömer 
beynlerinde bi'l-munâsafa müşâ‘an ve müştereken ibkâ ve iki bin üç yüz yetmiş yedi guruş yirmi para kıymetli elli iki 
batman beş kıyye ma‘mûl ve gayr-i ma‘mûl bakır bi'l-munâsafa beynlerinde taksîm olunup her birisine bin yüz 
seksen sekiz guruş otuz para kıymetli yirmi altı batman iki kıyye nugi bakır bi'l-vezn isâbet edüp her biri hisselerini 
ahz u kabz ve mezbûrûn ber-minvâl-i muharrer kısmet-i mezkûreye müte‘allık her biri âharın zimmetini ibrâ ve iskât 
ve kezâlik her biri âharın ibrâsını kabûl eylediklerinden sonra kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an 
meb‘ûs ümenâ-i şer‘le meclis-i şer‘a gelüp alâ vukû‘ihî inhâ ve takrîri ba‘de't-tenfîz Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden 
huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehri Şevvâlü'l-mükerrem li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 33 
Hüküm No : 63 
Tarihi : 21 Ramazan 1312 
Numara : 125 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi sâkinelerinden mu‘arrefetü'z-zât Rendi bint-i Ömer Şi‘ar nâm 

hâtûn tarafından bâ-hüccet-i şer‘iyye vekîl-i şer‘îsi medîne-i mezkûre mahallâtından Re’s Mahallesi sâkinlerinden 
Ahmed Efendi ibn-i Bekir medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs odada akd olunan 
meclis-i şer‘-i enverde müvekkile-i mezbûrenin zevc-i dâhili mârru'z-zikr Nazif Mahallesi ahâlîsinden Đsmail bin 
Mehmed Memi muvâcehesinde müvekkilem mezbûre [sh: 34]  Rendi'yi altı seneden berü bilâ-nafaka ve bilâ-münfik-
i şer‘î pederi hânesinde bıragup bakmamakda ve nâ-mahrem dört nefer büyük birâderleri ve mu‘âşereti gayr-i kâbil 
olan vâlidesiyle birâderinin haremi yalnız bir oda derûnunda yatup kalkmakda ve bu ise şer‘-i şerîfe mugâyir olduğu 
cihetle su’âl olunup ayruca beyt-i şer‘î derûnunda iskân ve infâk ile te’mînât-ı kaviyye vermek merkûm Đsmail'e 
tenbîh olunmak matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde zevc-i mezbûr Đsmail'den soruldukda mezbûre Rendi Hâtûn zevce-
i medhûlün-bihâsı olduğunu ve vekîl-i mezbûrun ber-vech-i muharrer müdde‘âsını ikrâr ayruca mesken-i şer‘î 
tedârikine iktidârı olmayup ve infâk ve iksâ ve bîvâya kefil dahi irâ’e edemeyeceğinden ibâ ve imtinâ‘ edüp vâlidem 
ve birâderlerim ile ma‘an sâkin olduğum menzile gelüp bana itâ‘at etsün deyü makâm-ı def‘de îrâd eylediği kelâmı 
iltifât-ı şer‘îye şâyân olmadığı cihetle mesken-i şer‘î tidârik edinceye değin mârru'z-zikr Nazif Mahallesi'nin bir kıt‘a 
şehâdetnâme ile zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla müvekkile-i mezbûreye kadr-ı ma‘rûf 
nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesiyçün beher yevm ikişer guruş farz ve takdîr olunup meblağ-ı 
mefrûz-ı mezkûru nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve 
inde'z-zafer zevc-i mezbûr Đsmail'e rücû‘a müvekkile-i mezbûre Rendi Hâtûn'a izâfetle vekîl-i mûmâ-ileyh Ahmed 
Efendi'ye izn verilmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâdî ve'l-ışrîn min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle-i Nazif Hacı Abdülferid Efendi bin Hacı Mehmed Efendi, (*)muhtâr Sûfî 

Hasan bin Sûfî Rendo bin Hallo, ihtiyâr a‘zâsından Şeyh Bekir bin Hacı Yusuf bin Şeyh Mahmud. 

*** 
Sahife No : 34 
Hüküm No : 64 
Tarihi : 29 Şaban 1312 
Numara : 126 
Medîne-i Siird mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Süleyman 

bin Berho bin Ado'nun verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Rendi bint-i Seyyid Cuma ve pederi mezbûr Berho ve 
vâlidesi Hundi bint-i Ahmed ve sulbî kebîr oğlu Đbrahim ve sulbiye sağîre kızları Saliha ve Meryem'e münhasıra 
olduğu vech-i şer‘î üzre tahakkuk edüp sağîretân-ı mezbûretân vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarıyla 
mezbûretânın li-ebeveyn er karındaşları vasiyy-i mansûbları ibn-i mezbûr Đbrahim ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le 
mahalle-i mezkûre (*)muhtârı Seyyid Hüseyin ve Eytâm Müdîri Bekir Efendi hâzır oldukları hâlde tahrîr ve bi'l-
müzâyede bey‘ olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Yorgan, 4 
aded 
100 
guruş 

Döşek 
2 aded 
50 guruş 

Kilim 
3 aded 
50 guruş 

Kazgan ma‘a kapak 
2 aded 
50 guruş 

Lengeri, 2 
aded 
15 guruş 

Tas 
2 aded 
10 guruş 

Sini 
2 aded 
15 guruş 

El süzgeci 
1 aded 
4 guruş 

Süzgeç 
1 aded 
6 guruş 

Leğen 
2 aded 
20 guruş 

Keçe 
2 aded 
30 guruş 

Üç tarlanın 
mezrû‘âtı 
400 guruş 

Bir tarafı Mescid-i Ebsar ve bir tarafı 
merkûm Berho'nun hânesi ve bir tarafı 
havlu murâfıkıyla beraber mahalle-i 
mezkûrede bir bâb mülk oda 
400 guruş 

Bir tarafı Cihangir ve bir tarafı sâbık icrâ 
me’mûru Hüseyin Efendi hânesi ve bir 
tarafı havlu ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile 
mahdûd bir kıt‘a arsa 
300 guruş 

Bağ 
216 
guruş 

 
 
 



 204

Müteveffânın dükkânında eşyâsı: 

Dakîk, 8 batman 
40 guruş 

Kuru üzüm, 8 batman 
30 guruş 

Çiriş, 1 batman 
10 guruş 

Sumak, 1 batman, 3 
kıyye 
15 guruş 

Hurdevât-ı 
dükkâniye 
30 guruş 

Dükkân defteri mûcebince tesviye 
olunan duyûnâtı 
1386 guruş 30 para 

Sekiz kıt‘a senedât mûcebince tesviye 
olunan duyûnâtı 
729 guruş 

Pamuk, 3 batman 
100 guruş 

Sekiz yüz yirmi dokuz guruşla muhtevî sekiz kıt‘a senedât mahkeme-i şer‘iyyeden ahz ve makbûzum 
olduğunu mübeyyin şerh ve temhîr kılındı. 

Müteveffânın şerîki Musa'nın dükkânda eşyâsı: 
Kuru üzüm, 15 
batman 
50 guruş 

Pamuk, 8 batman 
280 guruş 

İplik, 3 kıyye 
25 guruş 

Dakîk, 6 batman 
30 guruş 

Tuz, 5 batman 
15 guruş 

Sabun, 2 batman 
35 guruş 

Soğan, 3 batman 
10 guruş 

Hırmânî, 1 batman 
15 guruş 

Ceviz, 1 batman 
3 guruş 

Pirinç, 15 batman 
100 guruş 

Sumak, 5 batman 
50 guruş 

Betmez, 5 batman 
25 guruş 

Kuru incir, 7 batman 
30 guruş 

Bastık, 1 kıyye 
1 guruş 20 para 

Nar, 3 batman 
50 guruş 

Hurdevât-ı dükkâniye 
50 guruş 

Küp, 8 aded 
30 guruş 

Şerîki merkûm Musa'nın 
ber-vech-i müfredât tesviye 
kılınan dükkân defteri 
mûcebince duyûnâtı 
1752 guruş 

Techîz u tekfîniyesi 
65 guruş 

Yekûn-ı tereke: 4620 guruş 5 para. 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
11 guruş 20 para 

Dellâliyyesi 
73 guruş 30 para 

Kaydiyyesi 
7 guruş 20 para 

Pul esmânı 
3 guruş 20 para 

Techîziyyesi 
65 guruş 

Yekûnü'l-ihrâcât: 200 guruş 10 para. Đbtidâ ihrâc edilmişdir. 
Sahhu'l-bâkî: 4419 guruş 35 para. 
Yalnız dört bin dört yüz on dokuz guruş otuz beş paradır. 
Mesele: 

Zevce-i mezbûre 
Rendi'nin hissesi 
552 guruş 12 para 

Eb-i mezbûr 
Berho'nun hissesi 
736 guruş 16 para 
Hâne ve arsa ve 
bağdan hisse-i 
şer‘iyyesi ibkâ 

Ümm-i mezbûre 
Handi'nin hissesi 
736 guruş 16 para 

İbn-i mezbûr 
İbrahim'in hissesi 
1196 guruş 12 para 

Bint-i mezbûre 
Saliha'nın hissesi 
598 guruş 13 para 

Bint-i mezbûre Meryem'in hissesi 
598 guruş 13 para 

Kesr-i beyne'l-verese 
59 guruş 

Yekûn-i sihâmü'l-vereseti'l-merkûme: 4419 guruş 35 para. 
Müteveffâ-yı mezbûrun ber-vech-i muharrer terekesi sahhu'l-bâkî yalnız dört bin dört yüz on dokuz guruş 

otuz beş paraya bâliğ ve resîde olup lede't-taksîm verese-i kibâr hisselerini ahz u kabz etdikden sonra sağîretân-ı 
mezbûretânın ber-vech-i muharrer hisse-i müfrezeleri berây-ı idâre ve muhâfaza vasiyy-i mezbûr Đbrahim'e teslîm 
edilmiş olduğunu mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 35 
Hüküm No : 65 
Tarihi : 18 Şaban 1312 
Numara : 127 
Medîne-i Siird'e mülhak Tillo karyesi mahallâtından Kürd Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât 

eden Salih bin Salih bin Ayni’nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Meryem bint-i Hacı Đbrahim ve sulbî kebîr 
oğulları Süleyman ve Derviş ve Mahmud ve Ömer ve sulbî sağîr oğulları Ahmed ve Salih ve sulbiye kebîre kızları 
Halime ve Hanımi ve sulbiye sağîre kızları Ayşe ve Durdu'ya münhasıra olup ve tashîh-i mesele-i mîrâsiyesi yüz 
yirmi sekiz sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden zevce-i mezbûre Meryem'e on altı sehm ve sulbî kebîr oğulları 
mezbûrûn Süleyman ve Derviş ve Mahmud ve Ömer ve sulbî sağîr oğulları mezbûrân Ahmed ve Salih'e on dörder 
sehmden seksen dört sehm ve sulbiye kebîre kızları mezbûretân Halime ve Hanımi ve sulbiye sağîre kızları 
mezbûretân Ayşe ve Durdu'ya yedişer sehmden yirmi sekiz sehm isâbet eylediği bi'l-ihbâr vech-i şer‘î üzre tahakkuk 
eyleyüp eytâm vasiyy-i şer‘îleri karye-i mezkûre ahâlîsinden li-eb birâderi Süleyman ve vesâyetine nezâret etmek 
üzre nâzır nasb olunan karye-i mezkûre ahâlîsinden (*)muhtâr Musa bin Hacı Abdurrahim bin Hacı Halid 
ma‘rifetleriyle ve ma‘rifet-i şer‘le karye-i mezkûre imâmı Molla Musa Efendi ve (*)muhtârı mezbûr Musa bin Hacı 
Abdurrahim ve müteveffâ-yı mezbûrun birâderi Mehmed bin Salih ve komşularından Molla Ahmed Efendi ve Hacı 
Süleyman bin Derviş ve Eytâm Müdîri Bekir Efendi hâzır oldukları hâlde tahrîr ve bi'l-müzâyede bey‘ olunan tereke-i 
müteveffâ-yı mezbûrun defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 
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Fi'l-yevmi's-sâmin aşer min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Bir tarafı Ali bin Şeyh Ahmed bin Şeyh Hasan ve bir tarafı 
Selumali(?) bin İbrahim hâneleri ve iki tarafı tarîk-i âmm ile 
mahdûd bir bâb mülk hâne 
2000 guruş 

Bir tarafı Ahmed bin Yasin Molla Ulyan ve bir tarafı Hacı 
Mahmud bin Şeyh Yusuf Şeyh Mücahid ve bir tarafı Hasno 
bin Hacı Ömer bağlarıyla mahdûd bir kıt‘a bağ 
400 guruş 

Mükemmel yatak, 1 
aded 
100 guruş 

Aynı lira-yı Osmâni, 
130 aded 
13000 guruş 

Kazan, 2 aded 
30 guruş 

Küçük ve büyük 
lengeri, 2 aded 
17 guruş 20 para 

Küçük sini, 1 aded 
12 guruş 

Leğen, 1 aded 
15 guruş 

Sahan, 3 aded 
15 guruş 

Tas, 1 aded 
4 guruş 

Süzgeç, 1 aded 
5 guruş 

El süzgeci, 1 aded 
5 guruş 

İbrik, 1 aded 
6 guruş 

Tava, 1 aded 
3 guruş 

Bakraç, 1 aded 
6 guruş 

Keçe, 1 aded 
20 guruş 

Kilim, 1 aded 
10 guruş 

Üç ölçek şa‘îr mezrû‘âtı 
40 guruş 

Dih şalı, 2 aded 
48 guruş 

Hurdevât-ı menzil 
30 guruş 

Yekûnü't-tereke: 15766 guruş 20 para. 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
319 guruş 7 para 

Dellâliyyesi 
72 guruş 20 para 

Kaydiyyyesi 
20 guruş 

Pul esmânı 
8 guruş 

Techîziyyesi 
600 guruş 

Müteveffânın hayâtında oğlu Mahmud ma‘rifetiyle alackalulara verdiği deyni 
2400 guruş 

Yekûnü'l-ihrâcât: 3354 guruş 33 para. 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-vereseti'l-merkûme: 12411 guruş. 
On iki bin dört yüz on bir guruş otuz üç paradır. 
Mesele-i sümün: 

Zevce-i mezbûre 
Meryem'in hissesi 
1551 guruş 18 para, 
2 akçe 
Hâne ve bağda hisse-
i şâyi‘ası ibkâ 

Kebîr oğlu 
Süleyman'ın hissesi 
1357 guruş 21 para, 1 
akçe 

Diğer oğlu Derviş'in 
hissesi 
Kezâ 1357 guruş 21 
para, 1 akçe 

Diğer kebîr oğlu 
Mahmud'un hissesi 
Kezâ 1357 guruş 21 
para, 1 akçe 

Diğer kebîr oğlu 
Ömer'in hissesi 
Kezâ 1357 guruş 21 
para, 1 akçe 

Diğer sağîr oğlu 
Ahmed'in hissesi 
Kezâ 1357 guruş 21 
para, 1 akçe 

Diğer sağîr oğlu 
Salih'in hissesi 
Kezâ 1357 guruş 21 
para, 1 akçe 

Kebîre kızı Halime'nin 
hissesi 
678 guruş 29 para, 2 
akçe 

Diğer kebîre kızı 
Hanımi'nin hissesi 
Kezâ 678 guruş 29 
para, 2 akçe 

Sağîre kızı Ayşe'nin 
hissesi 
Kezâ 678 guruş 29 
para, 2 akçe 

Diğer sağîre kızı Durdu'nun hissesi 
678 guruş 29 para, 2 akçe 

Kesr beyne'l-verese 
23 akçe 

Yekûn: 12411 guruş 32 para. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vechile müteveffâ-yı mezbûrun ber-vech-i muharrer bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye 

tahrîr ve beyne'l-verese taksîm edilen terekesi sahhu'l-bâkî ber-vech-i muharrer yalnız on iki bin dört yüz on bir 
guruş otuz üç paraya bâliğ ve resîde olup lede't-taksîm verese-i kibâr hisselerini ahz u kabz etdikden sonra sıgâr-ı 
mezbûrûnun ber-vech-i muharrer hisse-i müfrezeleri berây-ı irbâh Eytâm Sandığına teslîm edildiğini mübeyyin işbu 
mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 35 
Hüküm No : 66 
Tarihi : 27 Şevval 1312 
Numara : 128 
Medîne-i Siird mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Süleyman 

bin Berho bin Ado'nun sulbiye sağîre kızları Saliha ve Meryem'in vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarıyla 
pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil emvâllerini hıfz ve hırâsete kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü 
elzem olduğu ecilden sağîretân-ı mezbûretânın verese-i mezbûreden sağîretân-ı mezbûretânın tesviye-i umûrlarına 
ve emvâl-i mevrûselerinin muhâfazasına münfik bulunmadığı cihetle sağîretân-ı mezbûretânın li-ebeveyn birâderleri 
olup mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i hüccetde 
muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka mahalle-i 
mezkûre ahâlîsinden Đbrahim ibnü'l-mezbûr Süleyman sağîretân-ı mezbûretânın vakt-i rüşde vusûllerine değin 
tesviye-i umûrlarıyla pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil emvâllerini muhâfazaya kıbel-i şerî‘at-i garrâdan 
vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-
yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin [sh: 36]  mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min şehri Şevvâlü'l-mükerrem li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Đmâm-ı mahalle-i mezkûre Molla Mehmed bin Molla Hasan Efendi bin Molla Mehmed, 

(*)muhtârı es-Seyyid Hasan bin Üstâd Abdullah Lahm. 

*** 
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Sahife No : 36 
Hüküm No : 67 
Tarihi : 6 Zilkade 1312 
Numara : 129 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Ahlat kazâsının Kırklar Mahallesi ahâlîsinden ve Dördüncü Ordu-yı 

Hümâyûn'a mensûb Siird'de ârâm-sâz Nizâmiye otuz ikinci alayının birinci taburunun dördüncü bölüğü borazan 
neferâtından Hasan bin Bayezid bin Abdullah nâm kimesne tabur-ı mezkûrda ba‘de'l-kayd hıdmet-i askeriyyesini îfâ 
etmekde iken üç yüz on dört senesinin Şubatı onuncu günü Siird Hastahânesi'nde ecil-i mev‘uduyla irtihâl-i dâr edüp 
verâseti fî 15 Şevvâl sene [1]312 târîh ve yetmiş iki numarolu kazâ-i mezkûr niyâbet-i şer‘iyyesinden verilen isbât-ı 
vekâlet hücceti mûcebince pederi hâmilü'l-vesîkati'l-mezkûre mezkûr Bayezid ve vâlidesi Münteha bint-i Süleyman'a 
münhasıra olup tashîh-i mesele-i mîrâsiyesi üç sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden bir sehm ümm-i mezbûre 
Menteha'ya ve bâkî olan iki sehm pederi mezbûr Bayezid'e isâbeti lede't-tahakkuki'ş-şer‘î fî 17 Nisan sene [1]311 
târîhlü piyâde otuz ikinci alay kâtibi derkenârında muharrer ma‘rifet-i şer‘le tahrîr edilen tereke-i müteveffâ-yı 
merkûmun defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâdis min şehri Zi'l-ka‘de li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Müteveffâ-yı merkûmun hıdmet-i mezkûresinden dolayı tabur-ı mezkûr sandığında zuhûr eden ma‘âş ve 

bedel-i ta‘yînâtı: 323 guruş. 
Cem‘an yekûn: 323 guruş. Yalnız üç yüz yirmi üç guruşdur. 
Mesele-i sülüs-i bâkî: 

Ümm-i mezbûre Menteha'nın hissesi 
107 guruş 25 para 

Eb-i mezbûr Bayezid'in hissesi 
215 guruş 10 para 

Kesr beyne'l-verese 
5 para 

Yekûnü's-sihâm-ı beyne'l-verese: 323 guruş. 
Müteveffâ-yı merkûm Hasan'ın tabur-ı mezkûr sandığında müterâkim ve mevcûd mikdârı bâlâda murakkam 

üç yüz yirmi üç guruş terekeye müstahık bulunan vârisân beynlerinde taksîm olunmak üzre mezbûr Bayezid kendi 
nefsine asâleten ve zecesi ümm-i mezbûre Menteha'ya vekâleten meblağ-ı mezkûr ahzına müstahık bulunduğunu 
mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 36 
Hüküm No : 68 
Tarihi : 28 Şevval 1312 
Numara : 130 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağında nefs-i kasaba mahallâtından Soyka Mahallesi ahâlîsinden 

olup âti'l-beyân müteveffânın vârisi olduğunu iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl Süleyman medîne-i mezkûre (*)Bidâyet 
Mahkemesinde hukûk dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde livâ-i mezkûr 
muhâsebecisi izzetlü Mustafa Murad Efendi ve beytü'l-mâl emîni tarafından vekîl-i müseccel-i şer‘îsi muhâsebe-i 
mezkûr kalemi ketebesinden Nuri Efendi ibn-i Abdullah muvâcehesinde bundan akdem vefât eden Şeyh Đsmail ibn-i 
Şeyh Mahmud bin Şeyh Đbrahim'in verâseti benimle zevcesi üvey vâlidem Meryem bint-i Yusuf ile gâ’ib ani'l-beled 
birâderim Şeyh Taha'ya münhasıra olup bizden başka vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk-ı âhar 
kimesnesi olmayup tereke-i mezkûreye emîn-i mûmâ-ileyh bi'l-emâne vaz‘-ı yed etmekle tereke-i mezkûreden hisse-
i musîbem olan iki bin dokuz yüz otuz beş guruş on bir para ifrâz ve bana i‘tâya vekîl-i mûmâ-ileyh Nuri Efendi'ye 
tenbîh olunmak murâdımdır deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk vekîl-i mûmâ-ileyh dahi cevâbında müteveffâ-yı 
mezbûrun terekesine vâzı‘-ı yedini ikrâr lâkin müdde‘î-i mezbûr vârisi olduğu ma‘lûmum değildir deyü inkâr etmekle 
ber-vech-i muharrer müdde‘âsına mutâbık müdde‘î-i mezbûrdan (*)beyyine taleb olundukda li-ecli'ş-şehâde meclis-i 
şer‘a hâzırân mezkûr Soyka Mahallesi ahâlîsinden orta boylu kumral bıyıklı yirmi sekiz yaşında Mustafa Efendi bin 
Seyyid Hacı bin Hacı Hasan ve mezkûr Tillo karyesi ahâlîsinden orta boylu kumral bıyıklı yine yirmi sekiz yaşında 
Yusuf ibn-i Şeyh Đbrahim bin Şeyh Mustafa ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Đsmail bin 
Şeyh Mahmud bin Şeyh Đbrahim'in verâseti zevce-i mezbûre Meryem ve sulbî kebîr oğulları Süleyman ve Şeyh 
Taha'ya münhasıra olup bunlardan gayri vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk-ı âhar kimesnesi 
olduğu ma‘lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz ve şehâdet dahi ederiz deyü müttefekü'l-lafz ve'l-
ma‘nâ ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etdiklerinde her biri usûl-i müstahsene-i şer‘iyyesine tevfîkan şâhidân-ı 
mezbûrân Mustafa Efendi mezkûr Soyka Mahallesi imâmı Mehmed Efendi ibn-i Mahmud el-Kavâf ve (*)muhtârı 
Seyyid Şaban bin Seyyid Bekir Seyyid Mendo'dan ve Yusuf bin Şeyh Đbrahim bin Şeyh Mustafa dahi Şeyh Halef 
Mahallesi derûnunda Şeyh Halef Mescid-i Şerifi Müderrisi Şeyh Mahmud Efendi bin Şeyh Kasım el-Hamravî ve Ali 
Efendi ibn-i Molla Mehmed Ravi'den sırran ve ba‘dehû mûmâ-ileyhimden bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve 
makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağın mûcebince ba‘de'l-hükm müdde‘î-i mezbûr Süleyman'a tereke-i 
mezbûreden ber-vech-i muharrer hisse-i musîbesini ifrâz ve i‘tâya mûmâ-ileyh Nuri Efendi'ye tenbîh olunduğu livâ-i 
mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinden i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin ve'l-ışrîn min şehri Şevvâlü'l-mükerrem li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 36 
Hüküm No : 69 
Tarihi : 26 Zilkade 1312 
Numara : 131 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağında nefs-i Siird kasaba mahallâtından Soyka mahallesi 

ahâlîsinden olup âti'l-beyân müteveffânın vârisi olduğunu iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl Taha (*)Bidâyet 
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Mahkemesinde [sh: 37]  hukûk dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde livâ-i 
mezkûr muhâsebecisi izzetlü Mustafa Murad Efendi ve beytü'l-mâl emîni tarafından vekîl-i müseccel-i şer‘îsi mezkûr 
muhâsebe kalemi ketebesinden Abdurrahman Efend ibn-i Hacı Musa muvâcehesinde bundan akdem vefât eden 
Şeyh Đsmail bin Şeyh Mahmud bin Şeyh Đbrahim'in verâseti zevcesi üvey vâlidem Meryem bint-i Yusuf ile birâderim 
Süleyman'a münhasıra olup bizden başka vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk-ı âhar kimesnesi 
olmayup tereke-i mezkûreye emîn-i mûmâ-ileyh bi'l-emâne vaz‘-ı yed etmekle tereke-i mezkûreden hisse-i 
müstahıkkam olan iki bin dokuz yüz otuz beş guruş on para ifrâz ve bana i‘tâya vekîl-i mûmâ-ileyh Abdurrahman 
Efendi'ye tenbîh olunmak murâdımdır deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk vekîl-i mûmâ-ileyh dahi cevâbında müteveffâ-
yı mezbûrun terekesine vaz‘-ı yedini ikrâr lâkin müdde‘î-i mezbûr vârisi olduğu ma‘lûmum değildir deyü inkâr 
etmekle ber-vech-i muharrer müdde‘âsına mutâbık müdde‘î-i mezbûrdan (*)beyyine taleb olundukda li-ecli'ş-şehâde 
meclis-i şer‘a hâzırân mezkûr (…) Mahallesi ahâlîsinden orta boylu ela gözlü kumral bıyıklı yirmi sekiz yaşında 
Mustafa Efendi bin Seyyid Hacı bin Hacı Hasan ile orta boylu ela gözlü sarı bıyıklı yirmi yedi yaşında medîne-i 
mezkûre mahallâtından Bayırzukak Mahallesi ahâlîsinden Süleyman Efendi ibn-i Yusuf bin Şaban ale'l-infirâd 
istişhâd olunduklarında müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Đsmail bin Şeyh Mahmud bin Şeyh Đbrahim'in verâseti zevce-i 
mezbûre Meryem ve sulbî kebîr oğulları Taha ve Süleyman'a münhasıra olup bunlardan gayri vâris-i ma‘rûf ve 
ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk-ı âhar kimesnesi olduğu ma‘lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz 
ve şehâdet dahi ederiz deyü müttefekü'l-lafz ve'l-ma‘nâ ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etdiklerinde her biri usûl-i 
müstahsene-i şer‘iyyesine tevfîkan şâhidân-ı merkûmanı ve orta boylu ela gözlü kumral bıyıklı yirmi sekezi yaşında 
mezkûr Soyka Mahallesi ahâlîsinden Mustafa Efend ibin Seyyid Hami bin Hacı Hasan mensûb olduğu mezkûr 
Soyka Mahallesi imâmı Mehmed Efendi ibn-i Molla Mahmud ve Şeyh Halef (*)muhtârı Seyyid Şaban bin Seyyid 
Bekir Seyyid Mendo'dan ve yine orta boylu ela gözlü sarı bıyıklı yermi yedi yaşında Bayırzukak Mahallesi 
ahâlîsinden Süleyman Efendi bin Yusuf bin Şaban dahi mensûb olduğu Bayırzukak Mahallesi imâmı Ahmed Efendi 
bin Molla Ali bin Molla Mehmed ve (*)muhtârı Musa bin Đbrahim Ayşan'dan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve 
ba‘dehû yine mûmâ-ileyhimden bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr 
olunmağın mûcebince ba‘de'l-hükm müdde‘î-i mezbûr Taha tereke-i mezbûreden ber-vech-i muharrer hisse-i 
musîbe-i ma‘lûmesini ifrâz ve kendüsüne i‘tâya mûmâ-ileyh Abdurrahman Efendi'ye tenbîh olunduğu livâ-i mezkûr 
mahkeme-i şer‘iyyesinden i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis aşer min şehri Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 37 
Hüküm No : 70 
Tarihi : 23 Şaban 1312 
Numara : 132 
Medîne-i Siird mahallâtından Soyka Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Şeyh Đsmail bin 

Hacı Mahmud bin Şeyh Đbrahim'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Meryem bint-i Yusuf ve sulbî kebîr oğulları 
gâ’ibân ani'l-beled Süleyman ve Taha'ya münhasıra olup müteveffâ-yı mezbûrun veresesinden mezbûrân Süleyman 
ve Taha gâ’ibân bulunarak terekesi cânib-i beytü'l-mâla â’id ve râci‘ olmağla cânib-i beytü'l-mâldan mürsel 
muhâsebe-i livâ ketebesinden Nuri Efendi bin Abdullah ile mahalle imâmı Molla Mehmed Efendi bin Molla Mahmud 
Efendi ve (*)muhtârı Seyyid Hüseyin bin Seyyid Selim ve sâ’ir hâzır oldukları hâlde bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr ve 
bey‘ olunan müteveffâ-yı mezbûrun tereke kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

 
Fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

Bir tarafı Körgis Karnabali ve bir tarafı Yusuf bin Ali ve 
bir tarafı Seyyid Abdullalali hâneleri ve taraf-ı râbi‘i 
tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb hâne 
2000 guruş 

Bir tarafı Halef bin Said Alo Hadro ve bir 
tarafı Reşo Aleki bağları ve iki tarafı tarîk-i 
âmm ile mahdûd bir kıt‘a bağ 
150 guruş 

Büyük küp 
12 aded 
36 guruş 

Küçük küp 
3 aded 
5 guruş 

Kavurma 
küpü 
3 aded 
5 guruş 

Eski tüfenk 
1 aded 
6 guruş 

Hınta 
1 batman 
7 guruş 20 para 

Tuzlu gûşt 
1 batman 
10 guruş 

Teşt 
1 aded 
100 guruş 

Kazan 
2 aded 
100 guruş 

Güğüm 
2 aded 
55 guruş 

Büyük kazan ma‘a 
kapak 
1 aded 
60 guruş 

Tencere ma‘a kapak 
2 aded 
45 guruş 

Leğen 
2 aded 
20 guruş 

Döğme 
5 batman 
25 guruş 

Dakîk 
12 batman 
60 guruş 

Pirinç 
3 batman 
18 guruş 

Lengeri 
3 aded 
45 guruş 

Sini 
2 aded 
50 guruş 

Küçük 
lengeri 
2 aded 
15 guruş 

Büyük tava 
2 aded 
30 guruş 

Küçük tava 
1 aded 
3 guruş 
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Tas 
4 aded 
20 guruş 

Matana 
1 aded 
5 guruş 

Süzgeç 
1 aded 
5 guruş 

El süzgeci 
1 aded 
2 guruş 

Sahan 
8 aded 
100 guruş 

Kilim 
3 aded 
100 guruş 

Cacim 
3 aded 
40 guruş 

Yorgan 
3 aded 
60 guruş 

Döşek 
2 aded 
9 guruş 

Büyük döşek 
1 aded 
10 guruş 

Büyük tava 
1 aded 
17 guruş 
20 para 

Kavurma 
3 kıyye 
11 guruş 

Tas 
7 aded 
15 guruş 

Mangal 
1 aded 
17 guruş 

Kahve havanı 
2 aded 
5 guruş 

Soyka Mahalleli Kasım ve Ahmed 
ve Fettah evlâd-ı Hacı 
Abdullah'da kabz olunmayan 
540 guruş 

Ahmed Hacı 
Esmer 
oullarından 
80 guruş 

Serrâc 
Dailo’da 
204 guruş 

Abdullah 
Curi'de 
209 guruş 

Şeyh Halef 
Mahalleli Mustafa 
bin Taha'da 
944 guruş 

Abdülaziz bin Şeyh Şemdin'den 
kabz olunan 
128 guruş 15 para 

(…) veled-i 
Berho'dan 
46 guruş 

Gön 
esmanı 
384 guruş 
30 para 

Kırmızı 
üzüm 
akçesi 
252 guruş 
30 para 

Mezkûr Mustafa 
bin Molla 
Taha'dan 
602 guruş 

Kırmızı üzümün bakiyyesi 
6 guruş 

Siyah üzüm akçesi 
52 guruş 20 para 

Yekûnü't-tereke: 6709 guruş 15 para. 
Mesele-i bâkî: 

Zevce-i mezbûrenin hissesi 
838 guruş 26 para 

İbn Süleyman'ın hissesi 
2935 guruş 11 para 

İbn Taha'nın hissesi 
2935 guruş 11 para 

Kesr beyne'l-verese 
7 para 

Yekûnü's-sihâm: 

 Guruş Para 

 6709 15 

Zevce-i mezbûre Meryem'in hissesi minhâ 738 26 

 5870 19 

 2150 - 

Yalnız üç bin yedi yüz yirmi guruş yirmi dokuz para 3720 29 
Kesr beyne'l-verese: 7 para. 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
223 guruş 8 para 

Kaydiyyesi 
5 guruş 22 para 

Dellâliyyesi 
54 guruş 8 para 

Pul esmânı 
4 guruş 20 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 287 guruş 19 para. 
Sahhu'l-bâkî. 
[sh: 38] 
Müteveffâ-yı merkûmun sulbî kebîr oğulları gâ’ibân-ı merkûmân müteveffâ-yı merkûmun sahîh oğulları 

oldukları şâhidân-ı mu‘addileyn şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı verâsetlerine hükm-i şer‘î lâhık oldukdan sonra 
pederleri mezbûrdan mevrûs sahhu'l-bâkî üç bin dört yüz otuz üç guruş on para münâsafeten ve seviyyen hisse-i 
irsiyyelerini her biri tamâmen ahz u kabz eylediklerini mübeyyin işbu mahalle şerh verildi. 

*** 
Sahife No : 38 
Hüküm No : 71 
Tarihi : 8 Zilkade 1312 
Numara : 133 
Medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi sâkinelerinden ma‘rifetü'z-zât müteveffâ Redîf Binbaşısı 

Osman Nuri Efendi'nin zevcesi Ayşe Hanım ibnet-i Mehmed medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk 
dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde bundan akdem vefât eden Serrâc Hacı Đbrahim bin 
Abdullah'ın sulbî sağîr oğlu Abdülmecid'in vasiyy-i mansûb-ı şer‘îsi medîne-i mezkûre mahallâtından Nazif Mahallesi 
ahâlîsinden Hacı Đsmail bin Mendo bin Hallo hâzır olduğu hâlde yetîm-i mezbûrun livâ Eytâm Müdîri Bekir Efendi bin 
Ahmed Ağa mahzarında Siird Emvâl-i Eytâm Sandığı'na verdiğim bin üç yüz on bir sene-i şemsiyyesinin şehr-i 
Nisanı yirminci günü târîhiyle müverrah bir sened mûcebince sene-i mezkûrun târîhine musâdif târîh-i vesîkadan 
i‘tibâren bir sene hitâmına kadar yetîm-i mezbûrun sandık-ı mezkûrda li-ecli'l-irbâh mevzû‘ akçesinden müdîr-i 
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mûmâ-ileyhe yetîm-i mezbûrun mâlından üç bin yedi yüz kırk üç guruş ile bâ-devr-i şer‘î iştirâ ve kabz eylediğim bir 
kıt‘a altun sâ‘at semeninden dahi beş yüz altmış dört guruş yirmi para ki cem‘an dört bin üç yüz yedi guruş yirmi 
para bana edâ ve teslîm eyleyüp ben dahi meblağ-ı mezkûru istidâne ve tesellüm ve ahz ve kabûl eyledim 
mukâbelesinde bâ-sened-i hâkâni mutasarrıf ve mâliki olduğum mezkûr Kasar Mahallesi'nde kâ’in tarafı müteveffâ 
binbaşı-i mûmâ-ileyh Osman Efendi'nin hânesi ve bir tarafı hendek ve bir tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb mülk 
hânemi müdîr-i mûmâ-ileyh Bekir Efendi'ye rehin ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer irtihân ve 
tesellüm ve kabz u kabûl etdikden sonra li-ecli'l-isti‘mâl bana i‘âde ve teslîm etmekle ol vechile zikri sebkat eden 
hâne-i mahdûd-ı mezkûr meblağ-ı mezbûr mukâbelesinde rehn olduğu hâlde yedimde âriyetdir târîh-i vesîkadan 
i‘tibâren bir sene tamâmına değin ciheteyn-i mezkûreteynden hâsıl olan meblağ-ı mezkûr zimmetimde vâcibü'l-edâ 
ve lâzımü'l-kazâ sahîhan deynim olup meblağ-ı mezbûru va‘de-i mezkûre hulûlünde tamâmen edâ ve îfâ 
edemezsem semen-i misliyle âhara bey‘ ve semeniyle deyn-i mezkûru edâya ve fazla kalur ise bana red ve i‘tâya 
küllemâ aziltüke fe ente vekîli mazmûnu üzre vekâlet-i devriye ile müdîr-i mûmâ-ileyh Bekir Efendi'yi tarafımdan 
vekîl nasb u ta‘yîn eyledim ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-
yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin min şehri Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Mahkeme-i şer‘iyye kâtibi Yusuf Hayalî ibn-i el-Molla Abdürrezzak Efendi ibn-i el-Hâcc 

Mehmed Efendi, Mukayyid-i mahkeme-i şer‘iyye Mehmed Efendi ibn-i Ferhad Ağa bin Abdullah, Muhzır-ı mahkeme-
i şer‘iyye Abdülferid bin Osman bin Hacı mahm. 

*** 
Sahife No : 38 
Hüküm No : 72 
Tarihi : 7 Zilkade 1312 
Numara : 134 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Alo bin Taha'nın 

sulbî sağîr oğlu Şükrü'nün vâlidesi olup tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘-i şerîfden mansûbe vasiyyesi olan işbu 
bâ‘isetü'l-vesîka Hacca bint-i Şeyh Şemdin meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm edüp sağîr-i mezbûrun nafaka 
ve kisveye ve sâ’ir levâzımât-ı zarûriyyesine ihtiyâcı olmağın ve pederi müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı 
mevrûsundan nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesi içün kıbel-i şer‘den kad-ı kifâye meblağ farz ve 
takdîr olunmak bi'l-vesâye matlûbumdur dedikde sağîr-i mezbûr içün mâl-ı mevrûsundan ve Eytâm Sandığında 
mevzû‘ akçesi nemâsından târîh-i vesîkadan yevmî kırkar paradan şehrî otuz guruş nafaka farz ve takdîri mahallesi 
verilen memhûr bâ-ilmuhaber hadd-i kifâyede idüği bi'l-ihbâr meblağ-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve 
bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesine sarfa ve harca ve lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zafer mâlına rücû‘a vasiyye-i 
mezbûre Hacca'ya kıbel-i şer‘den izn verilmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâbi‘ min şehri Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle-i Nazif Hacı Abdülferid Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi bin es-Seyyid 

Abdülvahhab Efendi, (*)muhtâr Sûfî Hasan bin Rendo bin Hallo, ihtiyâr a‘zâsından Hacı Đsmail bin Rendo bin Hallo, 
ihtiyâr a‘zâsından Şeyh Bekir bin Hacı Yusuf bin Şeyh Mahmud. 

*** 
Sahife No : 38 
Hüküm No : 73 
Tarihi : 25 Zilkade 1312 
Numara : 135 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağına tâbi‘ Gayran karyesi sâkinelerinden olup sâhibe-i arz-ı hâl 

ma‘rifetü'z-zât Zeliha bint-i Maho livâ-i mezkûr (*)Bidâyet Mahkemesinde hukûk dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd 
meclis-i şer‘-i şerîf-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde karye-i mezkûre ahâlîsinden Kasım bin Nebo muvâcehesinde mezbûr 
Kasım kırk guruş mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle zevc-i dâhilim iken çend gün akdem talâk-ı selâse ile beni bâ’inen 
tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrer mehr-i mü’eccel-i mezkûrum olan kırk guruşu hâlen ve nafaka-i iddet-i 
mu‘ayyene-i ma‘lûmemi hîn-i istihkâkda bana teslîme mezbûr Kasım'a tenbîh olunmak murâdımdır deyü ba‘de'd-
da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr Kasım dahi cevâbında müdde‘iye-i mezbûre Zeliha ol mikdâr mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle 
zevce-i medhûlün-bihâsı idüğini ve çend gün akdem talâk-ı selâse ile bâ’inen tatlîk eylediğini tâ‘yian ve kat‘iyyen 
ikrâr u i‘tirâf etmekle mûcebince müdde‘iye-i mezbûre Zeliha'nın mezkûr Kasım'ın zimmetinde mütekarrer olan kırk 
guruş mehr-i mü’eccelini hâlen ve bi'r-rızâ takdîr olunan yüz yirmi beş guruş nafaka-i iddet-i mu‘ayyene-i 
ma‘lûmesini hîn-i istihkâkda müdde‘iye-i mezbûre Zeliha'ya i‘tâya mezbûr Kasım'a tenbîh olunduğu Siird Mahkeme-i 
Şer‘iyyesi'nden i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min şehri Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf.  

*** 
Sahife No : 39 
Hüküm No : 74 
Tarihi : 6 Zilkade 1312 
Numara : 136 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağında nefs-i Siird kasabası mahallâtından Sur Mahallesi'nde 

sâkin iken bundan akdem vefât eden teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden Yakob Şeri veled-i Tomo Şeri'nin 
verâseti sulbiye kebîre kızları Hatun ve Gülbeden ve Meryem'e münhasıra olduğu inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve 
mütehakkık olup lakim meyyit-i merkûmun duyûnu terekesinden ezyed olmağla verese-i merkûmân keff-i yed 
etmeleriyle binâ’en-aleyh fevt olan meyyit-i merkûmun tereke-i kâsırasını kabz ve duyûn-ı müsbetesini guramâ 
vechile ashâb-ı hukûka edâya kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olunan livâ-i mezkûr Eytâm Müdîri Bekir Efendi ibn-i 
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Ahmed ve ashâb-ı hukûk taleb ve ma‘rifetleriyle tahrîr ve mukaddemâ bey‘ beyne'l-guramâ alâ-tarîki'l-garâme tevzî‘ 
ve taksîm olunan meyyit-i mezbûrun terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâdis min şehri Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Yekûnü't-tereketi'l-mevcûdeti'l-garameti nakden: 5472 guruş 20 para. 

Ba‘de't-tezkiye ve'l-half Sur Mahalleli teb‘a-
i Devlet-i Aliyye-i Osmâniye'den Maksi 
Minas veled-i Maksi Bogos'a verilen i‘lâm-ı 
şer‘î mûcebince 
Deyn-i müsbet meblağ 
3000 guruş 
Ani'l-guramâ 
664 guruş 20 para 

Ba‘de't-tezkiye ve'l-half Sur 
Mahalleli teb‘a-i Devlet-i 
Aliyye'den Maksi Ohan veled-i 
Maksi Bogos'a verilen i‘lâm-ı 
şer‘î mûcebince 
Deyn-i müsbet meblağ 
1600 guruş 
Ani'l-guramâ 
354 guruş 16 para 

Ba‘de't-tezkiye ve'l-
half Siird'de mukîm 
Kayserili Danil Ağa'ya 
verilen i‘lâm-ı şer‘ i 
mucebince 
Deyn-i müsbet 
meblağ 
1000 guruş 
Ani'l-gurame 
221 guruş 20 para 

Ba‘de't-tezkiye mevkûfen alâ beyne'l-müvekkil Trabzon 
mahallâtından Gömükaya Mahallesi sâkinlerinden Devlet-i 
Aliyye'nin Rum milleti tüccârından Yorgi ve Nikolaki ve Hristo'ya 
vekâleten ve nefsine asâleten Kalpakçıoğlu Yanço veled-i 
Todor'a ba‘de'l-half â’id olan hisselerinin almak içün vekîlleri 
Sur Mahalleli teb‘a-i Devlet-i Aliyye'den Zako veled-i Karabet 
Meblağ 18900 guruş 
Ani'l-gurame 
4186 

Kesr mine'l-guramâ 
5 guruş 30 para 

Ashâb-ı hukûk-ı merkûmûndan Maksi Minas ve birâderi Maksi Ohan ve Kayserili Danil Ağa'nın vekîli Meldon 
garâmeten hısas-ı vâkı‘alarını tamâmen ahz u kabz ve Trabzonlu Yorgi ve rüfekâsının henüz yemîn etmediklerinden 
yemîn edinceye kadar ve etmedikleri takdîrde yine guramâ-i mezbûrûna garâmeten tevzî‘ edinceye değin 
istihkâkları Eytâm Sandığına muvakkaten vaz‘ olunduğunu mübeyyin işbu mahalle temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 39 
Hüküm No : 75 
Tarihi : 25 Zilkade 1312 
Numara : 137 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in makarr-ı livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Bayırzukak Mahallesi 

ahâlîsinden ve livâ-i mezkûre jandarma üçüncü taburu neferâtından sâhib-i arz-ı hâl Abdülmecid bin Mehmed livâ-i 
mezkûr (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde 
mahalle-i mezbûre ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hasan bin Yasin Gergedeni nâm kimesnenin 
verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hadice bint-i Mehmed [bin] Şeyh Hasan ile li-ebeveyn birâderi Kasım'a 
inhisârı tahakkukundan sonra verese-i mezbûreden mezbûrân Hadice ve Kasım muvâcehelerinde yedimde târîh-i 
Rûmî'nin bin üç yüz on senesi Temmuzu'nun birinci günü târîhiyle müverrah bir kıt‘a sened mûcebince müteveffâ-yı 
mezbûr hâl-i hayâtında mâlımdan ve yedimden iktirâz ve kabz ve umûruna sarf ve istihlâk eylediği üç yüz guruşu 
kable'l-ahz ve'l-istîfâ vefât etmekle meblağ-ı mezkûru müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesinden olmak üzre 
tereke-i mezkûreye vâzı‘u'l-yed oldukları tahakkuk eden mezbûrân Hadice ve Kasım'a tenbîh olunmak matlûbumdur 
deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûrân Hadice ve Kasım dahi cevâblarında müdde‘î-i mezbûr müdde‘â-yı 
mezbûresini inkâr etmeleriyle müdde‘î-i mezbûr Abdülmecid'den ber-vech-i muharrer müdde‘âsına mutâbık 
(*)beyyine taleb olundukda kasaba-i mezbûr mahallâtından her biri Meydan Mahallesi ahâlîsinden Đbrahim Efendi 
ibn-i Đsmail bin Hacı Ahmed ve Hacı Đlyas bin Hacı Halil Habbâz bin Abdullah nâm kimesneler müdde‘î-i mezbûrun 
ber-minvâl-i muharrer müdde‘âsına mutâbık edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinden sonra usûl-i müstahsene-i 
şer‘iyyesine tevfîkan şâhidân-ı merkûmân evvelâ mensûb oldukları mârru'z-zikr Meydan Mahallesi imâmı Ahmed 
Efendi bin Molla Ali bin Molla Mehmed ve (*)muhtârı Musa bin Đbrahim Ayşan'dan sırran ve ba‘dehû mûmâ-ileyhimâ 
ile cerîdede mukayyedü'l-esâmî kesândan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr 
ve ihbâr olunmağın mebâliğ-i mezkûreyi ahz u kabza ve ibrâ ve hibe etmediğine müteveffâ-yı mezbûrun zimmetinde 
kâmilen alacak hakkı olup istîfâ-ı hak eylemediğine müdde‘î-i mezbûr Abdülmecid'e vech-i şer‘î üzre yemîn 
verilmeğin mûcebince meblağ-ı mezkûr üç yüz guruşu müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i vâfiyesinden olarak hâlen 
müdde‘î-i mezbûr Abdülmecid'e edâ ve teslîme mezbûrân Hadice ve Kasım'dan her birine tenbîh olunduğu Siird 
Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nde tescîl ve i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min şehri Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
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Sahife No : 39 
Hüküm No : 76 
Tarihi : 20 Zilkade 1312 
Numara : 138 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağına tâbi‘ Fersaf karyesinde sâkine ve zâtı vesîkada muharrerü'l-

esâmî müslimîn ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Ayşe bint-i Abdülhamid nâm hâtûn livâ-i mezkûr (*)Bidâyet Mahkemesi 
Hukûk dâ’iresine mahsûs odada akd olunan meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp 
hâlâ zevcim olup karye-i mezkûre sâkinlerinden Hacı Mehmed bin Hamido Mehmed beni bilâ nafaka ve bilâ 
münfikk-i şer‘î bırakub diyâr-ı âhara gitdikden sonra cins-i nafakadan bir nesne irsâl ve âhar tarafdan havâle 
etmeyüp bir nafakaya eşedd-i ihtiyâc ile muhtâce olmamla zevcim gâ’ib-i mezbûr üzerine kıbel-i şer‘den bir mikdâr 
infâka meblağ farz ve takdîr olunmak matlûbumdur dedikde mezbûre Ayşe Hâtûn işbu takrîr-i meşrûhu vâkı‘a 
mutâbık ve zikri âtî meblağ kadr-ı ma‘rûf olduğu zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî sikât-ı sahîhatü'l-kelimât 
ihbârlarıyla karye-i mezbûrenin memhûr bâ-ilmuhaber lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mukarrer olmağın mezbûre Ayşe 
Hâtûn ba‘de't-tahlîf zevci gâ’ib-i mezbûr Hacı Mehmed üzerine işbu târîh-i vesîkadan beher şehr altmış guruş farz 
ve takdîr olunup meblağ-ı mezkûru nafaka ve kisve ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesine harc ve sarfa ve lede'l-iktizâ 
istidâneye ve inde'z-zafer zevci gâ’ib-i mezbûr Hacı Mehmed üzerine rücû‘a mezbûre Ayşe Hâtûn'a kıbel-i şer‘den 
izn verilmeğin mâ-hüve'l-vâki‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl:  (*)muhtâr-ı karye-i Fersaf Ahmed bin Hacı Đsmail bin Hacı Osman, ihtiyâr a‘zâsından Nuro 

bin Fakih Melik. 

*** 
Sahife No : 40 
Hüküm No : 77 
Tarihi : 1 Zilhicce 1312 
Numara : 139 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird sancağına tâbi‘ medîne-i Siird mahallâtından Şeyh Halef 

Mahallesi sâkinelerinden zikri âtî vâris olduklarını iddi‘â eden mahalle-i mezkûre sâkinlerinden Hacı Hamza Efendi 
ibn-i Hacı Abdülkerim bin Molla Abdürrezzak ve Mehmed Said Efendi ibn-i Seyyid Hüseyin bin Seyyid Abdülaziz 
Efendi ta‘rîfleriyle mu‘arrefeler olan Meryem ve Halime livâ-i mezkûr (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine 
mahsûs odada akd olunan meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezkûr mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi 
ahâlîsinden Bekir Efendi ibn-i Ahmed mahzarında işbu bin üç yüz on iki senesi şehr-i Ramazân-ı şerîfi'nin yirmi 
yedinci günü Haleb Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Anteb kazâsı kasabasında kâ’in Zü'l-kadriye Medresesi'nde tahsîl-i 
ulûm etmekde iken vefât eden Molla Haydar bizimle pederimizin ismi Mirza bin Abdi bin Abdullah ve vâlidemiz 
müteveffânın ismi Dilali bint-i Đsa ve maskat-ı re’si mezkûr Şeyh Halef Mahallesi olup ol vechile li-ebeveyn 
karındaşımız olup bizden başka vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk-ı âhar kimesnesi olmamağla 
müteveffâ-yı mezbûrun hîn-i vefâtında yanında mevcûde bi'l-cümle terekesi kazâ-i mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesi 
tarafından tahrîr olunup ba‘de'l-ihrâci'l-masârıfi'l-lâzıme sahhu'l-bâkî bin üç yüz yetmiş bir guruş mârru'l-beyân kazâ-i 
mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinde mahfûz ve mûmâ-ileyh Bekir Efendi'nin zimmetine ta‘alluk etmekle meblağ-ı 
mezkûr bin üç yüz yetmiş bir guruşu mûmâ-ileyh Bekir Efendi'den bi'l-verâse taleb ederiz deyü gıbbe's-su’âl mûmâ-
ileyh Bekir Efendi dahi cevâbında müteveffâ-yı mezbûr Molla Haydar'ın kendü zimmetinde meblağ-ı mezkûr bin üç 
yüz yetmiş bir guruş mevcûd olduğunu ikrâr lâkin müdde‘iyetân Meryem ve Halime müteveffâ-yı mezbûrun ber-
vech-i muharrer vârisleri olduklarını inkâr eyledikde müdde‘iyetân-ı mezbûretânın ber-vech-i muharrer 
müdde‘âlarına mutâbık (*)beyyine taleb olundukda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a 
hâzırân olan Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden Mehmed bin Faris bin Abdullah ve Đbrahim bin Đsmail bin Mehmed 
yegân yegân istişhâd olunduklarında sene-i mezkûre şehr-i Ramazân-ı şerîfi'nin yirmi yedinci günü mesbûku'z-zikr 
Anteb kasabasında Zü'l-kadriye Medresesi'nde tahsîl-i ulûm etmekde iken vefât eden Molla Haydar ile mezbûretân 
Meryem ve Halime'nin pederleri ismi Mirza ve dedelerinin ismi Haydar ve vâlidelerinin ismi mütevefft Dilali bint-i Đsa 
ve maskat-ı re’si sâlifü'z-zikr Şeyh Halef Mahallesi olmağla ol vechile li-ebeveyn er karındaşları olup zâhirde 
bunlardan başka vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk-ı âhar kimesnesi olduğu ma‘lûmumuz değildir 
biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ edâ-yı şehâdet-i 
şer‘iyye etdiklerinden sonra usûl-i müstahsene-i şer‘iyyesine tevfîkan şâhidân-ı mezbûrân bâ-varaka-i mestûre 
evvelâ mensûb oldukları mezkûr Şeyh Halef Mahallesi imâmı Molla Musa bin Hacı Mehmed el-Habbâz ve 
(*)muhtârı Yusuf bin Hacı Ali bin Hallo'dan sırran ve ba‘dehû yine mûmâ-ileyhimâ ile cerîdede mazbûtü'l-esâmî 
kesân muvâcehelerinde alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağın mûcebince 
ba‘de'l-hükm ve't-tenbîh mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fî gurre-i şehr-i Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Mahalle-i mezkûreli Hacı Hamza Efendi bin Hacı Abdülkerim bin Molla Abdürrezzak, 

mahalle-i mezkûreli Mehmed Said Efendi bin Seyyid Hüseyin bin Seyyid Abdülaziz, Mübâşir Hüseyin Çavuş bin 
Rüstem bin Ali, Muhzır Abdülferid bin Osman bin Hacı Mahmud. 

*** 
Sahife No : 40 
Hüküm No : 78 
Tarihi : 15 Cemaziyelahir 1312 
Numara : 140 
Ma‘rûz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki: 
Katîl-i âti'l-beyânın mahallinde icrâ-yı keşf-i şer‘îsi zımnında kıbel-i şer‘den mürsel mahkeme-i şer‘iyye 

başkâtibi es-Seyyid Yusuf Hayalî Efendi Siird sancağı kasabası mahallâtından Kasar Mahallesi ahâlîsinden olup 
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ber-vech-i âtî cerîhan vefât eden Đsmail bin Mehmed bir Berho Melik nâm kimesnenin verâseti pederi mezbûr 
Mehmed ve vâlidesi Ayşe bint-i Abdülkerim el-Neccâr'a münhasıra olduğu bi'l-ihbâr ber-vech-i şer‘î tahakkuk 
etdikden sonra katîl-i mezbûrun kasaba-i mezkûrenin hâricinde kâ’in Mâ’ü'l-bîrî nâm makberede katîl-i mezkûr içün 
hâzır etdirilen kabre kable'd-defn cenâzesi başına gidilüp orada kasaba-i mezkûre mahallâtından Bâbü'l-Garb 
Mahallesi imâmı Molla Mehmed bin Molla Hasan bin Mehmed ve Đsa bin Mahmud bin Đsmail ve mezkûr Kasar 
Mahallesi ahâlîsinden Nimet bin Hacı Taha bin Salih ve Re’s Mahallesi ahâlîsinden Dailo bin Hamza bin Mehmed ve 
Zabtiye Mahmud Onbaşı bin Süleyman bin Mehmed nâm kimesnelerden mürekkeb müslimîn hâzır oldukları hâlde 
Belediye Tabîbi Karabet Misak Efendi ma‘rifetiyle keşf ve mu‘âyene olundukda meyyit-i mezbûrun sağ sahasının bir 
karın altında pamukla örtülmüş ve sol kolunun altında hançer ile cerh olunup kefş ve müşâhede olunan cerîhadan 
seyelân-ı dem ile etrâfında kara ve bere zuhûruyla müte’essiran vefât eylemiş bulunduğunu kâtib-i mûmâ-ileyh 
mahallinde keşf ve tahrîr ve hâzırûn-ı merkûmûna keşfnâmeyi ba‘de't-temhîr huzûr-ı şer‘a gelüp alâ vukû‘ihâ inhâ ve 
takrîr etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehri Cemâziye'l-âhir li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
[Derkenar]:  Đşbu i‘lâm livâ müstantıklığına bi't-taleb tevdî‘ kılınmışdır. 
Fî 17 Mayıs sene [1]311 

*** 
Sahife No : 40 
Hüküm No : 79 
Tarihi : 8 Zilhicce 1312 
Numara : 141 
Hukûk-ı ibâdullâhda sebk-i da‘vâ şart olmayup umûr-ı hasebiyeden olduğuna binâ’en zikri âtî şehâdetden 

ber-vech-i hasbî edâ eylemek üzre Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı bidâyet mahkeme hukûk dâ’iresine 
mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde hâzır olan udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden Garzan kazâsı 
kurâsından livâ-i Siird'e tâbi‘ Burhan karyesi ahâlîsinden Ahmed bin Osman bin Süleyman ve livâ-i mezkûre 
mahallâtından Karakol Mahallesi ahâlîsinden Şükrü bin Süleyman bin Hacı Mehmed Ali ale'l-infirâd istişhâd 
olunduklarında işbu bin üç yüz on iki sene-i Hicriyye-i Nebeviyye'nin şehr-i Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfesi'nin selhi olan Cuma 
günü akşamı Cumartesi gecesi ba‘de'l-gurûb her iki ucu kıbleye müteveccih ufk-ı garbîde beyne's-sehâb olduğu 
hâlde hilâl-i şehr-i Zi'l-hicceti'ş-şerîfe'yi re’yen bi'l-ayn rü’yet ve müşâhede eyledik biz bu husûsa bu vech üzre 
şâhidiz [sh: 41]  ve şehâdet dahi ederiz deyü edâ-yı şehâdet etdiklerinden sonra şâhidân-ı merkûmân bâ-varaka-i 
mestûre Varaz Mahallesi imâmı Molla Mustafa bin Seyyid Mahmud Efendi bin Seyyid Ahmed ve Nazif Mahallesi 
ahâlîsinden Seyyid Đsmail bin Seyyid Yusuf bin Seyyid Abdullah ve Karakol Mahallesi imâmı Molla Mehmed bin 
Molla Mahmud ve (*)muhtâr Ahmed Cemil bin Mehmed'den sırran ve ba‘dehû yine mûmâ-ileyhimden bi'l-muvâcehe 
lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağla mûcebince ba‘de'l-hükm şe‘â’r-i 
islâmiyyeden olan menâ’irde îkâd-ı kanâdîl ve yevm-i arafenin fecrinden tekbîr ve tehlîl içün e’imme efendilere li-
ecli't-tenbîh huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf.  

*** 
Sahife No : 41 
Hüküm No : 80 
Tarihi : 6 Zilhicce 1312 
Numara : 142 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağına tâbi‘ Berhürik karyesinde sâkin Selukan Aşîreti halkından 

sâhibe-i arz-ı hâl ma‘rifetü'z-zât olan Hati bint-i Molla Ali bin Selo nâm hâtûn livâ-i mezkûr (*)Bidâyet Mahkemesi 
Hukûk dâ’iresine mahsûs odada akd olunan meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde karye ve aşîret-i mezkûre 
ahâlîsinden Cihangir bin Süleyman muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp kırk guruş mehr-i mü’eccel ve 
beş yüz guruş mehr-i mu‘accel tesmiyesiyle mezbûr Cihangir'in zevce-i menkûha-i medhûlün-bihâsı iken bundan 
beş sene mukaddem talâk-ı selâse ile beni bâ’inen tatlîk edüp zimmetinde mütekarrer mezkûru'l-mikdâr mehr-i 
mü’eccel ve mu‘accelem olan beş yüz kırk guruş hakkımı bana i‘tâdan ibâ ediyor su’âl olunup ber-vech-i muharrer 
fi'l-hakîka talâk-ı selâse ile beni bâ’inen tatlîk eylemiş ise ciheteyn-i mezkûreteynden hâsıl zimmetinde mütekarrer 
olan beş yüz kırk guruş hakkımı andan ahz ve hâlen bana i‘tâya mûmâ-ileyh Cihangir'e tenbîh olunmak murâdımdır 
deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk müdde‘iye-i mezbûre Hati bint-i Molla Ali kırk guruş mehr-i mü’eccel ve beş yüz 
guruş mehr-i mu‘accel tesmiyeleriyle zevce-i menkûha-i medhûlün-bihâm iken bundan beş sene akdem müdde‘iye-i 
mezbûre Hati talâk-ı selâse ile bâ’inen tatlîk eylediğini ve ber-vech-i muharrer mehr-i mü’eccel olan kırk guruş ve 
mehr-i mu‘accel olan beş yüz guruş ki cem‘an beş yüz kırk guruş zimmetinde mütekarrer müdde‘iye-i mezbûre 
Hati'nin hakkı olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf etmekle mûcebince müdde‘iye-i mezbûre Hati'nin mezkûr 
Cihangir'in ciheteyn-i mezkûreteynden hâsıl zimmetinde mütekarrer olan kırk guruş mehr-i mü’eccel ve beş yüz 
guruş mehr-i mu‘accel ki cem‘an beş yüz kırk guruş hâlen müdde‘iye-i mezbûre Hati'ye i‘tâya mezbûr Cihangir'e 
tenbîh olunduğu Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis min şehr-i Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 41 
Hüküm No : 81 
Tarihi : 15 Zilhicce 1312 
Numara : 143 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
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Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabası mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi'nde sâkine 
sâhibe-i arz-ı hâl ma‘rifetü'z-zât Seto bint-i Đsmail bin Halil nâm hâtûnun tarafından vekîl-i müseccel-i şer‘îsi mahalle-
i mezkûre ahâlîsinden Yusuf bin Hacı Ali bin Maho Hallo kasaba-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine 
mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde mahalle-i mezkûre ahâlîsinden müvekkilem 
mezbûrenin zevc-i mutallakı Hacı Salih bin Ali muvâcehesinde müvekkilem mezbûre Seto beş yüz guruş mehr-i 
mü’eccel ve iki yüz bir guruş mehr-i mu‘accel tesmiyeleriyle mezbûr Hacı Salih zevc-i dâhili iken bin üç yüz on sene-
i Rûmî'nin Teşrîn-i Sânîsi ibtidâsında talâk-ı selâse ile tatlîk etmekle mezbûr Hacı Salih zimmetinde mütekarrer ve 
ma‘kûdün-aleyhimâ olan yedi yüz bir guruşu müvekkilem mezbûreye izâfetle mezbûr Hacı Salih'den bi'l-vekâle taleb 
ederim deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr Hacı Salih dahi cevâbında mezbûre Seto ber-vech-i muharrer beş 
yüz guruş mehr-i mü’eccel ve iki yüz bir guruş mehr-i mu‘accel tesmiyeleriyle zevce-i menkûha-i medhûlün-bihâsı 
olduğunu ve târîh-i mezkûrda talâk-ı selâse ile tatlîk eylediğini ve mehreyn-i mezkûreyn cem‘an yedi yüz bir guruş 
zimmetinde deyni olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf etmeğin mûcebince mehreyn-i mezkûreyn cem‘an yedi 
yüz bir guruşu müvekkile-i mezbûreye izâfetle vekîl-i mezbûr Yusuf'a teslîme mezbûr Hacı Salih ilzâm olunduğu livâ-
i mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinden i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehr-i Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 41 
Hüküm No : 82 
Tarihi : 26 Şevval 1312 
Numara : 144 
Medîne-i Siird'e mülhak Tillo karyesi mahallâtından Kürd Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât 

eden Salih bin Salih bin Ali'nin sulbî sağîr oğulları Ahmed ve Salih ve sulbiye sağîre kızları Ayşe ve Durdu'nun vakt-i 
rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarıyla mûrisleri pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil emvâllerini hıfz ve 
hırâsete bundan akdem kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn kılınan medîne-i mezkûre mahallâtından Bayırzukak 
Mahallesi ahâlîsinden Mehmed Said bin Süleyman nâm kimesne eytâm-ı mezkûrenin emvâllerine 
takayyüdsüzlüğünden zâhir olan hıyânetine binâ’en azl olunup eytâm-ı mezbûrenin vakt-i rüşde vusûllerine değin 
tesviye-i umûrlarıyla pederleri mezbûrdan müntakil emvâllerini muhâfazaya vasiyy-i ma‘zûl-i mezkûrun yerine 
diğerinin kıbel-i şerî‘at-i garrâdan vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden eytâm-ı mezkûrenin li-eb er 
karındaşları olup müstakîmü'l-etvâr ve mahmûdü'l-hâl ve her vechile umûr-ı vesâyeti rü’yete kâdir idüği zeyl-i 
hüccetde muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka Süleyman bin el-mezbûr 
Salih eytâm-ı mezkûrenin vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarıyla pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan 
müntakil mâllarını hıfza vasî ve işbu mezbûr vesâyete nezâret etmek üzre müstakîm ve afîf ve nezâret-i mezkûre 
uhdesinden gelmeğe muktedir idüği ihbâr olunan karye-i mezkûre (*)muhtârı Musa bin Hacı Abdurrahim bin Hacı 
Halid dahi nâzır nasb u ta‘yîn olunduklarında anlar dahi ber-vech-i muharrer vesâyet ve nezâret-i mezkûreteyni 
kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ 
olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehri Şevvâlü'l-mükerrem li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Karye-i mezkûre meşâyihinden Şeyh Nusreddin Efendi bin Şeyh Hamza Efendi, karye-i 

mezkûre imâmı Molla Hasan bin Şeyh Mehmed bin Şeyh Hasan, karye-i mezkûreli Musa bin Hacı Osman bin 
Berho. 

*** 
Sahife No : 42 
Hüküm No : 83 
Tarihi : 18 Zilkade 1312 
Numara : 145 
Medîne-i Siird mahallâtından Bayırzukak Mahallesi ahâlîsinden Serrâc Mehmed Said bin Süleyman nâm 

kimesne medîne-i mezkûre mezkûr (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i 
şerîf-i enverde hâlâ Siird Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi hâzır olduğu hâlde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm 
edüp medîne-i mezkûreye mülhak Tillo karyesi mahallâtından Kürd Mahallesi ahâlîsinden müteveffâ Salih bin Ali'nin 
eytâmı bulunan sulbî sağîr oğulları Ahmed ve Salih ve sağîre kızları Ayşe ve Durdu'nun li-ecli'l-irbâh Eytâm 
Sandığında mevzû‘ akçelerinden olarak ânifü'l-beyân Siird Emvâl-i Eytâm Sandığı'na verdiğim bin üç yüz on bir 
sene-i Şemsiyyesi'nin şehr-i Mayısı birinci günü târîhiyle müverrah bir kıt‘a deyn senedi mûcebince medîne-i 
mezkûre mahallâtından Sur Mahallesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Hacı Ahmed el-Muvassıli nâm kimesnenin kefâletiyle 
sandık-ı mezkûrdan ve müdîr-i mûmâ-ileyh Bekir Sıdkı Efendi'nin yedinden ahz u kabz eylediğim yirmi aded aynı 
lira-yı Osmânî nakden ve bâ-devr-i şer‘î kapakları sîm-i hâlis bir aded sâ‘at bahâsından dahi üç aded ki cem‘an yirmi 
üç aded lira-yı Osmânî târîh-i sened-i mezkûre müsâdif olan târîh-i hüccetden i‘tibâren bir sene tamâmına ya‘ni bin 
üç yüz on iki sene-i Hicriyyesi'nin şehr-i Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfesi'nin on sekiznci gününe değin tâm bir sene va‘de ile 
eytâm-ı mezkûrenin nâmına olarak sandık-ı mezkûra lâzımü'l-edâ ve vâcibü'l-kazâ sahîhan verecek deynimdir ve 
kefîli mezbûr Hacı Ali dahi huzûran ciheteyn-i mezkûreteynden müctemi‘ meblağ-ı mezkûr yalnız yirmi üç aded aynı 
lira-yı Osmânî'yi va‘de-i mezkûre hulûlünde te’diyeye bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile kefîl 
ve dâminim deyü tâyi‘an ve kat‘iyyen beyân ve i‘tirâf eylediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü 
imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâmin aşer min şehri Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl:  Muhzır Abdülferid bin Osman bin Hacı Mahmud, Muyayyid Mehmed Efendi bin Ferhad Ağa. 

*** 
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Sahife No : 42 
Hüküm No : 84 
Tarihi : 20 Zilhicce 1312 
Numara : 146 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Đbrahim bin Hacı 

Yusuf Şefrani’nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Đbrahim ve sulbî kebîr oğulları Abdal ve 
Mehmed ve sulbiye kebîre kızları Reyhani ve (…) ya münhasıra olup ve ba‘dehû kable'l-kısme ibn-i mezbûr 
Mehmed dahi vefât edüp verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Huri bint-i Ahmed Şeyho ve vâlidesi mezbûre 
Fatıma ve li-ebeveyn birâderi mezbûr Abdal ve hemşîreleri mezbûretân Reyhani ve Nasıra’ya münhasıra olup ve 
tashîh-i mesele-i mîrâsiyeleri bi-hükmi'l-münâsahati'ş-şer‘iyye bin yüz elli iki sehmden ibâret olup sihâm-ı 
mezkûreden iki yüz sehm mezbûre Fatıma'ya dört yüz otuz dört sehm mezkûr Abdal'a ve iki yüz on yedişer 
sehmden dört yüz otuz dört sehm mezbûretân Reyhani ve Nasıra’ya ve seksen dört sehm mezbûre Huri'ye isâbeti 
bi'l-ihbâr ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î mahalle-i mezkûre ahâlîsinden ihtiyâriye a‘zâsından Hacı Đsmail bin Rendo ve 
Kasar Mahallesi ahâlîsinden Ali Bibi ve Re’s Mahallesi ahâlîsinden Abdülfettah bin Bekir ve Karakol Mahallesi 
ahâlîsinden Đbrahim bin Hacı Taha ve Hacı Mahmud bin Hasano hâzır oldukları hâlde bi'l-iltimâs ma‘rifet-i şer‘le 
tahrîr ve fürûht olunan müteveffiyân-ı mezbûrânın tereke defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

Sepet, 1 aded 
1 guruş 

Oklava, 1 aded 
20 para 

Hatab 
4 guruş 

Sahan, 1 aded 
10 guruş 

Küçük lengeri, 2 
aded 
5 guruş 

Tas, 1 aded 
2 guruş 

Küçük tencere ma‘a 
kapak, 1 aded 
9 guruş 

Diğer küçük 
tencere, 1 aded 
8 guruş 

Küçük tas, 1 
aded 
1 guruş 

Küçük tava, 1 aded 
4 guruş 

Sahan, 1 aded 
1 guruş 

Bakraç, 1 aded 
7 guruş 20 para 

Küp, 4 aded 
12 guruş 

Çekmece, 1 
aded 
2 guruş 

Diğer sepet ma‘a 
kömür, 2 aded 
8 guruş 

Küçük küp, 3 
aded 
3 guruş 

Tarak, 1 aded 
3 guruş 

Çömçe, 1 aded 
20 para 

Kavurma küpü, 
1 aded 
2 guruş 

Kırmızı bez 
6 guruş 

Döşek, 1 aded 
3 guruş 

Yorgan, 1 aded 
30 guruş 

El süzgeci, 1 aded 
1 guruş 20 para 

Hurdevât-ı 
menzil 
19 guruş 

Kevâre, 1 aded 
7 guruş 20 para 

Bağ asma ağacı 
5 guruş 

Diğer sahan, 1 aded 
2 guruş 20 para 

İncir, 5 batman 
24 guruş 

Basdık, 3 
batman 
22 guruş 20 
para 

Kırmızı üzüm, 20 
batman 
80 guruş 

Siyah üzüm, 4 
batman 
14 guruş 

Kırmızı üzüm, 4 
batman 
20 guruş 

Bal, 1 batman 
22 guruş 20 para 

Badem, 2 kıyye 
5 guruş 

Nohud, 1 kıyye 
1 guruş 20 para 

Basdık, 1 kıyye 
2 guruş 

Terazi, 1 aded 
15 guruş 

Kırık küp, 2 aded 
5 guruş 

Hurdevât-ı 
menzil 

İnek yavrusu buzağı, 
1 aded 
40 guruş 

Cem‘an yekûnü't-tereke: 2157 guruş 20 para. 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
53 guruş 38 para 

Kaydiyyesi 
3 guruş 10 para 

Dellâliyyesi 
8 guruş 

Pul esmânı 
2 guruş 10 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 67 guruş 38 para. 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-verese: 2089 guruş 22 para. 
Mesele: 

Mezbûre Fatıma'nın 

hissesi 

360 guruş 

Mezbûr Abdal'ın 

hissesi 

781 guruş 8 para 

Mezbûre Reyhani 

hissesi 

390 guruş 

Mezbûre Nasıra 

hissesi 

390 guruş 24 

para 

Mezbûre Huriye'nin 

hissesi 

151 guruş 8 para 

Kesr beyne'l-verese: 15 guruş 38 para. 
Yekûnü's-sihâmi'l-vereseti'l-merkûme: 2089 guruş 22 para. 
Yalnız iki bin seksen dokuz guruş yirmi iki paradır. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffiyân-ı mezbûrânın ber-vech-i muharrer sahhu'l-bâkî 

terekeleri iki bin seksen dokuz guruş yirmi iki paraya bâliğ ve resîde olup lede't-taksîm verese-i mezbûrûn hisselerini 
ahz eylediklerini mübeşşin şerh verildi. 
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*** 
Sahife No : 43 
Hüküm No : 85 
Tarihi : 19 Zilhicce 1312 
Numara : 147 
Medîne-i Siird'e mülhak Berhürik karyesinde hayme-nişîn iken bundan akdem vefât eden Selukan Aşîreti 

halkından ve Denikan kabîlesinden Kasım bin Mehmed bin Bilal'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Reyhan 
bint-i Osman ve vâlidesi Gökü bint-i Ali ve sulbî sağîr oğulları Süli ve Ammi ve Abdullah'a münhasıra ve mesele-i 
mîrâsiyesi yetmiş iki sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden dokuz sehm zevce-i mezbûre Reyhan'a ve on iki 
sehm ümm-i mezbûre Gökü'ye on yedişer sehmden elli bir sehm mezbûrûn Seli ve Ami ve Abdullah'a isâbeti 
ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î (*)muhtâr-ı karye-i mezkûre Cevher bin Madir ve imâmı Molla Ahmed bin Abdullah ve ihtiyâr 
Cangir bin Nadir ve Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi hâzır oldukları hâlde bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr edilen 
müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ aşer min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

Keçi, 10 aded 
250 guruş 

İnek ma‘a buzağı, 1 
aded 
100 guruş 

Öküz, 4 aded 
376 guruş 

Ester, 2 aded 
1000 guruş 

Tüfenk ma‘a silahlık, 1 
aded 
100 guruş 

Hançer, 1 
aded 
20 guruş 

Teşt, 1 aded 
25 guruş 

Kazgan, 1 
aded 
20 guruş 

Sahan, 1 aded 
5 guruş 

Küçük sini, 2 aded 
30 guruş 

Tas, 3 aded 
4 guruş 

Keçe, 2 aded 
150 guruş 

Çul, 3 aded 
50 guruş 

Hayme, 1 
aded 
50 guruş 

Yorgan, 2 aded 
20 guruş 

Ekilmiş arpa-i Siirdî, 3 
400 guruş 

Ekilmiş buğday-ı Siirdî, 5 
800 guruş 

Yekûnü: 

 Guruş 

 3400 

Birâderi Karo'nun münâsafeten hissesi minhâ 1700 

 1700 
Yekûn: 1700 guruş. 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
42 guruş 20 para 

Dellâliyyesi 
34 guruş 

Kaydiyyesi 
2 guruş 20 para 

Pul esmânı 
2 guruş 10 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 81 guruş 10 para. 
Sahhu'l-bâkî li'l-verâseti'l-merkûme: 1618 guruş 30 para. 
Mesele: 

Zevce-i mezbûre 
Reyhan'ın hissesi 
202 guruş 11 para 

Ümm-i mezbûre 
Gökü'nün hissesi 
269 guruş 28 para 

İbn-i mezbûr 
Seli'nin hissesi 
382 guruş 3 
para 

İbn-i mezbûr 
Ami'nin hissesi 
382 guruş 3 
para 

İbn-i mezbûr 
Abdullah'ın hissesi 
382 guruş 3 para 

Kesr beyne'l-verese: 22 para. 
Yekûnü's-sihâmi'l-mezbûre: 1618, 30 para. 
Yalnız bin altı yüz on sekiz guruş otuz paradır. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffâ-yı mezbûrun sahhu'l-bâkî terekesi bin altı yüz on 

sekiz guruş otuz paraya bâliğ ve resîde olup verese-i kibâr-ı mezkûrûn hisse-i müfrezelerini ahz ve sıgâr-ı 
merkûmûn hısas-ı müfrezelerini li-ecli'l-hıfz vasî-i mansûbları teslîm olunduğunu mübeyyin işbu mahalle şerh verildi. 

*** 
Sahife No : 43 
Hüküm No : 86 
Tarihi : 25 Zilhicce 1312 
Numara : 148 
Medîne-i Siird'e mülhak Ergıf karyesinde sâkin Selukan Aşîreti halkından olup bundan akdem vefât eden 

Canko bin Kali bin Maho'nun verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Abu bint-i Hamo ve sulbiye sağîre kızları Halime 
ve Hami'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr ber-vech-i şer‘î tahakkuk etdikden sonra mesele-i mîrâsiyesi on altı 
sehmden ibâret olup zevce-i mezbûre Abu'ya iki ve bintân-ı mezbûretân Halime ve Hami'ye yedişer sehmden on 
dört sehm isâbet eylediği orada karye-i mezkûre (*)muhtârı Ali ve Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi hâzır oldukları 
hâlde bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr edilen müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Ester, 1 aded İnek ma‘a buzağı, 1 aded Tüfenk ma‘a silahlık, 1 aded Sini, 1 aded Sahan, 1 aded 
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800 guruş 100 guruş 100 guruş 8 guruş 5 guruş 

Kazgan, 1 aded 
20 guruş 

Tas, 1 aded 
3 guruş 

Çul, 2 aded 
30 guruş 

Kilim, 1 aded 
15 guruş 

Kısrak, 1 aded 
399 guruş 

Yekûnü't-tereke: 1480 guruş. 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 

37 guruş 

Kaydiyyesi 

2 guruş 10 para 

Dellâliyyesi 

29 guruş 20 para 

Pul esmânı 

1 guruş 10 para 
Yekûnü'l-ihrâcât: 70 guruş. 
Sahhu'l-bâkî: 1410 guruş. 
Mesele: 

Zevce-i mezbûre Abu'nun 
hissesi 
176 guruş 10 para 

Bint-i mezbûre Halime'nin 
hissesi 
616 guruş 

Bint-i mezbûre Hami'nin 
hissesi 
616 guruş 

Sernâme-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffâ-yı mezbûr Canko'nun terekesinin sahhu'l-bâkî ber-
vech-i bâlâ yalnız bin dört yüz on guruşa bâliğ ve resîde olup zevce-i mezbûre hisse-i müfrezesini ahz ve yetîmetân-
ı mezbûretânın hısas-ı müfrezelerinin li-ecli'l-hıfz vasiyy-i mansûbları teslîm olunduğunu mübeyyin işbu mahalle şerh 
ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 44 
Hüküm No : 87 
Tarihi : 4 Muharrem 1312 [1313] 
Numara : 149 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağına tâbi‘ Garzan kazâsı kurâsından Siyansi karyesi ahâlîsinden 

ve Melkişan Aşîreti halkından hâlen Siird sancağı kasabası hapishânesinde mevkûf bulunan sâhib-i arz-ı hâl Hasan 
bin Osman livâ-i mezkûr kasabası (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs odada akd olunan meclis-i şer‘-i 
münîrde livâ-i mezkûr jandarma üçüncü taburunun süvârî neferâtından Mehmed bin Hacı Yusuf muvâcehesinde bir 
katl maddesi isnâdından dolayı bundan akdem Bitlis'de Siird Hapishânesi'ne tahte'l-hıfz naklim esnâsında üzerimde 
mevcûd on dokuz aded sîm mecîdiye (silik) dört aded sîm mecîdiye ma‘an mahkeme ba‘de't-tenzîl kusûr kalan on 
beş aded sîm mecîdiye ile bir çift bilezik gayr-i muntazam gümüşden otuz sekiz parça ve Kürd-vârî bir aded hançer 
ve yine gümüşden bir aded yüzük vilâyet-i mezkûre hapishânesinde livâ-i mezkûr hapishânesine naklim içün 
mezbûr Mehmed Ağa'ya terfîkan livâ-i mezkûra gelür iken vilâyet-i mezbûreden yüzbaşı yedinden mahfûzen sâlim 
olan zikr olunan meblağ-ı mezkûr ile gayr-i muntazam bilezik ve bir aded hançer ve bir aded yüzük mezbûr 
Mehmed'e teslîm edüp ol dahi ahz ve tesellüm edüp meblağ-ı mezkûr ile gayr-i muntazam bilezik ve hançer ve 
yüzüğü bana teslîme mezbûr Mehmed'e tenbîh olunmak murâdımdır deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr 
Mehmed dahi cevâbında zikr olunan meblağ-ı mezkûr ile bilezik ve yüzük ve hançeri li-ecli'l-hıfz ahz edüp livâ-i 
mezkûr tabur ağası vekîli Yüzbaşı Yusuf Efendi'ye li-ecli'l-emâne teslîm eyledim müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i 
muharrer müdde‘sını tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf etmekle mezkûr on beş aded sîm mecîdiye ile bir çift bilezik ve 
gayr-i muntazam gümüşden otuz sekiz parça ve bir aded hançer ve bir aded yüzüğü müdde‘î-i mezbûr Hasan'a 
teslîme mezbûr Mehmed'e tenbîh olunduğu livâ-i mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'r-râbi‘ min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
[Not:  Bu ilamını yılındaki târîh 1313 olmalıydı.] 

*** 
Sahife No : 44 
Hüküm No : 88 
Tarihi : 3 Muharrem 1313 
Numara : 150 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabası mahallâtından Kasar Mahallesi ahâlîsinden sâhib-i 

arz-ı hâl Hacı Mehmed bin Receb livâ-i mezkûr (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs odada akd olunan 
meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde kasaba-i mezkûre mahallâtından Meydan Mahallesi ahâlîsinden iken bundan 
akdem vefât eden Hasan bin Yasin Gergedi’nin verese-i mahsûresi zevce-i menkûha-i metrûkesi Hadice bint-i 
Mehmed [bin] Şeyh Hasan nâm hâtûn ile li-ebeveyn birâderi Kasım muvâcehelerinde yedimde olup bin üç yüz beş 
senesi şehr-i Şevvâli'nin on beşinci günü târîhiyle müverrah ve müteveffâ-yı mezbûrun imzâ ve hatmini hâvî Hasan 
bin Yasin Gergedi imzâ ile bir kıt‘a sened mûcebinde müteveffâ-yı mezbûr hâl-i hayâtında ve kemâl-i akl u 
sıhhatinde mâlımdan ve yedimden iktirâz ve kabz ve umûruna sarf ve istihlâk eylediği dört yüz beş guruş 
zimmetinde alacak hakkım olup meblağ-ı mezkûru kable'l-ahz ve'l-istîfâ vefât olmağla meblağ-ı mezkûr dört yüz beş 
guruşu müteveffâ-yı mezbûr Hasan'ın terekesine vâzı‘iyyü'l-yed olan mezbûran Hadice ve Kasım'dan müteveffâ-yı 
mezbûrun tereke-i vâfiyesinden olmak üzre meblağ-ı mezbûru bana i‘tâya her birisine tenbîh olunmak matlûbumdur 
deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûrân Hadice ve Kasım'dan su’âl olundukda müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i 
muharrer müdde‘âsını inkâr etmeleriyle müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer müdde‘âsına mutâbık (*)beyyine 
taleb olundukda li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olan kasaba-i mezbûre mahallâtından Karakol Mahallesi 
ahâlîsinden Molla Mustafa bin Molla Mahmud Şeyh Halef ve Abdal bin Şeyh Hüseyin bin Mahmud nâm kimesneler 
ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında müteveffâ-yı mezbûr Hasan bin Yasin Gergedi hâl-i hayâtında müdde‘î-i mezbûr 
Hacı Mehmed'e cihet-i karzdan dört yüz beş guruş deyni olduğunu ve müdde‘î-i mezbûrun yedinde olan imzâ ve 
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hatmiyle memhûr sened-i mezkûr kendüsünün olduğunu ikrâr etmişdir biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz ve 
şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinden sonra usûl-i 
müstahsene-i şer‘iyyesine tevfîkan şâhidân-ı merkûmân evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları zikr olunan 
Karakol Mahallesi imâmı Molla Mehmed bin Molla Mahmud Şeyh Halef ve (*)muhtârı Ahmed Cemil bin Mahmud 
Şeyho'dan sırran ve ba‘dehû mûmâ-ileyhimâdan bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î yemîn verilmeğin mûcebince 
meblağ-ı mezkûr dört yüz beş guruşu müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i vâfiyesinden olarak müdde‘î-i mezbûr Hacı 
Mehmed'e edâ ve teslîme mezbûrân Hadice ve Kasım'dan her birisine tenbîh olunduğu livâ-i mezkûr mahkeme-i 
şer‘iyyesinden i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 44 
Hüküm No : 89 
Tarihi : 11 Muharrem 1313 
Numara : 151 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabası mahallâtından Re’s Mahallesi sâkinlerinden olup 

bundan akdem vefât eden Murtaza bin Cuma'nın sulbî sağîr oğlu Melik'in pederi müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil 
ve mevrûs mâlını hıfz ve hırâsete ve tesviye-i umûrunu rü’yete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni elzem ve ehem 
olduğu ecilden sağîr-i mezbûrun üvey babası olup mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve ezher cihet uhde-i 
vesâyetden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-müslimîn ihbârlarıyla mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-
vesîka Ali bin Molla Hüseyin sağîr-i mezbûrun vakt-i rüşd ve sedâdına değin pederi müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs 
ve müntakil mâlını hızfa ve tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den ber-vech-i hasbî vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi 
ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 
etmeğin sağîr-i mezbûr Melik'in nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olmağla vasiyy-i mezbûr talebiyle sağîr-
i mezbûrun pederi müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil ve mevrûs mâlından işbu târîh-i vesîkadan beher yevm ellişer 
para nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesiyçün farz ve takdîr olunup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sağîr-i 
mezbûrun nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-
zafer sağîr-i mezbûrun mâlına rücû‘a vasiyy-i mezbûr Ali'ye izn verilmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle-i Re’s Molla Mehmed bin Molla Hasan, (*)muhtâr Yasin bin Heşin bin Yasin, 

ihtiyâr Bekir bin Ahmed Zülfi. 

*** 
Sahife No : 44 
Hüküm No : 90 
Tarihi : 13 Muharrem 1313 
Numara : 152 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Murtaza bin Esad 

bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ayşe bint-i Hüseyin Delo ve sulbî sağîr oğlu Melik'e münhasıra 
ve mesele-i mîrâsiyesi sekiz sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden bir sehm zevce-i mezbûre Ayşe’ye ve yedi 
sehm sağîr-i mezbûr Melik'e isâbeti ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î orada Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi ve mahalle-i 
mezbûre imâm vekîli Molla Hızır bin Molla Hüseyin hâzır oldukları [sh: 45]  hâlde sağîr-i mezbûrun vakt-i rüşde 
değin tesviye-i umûruna ve pederi mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrûsunu hıfz ve hırâsete kıbel-i şer‘den mansûb 
vasî-i şer‘îsi üvey babası mahalle-i mezkûreli Ali bin Molla Hüseyin ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr edilen 
müteveffâ-yı mezbûrun tereke kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâlis aşer min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Mahalle-i mezkûrede bir tarafı İbrahim bin Mahmud Aşini hânesi ve üç tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb hâne, 1250 
guruş 

Küçük kazgan, 1 
aded, 10 guruş 

Leğen, 1 aded, 
10 guruş 

Küçük lengeri, 1 
aded, 5 guruş 

Tas, 2 aded, 
2 guruş 

Bir kıt‘a nâ-tesviye sened mûcebince Mehmed 
bin Velü zimmetinde, 600 guruş 

Yekûnü't-tereke: 
 Guruş 

 1877 

Senedin adem-i tesviyesinden minhâ 600 

 1277 

Minhe'l-ihrâcât: 
Resm-i âdî 
31 guruş 37 para 

Dellâliyyesi 
25 para 

Kaydiyyesi 
2 guruş 

Pul esmânı 
1 guruş 10 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 35 guruş 32 para. 
Sahhu'l-bâkî: 1241 guruş 8 para. 
Mesele: 

Zevce-i mezbûre Abu'nun hissesi 
176 guruş 10 para 

Bint-i mezbûre Halime'nin hissesi 
616 guruş 

Bint-i mezbûre Hami'nin hissesi 
616 guruş 

Sernâme-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffâ-yı mezbûr Canko'nun terekesinin sahhu'l-bâkî ber-
vech-i bâlâ yalnız bin dört yüz on guruşa bâliğ ve resîde olup zevce-i mezbûre hisse-i müfrezesini ahz ve yetîmetân-
ı mezbûretânın hısas-ı müfrezelerinin li-ecli'l-hıfz vasiyy-i mansûbları teslîm olunduğunu mübeyyin işbu mahalle şerh 
ve temhîr kılındı. 
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*** 
Sahife No : 45 
Hüküm No : 91 
Tarihi : 23 Muharrem 1313 
Numara : 153 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Zikri âtî husûsun mahallinde ketb ve mu‘âyene ve tahrîr içün cânib-i şer‘den bi't-taleb me’zûnen irsâl olunan 

Yusuf Hayalî Efendi medîne-i Siird mahallâtından Bayırzukak Mahallesi sâkinlerinden sâhib-i arz-ı hâl Abdülgani bin 
Hasan Kürdi’nin sâkin olduğu (*)menzile varup mahalle-i mezkûre imâmı Ahmed Efendi ibn-i Molla Ali ve (*)muhtârı 
Musa Efendi bin Đbrahim Ayşan ve ahâlî-i mahalle Hacı Mahmud Efendi ibn-i Hacı Halil ve Mi‘mâr Usta Süleyman ve 
Ahmed bin el-mezbûr Hacı Mahmud Efendi ve Hacı Said bin Hacı Yasin Curi nâm kimesneler hâzır oldukları hâlde 
akd olunan meclis-i şer‘-i âlîde li-ebeveyn birâderi Hacı Abdürrezzak muvâcehesinde iki tarafı benimle birâderim 
mezbûr Hacı Abdürrezzak menzili ve bir tarafı Hüseyin bin Alova Tökmeci menzil ile mahdûd mülk menzilde olan 
müşterek kuyudan su almakda olup mezbûr Hacı Abdürrezzak'ın mezkûr havluda yüz guruş değer hakk-ı ubûru 
bulunup ve bir tarafı yine benim mezbûr menzil havulusu ve bir tarafı birâderim mezbûr Hacı Abdürrezzak'ın fevkânî 
ayvanı ve bir tarafı Molla Ali bin Molla Mehmed hânesi ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir parça havlu 
birâderim mezbûr Hacı Abdürrazzak'ın mülkü olup mezkûr havlusundan yine yüz guruş değer hakk-ı mürûruma 
mümâna‘at etmekde olup mürûruma mümâna‘at etmemek kendüsüne tenbîh olunmak murâdımdır deyü da‘vâya 
tasaddî etmiş idim muslihûn tavassutuyla beynimiz ıslâh ve tanzîm olunup hâzırûn-ı mezbûrûn ile Bâbü'l-Garb 
Mahallesi'nden Şeyh Derviş ve Sur Mahallesi'nden Mehmed bin Abdülaziz en-Neccâr nâm kimesneler mezkûr 
Abdülgani'nin havlusunda bulunan tandur ayvanının şimâl cihetindeki dîvârı dibinden cihet-i şimâle mümted dîvârda 
bir zirâ‘ ve üç buçuk çeyrek zirâ‘ imtidâdda hâzırûn-ı mezbûrûna ma‘lûm ve müşâhid olan dîvârdaki taşın nihâyet-i 
şimâliyesi hizâsında mezkûr Hacı Abdürrezzak'ın mezkûr ayvanı cihet-i kıblesindeki eriğinin tabakasına mâ’il olarak 
bir fâsıl cidâr temdîd olunmak ve fâsıl kaldırılan dîvârın masârıf-ı vâkı‘ası merkûm Hacı Abdürrezzak'ın tarafından 
tesviye kılınmak ve mezkûr Hacı Abdürrezzak mezbûr Abdülgani'nin havlusunda kâ’in su kuyusuna gitmek üzre işbu 
fâsıl olan dîvârda açdırılacak kuyudan mürûruna mezkûr kuyuya hakk-ı ubûru kalmak ve ânifü'l-beyân fâsıl olan 
cidârın şimâl cihetinde vâki‘ olan mezbûr Hacı Abdürrezzak'ın havlusunda dahi mezbûr Abdülgani'nin hakk-ı mürûr u 
ubûru ibkâ olunmak üzre tarafeynden her biri ber-minvâl-i muharrer bi'r-rızâ sulh ve her biri âharın zimmetini ibrâ ve 
her biri ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabûl eylediklerini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an 
meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr eylediğini Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden huzûr-ı âlîlerine 
i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 45 
Hüküm No : 92 
Tarihi : 7 Zilkade 1312 
Numara : 154 
Medîne-i Siird mahallâtından Sur Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden 

Muslu Neccâr Zeko veled-i Karabet veled-i Betros nâm kimesne medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk 
dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i enverde hâlen livâ-i Siird Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi hâzır 
olduğu hâlde bi'l-vekâle takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp livâ-i mezbûra tâbi‘ Siird kasabası mahallâtından 
Sur Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden olup bundan akdem fevt olan Yakob 
[veled-i] Tomo Şeri'nin zimmetinde zikri âtî müvekkillerimin üç kıt‘a deyn senedleri mûcebince yüz seksen dokuz 
aded lira-yı Osmânî [sh: 46]  alacaklarını meyyit-i mezkûrun terekesinden ahza li-ecli'd-da‘vâ mezbûr Zeko'yu tevkîl 
eden Trabzon Vilâyet-i Celîlesi merkez-i vilâyet olan medîne-i Trabzon mahallâtından Gömükaya Mahallesi 
sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Rum milleti tüccârından Yorgi ve Nikolaki ve Kosti ve Hristo nâm 
kimesnelerin mezkûru'l-mikdâr alacaklarına mukâbil meyyit-i merkûmun terekesi duyûnâtından inkas olunup 
veresesi terekesinden keff-i yedle dâ’inûn-ı mezbûrûn mezkûru'l-mikdâr alacakları nisbetinde kendülerine bi't-tarîki'l-
garâme lede't-taksîm isâbet edüp i‘tâsı mevkûfün alâ-yemîn müvekkil almadığı kaldığı cihetle dâ’inûn-ı merkûmûn 
netice-i tahlîfe kadar li-ecli'l-irbâh Siird Emvâl-i Eytâm Sandığı'na vaz‘ ve tevdî‘ olunan garâmeten vâki‘ olan hisseleri 
olup ânifü'l-beyân Siird Emvâl-i Eytâm Sandığı'na verdiğim bin üç yüz on bir sene-i Şemsiyesi'nin şehr-i Nisanı on 
dokuzuncu günü târîhiyle müverrah bir kıt‘a deyn senedi mûcebince medîne-i mezbûre mahallâtından mezkûr Sur 
Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden Ohan veled-i Garibcan veled-i (boş) nâm 
kimesnenin kefâletiyle sandık-ı mezkûrdan ve müdîr-i mûmâ-ileyh Bekir Sıdkı Efendi'nin yedinden istikrâzen ahz u 
kabz eylediğim ber-vech-i âtî yalnız dört bin yüz doksan iki guruş dört para nakden veyâ devr-i şer‘î kapakları altun 
kaplamalı bir aded sâ‘at bahâsından dahi altı yüz yirmi dokuz guruş on altı para ki cem‘an dört bin sekiz yüz yirmi bir 
guruş yirmi para târîh-i sened-i mezkûra müsâdif olan târîh-i hüccetden i‘tibâren bir sene tamâmına ya‘ni bin üç yüz 
on iki sene-i Hicriyyesi'nin şehr-i Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfesi'nin yedinci gününden bin üç yüz on üç sene-i Hicriyyesi'nin 
şehr-i Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfesi'nin yedinci gününe değin tâm bir sene va‘de ile guramâ-i mezkûrûn tahlîf edinceye kadar 
sandık-ı mezkûra lâzımü'l-edâ ve vâcibü'l-kazâ sahîhan verecek deynimdir ve kefîli mezbûr Ohan dahi huzûran 
ciheteyn-i mezkûreteynden müctemi‘ meblağ-ı mezkûr yalnız dört bin sekiz yüz yirmi bir guruş yirmi para va‘de-i 
mezkûre hulûlünde te’diye-i bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile kefîl ve dâminim deyü tâyi‘an 
ve kat‘iyyen beyân ve i‘tirâf eylediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâbi‘ min şehri Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe li-seneti isnâ aşer ve selâse mi’ete ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl:  Mübâşir Ferhad Ağa bin Abdullah, Muhzır Abdülferid Ağa bin Osman bin Hacı Mehmed, 

Mukayyid-i Mahkeme Mehmed Efendi bin Ferhad Ağa bin Abdullah. 

*** 
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Sahife No : 46 
Hüküm No : 93 
Tarihi : 16 Muharrem 1313 
Numara : 155 
Medîne-i Siird'e mülhak Fiskin karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Devas bin Derviş'in 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Nuri bint-i Kasım ve vâlidesi Hacca bint-i Ömer ve sulbî sağîr oğulları 
Mehmed ve Osman'a münhasıra olduğu bi'l-ihbâr ber-vech-i şer‘î tahakkuk etdikden sonra Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı 
Efendi ve karye-i mezkûre (*)muhtârı Mahmud bin Muri hâzır oldukları hâlde bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr edilen 
müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i kassâmıdır ki ber-vech-i zîr zikr olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâdis aşer min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Öküz, 1 aded 
80 guruş 

Kazan, 1 aded 
20 guruş 

Sahan, 1 aded 
8 guruş 

Küçük sini, 1 aded 
3 guruş 20 para 

Tas, 1 aded 
3 guruş 20 para 

Bir kıt‘a yatak, 1 aded 
40 guruş 

Küp, 1 aded 
6 guruş 20 para 

Sulu tarla, 1 aded 
150 guruş 

Mu‘attal çürük bağ 
25 guruş 

Bir bâb oda, 1 aded 
60 guruş 20 para 

Hurdevât-ı menzil 
10 guruş 20 para 

Yekûnü't-tereke: 407 guruş. 
Minhe'l-ihrâcât:  

Resm-i âdî 
10 guruş 8 para 

Kaydiyyesi 
25 para 

Dellâliyyesi 
3 guruş 18 para 

Pul esmânı 
30 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 15 guruş 1 para. 
Sahhu'l-bâkî: 391 guruş 19 para. 
Mesele-i sümün: 

Zevce-i mezbûre Nuri'nin hissesi 
48 guruş 36 para 

Ümm-i mezbûre Hacca'nın hissesi 
65 guruş 8 para 

İbn-i mezbûrun hissesi 
138 guruş 22 para 

İbn-i mezbûrun hissesi 
138 guruş 22 para 

Kesr beyne'l-verese: 11 para. 
Yekûnü's-sihâm-ı li'l-vereseti'l-merkûme: 391 guruş 19 para. 
Yalnız üç yüz doksan bir guruş on dokuz paradır. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vechile müteveffâ-yı mezbûrun sahhu'l-bâkî terekesi üç yüz doksan bir 

guruş on dokuz paraya bâliğ ve resîde olup verese-i kibâr hisse-i müfrezelerini ba‘de'l-ahz sağîrân-ı mezbûrânın li-
ecli'l-hıfz hisseleri vasîleri (boş) teslîm kılındı. 

*** 
Sahife No : 46 
Hüküm No : 94 
Tarihi : 22 Muharrem 1313 
Numara : 156 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabasında postahânede sâkin Diyarbakır Vilâyet-i Celîlesi 

dâhilinde kâ’in Karkın kazâsına tâbi‘ nefs-i Karkın kasabası ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni 
milletinden sâhib-i arz-ı hâl Sürücü Ohannes veled-i Maksi Kirkor livâ-i mezkûr (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk 
dâ’iresine mahsûs odada akd olunan meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde arz-ı hâl-i mezkûr derûnunda ismi 
mezkûr kasaba-i mezkûre mahallâtdan Ayn-i Salîb Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Keldani 
milletinden Mansur Efendi veled-i Mosi veled-i Görgis muvâcehesinde işbu meclis-i şer‘de mu‘âyene olunan siyaha 
mâ’il kırmızı renginde güdes ve ayakları kırmızı ve arkasının sağ tarafında küreği altında kül renginde müdevver 
nişânlı kuyruğu kısa ağzı beyaz yedi yaşında bin guruş değerinde bir re’s kırmızı erkek ester yedimde müşterâ 
mülküm iken işbu târîh-i zabtdan iki sene mukaddem mârru'z-zikr Diyarbakır'dan livâ-i mezkûra gelür iken üzerinde 
pamuk hamûlesiyle livâ-i mezkûra bir buçuk [sh: 47]  sâ‘at mesâfede bulunan Kezer Nehri kenârında hamûlesiyle 
beraber sırkat olunduğundan mezbûr Mansur Efendi yedinde bulmamla bi'l-istihkâk hâlen taleb ederim deyü 
ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk ol dahi cevâbında evsâf-ı mezkûre ile mevsûf olan mezkûr estere el-yevm vaz‘-ı yedini 
ikrâr edüp lâkin mezkûr ester-i mezkûru sâlifü'z-zikr Bitlis Vilâyeti merkezine tâbi‘ Kolinik karyesi ahâlîsinden ve 
teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden gâ’ib ani’l-meclis Melako veled-i Markara'dan sekiz yüz doksan üç 
guruş semen-i medfû‘ ve makbûz mukâbilinde ba‘de'l-iştirâ ol vechile ester-i mezkûr mâlım ve mülkümdür deyü 
müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer mülkü olduğunu inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûr Ohannes ber-vech-i 
muharrer müdde‘âsını her biri usûl-i müstahsenesine tevfîkan evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mezkûr 
Karkın kasabasının Çarşı Mahallesi'nin ihtiyâr a‘zâsından Torso veled-i Keşiş ve Đso veled-i Lado ve Haço veled-i 
Vartor'dan sırran ve ba‘dehû cerîdede mazbûtü'l-esâmî kesândan alenen lede't-tezkiye makbûlü'ş-şehâde idükleri 
iş‘âr ve ihbâr olunan her bir teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden ve kasaba-i mezkûre ahâlîsinden Reşo 
veled-i Hes veled-i Tebo ve Gazar veled-i Haço veled-i Oki nâm kimesnelerin şehâdetleriyle bi'l-muvâcehe ber-
nehc-i şer‘î ba‘de'l-isbât ve'l-half ve'l-hükm mûcebince ester-i mezkûru müdde‘î-i mezbûr Ohannes'e teslîme mezbûr 
Mansur Efendi'ye tenbîh olunduğu livâ-i mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sânî ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
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Sahife No : 47 
Hüküm No : 95 
Tarihi : 22 Muharrem 1313 
Numara : 157 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Zikri âtî husûsun mahallinde ketb ve mu‘âyene ve tahrîri içün cânib-i şer‘den bi't-taleb me’zûnen irsâl olunan 

Yusuf Hayalî Efendi medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi sâkinlerinden sâhib-i arz-ı hâl ma‘rifetü'z-zât 
Rendi bint-i Abdülhamid'in sâkine olduğu menziline varup mezbûre Rendi Hâtûn mahalle-i mezkûre sâkinlerinden 
Şiro bin Ahmed Şemsi ve Đsmail bin Abdülhamid ve Karakol Mahallesi ahâlîsinden Yusuf bin Berho ve Mi‘mâr Usta 
Abdülhamid bin Süleyman ve Usta Đsmail bin Mahmud nâm kimesneler huzûrlarında akd-i meclis-i şer‘-i âlî etdikde 
mezkûr Kasar Mahallesi ahâlîsinden Yusuf bin Hacı Yasin muvâcehesinde zevcim olup bundan akdem vefât eden 
Abdullah bin Hacı Yasin benimle işbu hâzırûn bi'l-meclis evlâdım Hanım ve Hazra ve Said'e mevrûs olan hâzırûn-ı 
mezbûrûn ile sâkinler olduğumuz menzilimizin dîvârını kaldırup kendüsünü binâ etmiş ve fevkânî odasına giden 
nerdübânını mahall-i kadîminden kaldırup başka mahalle fevkânî odamızın cidârına yapışdırmış ve mezkûr fevkânî 
odamızın müşterek havluya nâzır ve kadîm olan pencereyi dahi kapatmış olduğundan hey’et-i asliyyesine ircâ‘ını 
hâzırûn-ı mezbûrûn ile taleb ederiz deyü da‘vâya tasaddî ve muslihûn tavassutuyla beynimiz ıslâh ve tanzîm olunup 
ânifü'l-beyân binâ etdirilen dîvâr tarafeyn beynlerinde münâsafaten ibkâsı ve menzil-i mezkûrun havluya nâzır diğer 
pencere müceddeden ihdâsıyla benimle hâzırûn-ı mezbûrûna yedi buçuk sîm mecîdiye bedel-i sulh olmak üzre def‘ 
ve teslîme biz dahi yedinden bi't-tamâm ahz u kabz eyledik husûs-ı mezbûra müte‘allıka da‘vâdan her biri âharın 
zimmetini ibrâ ve her biri ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabûl eylediklerini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü 
tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-i şer‘le meclis-i şer‘a gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr eylediğini medîne-i mezkûre 
mahkeme-i şer‘iyyesinden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sânî ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 47 
Hüküm No : 96 
Tarihi : 23 Muharrem 1313 
Numara : 158 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Zikri âtî husûsun mahallinde ketb ve mu‘âyene ve tahrîri içün cânib-i şer‘den bi't-taleb me’zûnen irsâl olunan 

Yusuf Hayalî Efendi medîne-i Siird mahallâtından Sur Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni 
milletinden sâhib-i arz-ı hâl Abraham veled-i Tomi'nin sâkin olduğu menziline varup mahalle ve millet-i mezkûre 
keşîş-i rûhânîsi Kastomas veled-i Kasmarat ve (*)muhtârı Maksi Harun veled-i Maksi Tomas ve Agob Efendi veled-i 
Maksi Bogos ve Mi‘mâr Usta Abdullah bin Musa Receb nâm kimesneler hâzır oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âlî 
etdikde mezkûr Sur Mahallesi ve millet-i mezkûre ahâlîsinden Toma veled-i Heçi muvâcehesinde mahalle-i 
mezkûrede bir tarafı Yakob veled-i Heçi veled-i Mihail ve iki tarafı Agob veled-i Elisa veled-i Agob ve bir tarafı 
merkûm Toma hâneleriyle mahdûd bir bâb mülk menzilde makarr-ı nisvân olan tahtânî ayvana nâzır iki sağîr 
pencere ihdâs edüp pencere-i mezkûrların seddini mezbûr Toma'ya tenbîh olunmak matlûbumdur deyü da‘vâya 
tasaddî etmişimdir muslihûn tavassutuyla beynimiz ıslâh ve tanzîm olunup zikr olunan makarr-ı nisvâna nâzır 
pencerelerin seddiyle yüz guruşa takavvim olunan zarar-ı vâki‘i def‘ mezbûr Toma'nın sâkin olduğu hânesindeki 
odasının şark cihetine müceddeden pencere açup ve masârıf-ı vâkı‘ası müdde‘î-i mezbûr tarafından tesviye 
kılınmak üzre tarafeynden beynimiz ıslâh olunup husûs-ı mezkûra müte‘allıka da‘vâdan tarafeynden her biri âharın 
zimmetini ibrâ ve her biri ber-vech-i muharrer âharın ibrâsını kabûl eylediklerini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü 
tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-i şer‘le gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr eylediğini medîne-i mezkûre mahkeme-i 
şer‘iyyesinden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf 

*** 
Sahife No : 47 
Hüküm No : 97 
Tarihi : 15 Muharrem 1313 
Numara : 159 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde medîne-i Siird'e tâbi‘ Tillo karyesi mahallâtından Kürd Mahallesi ahâlîsinden 

olup bundan akdem vefât eden Salih bin Salih nâm kimesnenin sulbî sağîr oğulları Ahmed ve Salih ve sulbiye 
sağîre kızları Durdu ve Ayşe'nin pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil ve mevrûs mâllarını hıfz ve hırâsete ve 
tesviye-i umûrlarını rü’yete kıbel-i şer‘den mukaddemâ vasî ta‘yîn edilen li-eb er karındaşları Süleyman umûr-ı 
vesâyetine tekâsül etdiğinden azliyle yerine diğer bir vasî nasb u ta‘yîni elzem ve ehem olduğu ecilden eytâm-ı 
mezkûrenin anaları olup mahmûdetü'l-hâl ve müstakîmetü'l-etvâr ve ezher cihetden uhde-i vesâyetden gelmeğe 
muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-müslimîn ihbârlarıyla mütehakkık olan işbu bâ‘isetü'l-vesîka Meryem bint-i 
el-Hâcc Đbrahim eytâm-ı mezbûrenin vakt-i rüşd ü sedâdlarına değin pederleri [sh: 48]  müteveffâ-yı mezbûrdan 
mevrûs ve müntakil mâllarını hıfza ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den ber-vech-i hasbî vasiyye nasb u ta‘yîn 
olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya 
ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin eytâm-ı mezbûre nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâcîn vasiyye-i mezbûre 
talebiyle eytâm-ı mezkûrenin pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil ve Eytâm Sandığında li-ecli'l-
irbâh mevzû‘ mâlından tahassul eden nemâdan işbu târîh-i vesîkadan beher yevm elli üç para ve bir akçeden 
şehriyye kırk guruş nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyeleriyçün farz ve takdîr olunmağın meblağ-ı 
mefrûz-ı mezkûru eytâm-ı mezbûrenin nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyelerine harc u sarfa ve lede'l-
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hâce istidâneye ve inde'z-zafer eytâm-ı mezkûrenin mâllarına rücû‘a vasiyye-i mezbûre Meryem'e izn verilmeğin 
mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đhtiyâr Seyyid Zeynelabidin bin Seyyid Abdürrezzak bin Seyyid Mehmed, (*)muhtâr Hüseyin 

bin Abdülgani Tuti, Đmâm-ı mahalle-i Varaz Molla Mustafa bin Molla Mahmud et-Tarrar bin Seyyid Ahmed. 

*** 
Sahife No : 48 
Hüküm No : 98 
Tarihi : 25 Muharrem 1313 
Numara : 160 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird sancağına mülhak Şirvan kazâsına tâbi‘ Zerkan nâhiyesi 

kurâsından Berte karyesi sâkinlerinden ve Selukan Aşîreti'nden Fetiki Kabîlesi halkından sâhib-i arz-ı hâl Ali bin 
Hamo bin Selo livâ-i mezkûr (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i 
lâzımü't-tevkîrde livâ-i mezkûr mahallâtından Havlani Mahallesi ahâlîsinden Hamo bin Hüseyin Receb nâm kimesne 
muvâcehesinde işbu târîh-i zabtdan bir sene mukaddem livâ-i mezbûre bir sâ‘at mesâfede bulunan Lavalakassâbân 
nâm mevki‘de on altı on sekiz yaşında doru renginde kuyruğu siyah ağzı beyaza mâ’il kırmızı renginde kulaklarının 
ikisi gevşek münâsafeten Garzan kazâsı kurâsından Mazuran karyesi ahâlîsinden Şeyh Abdullah bin Şeyh 
Abdüllatif ile müşterek mâlım olan kısrağımdan hâsıl ve altı yüz guruşa değer bir re’s erkek esterim geceleyin sirkat 
olunduğundan ester-i mezkûru mezbûr Hamo'nun yedinde bulmamla mezbûr Hamo'dan ahz ve bi'l-istihkâk hâlen 
taleb ederim deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr Hamo dahi cevâbında evsâf-ı mezkûre ile mevsûf yanında bir 
re’s erkek ester bulunduğunu ikrâr lâkin ester-i mezkûr diğer bir ester ile beraber ikisini livâ-i mezkûr mahallâtından 
Bayırzukak Mahallesi ahâlîsinden Hacı Abdürrezzakzâde Mehmed Ağa'dan bin iki yüz elli guruş semen-i medfû‘ ve 
makbûza mukâbil müşterâ mâlımdır deyü müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer müdde‘âsını inkâr etmekle 
müdde‘î-i mezbûr ber-minvâl-i muharrer müdde‘âsına mutâbık (*)beyyine taleb olundukda ahrâr-ı ricâl-i müslimînden 
li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olan karye ve aşîret-i mezkûre ahâlîsinden Reşo bin Hami bin Halid ve 
Mehmed bin Kaso bin Osman ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında fi'l-hakîka işbu müşâhede olunan evsâf-ı mezkûre 
ile mevsûf bulunan bir re’s erkek ester-i mezkûr müdde‘î-i mezbûr Ali ile Garzan kazâsı kurâsından Mazuran karyesi 
ahâlîsinden Şeyh Abdullah bin Şeyh Abdüllatif ile beynlerinde müşterek olan kısrakdan müntic olup nısfı iki aded 
lira-yı Osmânî bedel-i makbûz mukâbilinde mezkûr Şeyh Abdullah'dan satun almışdır ol vechile nısfı şirâ’en ve nısf-ı 
âharı zâten mülküdür biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü mezbûr Hamo'nun muhâkeme 
esnâsında gaybûbetinden dolayı hukûkunun muhâfazası içün vekîl-i müsahhar ta‘yîn kılınan Mehmed Efendi bin 
Ferhad Ağa muvâcehesinde edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinden sonra usûl-i müstahsene-i şer‘iyyesine tevfîkan 
şâhidân-ı merkûmân evvelâ bâ-varaka-i mestûre Siird'de ikâmetgâhları olan Nalband Hanı'nın hâncıları olan Abdal 
bin Hendo bin Abdullah ve Berho bin Gülho bin Abdullah'dan sırran ve ba‘dehû yine mûmâ-ileyhimâ ile zabt 
varakasında isimleri muharrer kesândan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr 
ve ihbâr olunmağın mûcebince ba‘de't-tahlîf ester-i mezkûru müdde‘î-i mezbûr Ali'ye bi'l-istihkâk teslîme müvekkil-i 
merkûma izâfetle vekîl-i mûmâ-ileyh Mehmed Efendi'ye tenbîh olunduğu livâ-i mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinden 
huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve 
elf. 

*** 
Sahife No : 48 
Hüküm No : 99 
Tarihi : 20 Muharrem 1313 
Numara : 161 
Medîne-i Siird mahallâtından Sûk Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Hüseyin bin Abdi 

Hamodi'nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Dürre bint-i Mehmed ve sulbî kebîr oğlu Hasan ve Mehmed ve 
Abdi ve sulbiye sağîre kızları Nasıra ve Hadice ve kebîre kızı Nebo'ya münhasıra ve mesele-i mîrâsiyesi yetmiş iki 
sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden dokuz sehm zevce-i mezbûre Dürre'ye ve on dörder sehmden kırk iki 
sehm benûn-ı mezbûrûn Hasan ve Mehmed ve Abdi'ye ve yedişer sehmden yirmi bir sehm benât-ı mezbûrât Nasıra 
ve Hadice ve Nebo’ya isâbeti bi'l-ihbâr ber-vech-i şer‘î tahakkuk eyledikden sonra sağîretân-ı mezbûretânın vakt-i 
rüşde vusûlleriyle tesviye-i umûrlarıyla pederleri mezbûrdan müntakil mâllarını hıfza vasî nasb u ta‘yîn olunan 
mezbûr Hasan ve Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi ve mahalle-i mezkûre imâmı Hasan Efendi ibn-i Ahmed ve 
(*)muhtârı Süleyman hâzır oldukları hâlde bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr ve fürûht edilen müteveffâ-yı mezbûrun 
tereke-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Bir tarafı Hasan bin Molla Ömer ve bir tarafı Haso Halmo hâneleri ve bir tarafı kabristân 
ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd hâneden dört sehmde bir sehm 
500 guruş 

Leğen, 2 aded 
20 guruş 

Lengeri, 1 
aded 
10 guruş 

Tas, 1 aded 
5 guruş 

Tava, 1 aded 
5 guruş 

Tencere ma‘a kapak, 1 aded 
24 guruş 20 para 

Yatak 
takımından yün 
100 guruş 

Kırık büyük 
küp, 6 aded 
10 guruş  

Hammâm tası, 1 aded 
9 guruş 

Küçük küp, 3 aded 
5 guruş 

Kelâm-ı Kadîm, 1 aded 
20 guruş 

Hasır, 6 aded 
7 guruş 20 para 
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Yekûnü't-tereke: 721 guruş. 
[sh: 49] 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
18 guruş 10 para 

Kaydiyyesi 
1 guruş 10 para 

Dellâliyyesi 
4 guruş 

Pul esmânı 
30 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 24 guruş 1 para. 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-verese: 696 guruş 39 para. 
Mesele-i sümün-i bâkî: 

Zevce-i mezbûre Dürre'nin hissesi 
87 guruş 3 para 

İbn-i kebîri Hasan'ın hissesi 
135 guruş 18 para 

Diğeri Mehmed'in hissesi 
135 guruş 18 para 

Diğeri Abdi'nin hissesi 
135 guruş 18 para 

Sağîre kızı Nasıra’nın hissesi 
67 guruş 29 para 

Diğeri Hadice'nin hissesi 
67 guruş 29 para 

Diğeri kebîre Nebo’nun 
hissesi 
67 guruş 29 para 

Kesr beyne'l-verese 
15 para - 

Yekûnü's-sihâm: 696 guruş 39 para. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği üzre müteveffâ-yı mezbûrun sahhu'l-bâkî terekesi yalnız altı yüz doksan 

altı guruş otuz dokuz paraya bâliğ ve resîde olup verese ba‘dehû taleb etdikleri vakitde kendilerine vermek verese-i 
sıgârın dahi hisse-i müfrezelerini muhâfaza etmek üzre vasiyy-i mezbûr Hasan'a teslîm kılındı. 

*** 
Sahife No : 49 
Hüküm No : 100 
Tarihi : 20 Muharrem 1313 
Numara : 162 
Medîne-i Siird'e mülhak Fiskin karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Yusuf bin Saho'nun 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hindi bint-i Abdullah ve vâlidesi Meryem bint-i Hasan ve sulbiye sağîre kızı 
Nasıra ve birâderi Selim'e münhasıra olup mesele-i mîrâsiyesi yirmi dört sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden 
üç sehm zevce-i mezbûre Hindi ve dört sehm ümm-i mezbûre Meryem'e ve on iki sehm bint-i mezbûre Nasıra'ya ve 
beş sehm ah-i mezbûr Selim'e isâbeti bi'l-ihbâr ber-vech-i şer‘î tahakkukundan mezkûre (*)muhtârı Mahmud bin 
Muro ve Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi hâzır oldukları hâlde bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr edilen müteveffâ-yı 
mezbûrun tereke-i kassâmıdır ki ber-vech-i zikr olunur. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Merkeb, 1 aded 
80 guruş 

Kazan, 1 aded 
22 guruş 20 para 

Sahan, 2 aded 
7 guruş 20 para 

Tas, 2 aded 
3 guruş 20 para 

Küçük sini, 1 aded 
8 guruş 20 para 

Yatak, 1 kıt‘a 
27 guruş 20 para 

Küp, 2 aded 
10 guruş 20 para 

Sulu tarla, 1 aded 
40 guruş 

Bağ, 1 aded 
150 guruş 

Bir bâb mülk hâne 
160 guruş 

Hurdevât-ı menzil 
20 guruş 

Yekûnü't-tereke: 530 guruş. 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
13 guruş 10 para 

Kaydiyyesi 
1 guruş 

Dellâliyyesi 
4 guruş 

Pul esmânı 
30 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 19 guruş. 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-verese: 511 guruş. 
Mesele-i sümün-i südüs bâkî: 

Zevce-i mezbûre Hindi'nin 
hissesi 
63 guruş 33 para 

Ümm-i mezbûre Meryem'in 
hissesi 
85 guruş 4 para 

Bint-i mezbûre Nasıra'nın 
hissesi 
255 guruş 12 para 

Ah-i mezbûr Selim'in 
hissesi 
106 guruş 15 para 

Kesr beyne'l-verese: 16 para. 
Yekûn: 511 guruş. Yalnız beş yüz on bir guruşdur. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği üzre müteveffâ-yı mezbûrun sahhu'l-bâkî terekesi yalnız beş yüz on bir 

guruşa bâliğ ve resîde olup verese-i kibâr hisse-i müfrezelerini ba‘de'l-ahz sağîre-i mezbûrenin hisse-i müfrezesini 
li'l-ecli'l-hıfz (boş) teslîm kılınmışdır. 

*** 
Sahife No : 49 
Hüküm No : 101 
Tarihi : 23 Muharrem 1313 
Numara : 163 
Zikri âtî husûsun mahallinde ketb ve mu‘âyene ve tahrîriyçün cânib-i şerî‘atden bi't-taleb irsâl olunan Yusuf 

Hayalî Efendi Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabası mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi'nde 
yetîm-i âti'z-zikrin mutasarrıf olduğu menziline varup zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn huzûrlarında akd-i 
meclis-i şer‘-i âlî etdikde menzil-i mezbûrda sâkin iken bundan akdem vefât eden Hacı Đbrahim bin Abdullah'ın sulbî 
sağîr oğlu Abdülmecid'in bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbu Hacı Đsmail bin Rendo meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda 
takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp mahalle-i mezkûrede kâ’in bir tarafı Osman bin Hamo menzili ve bir tarafı 
Mahmud bin Hallo menzili ve bir tarafı Đbrahim bin Abdülkerim menzili ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb 
mülk hâne mürûr-ı eyyâm müşrif-i harâb ve muhtâc ve kürûr-ı eyyâm ile münhedim olacağı işbu hâzır-ı bi'l-meclis 
mi‘mârbaşılarından Usta Ahmed ve Usta Hüseyin ve zeyl-i vesîkada esâmîleri muharrer kesân ma‘rifetleriyle keşf ve 
mu‘âyene olundukda menzil-i mezkûr ta‘mîr ve termîme muhtâc olduğunu lede'l-mu‘âyene sağîr-i mezbûrun babası 
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müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs li-ecli'l-irbâh Eytâm Sandığında mahfûz mâlının nemâsından bin beş yüz yetmiş bir 
guruş yirmi para ile menzil-i mezkûr ta‘mîr ve termîmi keşf ve mu‘âyene olduğu tahakkuk eylediğine binâ’en menzil-i 
mezkûrun meblağ-ı mezkûr ile ta‘mîr ve termîmine kıbel-i şer‘den bana izn verilmek bi'l-vesâye murâdımdır dedikde 
menzil-i mezkûr meblağ-ı mezbûr sarfla ta‘mîr ve termîme kâfî olduğu zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî kesân 
ihbârlarıyla tahakkuk eylediğine binâ’en menzil-i mezkûrun muhtâc-ı ta‘mîr olduğu mahallin sağîr-i mezbûrun 
mâlının nemâsından ta‘mîr ve termîmine vasiyy-i mezbûr Hacı Đsmail'e kıbel-i şer‘den izn verilmeğin mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-vâki‘ ehl-i vukûf:  Đmâm-ı mahalle-i Şeyh Halef Molla Musa bin Hacı Mehmed Habbâz, (*)muhtâr 

Yusuf bin Hacı Ali, erbâb-ı vukûf Abdullah bin Yusuf Mehmed, Ustabaşı Ahmed bin Usta Mahmud, Usta Hüseyin bin 
Usta Mahmud. 

*** 
Sahife No : 50 
Hüküm No : 102 
Tarihi : 9 Safer 1313 
Numara : 164 
Medîne-i Siird mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Yusuf bin 

Đbrahim Selo Beşiro'nun sulbî sağîr oğlu Cuma ve sulbiye sağîre kızı Behiye'nin hadd-i rüşde vusûllerine değin 
tesviye-i umûrlarına ve pederleri mezbûrdan mevrûs ve müntakil emvâlini hıfz ve hırâsete kıbel-i şer‘-i şerîfden bir 
vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden eytâm-ı mezkûrenin dedeleri olup sıdk u istikâmetle mevsûf ve 
emânetle ma‘rûf mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve her vechile vesâyet-i mezkûre uhdesinden gelmeğe 
muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan 
işbu bâ‘isü'l-vesîka mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Hacı Yusuf bin Hacı Đsmail eytâm-ı mezkûrenin vakt-i rüşde 
vusûllerine değin tesviye-i umûrlarına ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâllarının muhâfazasına kıbel-i 
şerî‘at-i garrâdan vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i 
lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ [min şehri Saferü'l-hayr li-seneti selâse] aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle-i Bâbü'l-Garb Molla Mehmed bin Molla Hasan bin Molla Mehmed, (*)muhtârı 

es-Seyyid Hüseyin bin es-Seyyid Abdullah. 

*** 
Sahife No : 50 
Hüküm No : 103 
Tarihi : 19 Safer 1313 
Numara : 165 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Civankan karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Şeho bin Şeyh 

Mahmud'un verâseti sulbî kebîr oğlu Mehmed ve sağîr oğlu Hamo ve sulbiye sağîre kızı Kameriye'ye münhasıra ve 
mesele-i mîrâsiyesi beş sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden ikişer sehmden dört sehm ibnân-ı mezbûrân 
Mehmed ve Hamo'ya ve bir sehm bint-i mezbûre Kameriye'ye isâbeti bi'l-ihbâr ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î karye-i 
mezkûre imâmı Đbrahim Efendi ve (*)muhtârı Musa ve Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi hâzır oldukları hâlde bâ-
hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbları mezbûr Mehmed ma‘rifetiyle ve ma‘rifet-i şer‘le müteveffâ-yı mezbûrun tahrîr 
ve fürûht edilen tereke-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ aşer min şehri Saferü'l-hayr li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Öküz, 1 aded 
100 guruş 

Merkeb, 1 aded 
100 guruş 

Bağ, 1 aded 
100 guruş 

Bir bâb hâne 
100 guruş 

Kazan, 1 aded 
15 guruş 

Tas, 2 aded 
10 guruş 

Sahan, 1 aded 
8 guruş 

Küçük sahan, 1 aded 
2 guruş 

Sini, 1 aded 
15 guruş 

Hınta-i Siirdî, 2 
150 guruş 

Şa‘îr-i Siirdî, 2 
100 guruş 

Yekûnü't-tereke: 800 guruş. 
Minhe'l-ihrâcât:  

Resm-i âdî 
17 guruş 20 para 

Dellâliyyesi 
10 guruş 

Kaydiyyesi 
1 guruş 

Pul esmânı 
30 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 29 guruş 10 para. 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-vereseti'l-merkûme: 970 guruş 30 para. 
Mesele: 

İbn-i mezbûr Mehmed'in hissesi 
268 guruş 12 para 

İbn-i mezbûr Hamo'nun hissesi 
268 guruş 12 para 

Bint-i mezbûre Kameriye'nin hissesi 
134 guruş 6 para 

Yekûnü's-sihâmi'l-mezbûre: 670 guruş 30 para. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffâ-yı mezbûrun sahhu'l-bâkî terekesi altı yüz yetmiş 

guruş otuz paraya bâliğ ve resîde olup vâris-i kebîr olan Mehmed asâleten kendü hisse-i müfrezesini ve vesâyeten 
li'l-ecli'l-hıfz sağîrân-ı mezbûrânın hisse-i müfrezelerini kabz eylediğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
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Sahife No : 50 
Hüküm No : 104 
Tarihi : 10 Safer 1313 
Numara : 166 
Zikri âtî husûsun mahallinde ketb ü tahrîriyçün cânib-i şerî‘at-i garrâdan bi't-taleb irsâl olunan Mahkeme-i 

Şer‘iyye Başkâtibi Yusuf Hayalî Efendi Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabası mahallâtından Nazif 
Mahallesi'nde kâ’in Câmi‘u'l-kebîr'de zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn huzûrlarında akd-i meclis-i şer‘-i âlî 
etdikde kasaba-i mezbûre mahallâtından Kasar Mahallesi'nde muhâsebe kalemi ketebesinden Behcet Efendi ibn-i 
Yusuf'un hânesinde müsâreten sâkine ma‘rifetü'z-zât Fatıma bint-i Abdurrahim bin Melik nâm hâtûnun bâ-hüccet-i 
şer‘iyye vekîl-i müseccel-i şer‘îsi kasaba-i mezkûre mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden Abdülkadir 
Efendi ibn-i diğer es-Seyyid Yusuf Efendi meclis-i ma‘kûd-ı mezakda livâ-i mezkûr Redîf Taburu'nda Mülâzım-ı Sânî 
Yusuf Efendi ibn-i Osman muvâcehesinde müvekkilem mezbûre Fatıma Hâtûn mûmâ-ileyh Yusuf Efendi yedi yüz 
elli guruş mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle zevce-i menkûha-i medhûlün-bihâsı iken sene-i Rûmî'nin üç yüz on senesi 
Eylülü'nün on beşinci günü livâ-i mezbûre tâbi‘ Şirvan kazâsında sâkin olduğu menzilinde talâk-ı selâse ile bâ’inen 
tatlîk edüp mûmâ-ileyhin ikrâr dahi etmekle mehr-i mü’eccel-i mezkûr yedi yüz elli guruşu mûmâ-ileyh Yusuf 
Efendi'den müvekkilem mezbûreye izâfetle da‘vâya tasaddî etmemle muslihûn tavassutuyla müvekkilem mezbûre 
Fatıma Hâtûn'a mehr-i mü’eccel-i mezkûre yedi yüz elli guruşa mukâbil dört yüz guruş kıymetli bir aded basma 
fistan ve bir gömlek ve bir kat yatak ve üç aded boğça ve bir müsta‘mel fanila ve iki aded entari ve bir çift kundura ve 
bir re’s inek ma‘a tosun ile iki yüz elli guruş dahi nakden ba‘de't-tesviye mûmâ-ileyh Yusuf Efendi müvekkile-i 
mezbûre Fatıma Hâtûn'un tatlîkini dahi ikrâr u i‘tirâf eylediğine binâ’en ber-vech-i muharrer müvekkile-i mezbûreye 
teslîm etmek üzre vekîl-i mûmâ-ileyh Abdülkadir Efendi'ye teslîm ol dahi müvekkile-i mezbûre içün bi'l-vekâle ahz u 
kabz ve muhâkeme masârıfı müvekkile-i mezbûre tarafından tesviye olunması ve husûs-ı mezkûra müte‘allıka 
da‘vâdan tarafeynden her biri âharın zimmetini ibrâ-i âmm ile ibrâ ve her biri âharın ibrâsını kabûl eylediklerini kâtib-i 
mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an mürsel ümenâ-i şer‘le meclis-i şer‘a gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr 
etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi'l-âşir min şehri Saferü'l-hayr li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Hacı Hamza Ağa bin Đbrahim bin Abdullah, Hacı Ömer Ağa bin Molla Musa bin Hacı Ömer 

Efendi. 

*** 
Sahife No : 51 
Hüküm No : 105 
Tarihi : 19 Safer 1313 
Numara : 167 
Medîne-i Siird'e mülhak Civankan karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Şeho bin Şeyh 

Mahmud'un sulbî sağîr oğlu Hamo ve sulbiye sağîre kızı Kameriye'nin vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i 
umûrlarına ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil emvâllerini hıfz ve hırâsete kıbel-i şerî‘atden 
bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden eytâm-ı mezkûrenin li-ebeveyn kebîr birâderleri olup sıdk u 
istikâmetle mevsûf ve emânetle ma‘rûf mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve her vechile vesâyet-i mezkûre 
uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir 
ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka karye-i mezkûre ahâlîsinden Mehmed bin el-mezbûr Şeyh Đbrahim eytâm-ı 
mezkûrenin vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarına ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve 
müntakil mâllarının muhâfazasına kıbel-i şerî‘at-i garrâdan vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer 
vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ aşer min şehri Saferü'l-hayr li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı karye Đbrahim bin Molla, (*)muhtârı Musa. 

*** 
Sahife No : 51 
Hüküm No : 106 
Tarihi :22 Safer 1313 
Numara : 168 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Kanimiri karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Mustafa bin Đbrahim'in 

sulbî sağîr oğlu Đbrahim'in vakt-i rüşde vusûlüne değin tesviye-i umûruna ve pederi mezbûrdan müntakil mâllarını 
hıfz ve hırâsete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden yetîm-i mezkûrun ammi olup 
sıdk u istikâmetle mevsûf ve emânetle ma‘rûf mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve her vechile vesâyet-i mezkûre 
uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir 
ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka karye-i mezkûre ahâlîsinden Ahmed bin Đbrahim yetîm-i mezkûrun vakt-i 
rüşde vusûlüne değin tesviye-i umûruna ve pederi müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mâllarının 
muhâfazasına kıbel-i şerî‘at-i garrâdan vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 
mezbûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb 
ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sânî ve'l-ışrîn min şehri Saferü'l-hayr li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Karye-i mezkûre (*)muhtârı Alo bin Kelik, Siird'in Re’s Mahalleli Hacı Yusuf bin Mehmed. 

*** 
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Sahife No : 51 
Hüküm No : 107 
Tarihi : 25 Muharrem 1313 
Numara : 169 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabası mahallâtından Sur Mahallesi'nde kâ’in Şeyh Said 

Mescid-i şerîfi'nin nukûd-ı mevkûfesinin bâ-i‘lâm-ı şer‘î mütevellîsi Abdülfettah bin Derviş beher sene mescid-i 
mezkûrun vâridât ve masârıfâtını evkâf komisyonunda lede't-tedkîk hilâf-ı hareket ve sû-i isti‘mâlde bulunduğu 
tahakkuk eylediğine binâ’en azliyle yerine mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve umûr-ı tevliyet-i mezkûrenin 
uhdesinden gelmeğe muktedir ve afîf diğer bir mütevellî lüzûm-ı ta‘yîni komisyon-ı mezkûr karârı üzerine evsâf-ı 
matlûbeyi hâ’iz ve istikâmetle mevsûf ve tevliyet-i mezkûr uhdesinden gelmeğe muktedir idüği livâ evkâf müdîriyeti 
vekâleti tarafından mahkeme-i şer‘iyyeye takdîm edilen müzekkerede ismi mastûr ve lede'l-havâle Siird kasabası 
mahallâtından Sur Mahallesi'nin on ikinci numarolu hânede mukayyed bin iki yüz yetmiş altı tevellüdünde olduğu 
nüfûs me’mûrluğunun derkenârıyla tezkire-i Osmâniye'sinden ve asâkir-i nizâmiye ve redîfe-i şâhâne bakâyâ ve 
firârîlerinden olmadığı livâ-i mezkûr redîf tabur binbaşılığı cânibinden iş‘âr olunan Đsa bin Hacı Đsmail nâm kimesne 
mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr olup her vechile tevliyet-i mezkûre uhdesinden gelmeğe kâdir idüği mârru'z-zikr 
Sur Mahallesi imâmı Süleyman Efendi ibn-i Hasan bin Ömer ve (*)muhtârı Ömer bin Hasan bin Ömer ve Nazif 
ihtiyâriye a‘zâsından Kasım bin Reşo bin Mustafa ve Ali bin Hacı bin Hasan ve ahâlî-i mahalleden Hacı Hamza bin 
Hacı Đsmail ve Đlyas bin Mehmed bin Hamza ve Seyyid Đbrahim bin Seyyid Mehmed ve Hüseyin bin Hacı Abdullah 
Muslu ve Hasan bin Đbrahim Piç ve Horo bin Süleyman bin Hasan nâm müslimînin takdîm eyledikleri intihâbnâmeleri 
ile ihbâr ve komisyon-ı mezkûrun tensîbiyle Evkâf Müdîri Vekîli Hüseyin Efendi hâzır olduğu hâlde ber-vech-i 
muharrer senevî yüz elli guruş vazîfe ile mezbûr Đsa mütevellî nasb u ta‘yîn kılındığı livâ-i mezkûr mahkeme-i 
şer‘iyyesinden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve 
elf. 

*** 
Sahife No : 51 
Hüküm No : 108 
Tarihi : 21 Safer 1313 
Numara : 170 
Siird'e mülhak Kanimiri karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Mustafa bin Đbrahim'in verâseti 

vâlidesi Halime bint-i Hamza ile zevce-i menkûha-i metrûkesi yine Halime bint-i Ramo ve sulbî sağîr oğlu Đbrahim'e 
münhasıra ve mesele-i mîrâsiyesi yirmi dört sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden dört sehm ümm-i mezbûre 
Halime ve üç sehm zevce-i mezbûre Halime ve on yedi sehm ibn-i mezbûr Đbrahim'e isâbeti bi'l-ihbâr lede't-
tahakkuki'ş-şer‘î orada karye-i mezkûre (*)muhtârı Alo ve Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi hâzır oldukları hâlde 
vasiyy-i şer‘îsi karye-i mezkûreli Ahmed ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr edilen müteveffâ-yı mezbûr tereke-i 
kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-hâdî ve'l-ışrîn min şehri Saferü'l-hayr li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
yorgan, 3 aded 
40 guruş 

keçe, 2 aded 
30 guruş 

yastık, 3 aded 
15 guruş 

küçük ve büyük kazan, 2 aded 
55 guruş 

tas, 2 aded 
8 guruş 30 para 

bakraç, 1 aded 
15 guruş 

tava, 1 aded 
15 guruş 

ibrik, 1 aded 
30 guruş 

sahan, 3 aded 
25 guruş 

çul, 2 çift 
30 guruş 

inek, 2 aded 
300 guruş 

camus, 2 aded 
500 guruş 

merkeb, 1 aded 
150 guruş 

öküz, 2 aded 
300 guruş 

hınta-i siirdî, 10 
700 guruş 

şa‘îr-i siirdî, 5 
200 guruş 

pamuk, 1 batman 
20 guruş 

köhne kilim, 3 aded 
30 guruş 

bir bâb hâne 
250 guruş 

hurdevât-ı menzil 
50 guruş 

Yekûn: 
 Guruş Para 

 2763 30 

Müteveffâ-yı merkûmun müşterek birâderi Ahmed'in hissesi 921 10 

 1842 20 

Müteveffâ-yı merkûmun müşterek birâderzâdesi Safvet'in hissesi minhâ 921 10 

Li-ecli'l-verese dokuz yüz yirmi bir guruş on paradır. 921 10 

Minhe'l-ihrâcât:  

Resm-i âdî 
23 guruş 2 para 

Dellâliyyesi 
14 guruş 10 para 

Kaydiyyesi 
1 guruş 15 para 

Pul esmânı 
30 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 39 guruş 17 para. 
[sh: 52] 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-verese: 881 guruş 33 para. 
Mesele: 

Ümm-i mezbûre Halime'nin hissesi 
146 guruş 36 para 
Hânede hakkı ibkâ 

Zevce-i mezbûre Halime'nin hissesi 
110 guruş 7 para 
Kezâ 

İbn-i sağîr mezbûr İbrahim'in hissesi 
624 guruş 13 para 

Kesr beyne'l-verese: 17 para. 
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Yekûnü's-sihâmi'l-vereseti'l-merkûme: 881 guruş 33 para. Yalnız sekiz yüz seksen bir guruş otuz üç paradır. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği üzre müteveffâ-yı mezbûrun sahhu'l-bâkî terekesi yalnız sekiz yüz seksen 

bir guruş otuz çü paraya bâliğ ve resîde olup verese-i kibâr hisse-i müfrezelerini ahz ve vasiyy-i mezbûr sağîr-i 
mezkûrun hisse-i müfrezesini li'l-ecli'l-hıfz ahz u kabz eylediğini müş‘ir işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 52 
Hüküm No : 109 
Tarihi : 26 Safer 1313 
Numara : 171 
Medîne-i Siird'e mülhak Tillo karyesi mahallâtından Şeyh Mücahid Mahallesi ahâlîsinden sâhibe-i arz-ı hâl 

ma‘rifetü'z-zât Emine bint-i Şeyho bin Şeyh Đbrahim nâm hâtûn medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk 
dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp gâ’ib ani'l-
belde zevc-i dâhilim karye-i mezkûreli Hasan bin Abdülgani nâm kimesne on seneden berü beni bilâ-nafaka ve bilâ-
münfik-i şer‘î birâderim karye-i mezkûreli Halil bin Şeyho'nun hânesinde terk edüp Dersa‘âdet'e gitmiş ve oradan 
dahi Rusya memleketinde bulunan Đbrail şehrine gidüp şimdi oradadır nezdime ta‘ayyüş edecek nafaka-i şer‘iyyemi 
bırakmamış ve târîh-i gaybûbetinden şimdiye kadar göndermemiş ve nafaka almak üzre bir yere beni havâle 
etmemiş olduğundan eşedd-i ihtiyâcla nafaka-i şer‘iyyeye muhtâce bulunduğumdan mesken ve me’vâ ve kisve bahâ 
ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyem içün üzerine kâfî nafaka-i şer‘iyyemi farz ve takdîr ve meblağ-ı mefrûzu harc u sarfa ve 
lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer mâlına rücû‘a min kıbeli'ş-şer‘ bana izn-i şer‘îyi hâvî bir kıt‘a nafaka hücceti i‘tâ 
etmek matlûbumdur deyü lede't-tahakkuki'ş-şer‘î zevce-i mezbûre işbu takrîri muvâfık-ı vâki‘ olup zevce-i 
mezbûrenin nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesiyçün hadd-i kifâyede idüği zeyl-i hüccetde 
muharrerü'l-esâmî müslimînin bâ-ilmuhaber ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın zevc-i 
mezbûru Hasan bin Abdülgani üzerinde işbu târîh-i hüccetden i‘tibâren yevmî üçer guruşdan şehrî doksan guruş 
nafaka farz ve takdîr olunup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru ber-vech-i muharrer nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı 
zarûriyyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer zevci mezbûr Hasan'ın mâlına rücû‘a ba‘de't-
tahlîf mezbûre Emine Hâtûn'a kıbel-i şerî‘atden izn verilmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehri Saferü'l-hayr li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Tillo karyesi imâmı Molla Ahmed Efendi, (*)muhtârı Mustafa. 

*** 
Sahife No : 52 
Hüküm No : 110 
Tarihi : 10 Safer 1313 
Numara : 172 
Medîne-i Siird mahallâtından Sûk Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Derviş bin Ahmed 

Doru’nun verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Atike bint-i Hacı Đbrahim ve sulbî sağîr oğlu Mehmed Said'e 
münhasıra olup sağîr-i mezbûrun vakt-i rüşde vusûlüne değin tesviye-i umûruna ve pederi müteveffâ-yı mezbûrdan 
mevrûs ve müntakil mâlını hıfz ve hırâsete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden 
sağîr-i mezbûrun vâlidesi olup sıdk u istikâmetle mevsûfe ve emânetle ma‘rûfe mahmûdetü'l-hâl ve müstakîmetü'l-
etvâr ve her vechile vesâyet-i mezkûre uhdesinden gelmeğe muktedire idüği zeyl-i hüccetde muharrerü'l-esâmî 
müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isetü'l-vesîka mezkûr Sûk Mahallesi 
ahâlîsinden mezbûre Atike bint-i Hacı Đbrahim sağîr-i mezbûrun vakt-i rüşde vusûlüne değin tesviye-i umûruna ve 
pederi müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâlının muhâfazasına kıbel-i şerî‘at-i garrâdan vasî nasb u ta‘yîn 
olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya 
ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi'l-âşir min şehri Saferü'l-hayr li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Vekîl-i imâm-ı Mahalle-i Sûk Hasan bin Ali bin Ahmed, (*)muhtâr Süleyman bin Yusuf bin 

Mahmud. 
Niyâbet-i şer‘iyyeye mu‘tâ fî 1 Teşrîn-i Evvel sene [1]313 târîhlü arz-ı hâlim mûcebince işbu vesâyetden 

isti‘fâ eyledim. 
Atike bint-i Hacı Đbrahim. Mühür: Atike. 
Fî 13 Receb sene [1]320 

*** 
Sahife No : 52 
Hüküm No : 111 
Tarihi : 26 Safer 1313 
Numara : 173 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Fersaf karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Hacı Abdülhamid bin 

Abdurrahim bin Ahmed'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hanife bint-i Molla Yasin ve sulbî oğulları Mehmed 
Said ve sulbî kebîr oğulları Halid ve Abdurrahim ve sulbiye kebîre kızları Meryem ve Medine ve Emine'ye münhasıra 
ve ba‘dehû kable'l-kısme mezbûre Emine dahi vefât edüp verâseti sadriye kızı Emine ve zevci Maho ve vâlidesi 
mezbûre Hanife ve birâderleri mezbûrûn Abdurrahim ve Halid ve Mehmed Said ve hemşîreleri mezbûretân Meryem 
ve Medine'ye münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsiyeleri bi-hükmi'l-münâsahati'ş-şer‘iyye altı bin dokuz yüz on iki 
sehmden [sh: 53]  ibâret olup sihâm-ı mezkûreden dokuz yüz yetmiş altı sehm zevce-i mezbûre Hanife'ye ve bin üç 
yüz elli sekiz sehmden dört bin yetmiş dört sehm benûn-ı mezbûrûn Mehmed Said ve Abdurrahim ve Halid'e ve altı 
yüz yetmiş dokuz sehmden bin üç yüz elli sekiz sehm bintân-ı mezbûretân Meryem ve Medine'ye ve yüz altmış 
sekiz sehm müteveffât-ı mezbûre Emine'nin zevci Maho'ya ve üç yüz otuz altı sehm kızı mezbûre Emine'ye isâbeti 
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ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î mezbûr Halid dahi vefât edüp verâseti vâlidesi mezbûre Hanife ve kebîr birâderi mezbûr 
Abdurrahim ve sağîr birâderi mezkûr Mehmed Said ve kebîre hemşîreleri mezbûretân Meryem ve Medine'ye 
münhasıra ve mesele-i mîrâsiyesi otuz sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden onar sehmden yirmi sehm ahân-ı 
mezbûrân Abdurrahim ve Mehmed Said'e ve beşer sehmden on sehm uhtân-ı mezbûretân Meryem ve Medine'ye 
isâbeti bi'l-ihbâr ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î karye-i mezkûre imâmı Molla Yusuf Efendi ibn-i Şeyh Mikail ve (*)muhtâr 
ıahm bin Sûfî Abdurrahim ve ihtiyâr a‘zâsından Mustafa bin Mustafa ve Musa bin Mustafa ve Eytâm Müdîri Bekir 
Sıdkı Efendi hâzır oldukları hâlde bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i şer‘îsi bulunan birâderi mezbûr Abdurrahim 
ma‘rifetiyle ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr edilen müteveffâ-yı mezbûr Halid'in tereke-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u 
beyân olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehri Saferü'l-hayr li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Bir tarafı Fehim ve bir tarafı 
İsmail bin Sûfî İbrahim ve iki 
tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd 
bir bâb hâne 
4000 guruş 

Bir tarafı Fehim ve bir tarafı Hacı Yusuf ve bir tarafı Hacı 
Yasin ve bir tarafı Şeyh İbrahim ve Hasan bağlarıyla 
mahdûd bir kıt‘a bağ 
1000 guruş 

Bir tarafı Halid ve bir tarafı 
Kasım ve bir tarafı Molla 
Osman ve İlyas bağlarıyla 
mahdûd bir kıt‘a bağ 
250 guruş 

Bir tarafı Abdullah bin Fetho ve bir tarafı Molla Osman ve bir tarafı 
Mikail ve bir tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd bir kıt‘a bağ 
1000 guruş 

Bir tarafı Şeyh Fahreddin Efendi mülkü ve Osman ve 
cebel ile mahdûd bir kıt‘a ağaçlık ta‘bîr olunan saha 
200 guruş 

Koyun ve keçi, 8 aded 
200 guruş 

Leğen, 2 aded 
30 guruş 

İp, 1 
aded 
8 guruş 

Merkeb, 1 
aded 
200 guruş 

Hınta-i Siirdî, 3 
250 guruş 

Yatak, 3 aded 
200 guruş 

Kazan, 3 aded 
100 guruş 

Sahan, 6 
aded 
50 guruş 

Tas, 4 aded 
20 guruş 

Kilim, 2 aded 
100 guruş 

Keçe, 1 aded 
30 guruş 

Küçük sini, 2 aded 
25 guruş 

Teşt, 1 
aded 
30 guruş 

İbrik, 1 aded 
15 guruş 

Bakraç, 1 aded 
12 guruş 20 para 

Büyük ve küçük tava, 2 aded 
30 guruş 

Süzgeç, 2 aded 
30 guruş 

Küp, 10 
aded 
60 guruş 

Tekne, 1 aded 
15 guruş 

Küçük küp, 2 aded 
6 guruş 

Kavurma küpü, 3 aded 
7 guruş 20 para 

Hasır, 4 aded 
10 guruş 

Halı, 1 
aded 
100 
guruş 

Badem ağacı, 1 
aded 
50 guruş 

Havafi nâm mevki‘de kâ’in bir 
kıt‘a ağaçlık 
100 guruş 

Hacı Yasin mülkünde kâ’in bir 
kıt‘a ağaçlık 
70 guruş 

Arami mevki‘inde kâ’in 
badem ağaçları, 20 aded 
900 guruş 

Büyük 
sini, 1 
aded 
65 guruş 

Hurdevât-ı menzil 
150 guruş 

Yekûnü'l-vereseti'l-müşterek 
 Guruş Para 

 8414 - 

Verese-i müştereke-i mezkûrenin hisseleri minhâ 6762 - 

Küsur beyne'l-vereseden on para zam ile nâ-taksîm Halid'in veresesine müntakil meblağdır 1652 10 

Minhe'l-ihrâcât: 
Resm-i âdî 
41 guruş 13 para 

Kaydiyyesi 
2 guruş 15 para 

Dellâliyyesi 
7 guruş 30 para 

Pul esmânı 
5 guruş 10 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 57 guruş 5 para 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-verese: 1595 guruş 5 para. 
Mesele: 

Ah-i mezbûr Abdurrahim'in 
hissesi 
531 guruş 26 para, 2 akçe 
Emvâl-i gayr-i menkûleden 
hissesi ibkâ 

Ahl-i mezbûr Mehmed 
Said'in hissesi 
531 guruş 26 para, 2 
akçe 

Uht-i mezbûre 
Meryem'in hissesi 
265 guruş 33 para, 1 
akçe 
Kezâ 

Uht-i mezbûre 
Medine'nin hissesi 
265 guruş 33 para, 1 
akçe 
Kezâ 

Kesr beyne'l-
verese 
5 para 

Yekûnü's-sihâmi'l-verese: 1595 guruş 5 para. 
Yalnız bin beş yüz doksan beş guruş beş paradır. 
Mukaddemâ vefât eden karye-i mezkûreli Hacı Abdulhamid'in terekesini ba‘de't-tahrîr varanlarına verilen fî 

20 Şevvâlü'l-mükerrem sene 1310 târîh ve üç yüz üç numarolu kassâm-ı şer‘î hâricinde müteveffâ-yı mezkûr 
Halid'in sahhu'l-bâkî terekesi ber-vech-i bâlâ bin beş yüz doksan beş guruş beş paraya bâliğ ve resîde olup verese-i 
kibârı hisse-i müfrezelerini ahz eylediklerini ve yetîm-i mezbûr Mehmed Said'in hisse-i müfrezesini li-ecli'l-hıfz vasîsi 
birâderi Abdurrahim ahz u kabz eylediğin mübeyyin işbu mahalle şerh verildi. 

*** 
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Sahife No : 53 
Hüküm No : 112 
Tarihi : 9 Rebiulevvel 1313 
Numara : 174 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabası mahallâtından Nazif Mahallesi'nde kâ’in Câmi‘u'l-

kebîr'in bâ-i‘lâm-ı şer‘î mütevellîsi es-Seyyid Derviş bin es-Seyyid Taha bu kerre vukû‘ bulan isti‘fâsı üzerine yerine 
tevliyet-i mezkûreye mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâf ve umûr-ı tevliyet-i mezkûrenin uhdesinden gelmeğe 
muktedir ve afîf diğer bir mütevellî lüzûm-ı ta‘yîni şer‘an umûr-ı lâzımeden olduğu cihetle evsâf-ı matlûbeyi hâ’iz [sh: 
54] ve istikâmetle mevsûf ve tevliyet-i mezkûra hasbî olarak zamîmeten nezâret uhdelerinden gelmeğe muktedir 
idükleri livâ evkâf müdîri Hüseyin Efendi hâzır olduğu hâlde câmi‘-i mezkûra civâr ve alâkadâr bulunan mahalle-i 
mezkûre ile Kasar Mahallesi'nin e’immesi Hoca Ferid Efend ibn-i Mehmed Efendi ve Ömer Efendi ibnü'l-mezkûr 
Ferid Efendi ve mezbûr Nazif Mahallesi (*)muhtârı Sûfî Hasan bin Rendo ve ihtiyâr hey’eti a‘zâsından Hacı Đsmail 
bin el-mezbûr Rendo ve Hacı Ömer bin Hacı Đsmail ve vücûhundan Serrâc Hacı Ömer bin Molla Musa ve Esad bin 
Berho ve Şeyh Đsa bin Şeyh Đbrahim ve Seyyid Mehmed bin Seyyid Abdülgani ve Hacı Mirza bin Hacı Ömer ve 
Đbrahim bin Reşo ve Abdullah bin Hasan ve Şeyh Hasan bin Şeyh Ahmed ve Bali bin Şirin ve Halid bin Hasan ve Ali 
bin Ahmed ve Đsmail bin Ali ve Abdülmecid Efendi bin Şeyh Hasan ve mezkûr Kasar Mahallesi'nin (*)muhtârı Đsa bin 
Yasin ve ihtiyâr a‘zâsından Süleyman Ağa bin Hacı Musa Ağa ve Abdülmecid bin Derviş ve Belediye Re’îsi Hamid 
Efendi bin Abdülfettah ve vücûhdan Şahbaz bin Abbas ve Hacı Ali bin Hacı Ömer ve Abdülaziz bin Mehmed nâm 
müslimînin huzûr-ı şer‘a takdîm eyledikleri intihâbnâmelerinde isimleri mastûr ve me’âlinden müstebân ve lede'l-
havâle Siird kasabası mahallâtından Nazif Mahallesi'nin on sekizinci numarolu hânede mukayyed ve bin iki yüz 
altmış altı tevellüdünde ve kırk dört numarolu hânede mukayyed ve bin iki yüz yetmiş beş tevellüdünde oldukları 
nüfûs me’mûrluğunun derkenârıyla tezkire-i Osmâniye'lerinden ve asâkir-i nizâmiye ve redîfe-i şâhâne bakâyâ ve 
firârîlerinden olmayup askerîce bir gûne ilişikleri olmadğı livâ redîf taburu binbaşılığı cânibinden iş‘âr olunan Şeyh 
Bekir bin Hacı Yusuf ve Hacı Abdullah bin Abdülhamid nâm kimesnelerden mezkûr Şeyh Bekir mahmûdü'l-hâl ve 
müstakîmü'l-etvâr olup her vechile tevliyet-i mezkûre uhdesinden gelmeğe kâdir idüği ve işbu evkâf-ı câmi‘-i 
mezkûra ber-nehc-i matlûb daha ziyâde mazbûtiyeti ve evkâfı telefden vikâye ve sıyâneti içün mezkûr Hacı Abdullah 
bin Abdülhamid tevliyet-i mezkûrenin külliyât ve cüz’iyyâtına nezâret etmek üzre nezârete kâdir idüği tahakkuk 
eylediği cihetle ber-vech-i muharrer senevî üç yüz elli guruş vazîfe ile mezbûr Şeyh Bekir mütevellî ve mezkûr Hacı 
Abdullah bin Abdülhamid dahi hasbî olarak nâzır ta‘yîn ve ta‘yînleri ve berât-ı şerîfe sadaka ve ihsânı içün li-ecli'l-arz 
başkaca i‘lâm tanzîm olunmak iktizâ eylediği huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-vâhid min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Câmi‘-i mezkûrun tevliyetinden hüsn-i rızâmla isti‘fâ etdim. 
Şeyh Bekir. 

*** 
Sahife No : 54 
Hüküm No : 113 
Tarihi : 2 Rebiulevvel 1313 
Numara : 175 
Medîne-i Siird'e mülhak Kanimiri karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Mehmed bin Osman 

nâm kimesnenin sulbî sağîr oğlu Mehmed ve sulbiye sağîre kızı Aşriye nâm eytâmın vakt-i rüşde vusûllerine değin 
tesviye-i umûruna ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil emvâllerini hıfz ve hırâsete kıbel-i 
şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu eytâm-ı mezkûrenin amucaları olup sıdk u istikâmetle mevsûf 
ve emânetle ma‘rûf ve vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i hüccetde muharrerü'l-esâmî müslimîn 
ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka karye-i mezkûre ahâlîsinden Ahmed bin 
Osman nâm kimesne eytâm-ı mezkûrenin vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarına ve pederleri müteveffâ-
yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil emvâllerini muhâfazaya vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer 
vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sânî min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  (*)muhtâr-ı karye-i mezkûre Alo, Karakol Mahalleli Đsmail bin Yusuf Kassâb ve gayruhum. 

*** 
Sahife No : 54 
Hüküm No : 114 
Tarihi : 2 Rebiulevvel 1313 
Numara : 176 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Kanimir karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Mehmed bin Osman'ın 

verâseti zevcetân-ı menkûhetân-ı metrûketânı Güllü bint-i Mahmud ve Meryem bint-i diğer Mahmud ümmi Fatıma 
bint-i Hamza ve sulbî sağîr oğlu Mehmed ve sulbiye sağîre kızı Aşriye’ye münhasıra ve mesele-i mîrâsiseyi yüz kırk 
dört sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden dokuz sehmden on sekiz sehm zevcetân-ı mezbûretâna ve yirmi dört 
sehm ümm-i mezbûreye ve altmış sekiz sehm ibn-i mezbûra ve otuz dört sehm bint-i mezbûreye isâbeti bi'l-ihbâr 
lede't-tahakkuki'ş-şer‘î karye-i mezkûre (*)muhtârı Alo ibn-i Kelik ve Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi hâzır oldukları 
hâlde eytâm-ı mezkûrenin vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarına vasî nasb olunan karye-i mezkûreli 
Ahmed bin el-mezbûr Osman ma‘rifetiyle ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr olunan müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i kassâmıdır 
ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 
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Fi'l-yevmi's-sânî min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Keçe, 4 aded 
50 guruş 

Yorgan, 3 aded 
60 guruş 

Yastık, 3 aded 
15 guruş 

Kilim, 2 aded 
30 guruş 

Teşt, 1 aded 
35 guruş 

Büyük kazan, 2 aded 
70 guruş 

Orta kazan, 2 aded 
35 guruş 

Bakraç, 1 aded 
15 guruş 

Tas, 3 aded 
9 guruş 20 para 

İbrik, 1 aded 
20 guruş 

Süzgeç, 1 aded 
20 guruş 

Çul, 3 aded 
20 guruş 

Halkalı büyük kazan, 1 aded 
40 guruş 

Tava, 1 aded 
5 guruş 

Sahan, 3 aded 
20 guruş 

Hınta-i Siirdî, 20 
1000 guruş 

Şa‘îr-i Siirdî, 15 
600 guruş 

Pamuk, 20 batman 
50 guruş 

Öküz, 8 aded 
1500 guruş 

Camus, 4 aded 
1000 guruş 

Manda, 2 aded 
150 guruş 

Sini, 3 aded 
25 guruş 

İnek, 1 aded 
100 guruş 

Koyun, 20 aded 
600 guruş 

Merkeb, 1 aded 
150 guruş 

Hurdevât-ı menzil 
350 guruş 

Bir bâb hâne 
4000 guruş 

 
 Guruş Para 

Müşterek  6569 20 

Birâderi Ahmed'in hissesi 3284 30 

 3284 30 

Hıntanın ta‘dîlen tenzîli 250 - 

Yekûnü't-tereke 3034 30 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
75 guruş 35 para 

Kaydiyyesi 
4 guruş 30 para 

Dellâliyyesi 
52 guruş 30 para 

Pul esmânı 
4 guruş 10 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 147 guruş 25 para. 
Sahhu'l-bâkî: 2887 guruş 5 para. 
[sh: 55] 
Mesele: 

Zevceteyn-i mezbûreteyn Güllü 
ve Meryem'in hisseleri 
360 guruş 18 para 
Emvâl-i gyar-i menkûleden 
hissesi ibkâ 

Ümm-i mezbûre Fatıma 
bint-i Hamza'nın hissesi 
480 guruş 24 para 

İbn-i mezbûr 
Mehmed'in hissesi 
1361 guruş 28 para 
Kezâ 

Bint-i mezbûre 
Aşriye'nin hissesi 
680 guruş 34 para 
Kezâ 

Kesr beyne'l-
verese 
3 guruş 21 
para 

Yekûn: 2887 guruş 5 para. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffâ-yı mezkûrun sahhu'l-bâkî terekesi iki bin sekiz yüz 

seksen yedi guruş beş paraya bâliğ ve resîde olup verese-i kibâr hisse-i müfrezelerini ahz eylediklerini ve eytâm-ı 
mezkûrenin dahi hisse-i müfrezelerini li-ecli'l-hıfz vasiyy-i mezbûr Ahmed bin el-mezbûr Osman ahz u kabz 
eylediğini mübeyyin işbu mahalle şerh verildi. 

*** 
Sahife No : 55 
Hüküm No : 115 
Tarihi : 3 Rebiulevvel 1313 
Numara : 177 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağının nefs-i Sirid mahallâtından Havlani [Mahallesi’nde] kâ’in 

Şeyh Davud Mescid-i Şerîfi beher sene vâridât ve masârıfâtı tedkîk edilmekde olduğu gibi bin üç yüz dokuz ve on 
senelerine mahsûben bu sene dahi mescid-i mezkûr civâr ve alâkadâr bulunan mahalle-i mezkûre hey’et-i 
ihtiyâriyyesi ve ahâlî-i mahalle huzûrlarında el-hâletü hâzihi livâ-i mezkûr evkâf müdîri Hüseyin ve mahkeme-i 
şer‘iyye başkâtibi Yusuf Efendiler ma‘rifetleriyle mescid-i mezkûr vâridât ve masârıfâtı lede't-tedkîk bin yüz doksan 
altı guruş fazla-i vakf zuhûr etmesiyle müsâ‘adesi bir imâmet vazîfesi üzerine iki yüz guruş zammıyla beş yüz 
guruşa iblâğı münâsib bulunduğunu mutazammın müdîriyet-i mezkûre tarafında fî 10 Ağustos 1311 târîhlü huzûr-ı 
şer‘a takdîm olunan ve livâ nüfûs me’mûriyetine lede'l-havâle mezkûr Havlani Mahallesi'nin on dördüncü numarolu 
hânesinde mukayyed ve iki yüz kırk bir tevellüdünde bulunduğu livâ nüfûs me’mûriyetinin derkenârından ve yedinde 
mübrez tezkire-i Osmâniye'sinden ve cihet-i askericeye dahi bir gûne ilişiği bulunmadığı livâ-i mezkûr redîf 
binbaşılığı tarafından vürûd eden derkenârından münfehim müzekkerede ismi mastûr Hâfız Hacı Abdurrezzak 
Efendi'nin ber-vech-i muharrer senevî imâmet vazîfe-i mezkûresi üzerine iki yüz guruş ilâvesiyle üç yüz guruşdan 
beş yüz guruşa iblâğı mesâğ-ı şer‘îsine binâ’en münâsib görüldüğü huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Đşbu i‘lâm-ı şer‘î mûcebince imâmı bulunduğum mescid-i mezkûrun imâmetinden hüsn-i rızâmla isti‘fâ etdim. 
Fî 15 Cemâziye'l-evvel sene [1]327 
Hacı Hâfız Abdurrezzak bin Mahmud. 

*** 
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Sahife No : 55 
Hüküm No : 116 
Tarihi : 7 Rebiulevvel 1313 
Numara : 178 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ü tahrîriyçün cânib-i şerî‘at-i garrâdan me’zûnen irsâl olunan Kâtib 

Yusuf Hayalî Efendi Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabası mahallâtından Re’s Mahallesi'nde 
sâkine Fatıma Hâtûn bint-i Abdülmecid'in sâkine olduğu (*)hânesine varup zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî 
müslimîn huzûrlarında akd-i meclis-i şer‘-i âlî etdikde mahalle-i mezbûrede sâkin iken bundan akdem vefât eden 
Süleyman bin Abdullah'ın ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘â eden müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi olup ve zâtı 
zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan mezbûre Fatıma Hâtûn meclis-i ma‘kûd-ı 
mezkûrda Siird Jandarma üçüncü taburunun ikinci bölüğü efrâdından müteveffâ-yı mezbûr Süleyman'ın tabur-ı 
mezkûr sandığında müterâkim ma‘âşâtından beş yüz iki guruşa cânib-i beytü'l-mâldan vaz‘-ı yedi mütehakkık olan 
livâ-i mezkûr muhâsebe kalemi ketebesinden ve hazîne vekîli Behcet Efendi ibn-i Yusuf mahzarında üzerine da‘vâ 
ve takrîr-i kelâm edüp zevcim olup müteveffâ-yı mezbûr Süleyman'ın verâseti benimle vâlidesi Nasıra bint-i Đbrahim 
Digo’ya ve li-ebeveyn kız karındaşları Selime ve Huriye ve Latife'ye münhasıra ve bizden başka vâris-i ma‘rûf ve 
ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk-ı âhar kimesnesi olmamağla vâzı‘u'l-yed olduğu meblağ-ı mezkûr beş yüz iki 
guruşu benimle vâlidesi mezbûre ve kız karındaşları mezbûrân Selime ve Huriye ve Latife'ye teslîme mûmâ-ileyh 
Behcet Efendi'ye tenbîh olunmak bi'l-verâse matlûbumdur deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mûmâ-ileyh Behcet 
Efendi'den soruldukda cevâbında müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden olmak üzre meblağ-ı mezkûra vâzı‘-ı yedini 
ikrâr u i‘tirâf edüp lâkin müdde‘iye-i mezbûre ber-vech-i meşrûh verâseti ma‘lûmum değildir deyü inkâr etmekle 
müdde‘iye-i mezbûre Fatıma Hâtûn'dan ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsına mutâbık (*)beyyine taleb 
olundukda ahrâr-ı ricâl-i müslimînden li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olan kasaba-i mezbûre mahallâtından 
Şeyh Halef Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin Çavuş bin Ali Reşo ve Nazif Mahalleli Abdülferid bin Osman bin Hacı 
Mahmud ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında isrü'l-istişhâd fi'l-hakîka müteveffâ-yı merkûm Süleyman bin Osman bin 
Abdullah'ın bundan akdem mezbûre Fatıma Hâtûn zevce-i medhûlün-bihâsı olup terekesi mezbûrât Nasıra ve Latife 
ve Huriye ve Selime'ye münhasıra ve bunlardan mâ‘adâ zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk-
ı âhar kimesnesi olduğu ma‘lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz ve şehâdet dahi ederiz deyü her 
biri edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde usûl-i müstahsene-i şer‘iyyesine tevfîkan şâhidân-ı merkûmân mezkûr 
Hüseyin Çavuş ve Abdülferid evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mezkûr Şeyh Halef Mahallesi imamı 
Musa Efendi bin Hacı Mehmed ve (*)muhtârı Yusuf bin Hacı Ali'den ve Nazif Mahallesi imâmı Hacı Abdülferid Efendi 
ibn-i Hacı Mehmed Efendi ve (*)muhtârı Sûfî Hasan bin Sûfî Rendo'dan sırran ve ba‘dehû mûmâ-ileyhim ile 
cerîdede esâmîleri muharrer kesândan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri [sh: 
56] iş‘âr ve ihbâr olunmağın mûcebince ba‘de'l-hükm meblağ-ı mezkûr beş yüz iki guruş verese-i mezbûrâna 
teslîme mûmâ-ileyh Behcet Efendi'ye tenbîh olunduğu huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâbi‘ min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 56 
Hüküm No : 117 
Tarihi : 3 Rebiulevvel 1313 
Numara : 179 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât eden medîne-i mezkûre 

jandarma üçüncü taburunun süvârî birinci bölük yüzbaşısı Hacı Hasan Ağa ibn-i Abdurrahman bin Abdullah'ın sulbî 
oğlu sin ve cüssesinin bülûğa tahammülü ve bülûğunu mu‘terif olup ve ber-vech-i âtî rüşdü bülûğuna zam olduğunu 
iddi‘â eden bâ‘isü'l-vesîka Zülfikar Efendi meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde hâl-i sıgarında kendüsüyle birâderi sağîr 
Sabri'nin tesviye-i umûrlarına ve pederleri müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden müntakil mâllarını hıfz ve hırâsete bâ-
hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbları ve mâl-ı mevrûsuna bi'l-vesâye vâzı‘u'l-yed olan medîne-i mezkûre 
mahallâtından Karakol Mahallesi ahâlîsinden hâlâ Evrâk Me’mûru Hasan Efend ibn-i Hüseyin mahzarında üzerine 
da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp hâlâ ben âkil ve bâliğ ve bülûğuma rüşdüm munzam olup umûrumu bi'z-zât rü’yete 
kâdir ve i‘ânet-i vasîden müstağnî olmamla mâl-ı mûrisimi vasiyy-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi'den taleb ederim deyü 
da‘vâ etdikde gıbbe's-su’âl vasiyy-i mûmâ-ileyh dahi cevâbında müdde‘î-i merkûmun mâl-ı mevrûsuna bi'l-vesâye 
vaz‘-ı yedini ikrâr lâkin ber-vech-i muharrer reşîd olduğunu inkâr edicek müdde‘î-i merkûmdan vech-i meşrûh üzre 
müdde‘âsına mutâbık (*)beyyine taleb olundukda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a 
hâzırân olan medîne-i mezkûre mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden ve tahrîrât kalemi ketebelerinden 
orta boylu ela gözlü kumral bıyıklı yirmi bir yaşında Mehmed Said Efendi ibn-i Seyyid Hüseyin bin Seyyid Abdülaziz 
ve Nazif Mahallesi ahâlîsinden orta boylu ter bıyıklı ela gözlü yirmi yaşında Abdühmecid Efendi ibn-i Hızır bin 
Abdullah hâzır olup yegân yegân istişhâd olunduklarında isrü'l-istişhâd fi'l-hakîka müdde‘î-i merkûm Zülfikar Efendi 
ibn-i Hacı Hasan bin Abdurrahman hâlen âkil ve bâliğ ve bülûğuna rüşdü munzam olup umûrunu bi'z-zât rü’yete 
kâdir ve i‘ânet-i vasîden müstağnîdir biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri 
müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde ba‘de't-ta‘dîl ve't-tezkiye şehâdetleri makbûle 
olmağın mûcebince ba‘de'l-hükm ve't-tenbîh mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Muhzır Abdülferid Ağa, Mübâşir Hüseyin Çavuş, Odacı Şükrü Ağa ve gayruhum. 

*** 
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Sahife No : 56 
Hüküm No : 118 
Tarihi : 10 Rebiulevvel 1313 
Numara : 180 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Siird'in jandarma 

üçüncü taburunun süvârî birinci bölük yüzbaşısı Hasan Ağa ibn-i Abdurrahman bin Abdullah'nı sulbî oğlu Sabri'nin 
vakt-i rüşde vusûlüne değin tesviye-i umûruna ve pederi müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil emvâlini muhâfazaya 
kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbu olan medîne-i mezkûre mahallâtından Karakol Mahallesi 
ahâlîsinden Hasan Efendi ibn-i Hüseyin Ağa bu kerre vesâyet-i mezkûreden isti‘fâ etmekle sağîr-i mezkûr Sabri'nin 
vakt-i rüşde vusûlüne değin tesviye-i umûruna ve pederi müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâlını hıfza kıbel-i 
şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden sağîr-i mezbûrun li-ebeveyn birâderi olup mahmûdü'l-
hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve istikâmetle mevsûf ve emânetle ma‘rûf ve vesâyet-i mezkûre uhdesinden gelmeğe 
muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zahur ve mütehakkık olan 
işbu bâ‘isü'l-vesîka sağîr-i mezbûrun li-ebeveyn er karındaşı Zülfikar Efendi sağîr-i mezbûr Sabri'nin vakt-i rüşde 
vusûlüne değin tesviye-i umûruna ve pederi müteveffâ-yı merkûmdan müntakil emvâlini muhâfazaya vasî nasb u 
ta‘yîn olundukda vasiyy-i mezkûrun üzerine mu‘temed kimesne nâzır nasb u ta‘yîn olunmak sağîr-i mezkûr içün nâfi‘ 
olmağla istikâmetle mevsûf ve emânetle ma‘rûf olan mûmâ-ileyh Hasan Efendi vasiyy-i mezkûr Zülfikar Efendi 
üzerine ber-vech-i hasbî nâzır nasb u ta‘yîn olunup vasiyy-i merkûm dahi nâzır-ı mûmâ-ileyhin ma‘rifeti olmaksızın 
umûr-ı vesâyetde bir emre mübâyeret etmemek üzre tenbîh olunduğu anlar dahi vesâyet ve nezâret-i merkûmeyi 
her biri kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeleriyle mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-âşir min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle-i Karakol Molla Mehmed Efendi ibn-i Molla Mahmud, (*)muhtârı Ahmed 

Cemil Efendi, Nuri Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa ve gayruhum. 

*** 
Sahife No : 56 
Hüküm No : 119 
Tarihi : 5 Safer 1313 
Numara : 181 
Medîne-i Siird mahallâtından Sûk Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Derviş bin Ahmed 

Doru’nun verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Atike bint-i Hacı Đbrahim ve sulbî sağîr oğlu Mehmed Said'e 
münhasıra ve mesele-i mîrâsiyesi sekiz sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden bir sehm zevce-i mezbûre 
Atike'ye ve yedi sehm sağîr-i mezbûr Mehmed Said'e isâbeti bi'l-ihbâr ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î mahalle-i mezkûre 
imâmı Hasan Efendi bin Ali bin Ahmed ve (*)muhtârı Süleyman ibn-i Yusuf bin Mahmud ve ihtiyâr a‘zâsından Seyyid 
Süleyman bin Seyyid Mehmed ve mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Abdüsselam bin Molla Ahmed ve Eytâm Müdîri 
Bekir Sıdkı Efendi hâzır oldukları hâlde yetîm-i mezkûrun vakt-i rüşde vusûlüne değin tesviye-i umûruna ve pederi 
müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mâllarını hıfz ve vikâyeye kıbel-i şer‘den vasiyy-i mansûbu vâlidesi 
mezbûre Atike ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve fürûht edilen müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i kassâmıdır ki ber-
vech-i âtî zikr u beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min Şehri Saferü'l-hayr li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Sûk Mahallesi'nde bir tarafı Mehmed bin Mahmud Ferzo ve bir tarafı Süleyman bin Sûfî Abdullah Na‘lband hâneleri ve taraf-ı 
âharı tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb hânenin nısf hissesi 
1500 guruş 

Küçük tencere ma‘a kapak 
1 aded 
6 guruş 

Aba, 2 aded 
65 guruş 

Tas ma‘a 
kapak 
1 aded 
8 guruş 30 
para 

Büyük kapak 
1 aded 
15 guruş 

Küçük kapak 
1 aded 
2 guruş 

Tencere, 1 aded 
19 guruş 

Tava, 2 aded 
6 guruş 

Sahan kapağı, 
2 aded 
2 guruş 20 
para 

Küçük küp, 1 aded 
1 guruş 

Büyük sahan 
1 aded 
11 guruş 20 para 

Tencere kapakları, 2 aded 
2 guruş 

Tas, 1 aded 
3 guruş 

Sahan, 1 aded 
6 guruş 30 
para 

Sahan, 2 aded 
10 guruş 20 para 

Leğen 
2 aded 
17 guruş 20 para 

Fânûs, 1 aded 
1 guruş 

Nohud, 2 
batman 
10 guruş 

Kuru kırmızı 
üzüm, 4 
batman 
16 guruş 

Hınta 
2 ölçek 
20 guruş 

Diğer aba 
1 aded 
15 guruş 

Bakraç 
1 aded 
20 guruş 

Küçük tas, 2 
aded ma‘a 
süzgeç, 1 aded 
26 guruş 

Büyük küp 
4 aded 
20 guruş 

Küçük küp 
3 aded 
7 guruş 

Kilim 
1 aded 
10 guruş 

Kırık küp 
8 aded 
15 guruş 

İncir, 3 batman 
12 guruş 

[sh: 57] 
Soğan 
2 batman 
5 guruş 

Hurdevât ve kâtibiyye 
30 guruş 

İşlik 
4 aded 
25 guruş 
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Peynir 
4 küp 
40 guruş 

Büyük kazan 
1 aded 
44 guruş 

Teşt 
1 aded 
32 guruş 

Sini, 1 aded 
16 guruş 

Tabak, 1 aded 
16 guruş 20 para 

Lengeri 
2 aded 
14 guruş 

Bakraç 
1 aded 
8 guruş 

Küçük kazan 
1 aded 
21 guruş 

Kilim 
1 aded 
10 guruş 

Kilim 
1 aded ma‘a kılıç 
75 guruş 

Kezer karyesinde Ahmed Haçi 
yanında mezrû‘ müşâreketen ve 
münâsafeten hınta-i Siirdî, 8 
Bahâ 
450 guruş 

Karye-i 
mezkûreli 
Mehmed Susi 
yanında 
Siirdî hınta, 1 
Bahâ, 90 
Hak, 4 aded 
ma‘a hasır 
100 guruş 

Mazu, 63 
batman fî 13 
guruş 20 para 
850 guruş 20 
para 

Şirvan kazâsında defter 
mûcebince darı 
müsevviden akçesi 
141 katre 
775 guruş 20 para 
Pay karyesinde 

Şirvan kazâsında Hatrant 
karyesinde defter mûcebince 
eşyâ bahâ müsevviden akçesi 
125 guruş 

Yine Pay karyesinde defter mûcebince (…) eşyâ ve hınta akçesi 
165 guruş 

Yekûnü't-tereke: 4741 guruş 10 para. 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
118 guruş 21 para 

Kaydiyye 
7 guruş 5 para 

Dellâliyyesi 
64 guruş 34 para 

Pul esmânı 
3 guruş 20 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 194 guruş 20 para. 
Sahhu'l-bâkî: 4547 guruş 10 para. Yalnız dört bin beş yüz kırk yedi guruş on paradır. 
Mesele-i sümün-i bâkî. 

Zevce-i mezbûre Atike'nin hissesi 
568 guruş 16 para 

Sağîr-i mezbûr Mehmed Said'in hissesi 
3978 guruş 32 para 

Kesr beyne'l-verese 
2 para 

Yekûnü's-sihâmi'l-vereseti'l-merkûme: 4547 guruş 10 para. 
Yalnız dört bin beş yüz kırk yedi guruş on paradır. 
Sername-i kassâmda gösterildiği üzre müteveffâ-yı mezbûrun sahhu'l-bâkî terekesi dört bin beş yüz kırk 

yedi guruş on paraya bâliğ ve resîde olup zevce-i mezbûre hisse-i müfrezesini ahz eylediğini ve sağîr-i mezbûr 
Mehmed Said'in dahi hisse-i müfrezesinden nukûdu olan iki bin altı yüz altmış altı guruş on iki para li-ecli'l-irbâh Siird 
Eytâm Sandığı'na ma‘a'l-kassâm teslîm kılındığını mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 57 
Hüküm No : 120 
Tarihi : 16 Rebiulevvel 1313 
Numara : 182 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Civankan karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Şero bin Hamo'nun 

verâseti vâlidesi Haco ve sulbî kebîr oğlu Ferho ve diğer sulbi sağîr oğlu Hemo ve Hasan ve sulbiye kebîre kızları 
Kameri ve Halime'ye münhasıra ve mesele-i mîrâsiyesi kırk sekiz sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden sekiz 
sehm ümm-i mezbûre Haco'ya ve onar sehmden otuz sehm ibn-i kebîr Ferho ve ibnân-ı sağîrân Hemo ve Hasan'a 
ve beşer sehmden on sehm bintân-ı kebîretân Kameri ve Halime'ye isâbeti bi'l-ihbâr ber-vech-i şer‘î tahakkuk 
eyledikden sonra karye-i mezkûre imâmı Đbrahim Efendi ve (*)muhtârı Musa ve Eytâm Müdîri hâzır oldukları hâlde 
vasîleri karye-i mezkûreli ammileri Halil bin Hemo ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr edilen müteveffâ-yı merkûmun 
tereke-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâdis aşer min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Öküz, 1 aded 
25 guruş 

Merkeb, 1 aded 
50 guruş 

Hınta, 20 katre 
100 guruş 

Sulu tarla, 1 aded 
100 guruş 

Bağ, 1 aded 
75 guruş 

Küçük kazan, 1 aded 
15 guruş 

Sahan, 2 aded 
10 guruş 

Tas, 2 aded 
10 guruş 

Sini, 1 aded 
15 guruş 

Yatak, 1 aded 
10 guruş 

Hâne, 1 aded 
100 guruş 

Yekûnü't-tereke: 510 guruş. 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
12 guruş 20 para 

Kaydiyyesi 
30 para 

Dellâliyyesi 
4 guruş 30 para 

Pul esmânı 
30 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 19 guruş. 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-vereseti'l-mezbûre: 491 guruş. 
Mesele-i südüs-i bâkî. 

Zevce-i mezbûre Haco'nun hissesi 
81 guruş 32 para 

İbn-i mezbûr Ferho'nun hissesi 
102 guruş 10 para 

İbn-i mezbûr Hemo'nun hissesi 
102 guruş 10 para 

İbn-i mezbûr Hasan'ın hissesi 
102 guruş 10 para 

Bint-i mezbûre Kameri'nin hissesi 
51 guruş 5 para 

Bint-i mezbûre Haço'nun hissesi 
51 guruş 5 para 

Kesr beyne'l-verese 
8 para 
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Yekûnü's-sihâmi'l-vereseti'l-mezbûre: 491 guruş. 
Yalnız dört yüz doksan bir guruşdur. 
[sh: 58] 
Sername-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffâ-yı mezbûr Şero'nun sahhu'l-bâkî terekesi yalnız dört 

yüz doksan bir guruşa bâliğ ve resîde olup verese-i kibâr-ı mezbûrûn hisse-i müfrezelerini ahz eylediklerini ve 
eytâm-ı mezkûrenin hısas-ı müfrezelerini li-ecli'l-hıfz vasiyy-i mezbûr Halil bin Hemo'ya teslîm eylediğini mübeyyin 
işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 58 
Hüküm No : 121 
Tarihi : 18 Rebiulevvel 1313 
Numara : 183 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden Mehmed Emin bin Hacı Đsmail nâm kimesneye 

cünûn-ı mutbık ârız olmağla illet-i cünûndan ifâkat buluncaya değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u 
ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden li-ebeveyn birâderi olup mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve vesâyet 
uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vecîsada muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir 
ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Hacı Abdülfettah Efendi ibnü'l-mezbûr Hacı 
Đsmail birâderi mecnûn-ı mezbûr Mehmed Emin'in illet-i cünûndan ifâkat buluncaya değin tesviye-i umûruna kıbel-i 
şerî‘at-i garrâdan vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i 
lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledikden sonra vasiyy-i mezbûrun talebiyle mecnûn-ı mezbûra 
gerek müteveffâ pederi mezbûrdan mevrûs ve müntakil mâlından ve gerek kendüsünü mahsûs olan sadaka-i 
şâhâne şehriyye yüz yirmi beş guruş tekâ‘üd ma‘âşından mecnûn-ı mezbûrun nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir 
levâzım-ı zarûriyyesine yüz yirmi beş guruş mefrûz-ı mezkûru mecnûn-ı mezbûrun nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir 
levâzım-ı zarûriyyesine harc u sarfa ve lede'l-ihtiyâc istidâneye ve inde'z-zafer mecnûn-ı mezbûrun mâlına rücû‘a 
vasiyy-i mezbûr Hacı Abdülfettah Efendi'ye izn verilmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâmin aşer min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Re’s Mahallesi imâmı Molla Mehmed bin Molla Hasan Efendi, (*)muhtârı Yasin bin Heşin bin 

Yasin. 

*** 
Sahife No : 58 
Hüküm No : 122 
Tarihi : 15 Safer 1313 
Numara : 184 
Medîne-i Siird mahallâtından Sûk Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Derviş bin Ahmed 

Doru’nun sulbî sağîr oğlu Mehmed Said'in vâlidesi olup tesviye-i umûruna ve pederi müteveffâ-yı mezbûrdan 
müntakil mâllarını hıfz ve hırâsete kıbel-i şer‘den mansûb vasiyyesi olan işbu bâ‘isetü'l-vesîka Atike bint-i Hacı 
Đbrahim meclis-i şer‘-i şerîfde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm olup sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahâ ve 
sâ’ir levâzım-ı zarûriyyeye ihtiyâcı olmağın babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâl-ı mevrûsundan nafaka ve 
kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesi içün kıbel-i şer‘den kadr-ı kifâye meblağ farz ve takdîr olunmak bi'l-vesâye 
matlûbumdur dedikde sağîr-i mezbûr içün pederi müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil emvâl-i mevrûsesinden nafaka 
ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesine târîh-i vesîkadan i‘tibâren şehriyye kırk guruş farz ve takdîr olunup 
meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesine harc u sarfa ve 
lede'l-iktizâ istidâneye ve inde'z-zarfer mâl-ı mevrûsuna rücû‘a vasiyye-i mezbûre Atike bint-i Hacı Đbrahim nâm 
hâtûna kıbel-i şer‘den izn verilmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehri Saferü'l-hayr li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı Mahalle-i Sûk Hasan Efendi bin Ahmed, (*)muhtâr-ı mahalle-i mezkûre Süleyman, 

ihtiyâr a‘zâsından Đsmail. 

*** 
Sahife No : 58 
Hüküm No : 123 
Tarihi : 17 Rebiulevvel 1313 
Numara : 185 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Civankan karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Şero bin Hemo'nun sulbî 

sağîr oğulları Hemo ve Hasan nâm eytâmın vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarına ve pederleri 
müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâllarının hıfz ve hırâsetine kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem 
olduğu ecilden sağîrân-ı mezbûranın ammileri olup mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve vesâyet uhdesinden 
gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve 
mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka karye-i mezkûre ahâlîsinden ammileri Halil bin Hemo nâm kimesne sağîrân-ı 
mezkûrânın vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarıyla pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve 
müntakil mâllarının muhâfazasına kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 
mezbûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü 
imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşer min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı karye-i mezkûre Molla Đbrahim Efendi, (*)muhtâr-ı karye-i mezkûre Musa. 
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*** 
Sahife No : 58 
Hüküm No : 124 
Tarihi : 18 Rebiulevvel 1313 
Numara : 186 
Medîne-i Siird'e mülhak Civankan karyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Ali bin Aziz'in verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Şiro bint-i Đsa ve sulbiye sağîre kızı Halime ve birâderi sağîr Hasan ve kebîre 
hemşîreleri Ayşe ve Zeliha'ya münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme bint-i sağîre-i mezbûre dahi vefât edüp verâseti 
ümm-i mezbûre Şiro ve amm-i mezbûr Hasan'a münhasıra bi-hükmi'l-münâsahati'ş-şer‘iyye tashîh-i mesele-i 
mîrâsiyeleri doksan altı sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden yirmi sekiz sehm mezbûre Şiro'ya ve elli sehm 
mezbûr Hasan'a ve dokuz sehmden on sekiz sehm mezbûretân Ayşe [sh: 59]  ve Zeliha'ya isâbet eylediği bi'l-ihbâr 
ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î orada Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi ve imâm-ı karye-i mezkûre Đbrahim Efendi ve 
(*)muhtârı Musa hâzır oldukları hâlde bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr ve vereseye fürûht edilen müteveffiyân-ı 
mezbûrânın tereke-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâmin aşer min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Merkeb, 1 aded 
50 guruş 

Bağ, 1 aded 
150 guruş 

Küçük kazan, 1 aded 
7 guruş 

Sahan, 1 aded 
3 guruş 

Hâne, 1 aded 
150 guruş 

Küçük parça sulu tarla 
10 guruş 

Sumaklık, 1 aded 
10 guruş 

Yekûnü't-tereke: 380 guruş. 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
9 guruş 20 para 

Kaydiyyesi 
20 para 

Dellâliyyesi 
3 guruş 10 para 

Pul esmânı 
30 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 19 guruş. 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-verese: 367 guruş. 
Mesele: 

Mezbûre Şiro'nun 
hissesi 
106 guruş 34 para, 2 
akçe 

Mezbûr Hasan'ın 
hissesi 
190 guruş 33 para, 1 
akçe 

Mezbûre Ayşe'nin 
hissesi 
34 guruş 14 para 

Mezbûre Zeliha'nın 
hisesi 
34 guruş 14 para 

Kesr beyne'l-vereseti'l-
mezbûre 
24 para 

Yekûnü's-sihâmi'l-vereseti'l-mezbûre: 367 guruş. 
Yalnız üç yüz altmış yedi guruşdur. 
Sername-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffiyân-ı mezbûrânın sahhu'l-bâkî terekeleri yalnız üç yüz 

altmış yedi guruşa bâliğ ve resîde olup verese-i kibâr hisse-i müfrezelerini ba‘de'l-ahz eytâm-ı mezbûrenin hisse-i 
müferrezelerini li-ecli'l-hıfz mezbûre Şiro bint-i Đsa'ya verildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 59 
Hüküm No : 125 
Tarihi : 12 Safer 1313 
Numara : 187 
Medîne-i Siird mahallâtından Karakol Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Hacı Abdullah 

Efendi'nin sulbî sağîr oğlu Mehmed Said ve sulbiye sağîre kızları Ayşe ve Şükriye'nin vakt-i rüşd ü sedâdına değin 
tesviye-i umûrlarına ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâllarını muhâfazaya kıbel-i şer‘den vasî ta‘yîn 
kılınan ammileri mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Hacı Abdülhamid Efendi bin Hacı Đsmail bu kerre vesâyet-i 
mezkûreden bâ-istid‘â isti‘fâ eylediğine binâ’en eytâm-ı mezkûrenin vakt-i rüş ü sedâdlarına değin tesviye-i 
umûrlarına ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâllarını hıfz ve hırâsete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u 
ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecliden eytâm-ı mezkûrenin enişte ve ammizâdeleri olup sıdk u istikâmetle mevsûf ve 
emânetle ma‘rûf mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve her vechile vesâyet-i mezkûre uhdesinden gelmeğe 
muktedir idüği zeyh-i hüccetde muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan 
işbu bâ‘isü'l-vesîka mahalle-i mezkûre ahâlîsinden mezbûr Abdürrezzak Efendi ibn-i Şeyh Ömer Efendi eytâm-ı 
mezkûrenin vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarına ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve 
müntakil mâllarının muhâfazasına kıbel-i şerî‘at-i garrâdan vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer 
vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb 
ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sânî aşer min şehri Saferü'l-hayr li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle-i Karakol Molla Mehmed bin Molla Mahmud Şeyh Halef, (*)muhtârı Ahmed 

Cemil bin Ahmed Şeyho. 

*** 
Sahife No : 59 
Hüküm No : 126 
Tarihi : 13 Rebiulevvel 1313 
Numara : 188 
Medîne-i Siird mahallâtından Sûk Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Derviş Ahmed 

Doru'nun zevce-i menkûha-i metrûkesi ve yetîm-i âti'l-beyânın vasiyye-i şer‘iyyesi Atike bint-i Hacı Đbrahim nâm 
hâtûn medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i 
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enverde hâlen Siird Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi hâzır olduğu hâlde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp 
vasiyyesi bulunduğum müteveffâ-yı mezbûr Derviş bin Ahmed Doru'nun sağîr oğlu bulunan Mehmed Said'in li-ecli'l-
irbâh Eytâm Sandığında mevzû‘ akçesinden olarak ânifü'l-beyân Siird Emvâl-i Eytâm Sandığı'na verdiğim bin üç yüz 
on bir sene-i Şemsiyyesi'nin şehr-i Ağustosu'nun yirmi birinci günü târîhiyle müverrah bir kıt‘a deyn senedi 
mûcebince medîne-i mezkûre mahallâtından Seyyid Hüseyin bin Seyyid Abdullah nâm kimesnenin kefâletiyle 
sandık-ı mezkûrdan ve müdîr-i mûmâ-ileyh Bekir Sıdkı Efendi'nin yedinden ahz u kabz eylediğim iki bin altı yüz 
altmış altı guruş on iki parayı nakden ve bâ-devr-i şer‘î kapakları altun kaplamalı iki sâ‘at bahâsından dahi bin yüz 
doksan dokuz guruş yirmi sekiz para ki cem‘an üç bin sekiz yüz altmış altı guruş târîh-i sened-i mezkûra müsâdif 
târîh-i hüccetden i‘tibâren üç sene tamâmına ya‘ni bin üç yüz on üç sene-i Hicriyyesi şehr-i Rebî‘u'l-evveli'nin on 
üçüncü gününden bin üç yüz on altı sene-i Hicriyyesi'nin şehr-i Rebî‘u'l-evveli'nin on üçüncü gününe değin tâm üç 
sene va‘de ile yetîm-i mezkûrun nâmına olarak sandık-ı mezkûra lâzımü'l-edâ ve vâcibü'l-kazâ sahîhan verecek 
deynimdir ve kefîli mezbûr Seyyid Hüseyin dahi huzûran ciheteyn-i mezkûreteynden müctemi‘ meblağ-ı mezkûr 
yalnız üç bin sekiz yüz altmış altı guruşu va‘de-i mezkûre hulûlünde te’diyeye bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i 
sahîha-i şer‘iyye ile kefîl ve dâminim deyü tâyi‘an va kat‘iyye beyân [sh: 60]  ve i‘tirâf eylediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-
şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâlis aşer min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 60 
Hüküm No : 127 
Tarihi : 12 Rebiulevvel 1313 
Numara : 189 
Der-i devlet-mekîne arz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağına tâbi‘ Tillo karyesinde defîn-i hâk-ı ıtır-nâk olan Şeyh el-

Memduh kuddise sırruhû hazretleri dergâhının Mâliye Hazîne-i Celîlesi'nden tahsîs kılınan yevmiyye iki kıyye altmış 
dirhem nân-ı azîz ve iki kıyye altmış dörhem ürz ta‘âmiyye ile post-nişîni olan Şeyh Mehmed bin el-merhûm 
Nasıruddin irtihâl-i dâr-ı bekâ edüp yeri hâlî ve hıdmet-i lâzımesi mu‘attal kalup zükûr evlâdı dahi bulunmadığından 
müşârun-ileyh Şeyh Memduh hazretlerinin evlâd-ı ekber vârisinden Şeyh Hamza Efendi muhassasât-ı mezkûre ile 
elli seneyi mütecâviz dergâh-ı mezkûrda post-nişîn olup anın dahi vukû‘-ı vefâtına menî yeri hâlî ve hıdmet-i 
lâzımesi kezâlik mu‘attal kaldığından mûmâ-ileyh merhûm Şeyh Hamza Efendi'nin evlâd-ı zükûrundan Salih ve 
Derviş ve Nusreddin ve Hakkı Efendiler bulunmuş mûmâ-ileyhimden ekber ve erşed ve eslahları ve dergâh-ı 
mezkûrda el-yevm tarîkat-i aliyye-i Kâdiriyye hıdmetinde bulunup ânifü'l-arz muhassasât-ı mezkûre ile meşîhpat-i 
mezkûrede bulunan karye-i mezkûrede Fakîru'llâh Mahallesi'nin ikinci hânede mukayyed ve bin iki yüz altmış dört 
tevellüdünde bulunduğu livâ nüfûs me’mûrunun derkenârıyla mübrez tezkire-i Osmâniyesinden ve cihet-i askeriyece 
dahi bir gûne ilişiği bulunmadğı livâ-i mezkûr redîf taburu binbaşılığının iş‘ârından münfehim ve merâtibden hâlî olan 
mûmâ-ileyh Şeyh Salih Efendi ale'l-usûl ulûm-i dîniyyeye mensub olduğu tarîkin ahvâl ve etvârından ve 
meşâyihinden zevât hâzır olarak huzûr-ı şer‘-i şerîfde lede'l-imtihân ibrâz-ı ehliyyet eyleyerek varaka-i imtihâniyyesi 
dahi ber-vech ma‘an arz ve takdîm olunup işbu bâ‘isü'l-arz mûmâ-ileyh Şeyh Salih Efendi dâ‘îleri meşîhat-i 
mezkûreye ehliyyeti zâhir ve nümâyân olduğu ba‘de't-tahakkuk lütf ü inâyete sezâvâr olmağın muhassasât-ı 
mefrûza ile dergâh-ı mezkûrun meşîhatini pederi mûmâ-ileyh Şeyh Hamza Efendi'nin mahlûlünden mûmâ-ileyh 
Şeyh Salih Efendi dâ‘îlerine tevcîh buyurulup yedine bir kıt‘a berât-ı şerîf-i âlî-şân sadaka ve ihsân buyurulmak 
recâsına ol ki vâki‘u'l-hâldir bi'l-iltimâs der-i devlet-medâra arz ve i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sânî aşer min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
[Derkenar]: Fî 20 Rebî‘u'l-evvel sene [1]338 târîhinde bir nüsha-i sâniyesi Şeyh Nusreddin Efendi'ye i‘tâ 

kılındı. 
Fî 30 Rebî‘u'l-âhir sene [1]326 târîhinde bir kıt‘a sûret-i musaddakası mûmâ-ileyh Şeyh Salih Efendi'ye 

teblîğ olunmuşdur. 

*** 
Sahife No : 60 
Hüküm No : 128 
Tarihi : 23 Rebiulevvel 1313 
Numara : 190 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabası mahallâtından Havlani Mahallesi'nde kâ’in Şeyh 

Davud Mescid-i Şerîfi'nin tevliyeti mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Hasan bin Hacı Ömer nâm kimesne tarafından 
idâre olunmakda olup mescid-i mezkûrun emvâlini kabz ve meşrûtün-lehin hilâfına sarf eylediği mahalle-i 
mezkûrenin imâmı Abdülhakim Efendi ibn-i el-Hâcc Hâfız Efendi ve (*)muhtârı Mehmed bin Yusuf ve ahâlî-i 
mahalleden Hacı Mahmud bin Haldo ve Đbrahim bin Đsmail ve Yusuf bin Ali Şahin ve Đsmail bin Đsmail ve Abdullah 
bin Ahmed Şirazî ve Mehmed bin Said ve Hasan bin Hacı Ömer ve Hasan bin Đsa ve Hüseyin bin Đsmail ve Hasan 
bin Resül ihbârlarıyla Evkâf Müdîri Hüseyin Efendi hâzır olarak hesâbı lede'r-rü’ye şartın hilâfına sarfiyâtı zuhûr 
etdiği tahakkuk eylediğine binâ’en azliyle yerine mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve umûr-ı tevliyet-i mezkûrenin 
uhdesinden gelmeğe muktedir ve afîf diğer bir mütevellî lüzûmn-ı ta‘yîni cihetiyle evsâf-ı matlûbeyi hâ’iz ve 
istikâmetle mevsûf ve tevliyet-i mezkûre uhdesinden gelmeğe muktedir idüği livâ evkâf müdîriyeti tarafından 
mahkeme-i şer‘iyyeye takdîm edilen müzekkerede ismi mastûr ve lede'l-havâle Siird Kasabası mahallâtından 
Bâbü'l-Garb Mahallesi ahâlîsinden doksan iki numarolu hânede mukayyed ve bin iki yüz seksen iki tevellüdünde 
olduğu nüfûs me’mûrluğunun derkenârıyla mübrez tezkire-i Osmâniyyesinden ve asâkir-i nizâmiye ve redîfe-i 
şâhâne bakâyâ ve firârîlerinden olmadığı livâ-i mezkûr redîf taburu binbaşılığı cânibinden iş‘âr olunan Şeyh 
Mahmud Efendi ibn-i Şeyh Kasım Efendi mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve her vechile tevliyet-i mezkûre 
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uhdesinden gelmeğe kâdir idüği mahalle-i mezkûre imâm ve (*)muhtârı ve muharrerü'l-esâmî müslimînin takdîm 
eyledikleri intihâbnâmeleri ile Evkâf Müdîri Hüseyin Efendi hâzır olduğu hâlde mescid-i mezkûrun vakfı müsâ‘id 
olduğu zâhir olmağla senevî iki yüz guruş vazîfe ile mûmâ-ileyh Şeyh Mahmud Efendi mütevellî nasb u ta‘yîn 
kılındığı livâ-i mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 60 
Hüküm No : 129 
Tarihi : 29 Rebiulevvel 1313 
Numara : 191 
Zikr-i câ’î husûsun mahallinde keşf ve mu‘âyene etmek üzre bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl kılınan mahkeme-i 

şer‘iyye kâtibi es-Seyyid Yusuf Hayalî Efendi Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı mahallâtından Bâbü'l-
Garb Mahallesi'nde Ayşe bint-i Şeyh Đsmail nâm hâtûn sâkine olduğu (*)hânesine varup zeyl-i hüccetde muharrerü'l-
esâmî kesân huzûrlarında akd-i meclis-i şer‘-i âlî [sh: 61]  etdikde nefsinden asıl ve sadrî evlâdları Abdülferid ve 
Taha ve Zelfi taraflarından kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri zâtı müslimûn-ı mezbûrûn ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan 
mezbûre Ayşe Hâtûn mahalle-i mezkûrede sâkin Abdurrahman bin Seyyid Ali muvâcehesinde mezbûr Abdurrahman 
sâkine olduğum hâne-i mezkûra muttasıl müşterek bulunan dîvârı işbu târîh-i hüccetden çend gün akdem yıkdırup 
üzerine bir oda inşâ eyleyerek fuzûlî ve bi-gayri hakkın zabt etmekle dîvâr-ı mezkûrdan keff-i yed ve bana teslîme 
bi'l-asâle ve bi'l-vesâye taleb ederim deyü da‘vâ etdikde mezbûr Abdurrahman dahi cevâbında müdde‘iye-i mezbûre 
Ayşe'nin ber-vech-i muharrer müdde‘âsını inkâr etdikde dîvâr-ı mezkûr mi‘mâr ustalarından Hacı Şükrü bin Đsmail ve 
Đsmail bin Mahmud ve müslimûn-ı merkûmûn ma‘rifetleriyle lede'l-keşf ve'l-mu‘âyene fi'l-hakîka dîvâr-ı mezkûr 
müdde‘iye ve müdde‘â-aleyh mezbûrânın hâneleri beyninde müşterek ve takrîben bir karış mahal müdde‘iye-i 
mezbûrenin hânesindeki fevkânî odasından mezbûr Abdurrahman'ın hânesine zabt ve ilhâkını görmüş oldukları 
esnâda münâza‘un-fîh olan mahallin sulh ile fasl-ı münâza‘ası içün muslihûn tavassutuyla tarafeyn bi'r-rızâ sulha 
mübâşeret olunduklarında müdde‘iye-i mezbûrenin dîvâr-ı mezkûrda hakkı bulunmağla odasını inşâsı vaktinde 
mezkûr fevkânî oda yerinden bir boy irtifâ‘ından dîvâr-ı mezkûrdan dört parmaklık kadar enliği tahrîb ve üzerine 
odasını binâ ve takrîben bir karış kadar zabt edilen mahalli terk etdirmeğe me’zûn olmak üzre istediği vakt tahrîbe 
muhayyere olup tarafeyn sulh ve bu husûsda her biri diğerinin zimmetini ibrâ ve kezâlik her biri diğerinin ibrâsını 
kabûl eylediklerini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le ma‘an huzûr-ı şer‘a 
gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu.  

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  (*)muhtâr-ı mahalle-i Bâbü'l-Garb Seyyid Hasan bin Seyyid Abdullah, Şeyh Hüseyin bin Şeyh 

Abdülvahhab, Hacı Hami bin Abdullah Fatım. 

*** 
Sahife No : 61 
Hüküm No : 130 
Tarihi : 9 Rebiulahir 1313 
Numara : 192 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağına mülhak Garzan kazâsı nevâhîsinde Rıdvan nâhiyesinde 

nefs-i Rıdvan karyesinde sâkin ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden Ohan veled-i Murat zikri câ’î 
müteveffânın terekesine vâzı‘atü'l-yed olan müteveffâ-yı merkûmun zevce-i menkûha-i metrûkesi olup nefsinden ve 
sadî sağîr oğlu Mehmed Tevfik'e kıbel-i şer‘den mansûbe vasîsi Rağda bint-i Reşo'ya üç def‘a da‘vetiyye 
tezkiresiyle dördüncü def‘a ihtârnâmesi mahkeme-i şer‘iyyeden gönderildikde mahkemeye gelmekden ve vekîl 
göndermekden imtinâ‘ eylemekle hukûkunu muhâfaza içün Mecelle'nin bin sekiz yüz otuz dördüncü mâddesi 
ahkâmına tevfîkan vekîl-i müsahhar nasb u ta‘yîni lâzımeden olup livâ-i mezkûr (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk 
dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi hâzır 
olduğu hâlde müdde‘î-i mezbûrun talebi üzerine vekîl-i müsahhar nasb u ta‘yîn kılınan Mukayyid Mehmed Efendi 
ibn-i Ferhad Ağa muvâcehesinde bundan akdem vefât ve verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Rağda bint-i Reşo 
ve sulbî sağîr oğlu Mehmed Tevfik'e inhisâr eden Siird'in jandarma üçüncü taburunun süvârî çavuşlarından nâhiye-i 
mezbûre zâbıta me’mûru Tahir Çavuş bin Şerîf hâl-i hayâtında ve kemâl-i akl u sıhhatinde târîh-i Rûmî'nin bin üç 
yüz on senesi Eylülü'nün üçüncü günü târîhiyle müverrah bir kıt‘a sened mûcebince çıkacak ma‘âşından tesviye 
etmek üzre nâhiye-i mezkûre kilesiyle beher kilesi yüz guruş hınta ve şa‘îrin beher kilesi altmış beşer guruş kıymetle 
on kile hınta ve beş kile şa‘îr esmânından bin üç yüz yirmi beş guruş zimmetinde alacak hakkım olup meblağ-ı 
mezkûru kable'l-îfâ vefât etmekle tereke-i vâfiyesine vâzı‘atü'l-yed bulunan zevce-i mezbûre Rağda Hâtûn'a izâfetle 
müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vâfiyesinden olmak üzre bana edâ ve teslîme vekîl-i müsahhar mûmâ-ileyh 
Mehmed Efendi'ye tenbîh olunmak murâdımdır dedikde vekîl-i mûmâ-ileyh dahi cevâbında müvekkilesi mezbûrenin 
müteveffâ-yı merkûmun terekesine vâzı‘atü'l-yed olduğunu ikrâr mâ‘adâ ber-vech-i muharrer müdde‘âsını inkâr 
eyledikde müdde‘î-i merkûmdan ber-vech-i muharrer müdde‘âsına mutâbık (*)beyyine taleb olundukda ahrâr-ı ricâl-i 
müslimînden li-ecli'ş-şehâde huzûr-ı şer‘a hâzırân olan orta boylu ela gözlü kumral bıyıklı yirmi bir yaşında livâ-i 
mezkûr mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden Ahmed Efendi ibn-i Abdi Ağa bin Abdurrahman ve yine orta boylu 
siyah göz ve bıyıklı kırk yaşında livâ-i mezkûrun Bâbü'l-Garb Mahallesi ahâlîsinden Süleyman ibn-i Musa bin Ahmed 
Ağa istişhâd olunduklarında Rıdvan zâbıta me’mûru Tahir Çavuş ibn-i Şerif bin Abdullah hâl-i hayâtında ve kemâl-i 
akl u sıhhatinde olduğu hâlde müdde‘î-i merkûmun ber-vech-i muharrer müdde‘âsına mutâbık her biri edâ-yı 
şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde şâhidân-ı merkûman evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları Bâbü'l-Garb 
Mahallesi imâmı Molla Mehmed Efendi bin Molla Hasan Efendi ve (*)muhtârı Hasan b.in Abdullah bin Ahmed ve 
Re’s Mahallesi imâmı mûmâ-ileyh Molla Mehmed Efendi ve (*)muhtârı Yasin bin Heşin bin Yasin'den sırran ve 



 237

ba‘dehû cerîdede isimleri mastûr kimesnelerden bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde 
idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağın mûcebince ba‘de'l-half meblağ-ı mezkûr bin üç yüz yirmi beş guruş müteveffâ-yı 
mezbûr Tahir Çavuş bin Şerif'in tereke-i vâfiyesinden olmak üzre zevce-i mezbûra izâfetle vekîl-i müsahhar mûmâ-
ileyh Mehmed Efendi'ye tenbîh olunduğu livâ-i mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinden huzûr-ı âlilerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 61 
Hüküm No : 131 
Tarihi : 29 Muharrem 1313 
Numara : 193 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı makarr-ı livâ olan Siird kasabası mahallâtından Nazif 

Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Hacı Yusuf bin Şeyh Mahmud bin Molla Dede'nin verâseti 
zevce-i menkûha-i metrûkeleri Zeyni bint-i Osman ve Huriye bint-i Molla Abdürrezzak ve sulbî kebîr oğlu Şeyh Bekir 
ve sulbiye kebîre kızları Fatıma ve Huri ve Hacic ve sulbî sağîr oğulları Mahmud ve Abdülmecid ve Mehmed Emin 
ve sulbiye [sh: 62]  sağîre kızı Hamide'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr vech-i şer‘î üzre tahakkuk etdikde tashîh-i 
mesele-i mîrâsiyeleri doksan altı sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûrede altışar sehmden on iki sehm zevceteyn-i 
mezbûreteyn Zeyni ve Huriye'ye ve on dörder sehmden elli altı sehm mezbûrûn Şeyh Bekir ve Mahmud ve 
Abdülmecid ve Mehmed Emin'e ve yedişer sehmden yirmi sekiz sehm mezbûran Fatıma ve Huriye ve Hacic ve 
Hamide'ye isâbeti lede't-tahakkuki'ş-şer‘î mezkûr Nazif Mahallesi'nde kâ’in bir tarafı Hacı Abdülferid Efendi bin Hacı 
Mehmed Efendi bin Hacı Mahmud Efendi ve bir tarafı Süleyman bin Mahmud bin Hamido'nun hâneleri ve biri hâs ve 
biri âmm iki tarafı tarîk ile mahdûd fevkânî üç oda ve iki ayvan ve orta katda tabaka ta‘mîr olunur üç oda ve tahtânî 
beş oda ve üç ayvan ve iki sathiye ta‘bîr olunur ayak damları ve bir havlu ve su kuyusu ve biri fevkânî biri tahtânî iki 
kadem-gâh ve bir aralığı müştemil bir bâb mülk hâne ile Sütun mevki‘inde bir tarafı Hacı Yusuf Tobo ve bir tarafı 
mezbûr Bekir ve bir tarafı Hacı Đlyas el-Habbâz bağları ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir ve yine Sütun 
mevki‘inde bir tarafı Molla Osman bin Hacı Mehmed el-Habbaz ve bir tarafı Hacı Selim bin Hacı Mahmud bin Hacı 
Kasım ve bir tarafı Hacı Abdullah Debbâğ bağları ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir ve yine Sütun 
mevki‘inde bir tarafı Abdi bin Ahmed bin Hacı Yasin ve bir tarafı Yusuf bin Hacı Mahmud Hamiki ve bir tarafı Hacı 
Hamza bin Bekri en-Neccâr bağları ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir ve yine Sütun mevki‘inde bir tarafı 
Abdülhamid Serrâc bin Đbrahim bin Abdullah ve bir tarafı Esad Tebo ve bir tarafı mezbûr Şeyh Bekir bağları ve taraf-
ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir ki cem‘an dört kıt‘a kürûmu mülk müteveffâ-yı mezbûr Hacı Yusuf'un müstakıllen 
mâl ve mülkü olup ba‘de vefâtihî hasran verese-i mezbûrûna irsen intikâl etmekle hâne ve kürûm-ı mahdûde-i 
mezkûrlar taksîmleriyle her birisinin hisse-i musîbesi kendüsüne ifrâz ve teslîm olunmak üzre zevceteyn-i 
mezbûreteyn Zeyni ve Huriye ve ibn-i mezbûr Şeyh Bekir ve benât-ı mezbûrât Fatıma ve Huri ve Hacic nefslerine 
asâleten ve benûn-ı mezbûrûn Mahmud ve Abdülmecid ve Mehmed Emin ve bint-i mezbûre Hamide'nin tesviye-i 
umûrlarına bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyye-i mansûbeleri ve zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe vâlideleri mezbûre Huriye 
tarafından bi'l-vesâye zikri âtî husûsa dâ’ir vârisûn-ı mezbûrûn asâleten ve vesâyeten vukû‘ bulan taleb ve iltimâsları 
üzerine kıbel-i şerîfden me’zûnen i‘zâm kılınan mahkeme-i şer‘iyye kâtibi es-Seyyid Yusuf Hayalî Efendi hâne ve 
kürûm-ı mezkûreleri zikri câ’î bennâ ve ehl-i hibre ile ma‘an ba‘de'r-rü’ye hâne-i mahdûd-ı mezkûra varup verese-i 
mezbûrûnun asâleten ve vesâyeten intihâb ve re’yleriyle ihzâr olunan bidâyet başkâtibi Mahmud Rasim Efendi bin 
Hacı Seyyid Süleyman ve mahalle-i mezkûre (*)muhtârı Sûfî Hasan bin Rendo bin Hallo ve Kasar Mahallesi 
ahâlîsinden Abdülhamid Serrâc bin Đbrahim bin Abdullah ve Hacı Hamza bin Đbrahim bin Abdullah ve Varaz 
Mahallesi ahâlîsinden Hacı Mustafa bin Seyyid Mahmud bin Seyyid Ahmed ve Nazif Mahallesi ahâlîsinden Hacı 
Ömer bin Molla Musa bin Hacı Ömer Efendi ve Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden Đbrahim bin Mahmud bin Hacı 
Esmer ve Şeyh Ali bin Şeyh Ömer bin Şeyh Mehmed ve mi‘mârbaşılarından Usta Murad bin Abdullah ve Usta 
Mahmud bin Usta Murad nâm kimesnelerin huzûrlarıyla akd-i meclis-i şer‘-i âlî etdikde verese-i mezbûrûn 
mukaddemâ yalnız hâne-i mahdûd-ı mezkûru taksîm ve ana dâ’ir bir kıt‘a i‘lâm-ı şer‘î yedlerine i‘tâ olunmuş olup bu 
kerre i‘lâm-ı mezkûru verese-i mezbûrûn bi-ecma‘ihim asâleten ve vesâyeten bi'r-rızâ fesh edüp sâniyen kısmet-i 
sâniyeye tâlib ve hâzır oldukları hâlde eytâm hakkında enfa‘iyyeti tahakkuk eden kısmete rızâ ile kâbil-i kısmet olan 
hâne ve kürûm-ı mezkûrları taksîme şürû‘ ve mübâşeret olundukda mi‘mârân-ı merkûmân ma‘rifetleriyle altı bin 
guruş kıymet takdîr edilen hâne-i mahdûd-ı mezkûrdan mezbûr Süleyman hânesi ve tarîk-i hâs cihetinde kâ’in üç bin 
sekiz yüz yetmiş beş guruş kıymetle mütekavvim fevkânî bir ayvan ve iki oda ve bir sathiye ta‘bîr olunur ayak damı 
ve orta katda üç oda ve tahtânî dört oda ve zikri âtî hisse sâhiblerinin kuyuya gitmek üzere hakk-ı ubûrları bulunan 
bir ayvan ve fevkânî harâbe müşrif kademgâhı müştemil mikdâr hâne zevce-i mezbûre Huriye ve bint-i mezbûre 
Hacic ile mezbûre Huriye vasiyye olduğu mezbûrûn Mahmud ve Abdülmecid ve Mehmed Emin ve bint-e mezbûre 
Hamide'nin mesele-i mîrâsiye-i mezkûreden altmış iki sehmleri mukâbilinde asâleten ve vesâyeten ve kendülerine 
ifrâz ve ta‘yîn ve teslîm ve mûmâ-ileyh Hacı Abdülferid Efendi hânesiyle tarîk-i âmm cihetinde iki bin yüz yirmi beş 
guruş kıymetle mütekavvim fevkânî bir oda ve bir ayvan ve sathiye ta‘bîr olunur ayak damı ve aralık damı ve hisse-i 
sâbıkada beyân olunan fevkânî kademgâhı yapdırmakla beraber tahtânî bir ayvan ve iki oda ve kademgâhı 
müştemil mikdâr hâne zevce-i mezbûre Zeyni ve ibn-i mezbûr Şeyh Bekir ve benât-ı mezbûrât Fatıma ve Huri'nin 
mesele-i mîrâsiye-i mezkûreden kendülerine isâbet eden otuz dört sehmleri mukâbilinde ifrâz ve ta‘yîn ve teslîm ve 
su kuyusuyla kapu aralığı verese-i mezbûrûnun hisseleri nisbetinde miyânelerinde ve mezkûr havlu münâsafeten 
beynlerinde müşterek ve müşâ‘ olarak ibkâ ve yine mezkûrdan ehl-i hibre ve vukûf ma‘rifetleriyle bin sekiz yüz yirmi 
dört guruş kıymet takdîr edilen kürûm-ı mezkûreden zikr olunan sütun mevki‘inde bir tarafı Hacı Yusuf Tebo ve bir 
tarafı mezbûr Şeyh Bekir ve bir tarafı Hacı Đlyas Habbâz bağları ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd ve beş yüz guruş 
değerinde bir ve yine Sütun mevki‘inde bir tarafı Molla Osman bin Hacı Mehmed Habbâz ve bir tarafı Hacı Selim bin 
Hacı Mahmud bin Hacı Kasım ve bir tarafı Hacı Abdullah Debbâğ bağları ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd ve beş yüz 
guruş değerinde bir ve yine Sütun mevki‘inde bir tarafı Abdi bin Hacı Yasin ve bir tarafı Yusuf bin Hacı Mahmud 
Hamiki ve bir tarafı Hacı Hamza bin Bekri en-Neccâr bağları ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd ve altı yüz yirmi dört 
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guruş değerinde bir ki cem‘an üç kıt‘a mülk kürûm zikri câ’î hisse sâhiblerine dört yüz sekiz guruş vermek üzre zikr 
olunan zevce-i mezbûre Huriye ve Hacic ve mezbûre Huriye vasiyye olduğu mezbûrûn Mahmud ve Abdülmecid ve 
Mehmed Emin ve bint-i mezbûre Hamide'nin ber-vech-i muharrer mesele-i mîrâsiye-i mezkûreden vâki‘ olan 
hisseleri mukâbilinde kendülerine ifrâz ve ta‘yîn ve teslîm ve yine Sütün mevki‘inde bir tarafı mezkûr Abdülhamid 
Serrâc ve bir tarafı Esad Tebo ve bir tarafı mezbûr Şeyh Bekir bağları ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd iki yüz guruş 
değerinde bir kıt‘a bağ zece-i mezbûre Zeyni ve Şeyh Bekir ve bintân-ı mezbûretân Fatıma ve Huri'nin mesele-i 
mezkûreden vâki‘ olan hisseleri mukâbilinde ve hisse-i sâbıka ashâbından dört yüz sekiz guruş almakla beraber 
kendülerine ifrâz ve ta‘yîn ve teslîm ve üst tarafına hisse-i sâbıka ashâbından alacakları mezkûr dört yüz sekiz 
guruşu hisse-i sâbıka ashâbına teberru‘ ve anlar dahi ber-vech-i muharrer asâleten ve vesâyeten teberru‘larını kabûl 
eylediklerinden sonra verese-i mezbûrûnun ber-minvâl-i muharrer kısmet-i mezkûreye müte‘allık her biri âharın 
zimmetini ibrâ ve iskât ve her biri âharın ibrâsını kabûl etdiklerini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve 
hâzırûn-ı mezbûrûna ba‘de't-temhîr huzûr-ı şer‘a gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr edüp memhûren verdikleri bir kıt‘a 
beyânnâmeden münfehim olmağın mûcebince ba‘de'l-hükm hâne ve kürûm-ı mahdûde-i mezkûrların tapu 
kalemlerince tashîh-i kaydlarıyla ber-vech-i muharrer verese-i merkûmûna tapu senedâtının ayru ayru verilmesi 
lüzûmu medîne-i mezkûre mahkeme-i şer‘iyyesinden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 62 
Hüküm No : 132 
Tarihi : 23 Muharrem 1313 
Numara : 194 
Medîne-i Siird mahallâtından Bâbü'l-Garb mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Đsmail bin 

Mehmed Kassâb nâm kimesnenin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Zelfi bint-i el-Fatiri ve sulbî kebîr [sh: 63]  
oğulları Mehmed ve Osman ve Abdülfettah ve sulbiye kebîre kızı Meryem'e münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme 
mezbûre Zelfi dahi vefât edüp verâseti sulbî kebîr oğlu Abdülfettah'a münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme mezbûr 
Osman dahi vefât edüp verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Nasıra bint-i Salih ve sulbî kebîr oğlu Süleyman ve 
sulbiye kebîre kızları Huri ve Selime ve Latife'ye münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme mezbûr Süleyman dahi vefât 
edüp verâseti ümm-i mezbûre Nasıra ve zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Seyyid Abdülhamid ve 
hemşîreleri mezbûre Huri ve Selime ve Latife ve zevce-i mezbûre Fatıma'nın hamline münhasıra ve bi-hükmi'l-
münâsahati'ş-şer‘iyye mesele-i mîrâsiyeleri bin dokuz yüz yirmi sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden dört yüz 
seksen sehmi mezbûr Mehmed'e ve yedi yüz yirmi sehmi mezbûr Abdülfettah'a ve iki yüz kırk sehmi mezbûre 
Meryem'e ve seksen sekiz sehmi mezbûre Nasıra ve seksen dört sehmi mezbûre Huri'ye ve yine seksen dört sehmi 
mezbûre Selime'ye ve kezâlik seksen dört sehmi mezbûre Latife'ye ve yirmi bir sehmi mezbûre Fatıma'ya isâbeti ve 
haml-i mezkûrun zuhûruna değin mezbûre Huri ve Selime ve Latife ile hamlin yüz on dokzu sehmi tevkîfi bi'l-ihbâr 
ber-vech-i şer‘î tahakkuk eyledikden sonra orada imâm-ı mahalle-i mezkûre vekîli Molla Mahmud bin Molla Hasan 
Efendi ve Hacı Ömer Efendi ibn-i Süleyman ve Şeyh Đsa bin Abdullah ve Çelenk bin Ali ve Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı 
Efendi hâzır oldukları hâlde zabtiye neferâtından tahrîr edilen müteveffâ-yı mezbûr Süleyman'ın kassâm defteridir ki 
ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

Bir tarafı Hacı Musa bin İsmail Kassâb ve bir tarafı Şeyh 
Abdullah bin Şeyh Abdülhamid bin Şeyh Abdüsselam hâneleri 
ve iki tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd hâne 
2000 guruş 

Bir tarafı Yusuf bin Hacı Ahmed Hacı Ali ve bir tarafı 
Abdülkadir bin Molla Haşim harmanları ve bir tarafı Abdal 
bin Hamid tarlası ve bir tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd susuz 
tarla 
500 guruş 

Yorgan, 2 aded 
20 guruş 

Döşek, 1 aded 
20 guruş 

Kazan, 2 
aded 
35 guruş 

Teşt, 1 aded 
40 guruş 
Beyne'l-verese bâkîsi vakfdır 10 guruş 
30 guruş 

Tas, 2 aded 
8 guruş 

Kaşık, 2 aded 
4 guruş 

Haçbergi 
20 para 

Kelpeten, 1 
aded 
1 guruş 

Büyük küp, 4 aded 
20 guruş 

Yekûnü't-tereke: 2646 guruş 20 para. 

Zevce-i mezbûre 
Fatıma'nın hissesi 
28 guruş 35 para 

Mezbûre Latife'nin 
hissesi 
115 guruş 20 para 

Mezbûre Selime'nin 
hissesi 
hissesi 
115 guruş 20 para 

Mezbûre Huri hissesi 
115 guruş 20 para 

Mezbûre Nasıra’nnı 
hissesi 
hissesi 
115 guruş 20 para 

Mezbûre Meryem'in 
hissesi 
330 guruş 

Mezbûr Abdülfettah'ın 
hissesi 
990 guruş 

Mezbûr Mehmed'in 
hissesi 
660 guruş 

Hamlin vaz‘ ve zuhûruna 
kadar mevkûf 
163 guruş 25 para 

Kesr beyne'l-verese 
6 guruş 20 para 

Yekûnü's-sihâm: 2646 guruş 20 para. Yalnız iki bin altı yüz kırk altı guruş yirmi paradır. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffâ-yı mezbûr jandarma efrâdından Süleyman'ın diğer 

emvât-ı mezbûrenin vereseleriyle sahhu'l-bâkî terekeleri ber-vech-i bâlâ yalnız iki bin altı yüz kırk altı guruş yirmi 
paraya bâliğ ve resîde olduğunu mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
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Sahife No : 63 
Hüküm No : 133 
Tarihi : 19 Rebiulahir 1313 
Numara : 195 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabası mahallâtından Sûk Mahallesi ahâlîsinden sâhib-i arz-

ı hâl Hacı Abdülmecid bin Hacı Mahmud Debbâğ nâm kimesne livâ-i mezkûr (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk 
dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde kasaba-i mezkûre mahallâtından Bâbü'l-
Garb Mahallesi ahâlîsinden Musa bin Berhi muvâcehesinde mezbûr Musa yedimde olup sene-i Rûmî'nin bin üç yüz 
on senesi Eylülü'nün on beşinci günü târîhiyle müverrah Arabiyyü'l-ibâre bir kıt‘a sened mûcebince mâlımdan ve 
yedimden iktirâz ve kabz ve umûruna sarfla istihlâk eylediği on aded tâm lira-yı Osmânî ile kırk aded yirmilik sîm 
mecîdiye ve yine yedimde olup sene-i Rûmî'nin bin üç yüz on senesi Haziranı'nın yirminci günü târîhiyle müverrah 
Arabiyyü'l-ibâre bir kıt‘a sened mûcebince on altı adede yirmilik sîm mecîdiye mâlımdan ve yedimden iktirâz ve kabz 
ve umûruna sarfla istihlâk edüp zimmetinde cem‘an on aded tâm lira-yı Osmânî ve elli altı aded sîm mecîdiye 
misillerini merkûm Musa'dan alacak hakkım olup merkûmdan tamâmen meblağ-ı mezkûru hâlen taleb ederim deyü 
da‘vâ etdikde mezbûr Musa dahi cevâbında zikr olunan iki kıt‘a sened kendüsünün ve meblağ-ı mezkûr zimmetinde 
deyne olduğunu tav‘an ikrâr u i‘tirâf eyledikde zikr olunan on aded lira-yı Osmânî ile elli altı aded yirmilik sîm 
mecîdiyeyi müdde‘î-i mezbûr Hacı Abdülmecid'de edâ ve teslîme mezbûr Musa ilzâm olunduğu livâ-i mezkûr 
mahkeme-i şer‘iyyesinden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ aşer min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Mezkûr iki kıt‘a senedler makbûzum olmuşdur. Fî 2 Cemâziye'l-evvel sene [1]313. 
Hacı Abdülmecid. 

*** 
Sahife No : 63 
Hüküm No : 134 
Tarihi : 23 Rebiulahir 1313 
Numara : 196 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabası mahallâtından Sur Mahallesi ahâlîsinden olup zikri 

câ’î müteveffiyenin vârisi olduğunu iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl Ömer bin Abdülhamid bin Ömer medîne-i [sh: 64]  
mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde 
medîne-i mezkûre mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden Abdülferid bin Osman bin Hacı Mahmud 
muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp nefs-i Diyarbakır'da bundan akdem vefât eden Adile bint-i 
el-mezbûr Abdülhamid bin Ömer'in verâseti benimle li-ebeveyn kız karındaşım gâ’ibet-i ani'l-meclis Huriye'ye 
münhasıra olup müteveffiye-i mezbûre hâl-i hayâtında ve kemâl-i akl u sıhhatinde mâlından ve yedinden iktirâz ve 
kabz ve umûrunu sarf ve istihlâk eylediği altı yüz guruş müteveffât-ı mezbûreye kable'l-edâ mezbûre hemşîrem 
Adile vefât etmekle meblağ-ı mezkûr irsen benimle gâ’ibe-i mezbûre Huriye'ye mevrûs olmağla meblağ-ı mezkûrdan 
hisse-i irsiyyemi bana edâ ve teslîme mezbûr Abdülferid'e tenbîh olunmak matlûbumdur dedikde mezbûr Abdülferid 
dahi cevâbında müteveffiye-i mezbûre Adile'nin zimmetinde ber-vech-i muharrer deyni olduğunu ikrâr lâkin müdde‘î-
i mezbûrun ber-minvâl-i muharrer verâset müdde‘âsını inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer 
müdde‘âsına mutâbık (*)beyyine taleb olundukda ahrâr-ı ricâl-i müslimînden li-ecli'l-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 
olan orta boylu kumral bıyıklı ela gözlü mezkûr Sur Mahalleli Abdurrahman bin Abdullah Gücan ile orta boylu ela 
gözlü kumral bıyıklı Hasan bin Đbrahim Piç ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında fi'l-hakîka mezbûre Adile vefâtıyla 
verâseti müdde‘î-i mezbûr Ömer ile li-ebeveyn hemşîresi gâ’ibet-i ani'l-meclis Huriye'ye münhasıradır zâhirde 
bunlardan mâ‘adâ vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk-ı âhar kimesnesi olduğu ma‘lûmumuz değildir 
biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz ve şehâdet dahi ederiz dediklerinden sonra usûl-i müstahsene-i şer‘iyyesine 
tevfîkan şâhidân-ı merkûmân evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mezkûr Sur Mahallesi imâmı Süleyman 
bin Hasan bin Ömer ve (*)muhtârı Ömer bin Hasan bin Ömer'den sırran ve ba‘dehû mûmâ-ileyhimâ ile cerîdede 
isimleri mastûr kimesnelerden bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr 
olunmağın mûcebince müdde‘î-i mezbûr Ömer ile Huriye'nin verâsetlerine ba‘de'l-hükm ve't-tenbîh i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 64 
Hüküm No : 135 
Tarihi : 13 Rebiulahir 1313 
Numara : 197 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde keşf ve mu‘âyenesiyçün bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl kılınan mahkeme-i 

şer‘iyye kâtibi Yusuf Hayalî Efendi Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabası mahallâtından Sûk 
Mahallesi'nde sâkine Hadice bint-i Merhamo nâm hâtûnun mahalle-i mezkûrede sâkine olduğu hâneye varup zeyl-i 
vesîkada isimleri muharrer müslimîn hâzır oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âlî etdikde müslimûn-ı merkûmûn 
ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan mezbûre Hadice Hâtûn meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda hâlen eytâm müdîrleri Bekir Sıdkı 
Efendi hâzır olduğu hâlde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp sadrî sağîr oğlum olup bâ-hüccet-i şer‘iyye 
vasîsi olduğum Şükrü bin el-müteveffâ Ali ile ma‘an sâkine olduğum hâne kürûr-ı eyyâm ve mürûr-ı a‘vâm ile ta‘mîr 
ve termîme muhtâc olmağla sağîr-i mezbûrun babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs mâlı olan eytâm sanduğunda 
li-ecli'l-irbâh mevzû‘ meblağdan sarfla menzil-i mezkûrun ta‘mîr ve termîmine izn hücceti i‘tâ olunmak murâdımdır 
dedikde hâzırûn-ı merkûmûn ma‘rifetiyle hâne-i mezkûru lede'l-keşf üç yüz beş guruş yirmi para masrafla ta‘mîri bi'l-
keşf ifâdelerini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-i şer‘le meclis-i şer‘a gelüp alâ-
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vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin vasiyye-i mezbûre Hadice Hâtûn'a kıbel-i şer‘den izn verilmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb 
ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâlis aşer min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle-i mezkûre Hasan Efendi bin Ahmed, (*)muhtâr Süleyman bin Abdullah, 

ihtiyâr Đsmail bin Hamido. 

*** 
Sahife No : 64 
Hüküm No : 136 
Tarihi : 18 Rebiulahir 1313 
Numara : 198 
Medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Mustafa bin Hacı 

Đsmail'in sulbiye sağîre kızı Ayşe'nin vakd-i rüşde vusûlüne değin tesviye-i umûruna ve pederi müteveffâ-yı 
mezbûrdan müntakil mâlının hıfz ve hırâsetine kıbel-i şerî‘at-i garrâdan bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem 
olduğu ecilden amucası olup mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüği 
zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-
vesîka mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Abdülvahhab bin el-mezbûr Hacı Đsmail sağîre-i mezbûrenin vakt-i rüşde 
vasulüne değin tesviye-i umûruna ve pederi müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâlının muhâfazasına kıbel-i şer‘den 
vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-
yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eyledikden sonra vasiyy-i mezbûrun talebiyle sağîre-i mezbûre nafakaya 
muhtâce olup müteveffâ pederi mezbûrdan mevrûs ve müntakil mâlından sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahâ 
ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesine hadd-i kifâyede olduğu müslimûn-ı mezbûrûn ihbârlarıyla yevmiyye ikişer guruşdan 
şehrî altmış guruş farz ve takdîr olunup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sağîre-i mezbûrenin nafaka ve kisve bahâ ve 
sâ’ir levâzım-ı zaruriyyesine harc u sarfa ve lede'l-ihtiyâc istidâneye ve inde'z-zafer sağîre-i mezbûrenin mâlına 
rücû‘a vasiyy-i mezbûr Abdülvahhab'a kıbel-i şer‘den izn verilmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâmin aşer min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle-i Hisar Molla Yusuf Efendi ibn-i Molla Abdürrezzak, (*)muhtârı Đsa bin Yasin, 

Đhtiyâr a‘zâsından Hamid Efendi ibn-i Abdülfettah, kezâ Hacı Hamza bin Đbrahim. 

*** 
Sahife No : 65 
Hüküm No : 137 
Tarihi : 15 Muharrem Receb 1313 
Numara : 199 
Medîne-i Siird mahallâtından Varaz Mahallesi sâkinlerinden ve jandarma üçüncü taburun süvârî birinci 

bölüğünün çavuşlarından olup bundan akdem vefât eden Tahir Çavuş bin Şerif'in verâseti zevce-i menkûha-i 
metrûkesi Rağda bint-i Reşo ve sulbî sağîr oğlu Mehmed Tevfik ve sulbiye sağîre kızı Feride ve sulbiye kebîre kızı 
Esma'ya münhasıra olup mahalle-i mezbûre imâmı Hacı Mustafa bin Seyyid Mahmud ve hey’et-i ihtiyâriyesinden 
Seyyid Zeynelabidin bin Seyyid Abdürrezzak ve Seyyid Süleyman bin Molla Bekir ve Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı 
Efendi hâzır oldukları hâlde bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr edilen müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i kassâbıdır ki ber-
vech-i âtî zikr olunur. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Varaz Mahallesi'nde vâki‘ bir tarafı Çakmakçı Mahir Ağa ve bir tarafı Süryani Kilisesi ve bir tarafı Maksi Ohan hâneleri ve taraf-ı 
râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb hâne 
2000 guruş 

Yorgan, 2 aded 
40 guruş 

Döşek, 2 aded 
45 guruş 

Halı, 1 aded 
40 guruş 

Keçe, 1 aded 
20 guruş 

Kilim, 1 aded 
60 guruş 

Teşt, 1 aded 
30 guruş 

Sahan, 2 aded 
10 guruş 

Tava, 1 aded 
4 guruş 

Kazan, 1 aded 
35 guruş 

Sini, 1 aded 
35 guruş 

Tas, 1 aded 
5 guruş 

Yasdık, 2 aded 
8 guruş 

Küp, 2 aded 
14 guruş 

Su destisi, 4 aded 
2 guruş 

Hurdevât-ı menzil 
50 guruş 

Tabur-ı mezkûr sandığında müterâkim istihkâkı 
1504 guruş 

Yekûnü't-tereke: 3902 guruş 10 para. 
Mesele-i sümün-i bâkî: 

Zevce-i mezbûre 
Rağda'nın hissesi 
487 guruş 28 para 

İbn-i sağîr-i mezbûr Mehmed 
Tevfik'in hissesi 
1704 guruş 38 para 

Bint-i sağîre-i mezbûre 
Feride'nin hissesi 
853 guruş 19 para 

Bint-i kebîre-i mezbûre 
Esma'nın hissesi 
853 guruş 19 para 

Kesr beyne'l-verese: 26 para. 
Yekûnü's-sihâmi'l-vereseti'l-mezbûre: 3902 guruş 10 para. 
Yalnız üç bin dokuz yüz iki guruş on paradır. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffâ-yı mezbûrun terekesi yalnız üç bin dokuz yüz iki 

guruş on paraya bâliğ ve resîde olup sağîr ve sağîre-i mezbûrenin hisse-i müfrezelerini li-ecli'l-hıfz vasiyyeleri Rağda 
Hâtûn'a teslîm kılındığını mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
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Sahife No : 65 
Hüküm No : 138 
Tarihi : 20 Muharrem 1313 
Numara : 200 
Medîne-i Siird mahallâtından Varaz Mahallesi sâkinlerinden ve jandarma üçüncü taburunun süvârî birinci 

bölük çavuşlarından olup bundan akdem vefât eden Tahir Çavuş bin Şerif'in sulbî sağîr oğlu Mehmed Tevfik ve 
sulbiye sağîre kızı Feride'nin sinn-i rüşde vusûllerine değin umûrlarını tesviye ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan 
müntakil emvâl-i mevrûslarını hıfz ve hırâsete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u tayini ehemm ü elzem olduğu ecilden 
eytâm-ı mezbûrenin vâlideleri olup sıdk u istikâmetle mevsûfe ve emânetle ma‘rûfe mahmûdetü'l-hâl ve 
müstakîmetü'l-etvâr ve her vechile vesâyet-i mezkûre uhdesinden gelmeğe muktedire idüği zeyl-i vesîkada 
muharrerü'l-müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isetü'l-vesîka mahalle-i 
mezkûre ahâlîsinden Rağda Hâtûn bint-i Reşo eytâm-ı mezkûrenin vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i 
umûrlarına ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâllarının muhâfazasına kıbel-i şerî‘at-i garrâdan vasiyye 
nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesine kemâ-
yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi bin Ahmed Ağa, Mukayyid Mehmed Efendi bin Ferhad Ağa, 

Mübâşir Abdülferid Ağa bin Osman. 

*** 
Sahife No : 65 
Hüküm No : 139 
Tarihi : 1 Cemaziyelevvel 1313 
Numara : 201 
Ma‘rûz-ı dâ‘iyeleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabası civârında Şeyhü'n-neccâr Zâviye-i şerîfesinin 

beyne'l-ahâlî müntahab mütevellîsi kasaba-i mezkûre mahallâtından Soyka Mahallesi ahâlîsinden Heşin Hekim nâm 
kimesne zâviye-i mezkûre vakfının hilâf-ı şart-ı vâkıf olduğu Evkâf Müdîri Hüseyin Efendi vakf-ı mezbûrun hesâbını 
medîne-i mezkûre mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi ahâlîsinden Şeyh Mahmud bin Şeyh Kasım Efendi ve Molla 
Mehmed bin Molla Hasan Efendi ve Şeyh Abdullah bin Şeyh Abdülvahhab ve Mehmed Emin bin Hacı Hırşo ve Şeyh 
Mehmed ibnü'l-mezbûr Şeyh Kasım Efendi ve Ahmed bin Şeyh Ahmed ve Süleyman bin Şeyh Đbrahim ve Hacı 
Đsmail bin Hüseyin ve Mehmed bin Şeyh Halil nâm kimesneler hâzır olalar rü’yet ederek sû-i isti‘mâl etmesinden 
dolayı azliyle tevliyet-i mezkûreye müstakîm ve muktedir vakf-ı mezkûrun müsâ‘adesinden domayı senevî iki yüz 
guruş vazîfe ile vakf-ı mezkûra mütevellî nasb u ta‘yîni içün tensîbini hâvî Evkâf Müdîri Hüseyin Efendi'nin şer‘-i 
şerîfe takdîm eylediği bin üç yüz on bir sene-i Şemsiyyesi'nin Ağustosu'nun yirmi beşinci günü târîh ve on iki 
numarolu [sh: 66]  bin üç yüz on bir sene-i Şemsiyyesi'nin şehr-i Eylülü yedinci günü târîhlü iki kıt‘a müzekkeresi ile 
hâzırûn-ı mezbûrûnun dahi ihbârlarıyla emniyyet ve istikâmet ve tevliyet-i mezkûreye iktidârı zâhir olan kasaba-i 
mezkûre mahallâtından mezkûr Bâbü'l-Garb Mahallesi ahâlîsinden Şeyh Hasan Efendi ibn-i Süleyman vakf-ı 
mezkûra mütevellî nasb u ta‘yîn olmasını ve husûs-ı mezkûr lede't-tedkîk mûmâ-ileyh Heşin Hekim'in sû-i isti‘mâlde 
bulunduğu ba‘de't-tahakkuk mezbûr Heşin Hekim azliyle yerine mûmâ-ileyh Şeyh Hasan Efendi mütevellî nasb u 
ta‘yîn olunduğu Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi'l-vâhid min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 66 
Hüküm No : 140 
Tarihi : 2 Cemaziyelevvel 1313 
Numara : 202 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Sadah karyesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Keldani milletinden olup 

bundan akdem fevt olan Gazar veled-i Hano'nun verâseti anası Şimoni bint-i Şabo ve zevce-i metrûkesi diğer 
Şimoni bint-i Şamas Yosef ve sulbî sağîr oğulları Hanna ve Davud ve sağîre kızı Hatona'ya münhasıra ve mesele-i 
mîrâsiyeleri yüz yirmi sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden yirmi sehmi ümm-i mezbûre Şimoni'ye ve on beş 
sehmi zevce-i mezbûre diğer Şimoni'ye ve otuz dörder sehmden altmış sekiz sehmi ibnân-ı mezbûrân Hanna ve 
Davud'a ve on yedi sehmi bint-i mezbûre Hatona'ya münhasıra ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı 
Efendi ve karye-i mezkûre (*)muhtârı Korgis veled-i Đsa ve Keşiş Fesa Musa ve mu‘allimi Şamas Yakob hâzır 
oldukları hâlde sıgâr-ı mezbûrenin vasîleri karye-i mezkûre (*)muhtârı mezkûr Korgis ma‘rifetiyle ve ma‘rifet-i şer‘le 
tahrîr ve asâleten ve vesâyeten vereseye fürûht edilen meyyit-i mezkûrun tereke-i kassâbıdır ki ber-vech-i âtî zikr 
olunur. 

Fi'l-yevmi's-sânî min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Hınta-i Siirdî, 7 
550 guruş 

Şa‘îr-i Siirdî, 4 
250 guruş 

Dişi ester, 1 aded 
300 guruş 

Öküz, 2 aded 
300 guruş 

Öküz buzağı, 1 aded 
15 guruş 

Koyun, 4 re’s 
100 guruş 

Bağ, 1 aded 
150 guruş 

Sulu tarla, 2 aded 
200 guruş 

Bir bâb hâne 
300 guruş 

Kavak ağacı, 20 aded 
150 guruş 

Yatak, 2 aded 
50 guruş 

Keçe, 2 aded 
50 guruş 

Bakraç, 1 aded 
5 guruş 

Tas, 2 aded 
5 guruş 

Sahan, 3 aded 
25 guruş 

Kazan, 2 aded 
15 guruş 

Hurdevât-ı menzil 
50 guruş 

Yekûnü't-tereke: 2495 guruş. 
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Minhe'l-ihrâcât: 
Resm-i âdî 
62 guruş 15 para 

Kaydiyyesi 
3 guruş 30 para 

Dellâliyyesi 
34 guruş 

Pul esmânı 
2 guruş 10 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 142 guruş 15 para. 
Sahhu'l-bâkî: 2352 guruş 25 para. 
Mesele: 

Anası Şimoni hissesi 
392 guruş 

Zevcesi diğer Şimoni hissesi 
293 guruş 30 para 

Oğlu Hanna hissesi 
666 guruş 16 para 

Oğlu Davud hissesi 
666 guruş 16 para 

Kızı Hatona hissesi 
333 guruş 8 para 

Kesr beyne'l-verese: 35 para. 
Yekûnü's-sihâmi'l-vereseti'l-merkûme: 2352 guruş 25 para. 
Yalnız iki bin üç yüz elli iki guruş yirmi beş paradır. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vech üzre meyyit-i mezbûrun sahhu'l-bâkî terekesi iki bin üç yüz elli iki 

guruş yirmi beş paraya bâliğ ve resîde olup verese-i kibârın hisselerini ba‘de'l-ahz eytâm-ı mezkûrenin li-ecli'l-hıfz 
hisse-i müfrezeleri vasiyy-i mezbûra teslîm edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh verildi. 

*** 
Sahife No : 66 
Hüküm No : 141 
Tarihi : 13 Cemaziyelevvel 1313 
Numara : 203 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Bamred nâhiyesinde vâki‘ Tel karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden 

Ahmed bin Mehmed bin Hasan'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Rağda bint-i Abdullah ve sulbî sağîr oğulları 
Haso ve Mahmo'ya münhasıra ve mesele-i mîrâsiyesi on altı sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden iki sehm 
zevce-i mezbûre Rağda'ya ve yedişer sehmden on dört sehm inbân-ı sağîrân-ı mezbûrân Haso ve Mahmo'ya 
isâbeti bi'l-ihbâr ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î karye-i mezkûre (*)muhtârı Mirza ve ihtiyârı Maksi veled-i Keşiş Gazar hâzır 
oldukları hâlde vasîleri karye-i mezbûreli Süleyman bin Ali ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr olunan müteveffâ-yı 
mezbûrun tereke-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâlis aşer min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Bir tarafı Sami Ali hânesi ve üç tarafı tarîk-i âmm ile 
mahdûd bir bâb hâne 
400 guruş 

Sıpa, 1 aded 
100 guruş 

Buğday-ı Siirdî, 
2,5 
125 guruş 

Şa‘îr-i Siirdî, 
2,5 
80 guruş 

Saman 
100 guruş 

Yatak 
10 guruş 

Tencere, 1 
aded 
30 guruş 

Sini, 2 aded 
20 guruş 

Tas, 1 aded 
5 guruş 

Lengeri, 1 
aded 
5 guruş 

İbrik, 1 aded 
5 guruş 

Keçe, 1 aded 
5 guruş 

Öküz, 1 aded 
100 guruş 

Hurdevât-ı menzil 
50 guruş 

[sh: 67] 
Yekûnü't-tereke: 1035 guruş. 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
25 guruş 35 para 

Kaydiyyesi 
1 guruş 20 para 

Dellâliyyesi 
12 guruş 30 para 

Pul esmânı 
1 guruş 10 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 41 guruş 15 para. 
Sahhu'l-bâkî li'l-verese. 
Mesele: 

Zevce-i mezbûre Rağda'nın hissesi 
142 guruş 

İbn-i mezbûr Haso'nun hissesi 
434 guruş 

İbn-i mezbûr Mahmo'nun hissesi 
434 guruş 

Kesr beyne'l-verese: 1 guruş. 
Yekûnü's-sihâmi'l-vereseti'l-mezbûre: 993 guruş 25 para. 
Yalnız dokuz yüz doksan üç guruş yirmi beş paradır. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffâ-yı mezbûrun sahhu'l-bâkî terekesi dokuz yüz doksan 

üç guruş yirmi beş paraya bâliğ ve resîde olup zevce-i mezbûre hisse-i müfrezesini ba‘de'l-ahz sağîrân-ı 
mezbûrânın hisselerini li-ecli'l-hıfz vasiyy-i mezbûrları Süleyman bin Ali'ye teslîm edildiğini mübeyyin işbu mahalle 
şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 67 
Hüküm No : 142 
Tarihi : 2 Cemaziyelevvel 1313 
Numara : 204 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Sadah karyesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Keldani milletinden olup 

bundan akdem fevt olan gazar veled-i Hano'nun sulbî sağîr oğulları Hanna ve Davud ve sağîre kızı Hatona nâm 
eytâmın vakd-i rüşde vusûllerine değin umûrlarını tesviyeye ve pederleri meyyit-i mezkûrdan müntakil mâllarını hıfz 
ve hırâsete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden karye-i mezkûre (*)muhtârı olup 
emânetle ma‘rûf ve vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî kimesneler 
ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka karye-i mezbûre (*)muhtârı mezkûr 
Korkis veled-i Đsa nâm kimesne eytâm-ı mezkûre vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarına ve pederleri 
müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mâllarının muhâfazasına vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-
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vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 
eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sânî min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Karye-i mezkûre Keşîşi Musa, Mu‘allim-i karye-i mezbûrre Şamas Yakob. 

*** 
Sahife No : 67 
Hüküm No : 143 
Tarihi : 3 Cemaziyelevvel 1313 
Numara : 205 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Fersaf karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Şeyh Mehmed Efendi ibn-i 

Abdullah'ın sulbî sağîr oğulları Alaeddin ve Ziyaeddin nâm yetîmlerin vakd-i rüşde vusûllerine tesviye-i umûrlarına 
ve pederleri müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden müntakil mâllarının muhâfazasına kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni 
ehemm ü elzem olduğu ecilden sağîrân-ı mezbûrânın li-ebeveyn er karındaşları olup sıdk u emânetle ma‘rûf 
mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-
esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka karye-i mezkûre 
ahâlîsinden Vefaeddin ibnü'l-mûmâ-ileyh Şeyh Mehmed Efendi'nin sağîrân-ı mezbûrânın vakt-i rüşde vusûllerine 
değin umûrlarını tesviyesine ve pederleri müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden mevrûs ve müntakil mâllarının muhâfazasına 
kıbel-i şerî‘at-i garrâdan vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve 
hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı karye-i mezkûre Şeyh Yusuf bin Şeyh Mikail bin Şeyh Taha, (*)muhtâr-ı karye-i 

mezkûre Ahmed bin Hacı Đsmail, Đhtiyâr a‘zâsından Mustafa bin Hacı Mustafa, kezâ Musa bin Mustafa bin Halef. 

*** 
Sahife No : 67 
Hüküm No : 144 
Tarihi : 13 Cemaziyelevvel 1313 
Numara : 206 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Bamrad nâhiyesinde vâki‘ Tel karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden 

Ahmed bin Mehmed'in sulbî sağîr oğulları Haso ve Mahmo nâm eytâmın sinn-i rüşde vusûllerine değin umûrlarını 
tesviyeye ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mâllarını hıfz ve hırâsete kıbel-i şer‘den bir vasî 
nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden ammizâdeleri olup sıdk u istikâmetle ma‘rûf ve emânetle mevsûf ve 
vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-
enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka karye-i mezkûre ahâlîsinden Süleyman bin Ali nâm kimesne 
sağîrân-ı mezbûrân vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarına ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs 
ve müntakil mâllarının muhâfazasına kıbel-i şerî‘at-i garrâdan vasî nasb [sh: 68]  u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-
vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 
eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâlis aşer min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Civar Çemkürek karyesi (*)muhtârı Selo bin Ahmed, ihtiyâr Sahovi Kada. 

*** 
Sahife No : 68 
Hüküm No : 145 
Tarihi : 16 Cemaziyelevvel 1313 
Numara : 207 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Serrâc Hacı 

Đbrahim'in sulbî sağîr oğlu Abdülmecid'in sinn-i rüşde vusûlüne değin kisve ve nafaka bahâ ve sâ’ir levâzım-ı 
zarûriyyesini infâka bâ-hüccet-i şer‘iyye me’zûnen münfik nasb u ta‘yîn kılınan medîne-i mezkûre mahallâtından 
Nazif Mahallesi ahâlîsinden Abdullah bin Molla Musa nâm kimesne emr-i infâkdan bâ-istid‘â isti‘fâ eylediği ve yerine 
müstakîm ve afîf ve muktedir mahmûdü'l-hâl diğer bin münfik nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden amucası 
olup müstakîmü'l-etvâf ve emr-i infâka muktedir ve afîf idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn bâ-
ilmuhaber ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan bâ‘isü'l-vesîka mezkûr Re’s Mahallesi 
ahâlîsinden Mehmed Said bin Süleyman nâm kimesnenin talebiyle yetîm-i mezbûr vakt-i rüşd ü sedâdına değin 
râ’ic-i vakte göre hadd-i kifâyede idüği müslimûn-ı mezbûrûn ihbârlarıyla yevmiyye ikişer guruşdan şehrî altmış 
guruş nafaka farz ve tadîr olunup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir 
levâzım-ı zarûriyyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer sağîr-i mezbûrun mâlına rücû‘a 
mezbûr Mehmed Said'e kıbel-i şer‘den izn verilmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâdis aşer min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle-i Re’s Molla Mehmed bin Molla Hasan Efendi, (*)muhtârı Yasin bin Heşin bin 

Yasin, ihtiyârı Bekir bin Ahmed Zülfi. 

*** 
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Sahife No : 68 
Hüküm No : 146 
Tarihi : 21 Cemaziyelevvel 1313 
Numara : 208 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Husûs-ı âti'z-zikrin mahallinde ketb ü tahrîr ve taksîmi içün bi'l-iltimâs me’zûnen i‘zâm kılınan mahkeme-i 

şer‘iyye başkâtibi es-Seyyid Yusuf Hayalî Efendi Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan medîne-i Siird'e 
tâbi‘ Fersaf karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Şeyh Mehmed Efendi ibn-i Musa'nın zikri câ’î Reşan 
nâhiyesinde vâki‘ zîr-i tasarrufunda bulunan Çemkürek karyesine varup zikri âtî müslimîn huzûrlarıyla akd-i meclis-i 
şer‘-i âlî etdikde meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda vereseden Şeyh Necmeddin ve Kemaleddin muvâcehelerinde sâhib-i 
arz-ı hâl olan Şeyh Muhiddin ve Kutbeddin ve Abdullah ve Vefaeddin ve Şerefüddin ve hemşîreleri Zeliha ve 
Muhabbet ve Hadice ve Meryem ve vâlideleri Fatıma ve Halime nâm vârisûn takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm 
edüp peder ve mûrisimiz müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Fatıma bint-i Molla 
Musa ve Hanife bint-i Şeyh Abdurrahim ve Halime bint-i Mehmed ve sulbî kebîr oğulları Şeyh Fehreddin ve 
Muhiddin ve Necmeddin ve Sadeddin [Kutbeddin] ve Abdullah ve Kemaleddin ve Nureddin ve Vefaeddin ve 
Şerefüddin ve sağîr oğulları Alaeddin ve Ziyaeddin ile sulbiye kebîre kızları Zeliha ve Muhabbet ve Hadice ve Huriye 
ve Meryem'e münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme bint-i mezbûre Huriye dahi vefât edüp verâseti zevci Şeyh 
Mehmed Efendi ve ümm-i mezbûre Hanife ve sulbî sağîr oğulları Bedreddin ve Đlmüddin ve sağîre kızları Safiye ve 
Ayşe'ye münhasıra olduğu ve bi'l-münâsahati'ş-şer‘iyye mesele-i mîrâsiyeleri on altı bin altı yüz dört sehmden ibâret 
olup sihâm-ı mezkûreden altı yüz doksan altı sehm zevce-i mezbûre Fatıma'ya ve kezâlik altı yüz doksan altı sehm 
diğer zevce-i mezbûre Halime'ye ve yedi yüz seksen sehm diğer zevce-i mezbûre Hanife'ye ve bin sekizer sehmden 
on iki bin doksan altı sehm benûn-ı mezbûrûna ve beş yüz dörder sehmden iki bin on altı sehm benât-ı mezbûrât 
Zeliha ve Muhabbet ve Hadice ve Meryem'e ve yüz yirmi altı sehm mezbûr Şeyh Mehmed'e ve doksan sekiz 
sehmden yüz doksan altı sehm mezbûrân Bedreddin ve Đlmüddin'e ve kırk dokuzar sehmden doksan sekiz sehm 
mezbûretân Safiye ve Ayşe'ye isâbeti lede't-tahakkuki'ş-şer‘î müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin hâl-i hayâtında ile'l-vefât 
müstakıllen zîr-i tasarruf ve temellükünde bulunan medîne-i mezbûreye tâbi‘ Reşan nâhiyesinde vâki‘ Çemkürek 
karyesinde bulunan arâzî-i emîriyeden Bani Amo Masteki nâmında üç tarafı kayalık ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bir 
ve Tavrinik nâmında bir tarafı Selo bin Ahmed Taso tarlası ve üç tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Ağkulik nâmında bir 
tarafı Şeyh Necmeddin ve bir tarafı Selo bin Ahmed Toso tarlaları ve bir tarafı tarîk ve taraf-ı râbi‘i dere ile mahdûd 
bir ve Kevvâre Hânı nâmında iki tarafı tarîk ve iki tarafı dere ile mahdûd bir ve Arz-ı Beşar nâmında bir tarafı tarîk ve 
bir tarafı Selo bin Ahmed Taso tarlası ve iki tarafı dere ile mahdûd bir ve Ağkulik-i Đsa nâmında bir tarafı Ağkulik 
tarlası ve üç tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Çim nâmında bir tarafı Reşan ve Bertan nehri ve bir tarafı Besteki 
Abdurrahman ve bir tarafı Amo Mastike tepesi ve bir tarafı Vefaeddin tarlasıyla harmanla mahdûd bir ve Bestek 
nâmında iki tarafı Muzi deresi ve bir tarafı Bağ-ı Barize tepesi ve taraf-ı râbi‘i Bertan nehriyle mahdûd bir ve Besteke 
Abdurrahman nâmında bir tarafı Besteke Porto tarlası ve bir tarafı tarîk ve bir tarafı Bani Amo Masteke tepesi ve 
taraf-ı râbi‘i Selo bin Ahmed Taso tarlasıyla mahdûd bir ve bir tarafı Vefaeddin tarla parçası ve bir tarafı Şeyh 
Abdullah harmanı ve bir tarafı çim ve taraf-ı râbi‘i Vefaeddin harmanıyla mahdûd bir kıt‘a harman ve bir tarafı 
Vefaeddin [sh: 69]  tarlası ve bir tarafı Mezgift tarlası ve bir tarafı Şeyh Abdullah harmanı ve taraf-ı râbi‘i karye 
ebniyesiyle mahdûd bir ki cem‘an on kıt‘a tarla ve bir kıt‘a harman ile Kaşe Nevali Muzi nâmında bir tarafı tarîk ve bir 
tarafı Kevvare hâlî tepesi ve iki tarafı Bani Parize ile mahdûd bir ve Bani Gürize nâmında bir tarafı Bertan nehri ve 
bir tarafı Mamosime karyesi ve iki tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Terbeka ma‘a Arz-ı Şivan nâmında bir tarafı Aloyi 
Şemlo tarlası ve bir tarafı tepe ve bir tarafı Mefrekan deresi ve bir tarafı dere ile mahdûd bir ve Kör Kakrofer 
nâmında bir tarafı tepe ve üç tarafı dere ile mahdûd bir ve Bani Derize nâmında bir tarafı tepe ve üç tarafı dere ile 
mahdûd bir ve Bani Görka nâmında bir tarafı tepe ve üç tarafı dere ile mahdûd bir ve Bani Kani nâmında bir tarafı 
dere ve üç tarafı tepe ile mahdûd bir ve Görka Mamosime nâmında bir tarafı tarîk ve bir tarafı tepe ve iki tarafı dere 
ile mahdûd bir ve Bani Miyi nâmında bir tarafı tepe ve bir tarafı tarîk ve bir tarafı Mamosime deresi ve taraf-ı râbi‘i 
dere ile mahdûd bir ve Bani Ahmed Ger nâmında bir tarafı tepe ve üç tarafı dere ile mahdûd bir ve Çim-i Mamosiye 
nâmında bir tarafı Bertan nehri ve iki tarafı tepe ve taraf-ı râbi‘i dere ile mahdûd bir ve Mamosime karyesi nâmında 
bir tarafı Bertan nehri ve bir tarafı tarîk ve bir tarafı harmanlar ve taraf-ı râbi‘i tepe ile mahdûd bir ve Bani Hanigi 
nâmında iki tarafı tepe ve bir tarafı Bani Bezo ya‘ni Hüseyni karyesi sınurı ve taraf-ı râbi‘i Ricali deresiyle mahdûd bir 
ve Bovandterba nâmında iki tarafı tarîk ve bir tarafı Muzi deresi ve taraf-ı râbi‘i kabristân ile mahdûd bir ve 
Bovandferkefet nâmında iki tarafı tarîk ve bir tarafı tepe ve taraf-ı râbi‘i Çemkürek karyesi ebniyesiyle mahdûd bir ve 
Besteke Porto nâmında bir tarafı Besteke Abdurrahman ve bir tarafı Mezgefet tarlası ve bir tarafı Amo Mesteke 
tepesi ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd bir ve bir tarafı Vefaeddin ve Necmeddin harmanları ve bir tarafı Ahmed Taso 
harmanı ve bir tarafı çim ve taraf-ı râbi‘i Necmeddin harmanıyla mahdûd bir ki cem‘an on beş kıt‘a tarla ve bir kıt‘a 
harman ve bir kıt‘a karye ile Mefrakan nâmında bir tarafı tarîk ve bir tarafı Aloyi Semlo tarlası ve bir tarafı dere ve 
taraf-ı râbi‘i Terbeka tarlasıyla mahdûd bir ve Bani Parize nâmında bir tarafı kayalık ve iki tarafı tarîk ve bir tarafı 
Muzi deresiyle mahdûd bir ve bir tarafı Bertan nehri ve bir tarafı Vefaeddin harmanı ve bir tarafı çim ve taraf-ı râbi‘i 
karye ebniyesiyle mahdûd bir ve iki tarafı Necmeddin harmanı ve bir tarafı Şeyh Abdullah harmanı ve tarafı- râbi‘i 
Vefaeddin tarlasıyla mahdûd bir ki cem‘an üç tarla bir harman ve bir tarafı Şemloyi Tebo ve bir tarafı mescid ve bir 
tarafı tarla ve taraf-ı râbi‘i Yusuf bin Ramo hânesiyle mahdûd bir ve bir tarafı Yasin Halo ve bir tarafı Yusuf bin Ramo 
ve bir tarafı harâbe ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir ve bir tarafı Simo Gada ve bir tarafı Mehmed bin 
Ahmed ve bir tarafı tarla ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir ki cem‘an üç bâb mülk hâne ve on beş re’s öküz 
ve üç re’s camus ve bir re’s camus mandası ve altı aded çift âleti ve kırk beş Siirdî buğday ve on altı Siirdî şa‘îr ve 
beş ölçek mercimek ve bir mikdâr saman ve iki aded çırçır ve hakk-ı şürb bir Siirdî altı katre buğday ki zikr olunan 
terekeden nizâm ve vech-i şer‘îsi vechile hisse-i mevrûsemizi ifrâz ve bizlere teslîm ve irâ’eye mûmâ-ileyh Şeyh 
Necmeddin'e tenbîh olunmak murâdımızdır dediklerinde arâzî kısmı kânûnnâme-i mahsûsası ve emvâl-i menkûle ve 
gayr-i menkûle usûl-i şer‘îsi vechile me’mûru huzûrunda olarak karye-i mezkûrede erbâb-ı hibre ta‘yîn kılınan 
nâhiye-i mezkûr kurâsından Deyr-i Galib karyesi (*)muhtârı Yusuf bin Süleyman ve Çemkürek karyeli Yasin bin Hacı 
ma‘rifetleriyle karye-i mezkûre imâm vekîli Mustafa bin Simo ve (*)muhtârı Selo bin Ahmed Taso ve ihtiyâr a‘zâsı 
Simo Gada ve Berho bin Ömer ile Siirdli Hasan Efendi bin Ahmed ve Necmeddin ve Kemaleddin ve Kutbeddin ve 



 245

Abdullah ve Vefaeddin ve arâzî me’mûru vekîli Musa Efendi bin Kasım hâzır oldukları hâlde verese-i mezbûrûndan 
gâ’ib bulunmağla kısme-i kırzâ uyamayacağına binâ’en kısmet-i kazâ ile kısmete şürû‘ ve mübâşeret olundukda 
mûmâ-ileyh Necmeddin nefsine asıl ve vâlidesi mezbûre Hanife ve birâderleri Şeyh Fehreddin ve Sadeddin ve 
Nureddin ve Kemaleddin ve yeğenleri Bedreddin ve Đlmüddin ve Safiye ve Ayşe ve mezbûr Şeyh Mehmed'e kayyim 
ve mûmâ-ileyh Şeyh Abdullah dahi nefsine asıl ve birâderleri Şeyh Muhiddin ve Kutbeddin ve hemşîreleri Zeliha ve 
Muhabbet ve Hadice ve vâlideleri mezbûre Fatıma'ya kayyim ve mûmâ-ileyh Vefaeddin dahi nefsine asıl ve sağîr 
birâderleri Alaeddin ve Ziyaeddin'e vesâyeten diğer birâderi Şerefeddin ve vâlidesi mezbûre Halime ve hemşîresi 
mezbûre Meryem'e kayyim nasb u ta‘yîn olunduklarında lede'l-iktirâ‘i'ş-şer‘î arâzîden mezbûr Necmeddin ve 
rüfekâsına altı ve mezbûr Abdullah ve rüfekâsına dahi altı ve mezbûr Vefaeddin ve rüfekâsına beş hisse ve emlâk 
ve emvâl-i sâ’ireden mezbûr Necmeddin ve rüfekâsına altı sehm ve mezbûr Abdullah ve rüfekâsına beş sehm ve 
mezbûr Vefaeddin ve rüfekâsına da beş sehm ihtisâren i‘tibârınca iki bin iki yüz beş guruş otuz para değerinde 
mezkûr arâzîden Bani Amo Masteke nâmında üç tarafı kayalık ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Navorik nâmında 
bir tarafı Selo bin Ahmed Taso tarlası ve üç tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Ağkulik nâmında bir tarafı Şeyh Necmeddin 
ve bir tarafı Selo bin Ahmed Taso tarlaları ve bir tarafı tarîk ve taraf-ı râbi‘i dere ile mahdûd bir ve Kevvare hâlî 
nâmında iki tarafı tarîk ve iki tarafı dere ile mahdûd bir ve Arz-ı Bester nâmında bir tarafı tarîk ve bir tarafı Selo bin 
Ahmed Taso tarlası ve iki tarafı dere ile mahdûd bir ve Ağkulik-i Đsa nâmında bir tarafı Ağkulik tarlası ve üç tarafı 
tarîk ile mahdûd bir ve Çim nâmında bir tarafı Reşan ve Bertan nehri ve bir tarafı Besteke Abdurrahman ve bir tarafı 
Amo Masteke tepesi ve bir tarafı Vefaeddin tarlasıyla harmanla mahdûd bir ve Bestek nâmında iki tarafı Muzi deresi 
ve bir tarafı Bani Parize tepesi ve taraf-ı râbi‘i Bertan nehriyle mahdûd bir ve Besteke Abdurrahman nâmında bir 
tarafı Besteke Porto tarlası ve bir tarafı tarîk ve bir tarafı Bani Amo Masteke tepesi ve taraf-ı râbi‘i Selo bin Ahmed 
Taso tarlasıyla mahdûd bir ve bir tarafı Vefaeddin tarla parçası ve bir tarafı Şeyh Abdullah harmanı ve bir tarafı çim 
ve taraf-ı râbi‘i Vefaeddin harmanıyla mahdûd bir kıt‘a harman ve bir tarafı Vefaeddin tarlası ve bir tarafı Mezgefet 
tarlası ve bir tarafı Şeyh Abdullah harmanı ve taraf-ı râbi‘i karye ebniyesiyle mahdûd bir ki cem‘an on kıt‘a tarla ve 
bir kıt‘a harman ve emlâkden beş yüz guruş değerinde bir tarafı Şemloyi Tillo ve mescid ve tarla ve Yusuf hânesiyle 
mahdûd bir bâb hâne ve altı yüz guruş değerinde beş re’s öküz ve iki yüz on iki guruş yirmi para değerinde bir re’s 
camus ve bir re’s camus mandası hısas-ı selâsede tefâvüt eden mikdâr zât-ı istihkâklarıyla beraber hisselerine 
mukâbil mezbûr Necmeddin ve rüfekâsına asâleten ve kayyimen isâbet eylediği ve iki bin iki yüz beş guruş otuz 
para değerinde arâzî-i mezkûreden Kaşe Nevale Muzi nâmında bir tarafı tarîk ve bir tarafı Kevvare hâlî tepesi ve iki 
tarafı Bani Parize ile mahdûd bir ve Bani Parize nâmında bir tarafı Bertan nehri ve bir tarafı Mamosime karyesi ve iki 
tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Terbeka ma‘a Arz-ı Şivan nâmında bir tarafı Aloyi Şemlo tarlası ve bir tarafı tepe ve bir 
tarafı Mefrekan deresi ve bir tarafı dere ile mahdûd bir ve Kör Kakrokır nâmında bir tarafı tepe ve üç tarafı dere ile 
mahdûd bir ve Bani Derize nâmında bir tarafı tepe ve üç tarafı dere ile mahdûd bir ve Bani Gölka nâmında bir tarafı 
tepe ve üç tarafı dere ile mahdûd bir ve Bani Kani nâmında bir tarafı dere ve üç tarafı tepe ile mahdûd bir ve Görka 
Mamosima nâmında bir tarafı tarîk ve bir tarafı tepe ve iki tarafı dere ile mahdûd bir ve Bani Miyi nâmında bir tarafı 
tepe ve bir tarafı tarîk ve bir tarafı [sh: 70]  Mamosime deresi ve taraf-ı râbi‘i dere ile mahdûd bir ve Bani Ahmed Ger 
nâmında bir tarafı tepe ve üç tarafı dere ile mahdûd bir ve Çim-i Mamosime nâmında bir tarafı Bertan nehri ve iki 
tarafı tepe ve taraf-ı râbi‘i dere ile mahdûd bir ve Mamosime karyesi nâmında bir tarafı Bertan nehri ve bir tarafı tarîk 
ve bir tarafı harmanlar ve taraf-ı râbi‘i tepe ile mahdûd bir ve Bani Ganiki nâmında iki tarafı tepe ve bir tarafı Bani 
Bezo ya‘ni Hüseyni karyesi sınurı ve tarafı-ı râbi‘i Ricali deresiyle mahdûd bir ve Bevandterba nâmında iki tarafı tarîk 
ve bir tarafı Muzi deresi ve taraf-ı râbi‘i kabristân ile mahdûd bir ve Bevandmezgifet nâmında iki tarafı tarîk ve bir 
tarafı tepe ve taraf-ı râbi‘i Çemkürek karyesi ebniyesiyle mahdûd bir ve Besteke Porto nâmında bir tarafı Besteke 
Abdurrahman ve bir tarafı Mezgifet tarlası ve bir tarafı Amo Masteke tepesi ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd bir ve bir 
tarafı Vefaeddin ve Necmeddin harmanları ve bir tarafı Ahmed Taso harmanı ve bir tarafı çim ve taraf-ı râbi‘i 
Necmeddin harmanıyla mahdûd bir ki cem‘an on beş kıt‘a tarla ve bir kıt‘a karye ve bir kıt‘a harman ve emlâkdan bir 
tarafı Yasin Hano ve bir tarafı Yusuf Ramo ve bir tarafı harâbe ve bir tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd ve beş yüz guruş 
değerinde bir bâb hâne ve emvâlden beş yüz guruş değerinde beş re’s öküz ve iki yüz on sekiz guruş otuz para 
değerinde bir re’s camus ber-vech-i muharrer hisselerine mukâbil mezbûr Abdullah ve rüfekâsına isâbet eylediği ve 
bin sekiz yüz otuz sekiz guruş beş para değerinde arâzî-i mezkûreden Müfrekan nâmında bir tarafı tarîk ve bir tarafı 
Aloyi Şemlo tarlası ve bir tarafı dere ve taraf-ı râbi‘i Terbeka tarlasıyla mahdûd bir ve diğer Bani Parize nâmında bir 
tarafı kayalık ve iki tarafı tarîk ve bir tarafı Muzi deresiyle mahdûd bir ve bir tarafı Bertan nehri ve bir tarafı Vefaeddin 
harmanı ve bir tarafı çim ve taraf-ı râbi‘i karye ebniyesiyle mahdûd bir ve iki tarafı Necmeddin harmanı ve bir tarafı 
Şeyh Abdullah harmanı ve taraf-ı râbi‘i Vefaeddin tarlasıyla mahdûd bir ki cem‘an üç tarla bir harman ve emlâkdan 
yalnız beş yüz guruş değerinde yüz guruş mezbûr Şeyh Necmeddin'e vermek üzre bir tarafı Simo Gada ve bir tarafı 
Mehmed bin Ahmed ve bir tarafı tarla ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb hâne ve kezâlik elli guruş 
mezbûr Necmeddin'e vermek üzre ve camuşdan olarak beş yüz guruş değerinde beş re’s öküz ve iki yüz altmış 
sekiz guruş otuz para değerinde bir re’s dişi camus mezbûr Vefaeddin ve rüfekâsına ber-vech-i muharrer isâbet 
eylediği ve iki bin guruş değerinde kırk beş Siirdî hınta ve dört yüz seksen guruş değerinde on altı Siirdî şa‘îr ve on 
beş guruş değerinde beş ölçek mercimek ve beş yüz guruş değerinde bir mikdâr saman ve yüz guruş değerinde iki 
kıt‘a çırçır ve elli beş guruş değerinde bir Siirdî ve altı katre ta‘bîr olunur kile hınta ve elli guruş değerinde altı aded 
çift âleti verese-i mezbûrûn beynlerinde ber-vech-i muharrer hisseleri mukâbilinde müşâ‘an kaldığını ve ber-minvâl-i 
muharrer lede'l-ifrâz herkesin hisselerini kendüsünü ba‘de'l-irâ’e kabz eylediğini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb 
ü tahrîr ve kazâ-i taksîm ve hâzırûn-ı mezbûrûna ba‘de't-temhîr huzûr-ı şer‘a gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr 
eylemeğin mûcebince hükm ve tenbîh olunduğu livâ-i mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-vâhid ve'l-ışrîn min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Đşbu i‘lâm sûret-i menkûzasını ahz u kabz eyledim. 
[Derkenar]: 
312/Bitlis 63 
Siird Kazâsı Mahkeme-i Şer‘iyyesinden aleyhine i‘tâ olunan işbu i‘lâmın hükmüne adem-i kanâ‘atle istînâfen 

tedkîki istid‘âsına dâ’ir Molla Sadeddin imzâ ve mührünü hâvî melfûf lâyiha-i i‘tirâziyye zikr olunan i‘lâm ile 
birleşirilerek kırâ’et olundu i‘lâm-ı mezkûrda muhtelifü'l-cins olan a‘yân-ı müştereke-i mezkûrenin kısmet-i cemî‘ 
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sûretiyle ber-vech-i muharrer kazâ’en taksîmi ehven olmadığından ve sâ’ir sebki noksân ve halelden gayr-i hâlî 
olmağla bu sûretle husûs-ı mezbûrun yine kazâ-i mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinde ber-nehc-i şer‘î rü’yeti iktizâ eder 
ol bâbda emr u fermân hazret-i men-lehü'l-emrindir. 

Fî 10 Safer sene [1]316. 
Emîn-i (silik), Mümeyyiz-i i‘lâmât-ı şer‘iyye. 

*** 
Sahife No : 70 
Hüküm No : 147 
Tarihi : 20 Cemaziyelevvel 1313 
Numara : 209 
Medîne-i Sirid mahallâtından Kasar Mahallesi ahâlîsinden Behcet Efendi ve birâderi Đsmail Efendi ibnân-ı 

Yusuf Ağa medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i 
enverde zikri âtî yetîmin vasiyy-i şer‘îsi medîne-i mezkûre mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden Hacı Đsmail bin 
Rendo hâzır olduğu hâlde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp bundan akdem vefât eden medîne-i mezkûre 
mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden Serrâc Hacı Đbrahim nâm kimesnenin yetîmi Abdülmecid'in li-ecli'l-irbâh 
livâ-i mezkûr Eytâm Sandığında mevzû‘ akçesinden olarak ânifü'l-beyân eytâm-ı sandığına verdiğimiz bin üç yüz on 
bir sene-i Şemsiyyesi'nin Teşrîn-i Evveli'nin yirmi dördüncü günü târîhiyle müverrah işbu bir kıt‘a deyn senedi 
mûcebince sandık-ı mezkûrdan ve Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi'nin yedinden ahz u kabz eylediğimiz iki bin beş 
yüz on guruş yirmi beş parayı nakden ve bâ-devr-i şer‘î yedi yüz elli üç guruş on beş para ber-vech-i âtî iki senelik 
nemâsı ki cem‘an üç bin iki yüz altmış dört guruşa mukâbil mezkûr Nazif Mahallesi'nde vâki‘ bir tarafı Heşo ve bir 
tarafı Hacı Mehmed Şerif ve bir tarafı Abdullah bin Đsmail hâneleri ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd ve bin üç 
yüz sekiz senesinin şehr-i Saferü'l-hayrı'nın beşinci günü târîhiyle müverrah ve yedi sıra numarolu sened-i hâkânî 
mûcebince mutasarrıf olduğumuz bir bâb mülk hâneyi yetîm-i mezkûr nâmına vefâ’en bey‘ ve terhîn ve müdîr-i 
mûmâ-ileyh Bekir Sıdkı Efendi'ye teslîm eylediğimizde ol dahi yedimizden ahz ve tesellüm ve kabz u kabûl edüp li-
ecli'l-isti‘mâl muhtâc olduğu ta‘mîrât tarafımızdan tesviyeye mukâbil müddet-i mezkûre zarfında ber-vech-i âriyet 
yine hâne-i mezkûru bize i‘âde ve teslîm eylediğinde biz dahi yedinden isti‘âreten ahz eyledik meblağ-ı mezkûr min 
haysü'l-mecmû‘ va‘de-i mezkûreliği iki sene müddeti hulûlünde tamâmen sandık-ı mezkûra edâ ve îfâ olunamaz ise 
hâne-i mezkûrun fürûhtuyla deyn-i mezkûrun te’diyesine ve fazla kalursa mikdâr-ı fazla tarafımıza i‘âdeye vekâlet-i 
devriye ile mûmâ-ileyh Bekir sıdkı Efendi'yi tâyi‘an ve kat‘iyyen tevkîl eyledik ve ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i 
devriyeyi kabûl eyledim dedikden sonra sened-i mezkûrun târîhi müsâdif olduğu bin üç yüz on üç sene-i 
Hicriyyesi'nin şehr-i Cemâziye'l-evvelisi'nin on sekizinci gününden i‘tibâren bin üç yüz on beş senesinin şehr-i 
Cemâziye'l-evvelisinin on sekizinci gününe değin tâm iki sene va‘de ile yetîm-i me’zûn nâmına olarak sandık-ı 
mezkûra lâzımü'l-edâ ve vâcibü'l-kazâ sahîhan verecek deynimizdir dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb olundu. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf.  
Şuhûdü'l-hâl:  Mukayyid Mehmed Efendi ibn-i Ferhad Ağa, Mübâşir Abdülferid Ağa ibn-i Osman, Bakkâl 

Hacı Đsa bin Yasin Saru. 

*** 
Sahife No : 70 
Hüküm No : 148 
Tarihi : 16 Cemaziyelahir 1313 
Numara : 210 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabası mahallâtından Soyka Mahallesi ahâlîsinden sâhib-i 

arz-ı hâl Muhabbet bint-i Molla Mahmud nâm hâtûn livâ-i mezkûr (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs 
odada [sh: 71]  ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde medîne-i mezkûre mahallâtından Bâbü'l-Garb 
Mahallesi ahâlîsinden Ahmed bin Hacı Mahmud muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp işbu 
hâzır bi'l-meclis mezbûr Ahmed'in dört yüz guruş mehr-i mu‘accel ve kırk guruş mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle zevce-i 
medhûlün-bihâsı olduğum hâlde bana zevc-i mezbûr Ahmedin firâşından mütehassıl ve benden mütevellid yedi 
yaşında Abdülhamid nâmında bir nefer oğluma ber-vech-i şer‘î infâk ve iksâ ve îvâ etmeyüp ebeveyn ve zevciyyet 
hukûkuna mürâ‘ât etmemekde olup ber-nehc-i şer‘î infâk ve iksâ ve îvâmıza bakmağa ve etmez ise îcâb-ı şer‘îsini 
icrâya mezbûr Ahmed'de tenbîh olunmak murâdımdır dedikde zevc-i mezbûr Ahmed'in müdde‘iye-i mezbûre zevce-i 
medhûlün-bihası ve yedi yaşında mezbûr Abdülhamid dahi kendü oğlu olduğunu ikrâr lâkin müdde‘iye-i mezbûre 
ber-vech-i muharrer müdde‘â-yı mezbûresini inkâr etdiği esnâda mezbûre alıkoyup beni irzâ eder ise kendüsüni hal‘ 
ederim dedikde zevce-i mezbûre tarafından mezbûr Ahmed'e verdiği aynî sekiz aded sîm mecîdiye ve hulûlünde 
müstahıkk olacağı nafaka-i iddetinden vazgeçdiği üzerine huzûr-ı şer‘-i şerîfde mezbûr Ahmed mezbûre Muhabbet'i 
muhâla‘a etdiği gibi müdde‘iye-i mezbûre ber-vech-i muharrer hal‘-ı mezbûru ve bu husûsda ahadu-humânın 
diğerinin zimmetini ibrâ ve her biri âharın ibrâsını ba‘de'l-kabûl sağîr-i mezbûr müdde‘iye-i mezbûrenin hakk-ı 
hızânesinden sâkıt olup pederi mezbûr Ahmed'in hucr-ı terbiyesine teslîmi iktizâ eylediği livâ-i mezkûr mahkeme-i 
şer‘iyyesinden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis aşer min şehri Cemâziye'l-âhir li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
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Sahife No : 71 
Hüküm No : 149 
Tarihi : 18 Cemaziyelahir 1313 
Numara : 211 
Ma‘rûz-ı dâ‘îledir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kurâlarından Civankan karyesi sâkinelerinden sâhibe-i arz-ı 

hâl ma‘rifetü'z-zât Şiro bint-i Seho nâm hâtûn livâ-i mezkûr (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs odada 
ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde karye-i mezkûre ahâlîsinden zevc-i dâhili Mahmi bin Şeho 
muvâcehesinde mezbûr Mahmi sekiz yüz guruş mehr-i mu‘accel-i müstevfâ ve kırk guruş mehr-i mü’eccel 
tesmiyeleriyle zevc-i dâhilim işbu târîh-i zabtdan on iki gün akdem karye-i mezkûrede mahzar-ı şühûdda talâk-ı 
selâse ile beni bâ’inen tatlîk edüp zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdün-aleyh mehr-i mü’eccel-i mezkûrum ile 
hâmilem olmağla vaz‘-ı haml edinceye değin beni infâka mezbûr Mahmi'ye tenbîh olunmak murâdımdır deyü 
ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr Mahmi dahi cevâbında mezbûre Şiro Hâtûn sekiz yüz guruş mehr-i mu‘accel-i 
müstevfâ ve kırk guruş mehr-i mü’eccel tesmiyeleriyle zevce-i menkûhası olduğunu ikrâr mâ‘adâ ber-vech-i 
muharrer müdde‘âsını inkâr eylemekle müdde‘iye-i mezbûre Şiro Hâtûn ber-vech-i muharrer müdde‘âsına mutâbık 
(*)beyyine taleb olundukda li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olan karye-i mezkûre ahâlîsinden Osman bin Selo 
bin Geylan ve Halef bin Hüseyin bin Mahmud Ali ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında bundan on iki gün akdem zevc-i 
mezbûr Mahmi bin Şeho zevcesi mezbûre Şiro Hâtûn'un üç talâk ile benden boş olsun deyü tatlîk etmekle biz bu 
husûsda şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü edâ-yı şehâdet eylediklerinde usûl-i müstahsene-i şer‘iyyesine tevfîkan 
şâhidân-ı merkûmân evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları karye-i mezkûre imâmı Đbrahim Efendi ibn-i Molla 
Tahir bin Molla Đbrahim ve (*)muhtârı Musa bin Reşo bin Osman ve ihtiyâr a‘zâsından Haso bin Ramo bin Kato'dan 
sırran ve ba‘dehû mezbûrûn ile cerîdede mazbûtü'l-esâmî kimesnelerden bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve 
makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağın mûcebince zevce-i mezbûre kırk guruşu hâlen ve hamlini vaz‘ 
edinceye kadar yevmiyye altmışar paradan nafakasını hîn-i istihkâkda mezbûre Şiro'ya i‘tâya mezbûr Mahmi'ye 
tenbîh olunduğu livâ-i mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâmin aşer min şehri Cemâziye'l-âhar li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 71 
Hüküm No : 150 
Tarihi : 21 Cemaziyelevvel 1313 
Numara : 212 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Husûs-ı âti'z-zikrin mahallinde ketb ü tahrîr ve taksîmi içün bi'l-iltimâs me’zûnen i‘zâm kılınan mahkeme-i 

şer‘iyye başkâtibi es-Seyyid Yusuf Hayalî Efendi Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan medîne-i Siird'e 
tâbi‘ Fersaf karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Şeyh Mehmed Efendi ibn-i Musa'nın zikri câ’î 
mezkûr Fersaf karyesinde kâ’in (*)hânesine varup zikri âtî müslimîn huzûrlarıyla akd-i meclis-i şer‘-i âlî etdikde 
meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda vereseden Şeyh Necmeddin ve Kemaleddin ve Nureddin muvâcehelerinde sâhib-i arz-ı 
hâl olan Şeyh Muhiddin ve Kutbeddin ve Abdullah ve Vefaeddin ve Şerefüddin ve hemşîreleri Zeliha ve Muhabbet 
ve Hadice ve Meryem ve vâlideleri Fatıma ve Halime nâm vârisûn takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp peder 
ve mûrisimiz müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Fatıma bint-i Molla Musa ve Hanife 
bint-i Şeyh Abdurrahim ve Halime bint-i Mehmed ve sulbî kebîr oğulları Şeyh Fehreddin ve Necmeddin ve Sadeddin 
ve Kutbeddin ve Abdullah ve Kemaleddin ve Nureddin ve Vefaeddin ve Şerefüddin ve sağîr oğulları Alaeddin ve 
Ziyaeddin ile sulbiye kebîre kızları Zeliha ve Muhabbet ve Hadice ve Huriye ve Meryem'e münhasıra ve ba‘dehû 
kable'l-kısme bint-i mezbûre Huriye dahi vefât edüp verâseti zevci Şeyh Mehmed bin Şeyh Kasım Efendi ve ümm-i 
mezbûre Hanife ve sulbî sağîr oğulları Bedreddin ve Đlmüddin ve sağîre kızları Safiye ve Ayşe'ye münhasıra olduğu 
ve bi'l-münâsahati'ş-şer‘iyye mesele-i mîrâsiyeleri on altı bin altı yüz dört sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden 
altı yüz doksan altı sehm zevce-i mezbûre Fatıma'ya ve kezâlik altı yüz doksan altı sehm diğer zevce-i mezbûre 
Halime'ye ve yedi yüz seksen sehm diğer zevce-i mezbûre Hanife'ye ve bin sekizer sehmden on iki bin doksan altı 
sehm benûn-ı mezbûrûna ve beş yüz dörder sehmden iki bin on altı sehm benât-ı mezbûrât Zeliha ve Muhabbet ve 
Hadice ve Meryem'e ve yüz yirmi altı sehm mezbûr Şeyh Mehmed'e ve doksan sekiz sehmden yüz doksan altı 
sehm mezbûrân Bedreddin ve Đlmüddin'e ve kırk dokuzar sehmden doksan sekiz sehm mezbûretân Safiye ve 
Ayşe'ye isâbeti ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin hâl-i hayâtında ile'l-vefât müstakıllen zîr-i tasarruf 
ve temellükünde bulunan medîne-i mezkûreye tâbi‘ Fersaf ve Salohi karyelerinde bulunan arâzî-i emîriyeden 
mezkûr Fersaf karyesinde Zağrı nâmında bir tarafı Hacı Yasin bin Hasan ve bir tarafı çeşme ve bir tarafı Dom 
mescidi mülküyle mahdûd bir ve Salohi karyesinde kabristân deresi ve nehr ve Kefere’den Siird'e giden tarîk ve 
harâbenin kırmızı tepesine kadar derin dere ile mahdûd bir ve yine Hacı Şelo taşı ve dere ve memlaha ve nehre 
kadar ve kabristan deresi ve sâhib-i sened tarlasıyla mahdûd bir ve yine tarîk ve kırmızı tepeleri ve Hacı Şelo taşının 
dibi ve sâhib-i sened tarlasıyla mahdûd bir ve yine dere ve tepe ve karye yolu ve sâhib-i sened tarlasıyla mahdûd bir 
ve yine kırmızı Zenar tepesi ve dere ve harâbe ve sâhib-i sened tarlasıyla mahdûd bir ve mezkûr Fersaf karyesinde 
Harâb nâmında bir tarafı dere ve bir tarafı tarîk ve bir tarafı Mustafa ve taraf-ı râbi‘i Yasin bin Bekir mülkiyle mahdûd 
bir ve yine Ayn-ı Abdal nâmında bir tarafı Ferso bin Ali ve bir tarafı Dom mescidi mülkü ve tarîk ile mahdûd bir ve 
Ammi Hacı Kasım nâmında bir tarafı tarîk ve bir tarafı kaya ve iki tarafı Đbrahim bin Hacı Yusuf mülküyle mahdûd bir 
ve Zelhakuk nâmında bir tarafı Mahmud bin Abdülhadi ve bir tarafı medrese mülkü ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bir 
ve Havand nâmında bir tarafı Đsmail bin Ali ve iki tarafı mescid mülkü ve bir tarafı dere [sh: 72]  ile mahdûd bir ve 
Tahte'l-kehf nâmında bir tarafı dere ve bir tarafı Mustafa bin Şeyh Đbrahim ve bir tarafı Abdurrahman bin Mehmed ve 
bir tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Arzu’l-hızrani nâmında bir tarafı tarîk ve bir tarafı Abdülgafur bin Molla Yasin ve bir 
tarafı Molla Abdülahlim bin Hacı Đsmail ve bir tarafı Fakih Hacı mülküyle mahdûd bir ve Alkufan nâmında bir tarafı 
Ahmed bin Hacı Đsmail ve bir tarafı Mustafa bin Hacı Mustafa ve bir tarafı Heşo bin Hami ve bir tarafı tarîk ile 
mahdûd bir ve Ammi Hacı Abdullah fî mer‘â nâmında bir tarafı Fakih Abdurrahman bin Abdurrahman ve bir tarafı 
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Abdurrahim bin Hacı Abdülhamid ve bir tarafı Hasan Azime mülküyle mahdûd bir ve mer‘â namında bir tarafı mescid 
mülkü ve iki tarafı tarîk ve bir tarafı cebel ile mahdûd bir ve Bi’r-i Gazi nâmında bir tarafı Re’sü'l-cüb ve bir tarafı Hacı 
Đso mülkü ve bir tarafı dere ve bir tarafı bayır ile mahdûd bir ve Abubi nâmında bir tarafı Hacı Mahmud bin Salih ve 
bir tarafı Ali bin Mahmud Ade ve bir tarafı Abdülaziz bin Nasır ve bir tarafı Abdurrahman mülküyle mahdûd bir ve Uşi 
nâmında bir tarafı Nuro bin Fakih Melik ve bir tarafı Ali bin Süleyman ve bir tarafı Ali bin Ömer mülküyle mahdûd bir 
ve Bevanta Re’sü'l-ayn nâmında iki tarafı ziyâre ve bir tarafı harman ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Mirketü’r-rez 
ma‘a Cünbe’l-merre nâmında iki tarafı dere ve iki tarafı Ferso bin Ali mülküyle mahdûd bir ve Ammi Şeyho nâmında 
iki tarafı dere ve iki tarafı Hamido bin Hasan mülküyle mahdûd bir ve Hüseyin Şemo ma‘a Hasan nâmında bir tarafı 
dere ve bir tarafı tarîk ve bir tarafı cebel ile mahdûd bir ve Bevand Alo nâmında bir tarafı vakf ve bir tarafı Mahmud 
bin Hacı Ahmed ve bir tarafı Nuro bin Fakih Melik ve bir tarafı Abdülvaid mülküyle mahdûd bir ve Seyyid Nasır 
nâmında bir tarafı Molla Abdullah ve bir tarafı Hamido bin Hasan mülkü ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Đsmail 
Saido nâmında bir tarafı Molla Abdulvahhab ve bir tarafı Molla Abdülhalim ve bir tarafı Hacı Yasin ve bir tarafı 
Hüseyin Abdo mülküyle mahdûd bir ve Kingrase nâmında bir tarafı Şeyh Necmeddin ve bir tarafı medrese ve bir 
tarafı tarîk ve bir tarafı Halid bin Đbrahim mülküyle mahdûd bir ve Hayriye-i Sunullah nâmında bir tarafı Hacı 
Mahmud ve bir tarafı Şeyh Yasin ve bir tarafı Abdülgafur ve bir tarafı Fakih Hacı mülküyle mahdûd bir ve Karakıru’s-
sahra nâmında iki tarafı tarîk ve bir tarafı Yusuf bin Ali mülküyle mahdûd bir ve Ammi Tomi nâmında iki tarafı dere 
ve iki tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Re’sü'n-nâbu‘ ma‘a el-Cur nâmında iki tarafı tarîk ve bir tarafı Hasan bin Şeyh 
Đbrahim mülküyle mahdûd bir ve Ayn-i Abuze nâmında bir tarafı Đbrahim ve bir tarafı Đbrahim bin Hacı Yusuf ve bir 
tarafı tarîk ve bir tarafı Şeyh Mikail mülküyle mahdûd bir ve Tahte'l-Kaf nâmında iki tarafı dere ve bir tarafı Fehim ve 
bir tarafı Hasan Hüsnü mülküyle mahdûd bir ve Rakabetü'l-hamrâ nâmında bir tarafı Halime bint-i Abdurrahman ve 
bir tarafı tarîk ve bir tarafı mescid ve bir tarafı Abdülgafur mülküyle mahdûd bir ve Aynü'l-cedîde nâmında bir tarafı 
dere ve bir tarafı Đbrahim bin Hacı Yusuf mülkü ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Ayn-ı Rebîşe nâmında bir tarafı 
tarîk ve bir tarafı dere ve bir tarafı Đbrahim bin Hacı Đsmail ve bir tarafı mescid mülküyle mahdûd bir ve Beroj 
nâmında bir tarafı tarîk ve bir tarafı dere ve bir tarafı Fakih Hacı mülkü ve bir tarafı Re’sü'l-cüb ile mahdûd bir ve 
Derya nâmında bir tarafı dere ve bir tarafı Molla Abdülvahhab ve bir tarafı Đbrahim bin Hacı Yusuf mülküyle mahdûd 
bir ve Halfu’l-kubbe nâmında bir tarafı mescid ve bir tarafı kubbe ve bir tarafı tarîk ve bir tarafı Molla Abdülvahhab 
mülküyle mahdûd bir ve Fetih-i Alo nâmında bir tarafı Kaşetü'l-hamrâ ve bir tarafı Mahmud bin Hacı Ahmed ve bir 
tarafı tarîk ve bir tarafı Nuro bin Fakih Melik mülküyle mahdûd bir ve yine bir tarafı cebel ve bir tarafı Sinab mescidi 
ve bir tarafı Mirgi ve bir tarafı Mustafa bin Şeyh Đbrahim mülküyle mahdûd bir ve yine bir tarafı Aziz ve bir tarafı 
Abdurrahim ve bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı cebel ile mahdûd bir ki cem‘an otuz kıt‘a tarla ve on iki kıt‘a 
meşelik ile Poli karyesinde tarafları vadi ve tarîk ile mahdûd bir ve Fersaf karyesinde bir tarafı Şeyh Hamza ve bir 
tarafı Şeyh Muhiddin ve iki tarafı dere ile mahdûd bir ve bir tarafı Ömer bin Hacı Đso ve bir tarafı Bayır Gazi ve bir 
tarafı Mehmed Hamdoş mülkü ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bir ve bir tarafı Şeyh Necmeddin ve iki tarafı Đbrahim bin 
Hacı Yusuf mülkü ve bir tarafı dere ile mahdûd bir ve bir tarafı Nuro bin Fakih Melik ve bir tarafı Fakih Hacı mülkü ve 
iki tarafı tarîk ile mahdûd bir ve üç tarafı Mustafa bin Hacı Mustafa ve bir tarafı Mustafa bin Şeyh Đbrahim mülküyle 
mahdûd bir ve bir tarafı Hacı Yusuf ve bir tarafı Hamdoni ve bir tarafı Đlyas mülkü ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bir ve 
bir tarafı medrese ve bir tarafı Hacı Yasin ve bir tarafı Musa bin Rahimo ve bir tarafı Abdullah bin Fetho mülküyle 
mahdûd bir ve tarafları Şeyh Necmeddin mülkü ve vadi ile mahdûd bir ve bir tarafı tarîk ve bir tarafı Abdullah bin Ali 
ve bir tarafı Mehmed bin Hasan mülkü ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bir ve iki tarafı tarîk ve bir tarafı Canko bin Halil 
ve bir tarafı Hasan bin Abdoki mülküyle mahdûd bir ve iki tarafı mescid mülkü ve iki tarafı tarîk ile mahdûd bir ve bir 
tarafı Đlyas bin Hamido ve bir tarafı Merhamo bin Azizo ve bir tarafı Şeyh Mikail ve bir tarafı Şeyh Muhiddin mülküyle 
mahdûd bir ve bir tarafı Hamid bin Hamid bin Şeyh Taha ve bir tarafı cebel ve bir tarafı Mirki ve bir tarafı Mustafa bin 
Şeyh Đbrahim mülküyle mahdûd bir ve bir tarafı dere ve bir tarafı Mehmed Hamdoş mülkü ve bir tarafı Beroj Evhan 
ile mahdûd bir ve bir tarafı Heşo ve iki tarafı Mustafa bin Hacı Mustafa ve bir tarafı Musa bin Hacı Mehmed mülküyle 
mahdûd bir ve bir tarafı Mahmud bin Hacı Ahmed ve bir tarafı Şeyh Muhiddin ve bir tarafı Kasımo mülkü ve bir tarafı 
vadi ile mahdûd bir ve bir tarafı Hacı Yasin ve bir tarafı dere ve bir tarafı Ahmed mülkü ve bir tarafı vadi ile mahdûd 
bir ve bir tarafı Mahmud bin Sûfî Đbrahim ve iki tarafı Mehmed bin Hasan ve bir tarafı Musa bin Mustafa mülküyle 
mahdûd bir ki cem‘an on dokuz kıt‘a bağ ve dört tencere ve bir bakraç ve üç sahan ve üç lengeri ve bir tava ve bir 
leğen ve bir büyük kazan ve bir kulplu kazan ve bir tepsi ve yine üç tencere ve iki leğen ve bir süzgeç ve bir büyük 
kazan ve iki lengeri ve bir tas ve üç sahan ve bir çemçe ve bir kulplu kazan ve yine üç tas ve bir tava ve bir tepsi ve 
üç tencere ve iki sahan ve iki lengeri ve bir leğen ve bir sahan ve bir tencere ve bir kulplu kazan ile on üç re’s öküz 
ve iki değirmen yeri ve on bir re’s ağnâm ve iki Siirdî buğday ve bir kilim ve altmış batman kuru üzüm ve üç batman 
badem ve kakabe ta‘bîr olunan büyük kazan ve bir tarafı Molla Abdülhalim ve üç tarafı tarîk ile mahdûd tahtânî 
dokuz oda ve üç bodrum ve fevkânî on beş oda ve üç ayvan ve bir aralık ve bir havlu ve bir su kuyusunu müştemil 
bir bâb mülk hâne ki zikr olunan terekeden nizâm ve vech-i şer‘îsi vechile hisse-i musîbemizi ifrâz ve bizlere teslîm 
ve irâ’eye mûmâ-ileyh Şeyh Necmeddin'e tenbîh olunmak murâdımızdır dediklerinde arâzî kısmı kânûnnâme-i 
mahsûsası ve emvâl-i menkûle ve gayr-i menkûle usûl-i şer‘îsi vechile me’mûru huzûrunda olarak mezkûr Fersaf 
karyesi imâmı Şeyh Yusuf bin Mikail ve ihtiyâr a‘zâsından erbâb-ı hibre ta‘yîn kılınan Mustafa bin Hacı Mustafa ve 
Hacı Mahmud bin Sahil ve arâzî me’mûru Musa Efendi ibn-i Seyyid Kasım ve verese-i mezbûrûndan Şeyh Abdullah 
ve Şeyh Vefaeddin ve Şeyh Kudbeddin ve Şeyh Muhiddin ve Şerefüddin ve Kemaleddin ve Şeyh Necmeddin ve 
Nureddin ve binâ ustası Alenze karyeli Ali bin Halil ve Yusuf bin Đbrahim ve Siirdli Hasan Efendi bin Ahmed hâzır 
oldukları hâlde mûmâ-ileyh Necmeddin nefsine asıl ve birâderleri Şeyh Fehreddin ve Sadeddin ve Kemaleddin ve 
Nureddin ve yeğenleri Bedreddin ve Đlmüddin ve Safiye ve Ayşe ve Şeyh Mehmed'e ve vâlidesi mezbûre Hanife'ye 
kayyim ve mûmâ-ileyh Şeyh Abdullah dahi nefsine asıl ve birâderleri Şeyh Muhiddin ve Kutbeddin ve hemşîreleri 
Zeliha ve Muhabbet ve Hadice ve vâlidesi mezbûre Fatıma'ya kayyim ve mûmâ-ileyh Şeyh Vefaeddin dahi nefsine 
asıl ve sağîr birâderleri Alaeddin ve Ziyaeddin'e vesâyeten ve vâlidesi mezbûre Halime ve hemşîresi mezbûre 
Meryem'e kayyim nasb u ta‘yîn olunduklarında lede'l-iktirâ‘i'ş-şer‘î arâzîden mezbûr Şeyh Necmeddin ve rüfekâsına 
altı hisse ve mezbûr Şeyh Abdullah ve rüfekâsına dahi altı ve mezbûr Vefaeddin ve rüfekâsına beş hisse ve emlâk 
ve emvâl-i sâ’ireden mezbûr Şeyh Necmeddin ve rüfekâsına altı ve mezbûr Şeyh Abdullah ve rüfekâsına dahi beş 
sehm ve mezbûr Vefaeddin ve rüfekâsına da beş hisse ihtisâren i‘tibârınca iki bin yüz on sekiz guruş değerinde 
mezkûr arâzîden Fersaf karyesinde Zağra nâmında bir tarafı Hacı Yasin bin Hasan ve bir tarafı çeşme ve bir tarafı 
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Dom mescidi mülküyle mahdûd bir ve Salohi karyesinde kabristân deresi ve nehr ve Kefere’den Siird'e giden tarîk 
ve harâbenin kırmızı tepesine kadar derin dere ile mahdûd bir ve yine Hacı Şelo taşı ve dere ve memlaha ve nehre 
kadar ve kabristan deresi ve sâhib-i sened tarlasıyla mahdûd bir ve yine tarîk ve kırmızı tepeleri ve Hacı Şelo taşının 
dibi ve sâhib-i sened tarlasıyla mahdûd bir ve yine dere ve tepe ve karye yolu ve sâhib-i sened tarlasıyla mahdûd bir 
ve yine kırmızı Zenar tepesi ve dere ve harâbe ve sâhib-i sened tarlasıyla mahdûd bir ki cem‘an altı kıt‘a tarla ile bin 
sekiz yüz guruş değerinde mezkûr emlâkdan Poli karyesinde tarafları vadi ve tarîk ile mahdûd bir ve Fersaf 
karyesinde Şeyh Hamza ve bir tarafı Şeyh Muhiddin ve iki tarafı dere ile mahdûd bir ve bir tarafı Ömer bin Hacı Đso 
ve bir tarafı Bayır-ı Gazi ve bir tarafı Mehmed Hamdoş ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bir ve bir tarafı Şeyh Necmeddin 
ve iki tarafı Đbrahim bin Hacı Yusuf ve bir tarafı dere ile mahdûd bir ve bir tarafı Nuro bin Fakih Melik ve bir tarafı 
Fakih Hacı ve iki tarafı tarîk ile mahdûd bir ve üç tarafı Mustafa bin Hacı Mustafa ve bir tarafı Mustafa bin Şeyh 
Đbrahim mülküyle mahdûd bir ve bir tarafı Hacı Yusuf ve bir tarafı Hamdoni ve bir tarafı Đlyas mülkü ve bir tarafı tarîk 
ile mahdûd bir ve bir tarafı medrese ve bir tarafı [sh: 73]  Hacı Yasin ve bir tarafı Musa bin Rahimo ve bir tarafı 
Abdullah bin Fetho mülküyle mahdûd bir ve tarafları Şeyh Necmeddin mülkü ve vadi ile mahdûd bir ve bir tarafı tarîk 
ve bir tarafı Abdullah bin Ali ve bir tarafı Mehmed bin Hasan mülkü ve bir tarafı tarîk ile mahdûd ki cem‘an on kıt‘a 
bağlar ile ve üç yüz yirmi iki guruş otuz iki para değerinde bakırdan dört aded tencere ve bir aded bakraç ve üç aded 
sahan ve bir aded tava ve bir aded leğen ve üç aded lengeri ve bir aded büyük kazan ve bir aded kulplu kazan ile üç 
yüz yetmiş beş guruş değerinde dört re’s öküz hısas-ı selâsede tefâvüt eden mikdâr zâ’id istihkâklarıyla beraber 
hisselerine mukâbil mezbûr Şeyh Necmeddin ve rüfekâsına asâlet ve kayyimen isâbet eylediği ve iki bin yüz on 
sekiz guruş değerinde mezkûr arâzîden Fersaf karyesinde kâ’in harâb nâmında bir tarafı dere ve bir tarafı tarîk ve 
bir tarafı Mustafa ve bir tarafı Yasin bin Bekir mülküyle mahdûd bir ve Ayn-ı Abdal nâmında bir tarafı Ferso bin Ali ve 
bir tarafı Dom mescidi mülkü ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Ammi Hacı Kasım nâmında bir tarafı tarîk ve bir 
tarafı kaya ve iki tarafı Đbrahim bin Hacı Yusuf mülküyle mahdûd bir ve Zelhafuk nâmında bir tarafı Mahmud bin 
Abdülhadi ve bir tarafı medrese ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Havand nâmında bir tarafı Đsmail bin Ali ve iki 
tarafı mescid mülkü ve bir tarafı dere ile mahdûd bir ve Tahte'l-kehf nâmında bir tarafı dere ve bir tarafı Mustafa bin 
Şeyh Đbrahim ve bir tarafı Abdurrahman bin Mehmed ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Arzü’l-hızrani nâmında bir 
tarafı tarîk ve bir tarafı Abdülgafur bin Molla Yasin ve bir tarafı Molla Abdülhalim bin Hacı Đsmail ve bir tarafı Fakih 
Hacı mülküyle mahdûd bir ve Elkofan nâmında bir tarafı Ahmed bin Hacı Đsmail ve bir tarafı Mustafa bin Hacı 
Mustafa ve bir tarafı Heşo bin Hami mülkü ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Bayır-ı Gazi nâmında bir tarafı Re’sü'l-
cüb ve bir tarafı Hacı Đso ve bir tarafı dere ve bir tarafı bayır ile mahdûd bir ve Abudi nâmında bir tarafı Hacı 
Mahmud bin Salih ve bir tarafı Ali bin Mahmud Adi ve bir tarafı Abdülaziz bin Nasır ve bir tarafı Abdurrahman bin 
Abdurrahman mülküyle mahdûd bir ve Uşi nâmında bir tarafı Nuro bin Fakih Melik ve bir tarafı Ali bin Süleyman ve 
bir tarafı Ali bin Ömer mülküyle mahdûd bir ve Bovanta Re’s nâmında iki tarafı ziyâre ve bir tarafı harman ve bir 
tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Hüseyin Fetho ma‘a Hasan nâmında bir tarafı dere ve bir tarafı tarîk ve bir tarafı cebel 
ile mahdûd bir ve Bovand Alo nâmında bir tarafı vakf ve bir tarafı Mahmud bin Hacı Ahmed ve bir tarafı Nuro bin 
Fakih Melik ve bir tarafı Abdülvahid mülküyle mahdûd bir ve Seyyid Nasır nâmında bir tarafı Molla Abdullah ve bir 
tarafı Hamido bin Hasan ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Kengrasa nâmında bir tarafı Şeyh Necmeddin ve bir 
tarafı medrese mülkü ve bir tarafı tarîk ve bir tarafı Halid bin Đbrahim mülküyle mahdûd bir ve Karakuru’s-sahra 
nâmında iki tarafı tarîk ve bir tarafı Yusuf bin Hacı Ali mülküyle mahdûd bir ki cem‘an on yedi kıt‘a tarla ve Ammi 
Hacı Abdullah fî mer‘â nâmında bir tarafı Fakih Abdurrahman bin Abdurrahman ve bir tarafı Abdurrahim bin Hacı 
Abdülhamid ve bir tarafı Hasan Azime mülküyle mahdûd bir ve mer‘â namında bir tarafı mescid mülkü ve iki tarafı 
tarîk ve bir tarafı cebel ile mahdûd bir ve Mirgenü’r-rez ma‘a Cünbe’l-merre nâmında iki tarafı dere ve bir tarafı Ferso 
bin Ali mülküyle mahdûd bir ve Ammi Şeyho nâmında iki tarafı dere ve iki tarafı Hamido bin Hasan mülküyle 
mahdûd bir ve Đsmail Saido nâmında bir tarafı Molla Abdülvahhab ve bir tarafı Molla Abdülalim ve bir tarafı Hacı 
Yasin ve bir tarafı Hüseyin Abdo mülküyle mahdûd bir ve Hayriye-i Sunullah nâmında bir tarafı Hacı Mahmud ve bir 
tarafı Şeyh Yasin ve bir tarafı Abdülgafur ve bir tarafı Fakih Hacı mülküyle mahdûd bir ki cem‘an altı kıt‘a meşelik ile 
iki yüz altmış dokuz guruş değerinde bakırdan bir aded tepsi ve üç aded tencere ve iki aded leğen ve bir aded 
süzgeç ve bir aded büyük kazan ve iki aded lengeri ve bir aded tas ve üç aded sahan ve bir aded çemçe ve bir aded 
kulplu kazan ve üç yüz on iki guruş yirmi para değerinde dört re’s öküz asâleten ve kayyimen mezbûr Şeyh Abdullah 
ve rüfekâsına ber-vech-i muharrer isâbet eylediği ve üç bin guruş değerinde bir tarafı Mahmud bin Hacı Ahmed ve 
bir tarafı Şeyh Muhiddin ve bir tarafı Kasımo ve bir tarafı vadi ile mahdûd bir ve iki tarafı tarîk ve bir tarafı Canko bin 
Halil ve bir tarafı Hüseyin bin Abdoki mülküyle mahdûd bir ve iki tarafı mescid mülkü ve iki tarafı tarîk ile mahdûd bir 
ve bir tarafı Đlyas bin Hamido ve bir tarafı Merhamo bin Azizo ve bir tarafı Şeyh Mikail ve bir tarafı Şeyh Muhiddin 
mülküyle mahdûd bir ve bir tarafı Hamid bin Şeyh Taha ve bir tarafı cebel ve bir tarafı Mirgi ve bir tarafı Mustafa bin 
Şeyh Đbrahim mülküyle mahdûd bir ve bir tarafı dere ve bir tarafı Mehmed Hamidoş mülkü ve bir tarafı Berojü’l-han 
ile mahdûd bir ve bir tarafı Heşo ve iki tarafı Mustafa bin Hacı Mustafa ve bir tarafı Musa bin Hacı Mehmed mülküyle 
mahdûd bir ve bir tarafı Hacı Yasin ve bir tarafı dere ve bir tarafı Ahmed mülkü ve bir tarafı vadi ile mahdûd bir ve bir 
tarafı Mahmud bin Sûfî Đbrahim ve iki tarafı Mehmed bin Hasan ve bir tarafı Musa bin Mustafa mülküyle mahdûd bir 
ki cem‘an dokuz kıt‘a bağ münâzafeten mezbûrân Şeyh Abdullah ve rüfekâsıyla Vefaeddin ve rüfekâsına müşâ‘an 
isâbet eylediği ve bin yedi yüz altmış beş guruş değerinde arâzî-i mezkûreden Fersaf karyesinde kâ’in Re’sü'n-nâbu‘ 
ma‘a el-Cur nâmında iki tarafı tarîk ve bir tarafı Hüseyin bin Şeyh Đbrahim mülküyle mahdûd bir ve Ayn-ı Abuze 
nâmında bir tarafı tarîk ve bir tarafı Đbrahim bin Hacı Yusuf ve bir tarafı Şeyh Mikail mülküyle mahdûd bir ve Tahte'l-
Kaf nâmında iki tarafı dere ve bir tarafı Fehim ve bir tarafı Hasan Hüsnü mülküyle mahdûd bir ve Rakabetü'l-hamrâ 
nâmında bir tarafı Halime bint-i Abdurrahman ve bir tarafı tarîk ve bir tarafı mescid ve bir tarafı Abdülgafur mülküyle 
mahdûd bir ve Aynü'l-cedîde nâmında bir tarafı dere ve bir tarafı Đbrahim bin Hacı Yusuf mülkü ve bir tarafı tarîk ile 
mahdûd bir ve Ayn-ı Rebîşe nâmında bir tarafı tarîk ve bir tarafı dere ve bir tarafı Đbrahim bin Hacı Đsmail ve bir tarafı 
mescid mülküyle mahdûd bir ve Halfu’l-kubbe nâmında bir tarafı mescid ve bir tarafı kubbe ve bir tarafı Molla 
Abdülvahhab mülkü ve bir tarafı tarîk ile mahdûd bir ki cem‘an yedi kıt‘a tarla ile Ammi Tomi nâmında iki tarafı dere 
ve iki tarafı tarîk ile mahdûd bir ve Beroj nâmında bir tarafı tarîk ve bir tarafı dere ve bir tarafı Fakih Hacı mülkü ve 
bir tarafı Re’sü'l-cüb ile mahdûd bir ve Derb nâmında bir tarafı dere ve bir tarafı Molla Abdülvahhab ve bir tarafı 
Đbrahim bin Hacı Yusuf mülküyle mahdûd bir ve Fetih-i Alo nâmında bir tarafı Kaşetü'l-hamrâ ve bir tarafı Mahmud 
bin Hacı Ahmed ve bir tarafı tarîk ve bir tarafı Nuro bin Fakih Melik mülküyle mahdûd bir ki cem‘an dört kıt‘a meşelik 
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ve iki yüz altmış dokuz guruş değerinde bakırdan üç aded tas ve bir aded tava ve bir aded tepsi ve dört aded 
tencere ve üç aded sahan ve iki aded lengeri ve bir aded leğen ve bir aded kulplu kazan ve üç yüz on iki guruş yirmi 
para değerinde bir re’s öküz mezbûr Vefaeddin ve rüfekâsına asâleten ve vesâyeten ve kayyimen isâbet eylediği ve 
mezkûr bin yedi yüz altmış beş guruş kıymet-i muhammenesinde dâhil olarak bir tarafı cebel ve bir tarafı Senab 
mescidi mülkü ve bir tarafı Mirgi ve bir tarafı Mustafa bin Şeyh Đbrahim mülküyle mahdûd bir ve bir tarafı Azizo ve bir 
tarafı Abdurrahim ve bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı cebel ile mahdûd bir ki cem‘an iki kıt‘a bağlar mezbûrân 
Şeyh Abdullah ve rüfekâsıyla Vefaeddin ve rüfekâsı beynlerinde münâsafeten müşâ‘ kaldığı ve iki yüz guruş 
değerinde Fersaf'da iki değirmen yeri ve yüz elli guruş değerinde on bir re’s ağnâm ve yüz guruş değerinde iki Siirdî 
buğday ve on guruş değerinde bir kilim ve üç yüz guruş değerinde altmış batman kuru üzün ve on iki guruş yirmi 
para değerinde üç batman badem ve yüz guruş değerinde kakabe ta‘bîr olunan büyük kazan ve bakırdan mezkûr üç 
tâ’ifenin taksîminin beynlerinde sekiz para ile ve bir tarafı Molla Abdülalim bin Hacı Đsmail ve üç tarafı tarîk ile 
mahdûd ve tahtânî dokuz oda ve üç bodrum ve fevkânî on beş oda ve üç ayvan ve bir aralık ve bir havlu ve bir 
kuyuyu müştemil bir bâb hâne vârisûn-ı mezbûrûn beynlerinde alâ-makâdîr-i sihâmihim müşâ‘an kaldıklarını kâtib-i 
mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve kazâ-i taksîm ve hâzırûn-ı merkûmûna ba‘de't-temhîr huzûr-ı şer‘a gelüp alâ-
vukû‘ihî inhâ ve takrîr eylemeğin mûcebince hükm ve tenbîh olunduğu livâ-i mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinden 
huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-vâhid ve'l-ışrîn min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
[Derkenar]: 
312/Bitlis 63 
Siird Kazâsı Mahkeme-i Şer‘iyyesinden aleyhine i‘tâ olunan işbu i‘lâm hükmüne adem-i kanâ‘atle istînâfen 

tedkîki istid‘âsına dâ’ir Molla Sadeddin imzâ ve mührünü hâvî melfûf lâyiha-i i‘tirâziyye zikr olunan i‘lâm ile 
birleşirilerek kırâ’et olundu i‘lâm-ı mezkûrda muhtelifü'l-cins olan a‘yân-ı müştereke-i mezkûrenin kısmet-i cemî‘ 
sûretiyle ber-vech-i muharrer kazâ’en taksîmi ehven olmadığından ve sâ’ir sebki noksân ve halelden gayr-i hâlî 
olmağla bu sûretle husûs-ı mezbûrun yine kazâ-i mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinde ber-nehc-i şer‘î rü’yeti iktizâ eder 
ol bâbda emr u fermân hazret-i men-lehü'l-emrindir. 

Fî 10 Safer sene [1]316. 
(…), hüccet-i i‘lâmât-ı şer‘iyye. 
(silik). 

*** 
Sahife No : 74 
Hüküm No : 151 
Tarihi : 5 Receb 1313 
Numara : 213 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağına tâbi‘ Tillo karyesi sâkinelerinden zâtı zeyl-i vesîkada 

muharrerü'l-esâmî müslimîn ta‘rîfleriyle mu‘arrefe olan Ayşe bint-i Haldo nâm hâtûn tarafından vekîl-i müseccel-i 
şer‘îsi hâlâ Eytâm Müdîri işbu bâ‘isü'l-vesîka Bekir Sıdkı Efendi ibn-i Ahmed Ağa medîne-i mezkûre (*)Bidâyet 
Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde ikrâr-ı tâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm 
edüp müvekkilem mezbûre Ayşe Hâtûn'un hâlen zevc-i dâhili olan Merhamo bin Süleyman nâm kimesne 
müvekkilem mezbûre Ayşe Hâtûn'u ve mezbûrun firâşından mütehassıl ve müvekkilem mezbûreden mütevellid 
sekiz aylık Musa nâm sağiri bilâ-nafaka ve bilâ münfikk-i şer‘î terk edüp diyâr-ı âhara gitdikden sonda cins-i 
nafakadan bir nesne ve âhar tarafdan dahi havâle etmeyüp sağîr-i mezbûr ile müvekkilem mezbûre nafakaya 
eşedd-i ihtiyac ile muhtâce olmalarıyla zevc-i gâ’ib mezbûr üzerine kıbel-i şer‘den mikdâr-ı kifâye meblağ farz ve 
takdîr olunmak bi'l-vekâle matlûbumdur dedikde vekîl-i mûmâ-ileyhin takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve zikri âtî 
meblağ kadr-ı ma‘rûf olduğu zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî sikât-ı sahîhatü'l-kelimât ihbârlarıyla lede'ş-şer‘ zâhir 
ve mukarrer olmağın müvekkile-i mezbûre Ayşe Hâtûn ile oğlu sağîr-i mezbûr Musa'yı bilâ-nafaka ve bilâ-münfik-i 
şer‘î bırakdığına ve nafaka-i şer‘iyyelerine kâfî nukûd ve sâ’ire bırakmadığına ve li-ecli'l-infâk bir kimesneye havâle 
etmediğine dâ’ir zevce-i mezbûre ber-nehc-i şer‘î yemîn verildikden sonra zevci gâ’ib-i mezbûr Merhamo üzerine 
işbu târîh-i hüccetden i‘tibâren beher şehr atmış guruş farz ve takdîr olunup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru sağîr-i 
mezbûr ile nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-
zafer zevci gâ’ib-i mezbûr Merhamo üzerine rücû‘una mezbûre Ayşe Hâtûn'a izn verilmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb 
ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis min şehri Recebü'l-ferd li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Karye-i mezkûre imâmı Kasım bin Molla Ahmed, (*)muhtârı Mustafa, Đhtiyâr Hüseyin. 
[Derkenar]:  8 Receb sene [1]313 târîhinde Muhzır Şükrü vâsıtasıyla teblîğ kılınmışdır. 
Fî 12 Receb sene [1]313 

*** 
Sahife No : 74 
Hüküm No : 152 
Tarihi : 13 Cemaziyelahir 1313 
Numara : - 
An asl kasabaları zîrde muharrer Dördüncü Ordu-yı Hümâyûn'a mensûb olduğu Nizâmiye otuz ikinci 

alayının Siird'de ârâm-sâz birinci taburunun birinci ve ikinci ve üçüncü ve dördüncü bölük efrâdından iken bin üç yüz 
dokuz senesi şehr-i Nisanı'nın yirmi ikinci gününden üç yüz on bir senesi şehr-i Teşrîn-i Sânî'nin on üçüncü gününe 
kadar ecel-i mev‘udlarıyla vefât eden zîrde murakkam çavuş ve onbaşı ve neferâtın Siird'de vâris-i ma‘rûf ve 
ma‘rûfeleri olmamağla bi'l-cümle terekâtı beytü'l-mâla â’id ve râci‘ olduğuna ve bu misillü efrâd-ı askeriye bilâ-vâris 
vefât edenlerin terekesinin esmân-ı hâsılası mensûb olduğu ordu-yı hümâyûn defter-i kassâmlarıyla beraber takdîm 
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olunmak nizâmı iktizâsından bulunduğuna binâ’en tabur-ı mezkûr zâbitânı hâzır oldukları hâlde bi'l-ma‘rifeti'ş-
şer‘iyye tahrîr edilen terekât-ı müteveffiyûn-ı âti'z-zikrin defter-i kassâmlarıdır ki ber-vech-i zîr beyân olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâlis aşer min şehri Cemâziye'l-âhir li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf.  
  Numara Guruş Para 

Trabzon'a tâbi‘ Tirebolu kazâsının Adayolu karyesinden Bekir oğlu Osman 
bin İbrahim 

1. Bölük 
-6 

214 317 10 

Hısn-ı Mansur kazâsının Samsad nâhiyesinde Garb karyeli Ali bin Halil oğlu 
Müslim bin Ali 

2. Bölük 
-6 

215 237 20 

Van'a tâbi‘ Şatak kazâsının Luhind karyeli Osman bin Halid 
1. Bölük 
-5 

216 475 - 

Diyarbakır'da tâbi‘ Garb nâhiyesinin Şekerli karyesinden Hasan bin Mustafa 
1. Bölük 
-5 

217 114 - 

Van'da Halilağa Mahallesi'nden orta boylu Mustafa bin Kabab 
4. Bölük 
Çavuş 2 

218 983 - 

   2126 30 

Nefs-i Mardin sancağında Teke Mahallesi'nden Şakir bin Şeyh Musa 
4. Bölük 
-1 

219 408 20 

Muş'a tâbi‘ Çapakçur kazâsının Elmalu karyesinden Ömer bin Hasan  220 19 - 

Harput'a tâbi‘ Körges karyesinden Çapooğlu Mehmed bin Bekir  221 19 - 

   2573 10 

Van'a tâbi‘ Gevaş kazâsının Enisakarali'sinden Hamo bin Mahmud  222 38 - 

Sivas'a tâbi‘ Zara kazâsının Onik karyesinden İbiş oğlu Ömer bin İsmail  223 560 20 

Diyarbakır'a tâbi‘ Garb nâhiyesinin Çerik karyeli Ali Mustafa  224 190 - 

Akçaabad kazâsının Oki karyesinden Kirişçioğlu Cafer bin Hasan  225 608 - 

   3969 30 

Tortum kaz sının İplik karyesinden Yasin bin Ali  226 1073 20 

Siird'e tâbi‘ Garzan kazâsının Girmahmud karyesinden Hasan bin Ramazan  227 142 20 

Van'a tâbi‘ Nurdüz kazâsının Kelegerin karyesinden Ahmed bin Şa‘bân  228 1125 30 

Trabzon'a tâbi‘ Sürmene kazâsının Günşere karyesinden Mustafa bin Hasan  229 465 20 

   6777 - 

Mardin sancağının Medrese Mahallesi'nden Abdülkerim bin Hacı Mahmud  230 361 - 

Siird'e tâbi‘ Şirvan kazâsının Derzin karyesinden Resül bin Nadir  231 560 20 

   7698 20 

Adilcevaz kazâsının Çayır Mahallesi'nden İsa bin İbrahim  232 228 - 

Tortum kazasının Kesteme karyesinden Hasan bin Mehmed  233 617 20 

Van'a tâbi‘ Karçegan kazâsının Pınar karyesinden Ali bin Kasım  234 247 20 

Van'a tâbi‘ Estan kazâsının Orta Mahallesi'nden Kasım bin Tahir  235 247 - 

Karahisar'a tâbi‘ Hamidiye kazâsının Yacı karyesinden Kamil bin Davud  236 627 - 

Muş'un Gaziyan karyesinden Gürcü bin Nadir  237 731 20 

Van Vilâyeti'ne tâbi‘ Açık karyesinden Ahmed bin İbrahim  238 394 10 

   10791 10 

[sh: 75] 
Cem‘an yekûn: 1071 guruş 10 para. 
Yalnız on bin yedi yüz doksan bir guruş on paradır. 
Meblağ-ı mezkûr on bin yedi yüz doksan bir guruş on para efrâd-ı merkûmûnun mensûb oldukları Dördüncü 

Ordu-yı Hümâyûn Müşîriyet-i Celîlesi'ne işbu defter-i kassâmlarıyla beraber takdîm olunmak üzre tabur-ı mezkûr 
sandığında mevcûd bulunduğu işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 75 
Hüküm No : 153 
Tarihi : 21 Receb 1313 
Numara : 239 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Đbrahim bin Hacı 

Yusuf Şaferi’nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Đbrahim ve sulbî kebîr oğulları Abdal ve Mehmed 
ve sulbiye kebîre kızları Güzeli ve Nasıra'ya münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme mezbûr Mehmed dahi vefât edüp 
verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Huri bint-i Mehmed Şeyho ve ümm-i mezbûre Fatıma ve birâderi Abdal ve li-
ebeveyn hemşîreleri mezbûretân Güzeli ve Nasıra'ya münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme mezbûr Abdal dahi vefât 
edüp verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Feride bint-i Şirin ve ümm-i mezbûre Fatıma ve sulbiye sağîre kızı 
Halime ve hemşîreleri mezbûretân Güzeli ve Nasıra'ya münhasıra ve mesele-i mîrâsiyeleri bi-hükmi'l-münâsahati'ş-
şer‘iyye yirmi yedi bin altı yüz kırk sekiz sehmden olup sihâm-ı mezkûreden altı bin beş yüz otuz altı sehm mezbûre 
Fatıma'ya ve altı bin iki yüz doksan üç sehm mezbûre Güzeli'ye ve yine altı bin iki yüz doksan aç sehm mezbûre 
Nasıra'ya ve iki bin on altı sehm mezbûre Huriye'ye ve bin üç yüz iki sehm mezbûre Feride'ye ve beş bin iki yüz 
sekiz sehm mezbûre Halime'ye isâbeti bi'l-ihbâr tahakkuk eyledikden sonra verese-i mezbûrûndan mukaddemâ 
mezbûre Huriye bi-tarîki't-tehârüc çıkarılup şimdiye kadar benûn-ı mezbûrûnun terekelerini vereseleri tefrîk 
etmemekle orada mahalle-i mezkûre (*)muhtârı Sûfî Hasan bin Rendo ve Ali bin Ahmed ve Zabtiye Seyyid Numan 
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bin Seyyid Ali ve Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi hâzır oldukları hâlde bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye müteveffiyûn-ı 
mezbûrûnun tahrîr ve fürûht olunan tereke-i kassâmlarıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 

Fi'l-yevmi'l-vâhid ve'l-ışrîn min şehri Recebü'l-ferd li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Eruh mevki‘inde kâ’in bir tarafı Eruh 
bağçesi ve bir tarafı Süleyman Hazro ve 
bir tarafı Hristiyan Fethullah bağları ve 
taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir 
kıt‘a bağ 
Kıymet 300 guruş 

Eruh mevki‘inde bir tarfı Halil bin Seyyid 
Hamo ve bir tarafı Ahmed Şi‘âr ve bir tarafı 
Abdullah Kahraman bağları ve taraf-ı râbi‘i 
tarîk-i âmm ile mahdûd bir kıt‘a bağ 
300 guruş 

Nazif Mahallesi'nde vâki‘ bir tarafı 
Maksi Amso ve bir tarafı Mefrol ve 
Şirin hâneleriyle mahdûd üç odadan 
ibâret ma‘a'l-murâfık bir bâb hâne 
Kıymet 1500 guruş 

Teşt, 1 aded 
35 guruş 

Kazan, 4 
aded 
65 
guruş 

Büyük sini, 1 aded 
28 guruş 

Tas, 3 
aded 
11 
guruş 

Küçük sini, 2 aded 
10 guruş 

Leğen, 2 aded 
30 guruş 

Tava, 1 
aded 
8 guruş 

Büyük tava, 1 aded 
19 guruş 

Süzgeç, 
1 aded 
8 guruş 

Kefkir, 1 aded 
2 guruş 

Sahan, 7 aded 
12 guruş 

Tiftik, 5 
batman 
300 
guruş 

Çorab, 24 çift 
40 guruş 

Mazu, 
17 
batman 
322 
guruş 
10 para 

Küp, 11 aded 
35 guruş 

Kuru üzüm, 6 batman 
19 guruş 

Küçük 
küp, 2 
aded 
6 guruş 

Döşek, 2 aded 
15 guruş 

Keçe, 2 
aded 
40 
guruş 

Kilim, 3 aded 
60 guruş 

Sandık, 1 aded 
35 guruş 

Yatak, 2 
aded 
90 
guruş 

Siyah puşi, 1 aded 
38 guruş 

Fistan, 
2 aded 
25 
guruş 

Gömlek, 3 aded 
50 guruş 

Mertek-i sandık, 1 aded 
25 guruş 

Kilim, 2 
aded 
150 
guruş 

Abacı âleti, 1 aded 
19 guruş 

Üzüm, 5 
batman 
30 
guruş 

Burgul-ı Siirdî, 1 
50 guruş 

Un, 6 batman 
20 guruş 

Petek, 1 
aded 
5 guruş 

Döğme-i Siirdî, 1 aded 
50 guruş 

İnek, 1 
aded 
40 
guruş 

Kuru üzüm, 15 batman 
50 guruş 

Hurdevât-ı menzil 
50 guruş 

Dükkân 
icâresi 
140 
guruş 

Kuru üzüm, 45 batman 
163 guruş 5 para 

Mazu, 2 
batman 
38 
guruş 

Hurdevât-ı dükkâniyye 
42 guruş 

Dört yüz yedi guruş yirmiyi muhtevî üç kıt‘a 
senedât-ı musavvât 
407 guruş 20 para 

Yedi aded mecîdiye 
133 guruş 

Yekûnü't-tereke: 
 Guruş Para 

 4825 35 

Techîz u tekfîniyyesi minhâ ma‘a iskat-ı salât ve Kur’ân-ı Azîm ve ve’nsü’l-kabir 446 - 

Yalnız dört bin üç yüz yetmiş dokuz guruş otuz beş paradır 4379 25 

Minhe'l-ihrâcât: 
Resm-i adî 
109 guruş 20 para 

Dellâliyyesi 
45 guruş 20 para 

Kaydiyyesi 
6 guruş 20 para 

Pul esmanı 
3 guruş 20 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 165 guruş. 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-verese: 4214 guruş 35 para. 
Yalnız dört bin iki yüz on dört guruş otuz beş paradır. 
Mesele: 

Zevce-i mezbûre Fatıma'nın 
hissesi 
980 guruş 16 para 

Mezbûre Gülezi’nin 
hissesi 
943 guruş 38 para 

Mezbûre Nasıra’nın 
hissesi 
943 guruş 38 para 

Mezbûre Huriye'nin 
hissesi 
302 guruş 16 para 

Mezbûre Feride'nin 
hissesi 
195 guruş 12 para 

Mezbûre Halime'nin hisesi 
781 guruş 8 para 

Kesr beyne'l-verese: 67 guruş 27 para. 
Yekûnü's-sihâm li'l-vereseti'l-mezbûre: 4214 guruş 35 para. 
Yalnız dört bin iki yüz on dört guruş otuz beş paradır. 
[sh: 76] 
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Sernâme-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffiyûn-ı mezbûrûn Đbrahim ve Mehmed ve Abdullah'ın 
sahhu'l-bâkî terekeleri ba‘de tenzîlü'l-masârıfi'l-lâzıme dört bin iki yüz on dört guruş otup beş paraya bâliğ ve resîde 
olup verese-i mezbûrûnun hisseleri ba‘de'l-ifrâz ve't-teslîm vereseden mezbûre Huriye ba‘de tehârücihâ hisse-i 
vâkı‘ası dahi müteveffâ-yı mezbûr Abdullah'ın verese-i mezkûresine hisselerine göre ilâveten isâbet eyledikden 
sonra mezbûre Nasıra dahi vekîl-i müsecceli Mehmed Efendi ibn-i Ferhad Ağa yalnız altı yüz guruş müvekkilesinin 
hissesine mukâbil sulhen kabz ve verese-i mezbûrûnun zimmetlerini ba‘de'l-ibrâ yetîme-i mezbûre Halime'nin li-
ecli'l-hıfz hisse-i müfreze-i ma‘lûmesi vasîsi dayısı Bali bin Şirin'e tevdî‘ kılındığını mübeyyin işbu mahalle şerh ve 
temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 76 
Hüküm No : 154 
Tarihi : 24 Receb 1313 
Numara : 240 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in Siird sancağının müdde‘î-i umûmî mu‘âvinliğinden îcâb-ı şer‘îsini icrâ 

etmek zımnında bin üç yüz on bir sene-i Rûmî'nin şehr-i Kânûn-ı Evveli'nin yirmi beşinci günü târîhiyle müverrah ve 
iki yüz seksen numarolu mahkeme-i şer‘iyyeye muhavvel tahrîrât üzerine livâ-i mezkûr (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk 
dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde medîne-i Siird'e tâbi‘ Eruh kazâsının 
kurâsından nefs-i Eruh karyesi ahâlîsinden Şeref bin Hacı Süleyman yine kazâ ve karye-i mezkûre sâkinelerinden 
ma‘rifetü'z-zât Halime bint-i Hüseyin Komi nâm hâtûn muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp 
mezbûre Halime ile'l-ân taht-ı nikâhımda olup zevce-i menkûha-i medhûlün-bihâm olduğu hâlde dört beş mâhdan 
berü haberim olmadığı hâlde nezdimden gaybûbet eyleyüp anı bi't-ta‘kîb aldığım haber üzerine nefs-i Siird'de 
zabıta-i livâdan nisâ tevkîfhânesinde bulmamla ber-nehc-i şer‘î bana tebe‘iyyet ve itâ‘atini taleb ederim dedikde 
mezbûre Halime dahi cevâbında mezbûr Şeref zevc-i dâhili olduğunu ikrâr edüp lâkin hemîşe beni tehdîd ve bilâ-
sebeb seni öldürürüm demesiyle beraber kisve ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyece bana bakmamağla nezdine bunun içün 
havfımdan gidemiyorum fakat nefs-i Siird'de ikâmet etmek üzre ve bir daha tehdîd etmeye kalkışmamak ve nafaka 
ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyemi hâline nazaran te’diyeye mu‘teber kefîl irâ’e ederse kendüsüne itâ‘at ve inkıyâd 
edeceğim dedikde mezbûr Şeref'den ber-vech-i muharrer mu‘teber kefîl taleb olundukda şürût-ı mezkûrenin 
te’mînatını hâvî mahkeme-i şer‘iyyeye verdiği kefâlet senedinin zîrini imzâ eden medîne-i mezkûre mahallâtından 
Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden Şükrü bin Hacı Salih'in husûs-ı mezkûra tekeffülünde mu‘teber olduğuna dâ’ir 
mahallesinden huzûr-ı şer‘a memhûr ilmuhaber takdîm ve bi'z-zât mezkûr Şükrü huzûr-ı şer‘de şerâ’it-i mezkûrenin 
te’mînatına şifâhen ta‘ahhüd etmekle mûcebince zevci mezbûr Şeref'e itâ‘at ve inkıyâda hukûk-ı zevciyyete 
mürâ‘âta tenbîh olunup ibâ ederse icbar olunması lâzım geleceği livâ-i mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinde tescîl ve 
huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi'r-râbi‘ ve'l-ışrîn min şehri Recebü'l-ferd li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 76 
Hüküm No : 155 
Tarihi : 28 Receb 1313 
Numara : 241 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden Hamdi Efendi bin Abdi Ağa bin Hacı Yusuf ve 

vâlidesi Esma bint-i Hacı Đbrahim nâm hâtûn medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs 
odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yetîm-i âti'z-zikrin vasiyy-i şer‘îsi olan medîne-i mezkûre mahallâtından 
Nazif Mahallesi ahâlîsinden Hacı Đsmail bin Rendo hâzır olduğu hâlde livâ Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi 
mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp bundan akdem vefât eden medîne-i mezkûre mahallâtından 
Re’s Mahallesi ahâlîsinden Serrâc Hacı Đbrahim'in yetîmi Abdülmecid'in li-ecli'l-irbâh livâ-i mezkûr emvâl-i Eytâm 
Sandığında mevzû‘ akçesinden olarak ânifü'l-beyân Eytâm Sandığına verdiğimiz bin üç yüz on bir sene-i 
Şemsiyyesi'nin şehr-i Kânûn-ı Sânîsi'nin birinci günü târîhiyle müverrah işbu bir kıt‘a deyn senedi mûcebince sandık-
ı mezkûrdan ve Eytâm Müdîri mûmâ-ileyh Bekir Sıdkı Efendi'nin yedinden ahz u kabz eylediğimiz bin guruş nakden 
ve bâ-devr-i şer‘î yüz elli guruş ber-vech-i âtî bir senelik nemâsı ki cem‘an bin yüz elli guruşa mukâbil Seb‘u'l-ahmer 
mevki‘inde kâ’in bir tarafı Hacı Abdullah Efendi bin Hacı Đsmail ve bir tarafı Hacı Derviş Tahlalî ve bir tarafı Şeyh 
Merhamo bin Şeyh Süleyman bağları ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd ve sekiz yüz guruş kıymeti nâtık biri on 
beş ve diğeri on altı numarolu bin üç yüz on iki senesinin şehr-i Cemâziye'l-evveli yirmi üçüncü günü târîhli iki kıt‘a 
senedât-ı hâkâniye mûcebince medyûnân-ı mezkûrândan mezkûre Esma Hâtûn'un müstakıllen zîr-i tasarrufunda 
olduğu hâlde bağ-ı mezkûru mezbûre Esma Hâtûn yetîm-i mezkûr nâmına mûmâ-ileyh Bekir Sıdkı Efendi'ye vefâ’en 
bey‘ ve terhîn ve ikbâz(?) ve teslîm ve müdîr-i mûmâ-ileyh ahz u kabz ve tesellüm edüp li-ecli'l-isti‘mâl muhtâc 
olduğu idâresi tarafımdan tesviyeye mukâbil müddet-i mezkûre zarfında ber-vech-i âriyet yine bağ-ı mezkûru bana 
i‘âde ve teslîm eylediğinden ben dahi yedinden isti‘âreten ahz eyledim deyü mezkûre Esma Hâtûn ikrâr u i‘tirâf 
eyleyüp medûnân-ı mezbûrân meblağ-ı mezkûr min haysü'l-mecmû‘ va‘de-i mezkûre yan ibir sene müddeti 
hulûlünde tamâmen sandık-ı mezkûra edâ ve îfâ olunamaz ise bağ-ı mezkûrun fürûhtuyla deyn-i mezkûrun 
te’diyesine ve fazla kalursa mikdâr-ı fazla tarafımıza i‘âdeye vekâlet-i devriyye ile mûmâ-ileyh Bekir Sıdkı Efendi'yi 
tâyi‘an ve kat‘iyyen tevkîl eyledik ve ol dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i devriyyeyi kabûl eyledim dedikden sonra 
sened-i mezkûrun târîhi müsâdif olduğu bin üç yüz on üç sene-i Hicriyyesi'nin şehr-i Recebü'l-ferdi'nin yirmi sekizinci 
gününe değin tâm bir sene va‘de ile yetîm-i mezkûrun namına olarak sandık-ı mezkûra lâzımü'l-edâ ve vâcibü'l-kazâ 
sahîhan verecek deynimizdir dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin ve'l-ışrîn min şehri Recebü'l-ferd li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 



 254

Şuhûdü'l-hâl:  Abdülferid Ağa bin Osman bin Hacı Mahmud, Đsmail bin el-mezbûr Osman, Mukayyid 
Mehmed Efendi ibn-i Ferhad Ağa, Mübâşir Hüseyin Çavuş bin Rüstem. 

*** 
Sahife No : 77 
Hüküm No : 156 
Tarihi : 16 Receb 1313 
Numara : 242 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan medîne-i Siird'e tâbi‘ Galenze karyesi (*)muhtârı sâhib-i 

arz-ı hâl Hacı Berho bin Abdü medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd 
meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde medîne-i mezkûre mahallâtından Karakol Mahallesi ahâlîsinden Ahmed bin 
Abdurrahim bin Şeyh Şemdin muvâcehesinde medîne-i mezkûreye tâbi‘ Alenzük karyesi akârından bir tarafı imâm-ı 
karye ve bir tarafı Hamidi bin Han Hüseyin ve bir tarafı Şero bin Han Hüseyin bağları ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile 
mahdûd bir kıt‘a kürûmu mülk bağı sene-i hâliye ya‘ni bin üç yüz on bir sene-i Rûmî'nin şehr-i Eylülü'nün on beşinci 
günü beş yüz guruşa mukâbil mezkûr Alenzük karyesi ahâlîsinden Mehmed bin Cevher'den mukaddemâ ba‘de'l-
iştirâ bağ-ı mezkûru mezkûr Ahmed'e bir daha mezbûr Mehmed bey‘ ve teslîmi mesmû‘um olduğuna binâ’en 
mezbûr Ahmed bana üç yüz guruş ver bağ-ı mezkûr müstakıllen taht-ı temellükünde kalsun demesiyle ben dahi 
mâlımdan ve yedimden üç yüz guruş merkûm Ahmed'e def‘ ve teslîm etmişidim mu‘âmele-i ferâğiyyesini icrâ 
etdirmek içün defter-i hâkânî dâ’iresine lede'l-mürâca‘a gâ’ib-i merkûm Mehmed'in birâderi olup bundan akdem vefât 
eden Zekeriyya bin Cevher'in verese-i sıgâr ve kibârı zuhûr eylediğine binâ’en meblağ-ı mezkûru def‘ etmememle 
medfû‘ olan üç yüz guruşu hâlen bana i‘tâya mezbûr Ahmed'e tenbîh olunmak matlûbumdur dedikde mezkûr Ahmed 
dahi cevâbında müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer müdde‘âsını tav‘an ikrâr lâkin mezbûr mezbûr Mehmed'de 
ol mikdâr alacağım olduğundan meblağ-ı mezkûru vermem deyü makâm-ı def‘de îrâd eylediği kelâmı mesmû‘ 
olmamağla meblağ-ı mezkûr üç yüz guruşu müdde‘î-i mezbûr Hacı Berho'ya i‘tâya mezbûr Ahmed'e tenbîh 
olunduğu Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâdis aşer min şehri Recebü'l-ferd li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 77 
Hüküm No : 157 
Tarihi : 5 Receb 1312 
Numara : 243 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Abdal bin Đbrahim 

Şefrani nâm kimesnenin sulbiye sağîre kızı Halime'nin vakt-i rüşde vusûlüne değin tesviye-i umûruna ve pederi 
müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâlının hıfz ve hırâsetine kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem 
olduğu ecilden sağîre-i mezbûrenin dayısı olup sıdk u istikâmetle mevsûf ve emânetle ma‘rûf mahmûdü'l-hâl ve 
müstakîmü'l-etvâr ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i hüccetde muharrerü'l-esâmî 
müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Bali bin Şirin 
Şefrani ber-vech-i muharrer sağîre-i mezbûrenin vakt-i rüşde vusûlüne değin tesviye-i umûruna ve pederi müteveffâ-
yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mâlının muhâfazasına kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-
vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 
eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis min şehri Recebü'l-ferd li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle-i Nazif Hacı Abdülferid ibn-i Hacı Mehmed Efendi, Mahalle-i mezkûre 

(*)muhtârı Sûfî Hasan bin Rendo. 

*** 
Sahife No : 77 
Hüküm No : 158 
Tarihi : 16 Cemaziyelahir 1313 
Numara : 244 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Zerki Memlahası müdîri olup bundan akdem medine-i mezkûrede fevt olan teb‘a-i 

Devlet-i Aliyye'den Rum milletinden an asl Diyarbakır kasabası mahallâtından Hasırcı Mahalleli Said Efendi ibn-i 
Damyan bin Huş nâm kimesnenin zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmayup müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin terekesi 
cânib-i beytü'l-mâla â’id ve râci‘ olmağla medîne-i mezkûre emîn-i beytü'l-mâlı tarafından vekîl-i müseccel-i şer‘îsi 
Behcet Efendi ibn-i Yusuf Ağa ve Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi ve duyûn-ı umûmiye muhâsebe ketebesinden 
Yusuf Efendi ibn-i Ayvaz ve yine duyûn-ı umûmiye müfettişi Daylan Efendi ve Ayn-ı Haleb Mahallesi re’îs-i rûhânîsi 
Kıs Mansur Efendi ibn-i Yosef ve patrik vekîli Gavri Rufail ibn-i Elyasi ve yine duyûn-ı umûmiye sandık emîni Cemal 
Efendi ve mahkeme-i mezkûre kâtibi Đstepan Efendi veled-i Hanna hâzır oldukları hâlde müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin 
terekesi sebt-i defter olunup sûk-ı sultânîde münâdî yediyle bey‘ olunan müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin terekesidir ki 
ber-vech-i âtî zikr olunur. 
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Fi'l-yevmi's-sâdis aşer min şehri Cemâziye'l-âhir li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

 

Müsta‘mel kilim, 1 
aded 
17 guruş 

Yorgan, 1 aded 
56 guruş 

Minder, 1 aded 
40 guruş 

Yasdık, 2 aded 
5 guruş 20 para 

Yüz yasdığı, 2 aded 
8 guruş 

Yatak çarşafı, 1 aded 
8 guruş 30 para 

Teşt, 1 aded 
39 guruş 

Küçük sini, 1 aded 
23 guruş 

Bakraç, 1 aded 
17 guruş 

Dört gözden sefer tası, 1 aded 
30 guruş 

Küçük tencere, 2 
aded 
27 guruş 20 para 

Leğen, 1 aded 
12 guruş 20 para 

Tava, 1 aded 
3 guruş 20 para 

Küçük havan, 1 
aded 
11 guruş 20 para 

Sahan ma‘a kapak, 2 aded 
13 guruş 

Tas, 1 aded 
2 guruş 10 para 

Çatal ma‘a kaşık 
1 guruş 

Tenekeden çaydân, 1 
aded 
1 para 

Ocak demiri ma‘a 
alt demiri, 1 aded 
30 para 

Dizli çizme, 1 aded 
4 guruş 

Biri don biri kırmızı 
pantolon, 1 aded 
10 guruş 

Müsta‘mel fanila don, 
1 aded 
20 para 

Şayakdan müsta‘mel 
pantolon, 1 aded 
10 guruş 

Beyaz gömlek, 5 
aded 
13 guruş 20 para 

Maniadan gömlek, 3 aded 
10 guruş 20 para  

Beyaz don, 2 aded 
4 guruş 

Elbise boğçası, 2 aded 
3 guruş 20 para 

Köhne palto, 1 aded 
9 guruş 20 para 

Köhne yelek, 2 
aded 
9 guruş 10 para 

Müsta‘mel akkâl ma‘a 
müsta‘mel fanila kurşağı, 1 
aded 
1 guruş 10 para 

Müsta‘mel fanilisi, 1 
aded 
10 para 

Don gömlek, 3 aded 
6 guruş 

Müsta‘mel kaloç 
potin, 1 aded 
25 guruş 

Türkçe kütüb-i 
tıbbiye, 9 aded 
82 guruş 20 para 

Lügat-i Osmâniye, 1 aded 
Azîziye inşâsı, 1 aded 
Nesîmî Divanı, 1 aded 
Âsâr-ı manzûme, 1 aded 
17 guruş 

İspirto takımı, 1 aded 
4 guruş 10 para 

Rovelver, 1 aded 
ma‘a fişek, 29 aded 
200 guruş 

Kahve değirmeni, 1 
aded 
4 guruş 20 para 

Çanta, 1 
1 guruş., 20 para 

Gözlük, 1 aded 
3 guruş 

Eczâya müte‘allık 
çekmece, 1 aded 
1 guruş 

Sandık, 1 aded 
14 guruş 10 para 

Çekmece, 1 aded 
14 guruş 

Yüz yasdığı, 2 aded 
5 guruş 20 para 

Sıgara, 1 aded 
10 para 

Kaşık, 1 aded 
10 para 

Bir re’s esb ma‘a eğer 
260 guruş 

Kefra karyeli Sûfî nâm kimesnede yüz guruş alacağından mukarrebe üç beyaz 
mecîdiye 
57 guruş 

Fî 14 Receb sene [1]313 ve fî 18 Kânûn-ı Evvel sene [1]311 târîh ve yüz seksen beş numarolu Siird Duyûn-ı 
umûmiye Nezâreti tahrîrât-ı cevâbiyyesi melfûfu pusula mûcebince dört yüz doksan beş guruş yirmi iki para ve 
tahrîrât-ı mezkûrede iki yüz kırk sekiz guruş vereseye i‘tâsı mukarrer olarak min haysü'l-mecmû‘ yedi yüz kırk üç 
guruş yirmi iki para nezâret-i mezkûre sandığındadır. 

Yekûnü't-tereke: 1845 guruş 22 para. 
Minhe'l-ihrâcât:  

Resm-i âdî 
46 guruş 6 
para 

Kaydiyyesi 
2 guruş 30 
para 

Dellâliyyesi 
20 guruş 35 para 

Pul esmânı 
4 guruş 20 para 

Rüsûm-ı hayvâniyyesi 
6 guruş 20 para 

Hammâliyyesi 
2 guruş 

Beytü'l-mâla 
â’id resm 
93 guruş 20 
para 

Müteveffânın kıstü'l-yevm istihkâkı ve tekmîl ma‘âşı olup Siird Duyûn-ı Umûmiye 
Sandığı'nda mahfûz olup nizâmnâme-i dâhilleri üzerine gönderilmeyen verese zuhûrunda 
vereseye verilecek esmanı 
743 guruş 22 para 

Sahhu'l-bâkî: 
 Guruş Para 

 925 27 

Hazîneye â’id resm-i mahsûsuyla dellâliyye ve kaydiyyenin nısfı 105 12 

 1030 39 

[sh: 78] 
Sahhu'l-bâkî dokuz yüz yirmi beş guruş yirmi yedi para ile dellâliyyesinin nısfı olan on guruş on yedi para ve 

kaydiyyenin nısfı dahi bir guruş on beş para ve hazîneye â’id resm doksan üç guruş yirmi para ki min haysü'l-
mecmû‘ bin otuz guruş otuz dokuz para Siird Mâl Sandığı'na bâ-makbûz işbu defter-i kassâmıyla beraber teslîm 
olunduğu işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 

 

 

 



 256

Sahife No : 78 
Hüküm No : 159 
Tarihi : 18 Rebiulahir 1313 
Numara : 245 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Zikri âtî husûsun mahallinde ketb ve mu‘âyene ve ifrâz ve taksîme kıbel-i şer‘den me’zûnen irsâl olunan 

mahkeme-i şer‘iyye kâtibi Yusuf Hayalî Efendi Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabası mahallâtından 
Soyka Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Şeyh Đsmail bin Hacı Mahmud eş-Şeyh nâm 
kimesnenin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Meryem bint-i Yusuf ve sulbî kebîr oğulları Süleyman ve Taha'ya 
münhasıra ve mesele-i mîrâsları on altı sehmden olup sihâm-ı mezkûreden iki sehm zevce-i mezbûre Meryem'e ve 
yedişer sehmden cem‘an on dört sehmi ibnân-ı mezbûrân Süleyman ve Taha'ya isâbeti ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î 
verese-i mezbûrûnun sâkin oldukları (*)menzile varup akd-i meclis-i şer‘-i alî etdikde verese-i mezbûrûndan Taha 
meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda zikri âtî mülk menzile vaz‘-ı yedi sâbit ve mütehakkık olan müdde‘î-i mezbûrun li-
ebeveyn er karındaşı mezbûr Süleyman muvâcehesinde babamız ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun hayâtında 
ile'l-vefât yedinde mülkleri olup ba‘de vefâtihî benimle zevce-i mezbûre Meryem Hâtûn ile karındaşım mezbûr 
Süleyman'a mevrûs olan mahalle-i mezkûrede vâki‘ bir tarafı Hamza bin Hacı Yusuf Recebi ve Mehmed Kebir ve bir 
tarafı Maksi Zerko veled-i Gorkis Karniyabı ve bir tarafı Seyyid Abdal bin Seyyid Esmer Seyyid Abdullah hâneleri ve 
taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd tahtânî dört oda ve iki ayvan ve fevkânî bir oda ve iki havlu ve bir kuyu ve kapu 
aralığı ve bir kademgâhı müştemil bir bâb mülk hâne ile kasaba-i mezbûre civârında Şeyhü't-türkî mevki‘inde bir 
tarafı Reşo Aleki ve bir tarafı Revas bin Sado Alohadro bağları ve iki tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd bir kıt‘a kürûmu 
mülkümde hisse-i irsiyyemden keff-i yed ve bana teslîme karındaşım mezbûr Süleyman'a bi'l-verâse tenbîh olunmak 
murâdımdır deyü da‘vâya tasaddî etmiş idim meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda hâzır olan zevce-i mezbûre hâne ve bağ-ı 
mezkûrlarda kâ’in ber-vech-i muharrer hisse-i şâyi‘asını bi-tarîki't-tehâruc mukaddemâ ibnân-ı mezbûrân Taha ve 
Süleyman'a terk eylediğini ba‘de'l-i‘tirâf hâne ve bağ-ı mezkûrân ibnân-ı mezbûrân beyninde münâsafaten müşterek 
kalup hâne ve bağ-ı mezbûrânın taksîmleriyle her birisinin hisse-i musîbesi kendüsüne ifrâz ve teslîm olunmak üzre 
ibnân-ı mezbûrân intihâb ve re’yleriyle hâne-i mezkûrda ihzâr olunan ehl-i hibreden mahalle-i mezkûre imâmı Molla 
Mehmed bin Molla Mahmud Şeyh Halef ve ihtiyâr a‘zâsından Yusuf [bin] Hacı Ahmed ve Şeyh Gazal bin Şeyh Hızır 
bin Hacı Mahmud ve Hacı tahir Ağa bin Hacı Mehmed Ağa bin Hacı Tahir Ağa ve Hacı Abdülfettah Efendi ibn-i Hacı 
Đsmail bin Abdi ve Molla Mehmed bin Yusuf bin Şaban ve mi‘mâr ustası Hacı Şakir ve Receb ma‘rifetleriyle hâne ve 
bağ-ı mezkûranın bi'r-rızâ taksîmine şürû‘ ve mübâşeret olundukda yine hâzırûn-ı mezbûrûn ma‘rifetleriyle hâne-i 
mezkûrdan yedi yüz guruş kıymet takdîr edilen bir tarafı mezbûr Seyyid Abdal bin Seyyid Esmer bin Seyyid 
Abdullah ve bir tarafı ah-i mezbûr Süleyman ve bir tarafı mezbûr Maksi Zerko veled-i Gorkis hâneleri ve taraf-ı râbi‘i 
tarîk-i âmm ile mahdûd ve tahtânî iki oda ve bir ayvan ve fevkânî bir oda ve hûşu’t-tahtânî ta‘bîr olunan bir havlu ve 
hûşu’l-fevkânî ta‘bîr olunan havlunun garb cihetinde kâ’in tahtânî odanın dîvârındaki alâmet-i fasıla ta‘bîr olunur 
kazıkdan kapu aralığının kıbleye karşu dîvârına muhâzî müdde‘î-i mezbûr Taha tarafından inşâ olunacak dîvârdan 
şimal cihetinde kalacak mikdâr havlu ve kapu aralığı ve bir kademgâhı müştemil müfrez mikdâr hâne ile Şeyhü't-
türkî mevki‘inde kâ’in yüz guruş değerinde mezkûr bir kıt‘a bağ ile nakden üç yüz guruş mezbûr Süleyman'dan 
almak üzre mezbûr Taha'ya ve bin elli guruş kıymet takdîr edilen ve bir tarafı mezbûr Hamza bin Hacı Yusuf Recebi 
ve Mehmed Kebir ve iki tarafı mezbûr Taha hânesi ve tarafı- râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd tahtânî iki oda ve bir 
ayvan ve bir kapu ve hûşu’l-fevkânî ta‘bîr olunan havluda inşâ edilen fâsıl-ı dîvârın cenub cihetinde mikdâr havluyu 
müştemil müfrez mikdâr hâne mezbûr Süleyman'a isâbet eyleyüp ve mezkûr fâsıl-ı dîvâra munfasıl garb cihetinde 
vâki‘ tahtânî odada havluya bakar iki bacalı bir boy irtifâ‘ında fesh ve mevki‘-i atîkinden mezbûr seddiyle ber-minvâl-i 
muharrer kısmet-i mezkûreye da‘vâdan her biri âharın zimmetini ibrâ ve iskât ve her biri ber-vech-i muharrer âharın 
ibrâsını kabûl etdiklerini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-i şer‘le ma‘an huzûr-ı 
şer‘a gelüp alâ vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin her biri hisse-i musîbelerinin tapu kalemince tashîh-i kaydıyla ber-
vech-i muharrer tapu senedâtının ayru ayru verilmesi lüzumu medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘iyyesinden huzûr-ı 
âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâmin aşer min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 78 
Hüküm No : 160 
Tarihi : 3 Şaban 1313 
Numara : 246 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan medîne-i Siird'e tâbi‘ Tillo karyesi mahallâtından Şeyh 

Đsmail Fakîrullah Mahallesi sâkinelerinden sâhibe-i arz-ı hâl ma‘rifetü'z-zât Meryem bint-i Osman nâm hâtûn 
medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-
tevkîrde karye ve mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Hacı Hasan bin Şeyh Mehmed muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve 
ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp gayr-i müstevfâ iki yüz guruş mehr-i mü’eccel ve müstevfâ olan bin guruş mehr-i mu‘accel 
tesmiyesiyle mezbûr Hacı Hasan'ın taht-ı nikâhında bulunduğum hâlde bundan bir sene akdem talâk-ı selâse ile 
beni tatlîk eylemekle gayr-i müstevfâ mehr-i mü’eccelim olan iki yüz guruş ve nafaka-i iddetimi dahi bana hâlen 
i‘tâya mezbûr Hacı Hasan'a tenbîh olunmak murâdımdır dedikde mezbûr Hacı Hasan cevâbında mezbûre Meryem 
müstevfâ bin guruş mehr-i mu‘accel ve gayr-i müstefâ iki yüz guruş mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle zevce-i menkûha-i 
medhûlün-bihası olduğu hâlde ber-vech-i muharrer bir sene akdem talâk-ı selâse ile mezbûre Meryem'i tatlîk ve 
nafaka-i iddetini vereceğini tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf etmeğin müdde‘iye-i mezbûre Meryem'in gayr-i müstevfâ 
mehr-i müeccceli olan iki yüz ve nafaka-i iddeti takdîr edilen yüz guruş ki cem‘an üç yüz guruş hâlen mezbûre 
Meryem'e i‘tâya mezbûr Hacı Hasan'a tenbîh olunduğu Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm 
olundu. 
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Fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 78 
Hüküm No : 161 
Tarihi : 3 Şaban 1313 
Numara : 247 
An asl medîne-i Diyarbakır mahallâtından Hasırcı Mahallesi ahâlîsinden mu‘arrefü'z-zât sâhib-i arz-ı hâl 

Siird'de bulunan teb‘a-i Devlet-i Aliyye'den ve Rum milleti ahâlîsinden Cercis veled-i Damyan veled-i Huş nâm 
kimesne medîne-i Siird (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk Dâ’iresi'ne mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i 
lâzımü't-tevkîrde medîne-i Siird emîn-i beytü'l-mâlı tarafından vekâleten gönderilen muhâsebe ketebesinden 
Abdurrahman Efendi ibn-i Hacı Musa muvâcehesinde bundan akdem nefs-i Siird'de olan li-ebeveyn birâderim Zerki 
Memlahası Müdîri Said Efendi ibnü'l-mezbûr Damyan'ın ol vaktde zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi bulunmamağla 
beytü'l-mâl me’mûru tarafından gönderilen me’mûr-ı mahsûsla ve ma‘rifet-i şer‘ye terekesi sebt-i defter ve fürûht 
olundukdan sonra sahhu'l-bâkî esmânı kassâmıyla beraber Siird Mâl Sandığı'na vaz‘ olunup meyyit-i mezkûrun 
verâseti benimle mezkûr medîne-i Diyarbakır'da vâlidesi Meryem bint-i Emsih ile diğer karındaşları Hanna ve Naum 
ve Cebrail'e münhasıra benimle gâ’ibûn-ı mezkûrdan meyyit-i mezkûre vâris ve sübût-ı verâsetimizi mezkûr 
sandıkda mevzû‘ dokuz yüz yirmi beş guruş ve Siird Duyûn-ı Umûmiye ve sâ’ir kimesnelerde bizlere mevrûs ve 
müntakil alacağını ahz u kabza ve bizlere irsâl ve îsâle ve deyni zuhûr ederse te’diyeye ve vukû‘unda matlûbunu 
taleb ve da‘vâya ve istihlâfa ve sulh ve ibrâya ve husûs-ı mezkûr mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i 
mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile asâleten ve vekâleten kabûlüme mevkûfe gâ’ibûn ani’l-belde vârisûn-ı mezbûrûn [sh: 
79] beni tevkîl eylediklerini nâtık mezbûr Diyarbakır Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden nâ’ibü'ş-şer‘i es-Seyyid Mehmed 
Fuad ibn-i Emin hatmiyle mahtûm ve Đstînâf Mahkemesi a‘zâsından Subhi ve Rızkullah ve Karabet Fuat ve 
Abdülgani Fahri taraflarından musaddak bin üç yüz on üç sene-i Hicriyyesi'nin şehr-i Recebü'l-ferdi'nin on üçüncü 
günü târîhiyle müverrah ve yirmi dokuz numarolu müseccel bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyye bana göndirilmiş ve hüccet-i 
mezkûre işte ibrâz eyledim ve vekâlet-i mezkûreyi dahi kabûl etdim mûcebince meyyit-i merkûm birâderim Said 
Efendi'nin tereke esmânı Siird Mâl Sandığı'nda mevzû‘ dokuz yüz yirmi beş guruşu asâleten ve vekâleten bana i‘tâ 
ve teslîme sandık-ı mezkûra izâfetle vekîl-i mûmâ-ileyh Abdurrahman Efendi'ye tenbîh olunmak murâdımdır dedikde 
fi'l-hakîka mahkemeye ibrâz eylediği mezkûr hüccet-i şer‘iyyeye lede'l-mütâla‘a müdde‘î-i merkûm Cercis bi-
tamâmihî müdde‘âsını ve gâ’ibûn ani’l-belde vâlidesi Meryem bint-i Emsih ve birâderleri Hanna ve Naum ve Cebrail 
taraflarından vekâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile ba‘de'l-kabûl sandık-ı mezkûrda mevzû‘ meblağ-ı mezbûru ve 
Duyûn-ı Umûmiye ve sâ’ir kimesnelerde matlûbunu bidâyeten ve istînâfen taleb ve da‘vâya ve ahz u kabza ve 
anlara irsâl ve îsâle ve deyni zuhûrunda te’diyeye ve istihlâfa ve sulh ve ibraya ve husûs-ı mezkûrun mütevakkıf 
olduğu umûrun küllîsine vekâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl bulunduğunu nâtık hüccet-i mezkûre 
mazmunuyla hükm ve sandık-ı mezkûra izâfetle meblağ-ı mezkûru merkûm Cercis'e i‘tâya vekîl-i mûmâ-ileyh 
Abdurrahman Efendi'ye tenbîh olunduğu Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 79 
Hüküm No : 162 
Tarihi : 5 Şaban 1313 
Numara : 248 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Diyarbakır Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Mardin sancağına tâbi‘ Cizre kasabası ahâlîsinden sâhib-i arz-ı hâl 

Arab Abdullah bin Said medîne-i Siird (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk Dâ’iresi'ne mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i 
münîr-i lâzımü't-tevkîrde medîne-i mezkûre mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden Süvârî Zabtiye Mahmud bin 
Süleyman muvâcehesinde işbu târîh-i zabtdan bir ay mukaddem benim mâlım olan kolunda dağ altı yaşında bir re’s 
erkek esb ile doru renginde yedi sekiz yaşındaki erkek esble mübâdele ve bir mecîdiye çeyreği bana teslîm edüp 
lâkin mezbûr Mahmud esbinin kulağasındaki dağdan inde't-tüccâr ayb olduğundan ayb-ı mezkûra muttali‘ 
olduğumdan sonra kabûle delâlet eden üzerine râkib mahall-i âhara gitmiş isem de ayb-ı mezkûr inde't-tüccâr ayb 
olduğuna binâ’en esb-i mezkûru yedimden ahzile mârru'z-zikr bârgîri bana teslîme tenbîh olunmak murâdımdır deyü 
tasaddî eylediği da‘vâ ve takrîr-i meşrûhu ber-vech-i muharrer müdde‘âsı mesmû‘ ve iltifâta şâyân olmadığı 
müdde‘î-i merkûm Arab Abdullah'a ba‘de't-tefhîm mezbûr Mahmud Ağa'ya bî-vech-i şer‘î mu‘ârazadan men‘ edildiği 
huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 79 
Hüküm No : 163 
Tarihi : 5 Receb 1312 
Numara : 249 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağı kasabası mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât eden Đbrahim Şefrani’nin verâseti zevcesi Fatıma bint-i Đbrahim ile sulbî kebîr oğulları Mehmed 
ve Abdal ve sulbiye kebîre kızları Güzeli ve Nasıra'ya münhasıra ba‘dehû ibn-i mezbûr Mehmed dahi vefât edüp 
verâseti vâlidesi mezbûre Fatıma ve zevce-i menkûha-i metrûkesi Huri bint-i Mehmed Şeyho ile li-ebeveyn er 
karındaşları merkûmûna münhasıra ba‘dehû diğer ibn-i mezbûr Abdal dahi vefât edüp verâseti vâlidesi mezbûre 
Fatıma ve zevce-i menkûha-i metrûkesi Feride bint-i Şirin ve kız karındaşları merkûmetâna münhasıra olduğu 
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lede'ş-şer‘ zâhir oldukdan sonra verese-i mezbûreden Nasıra Hâtûn tarafından bâ-hüccet-i şer‘iyye vekîl-i şer‘îsi 
bulunan da‘vâ vekîllerinden Mehmed Efendi ibn-i Ferhad Ağa medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk 
dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde mezkûr Nazif Mahallesi ahâlîsinden Bali bin 
Şirin Şefrani nâm kimesne muvâcehesinde mezbûr Abdal hâl-i hayâtında mâlının sülüsünden beş yüz guruş 
techîzine ve tekfînine ba‘de'l-vefât sülüsünden bedel-i hacc olmak üzre yirmi altı aded lira-yı Osmânî'yi huzûr-ı 
mezbûr Bali'ye teslîm ve ol vechile vasiyyet edüp techîz u tekfînine sarf olan beş yüz guruş ile yirmi altı aded lira-yı 
Osmânî müteveffâ-yı mezbûrun kassâmına idhâl olunmak üzre mezbûr Bali'ye tenbîh olunmak bi'l-vekâle 
matlûbumdur deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk ol dahi cevâbında müdde‘î vekîli mûmâ-ileyhin ber-vech-i muharrer 
müdde‘âsını inkâr etmekle vekîl-i müdde‘î-i mezbûr ber-vech-i muharrer müdde‘âsını usûl-i müstahsene-i 
şer‘iyyesine tevfîkan evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları medîne-i mezkûrenin Re’s Mahallesi imamı Molla 
Mehmed bin Molla Hasan ve (*)muhtârı Yasin bin Heşin bin Yasin ve ihtiyâr a‘zâsından Bekir bin Ahmed Zülfi ile 
Karakol Mahallesi imamı Molla Mehmed bin Molla Mahmud ve (*)muhtârı Ahmed Cemil bin Şeyho'dan sırran ve 
ba‘dehû mûmâ-ileyhimle cedîdede matbûtü'l-esâmî kimesnelerden bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve 
makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunan medîne-i mezkûre mahallâtından mezkûr Re’s Mahalleli Seyyid 
Binaf bin Seyyid Ahmed bin Hacı Đbrahim ve Karakol Mahalleli Halid bin Molla Mahmud bin Abdurrahim nâm 
kimesnelerin şehâdetleriyle ba‘de'l-isbât mûcebince ba‘de'l-hükm meblağ-ı mezkûr otuz bir aded lira-yı Osmânî 
müteveffâ-yı merkûm Abdullah'ın terekesinin kassâmına li-ecli'l-idhâl mezbûr Bali’den ahzının lüzûmu mezbûr 
Bali'ye tenbîh olunduğu Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 79 
Hüküm No : 164 
Tarihi : 6 Şaban 1313 
Numara : 250 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in makarr-ı livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi 

ahâlîsinden sâhib-i arz-ı hâl Şeyh Abdürrezak bin Şeyh Mahmud medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk 
dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde mahalle-i mezkûreli Zabtiye Hacı Ali Ağa 
ibn-i Mahmud muvâcehesinde zikri câ’î hâne ve bağın âti'l-beyân verese vâzı‘u'l-yed olduklarını şâhideyn-i 
mu‘addileyn şehâdetleriyle ba‘de'l-isbât bundan akdem vefât eden Zabtiye Mülâzımı Hacı Halil Ağa ibnü'l-mezbûr 
Mahmud'un verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi gâ’ibet-i ani'l-belde Diyarbakırlı Habibe Hâtûn bint-i Abdullah ve 
birâderi hâzır-ı mezbûr Hacı Ali Ağa ve kebîre kızı Azize'ye münhasıra olup müteveffâ-yı mezbûrun sekiz bin guruş 
değerinde mahalle-i mezkûrede bir tarafı Abdal Hamido ve bir tarafı Derviş bin Hüseyin bin Hacı Hüseyin Ağa ve bir 
tarafı Rüstem Çavuş ile Hacı Hamza bin Süleyman hâneleri ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb mülk 
hâne ve beş yüz guruş değerinde bir tarafı Kasım bin (boş) ve bir tarafı Şeyh Musa ve bir tarafı Şahbaz bin Abbas 
Keçegi bağları ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd Dar-ı ula mevki‘inde bir kıt‘a bağ terk eylemişdir mütevellîsi 
olduğum mahalle-i mezkûrede Bâbü'l-Garb Mescidi'yle mütevellîsi olmadığım kasaba başında Ayn-ı Melik 
çeşmesinin masârıfât-ı lâzımelerine sarf sülüs mâlından beş yüz guruş mahzar-ı şühûdda vasiyyet ve musırran alâ-
îsâ’ihî vefât etmişdir terekesine vâzı‘u'l-yed verese-i mezbûrûndan Hacı Ali Ağa ile kerîmesi Azize'den meblağ-ı 
mezkûru hâlen ahz ve bana i‘tâya tevliyetim hasebiyle vereseden hâzır-ı mezbûr Hacı Ali Ağa'ya tenbîh olunmak 
matlûbumdur dedikde hâzır-ı mezbûr Hacı Ali Ağa'dan soruldukda cevâbında ber-vech-i muharrer vesâyet 
müdde‘âsını inkâr etmekle müdde‘î-i mütevellî-i mezbûr Şeyh Abdürrezzak bin Şeyh Mahmud'un ber-vech-i 
muharrer müdde‘âsına mutâbık (*)beyyine taleb olundukda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden li-ecli'ş-şehâde meclis-i 
şer‘a hâzırân olan mahalle-i mezkûreli Hacı Ömer Efendi ibn-i Süleyman istişhâd olundukda Zabtiye Mülâzımı Hacı 
Halil Ağa ibn-i Mahmud mukaddemâ Hicâz'a azîmet etdiği sırada huzûrumda Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde kâ’in 
Bâbü'l-Garb Mescidi'nin levâzımâtına beş yüz guruş ve Ayn-i Melik çeşmesinin levâzımâtına da beş yüz guruş sarf 
olunmak üzre mâlının sülüsünden vasiyyet eyledim dediğini ve musırran alâ îsâ’ihî vefât etdikden sonra vârisleri 
mezbûr Hacı Ali Ağa ve zevcesi mezbûre Habibe ve kızı Azize dahi vasiyyet-i mezkûrenin takâzına râzî [sh: 80]  
olduklarını bilürüm ben bu vech üzre şâhidim ve şâhid-i sânî Re’s Mahalleli Şeyh Mevlüd bin Şeyh Musa bin Şeyh 
Mehmed dahi istişhâd olundukda Zabtiye Mülâzımı Hacı Halil Ağa hâl-i hayâtında vefâtından yirmi yirmi beş gün 
akdem hânesinde idim Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde kâ’in Bâbü'l-Garb Mescidi'nin yapdırılacak minâresine beş yüz 
guruş ve Ayn-i Melik çeşmesinin levâzımâtına da beş yüz guruş sarf olunmak üzre mâlının sülüsünden vasiyyet 
eylediğini ve musırran alâ îsâ’ihî vefât etdiğini bilirüm ben bu husûsa bu vech üzre şâhidim şehâdet dahi ederim 
deyü ale'l-infirâd edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde usûl-i müstahsene-i şer‘iyyesine tevfîkan mukaddemâ mûmâ-
ileyh Hacı Ömer Efendi lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idüği iş‘âr ve ihbâr edilmekle tekrâr müddet-i 
mu‘ayyenesi kable'l-mürûr tezkiyesine hâcet kalmayup diğer şâhid merkûm Şeyh Mevlüd bin Şeyh Musa bin Şeyh 
Mehmed evvela bâ-varaka-i mestûre mensûb olduğu mezkûr Re’s Mahallesi imâmı Molla Mehmed bin Molla Hasan 
bin Molla Mehmed ve (*)muhtârı Yasin bin Heşin bin Yasin'den sırran ve ba‘dehû mûmâ-ileyhimâ ile cerîdede 
mazbûtü'l-esâmî kimesnelerden bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idüği iş‘âr ve ihbâr 
olunmağın mûcebince müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hacı Halil Ağa'nın tereke-i vâfiyesine izâfeten beş yüz guruş mezkûr 
Bâbü'l-Garb Mescidi'nin mütevelllisi bulunan mezbûr Şeyh Abdürrezzak bin Şeyh Mahmud'a ve kezâlik beş yüz 
guruş Ayn-ı Melik çeşmesinin umûruna bakan mütevellîye i‘tâya vereseden mezbûr Hacı Ali Ağa'ya tenbîh olunduğu 
Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâdis min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Hatmün bi'l-hayr  
Nâ’ib-i Livâ-i Siird es-Seyyid Hâfız Đbrahim. 

*** 
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Sahife No : 80 
Hüküm No : 165 
Tarihi : 4 Şaban 1313 
Numara:- 
Siird Mutasarrıfiyet-i Aliyyesi'ne 
Fî 10 Şa‘bân sene [1]313 târîhinden umûr-ı şer‘iyyeyi rü’yet ve temşiyet etmek üzre münâsib bir zâtın taraf-ı 

âlîlerinden tevkîl buyurulması müsterhamdır fermân. 
Fî 4 Şa‘bân sene [1]313 ve fî 7 Kânûn-ı Sânî sene [1]311. 
Muş'da Siird Nâ’ibi Osman Hamdi. 
Vekâletin kabûl buyurulması zımnında fazîletlü müftî efendi hazretlerine ve ol vechile cevâbda yazıla. 
Fî 8 minhü. 

*** 
Sahife No : 80 
Hüküm No : 166 
Tarihi : 21 Şaban 1313 
Numara : 251 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi 

ahâlîsinden sâhib-i arz-ı hâl Abbas bin Abdo medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs 
odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde medîne-i mezkûre emîn-i beytü'l-mâlı tarafından mahkemeye 
vekâleten gönderilen muhâsebe-i livâ ketebesinden Abdurrahman Efendi muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i 
ani'l-merâm edüp filikleri beyaz dişi iki re’s ve kılı beyaza mâ’il dişi bir re’s ve kılları siyah ya ikisi yâhûd üçü erkek 
bâkîsi dişi on yedi re’s keçi ki cem‘an dört yüz beş yüz guruş değerinde yirmi re’s keçi ağnâmımın otlatmasına bi'l-
icâre tarafımdan ta‘yîn kılınan Eruh kazâsı kurâsından Benure karyesi ahâlîsinden Mahmo bin Hayro nâm çoban 
Kilik yolunda yukarıki harencik başında şiddet-i sermâdan vefât edüp sâhibsiz denilerek emîn-i beytü'l-mâl 
tarafından ağnâm-ı mezkûreye vaz‘-ı yed edilmişdir hâlbuki kassablık içün meyyit-i mezkûr vâsıtasıyla ra‘y edilen 
ağnâm-ı mezkûre şirâ’en mülk-i mahzım olup ve anlara müstahakkım ağnâm-ı mezkûreyi bana teslîm ve i‘tâya 
vekîl-i mûmâ-ileyh Abdurrahman Efendi'ye tenbîh olunmasını bi'l-istihkâk taleb ederim dedikde vekîl-i mûmâ-ileyh 
Abdurrahman Efendi'den soruldukda fi'l-hakîka evsâf-ı mezkûre ile mevsûf ve medîne-i mezbûre mahallâtından Re’s 
Mahallesi'nde li-ecli'-infak Mehmed bin Hallo hânesinde bulunan ağnâm-ı mezkûreye vaz‘-ı yedini ikrâr lâkin ber-
vech-i muharrer müdde‘î-i mezbûr Abbas'ın ağnâmı ve meyyit-i mezkûr müdde‘î-i mezbûrun çobanı olup olmadığın 
bilmiyorum deyü inkâr eylemekle müdde‘î-i mezbûr Abbas'ın ber-vech-i muharrer müdde‘âsına mutâbık (*)beyyine 
taleb olundukda li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olan mezkûr Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden uzun boylu 
siyah gözlü esmer benizli otuz üç yaşında Fethi Efendi bin Đso bin Ali Şir ve yine Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden 
orta boylu ela gözlü esmer benizli yirmi yaşında Hasan bin Hüseyin bin Musa nâm kimesneler ale'l-infirâd istişhâd 
olunduklarında fi'l-hakîka filikleri beyaz dişi iki re’s ve kılı beyaza mâ’il dişi bir re’s ve kılları siyah on yedi re’s keçi ve 
dört yüz beş yüz guruş değerinde ve Re’s Mahallesi'nde li-ecli'l-infâk Mehmed bin Hallo hânesinde meşhûd ve 
müşahhasımız olan yirmi aded re’s ağnâm kassâblık içün şirâ’en müdde‘î-i mezbûr Abbas bin Abdo'nun mülk-i 
müşterâsı dünkü gün cenâzesi keşf olunan Eruh kazâsı kurâsından Benure karyesi ahâlîsinden Mahmo bin Hayro 
dahi mezkûr Abbas'ın çobanı olduğunu bilürüz biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz ve şehâdet dahi ederiz deyü 
edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinden sonra mahkemeye ihzâr olunamayan ağnâm-ı mezkûre bulundukları mezkûr 
Mehmed bin Hallo'nun hânesine şâhidân-ı merkûmân varılup ümenâ-yı şer‘den mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Yusuf 
Hayalî ve vekîl-i mûmâ-ileyh Abdurrahman Efendiler huzûrunda lede'r-rü’ye şehâdetlerinde meşhûdün-bih beyân 
olunan ağnâm-ı mezkûre bi-aynihâ bunlardır başkası değildir dediklerini müte‘âkib usûl-i müstahsene-i şer‘iyyesine 
tevfîkan şâhidân-ı mezbûrân evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mezkûr Şeyh Halef Mahallesi imâmı 
Molla Musa bin Hacı Gabar ve (*)muhtârı Yusuf bin Hacı Ali Bülendo ve ihtiyâr a‘zâsından Hacı Mustafa bin el-
mezbûr Hacı Ali Bülendo'dan sırran ve ba‘dehû mûmâ-ileyhimle cerîdede mazbûtü'l-esâmî kimesnelerden bi'l-
muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağın mûcebince ba‘de't-tahlîf 
ağnâm-ı mezkûreyi müdde‘î-i mezbûr Abbas'a hâlen teslîm ve i‘tâya beytü'l-mâl sandığına izâfeten vekîl-i mûmâ-
ileyh Abdurrahman Efendi'ye tenbîh olunduğu Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi'l-vâhid ve'l-ışrîn min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 80 
Hüküm No : 167 
Tarihi : 23 Şaban 1313 
Numara : 252 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Fersaf karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Hamza bin Haso bin 

Hamza'nın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Ayşe bint-i Sûfî Hamori ve sulbî kebîr oğulları Hacı Hüseyin ve 
Derviş ve Hasan ve sulbî sağîr kızları Atlas ve Halime'ye münhasıra olup mesele-i mîrâsiyesi altmış dört sehmden 
ibâret olup sihâm-ı mezkûreden sekiz sehm zevce-i mezbûre Ayşe'ye ve on dörder sehmden kırk iki sehm benûn-ı 
mezbûrûn Hacı Hüseyin ve Derviş ve Hasan'a ve yedişer sehmden on [sh. 81]  dört sehm bintân-ı mezbûretân Atlas 
ve Halime'ye isâbeti tahakkuk eyledikden sonra yetîmetân-ı mezbûretânın vasîleri mezbûr Hacı Hüseyin ve imâm-ı 
karye Şeyh Yusuf bin Şeyh Mikail ve (*)muhtârı Ahmed bin Hacı Abdurrahman ve ihtiyâr ahazsından Mustafa bin 
Mustafa ve Musa bin Mustafa ve Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi hâzır oldukları hâlde bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye 
müteveffâ-yı mezbûrun tahrîr edilen tereke-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 
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Fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Bir tarafı Hacı Abdülhamid ve bir tarafı Abdurrahim bin Hacı Abdülhamid 
hâneleri ve iki tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd bir bâb hâne 
500 guruş 

Bir tarafı Molla Abdülalim bin Ali bağı ve üç tarafı 
tarîk-i âmm ile mahdûd bir kıt‘a bağ 
500 guruş 

Tencere, 1 aded 
10 guruş 

Sahan, 1 aded 
5 guruş 

Küp, 3 
aded 
21 
guruş 

Tas, 1 aded 
5 guruş 

Tava, 1 aded 
7 guruş 

Yatak, 1 aded 
50 guruş 

Hurdevât-ı menzil 
50 guruş 

Yekûnü't-tereke: 1144 guruş. 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
28 guruş 24 para 

Kaydiyyesi 
1 guruş 30 para 

Dellâliyesi 
2 guruş 34 para 

Pul esmânı 
1 guruş 10 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 34 guruş 18 para. 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-verese: 1109 guruş 22 para. 
Mesele-i sümün-i bâkî: 

Zevce-i mezbûre Ayşe'nin 
hissesi 
138 guruş 24 para 

Sulbî kebîr oğlu Hacı 
Hüseyin 
242 guruş 22 para 

Kebîr oğlu Derviş'in 
hissesi 
242 guruş 22 para 

Kebîr oğlu Hasan'ın 
hissesi 
242 guruş 22 para 

Sulbiye sağîre kızı Atlas 
hissesi 
121 guruş 11 para 

Sağîr kızı Halime'nin 
hissesi 
121 guruş 11 para 

Kesr beyne'l-verese 
30 para 

Yekûnü's-sihâmi li'l-vereseti'l-mezbûre: 1109 guruş 22 para. 
Yalnız bin yüz dokuz guruş yirmi iki paradır. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vech üzre müteveffâ-yı merkûmun sahhu'l-bâkî terekesi bin yüz dokuz 

guruş yirmi iki paraya bâliğ ve resîde olup zevce-i mezbûreye yüz otuz sekiz gruuş yirmi dört para ve ibn-i mezbûr 
Hacı Hüseyin'e iki yüz kırk iki guruş yirmi iki para ve kezâlik diğer ibn-i mezbûr Derviş'e de iki yüz kırk iki guruş yirmi 
iki para ve diğer ibn-i mezbûr Hasan'a da kezâlik iki yüz kırk iki guruş yirmi iki para ve bint-i mezbûre Atlas'a yüz 
yirmi bir guruş on bir para ve kezâlik diğer bint-i mezbûre Halime'ye de yüz yirmi bir guruş on bir para isâbet eylediği 
ve bintân-ı mezbûretânın hisse-i müfrezeleri li-ecli'l-hıfz vasîleri mezbûr Hacı Hüseyin'e teslîm kılındığını mübeyyin 
işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 81 
Hüküm No : 168 
Tarihi : 22 Şaban 1313 
Numara : 253 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Fersaf karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Hamza bin Haso bin 

Hamza'nın sulbiye sağîre kızları Atlas ve Halime nâm yetîmeler vakt-i rüş ve büluğlarına değin umûrlarının 
tesviyesine ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâllarının hıfzına kıbel-i şer‘-i şerîfden bir vasî nasb u 
ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden sağîretân-ı mezbûretânın büyük karındaşları olup sıdk u istikâmetle mevsûf 
ve emânetle ma‘rûf ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i hüccetde muharrerü'l-esâmî 
ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka karye-i mezkûre ahâlîsinden Hacı 
Hüseyin bin el-mezbûr Hamza sağîretân-ı mezbûretânın vakt-i rüşd ü sedâdlarına değin umûrlarını tesviyeye ve 
pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mâllarını muhâfazaya vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi 
ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 
eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sânî ve'l-ışrîn min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 81 
Hüküm No : 169 
Tarihi : 28 Şaban 1313 
Numara : 254 
Hukûku'llâhda sebk-i da‘vâ şart olmadığından Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan medîne-i 

Siird (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk Dâ’iresi'ne mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde li-ecli'ş-
şehâde hâzırân olan medîne-i mezkûreye tâbi‘ Tillo karyesi ahâlîsinden Şeyh Davud bin Şeyh Süleyman Efendi bin 
Şeyh Hamza Efendi ve Şeyh Muhiddin bin Şeyh Nurullah Efendi bin Şeyh Hamza Efendi ale'l-infirâd istişhâd 
olunduklarında işbu bin üç yüz on üç sene-i Hicriyyesi'nin şehr-i Recebü'l-ferdi'nin selhi add olunan Çarşanba günü 
akşamı ba‘de'l-gurûb sekiz on dakîka geçerek matla‘-ı ehille olan cihet-i garbda ufuk-ı garbîden bir mızrak irtifâ‘ında 
olarak semâda gaym olduğu uçları kıbleye müteveccih olduğu hâlde sene-i merkûmenin şehr-i Şa‘bânü'l-
mu‘azzamı'nın hilâlini re’yen bi'l-ayn müşâhede etdik binâ’en-aleyh hamîs günü gurre-i şehr-i Şa‘bânü'l-
mu‘azzam'dır biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ edâ-yı 
şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinden sonra şâhidân-ı merkûmân sırran ve ba‘dehû alenen ba‘de't-tezkiye adl ve 
makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağın mûcebince işbu bin üç yüz on üç sene-i Hicriyyesi'nin şehr-i 
Şa‘bânü'l-mu‘azzamı'nın gurre-i garrâsı yevmü'l-hamîs olduğuna hükm olunduğu Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden 
huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 
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Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin ve'l-ışrîn min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve 
elf. 

*** 
Sahife No : 81 
Hüküm No : 170 
Tarihi : 30 Şaban 1313 
Numara : 255 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden 

Nasrullah ve Abdullah benân-ı Hasan bin Abdullah huzûr-ı şer‘-i şerîfde sene-i hâliyeliği bin üç yüz on üç sene-i 
Hicriyyesi'nin şehr-i Şa‘bânü'l-mu‘azzamı'nın [sh. 82]  selhi add olunan Perşembe günü akşamı ki Cum‘a gecesi 
ba‘de'l-gurûb matla‘-ı ehille olan cihet-i garbda semâda illet bulunduğu ve ufk-ı garbîde bir mızrak irtifâ‘ında ve iki 
uçları kıbleye müteveccih olduğu hâlde hilâl-i şehr-i Ramazânü'l-mübâreki re’yen bi'l-ayn müşâhede eyledik binâ’en-
alâ hâzâ yevmü'l-Cum‘a gurre-i garrâ-i şehr-i Ramazânü'l-mübârek'dir deyü ba‘de'l-ihbâr ve sırran ve cehren ba‘de't-
tezkiye adl ve makbûlü'l-ihbâr oldukları iş‘âr ve ihbâr olunmağla işbu bin üç yüz on üç sene-i Hicriyye-i Nebeviyye 
alâ sâhibihâ efdalü's-salât ve ekmelü't-tahiyyenin şehr-i Ramazânü'l-mübâreki'nin gurre-i garrâsı yevmü'l-Cum‘a 
olduğuna ba‘de'l-hükm cevâmi‘ ve mesâcid ve menâ’irde îkâd-ı kanâdîl ile tenvîr kılup muvahhidîn içün mü’ezzin ve 
kayyim efendilere tenbîh olunmak iktizâ eylediği Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fî gâye-i şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 82 
Hüküm No : 171 
Tarihi : 3 Ramazan 1313 
Numara : 256 
Medîne-i Siird mahallâtından Sur Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Merhamo bin Hacı 

Hüseyin'in sulbî sağîr oğulları Đsmail ve Halil'in vakt-i rüşde vusûllerine değin umûrlarını tesviyeye ve pederleri 
müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâllarını hıfz ve hırâsete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem 
olduğu ecilden yetîmân-ı mezbûrânın li-ümm birâderleri olup mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve vesâyet 
uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir 
ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka mahalle-i mezbûre ahâlîsinden Hüseyin bin Hacı nâm kimesne yetîmân-ı 
mezkûrân vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarına ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve 
müntakil mâllarının muhâfazasına kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 
mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb 
ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle-i Sûr Süleyman bin Hasan bin Ömer, (*)muhtâr Ömer bin Hasan bin Ömer. 

*** 
Sahife No : 82 
Hüküm No : 172 
Tarihi : 2 Ramazan 1313 
Numara : 257 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Tillo karyesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Şeyh Yakub bin Şeyh Đshak'ın 

sulbiye sağîre kızları Feride ve Hanım nâm yetîmânın vakt-i rüşde vusûllerine değin umûrlarını tesviyeye ve 
pederleri mûmâ-ileyhden müntakil mâllarını hıfz ve hırâsete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem 
olduğu ecilden yetîmân-ı mezbûretânın ammizâdeleri olup mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve vesâyet 
uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir 
ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka karye-i mezbûre ahâlîsinden Şeyh Celaleddin Efendi bin Şeyh Mustafa 
yetîmân-ı mezkûretân vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarına ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan 
mevrûs ve müntakil mâllarının muhâfazasına kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i 
muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-
vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sânî min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı karye-i Tillo Ahmed hafîd-i Fakirullah, (*)muhtâr-ı karye-i mezkûre Nusreddin bin 

Şeyh Hamza Efendi. 

*** 
Sahife No : 82 
Hüküm No : 173 
Tarihi : 27 Şaban 1313 
Numara : 258 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in makarr-ı livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi 

ahâlîsinden sâhib-i arz-ı hâl Bilal bin Mehmed nâm kimesne medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk 
dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde livâ-i mezkûre emîn-i beytü'l-mâlı tarafından 
mahkemeye vekâleten gönderilen muhâsebe ketebesinden Abdurrahman Efendi muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve 
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ta‘bîr-i ani'l-merâm bundan akdem vefât eden mûris ve pederim mezkûr Siird Zabtiye üçüncü taburunun süvârî 
birinci bölük neferâtından ve mezkûr Re’s Mahallesi ahâlîsinden Borazan Mehmed bin Ali'nin verâseti benimle 
gâ’ibet-i ani'l-meclis vâlidem Zelfi bint-i Ali'ye münhasıradır bizden mâ‘adâ vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine 
müstahıkk-ı âhar kimesnesi olmamağla tabur-ı mezkûr sandığında müteveffâ-yı mezbûrun ma‘âş ve bedel-i 
ta‘yînâtına karşu bâ-derkenâr beyân olunan bin yüz kırk sekiz guruş otuz para müterâkim istihkâkı irsen bize 
müntakil olmağla mebâliğ-i mezkûreyi bize hâlen i‘tâya sandık-ı mezbûra izâfeten müteveffâ-yı mezbûr mûris ve 
pederimin bir gûne vârisi bulunmamak zu‘muyla terekesine vaz‘-ı yed eden vekîl-i mûmâ-ileyh Abdurrahman 
Efendi'ye tenbîh olunmak murâdımdır dedikde vekîl-i mûmâ-ileyh Abdurrahman Efendi'den soruldukda müteveffâ-yı 
mezbûrun sandık-ı mezkûrda ol mikdâr istihkâkı bulunduğunu ve terekesine vâzı‘u'l-yed olduğunu ikrâr lâkin 
müteveffâ-yı mezbûrun müdde‘î-i mezbûr Bilal ve gâ’ibet-i ani'l-meclis mezbûre Zelfi bint-i Mehmed vâris olup 
olmadığını ve terekesine müstahıkk olup olmadıklarını bilmem deyü inkâr edicek müdde‘î-i mezbûr Bilal'den ber-
vech-i muharrer müdde‘âsına mutâbık (*)beyyine taleb olundukda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden li-ecli'ş-şehâde 
meclis-i şer‘a hâzırân olan medîne-i mezkûre mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahalleli Rüstem bin Osman bin Reşid 
Ağa ve Re’s Mahalleli Đbrahim bin Seyyid Ali bin Seyyid Yahya nâm kimesneler ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında 
fi'l-hakîka bundan akdem vefât eden Siird Zabtiye üçüncü taburunun birinci süvârî bölüğü efrâdından ve Re’s 
Mahallesi ahal sinden Borazan Mehmed bin Ali'nin verâseti hâzır bulunan oğlu Bilal ile gâ’ibet-i ani'l-meclis zevce-i 
menkûha-i metrûkesi ma‘rifetü'z-zât Zelfi bint-i Ali'ye münhasıra olduğunu bilürüz ve bunlardan mâ‘adâ vâris-i ma‘rûf 
ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk bulunduğunu bilmiyoruz biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz ve şehâdet dahi 
ederiz deyü edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinden sonra usûl-i müstahsene-i şer‘iyyesine tevfîkan şâhidân-ı merân 
evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mezkûr Bâbü'l-Garb Mahallesi imâmı Molla Mehmed bin Molla Hasan 
Efendi bin Molla Mehmed ve (*)muhtârı Hasan bin Seyyid Abdullah ve Re’s Mahallesi imâmı yine mûmâ-ileyh Molla 
Mehmed Efendi ve (*)muhtârı Yasin bin Heşin'den sırran ve ba‘dehû yine mûmâ-ileyhimle cerîdede mazbûtü'l-esâmî 
müslimînden bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağın 
mûcebince müteveffâ-yı mezbûrun oğlu mezbûr Bilal ile zevce-i menkûha-i metrûkesi Zelfi bint-i Ali'nin ber-vech-i 
muharrer isbât-ı verâsetlerine ba‘de'l-hükm sandık-ı mezkûra izâfeten mebâliğ-i mezkûre bin yüz kırk sekiz guruş 
otuz parayı müdde‘î-i mezbûr Bilal ile zevce-i menkûha-i metrûkesi mezbûre Zelfi bint-i Ali'ye halen i‘tâya vekîl-i 
mûmâ-ileyh Abdurrahman Efendi'ye tenbîh olunduğu Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 82 
Hüküm No : 174 
Tarihi : 9 Ramazan 1312 
Numara : 259 
Medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi'nde müste’ciren vefât eden Dördüncü Ordu-yı Hümâyûn'un 

beşinci alayının ikinci taburunun birinci bölüğünün yüzbaşısı Çerkes Mehmed Ağa'nın zevcesi Adile Hâtûn bint-i 
Abdullah'ın [sh: 83]  sulbî kebîr oğlu Zeynelabidin bin Abdullah ma‘tûh olmağla atehden ifâkat buluncaya değin 
umûrunu tesviyeye ve vâlidesi müteveffât-ı mezbûre Adile Hâtûn'dan müntakil mâlını hfız ve hırâsete kıbel-i şerî‘at-i 
garrâdan vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve vesâyet-i 
mezkûre uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir 
ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka Siird sancağının tahrîrât müdîri el-Hâcc Abdülmecid Efendi'nin ağası Elmas 
Ağa bin Abdullah ma‘tûh-ı mezbûr Zeynelabidin atehden ifâkat buluncaya değin umûrunun tesviyesine ve vâlidesi 
müteveffât-ı mezbûre Adile Hâtûn'dan mevrûs ve müntakil mâlının muhâfazasına kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn 
olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya 
ta‘ahhüd ve iltizâm eyledikden sonra vasiyy-i mezbûr talebiyle ma‘tûh-ı mezkûrun vâlidesi mezbûreden müntakil 
mâlından işbu târîh-i vesîkadan beher yevm üçer guruş nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesine farz ve 
takdîr olunup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru ma‘tûh-ı mezbûrun nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesine 
harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer ma‘tûh-ı mezbûrun mâlına rücû‘a vasiyy-i mezbûr Elmas 
Ağa'ya kıbel-i şer‘den izn verilmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Müdîr-i Tahrîrât-ı Livâ-i Siird Hacı Abdülmecid Efendi bin Şaban Efendi, Müsevvid-i Evvel 

Fikri Efendi bin Muharrem Efendi, Đzzet Efendi bin Hâfız Mehmed Hamdi Efendi. 

*** 
Sahife No : 83 
Hüküm No : 175 
Tarihi : 11 Ramazan 1313 
Numara : 260 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Husûs-ı âti'z-zikrin mahallinde tahrîr ve taksîm olunmak üzre bi'l-iltimâs me’zûnen irsâl kılınan mahkeme-i 

şer‘iyye başkâtibi es-Seyyid Yusuf Hayalî Efendi Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan medîne-i Siird 
mahallâtından Sur Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Merhamo bin Hacı Hüseyin bin Hamza'nın 
verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri Nasıra bint-i Ali ve Emine bint-i diğer Ali ve sulbî kebîr oğulları Hasan ve 
Musa ve sulbî sağîr oğulları Đsmail ve Halil ve sulbiye kebîre kızları Zelfi ve Atiye'ye münhasıra ve mesele-i 
mîrâsiyesi yüz altmış sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden onar sehmden yirmi sehm zevcetân-ı mezbûretân 
Nasıra ve Emine'ye ve yirmi sekizer sehmden yüz on iki sehm ibn-i mezbûrûn Hasan ve Musa ve Đsmail ve Halil'e ve 
on dörder sehmden yirmi sekiz sehm bintân-ı mezbûretân Zelfi ve Atiye'ye isâbeti lede't-tahakkuki'ş-şer‘î mezkûr 
Sur Mahallesi'nde kâ’in bir tarfı Musa bin Abdi Muhbir ve bir tarafı Maksi Ako veled-i Maksi Simo hâneleri ve iki tarafı 
tarîk-i âmm ile mahdûd ve fevkânî üç oda bir ayvan ve tahtânî iki oda bir aralık ve bir havlu ve abâre ve müşterek su 
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kuyusunu müştemil bir bâb mülk hâne ve Ahyaş mevki‘inde Hüseyin nâmında bir tarafı Hacı Abdullah Tarar ve bir 
tarafı Hacı Ömer el-Asur mülkleri ve bir tarafı taş ma‘deni ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir kıt‘a susuz tarla 
ve iki re’s öküz ve iki re’s inek ve iki re’s buzağı ve bir çift âleti ve bir re’s bârgîr ve bir palan ve bir ip ve bakırdan bir 
tencere ve bir sahan ve bir leğen ve bir tas ve bir çırçır ve bu sene zer‘ olunan üç Siirdî hınta ve iki Siirdî şa‘îr ve beş 
katreliği iki buçuk ölçek küşne ve bir ölçek mercimek müteveffâ-yı mezbûr Merhamo ile birâderi müteveffâ Hacı bin 
el-mezbûr Hacı Hasan'ın münâsafeten mâl ve mülk-i müşterekleri olup ba‘de vefâtihimâ mezbûr Merhamo'nun 
verese-i mezbûrûnuna ve mezkûr Hacı'nın dahi veresesi bulunan zevce-i menkûha-i metrûkesi mezbûre Emine ve 
sulbî kebîr oğulları Hüseyin ve Mahmud ve Esad ve sulbiye kebîre kızı Hazra'ya intikâl eylemekle emvâl ve emlâk-ı 
mezkûre taksîmiyle hisse-i musîbeleri kendülerine ifrâz ve irâ’e ve ta‘yîn ve teslîm olunmak üzre verese-i 
mezbûreden her biri nefsine asâleten ve sağîrân-ı mezbûrân Đsmail ve Halil'in tesviye-i umûrlarına bâ-hüccet-i 
şer‘iyye vasiyy-i mansûbları mezbûr Hüseyin yetîmân-ı mezbûrâna bi'l-vesâye intihâb ve re’yleriyle ihzâr olunan 
erbâb-ı hibre mahalle-i mezkûre imâmı Molla Süleyman bin Hasan ve (*)muhtârı Ömer bin el-mezbûr Hasan ve binâ 
ustası Bayırzukak Mahalleli Usta Mehmed bin Usta Yasin ve Çiftçi Davud bin Markos huzûrlarıyla mahalle-i 
mezkûrede kâ’in verese-i mezbûrûna müntakil hâne derûnunda akd-i meclis-i şer‘-i âlî etdikde verese-i mezbûrûn 
hâzır oldukları hâlde eytâm hakkında enfa‘âtî tahakkuk eden kısmet-i rızâ ile kâbil-i kısmet olan emlâk ve emvâl-i 
mezkûre taksîmine şürû‘ ve mübâşeret olundukda mezbûrân binâ ustası ve çiftçi ma‘rifetleriyle üç bin guruş kıymet 
takdîr edilen hâne-i mahdûd-ı mezkûrdan bin beş yüz guruş kıymetinde fevkânî ulyetü'l-cuvâniye tesmiye olunan bir 
oda ile damı ve fevkânî ayvanın damı ve tahtânî iki oda müteveffâ-yı mezbûr Merhamo'nun veresesi mezbûrûn 
Hasan ve Musa ve Zelfi ve Atiye ve Đsmail ve Halil ve Emine ve Nasıra’ya nısf hisseleri mukâbilinde ifrâz ve ta‘yîn ve 
teslîm ve yine bin beş yüz guruş kıymetiyle mütekavvim fevkânî ulyetü'l-berrâniye tesmiye kılınan diğer fevkânî bir 
oda müteveffâ-yı mezbûr Hacı'nın veresesi mezbûrûn Hüseyin ve Mahmud ve Esad ve Emine ve Hazra'ya nısf 
hisseleri mukâbilinde kezâlik ifrâz ve ta‘yîn ve teslîm ve fevkânî ayvan ve tahtânî aralık ve su kuyusunda bi'l-
münâsafe müşâ‘an hakk-ı tasarrufları ba‘de'l-ibkâ sağîrân-ı mezbûrân Đsmail ve Halil ile vâlideleri mezbûre Emine'ye 
mûrisleri mezbûr Merhamo'dan mevrûs ve müfrez nısf hisse-i mezkûrdan kubbe olmayan tahtânî ma‘a el-habara bir 
oda ve mezkûr fevkânî ayvanın damı ve müteveffâ-yı mezbûr Merhamo'nun veresesinden altı yüz guruş almak üzre 
hisseleri mukâbilinde ifrâz ve ta‘yîn ve teslîm ve üç yüz guruş değerinde mezkûr tarla ve kırk guruş değerinde 
mezkûr bakır kapları ve yüz guruş değerinde iki re’s mezkûr öküz ve altmış guruş değerinde mezkûr iki re’s inek ve 
on beş guruş değerinde iki re’s buzağı ve iki guruş değerinde bir çift âleti ve yüz elli guruş değerinde mezkûr bârgîr 
ve palan ve ip ve yüz elli guruş değerinde mezrû‘ hınta ve şa‘îr ve küşne ve mercimek ve yirmi guruş değerinde 
mezkûr çırçır verese-i mezbûrûnun hisseleri nisbetinde miyânlarında müşâ‘ ve müşterek olarak ibkâ edildikden 
sonra verese-i mezbûrûnun ber-minvâl-i muharrer kısmet-i mezkûreye müte‘allık her biri âharın zimmetini asâleten 
ve vesâyeten ibrâ ve iskât ve kezâlik her biri âharın ibrâsını kabûl etdiklerini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü 
tahrîr ve hâzırûna ba‘de't-temhîr huzûr-ı şer‘a gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr eyledikleri Siird Mahkeme-i 
Şer‘iyyesi'nden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu.  

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 83 
Hüküm No : 176 
Tarihi : 13 Ramazan 1313 
Numara : 261 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan Siird kasabası mahallâtından Kasar Mahallesi ahâlîsinden 

sâhibe-i arz-ı hâl medîne-i mezkûre mahallâtından mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Hamdi Efendi bin Abdi Ağa bin 
Hacı Yusuf ve Ahmed bin Hacı Mehmed Şerif bin Ahmed nâm kimesneler ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Seto bint-i 
Abdürrezzak nâm hâtûn medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i 
şer‘-i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp zevc-i dâhilim medîne-i mezkûreye tâbi‘ Tillo karyesi 
ahâlîsinden Mehmed bin Hamido bin Abdüllatif yedi mâhdan berü beni bilâ-nafaka ve bilâ-münfik-i şer‘î fukarâ 
takımından mahalle-i mezkûreli pederim mezbûr Abdürrezzak'ın hânesinde bıragub satıcılıkla diyâr-ı âhara 
gitdikden sonra cins-i nafakadan bir nesne nezdimde bırakmadığına ve irsâl etmediğine ve li-ecli'l-infâk beni bir 
kimesneye havâle eylemediğine binâ’en eşedd-i ihtiyâcla nafakaya muhtâce olmamla zevcim gâ’ib-i mezbûr üzerine 
kıbel-i şer‘den mikdâr-ı kâfî nafaka meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru umûruma harc u sarfa ve lede'l-ihtiyâc istidâneye ve 
inde'z-zafer mâlına rücû‘a kıbel-i şer‘den izn verilmek murâdımdır dedikde merkûme Seto Hâtûn'un takrîr-i meşrûhu 
vâkı‘a mutâbık ve zikri âtî meblağ kadr-ı ma‘rûf olduğu sikât-ı sahîhatü'l-kelimât ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir 
ve mukarrer olmağın merkûme Seto Hâtûn ba‘de't-tahlîfi'ş-şer‘î zevci gâ’ib-i mezbûr Mehmed bin Hamido bin 
Abdüllatif üzerine işbu târîh-i vesikadan yevmiyye altmışar paradan şehriyye kırk beş guruş farz ve takdîr olunup 
meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesine harc u sarfa ve lede'l-ihtiyâc 
istidâneye ve inde'z-zafer zevci gâ’ib-i mezbûr Mehmed'in mâlına rücû‘a merkûme Seto Hâtûn'a kıbel-i şeden izn 
verilmeğin mâ-hüve'l-vâki‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis aşer min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle-i Hisar Ömer Arif bin Abdülferid Efendi, (*)muhtârı Đsa bin Yasin. 

*** 
Sahife No : 84 
Hüküm No : 177 
Tarihi : 15 Ramazan 1313 
Numara : 262 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden 

olup bundan akdem fevt olan Hazmo veled-i Keşiş Karabet'in sulbî sağîr oğlu Şükrü ve sulbiye sağîre kızları Seto ve 
Zemred nâm eytâmın vakt-i rüşde vusûllerine değin umûrlarını tesviyeye ve babaları meyyit-i mezbûrdan müntakil 
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mâllarını hıfz ve hırâsete kıbel-i şer‘-i şerîfden bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden vâlideleri olup 
afîfe ve müstakîmetü'l-etvâr ve vesâyet-i mezkûre uhdesinden gelmeğe muktedire olduğu zeyl-i vesîkada 
muharrerü'l-esâmî kimesnelerin ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isetü'l-vesîka 
mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Şükriye Hâtûn ibnet-i Maksi Yakob eytâm-ı mezbûrûnun vakt-i rüşde vusûllerine 
değin tesviye-i umûrlarına ve pederleri meyyit-i mezkûr Hazmo'dan mevrûs ve müntakil mâllarının muhâfazasına 
kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hıdmet-i 
lâzımeseni kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-hüve'l-vâki‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl: Keşiş-i millet-i Ermeni-i Siird Agişe, (*)muhtâr-ı millet-i mezbûre Melkon veled-i Sergis, ihtiyâr 

a‘zâsından Tomo veled-i Yanos. 

*** 
Sahife No : 84 
Hüküm No : 178 
Tarihi : 15 Ramazan 1313 
Numara : 263 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâ’in makarr-ı livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Bayırzukak Mahallesi 

ahâlîsinden sâhib-i arz-ı hâl Mehmed bin Şeyh Hüseyin medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine 
mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde medîne-i mezkûre mahallâtından mahalle-i mezkûreli 
Mehmed Şükrü bin Đsa muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp Nizâmiye yirmi dokuzuncu alayın 
dördüncü taburunun Van'a tâbi‘ Şatak'dan müfrez ikinci bölüğü efrâdından iken bundan akdem vefât eden birâderim 
Halil bin el-mezbûr Şeyh Hüseyin'in verâseti benimle gâ’ibet-i ani'l-meclis ma‘rifetiyyü'z-zât vâlidesi Şeyhi bint-i Şeyh 
Hızır ve zevce-i menkûha-i metrûkesi Meryem bint-i Mehmed ve kezâlik gâ’ibân ani’l-meclis birâderleri Fethullah ve 
Abdülmecid'e münhasıra olup müteveffâ-yı mezbûrun hâl-i hayâtında ve kemâl-i akl u sıhhatinde hînü't-talebde 
te’diye etmek üzre mâlından ve yedinden on guruş hâzır-ı mezbûr Mehmed Şükrü'ye ikrâz ve teslîm eylediği gece 
mezbûr Mehmed Şükrü dahi meblağ-ı mezkûru ahz ve istikrâz ve tesellüm edüp ve müteveffâ-yı mezbûr meblağ-ı 
mezkûru kable'l-istîfâ vefât edüp meblağ-ı mezkûr irsen bize intikâl eylemekle medyûn-ı mezbûr Mehmed Şükrü'den 
meblağ-ı mezbûrun hâlen ahz ve bize i‘tâya mezbûr Mehmed Şükrü'ye tenbîh olunmak murâdımdır deyü ba‘de'd-
da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr Mehmed Şükrü'den soruldukda müteveffâ-yı mezbûr Halil bin Şeyh Hüseyin'in kendü 
zimmetinde ber-vech-i muharrer on guruş alacak hakkı olduğunu ikrâr lâkin verâseti müdde‘î-i merkûm Mehmed 
mile gâ’ibûn ani’l-meclis mezbûrûn Şeyhi bint-i Şeyh Hızır ve Meryem bint-i Mehmed ve Fethullah ve Abdülmecid'e 
münhasıra olduğunu ve kendüler irsen müstahıkk olduklarını inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûr Mehmed'den ber-
vech-i muharrer müdde‘âsına mutâbık (*)beyyine taleb olundukda udûl-i ahrâr-ı ricâl-i müslimînden li-ecli'ş-şehâde 
meclis-i şer‘a hâzırân olan mezkûr Bayırzukak Mahalleli Abdülhadi Efendi bin Hacı Derviş Efendi bin Seyyid 
Mehmed Emin ve Süleyman Efendi bin Sûfî Yusuf bin Şaban istişhâd olunduklarında Nizâmiye yirmi dokuzuncu 
alayın dördüncü taburunun Van'a tâbi‘ Şatak'dan müfrez ikinci bölüğü efrâdından iken bundan akdem vefât eden 
Bayırzukak Mahalleli Halil bin Şeyh Hüseyin'in verâseti hâzır-ı mezbûr li-ebeveyn birâderi Mehmed ve gâ’ibetân 
ani’l-meclis ma‘rifetiyyü'z-zât vâlidesi Şeyhi bint-i Şeyh Hızır ve zevce-i menkûha-i metrûkesi Meryem bint-i Mehmed 
ile yine gâ’ibân ani’l-meclis kezâlik li-ebeveyn birâderleri Fethullah ve Abdülmecid'e münhasıra olduğunu ve 
bunlardan mâ‘adâ vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi ve terekesine müstahıkk-ı âhar kimesne olduğunu bilmiyoruz biz bu 
husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde usûl-i müstahsene-i 
şer‘iyyesine tevfîkan şâhidân-ı mezbûrân evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mezkûr Bayırzukak 
Mahallesi imâmı Molla Ali bin Molla Mehmed bin Molla Ali ve (*)muhtârı Musa bin Đbrahim Ayşana'den sırran ve 
ba‘dehû mûmâ-ileyhimâ ile cerîdede mazbûtü'l-esâmî kimesnelerden bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve 
makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağın müteveffâ-yı mezbûr Halil'in verâseti li-ebeveyn birâderleri 
mezbûrûn Mehmed ve Abdülmecid ve Fethullah ve vâlidesi Şeyhi bint-i Şeyh Hızır ve zevce-i menkûha-i metrûkesi 
Meryem bint-i Mehmed'e münhasıra olup ber-vech-i muharrer isbât-ı verâsetlerine ba‘de'l-hükm meblağ-ı mezbûr on 
guruşu hâlen verese-i mezbûrûna i‘tâya mezbûr Mehmed Şükrü'ye tenbîh olunduğu Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden 
huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 84 
Hüküm No : 179 
Tarihi : 19 Ramazan 1313 
Numara : 264 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Sûk Mahallesi ahâlîsinden 

sâhibe-i arz-ı hâl ma‘rifetü'z-zât Alove bint-i Mehmed Đso medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine 
mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Osman bin Halil 
muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp bundan sekiz gün akdem mezbûr Osman'ın zevce-i 
menkûha-i medhûlün-bihâsı olduğum hâlde beni bâ’inen tatlîk eylediğini işitmişim sahîhan beni bâ’inen tatlîk etmiş 
ise zimmetinde mütekarrer olan mehr-i mü’eccel-i müsemmâm dört yüz guruşu ve melbûsât ve huliyyâtımdan yüz 
elli guruş değerinde gümüşten bir tepelik ve otuz guruş değerinde gümüşden bir gerdânımı ve yüz guruş değerinde 
gümüşden dokuz çiftden mürekkeb bir göğüslük ve elli guruş değerinde iki gazi küpesi ve yüz guruş değerinde beş 
kat elbise ve yüz elli guruş değerinde bir sandık ve derûnunda inâsa mahsus elbise ve iki yüz guruş değerinde bir 
kat yatak ma‘a yasdığı hâlen ve takdîr edilecek nafaka-i iddetim hîn-i istihkâkında bana i‘tâya mezbûr Osman'a 
tenbîh olunmak murâdımdır dedikde mezbûr Osman'dan soruldukda fi'l-hakîka müdde‘iye-i mezbûre Alove zevce-i 
menkûha-i medhûlün-bihâm olduğu hâlde târîh-i zabtdan sekiz gün akdem Cum‘a günü mezbûre Alove’yi tatlîk 
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eylemişim mehr-i mü’ecceli olan dört yüz guruşu gayr-i müstevfî matlûbu ve melbûsâtdan yirmi guruş değerinde 
yalnız bir kat elbisesi vardır deyü ikrâr mâ‘adâsını inkâr eyledikde ber-vech-i muharrer huliyyât ve elbise ve sandık 
ve yatak müdde‘âsına mutâbık müdde‘iye-i mezbûre Alove'den (*)beyyine taleb olundukda isbâtdan izhâr-ı acz 
etmekle mezbûr Osman bi't-taleb tahlîf olundukda melbûsât ve huliyyât-ı mezkûreden elli guruş değerinde yalnız iki 
kat elbise ve bir çift entariden başka melbûsât ve hulyatı nezdinde aslâ ve kat‘â kalmadığına dâ’ir huzûran yemîn 
eylemeğin mûcebince mezbûre Alove'nin mehr-i mü’eccel-i müsemmâsı olan dört yüz guruşu ve mezkûr iki kat 
elbise ve bir çift entariyi ve bi'r-rızâ takdîr olunan nafaka-i iddeti olan yüz on iki guruş yirmi parayı hâlen mezbûre 
Alove'ye i‘tâya mezbûr Osman'a tenbîh ve melbûsât ve huliyyât-ı sâ’ire ile sandık ve yatak da‘vâsınca müdde‘iye-i 
mezbûre Alove mezbûr Osman'a mu‘ârazadan men‘ olunduğu Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden huzûr-ı âlîlerine 
i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ aşer min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 84 
Hüküm No : 180 
Tarihi : 23 Ramazan 1313 
Numara : 265 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde makarr-ı livâ olan medîne-i Siird'e tâbi‘ Şamaşa karyesi ahâlîsinden olup 

medîne-i mezkûre icrâ mübâşiri Abdülferid Ağa bin Osman ve Belediye Çavuşu Bekir Ağa bin Esad ta‘rîfleriyle 
mu‘arrefe sâhibe-i arz-ı hâl [sh: 85]  Hato bint-i Sadullah nâm hâtûn medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk 
dâ’iresine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde karye-i mezkûre ahâlîsinden Şeyh 
Ramazan bin Şeyh Hasan muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp gayr-i müstevfâ dört yüz guruş 
mehr-i mü’eccel ve iki yüz guruş mehr-i mu‘accel tesmiyesiyle mezbûr Şeyh Ramazan'ın zevce-i menkûha-i 
medhûlün-bihâsı olduğum hâlde bugünlerde beni bâ’inen tatlîk etdiğini işitmişim sahîhan mezbûr Şeyh Ramazan 
ber-vech-i muharrer beni bâ’inen tatlîk etmiş ise gayr-i müstevfâ mehr-i mü’eccel-i müsemmâm mezkûr dört yüz ve 
mehr-i mu‘accel-i müsemmâm mezkûr iki yüz guruşu ve takdîr edilecek bi'r-rızâ nafaka-i iddetimi mezbûr Şeyh 
Ramazan'dan ahz ve bana hâlen i‘tâya mezbûr Şeyh Ramazan'a tenbîh olunmak murâdımdır dedikde mezbûr Şeyh 
Ramazan'dan soruldukda müdde‘iye-i mezbûre Hato bint-i Sadullah ber-vech-i muharrer gayr-i müstevfâ mehr-i 
mü’ecceli olan dört yüz guruş ve mehr-i mu‘acceli olan iki yüz guruş tesmiyesiyle zevce-i menkûha-i medhûlün-
bihâsı olduğunu ve dört beş gün evvel mezbûre Hato Hâtûn'nu bâ’nen tatlîk eylediğini tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u 
i‘tirâf eylemeğin mûcebince ba‘de'l-hükm mezbûr Şeyh Ramazan'ın zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdün-aleyh olan 
müdde‘iye-i mezbûre mehr-i mü’eccel-i müsemmâsı dört yüz guruş ve mehr-i mu‘accel-i müsemmâsı iki yüz guruş 
ve tarafeynin rızâlarıyla takdîr edilen yüz otuz beş guruş nafaka-i iddetini mezbûre Hato Hâtûn'a hâlen i‘tâya mezbûr 
Şeyh Ramazan'a tenbîh olunduğu ve hukûk-ı zevciyyete müte‘allıka kâffe-i de‘âvîden her birisi âharın zimmetini ibrâ 
ve iskât ve kezâlik her birisi âharın ibrâsını kabûl eylediği Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve 
elf. 

*** 
Sahife No : 85 
Hüküm No : 181 
Tarihi : 25 Ramazan 1313 
Numara : 266 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Tillo karyesi mahallâtından Şeyh Mücahid Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem 

vefât eden Ali bin Hacı Mehmed bin Şeyh Salih'in sulbî sağîr oğulları Đbrahim ve Hüseyin ve Cemil ve Abdülkadir'in 
vakt-i rüşde vusûllerine değin umûrlarını tesviyeye ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâllarını hıfz ve 
hırâsete kıbel-i şer‘den bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu ecilden birâderleri olup sıdk u istikâmetle 
ma‘rûf ve emânetle mevsûf mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve vesâyet-i mezkûre uhdesinden gelmeğe 
muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan 
işbu bâ‘isü'l-vesîka karye ve mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Abdülmecid bin el-mezbûr Ali eytâm-ı mezbûre vakt-i 
rüşd ü sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mâllarının 
muhâfazasına kıbel-i şerî‘at-i garrâdan vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i 
mezbûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü 
imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle-i mezkûre Kasım bin Molla Ahmed bin Molla Mahmud, (*)muhtâr-ı mahalle-i 

mezkûre Mustafa bin Şeyh Ahmed bin Şeyh Hasan. 

*** 
Sahife No : 85 
Hüküm No : 182 
Tarihi : 17 Ramazan 1313 
Numara : 267 
Medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi ahâlîsinden Mehmed Cevhero nâm kimesnenin hânesinde 

müste’cire olduğu hâlde vefât eden Dördüncü Ordu-yı Hümâyûn'un beşinci alayının ikinci taburunun birinci 
bölüğünün yüzbaşısı müteveffâ Çerkes Mehmed Ağa'nın zevcesi Adile Hâtûn'un verâseti sulbî kebîr oğlu ma‘tûh 
Zeynelabidin'e münhasıra olup mahalle-i mezkûre (*)muhtârı Đsa bin Yasin ve komşudan Şeyhi Bey bin Şeyh 



 266

Đbrahim ve Cevherozâde Hamza bin Yasin hâzır oldukları hâlde bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr ve fürûht edilen ma‘tûh-ı 
mezbûrun tereke defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşer min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Pamukdan yüz 
yasdığı, 2 aded 
7 guruş 30 para 

Yünden yorgan, 1 
aded 
32 guruş 

Pamukdan döşek, 
1 aded 
17 guruş 

Yünden döşek, 1 aded 
36 guruş 

Yünden döşek, 1 aded 
13 guruş 

Mahlût yasdık, 
5 aded 
22 guruş 

Elbise boğçası, 1 
aded 
3 guruş 10 para 

Eski mibzer, 1 
aded 
1 guruş 

Havlu, 7 aded 
18 guruş 20 para 

Namazlık, 1 aded 
6 guruş  

Dama canfes 
parçaları, 4 
aded 
5 guruş 

Ağaçdan kaşık, 12 
aded 
4 guruş 

Elbise boğçası, 2 
aded 
12 guruş 

Eski tobra, 4 aded ma‘a kutu ve boğça, 5 
aded ve iplik terpuşu 
7 guruş 20 para 

Bıçak, 2 aded 
30 para 

Pamukdan 
yasdık, 2 aded 
2 guruş 20 para 

Sandık, 1 aded 
14 guruş 

Gömlek, 2 aded 
7 guruş 

Fistan, 3 aded ma‘a fanila 
40 guruş 

Fistan, 1 aded 
14 guruş 

Boğça, 3 aded 
8 guruş 

Şarval, 2 aded 
20 guruş 

Döşek yüzü, 1 
aded 
16 guruş 

Fistan, 1 aded 
12 guruş 20 para 

Boğça, 2 aded 
6 guruş 

Çit, 2 parça 
ma‘a boğça, 1 
aded 
25 guruş 

Uçkur, 3 aded 
30 para 

Boğça, 2 aded 
3 guruş 10 para 

Gömlek, 2 aded ma‘a boğça, 1 aded 
5 guruş 

Mendil, 5 aded 
8 guruş 20 para 

Boğça, 3 aded 
9 guruş 20 para 

Yasdık yüzü, 6 aded 
23 guruş 

Boğça, 1 aded 
1 guruş 10 para 

Sofra yüzü, 1 aded 
6 guruş 10 para 

Yasdık yüzü, 4 aded 
77 guruş 20 para 

Yasdık yüzü, 2 
aded 
16 para 

Yasdık yüzü, 2 aded 
5 guruş 20 para 

Döşek yüzü ma‘a 
boğça, 1 aded 
10 guruş 20 para 

Küçük çekmece, 1 aded 
15 guruş 20 para 

Sandık, 1 aded 
66 guruş 

Döşek, 1 aded 
15 guruş 

Sıgara tabağı, 4 
aded ma‘a fincan 
tabağı, 1 aded 
3 guruş 10 para 

Çorba tası ma‘a 
kapak, 2 aded 
17 guruş 20 para 

Adi tas, 2 aded 
7 guruş 

Sahan ma‘a kapak, 4 
aded 
52 guruş 

Tepsi, 1 aded 
11 guruş 

El süzgeci, 1 aded 
4 guruş 30 para 

Çubuk tablası, 1 
aded ma‘a fânûs, 
1 aded 
4 guruş 

Sandık, 1 aded 
5 guruş 

Kese, 1 aded 
3 guruş 

Tava ma‘a 
kapak, 1 aded 
10 guruş 

Fânûs, 1 aded 
2 guruş 10 para 

Küçük tekne, 1 
aded 
1 guruş 

Mangal, 1 aded 
3 guruş 

Kavurma ma‘a küpü, 1 
aded 
10 guruş 

Boş kavurma 
küpü, 1 aded 
2 guruş 

Gümüşden yirmi 
beş miskâl bilezik, 1 
çift 
93 guruş 30 para 

Altun küpe, 1 çift 
160 guruş 

Fî 1 Muharrem üç yüz yedi târîhlü gayr-i müstevfî ve gayr-i 
müsâvî sened mûcebince doksan yedi aded lira-yı Osmânî 
Diyarbakırlı Seyyid Mehmed Emin zimmetinde mezkûr 
Zeynelabidin alacağı sened 
1 kıt‘a 

Büyük küp, 3 
aded 
10 guruş 

Hammâm küpü, 2 
aded 
5 guruş 

Kavurma küpü, 1 
aded 
2 guruş 

Yorgan, 1 aded 
12 guruş 

Yasdık, 2 aded 
7 guruş 

Hammâm 
örtüsü, 1 aded 
2 guruş 

Zaraz, 3 aded 
2 guruş 

Bakraç, 1 aded 
10 guruş 

Yekûnü't-tereke: 1042 guruş 30 para. 
[Minhe'l-ihrâcât]: 

Resm-i âdî 
12 guruş 17 para 

Kaydiyye, 1 guruş 20 para 
Dellâliyye 
20 guruş 30 para 

Pul esmânı 
1 guruş 10 para 

Techîziyyesi 
84 guruş 

Hammâliyye 
4 guruş 

Vesâyet harcı ma‘a pul 
40 guruş 

Yekûnü'l-ihrâcât: 161 guruş 37 para. 
Sahhu'l-bâkî: 880 guruş 33 para. Yalnız sekiz yüz seksen guruş otuz çü paradır. 
Ber-vech-i muharrer irsen ma‘tûh-ı mezkûr Zeynelabidin'in sernâme-i kassâm vechile sahhu'l-bâkî sekiz yüz 

seksen guruş otuz üç para hakkı li-ecli'l-hıfz ve'l-infâk bâ-hüccet-i şer‘iyye vasîsi Tahrîrât Müdîri Hacı Abdülmecid 
Efendi'nin hizmetkârı Elmas bin Abdülgani'ye teslîm edildiğini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
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Sahife No : 86 
Hüküm No : 183 
Tarihi : 26 Ramazan 1313 
Numara : 268 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Hacı Đsa bin Yasin 

Saru nâm kimesnenin sulbiye sağîre kızları Karkor ve Hulkiye'nin vakt-i rüşde vusûllerine değin umûrlarını tesviyeye 
ve pederleri müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâllarını hıfz ve hırâsete kıbel-i şerî‘at-i garrâdan vasî nasb u ta‘yîni 
ehemm ü elzem olduğu ecilden amucaları olup sıdk ve istikâmetle ma‘rûf ve emânetle mevsûf mahmûdü'l-hâl ve 
müstakîmü'l-etvâr ve vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn 
ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Musa bin 
el-mezbûr Yasin Saru sağîretân-ı mezbûretân vakt-i rüşd ü sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına ve pederleri 
müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mâllarının muhâfazasına kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda 
ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve 
iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu.  

Fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 86 
Hüküm No : 184 
Tarihi : 27 Ramazan 1313 
Numara : 269 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Hacı Halil bin 

Yasin Saru nâm kimesnenin sulbî sağîr oğlu Hamza'nın vakt-i rüşde vusûllerine değin tesviye-i umûrlarına ve pederi 
müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mâllarının hıfz ve hırâsetine kıbel-i şerî‘at-i garrâdan vasî nasb u ta‘yîn edilmiş 
olan amucası mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Hacı Đsa bin el-mezbûr Yasin bu kerre vukû‘-ı vefâtıyla vesâyet-i 
mezkûre mahlûle olup sağîr-i mezbûr Hamza'nın vakt-i rüşde vusûlüne değin umûrunu tesviye ve pederi müteveffâ-
yı mezbûrdan müntakil mâllarını hıfz ve hırâsete kıbel-i şerî‘at-i garrâdan vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olduğu 
ecilden yetîm-i mezbûrun amucası olup sıdk ve istikâmetle ma‘rûf ve emânetle mevsûf mahmûdü'l-hâl ve 
müstakîmü'l-etvâr ve vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî müslimîn 
ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan bâ‘isü'l-vesîka mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Musa bin el-
mezbûr Yasin sağîr-i mezbûr vakt-i rüşde vusûlüne değin tesviye-i umûruna ve pederi müteveffâ-yı mezbûrdan 
mevrûs ve müntakil mâlının muhâfazasına kıbel-i şer‘den vasî nasb u ta‘yîn olundukda ol dahi ber-vech-i muharrer 
vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb ü imlâ olundu.  

Fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Đmâm-ı mahalle-i mezkûre Hacı Abdülferid Efendi bin Hacı Mehmed Efendi, (*)muhtâr-ı 

mahalle-i mezkûre Sûfî Hasan bin Rendo, ihtiyâr a‘zâsından Şeyh Bekir bin Hacı Yusuf. 

*** 
Sahife No : 86 
Hüküm No : 185 
Tarihi : 27 Ramazan 1313 
Numara : 270 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hacı Đsa bin Yasin 

Saru'nun verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Atike bint-i Yusuf [bin] Hacı Hüseyin ve vâlidesi Emine bint-i Hacı 
Mehmed ve sulbiye sağîre kızları Karkor ve Hulkiye ve li-ebeveyn büyük birâderi Musa ve kezâlik li-ebeveyn 
hemşîresi Meryem'e münhasıra olup tashîh-i mesele-i mîrâsiyesi yetmiş iki sehmden ibâret olup sihâm-ı 
mezkûreden dokuz sehm zevce-i mezbûre Atike'ye ve on iki sehm ümm-i mezbûre Emine'ye ve yirmi dörder 
sehmden kırk sekiz sehm bintân-ı mezbûretân Karkor ve Hulkiye'ye ve iki sehm ah-i mezbûr Musa'ya ve bir sehm 
uht-i mezbûre Meryem'e isâbeti bi'l-ihbâr ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î sağîretân-ı mezbûretânın vakt-i rüşde vusûllerine 
değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den mansûb vasîleri olan li-ebeveyn ammileri mezbûr Musa bin el-mezbûr 
Yasin Saru'nun ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr edilen müteveffâ-yı merkûmun defter-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî 
zikr u beyân olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Bir tarafı Hacı Yusuf Tebo hânesi ve üç tarafı tarîk-i âmm 
ile mahdûd bir bâb hâne 
6000 guruş 

Bir tarafı Hüseyin Nakşibendi ve bir tarafı Mansur ve iki tarafı tarîk-
i âmm ile mahdûd bir kıt‘a bağ 
100 guruş 

Kilim 
1 aded 
30 guruş 

Köhne yan 
halı 
1 aded 
70 guruş 

Küçük kilim 
1 aded 
25 guruş 

Ayna 
2 aded 
25 guruş 

Döşek 
1 aded 
30 guruş 

Yasdık 
5 aded 
12 guruş 20 para 

Kâse 
7 aded 
6 guruş 

Çay ve şerbet 
kadehleri 
4 aded 
4 guruş 

Silahlık 
1 aded 
25 guruş 

Tilki derisi 
2 aded 
1 guruş 20 para 

Lanba 
1 aded 
2 guruş 20 para 

Döşek 
yorgan 
2 aded 

Hasır 
1 aded 
5 guruş 

Soba 
1 aded 
10 guruş 

Kaşık 
1 guruş 
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30 guruş 

Desti 
1 guruş 

Kazan 
2 aded 
100 guruş 

Teşt 
2 aded 
40 guruş 

Büyük tencere 
1 aded 
25 guruş 

Küçük tencere 
3 aded 
30 guruş 

Sini 
2 aded 
100 guruş 

Yağ 
depmesi 
1 aded 
15 guruş 

Sahan 
5 aded 
30 guruş 

Küçük sini yani 
ketleri 
4 aded 
30 guruş 

Kakabe 
1 aded 
150 guruş 

Bakırdan ibrik 
1 aded 
30 guruş 

Pirinç 
63 batman 
315 guruş 

Bamya 
60 guruş 

Şeker 
50 guruş 

Leblebi 
8 batman 
25 guruş 

Uskure 
3 aded 
15 guruş 

Tava 
1 aded 
10 guruş 

Süzgeç 
1 aded 
7 guruş 
20 para 

Büyük tava 
1 aded 
12 guruş 20 para 

Ateşlik 
2 aded 
1 guruş 20 para 

Koyun derisi 
300 aded 
600 guruş 

Hubbü’l-
kutn 
20 guruş 

Küp 
10 aded 
40 guruş 

Arpa 
40 ölçek 
150 guruş 

Habl 
100 guruş 

Taş 
200 guruş 

Kısrak 
200 guruş 

Ester 
1 aded 
250 guruş 

Döşeme taşı 
19 guruş 

Kelâm-ı Kadîm 
1 aded hediyesi 
10 guruş 

Kavurma ma‘a küp 
40 guruş 

Kelpeten 
1 aded 
1 guruş 

Burgul-ı Siirdî 
1 
50 guruş 

Döğme 
2 ölçek 
20 guruş 

Hurdevât-ı menzil 
100 guruş 

Bakkâllar Çarşu'da kâ’in iki bâb dükkân 
müteveffâ-yı mezbûrun çarşusunda 
dükkânlarında zuhûr eden eşyâdan 
2500 guruş 

Yün ipliği 
1 kıyye 
50 guruş 

Makara 
30 deste 
45 guruş 

Kopça 
20 deste 
62 guruş 

Kumar zalı 
5 guruş 

Halkalı şişe 
11 aded 
80 guruş 

Kapsün 
11 guruş 

Bal mumu ile 
mertek mum 
7 deste 
22 guruş 

Sîm makara 
3 aded 
30 guruş 

Kibrit 
13 deste 
20 guruş 

Tebeşir 
3 deste 
7 guruş 
20 para 

Pencere 
döğmesi 
5 guruş 

Kâğıd zarfı 
7 guruş 
20 para 

Müre 
60 guruş 

İspermeçet kibriti 
70 guruş 

Gözlük 
1 deste 
10 guruş 

Tesbih 
boncuğu 
6 guruş 

Fincan 
15 guruş 

Ayna büyük ve küçük 
40 guruş 

Şeytan şeridi 
8 deste 
20 guruş 

Kola 
19 deste 
15 guruş 

Ciras kutusu 
3 aded 
3 guruş 

Pamuk ipliğiyle 
âdî iplik ve sarğı 
kâğıdı 
165 guruş 

Mıh ma‘a iğne 
15 deste 
35 guruş 

Cıgara kâğıdı 
15 deste 
210 guruş 

Yüzük 
6 aded 
6 guruş 

[sh: 87] 
Divit 
6 aded 
20 guruş 

Emzik 
6 aded 
2 guruş 20 para 

Siyah düğme ve anahtar ma‘a mühür 
70 guruş 

Pike 
12 deste 
50 guruş 

Eser-i cedîd 
kâğıdı 
6 deste 
105 guruş 

Çay kutusu 
küçük ve 
büyük 
34 aded 
70 guruş 

Ceb defteri 
10 guruş 

Ali kurna kâğıdı 
30 guruş 

Kilid 
15 guruş 

Lanba fitili 
ma‘a şişe 
15 guruş 

El mendili 
20 aded 
15 guruş 

Çocuk çalgısı 
5 guruş 

Sabun 
10 guruş 

Leblebi 
25 guruş 

Entek 
darağı 
10 guruş 

Badem şekeri 
20 guruş 

Nohud şekeri 
20 guruş 

Sarı kök 
20 guruş 

Şab 
20 guruş 

Sandık 
1 aded 
10 guruş 

Makarna 
100 guruş 

Fasulye 
2 guruş 

Darçın 
3 kıyye 
15 guruş 

Tuz 
10 guruş 

Tobra 
20 aded 
100 guruş 

Siyah ve 
kırmızı biber 
25 guruş 

Kürek 
10 guruş 

Bamya 
12 deste 
12 guruş 

Terazi 
1 aded 

Kına 
17 guruş 

Sac 
10 guruş 

Nohud 
10 guruş 

Gazyağı 
2 teneke 
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25 guruş 60 guruş 

Şeker 
167 guruş 

Rahtu’l-
dum 
30 guruş 

Boş küp 
15 guruş 

Demir kürek 
5 guruş 

İp 
5 guruş 

Terazi 
25 guruş 

Gazyağı 
20 guruş 

Boş sandık 
ma‘a teneke 
50 guruş 

Soğan 
8 batman 
10 guruş 

Badem içi 
4 kıyye 
25 guruş 

Susam 
60 guruş 

Pirinç 
12 batman 
60 guruş 

Badem yağı 
24 guruş 

Pamuk 
2 batman 
30 guruş 

Hurdevât-ı dükkâniyye 
200 guruş 

Siird'in Nazif Mahalleli Beşo 
dükkânındaki bin üç yüz guruşluk 
bakkâliyye eşyâsı 
1330 guruş 

Gazyağı 
532 guruş 

Sabun 
220 guruş 

Kahve 
150 guruş 

Kassâm zahriyesinde müfredâtı yazılup 
büyük defter mûcebince gayr-i müsâvî 
nâsda olan matlûbu 
5141 guruş 35 para 

Kassâm zahrında müfredâtı yazılup küçük defter mûcebince gayr-i müsâvî nâsda olan matlûbu 
900 guruş 

 
Đki defter mûcebince zahr-ı kassâmda olan matlûbâtından gayrı: 

Guruş Para Akçe 

5558 6 2 

3754 30 - 

1802 36 2 

 
Đşbu kassâm mûcebince müteveffâ-yı mezbûr Hacı Halil Saru'nun veresesine zuhûr ve vaktiyle tahrîr nâ-

tahrîr kalan ber-vech-i bâlâ bin sekiz yüz üç guruş on altı para iki akçe mezbûr Halil'in kassâmına zam ve 
veresesine taksîm olunmak üzre minhâ 

 
Yekûnü't-tereke: 

 Guruş Para Akçe 

 16674 20 - 

Birâderi Hacı Halil'in veresesinin hisse-i şâyi‘aları minhâ 5558 - - 

 11116 13 1 

Birâderi Musa'nın dahi hisse-i şâyi‘ası minhâ 5558 6 2 

Yalnız beş bin beş yüz elli sekiz guruş altı para iki akçedir. 5558 6 2 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
139 guruş 1 para 

Kaydiyyesi 
8 guruş 10 para 

Dellâliyyesi 
52 guruş 35 para 

Pul esmânı 
13 guruş 

 
Yekûnü'l-ihrâcât: 214 guruş 6 para. 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-vereseti'l-merkûme: 5344 guruş 6 para, 2 akçe. 
Mesele: 

 

Zevce-i mezbûre 
Atike'nin hissesi 
667 guruş 78 para 

Ümm-i mezbûre 
Emine'nin hissesi 
890 guruş 24 para 

Bint-i mezbûre 
Karkor’un hissesi 
1781 guruş 8 para 

Bint-i mezbûre 
Hulkiye'nin hissesi 
1781 guruş 8 para 

Ah-i mezbûr 
Musa'nın hissesi 
148 guruş 17 para, 1 
akçe 

Uht-i mezbûre 
Meryem'in hissesi 
74 guruş 8 para, 2 akçe 

Kesr beyne'l-verese 
20 para, 2 akçe 

 
Yekûnü's-sihâm: 5344 guruş 6 para, 2 akçe. 
 
Yalnız beş bin üç yüz kırk dört guruş altı para iki akçedir. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vechile bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr edilen emvâl ve emlâk-ı metrûkesi ber-

vech-i bâlâ sahhu'l-bâkî beş bin üç yüz kırk dört guruş altı para iki akçeye bâliğ ve resîde olup emvâl ve emlâk-ı 
mezkûre ber-mûceb-i tashîh-i mezkûr verese-i merkûmûn beynlerinde taksîm ve verese-i kibârın ber-vech-i meşrûh 
hisse-i şâyi‘alarına bi'l-asâle ve sağîretân-ı mezbûretânın hisse-i şâyi‘alarına dahi vasîleri mezbûr Musa bi'l-vesâye 
vaz‘-ı yed ve teslîm eylediklerin zîrde mevzû‘ mühür ve imzâlarından anlaşılmış bulunduğunu mübeyyin işbu 
mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

Đşbu kassâm mûcebince ifrâz olunan hisselerimizi asâleten ve vesâyeten ahz u kabz eyleyüp mahkeme-i 
şer‘iyyece bir gûne ilişiğimiz kalmamışdır. 

Fî minhü. 
Asıl ve vasî birâderi vâlidesi müteveffâ-yı mezbûr Hacı Đsa'nın zevcesi. 
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 Guruş Para 

Zabtiye alay beyi 69 10 

Hakkâk Hüseyin Efendi 128 20 

Hacı Musa bin Şeyh İbrahim 355 - 

 552 20 

Çamakcı İbrahim Ağa 160 - 

Halil bin Ahmed 153 - 

Esad Efendi 123 - 

Nakîb Seyyid Ahmed Efendi 1040 - 

Yüzbaşı Ferhad Ağa 111 - 

Lütfi bin Hasan Efendi 104 - 

 2243 20 

Çerkes Osman Ağa 284 20 

Zabtiye Yüzbaşısı Yusuf Efendi 63 10 

Redîf mülâzımı Yusuf Efendi 144 5 

Nazım Efendi 1116 20 

 3852 5 

Nakl-i yekûn 3852 5 

Redîf mülâzımı İbrahim Efendi 7 20 

Tahsildâr Çavuş İsmail Efendi 48 10 

Müstantık Hüseyin Efendi 29 20 

Cemal Efendi 111 - 

Masraf kâtibi Behcet Efendi 943 20 

Şer‘iyye başkâtibi Hoca Yusuf Efendi 150 - 

Yalnız beş bin yüz kırk bir guruş otuz beş paradır. 5141 35 

 
 Guruş Para 

Hacı Mehmed Ahmedî 17 20 

Ali Kabilî 46 - 

Miço Sergiz 27 20 

Musa Sultanî 18 20 

Belediye Çavuşu Ali Çavuş 11 30 

Ömer Ardahanî 42 20 

Hacı Hamza Bekrî 46 - 

Hasan Ağa Belediye Çavuşu 21 - 

Defter-i Hâkânî başkâtibi Süleyman Efendi 12 20 

Mübâşir Hüseyin Reşo 12 10 

 255 20 

Mecid bin Hacı Süleyman Seyyid Ali 80 10 

Reşo bin Hacı Halid 34 - 

Tillolu İbrahim bin Molla Derviş 35 30 

 405 20 

Nakl-i yekûn 405 20 

Kunduracı Seyyid Abdülgani 68 - 

 473 20 

Reşid Şeyh Türab 14 - 

Taha bin Hüseyin Ağa 14 20 

Mecid bin Hacı Mehmed Bitlisî 126 20 

 628 20 

Abdülferid bin Osman Şaban 260 - 

Süleyman Kişufi 11 20 

Yalnız dokuz yüz guruşdur. 900  

*** 
Sahife No : 88 
Hüküm No : 186 
Tarihi : 27 Ramazan 1313 
Numara : 271 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Sabriye bint-i Hacı 

Halil bin Yasin Saru'nun verâseti ümmü Adile bint-i Hacı Selim ve li-ebeveyn birâderi Hamza ve kezâlik li-ebeveyn 
hemşîresi Fatıma'ya münhasıra olup mesele-i mîrâsiyesi on sekiz sehmden ibâret olup sihâm-ı mezkûreden üç 
sehm ümm-i mezbûre Adile'ye ve on sehm ah-i mezbûr Hamza'ya ve beş sehm uht- imeze Fatıma'ya isâbeti bi'l-
ihbâr ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î ah-i mezbûr Hamza'nın vakt-i rüşde vusûlüne değin tesviye-i umûrlarına vasiyy-i 
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mansûbu amucası Musa bin Yasin Saru'nun ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr edilen müteveffât-ı mezbûrenin 
tereke-i kassâmıdır ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 

Fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Mahalle-i mezkûreli müteveffât-ı mezbûre Sabriye'nin bu kerre vefât eden amucesı Hacı İsa bin el-mezbûr Yasin Saru'nun 
terekesi miyânında zuhûr eden pederi mezbûr Hacı Halil bin Yasin Saru'nun veresesi zevcesi Adile bint-i Hacı Selim ve ümmü 
Emine bint-i Hacı Mehmed ve ibni Hamza ve bintânı Fatıma ve mezbûre Sabriye'ye irsen ve şâyi‘an intikâl eyleyen terekesinin 
yekûnü 
984 guruş 6 para, 1 akçe 

Minhe'l-ihrâcât: 
Resm-i âdî 
24 guruş 25 para 

Kaydiyyesi 
1 guruş 15 para 

Pul esmânı 
3 guruş 

Yekûnü'l-ihrâcât: 29 guruş. 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-vereseti'l-mezbûr: 855 guruş 6 para, 1 akçe. 
Mesele: 

Ümm-i mezbûre Adile'nin hissesi 
142 guruş 31 para 

Ah-i mezbûr Hamza'nın hissesi 
475 guruş 3 para, 1 akçe 

Uht-i mezbûre Fatıma'nın hissesi 
237 guruş 11 para, 2 akçe 

Kesr 
beyne'l-verese 
1 guruş 1 akçe 

Yekûnü's-sihâm: 855 guruş 6 para, 1 akçe. 
Sernâme-i kassâmda gösterildiği vechile bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye tahrîr edilen terekesi ber-vech-i bâlâ sahhu'l-

bâkî sekiz yüz elli beş guruş altı para bir akçeye bâliğ ve resîde olup tereke-i mezkûre ber-mûceb-i tashîh-i mezkûr 
verese-i merkûmûn beynlerinde taksîm ve verese-i kibâr ber-vech-i meşrûh hisse-i şâyi‘alarına bi'l-asâle ve sağîr-i 
mezbûrun dahi vasîsi amucası Musa Musa bi'l-vesâye vaz‘-ı yed ve teslîm etdikleri zîrde mevzû‘ mühür ve 
imzâlarından anlaşılmış bulunduğunu mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 88 
Hüküm No : 187 
Tarihi : 27 Ramazan 1313 
Numara : 272 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden olup bu kerre vefât eden Hacı Đsa bin Yasin 

Saro'nun fî 27 Ramazan sene 1313 târîh ve iki yüz yetmiş numarolu tanzîm olunan kassâmı mûcebince terekesi 
miyânında ve vaktiyle müteveffâ birâderi Hacı Halil Saro bin el-mezbûr Yasin'in işbu fî 3 Zi'l-ka‘de sene 1313 târîh 
ve yüz otuz altı numarolu kassâmda mesele ve isimleri münderic veresesi beynlerinde alâ-mâ faraza'llâh taksîm 
olunacak iken nâ-tahrîr zuhûr eden emvâl ve eşyâda hisse-i şâyi‘a-i mevrûseleri bu kerre müteveffâ-yı mezbûr Hacı 
Halil'in kassâmı zahrına ilâveten zam ve tahrîr kılındı. 

Fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Yekûnü'l-ilâve: 1803 guruş 16 para, 2 akçe. 
Minhe'l-ihrâcât: 

Resm-i âdî 
45 guruş 4 para 

Kaydiyyesi 
2 guruş 20 para 

Pul esmânı 
1 guruş 10 akçe 

Yekûnü'l-ihrâcât: 48 guruş 34 para. 
Sahhu'l-bâkî: 1754 guruş 22 para, 2 akçe. 
Mesele: 
Zevce-i 

mezbûre Adile'nin 
hissesi 
219 guruş 12 para 

Mezbûre 
ümmi Emine'nin 
hissesi 
292 guruş 16 para 

Mezbûr oğlu 
Hamza'nın hissesi 
261 guruş 14 para 

Mezbûre 
kızı Fatıma'nın 
hissesi 
310 guruş 27 para 

Mezbûre diğer 
kızı Sabriye'nin hissesi 
310 guruş 27 para 

Kesr beyne'l-verese 
6 guruş 2 akçe 

Yekûnü's-sihâmi'l-mezbûre: 1754 guruş 22 para, 2 akçe. 
Yalnız bin yedi yüz elli dört guruş yirmi iki para iki akçedir. 
Sernâmede gösterildiği vechile müteveffâ-yı merkûmun sahhu'l-bâkî ilâveten terekesi bin yedi yüz elli dört 

guruş yirmi iki para iki akçeye bâliğ ve resîde olup beyne'l-verese mezbûrûn asâleten ve vesâyeten müteveffâ-yı 
mezbûr birâderi Musa vaz‘-ı yed ve teslîm eylediklerini mübeyyin işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 89 
Hüküm No : 188 
Tarihi : 30 Ramazan 1313 
Numara : 273 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Đşbu bin üç yüz on üç sene-i Hicriyye-i Nebeviyye alâ-sâhibihâ efdalü's-salâti ve ekmelü't-tahiyyenin şehr-i 

Şevvâlü'l-mükerremin gurresi bi'r-rü’ye sâbit olmadığına ve şehr-i Ramazânü'l-mübâreki'nin gurre-i garrâsı yevmü'l-
Cum‘a olduğunu mazbût ve müseccel bulunduğuna binâ’en ber-mûceb-i şer‘-i nebevî tekmîl-i selâsîn ile yevmi'l-
ahad gurre-i Şehr-i Şevvâlü'l-mükerrem ve yevm-i îdü'l-fıtr olmak ve cevâmi‘ ve mesâcid ve menâ’irde îkâd-ı kanâdîl 
ile tenvîr kılınup muvahhidîn içün mü’ezzin ve kayyim efendilere tenbîh olunmak iktizâ eylediği Siird Mahkeme-i 
Şer‘iyyesi'nden huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 
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Tahrîran fi'l-yevmi's-selâsîn min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti selâse aşere ve selâse mi’ete ve elf. 
Hutime bi'l-hayr. Fî 7 Şevvâl sene [1]313. 
Vekîl-i nâ’ib-i livâ-i Siird Müfti Tevfik. 

*** 
Sahife No : 90 
Hüküm No : 189 
Tarihi : 2 Kanun-ı Sani 1311 
Numara:- 
Bismillâhirrahmânirrahîm ve bihî nesta‘în. 
Telgraf 
Muş Nâ’ibi Osman Efendi'ye 
Fî 10 Şa‘bân 1313 târîhinden Siird Niyâbeti'ne nakl olunduğunuzdan li-ecli't-tahlîf merkez-i vilâyete 

uğrayarak mahall-i me’mûriyetinize azîmetiniz meclis-i intihâb karârıyla bildiriliyor. 
Fî 2 Kânûn-ı Sânî sene [1]311 
Şeyhü'l-islâm Cemaleddin 

*** 
Sahife No : 90 
Hüküm No : 190 
Tarihi : 10 Şaban 1313 
Numara:- 
Ahiren mürasele vürûd etmekle işbu mahalle kayd olundu. 
Đzzet-me’âb şerî‘at-nisâb Muş Nâ'ibi Osman Efendi kâm-yâb: 
Ba‘de't-tahiyyeti'l-vâfiye inhâ olunur ki; Bitlis Vilâyeti dâhilindeki Siird livâsının umûr-ı ahkâm-ı şer‘iyyesi 

Meclis-i Đntihâb-ı Hükkâmü'ş-şer‘den vâki‘ olan ifâde üzerine zât-ı sâmî-i hazret-i Fetvâ-penâhî'nin re’y ve 
tensîblerine ve nezâret-i âmmemize binâ’en bin üç yüz on üç senesi Şa‘bânü'l-mu‘azzamı'nın onuncu gününden 
i‘tibâren uhde-i behiyyenize ihâle ve tevfîz olunmuşdur gerekdir ki livâ-ı mezkûru yevm-i mezbûrdan bi'n-niyâbe zabt 
edüp beyne'l-ahâlî icrâ-yı ahkâm-ı şer‘-i âlîye sa‘y ü gayret ve vukû‘-ı yâfte olan muhallefât-ı mevtâ-yı askeriyyenin 
ber-mûceb-i tahrîr olanlarını tahrîr ve terkîm ve beyne'l-verese bi'l-farîzati'ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîmine ihtimâm vee 
dikkat eyleyesiz ve's-selâm. 

El-fakîr Kevâkibîzâde es-Seyyid Mehmed Ataullah el-Kâdî-i be-asker-i Anadolu. 

*** 
Sahife No : 91 
Hüküm No : 191 
Tarihi : 12 Şevval 1313 
Numara : 1 
Merkez-i livâ olan medîne-i Siird kurâsından Ergıf karyesi ahâlîsinden ve Selukan Aşîreti halkından olup 

bundan akdem fevt olan Canko bin Kali'nin sulbiye sağîre kızları Halime ve Hami nâmân sağîrlerin vakt-i rüşd ü 
sedâdlarına değin emvâlini muhâfaza ve umûrunu tesviye içün kıbel-i şer‘-i şerîfden bir vasî nasbı ehemm ü elzem 
bulunmağın ve sağîretân-ı mezbûretânın vâlideleri zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe Abo bint-i Hamo nâm hâtûnun dahi 
emânetle ma‘rûfe ve istikâmetle mevsûfe ve ezher cihet vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vesîkada 
muharrerü'l-esâmî müslimîn ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın mûcebince hâkim-i 
muvakki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ-lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi mezbûre Abo Hâtûn'u sağîretân-ı 
mezbûretân içün vasî nasb u ta‘yîn buyurdukda ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-
yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Fi'l-yevmi's-sânî aşer min şehri Şevvâlü'l-mükerrem li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl ve mu‘arrif: Mübâşir Ferhad Ağa bin-i Abdullah, Mübâşir Hüseyin Çavuş bin Rüstem. 

*** 
Sahife No : 91 
Hüküm No : 192 
Tarihi : 14 Şevval 1313 
Numara : 2 
Makarr-ı livâ olan medîne-i Siird kurâsından Ergıf karyesinde sâkin iken bundan akdem fevt olan Canko bin 

Kali'nin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Abo bint-i Hamo ve sulbiye sağîre kızları Halime ve Hami'ye 
münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağîretân-ı mezbûretânın 
tesviye-i umûrlarına bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbları vâlideleri bâ‘iset-i hâzihi'l-vesîka zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile 
mu‘arrefe zevce-i mezbûre Abo nâm hâtûn medîne-i mezbûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk dâ’iresine mahsûs 
odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde medîne-i mezkûre mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi 
ahâlîsinden Hacı Mehmed Efendi bin Şeyh Kasım mahzarında bi'l-asâle ve bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve tezkîr-i ani'l-
merâm edüp mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun menkûl ve gayr-i menkûl bi'l-cümle terekesini yine karye-i mezkûre 
sâkinlerinden Ömer bin Ali nâm kimesne fuzûlî ve bi-gayri hakkın zabt ve vaz‘-ı yed eder olmağla tereke-i 
müteveffâ-yı merkûm içün merkûm Ömer ve sâ’ir îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede 
müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhan 
muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûda 
ve tahlîf ve tahallüfe ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ 
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ve tasdîk ve fekke ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve ahz u kabza ve bi'l-
cümle makbûzâtını bi'l-asâle ve bi'l-vesâye bana irsâl ve îsâle ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu 
umûrun küllîsine mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi'yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i 
menâb nasb u ta‘yîn eyledim dedikde mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i 
lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Fi'l-yevmi'r-râbi‘ aşer min şehri Şevvâlü'l-mükerrem li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Mübâşir Ferhad Ağa bin Abdullah, Mübâşir Hüseyin Çavuş bin Rüstem. 

*** 
Sahife No : 91 
Hüküm No : 193 
Tarihi : 15 Şevval 1313 
Numara : 3 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün kıbel-i şer‘-i enverden me’zûnen i‘zâm kılınan 

Siird Mahkemesi Başkâtibi es-Seyyid Yusuf Hayalî Efendi ibnü'l-Molla Abdürrezzak livâ-i mezkûr mahallâtından 
Karakol Mahallesi'nde müteveffâ Hacı Abdullah Efendi'nin vâlidesi Hadice bint-i Hamza Haşrevî ve zevce-i 
menkûha-i metrûkesi Ayşe bint-i Hamza bin Abdullah ve sulbiye kebîre kızları Hanım ve Döndü ve Behiye ve sulbî 
kebîr oğlu Đsmail nâmûn kesânın sâkin oldukları hânelerine varup mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Hacı Yusuf bin 
Hacı Đsmail ve Bâbü'l-Garb ahâlîsinden Mehmed bin Şeyh Musa hâzır oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i kavîm-i âlî 
eyledikde zâtları mûmâ-ileyhimâ Hacı Yusuf ve Mehmed ta‘rîfleriyle mu‘arrefe mezbûrân Hadice ve Ayşe ve Hanım 
ve döndü ve Behiye ve Đsmail'den her biri meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda mahalle-i mezkûre ahâlîsinden livâ-i mezkûr 
nüfûs me’mûru Abdürrezzak bin Şeyh Ömer bin Hacı Đsmail mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp 
mûrisimiz müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hacı Abdullah Efendi'nin menkûl ve gayr-i menkûl bi'l-cümle emvâl ve emlâk-ı 
metrûkesindeki hısas-ı şer‘iyye-i şâyi‘amızı idâre ve zer‘ etmeğe ve ma‘rifet-i şer‘le beyne'l-verese taksîme ve bedel-
i misilleriyle tâliblerine ve bedel-i îcârla îcâra ve mûrisimiz müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin zimem-i nâsda bâ-i‘lâm ve bâ-
sened alacak hakkı olup kable'l-ahz ve'l-istîfâ verâseti bize münhasıra olduğu hâlde vefâtı hasebiyle mesele ve 
mîrâsızım vechile bize mevrûs olan duyûnâtı medyûnlardan ahz u kabza ve tereke-i mezkûreye ve hukûk-ı 
irsiyyemize â’id husûsâtdan dolayı bi'l-cümle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-
aleyh sıfatıyla îcâb edenlerle bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten muhâkeme ve muhâsama 
ve redd-i cevâba ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûda ve tahlîf ve tahallüfe ve 
evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekke ve 
masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve ahz u kabza ve akârât-ı mevrûse ve 
müntakileden bey‘ ve fürûhtu hakkımızda enfa‘ ve evlâ olanlarını semen-i misilleriyle tâliblerine bey‘ ve ferâğ ve 
tefvîz ve teslîme ve me’mûru huzûrunda i‘tâ-yı takrîre ve semenlerini ahz u kabza ve bi'l-cümle makbûzâtdan her 
birimizin hisse-i irsiyye-i şer‘iyye ve kânûniyyemizi i‘tâ ve îsâle ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu 
umûrun küllîsine her birimiz tarafımızdan mûmâ-ileyh Abdurrezzak Efendi'yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 
şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledik dediklerinde mûmâ-ileyh Abdürrezzak Efendi dahi vekâlet-i 
mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylediğini kâtib-i mûmâ-ileyh 
mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le meclis-i şer‘a gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin 
mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehri Şevvâlü'l-mükerrem li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Karakol Mahalleli Hacı Yusuf bin Hacı Đsmail, Bâbü'l-Garb Mahalleli Mehmed bin Şeyh Musa. 

*** 
Sahife No : 92 
Hüküm No : 194 
Tarihi : 9 Zilhicce 1313 
Numara : 4 
Der-i devlet-mekîne arz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde Siird sancağında merkez-i livâ olan medîne-i Siird kurâsından Tum 

karyesinde vâki‘ Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn-ı Mülûkâne'ye mühlak evkâfdan ashâb-ı hayrâtdan merhûm Şeyh 
Mehmed el-Tumanî kuddise sırruhu's-samedânî hazretleri vakfının hângâh-ı şerîfinin tevliyet ve vazifesi ta‘âmül-i 
kadîm vechile evlâd-ı vâkıfın ekber ve erşed ve eslahları taraflarından ber-vech-i hasbî îfâ ve rü’yet oluna gelmekde 
ve bundan akdem umûr-ı tevliyet-i mezkûre bilâ-tevcîh yine evlâd-ı vâkıfdan ve karye-i mezkûre ahâlîsinden Seyyid 
Halef bin Seyyid Ali tarafından tesviye ve temşiyyet edilmekde iken mûmâ-ileyh Seyyid Halef bu kerre bâ-istid‘â 
tevliyet-i mezkûreden isti‘fâ ve kasr-ı yed edüp yeri hâlî ve hıdmet-i lâzımesi mu‘attala kalup karye-i mezkûre 
ahâlîsinden olup yedindeki tezkire-i Osmâniyesi kıbel-i şer‘-i şerîfden mu‘âyene olunan Seyyid Mehmed ibn-i Seyyid 
Yasin nâm kimesne emîn ve müstakîm ve ezher cihet tevliyet-i mezkûre uhdesinden gelmeğe muktedir idüği karye-i 
mezkûre ahâlîsinden ve evlâd-ı vâkıfdan Seyyid Yahya ibn-i Hacı Osman ve Seyyid Salih ibn-i Seyyid Abdülvahhab 
ve Seyyid Hasan ibn-i Seyyid Salih ve Seyyid Abdullah ibn-i Hacı Ömer ve Seyyid Ahmed ibn-i Ali ve Seyyid Đshak 
ibn-i Seyyid Mustafa nâm mevsûkü'l-kelim müslimînin livâ-i mezkûr ***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada 
ma‘kûd meclis-i şer‘-i me‘alî-ukûdda hâlâ livâ-i mezkûr evkâf müdîri Hüseyin Efendi hâzır olduğu hâlde alâ-tarîki'ş-
şehâde edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde lede't-ta‘dîl ve't-tezkiye şühûd-ı mezbûrenin adl ve makbûlü'ş-şehâde 
oldukları iş‘âr ve ihbâr olunmağın mûcebince tevliyet-i merkûme müceddeden ve ta‘âmül-i kadîm vech üzre hasbî 
olarak mezbûr Seyyid Mehmed'e tevcîh ve yidine bir kıt‘a berât-ı şerîf-i âlî-şân sadaka ve ihsân buyurulmak recâsı 
bi'l-iltimâs pâye-i serîr-i a‘lâya arz ve i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
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Sahife No : 92 
Hüküm No : 195 
Tarihi : 12 Zilkade 1313 
Numara : 5 
Medîne-i Siird mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi sâkinelerinden sâhibe-i arz-ı hâl ma‘rifetü'z-zât Hadice 

bint-i Fetho nâm hâtûn medîne-i mezkûre ***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i 
enverde zevc-i mutallakı mahalle-i mezkûre ahâlîsinden işbu bâ‘isü'l-kitâb Selho bin Musa muvâcehesinde üzerine 
da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp ben kırk guruş mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle mezbûr Selmo'nun zevce-i menkûha-i 
medhûlün-bihâsı iken mezbûr târîh-i zabtdan iki gün akdem ya‘ni bin üç yüz on üç sene-i Hicriyyesi'nin onuncu günü 
mahzar-ı şühûdda bâ’inen tatlîk etmekle mezbûr Selho zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdün-aleyh mehr-i mü’eccel 
alacak hakkım olan kırk guruşu hâlen bana edâ ve îfâya mezbûr Selho ile beynimizde zevciyyet kâ’ime iken 
yedimden ahz u kabz eylediği sîm-i gayr-i hâlisden bir aded tepelik ve bir aded göğüslüğümü aynen bana def‘ ve 
teslîme mezbûr Selho'ya tenbîh ve iddetim inkızâsına değin mezbûr Selho üzerine kıbel-i şer‘-i şerîfden kadr-ı 
ma‘rûf nafaka farz ve takdîr olunmak matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde mezbûr Seho dahi cevâbında müdde‘iye-i 
mezbûre Hadice Hâtûn'un ber-minvâl-i meşrûh müdde‘âsını tamâmen tâyian ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf eyledikden 
sonra mezbûre Hadice meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda bi't-tav‘ ve'r-rızâ takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm edüp ben 
meblağ ve eşyâ-yı müdde‘â-bihâ-yı mezkûre ile iddet-i şer‘iyye içindeki hakk-ı nafaka da‘vâlarından iki yüz guruş 
üzerine mezbûr Selho ile sulh olup mezbûr Selho dahi bedel-i suhl-ı mezkûr iki yüz guruşu tamâmen ve kâmilen 
bana def‘ ve teslîm eylediğinde ben dahi ber-vech-i muharrer tesellüm ve ahz u kabz ve kabûl etmemle gerek mehr 
ve nafaka ve eşyâ-yı müdde‘â-bihâ-ı mezkûre ve gerek hukûk-ı zevciyyete ve sâ’ir cemî‘ hukûk-ı şer‘iyyeme 
müte‘allıka âmme-i de‘âvî ve mutâlebâtdan mezbûr Selho'nun zimmetini kabûlünü hâvî ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile 
ibrâ ve ıskât eyledim dedikde mezbûr Selho dahi mezbûre Hadice Hâtûn'un bi'l-cümle kelimât-ı meşrûhasını tâyi‘an 
ve kat‘iyyen tasdîk eylemeğin mâ-hüve'l-vâki‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Fi'l-yevmi's-sânî aşer min şehri Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 92 
Hüküm No : 196 
Tarihi : 26 Zilkade 1313 
Numara : 6 
Merkez-i livâ olan medîne-i Siird kurâsından Fersaf karyesi ahâlîsinden sâhib-i arz-ı hâl Şeyh Sadeddin bin 

Şeyh Mehmed Efendi medîne-i mezkûre ***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i 
enverde medîne-i mezbûre mahallâtından Sur Mahallesi'nde mukîm teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Süryani milletinden 
Nalbiyan Yosef Efendi veled-i Hanna mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp bundan akdem fevt olan 
pederim mezkûr Fersaf karyesi sâkinlerinden Şeyh Mehmed Efendi'nin terk eylediği emvâl-i zâtiyyesinden başka 
hayâtında Şâh-ı Nakşibend hazretlerinin tekyesi evkâfına mahsûs ve meşrût olmak üzre tedârik ve ilâ vefâtihî taht-ı 
tevliyetinde idâre etmiş olduğu emlâk ve arâzî-i sâ’ire dahi mücerred merhûm-ı mûmâ-ileyhin mâlı olmak zannıyla 
ba‘zı verese tarafından vukû‘ bulan taleb üzerine emvâl-i mevrûseye ilâveten taksîm edilmiş olmağla mugâyir-i şer‘-i 
şerîf olan kısmet-i mezkûrenin feshiyle emvâl-i mevkûfe ile emvâl-i mevrûse birbirinden tefrîk birle emvâl-i 
mevrûseden hisse-i irsiyyemizi ber-nehc-i şer‘-i şerîf ifrâz ve taksîm içün â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve 
nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla îcâb edenlerde bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve 
i‘âdeten ve tashîhan muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve 
ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i 
icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve 
ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine Yosef Efendi'yi tarafımdan vekâlet-i âmme-i 
mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledim dedikde merkûm Yosef Efendi dahi 
vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehri Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  A‘zâ mülâzımı Yusuf Efendi ibn-i Molla Abdürrezzak Efendi, Mübâşir Ferhad Ağa bin 

Abdullah, Mübâşir Hüseyin Çavuş bin Rüstem. 

*** 
Sahife No : 93 
Hüküm No : 197 
Tarihi : 29 Zilkade 1313 
Numara : 7 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird kurâsından Tillo karyesi ahâlîsinden olup 

karye-i mezkûrede defîn-i hâk-ı ıtır-nâk olan e‘azze-i kirâmdan Şeyh Đsmail Fakirullah kuddise sırruhû hazretlerinin 
ahfâd ve zürriyâtından ve karye-i mezkûrede sâkin iken işbu târîh-i i‘lâmdan dört sene mukaddem cânib-i Hicâz-ı 
mağfiret-tırâzda fevt olan ahfâd-ı müşârun-ileyhden Şeyh Yakub bin Şeyh Đshak bin Şeyh Đbrahim'in li-ebeveyn 
ammisi oğlu ve ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl Şeyh Nureddin Efendi ibn-i Şeyh Halil bin 
Şeyh Đbrahim medîne-i mezkûre ***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i münîrde 
bedelât-ı câ’i'l-beyâna vaz‘-ı yedi ber-nehc-i şer‘î sâbit ve mütehakkık olan livâ-i mezkûr muhâsebecisi izzetlü Derviş 
Efendi tarafından bi'l-vekâle bâ-tezkire-i resmiyye huzûr-ı şer‘-i şerîfe i‘zâm olunup da‘vâ-yı âti'z-zikrde husûmeti 
kıbel-i şer‘den re’y olunan hazîne da‘vâ vekîli Hacı Mehmed Efendi ibn-i Kasım bin Hacı Mehmed muvâcehesinde 
üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp benim babam Şeyh Halil müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Yakub'un li-ebeveyn ammi 
olup Şeyh Yakub'un babası ismi Şeyh Đshak ve Şeyh Đshak ile babam mezbûr Şeyh Halil'in babaları ismi Şeyh 
Đbrahim ve dedeleri ismi Şeyh el-Memduh hazretleri ve vâlideleri ismi Ayşe bint-i Molla Nasır ve maskat-ı re’sleri 
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mezkûr Tillo karyesi olmağla ol vechile müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Yakub'un verâseti asûbet-i nesebiyye cihetinden 
benim ile sulbiye sağîre kızları Feride ve Hanımî ve kız karındaşı Fatıma'ya münhasıra olup cedd-i a‘lâmız müşârun-
ileyh Şeyh Đsmail Fakirullah hazretlerinin hângâh-ı şerîfine merbût bi'l-cümle emlâk ve arâzî-i mevkûfe şart-ı vâkıf ve 
te‘âmül-i kadîm vechile müşârun-ileyhin evlâd ve zürriyât-ı zükûruna meşrûta ve mahsûs olmağla emlâk ve arâzî-i 
mevkûfe-i mezkûre dâhilinde bulunan memâlih bedelâtı olmak üzre nısf ve hums tenzîlinden sonra taraf-ı devletden 
takdîr edilen ma‘lûmü'l-mikdâr mebâliğ dahi kezâlik te‘âmül-i kadîm vechile ahîran Mâliye Nezâret-i Celîlesi'nden 
şeref-vârid olup huzûr-ı şer‘-i şerîfde kırâ’et olunan bin üç yüz dört sene-i Mâliyesi'nin şehr-i Nisanı'nın on yedinci 
günü târîhiyle müverrah ve otuz iki numarolu emirnâme-i aliyye mûcebince evlâd ve zürriyât-ı zükûru beyninde 
hisseleri vech üzre münkasim olup mûrisim müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Yakub'un hissesi de muhâsebe-i livâdan 
mevrûd olup kezâlik kırâ’et olunan bin üç yüz on iki sene-i Mâliyesi'nin şehr-i Nisanı'nın yirminci günü târîhiyle 
müverrah ve yüz doksan üç numrolu tezkire-i resmiyye nâtık olduğu üzre iki taksît olarak senevî yedi yüz doksan 
beş guruşdan ibâret olup mezbûr Şeyh Yakub hayâtında hisse-i mezkûresini beher sene Siird Sancağı Mâl 
Sandığı'ndan ahz u istîfâ etmekde iken ber-vech-i muharrer fevt olup benden başka verese-i zükûru olmamağla 
hisse-i meblağ-ı mezkûr müteveffâ-yı mezbûr mahlûlünden hasran bana müntakil olmuş ve mezbûr Şeyh Yakub bin 
üç yüz sene-i Mâliyesi'nde fevt olup târîh-i mezkûrdan berü terâküm eden dört sene bedelât-ı mezkûreden hissesi 
olan cem‘an üç bin yüz seksen guruş hâlâ livâ-i mezkûr muhâsebecisi bulunan müvekkil-i mûmâ-ileyh izzetlü Derviş 
Efendi vaz‘-ı yed etmekde bulunmuş olmağla su’âl olunup meblağ-ı müterâkim mezkûr üç bin yüz seksen guruş 
hâlen ve ba‘demâda beher sene takâsît-i mu‘ayyenesi hulûlünde hisse-i mezkûreyi bana edâ ve teslîme müvekkil-i 
mûmâ-ileyhe izâfetle vekîl-i mezbûr Hacı Mehmed Efendi'ye tenbîh olunmak matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde vekîl-i 
mezbûr Hacı Mehmed Efendi dahi cevâbında bedelât-ı mezkûreden müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Yakub'un senevî 
yedi yüz doksan beş guruş hissesi olduğunu ve mezbûr Şeyh Yakub'un târîh-i mezkûrda vefâtı hasebiyle hisse-i 
meblağ-ı mezkûr kimesneye verilmeyüp üç yüz sekiz ve dokuz ve on ve on bir sene-i Mâliyelerinde terâküm ile üç 
bin yüz seksen guruşa müvekkil muhâsebeci-i mûmâ-ileyhin hasbe'l-me’mûriye vaz‘-ı yedini tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr 
u i‘tirâf edüp mâ‘adâ müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsını inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûr 
Şeyh Nureddin Efendi'den ber-vech-i muharrer müdde‘âsına mutâbık (*)beyyine taleb olundukda müdde‘î-i mezbûr 
tarafından ikâme edilen her biri Tillo karyesi ahâlîsinden Şeyh Mustafa ibn-i Şeyh Ahmed bin Şeyh Hasan ve Molla 
Mahmud ibn-i Merhamo bin Mahmud nâmân kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘â-
aleyh vekîl-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi muvâcehesinde her biri ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında işbu 
müdde‘î-i mezbûr Şeyh Nureddin Efendi'nin babası Şeyh Halil ile müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Yakub'un babaları 
Şeyh Đshak li-ebeveyn er karındaşlar olup babaları ismi Şeyh Đbrahim ve dedeleri ismi Şeyh el-Memduh hazretleri ve 
vâlideleri ismi Ayşe bint-i Molla Nasır ve maskat-ı re’sleri mezkûr Tillo karyesi olup ol vechile müdde‘î-i mezbûr Şeyh 
Nureddin Efendi müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Yakub'un li-ebeveyn ammi oğludur ve müteveffâ-yı mezbûrun Fatıma 
isminde kezâlik li-ebeveyn kız karındaşı ve Feride ve Hanımî isimlerinde iki nefer sulbiye sağîre kızları vardır 
binâ’en-aleyh müteveffâ-yı mezbûrun verâseti asûbet-i nesebiyye cihetinden müdde‘î-i mezbûr Şeyh Nureddin 
Efendi ile sulbiye sağîre kızları mezbûretân Feride ve Hanımî ve kız karındaşı mezbûre Fatıma'ya münhasıra olup 
bunlardan başka vâris ve terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur lâkin mezkûr Tillo karyesinde defîn-i hâk-ı ıtır-nâk 
olan e‘azze-i kirâmdan Şeyh Đsmail Fakirullah hazretlerinin hângâh-ı şerîfine merbût bi'l-cümle emlak ve arâzî-i 
mevkûfe te‘âmül-i kadîm vechile müşârun-ileyhin evlâd ve zürriyât-ı zükûruna meşrûta ve mahsûs olup verese-i inâs 
müstesnâ idüğinden ve arâzî-i mevkûfe dâhilinde bulunan memâlih bedelâtı da azîz-i müşârun-ileyhin zürriyât-ı 
zükûru beynlerinde hisse-i irsiyyeleri vech üzre taksîm olunagelmekde olduğundan bedelât-ı mezkûreden 
müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Yakub hayâtında senevî hissesi olan yedi yüz doksan beş guruş mezkûr Şeyh Yakub'un 
vefâtından sonra müdde‘î-i mezbûr Şeyh Nureddin Efendi'den başka verese-i zükûru olmamağla ber-nehc-i te‘âmül-
i kadîm hasran mezbûr Şeyh Nureddin Efendi'ye mevrûs ve müntakil olup başka müstahıkkı yokdur biz bu husûsa 
bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe edâ-yı şehâdet-i 
şer‘iyye etdiklerinde usûl-i mevzû‘a-i müstahsene-i şer‘iyyesine tatbîkan şâhidân-ı mezbûrândan Şeyh Mustafa bin 
Şeyh Ahmed bin Şeyh Hasan mensûb olduğu mezkûr Tillo karyesinin Şeyh Mücahid Mahallesi imâmı Hacı Ali 
Efendi ibn-i Şeyh Mehmed bin Şeyh Abdullah ve ihtiyâr a‘zâsı Osman Ağa bin-i Şeyh Yusuf bin Hacı Mehmed ve 
diğer ihtiyâr a‘zâsı Hasan Ağa ibn-i Şeyh Hüseyin bin Hacı Bekir'den ve diğer şâhid Molla Mahmud ibn-i Merhamo 
dahi kezâlik mensûb olduğu yine karye-i mezkûrenin Kürd Mahallesi imâmı Molla Musa Efendi bin-i Molla Hamid bin 
Molla Taha ve (*)muhtârı Musa Ağa ibn-i Hacı Abdurrahim bin Hacı Halid tarafından evvelâ bâ-varaka-i mestûre ve 
ba‘dehû mûmâ-ileyhim ile Siird Sancağı (*)Bidâyet Mahkemesi a‘zâsı Hoca Halil Efendi ibn-i Hoca Mustafa bin Hoca 
Halil ve a‘zâ Molla Yusuf Efendi ibn-i Molla Abdürrezzak bin Hacı Mehmed Efendi'den bi'l-muvâcehe alenen lede't-
tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup şehâdetleri makbûl olmağın mûcebince [sh: 94]  
müdde‘î-i mezbûr Şeyh Nureddin Efendi'nin ber-vech-i muharrer verâsetiyle bedelât-ı mezkûreden müteveffâ-yı 
mezbûrun hisse-i mezkûresinin hasran kendüsüne intikâli müdde‘âlarına ba‘de'l-hükmi'ş-şer‘î vekîl-i mûmâ-ileyhin 
sâlifü'l-beyân ikrâr ve i‘tirâfı mûcebince müvekkili muhâsebeci-i mûmâ-ileyh Derviş Efendi'nin vâzı‘u'l-yed olduğu 
meblağ-ı müterâkim-i mezbûr üç bin yüz seksen guruş hâlen ba‘demâ da hisse-i mezkûreyi takâsît-i mu‘ayyenesi 
hulûlünde müdde‘î-i mezbûr Şeyh Nureddin Efendi'ye edâ ve teslîme müvekkil muhâsebeci-i mûmâ-ileyhe izâfetle 
vekîl-i mezbûr Hacı Mehmed Efendi'ye tenbîh olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Muhzır Şükrü vâsıtasıyla teblîğ olunmuşdur. 
[sh. 93] 
Fî 25 mayıs sene [1]312, fî 25 Zi'l-hicce sene [1]313 
[Derkenar]:  Siird Sancağı Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden aleyhine i‘tâ olunan işbu i‘lâmın hükmüne adem-i 

kanâ‘atle istînâfen tedkîki istid‘âsına dâ’ir Salih imzâ ve mührünü hâvî melfûf lâyiha-i i‘tirâziyye zikr olunan i‘lâm ile 
birleşirilerek kırâ’et olundu i‘lâm-ı mezkûr sûret-i mezkûrede müdde‘î-i mezbûr müteveffâ-yı mezbûra vâris 
olmayacağından ber-vech-i muharrer istimâ‘ olunan şuhûd ve tevkî‘ kılınan hükümde istifâmına gayr-i zâhir olup ve 
sâ’ir cihetle şâyân-ı kabûl olmamağın bu sûretde müdde‘î-i mezkûrun yine mahkeme-i mezkûra i‘âdeten 
muhâkemesi zımnında (silik) evrâkın mazrûfen mahalline i‘âdesi iktizâ eder ol bâbda emr u fermân hazret-i men-
lehü'l-emrindir. 
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Fî 23 Şa‘bân sene [1]330. 
(silik). 

*** 
Sahife No : 94 
Hüküm No : 198 
Tarihi : 6 Zilhicce 1313 
Numara : 8 
Medîne-i Siird kurâsından Tillo karyesinde defîn-i hâk-ı ıtır-nâk olan e‘azze-i kirâmdan Şeyh Đsmail 

Fakirullah kuddise sırruhû hazretlerinin hângâh-ı şerîfi post-nişîn-i irşâd bulunan ahfâd-ı müşârun-ileyhden reşâdetlü 
Şeyh Salih Efendi ibnü'l-merhûm Şeyh Hamza Efendi medîne-i mezkûre ***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada 
ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezkûre mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden Ahmed Efendi bin 
Bekir bin Ahmed mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp bundan dört sene akdem cânib-i Hicâz-ı 
mağfiret-tırâzda vefât eden karye-i mezkûre sâkinlerinden ve azîz-i müşârun-ileyh ahfâdından Şeyh Yakub ibn-i 
Şeyh Đshak hayât ve sıhhatinde vefâtından mukaddem azîz-i müşârun-ileyhin evkâfına merbût memâlih 
bedelâtından senevî hisse-i muhassasası olan yedi yüz doksan beş guruş post-nişîni bulunduğu Şeyh el-Memduh 
kuddise sırruhû hazretlerini dergâh-ı âlîsi hângah-ı şerîfine mahzar-ı şühûdda vasiyyet etmiş iken müteveffâ-yı 
mezbûrun li-ebeveyn ammi oğlu ve hasran vârisi gâ’ib ani’l-meclis Şeyh Nureddin Efendi ibn-i Şeyh Halil hisse-i 
mezkûre kendüsüne nakl olmuş zannıyla fuzûlî ve bi-gayri hakkın zabt ve vaz‘-ı yed etmekde olmağla mezbûr Şeyh 
Nureddin Efendi ve sâ’ir lâzım gelenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh 
sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhen muhâkeme ve muhâsama ve redd-i 
cevâba ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve evrâk-ı 
resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-
ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun 
küllîsine Yosef Efendi'yi tarafımdan vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u 
ta‘yîn eyledim dedikde merkûm Yosef Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî 
edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  A‘zâ-yı mahkeme-i bidâyet Hoca Halil Efendi ibn-i Molla Mustafa Efendi, A‘zâ mülâzımı Hoca 

Yusuf Efendi ibn-i Molla Abdürrezzak Efendi. 

*** 
Sahife No : 94 
Hüküm No : 199 
Tarihi : 7 Zilhicce 1313 
Numara : 9 
Târîh-i Hicret-i fahr-i kâ’inât aleyhi ve alâ âlihî efdalü's-salât ve't-tahiyyâtın işbu bin üç yüz on üç sâl-i 

huceste-fâli şehr-i Zi'l-hicceti'ş-şerîfesi'nin ferresi henüz rü’yet-i hilâl ile sâbit olmadığı gibi Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfesi'nin 
gurresi dahi kezâlik bi'r-rü’ye sâbit olmayup sene-i mezkûre şehr-i Şevvâlü'l-mükerremi'nin gurresi yevmü'l-ahaddan 
mazbût ve müseccel olduğuna binâ’en bu Arab üzre şehreyn-i mezkûreynin tekmîl-i selâsîn ile gurre-i Zi'l-hicceti'ş-
şerîfe'nin hamîs gününden olduğu tescîl-i şer‘î olunmağın mûcebiyle mezkûr Zi'l-hicceti'ş-şerîfe'nin dokuzuncu 
Cum‘a günü yevm-i arife ve ferdası onuncu sebt günü îd-i edhâ-yı meyâmin-mutâyâ olmak iktizâ eylediği tescîl ve 
huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâbi‘ min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 94 
Hüküm No : 200 
Tarihi : 19 Zilhicce 1313 
Numara : 10 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird'e mülhak Eruh kazâsı kurâsından Boşi 

karyesi civârında hayme-nişîn Aşurkân Aşîreti efrâdından sâhib-i arz-ı hâl Mehmed bin Keleş bin Bayezid medîne-i 
mezkûre ***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde medîne-i mezbûre kurâsından 
Tillo karyesinde Fakirullah Mahallesi'nde sâkin derûn-ı arz-ı hâlde ismi mezkûr Hamid bin Şeyh Ahmed 
muvâcehesinde mezbûr Hamid'in yedinde olup işbu mahkeme-i şer‘iyye sâhasına ihzâr edilerek ma‘rifet-i şer‘le 
mu‘âyene olunan açık kestane renginde ağzı kırmızı kuyruğu kendü renginden tahmînen on yedi yaşında beş yüz 
guruş değerinde bir re’s ester benim yedimde mülküm olan kısrağımdan mütevellid yedimde nitâcen mâlım ve 
mülküm iken işbu târîh-i i‘lâmdan altı sene akdem yedimden gâ’ib olmuşidi el-hâletü hâzihi mezkûr esteri müdde‘â-
aleyh mezbûr Hamid'in yedinde görmemle ester-i mezkûru bana redd ü teslîme mezbûr Hamid'e tenbîh olunmak bi'l-
istihkâk matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde ol dahi cevâbında mezkûr ester Van Vilâyeti dâhilinde Başkale toprağında 
yaylamakda bulunan Şehidan Aşîreti efrâdından Abdurrahman bin Ömer'in kısrağından mütevellid yedinde nitâcen 
mülkü bulunduğu bana ihbâr olunmağla ben dahi mezkûr esteri işbu târîh-i i‘lâmdan üç sene akdem mezbûr 
Abdurrahman'dan mahzar-ı şühûdda otuz dört aded sîm mecîdiye ile iştirâ ve temellük ve tesellüm etmemle ol 
vechile mezkûr ester yedimde şirâ’en mülkümdür deyü def‘ birle müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer 
müdde‘âsını külliyen inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûr ber-vech-i muharrer müdde‘âsını her biri usûl-i mevzû‘asına 
tatbîkan mensûb oldukları Aşurkân Aşîreti imâmı Molla Abdülmecid bin Molla Mehmed bin Molla Ahmed ve 
rüe’sâsından Halife bin (silik) ve vücûhundan Sûfî Yusuf bin Ali ve Hamza bin Cündi ve Keşküli Aşîreti rü’esâsından 
Hacı Mustafa bin Ahmed ve Keleş bin darbaz ve Hamza bin Cündi nâmûn kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre 
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sırran ve ba‘dehû Siird'in Nazif Mahalleli Şeyh Bekir bin Hacı Yusuf Molla Dede ve mezkûr Buşi karyeli Hamza bin 
Cündi Ağa'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde [sh: 95]  idükleri iş‘âr ve ihbâr olunan 
mârru'l-beyân Aşurkân Aşîreti efrâdından Ali bin Abdo bin Osman ve Abdullah bin Ahmed bin Çavuş ve Keşküli 
Aşîreti efrâdından Kasım bin Mahmud Leylî nâmân kimesnelerin müdde‘â-bih mezkûr estere işâret ederek ber-tafsîl-
i mezkûr bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î şehâdetleri ile isbât edüp istizhâren müdde‘î-i mezbûr Mehmed'e bi'l-
muvâcehe ber-nehc-i şer‘î yemîn verilmeğin mûcebince mezkûr esteri müdde‘î-i mezbûr Mehmed'e teslîme 
müdde‘â-aleyh mezbûr Hamid'e tenbîh olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu el-emru li-men-lehü'l-emr. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ aşer min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
[Derkenâr]:  2 Muharrem [1]314 târîhinde Şükrü vâsıtasıyla teblîğ olunmuşdur. 

*** 
Sahife No : 95 
Hüküm No : 201 
Tarihi : 19 Zilhicce 1313 
Numara : 11 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden Hüseyin bin Rendo bin Hallo medîne-i mezbûre 

***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre emvâl-i Eytâm 
Müdîri işbu bâ‘isü'l-vesîka Abdülhakim Efendi ile zikri câ’î yetîmin bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbu mahalle-i 
mezkûreli Hacı Đsmail bin Rendo mahzarlarında Re’s Mahalleli Hacı Mirza bin Hacı Ömer ve Karakol Mahalleli 
Süleyman bin Hızır nâmân kesân dahi hâzır oldukları hâlde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp Re’s Mahallesi 
ahâlîsinden müteveffâ Hacı Đbrahim bin Hacı Abdullah'ın sulbî sağîr oğlu Abdülmecid'in babası müteveffâ-yı 
mezbûrdan mevrûs mâlından ve li-ecli'l-irbâh Eytâm Sandığında mevzû‘ mâlından ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden 
iktirâz ve kabz ve umûruma sarfla istihlâk eylediğim iki bin guruşla semeni işbu târîh-i vesîkadan bir sene hitâmına 
değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre yine sağîr-i mezbûrun mâlından ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden iştirâ ve 
tesellüm ve kabz u kabûl eylediğim hâlis sîmden bir kıt‘a sâ‘at bahâsı olan üç yüz guruş ki ciheteyn-i 
mezkûreteynden cem‘an iki bin üç yüz guruş zimmetimde sağîr-i mezbûra vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahîhan 
deynimdir deyüp hâzırân-ı mezbûrân Hacı Mirza ve Süleyman Dede her biri dahi kezâlik meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda 
ve müdîr ve vasiyy-i mûmâ-ileyhimâ mahzarlarında bi-tav‘ihimâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp meblağ-ı mecmû‘-ı 
mezkûr iki bin üç yüz guruşun edâsiyçün tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile biz 
dahi müte‘âkıben kefîl bi'l-mâl ve dâminler olup ve ahadu-hümâ âharın zimmetine kefâlet hasebiyle lâzım gelen 
meblağa dahi kezâlik bi'l-emr ve'l-kabûl başka başka tekeffül eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ aşer min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 95 
Hüküm No : 202 
Tarihi : 23 Zilhicce 1313 
Numara : 12 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden Mehmed Said bin Süleyman medîne-i mezbûre 

***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre emvâl-i Eytâm 
Müdîri işbu bâ‘isü'l-vesîka Abdülhakim Efendi ile zikri câ’î yetîmin bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbu Hacı Đsmail 
bin Rendo bin Hallo mahzarlarında ve Varaz mahallesi ahâlîsinden Hacı Đbrahim bin Seyyid Abdülgani ve mahalle-i 
mezkûreli Hacı Đsa Ağa bin Hacı Đbrahim hâzır oldukları hâlde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp mezkûr Re’s 
Mahallesi ahâlîsinden müteveffâ Hacı Đbrahim bin Hacı Ömer'in sulbî sağîr oğlu Abdülmecid'in babası müteveffâ-yı 
mezbûrdan mevrûs mâlından ve li-ecli'l-irbâh Eytâm Sandığında mevzû‘ mâlından ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden 
iktirâz ve kabz ve umûruma sarfla istihlâk eylediğim yirmi lira-yı Osmânî ile semeni işbu târîh-i vesîkadan bir sene 
hitâmına değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre yine sağîr-i mezbûrun mâlından ve müdîr-i mûmâ-ileyhin yedinden 
iştirâ ve tesellüm ve kabz u kabûl eylediğim hâlis sîmden masnû‘ bir sâ‘at bahâsı olan üç aded lira-yı Osmânî ki 
ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an yirmi üç aded lira-yı Osmâni zimmetimde sağîr-i mezbûra vâcibü'l-edâ ve 
lâzımü'l-kazâ sahîhan deynimdir deyüp hâzırân-ı mezbûrân Hacı Đbrahim ve Hacı Đsa Ağa'dan her biri dahi kezâlik 
meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ve müdîr ve vasiyy-i mûmâ-ileyhimâ mahzarlarında bi-tav‘ihimâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 
kelâm edüp meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr yirmi üç aded lira-yı Osmânî'nin edâsiyçün tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabûl 
kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile biz dahi müte‘âkıben kefîl bi'l-mâl ve dâminler olup ve ahadu-hümâ âharın 
zimmetine kefâlet hasebiyle lâzım gelen meblağa dahi kezâlik bi'l-emr ve'l-kabûl başka başka tekeffül eyledik 
dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 95 
Hüküm No : 203 
Tarihi : 27 Zilhicce 1313 
Numara : 13 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden Sûfî Taha bin Hacı Hasan medîne-i mezbûre 

***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre emvâl-i Eytâm 
Müdîri işbu bâ‘isü'l-vesîka Abdülhakim Efendi ile zikri câ’î yetîmin bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbesi Ayşe bint-i 
Hacı Hasan mahzarlarında mahalle-i mezkûreli Abdullah bin Molla Musa bin Hacı Ömer ve Şeyh Halef Mahalleli 
Seyyid Musa ibn-i Seyyid Mehmed bin Seyyid Ahmed hâzır oldukları hâlde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp mezkûr 
Nazif Mahallesi'nde sâkin iken fevt olan Mehmed Salih'in sulbî sağîr oğlu Abdülfettah'ın babası mezbûr Mehmed 
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Salih'den mevrûs mâlından ve li-ecli'l-irbâh Eytâm Sandığında mevzû‘ akçesinden ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden 
iktirâz ve kabz ve umûruma sarfla istihlâk eylediğim iki bin guruş ile semeni işbu târîh-i vesîkadan üç sene hitâmına 
kadar mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre yine sağîr-i mezbûrun mâlından ve müdîr-i mûmâ-ileyhin yedinden iştirâ ve 
tesellüm ve kabz u kabûl eylediğim hâlis sîmden masnû‘ sâ‘at bahâsı olan dokuz yüz guruş ki ciheteyn-i 
mezkûreteynden iki bin dokuz yüz guruş zimmetimde sağîr-i mezbûra vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahîhan 
deynimdir deyüp hâzırân-ı mezbûrân Abdullah ve Seyyid Musa ve Seyyid Mehmed'den her biri dahi meclis-i 
ma‘kûd-ı mezkûrda ve müdîr ve vasiyy-i mûmâ-ileyhimâ mahzarlarında bi-tav‘ihimâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp 
meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr iki bin dokuz yüz guruşun edâsiyçün tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i 
sahîha-i şer‘iyye ile biz dahi müte‘âkıben kefîl bi'l-mâl ve dâminler olup ve ahadu-hümâ âharın zimmetine kefâlet 
hasebiyle lâzım gelen meblağa dahi kezâlik bi'l-emr ve'l-kabûl başka başka tekeffül eyledik dediklerinde gıbbe't-
tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 96 
Hüküm No : 204 
Tarihi : 28 Zilhicce 1313 
Numara : 14 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden Abdülmecid bin Şeyho medîne-i mezbûre 

***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre emvâl-i Eytâm 
Müdîri işbu bâ‘isü'l-vesîka Abdülhakim Efendi ile zikri câ’î yetîmin bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbu Hacı Đsmail 
bin Rendo bin Hallo mahzarlarında ve yine mahalle-i mezkûreli Ahmed Efendi ve Mehmed ibney-i Şeyho hâzır 
oldukları hâlde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp mezkûr Re’s Mahallesi ahâlîsinden müteveffâ Hacı Đbrahim bin 
Hacı Ömer'in sulbî sağîr oğlu Abdülmecid'in babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs mâlından ve li-ecli'l-irbâh 
Eytâm Sandığında mevzû‘ akçesinden ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden iktirâz ve kabz ve umûruma sarfla istihlâk 
eylediğim bin altmış altı guruşla semeni işbu târîh-i vesîkadan bir sene hitâmına kadar mü’eccel ve mev‘ûd olmak 
üzre yine sağîr-i mezbûrun mâlından ve müdîr-i mûmâ-ileyhin yedinden iştirâ ve tesellüm ve kabz u kabûl eylediğim 
sîmden masnû‘ sâ‘at bahâsı olan yüz altmış guruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an bin iki yüz yirmi altı guruş 
zimmetimde sağîr-i mezbûra vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahîhan deynimdir deyüp hâzırân-ı mezbûrân Ahmed 
Efendi ve Mehmed'den her biri dahi kezâlik meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ve müdîr ve vasiyy-i mûmâ-ileyhimâ 
mahzarlarında bi-tav‘ihimâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr bin iki yüz yirmi altı guruşun 
edâsiyçün tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile biz dahi müte‘âkıben kefîl bi'l-mâl ve 
dâminler olup ve ahadu-hümâ âharın zimmetine kefâlet hasebiyle lâzım gelen meblağa kezâlik bi'l-emr ve'l-kabûl 
başka başka tekeffül eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin ve'l-ışrîn min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 96 
Hüküm No : 205 
Tarihi : 27 Zilhicce 1313 
Numara : 15 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Veraz Mahallesi ahâlîsinden ve 

tüccârdan Hacı Đsmail Ağa ibn-i Hacı Mehmed medîne-i mezbûre ***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd 
meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine mahalle-i mezkûre ahâlîsinden kezâlik tüccârdan Musa Ağa bin Hüseyin 
mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp benim medîne-i mezbûre mahallâtından Karakol 
mahallesinde kâ’in yedimde müstakıllen mâlım ve mülküm ve bir tarafdan Molla Mustafa ve bir tarafdan Hacı 
Mustafa hâneleri ve bir tarafdan Molla Berho arsası ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî yeri 
dahi mülk ma‘a arsa bir bâb mülk menzilimi semen-i misliyle iştirâya râgıb olacak tâlibine bey‘ ve temlîk ve teslîme 
ve me’mûru huzûrunda i‘tâ-yı takrîre ve semen-i mebî‘i ahz u kabza ve bi'l-cümle makbûzunu bana irsâl ve îsâle 
ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan mezbûr Musa'yı vekâlet-i âmme-i 
mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledim dedikde mezbûr Musa Ağa dahi vekâlet-i 
mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesine kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 96 
Hüküm No : 206 
Tarihi : 29 Zilhicce 1313 
Numara : 16 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden Hacı Đsmail bin Redno bin Hallo medîne-i mezbûre 

***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre emvâl-i Eytâm 
Müdîri işbu bâ‘isü'l-vesîka Abdülhakim Efendi ile zikri câ’î yetîmin li-ecli'l-idâne vasiyy-i mansûbu mahalle-i mezkûreli 
Abdülaziz bin Hacı Mehmed mahzarlarında ve yine mahalle-i mezkûreli Sûfî Hasan bin Rendo ve Re’s Mahalleli 
Hacı Mirza bin Hacı Ömer nâmân kesân dahi hâzır oldukları ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp mezkûr Re’s 
Mahallesi ahâlîsinden müteveffâ Hacı Đbrahim bin Hacı Ömer'in sulbî sağîr oğlu Abdülmecid'in babası müteveffâ-yı 
mezbûrdan mevrûs mâlından ve li-ecli'l-irbâh Eytâm Sandığında mevzû‘ akçesinden ve müdîr-i mûmâ-ileyh 
yedinden iktirâz ve kabz ve umûruma sarfla istihlâk eylediğim bin iki yüz on guruş ile semeni işbu târîh-i vesîkadan 
bir sene hitâmına değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre yine sağîr-i mezbûrun mâlından ve müdîr-i mûmâ-ileyh 
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yedinden iştirâ ve tesellüm ve kabz u kabûl eylediğim gümüşden bir aded sâ‘at bahâsı olan yüz seksen iki guruş 
yirmi para ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an bin üç yüz doksan iki guruş yirmi para sağîr-i mezbûra zimmetimde 
vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahîhan deynimdir deyüp hâzırân-ı mezbûrân Sûfî Hasan ve Hacı Mirza'dan her biri 
dahi kezâlik meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ve müdîr ve vasiyy-i mûmâ-ileyhimâ mahzarlarında bi-tav‘ihimâ ikrâr-ı tâm 
ve takrîr-i kelâm edüp meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr bin üç yüz doksan iki guruş yirmi paranın edâsiyçün tarafeynden 
bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile biz dahi müte‘âkıben kefîl bi'l-mâl ve dâminler olup ve 
ahadu-hümâ âharın zimmetine kefâlet hasebiyle lâzım gelen meblağa dahi kezâlik bi'l-emr ve'l-kabûl başka başka 
tekeffül eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 96 
Hüküm No : 207 
Tarihi : 12 Muharrem 1313 
Numara : 17 
Medîne-i Siird mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden Mehmed bin Abdo medîne-i mezkûre 

***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine medîne-i mezbûre 
mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden iken cânib-i Hicâz-ı mağfiret-tırâzda vefât eden Serrâc Hacı Đbrahim'in 
sulbî sağîr oğlu Abdülmecid'in vasiyy-i mansûbu medîne-i mezbûre mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden Hacı 
Đsmail bin Rendo ile medîne-i mezbûre emvâl-i Eytâm Müdîri Abdülhakim Efendi mahzarlarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 
kelâm edüp sağîr-i mezbûrun li-ecli'l-irbâh Eytâm Sandığında mevzû‘ akçesinden ve müdîr-i mûmâ-ileyh 
Abdülhakim Efendi yedinden iktirâz ve kabz ve umûruma sarfla istihlâk eylediğim bin beş yüz guruş ile semeni işbu 
târîh-i hüccetden bir sene tamâmına değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre yine sağîr-i mezbûrun mâlından ve 
müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden iştirâ ve tesellüm ve kabz u kabûl eylediğim bir aded gümüşden ma‘mûl sâ‘at 
semeninden dahi iki yüz yirmi beş guruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an bin yedi yüz yirmi beş guruş 
zimmetimde sağîr-i mezbûra [sh: 97]  lâzımü'l-edâ ve vâcibü'l-kazâ deynim ve borcum olup ben deyn-i mecmû‘-ı 
mezkûr bin [yedi yüz] yirmi beş guruş mukâbilinde müdîr-i mûmâ-ileyhin yedinde olup işbu meclis-i şer‘de kırâ’et 
olunan altı kıt‘a tapu ilmuhaberleri nâtık olduğu üzre yedimde müstakıllen mâlım ve mülküm olan mezkûr Şeyh Halef 
Mahallesi'nde vâki‘ tarafları Mehmed bin Hallo hânesi ve tarîk-i âmm ile mahdûd arsası vakf ve binâsı mülk bir bâb 
menzil binâsıyla Mâ’u'l-Buka mevki‘inde kâ’in Hüseyin ve Ramo ve Hacı Ahmed bağları ve tarîk ile mahdûd kezâlik 
yeri vakf ve kürûmu mülk bir kıt‘a ve Maklau’l-cebel mevki‘inde kâ’in tarafları Şeyh Đsmail ve Hacı Ali ve Ahmed 
bağları ve tarîk ile mahdûd kezâlik yeri vakf ve kürûmu mülk bir kıt‘a bağ ki cem‘an bir bâb menzilin mülk binâsıyla 
iki kıt‘a mülk kürûmlarını müdîr-i mûmâ-ileyh Abdülhakim Efendi'ye bey‘-i bi'l-vefâ tarîkiyle bey‘ ve teslîm 
eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve kabz u kabûl edüp şöyle ki ben va‘de-i mezkûre 
hitâmında deyn-i meblağ-ı mezkûr bin yedi yüz yirmi beş guruş te’diye ve îfâ edemediğim sûretde zikr olunan menzil 
binâsıyla bağ kürûmlarını semen-i misilleriyle âhara bey‘ ve ferâğ ve teslîme ve semeninden deyn-i mezkûru istîfâya 
ve fazla kalursa tarafıma îsâl ve teslîme ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan 
vekâlet-i devriye-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile müdîr-i mûmâ-ileyhi ve anın infisâlinde haleflerini vekîl ve nâ’ib-i 
menâb nasb u ta‘yîn eyledim dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 97 
Hüküm No : 208 
Tarihi : 12 Muharrem 1313 
Numara : 18 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Havlani Mahallesi ahâlîsinden olup 

Van Vilâyeti'nde ârâm-sâz asâkir-i şâhâne topçu efrâdından iken bundan akdem fevt olan Mahmud bin Molla Ali bin 
Yusuf'un li-ebeveyn er karındaşı ve ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl Zerko bin Molla Ali bin 
Yusuf medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde mahalle-i mezkûre ahâlîsinden 
Abdülhakim Efendi ibn-i Hacı Hâfız Efendi muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp müteveffâ-yı mezbûr 
Mahmud bin Molla Ali bin Yusuf benim li-ebeveyn er karındaşım olup babamız ismi Molla Ali ve dedemiz ismi Yusuf 
ve vâlidemiz ismi Nasıra olup ol vechile müteveffâ-yı mezbûrun verâseti asûbet-i nesebiyye cihetinden benimle 
vâlidemiz gâ’ibet-i ani'l-meclis mezbûre Nasıra bint-i Đsmail bin Abdullah'a münhasıra ve tashîh-i mîrâsımız dahi üç 
sehmden olup sihâm-ı mezbûreden bir sehmi vâlidemiz mezbûre Nasıra'ya ve iki sehmi bana isâbet etmekle 
binâ’en-aleyh er karındaşım ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Mahmud'un hayâtında mezbûr Abdülhakim Efendi 
zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan on iki guruşu kable'l-ahz ve'l-istîfâ fevt olup mesele-i mîrâsımız 
vechile meblağ-ı merkûmdan sekiz guruş bana mevrûs olmağla meblağ-ı merkûmu mezbûr Abdülhakim Efendi'den 
bi'l-verâse hâlen taleb ederim deyü da‘vâ etdikde mezbûr Abdülhakim Efendi dahi cevâbında meblağ-ı karz-ı 
mezkûr on iki guruş zimmetinde hâlen müteveffâ-yı mezbûra deyni olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp 
müdde‘î-i mezbûrun mâ‘adâ ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsını külliyen inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûr ber-
vech-i muharrer verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği her biri mezkûr Havlanî Mahallesi 
ahâlîsinden Sûfî Đbrahim bin Đsmail bin Hamido ve Salih ibn-i Abdo bin Hamza li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 
olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr Abdülhakim Efendi muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında Van 
Vilâyeti'nde ârâm-sâz asâkir-i şâhâne topçu efrâdından iken fevt olan Mahmud ile müdde‘î-i mezbûr Zerko li-
ebeveyn er karındaşlar olup babaları ismi Molla Ali ve dedeleri ismi Yusufdur ol vechile müteveffâ-yı mezbûrun 
verâseti asûbet-i nesebiyye cihetinden müdde‘î-i mezbûr Zerko ile gâ’ib ani’l-meclis vâlideleri ma‘rifetü'z-zât Nasıra 
bint-i Đsmail bin Abdullah'a münhasıra olup bunlardan başka vârisi ve terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur biz bu 
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husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i 
şer‘î edâ-yı şehâdet etdiklerinde şâhidân-ı mezbûrân evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû yine mûmâ-
ileyhimâ ile Siird (*)Bidâyet Mahkemesi a‘zâ mülâzımı Yusuf Efendi ibn-i Molla Abdürrezzak ve Re’s Mahalleli 
Mehmed Said bin Süleyman'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr 
olunup şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsına 
hükm ve tenbîh olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sânî aşer min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 97 
Hüküm No : 209 
Tarihi : 18 Muharrem 1313 
Numara : 19 
Medîne-i Siird mahallâtından Karakol Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan Fettah Efendi ibn-i 

Hacı Berho'nun sulbî sağîr oğlu Reşid ve sulbiye sağîre kızları Necmiye ve Hanım ve Gülay ve Hatun'un vakt-i rüşd 
ü sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘-i şerîfden bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olmağla 
sağîrûn-ı mezbûrûnun halalarının zevci olup mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve vesâyet uhdesinden gelmeğe 
kâdir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî sikât-ı sahîhatü'l-kelimât ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve 
mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka yine mahalle-i mezkûreli Đsmail bin Yusuf nâm kimesneyi hâkim-i muvakki‘-i 
sadr-ı kitâb tûbâ-lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri sağîrûn-ı mezbûrûn içün ber-vech-i muharrer vasî nasb u 
ta‘yîn eyledikde ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 
etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin aşer min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 97 
Hüküm No : 210 
Tarihi : 7 Cemaziyelevvel 1311 
Numara : 20 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hacı Ali bin 

Abdullah bin Đbrahim'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hace Amine bint-i Mehmed ile sulbî kebîr oğulları [sh: 
98] Hacı Bekir ve Hacı Esad ve sulbiye kebîre kızları Reyhani ve Hanife ve Hadice'ye münhasıra ve ba‘dehû kable'l-
kısme mezbûr Hacı Bekir dahi vefât edüp verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hava bint-i Abdürrezzak ile kebîr 
oğulları Derviş ve Đbrahim ve Abdülcabbar ve sağîr oğlu Ali ve kebîre kızı Hafra ve sağîre kızı Fatıma'ya ve vâlidesi 
mezbûre Hace Emine'ye münhasıra ve ba‘dehû kable'-kısme mezbûre Reyhani dahi vefât edüp verâseti zevci 
Abdürrezzak bin Berho ile sağîre kızı Reyhani ve li-evebeyn birâderi Hacı Esad ve vâlidesi mezbûre Hace Emine'ye 
münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme mezbûre Hadice dahi vefât edüp verâseti zevci Đsmail bin Hamido ile sadrî 
sağîr ve sağîre evlâdı Fetho ve Şükrü ve Abdülmecid ve Leyla ve Saliha ve vâlidesi mezbûre Hace Emine'ye 
münhasıra ve ba‘de't-tahakkuki'ş-şer‘î verese-i mezbûrûndan mezbûr Đsmail nefsinden asıl ve sıgârı mezbûrûn 
Fetho ve Şürkü ve Abdülmecid ve Leyla ve Hadice taraflarından velî ve müteveffâ-yı evvelin zevcesi mezbûre Hace 
Emine tarafından zikri âtî husûsu da‘vâya ve sulh ve ibrâya ve âharı tevkîle ve husûs-ı mezkûrun müte‘allık etdiği 
umûrun küllîsine bâ-hüccet-i şer‘iyye vekîl bulunan mezbûr Đsmail bin Hamido nâm kimesne (*)medîne-i mezkûre 
mahkemesinde in‘ikâd eden meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde yine medîne-i mezkûrenin Bâbü'l-Garb Mahallesi 
ahâlîsinden Hacı Halil Efendi ibn-i Hacı Mustafa Efendi mahzarında velâyeten ve vekâleten ve asâleten takrîr-i 
kelâm ve tasvîr-i ani'l-merâm edüp müteveffâ-yı evvel mezbûr Hacı Ali'den vekîli bulunduğum zevcesi mezbûre ile 
verese-i mezbûrûna irsen intikâl eden Re’s Mahallesi'nde kâ’in iki bâb hâne ve bir kıt‘a bağçe ve bir bâb hammâm 
ve Siird Çarşusu'nda kâ’in bir bâb hân ve bir bâb dükkân ve yine çarşu-yı mezkûrda kâ’in Hân-ı Cedîd ta‘bîr olunur 
bir bâb hânın müştemilâtı olan dekâkînin rub‘u ve Kassâbhâne'de kâ’in bir bâb dükkân ve Bakkâl Çarşusu'nda kâ’in 
bir bâb dükkânın sülüsânı ve Siird toprağında kâ’in beşer kıt‘a bağ ve Susuz ve Gedeşil karyesinde kâ’in ma‘lûmü'l-
hudûd emlâk ve arâzî ile yine Siird Çarşusu'nda olup Hacı Selim nâm kimesneye satılmış olan bir bâb dükkân ve üç 
bin lira-yı Osmânî kadar nakdi ve elli batman kadar bakır ve sâ’ir eşyâ-yı mü(*)beyyineden ibâret olan terekeden 
müvekkilem mezbûre ile benim ve evlâd-ı sıgârımın hisse-i mîrâsiyelerini taksîm ve aynen ve müstehlek ise bedelen 
ahz u kabza ve makbûzlarını bizlere i‘tâ ve teslîm ve lede'l-îcâb tereke-i mezkûreye vaz‘-ı yed edenlerden da‘vâ ve 
muhâkemeye ve i‘tirâzün ale'l-hükm ve istînâf ve temyîze ve tahlîf ve sulh ve ibrâya ve âharı tevkile ve'l-hâsıl 
husûsât-ı mezkûra ta‘alluk etdiği umûrun küllîsine murahhas ve mahsûs olmak üzre işbu hâzır-ı bi'l-meclis mûmâ-
ileyh Hacı Halil Efendi'yi vekâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımdan vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn 
eyledim dediğinde mûmâ-ileyh Hacı Halil Efendi dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i 
lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylem dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü 
imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâbi‘ min Cemâziye'l-evvel li-seneti ihdâ aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 98 
Hüküm No : 211 
Tarihi : 20 Muharrem 1313 
Numara : 21 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Şirvan kazâsı kurâsından Sebab karyesinde sâkine sâhibe-i arz-ı hâl Ayşe bint-i Emin 

meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde an asl Silvan kazâsı kurâsından ve Deyrun karyesi ahâlîsinden olup el-hâletü 
hâzihi medîne-i mezbûrede ârâm-sâz jandarma üçüncü piyâde bölüğü efrâdından zevc-i mutallakı Abdülaziz bin 
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Hüsnü mahzarında da‘vâ ve takrîr-i kelâm mezbûr Abdülaziz bundan akdem zevc-i dâhilim iken beni bâ’inen tatlîk 
etmekle mezbûr Abdülaziz'in firâşından hâsıl ve benden mütevellid olup hâlâ hucr u terbiyemde bulunan Ramazan 
nâm sağîrin nafaka ve kisve bahâsı ve sâ’ir havâ’ic-i zarûriyyesi olmak üzre babası mezbûr Abdülaziz üzerine kadr-ı 
ma‘rûf olan beher yevm altmışar paradan şehrî kırk beş guruş kıbel-i şer‘-i şerîfden farz ve takdîr olunmak 
matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde mezbûr Abdülaziz dahi cevâbında fi'l-hakîka müdde‘iye-i mezbûre zevce-i 
mutallakası ve sağîr-i mezbûr Ramazan dahi sulbî sağîr oğlu ve bi-hakkı'l-hızâne vâlidesi mezbûrenin hucr u 
terbiyesinde bulunduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp mâ‘adâ meblağ-ı mezkûr şehrî kırk beş guruşun 
kadr-ı ma‘rûf hakkındaki müdde‘iye-i mezbûrenin müdde‘âsını inkâr ve ancak beher yevm on beşer paradan şehriye 
on bir guruş on para vermeğe kudreti kifâyet edebileceğini sûret-i def‘de tezkâr etmekle sağîr-i mezbûr Ramazan'ın 
nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesiyçün beher yevm ellişer paradan şehrî otuz yedi buçuk guruş 
kadr-ı ma‘rûf idüği Siird Sancağı (*)Bidâyet Mahkemesi a‘zâ mülâzımı Yusuf Hayalî Efendi ibn-i Abdürrezzak ve 
mahkeme-i mezkûre icrâ mübâşiri Ferhad Ağa ibn-i Abdullah ve Zabtiye Çavuşu Hüseyin bin Ömer nâmûn ehl-i 
hibre ve vukûfun alâ-tarîki'ş-şehâde bi'l-muvâcehe inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın mûcebince 
hâkim-i hâsım-ı vâlâ-cenâb veffaka'llâhu te‘âlâ sebîlü's-savâb efendi hazretleri sağîr-i mezbûr Ramazan'ın nafaka ve 
kisve bahâ ve sâ’ir havâ’ic-i zarûriyyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-zafer mezbûr Abdülaziz'in 
mâlına rücû‘a mezbûre Ayşe'ye izn vermeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 98 
Hüküm No : 212 
Tarihi : 29 Muharrem 1313 
Numara : 22 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ü tahrîri içün kıbel-i şer‘-i enverden me’zûnen i‘zâm kılınan livâ 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Ömer Efendi dâ‘îleri Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird 
mahallâtından Re’s Mahallesi'nde Hace Emine Hâtûn ibnet-i Mehmed el-Hâcı bin Hacı Ahmed'in sâkine olduğu 
menziline varup mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Hacı Esad bin Hacı Ali ibn-i Hacı Abdullah ve Abdürrezzak Efendi 
bin Hacı Tahir Ağa bin Hacı Mehmed Ağa bin Hacı Mehmed Ağa ve Sûk Mahallesi ahâlîsinden Hacı Ali bin Hacı 
Đbrahim bin Hacı Yusuf ve Bâbü'l-Garb Mahalleli Molla Abdurrahman Efendi ibn-i Hoca Hüseyin Efendi bin Hoca 
Mustafa Efendi hâzırûn oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âlî eylediğinde mahalle-i mezkûrede sâkin iken bundan 
akdem fevt olan Hace Emine Hâtûn [sh: 99]  ve sulbî kebîr oğulları Derviş ve Đbrahim ve Abdülcabbar ve Ali ve 
sulbiye kebîre kızları Hafra ve Fatıma'ya münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsları iki yüz kırk sehmden olup sihâm-ı 
mezkûreden otuz sehmi zevce-i mezbûre Havva'ya ve kırk sehmi ümm-i mezbûre Hace Emine'ye ve otuz dörder 
sehmden cem‘an yüz otuz altı sehmi benûn-ı mezbûrûn Derviş ve Đbrahim ve Abdülcabbar ve Ali'ye ve on yedişer 
sehmden otuz dört sehmi bintân-ı mezbûretân Hafra ve Fatıma'ya musîbe olduğu lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve 
mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûreden zâtı hâzırûn-ı mezbûrûn ta‘rîfleriyle mu‘arrefe mezbûre Hace 
Emine Hâtûn meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda mezbûrûn Derviş ve Đbrahim ve Abdülcabbar ve Ali ve Hafra ve Fatıma 
mahzarlarında bi-tav‘ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp benim sadrî oğlum müteveffâ-yı mezbûr Hacı Bekir ibn-i 
Hacı Ali'nin menkûl ve gayr-i menkûl bi'l-cümle tereke-i vâfiyesinden mesele-i mîrâsımız vechile bana isâbet eden 
kırk sehm hisse-i irsiyye-i şer‘iyyemi tereke-i müteveffâ-yı mezbûra vâzı‘û'l-yed mezbûrûn Derviş ve Đbrahim ve 
Abdülcabbar ve Ali ve Hafra ve Fatıma'dan taleb ve da‘vâ murâd eylediğimde bâ-tavassıt-ı müslihîn beynimiz ıslâh 
ve tanzîm olunup ben oğlum ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Hacı Bekir'in menkûl ve gayr-i menkûl bi'l-cümle 
tereke-i vâfiyesinden tashîh-i mezkûr kırk sehm hisse-i irsiyye-i şer‘iyyemle müteveffâ-yı mezbûrun babası ve benim 
zevc-i metrûkum müteveffâ-yı mezbûr Hacı Ali bin Hacı Abdullah bin Hacı Đbrahim'in kezâlik menkûl ve gayr-i 
menkûl ma‘lûm ve mechûl mâl ıtlâk olunur bi'l-cümle terekesinden ve benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyemden bin iki yüz 
elli guruş nakd ile medîne-i mezbûre çarşusundan Buğday Pazarı nâm mevki‘de kâ’in tarafları Maksi Minas ve Hacı 
Esad dükkânları ve Şeyhü'l-urbân Mescidi ve tarîk ile mahdûd bin beş yüz guruş kıymetli bir bâb dükkânın nısf 
hisse-i şâyi‘ası üzerine mezbûrûn Derviş ve Đbrahim ve Abdülcabbar ve Ali ve Hafra ve Fatıma ile an-sükût sulh-ı 
sahîh-i şer‘î ile sulh olup bedel-i sulh olan nakd meblağ-ı mezkûr bin iki yüz elli guruşla dükkân-ı mahdûd-ı 
mezkûrun nısf hisse-i şâyi‘asını mahallinde vech-i lâyıkıyla mezbûrûn Derviş ve Đbrahim ve Abdülcabbar ve Ali ve 
Hafra ve Fatıma yedlerinden tamâmen ve kâmilen ahz ve teslîm ve kabz u kabûl etmemle ben müteveffiyân-ı 
mezbûrân zevcim Hacı Ali ve oğlum Hacı Bekir'den her birinin kalîl ü kesîr celîl ü hakîr bi'l-cümle ism-i mâl ıtlâk 
olunur tereke-i ma‘lûme ve mechûlelerine ve cemî‘ husûs-ı mîrâsa müte‘allıka âmme-i de‘âvî ve kâffe-i 
mutâlebâtdan mezbûrûn Derviş ve Đbrahim ve Abdülcabbar ve Ali ve Hafra ve Fatıma'nın zimmetlerini ibrâ-i âmm-ı 
sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskât eyledim deyü mezbûre Hace Emine Hâtûn ber-vech-i meşrûh sâdır olan cemî‘ 
kelimâtında mezbûrûn Derviş ve Đbrahim ve Abdülcabbar ve Ali ve Hafra ve Fatıma'dan her biri tasdîk ve tahkîk 
eylediklerini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le huzûr-ı şer‘a gelüp alâ-vukû‘ihî 
inhâ ve takrîr etmeğin gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 99 
Hüküm No : 213 
Tarihi : 21 Muharrem 1313 
Numara : 23 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden Şeyh Mevlüd bin Şeyh Musa medîne-i mezbûre 

***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre emvâl-i Eytâm 
Müdîri işbu bâ‘isü'l-vesîka Abdülhakim Efendi ile zikri câ’î yetîmin bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbu Nazif 
Mahalleli Hacı Đsmail bin Rendo mahzarlarında ve mezkûr Re’s Mahalleli Yasin bin Sûfî Haşim ve Semerci Sûfî 
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Hasan hâzır oldukları hâlde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp mezkûr Re’s Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan 
Hacı Đbrahim'in sulbî sağîr oğlu Abdülmecid'in li-ecli'l-irbâh Eytâm Sandığında mevzû‘ mâlından ve müdîr-i mûmâ-
ileyh yedinden iktirâz ve kabz ve umûruma sarfla istihlâk eylediğim beş yüz guruş ile semeni işbu târîh-i vesîkadan 
bir sene hitâmına değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre sağîr-i mezbûrun mâlından ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden 
iştirâ ve tesellüm ve kabz u kabûl eylediğim sâ‘at bahâsı olan yetmiş beş guruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden 
cem‘an beş yüz yetmiş beş guruş zimmetimde sağîr-i mezbûra vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahîhan deynimdir 
deyüp hâzırân-ı mezbûrân Yasin ve Sûfî Hasan nâmân kesândan her biri dahi kezâlik meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda 
ve müdîr ve vasiyy-i mûmâ-ileyhimâ mahzarlarında bi-tav‘ihimâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp meblağ-ı mecmû‘-ı 
mezkûr beş yüz yetmiş beş guruşun edâsiyçün tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile 
biz dahi müte‘âkıben kefîl bi'l-mâl ve dâminler olup ve ahadu-hümâ âharın zimmetine kefâlet hasebiyle lâzım gelen 
meblağa dahi kezâlik bi'l-emr ve'l-kabûl başka başka tekeffül eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-vâhid ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve 
elf. 

*** 
Sahife No : 99 
Hüküm No : 214 
Tarihi : 21 Muharrem 1313 
Numara : 24 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden Sûfî Hasan bin Ahmed medîne-i mezkûre 

***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre emvâl-i Eytâm 
Müdîri işbu bâ‘isü'l-vesîka Abdülhakim Efendi ile zikri câ’î eytâmın bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbları Kasar 
Mahallesi ahâlîsinden Abdurrahman bin Molla Hasan mahzarlarında ve mezkûr Re’s Mahallesi ahâlîsinden Hacı 
Mirza bin Süleyman ve Esad bin Tezo hâzır oldukları hâlde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp Bâbü'l-Garb Mahalleli 
müteveffâ Serrâc Abdullah'ın sulbiye sağîre kızları Fatıma ve Adile'nin li-ecli'l-irbâh Eytâm Sandığında mevzû‘ 
mâllarından ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden iktirâz ve kabz ve umûruma sarfla istihlâk eylediğim yedi yüz yirmi bir 
guruş yirmi para ile semeni işbu târîh-i vesîkadan bir sene hitâmına değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre 
sağîretân-ı mezbûretân mâllarından ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden iştirâ ve tesellüm ve kabz [sh: 100]  u kabûl 
eylediğim sâ‘at bahâsı olan yüz sekiz guruş on para ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an sekiz yüz yirmi dokuz 
guruş otuz para zimmetimde sağîretân-ı mezbûretâna vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahîhan deynimdir deyüp 
hâzırân-ı mezbûrân Hacı Mirza ve Esad'dan her biri dahi kezâlik meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ve müdîr ve vasiyy-i 
mûmâ-ileyhimâ mahzarlarında bi-tav‘ihimâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr sekiz yüz 
yirmi dokuz guruş otuz paranın edâsiyçün tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile biz 
dahi müte‘âkıben kefîl bi'l-mâl ve dâminler olup ve ahadu-hümâ âharın zimmetine kefâlet hasebiyle lâzım gelen 
meblağa dahi kezâlik bi'l-emr ve'l-kabûl başka başka tekeffül eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-vâhid ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve 
elf. 

*** 
Sahife No : 100 
Hüküm No : 215 
Tarihi : 29 Muharrem 1313 
Numara : 25 
Medîne-i Siird mahallâtından Karakol Mahallesi ahâlîsinden Abdürrezzak Efendi ibn-i Şeyh Ömer medîne-i 

mezkûre ***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezkûre emvâl-i 
Eytâm Müdîri işbu bâ‘isü'l-vesîka Havlanî Mahalleli Abdülhakim Efendi ile zikri câ’î eytâmın bâ-hüccet-i şer‘iyye 
vasiyy-i mansûbları Kasar Mahalleli Serrâc Abdullah'ın eytâmı Fatıma ve Aliye'nin vasîleri yine mahalle-i mezkûreli 
Abdurrahman ibn-i Hamid Molla Hasan ve Re’s Mahalleli Hacı Đbrahim'in yetîmi Abdülmecid'in vasîsi Nazif Mahalleli 
Hacı ism bin Rendo ve Sûk Mahalleli Alo Şeyh Taha'nın sulbî sağîr oğlu Şükrü'nün vasîsi mahalleli Mehmed ve yine 
mahalle-i mezkûreli Seyyid Süleyman bin Seyyid Mehmed'in sulbiye sağîre kızı Hadice'nin vasiyyesi vâlidesi Emine 
ibnet-i Mahmud Ağa mahzarlarında mezkûr Karakol Mahalleli Mehmed Efendi ibn-i Şeyh Ömer ve Nazif Mahalleli 
Đbrahim ibn-i Molla Đsmail hâzırân oldukları hâlde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp müteveffûn-ı mezbûrûnun sulbi 
sağîr oğulları mezkûrûnun li-ecli'l-irbâh Eytâm Sandığında mevzû‘ mâllarından ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden 
iktirâz ve kabz ve umûruma sarfla istihlâk eylediğim bin yirmi üç guruş otuz beş para ile semeni işbu târîh-i 
vesîkadan bir sene hitâmına değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre sağîrûn-ı mezbûrûnun mâllarından ve müdîr-i 
mûmâ-ileyh yedinden iştirâ ve tesellüm ve kabz u kabûl eylediğim sâ‘at bahâsı olan yüz elli üç guruş yirmi beş para 
ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an bin yüz yetmiş yedi guruş yirmi para zimmetimde sağîrûn-ı mezbûrûna 
vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahîhan deynimdir deyüp hâzırân-ı mezbûrân Mehmed Efendi ve Đbrahim Ağa'dan her 
biri dahi kezâlik meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ve müdîr ve vasiyy-i mûmâ-ileyhim mahzarlarında bi-tav‘ihimâ ikrâr-ı 
tâm ve takrîr-i kelâm edüp meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr bin yüz yetmiş yedi guruş yirmi paranın edâsiyçün 
tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile biz dahi müte‘âkıben kefîl bi'l-mâl ve dâminler 
olup ve ahadu-hümâ âharın zimmetine kefâlet hasebiyle lâzım gelen meblağa dahi kezâlik bi'l-emr ve'l-kabûl başka 
başka tekeffül eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
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Sahife No : 100 
Hüküm No : 216 
Tarihi : 24 Muharrem 1313 
Numara : 26 
Medîne-i Siird mahallâtından Varaz Mahallesi'nde sâkin Keldani milletinden Mansur veled-i Şamas Abuş 

medîne-i mezkûre ***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre 
emvâl-i Eytâm Müdîri işbu bâ‘isü'l-vesîka Havlanî Mahallesi ahâlîsinden Abdülhakim Efendi ile zikri câ’î yetîmin bâ-
hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbu Nazif Mahalleli Hacı Đsmail bin Rendo mahzarlarında mezkûr Varaz 
Mahallesi'nde yine Keldani milletinden Cebrail ve Hanna ibney-i Şamas Abuş hâzır oldukları hâlde ikrâr-ı tâm ve 
takrîr-i kelâm edüp Re’s Mahallesi'nde sâkin iken fevt olan Hacı Đbrahim'in sulbî sağîr oğlu Abdülmecid'in babası 
müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs mâlından li-ecli'l-irbâh Eytâm Sandığında mevzû‘ akçesinden ve müdîr-i mûmâ-
ileyh yedinden iktirâz ve kabz u kabûl umûruma istihlâk eylediğim beş üç guruş ile semeni işbu târîh-i hüccetden bir 
sene hitâmına değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre yine sağîr-i mezbûrun mâlından ve müdîr-i mûmâ-ileyh 
yedinden iştirâ ve tesellüm ve kabz u kabûl eylediğim gümüşden ma‘mûl sâ‘at bahâsı olan yetmiş beş guruş ki 
ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an beş yüz yetmiş beş guruş zimmetimde sağîr-i mezbûra vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-
kazâ sahîhan deynimdir deyüp hâzırân-ı mezbûrân Cebrail ve Hanna'dan her biri dahi kezâlik meclis-i ma‘kûd-ı 
mezkûrda ve müdîr ve vasiyy-i mûmâ-ileyhimâ mahzarlarında bi-tav‘ihimâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp meblağ-
ı mecmû‘-ı mezkûr beş yüz yetmiş beş guruşun edâsiyçün tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i 
şer‘iyye ile biz dahi müte‘âkıben kefîl bi'l-mâl ve dâminler olup ve ahadu-hümâ âharın zimmetine kefâlet hasebiyle 
lâzım gelen meblağa kezâlik bi'l-emr ve'l-kabûl başka başka tekeffül eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-
vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'r-râbi‘ ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 101 
Hüküm No : 217 
Tarihi : 24 Muharrem 1313 
Numara : 27 
Medîne-i Siird mahallâtından Varaz Mahallesi ahâlîsinden Hanna Efendi veled-i Şamas Abuş medîne-i 

mezbûre ***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre emvâl-i 
Eytâm Müdîri Havlanî Mahalleli Abdülhakim Efendi ile zikri câ’î yetîmin bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbu Hacı 
Đsmail bin Rendo mahzarlarında mezkûr Varaz Mahallesi ahâlîsinden Cebrail ve Mansur ibney-i Şamas Abuş hâzır 
oldukları hâlde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp Re’s Mahallesi ahâlîsinden müteveffâ Hacı Đbrahim'in sulbî sağîr 
oğlu Abdülmecid'in babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs mâlından ve li-ecli'l-irbâh Eytâm Sandığında mevzû‘ 
mâlından ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden iktirâz ve kabz ve umûruma sarfla istihlâk eylediğim bin yüz altmış yedi 
guruş on para ile semeni işbu târîh-i hüccetden bir sene hitâmına değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre yine sağîr-i 
mezbûrun mâlından ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden iştirâ ve tesellüm ve kabz u kabûl eylediğim gümüşden ma‘mûl 
sâ‘at bahâsı olan yüz yetmiş beş guruş beş para ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an bin üç yüz kırk iki guruş on 
beş para zimmetimde sağîr-i mezbûra vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahîhan deynimdir deyüp hâzırân-ı mezbûrân 
Cebrail ve Mansur'dan her biri dahi kezâlik meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ve müdîr ve vasiyy-i mûmâ-ileyhimâ 
mahzarlarında bi-tav‘ihimâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr bin üç yüz kırk iki guruş on 
beş paranın edâsiyçün tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile biz dahi müte‘âkıben 
kefîl bi'l-mâl ve dâminler olup ve ahadu-hümâ âharın zimmetine kefâlet hasebiyle lâzım gelen meblağa dahi kezâlik 
bi'l-emr ve'l-kabûl başka başka tekeffül eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'r-râbi‘ ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti selâse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 101 
Hüküm No : 218 
Tarihi : 16 Safer 1314 
Numara : 28 
An asl Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Sur Mahallesi'nde sâkin teb‘a-i 

Devlet-i Aliyye'den Ermeni milletinden Humuber işbu târîh-i i‘lâmdan on sekiz gün akdem nefs-i Erzurum'un Demir 
Hânı'nda mukîm iken fevt olan Murat veled-i Abraham veled-i Maksi Marat'ın sulbî kebîr oğlu ve ber-vech-i âtî vârisi 
olduğunu iddi‘â eden Sur Mahallesi'nde sâkin sâhib-i arz-ı hâl Ciro veledü'l-merkûm Murat medîne-i mezbûre 
***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde mahalle-i mezkûre sâkinlerinden ve millet-i 
merkûmeden Gazar veled-i Maksi Haçi muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp babam müteveffâ-yı 
merkûm Murat veled-i Abraham'ın verâseti asûbet-i nesebiyye cihetinden benimle kezâlik her biri teb‘a-i devlet-i 
müşârun-ileyhânın millet-i merkûmesinden zevce-i metrûkesi vâlidemiz gâ’ibet-i ani'l-meclis Verdi veled-i Şiro 
Tercüman ve li-ebeveyn kız karındaşımız kezâlik gâ’ibet-i ani'l-meclis Marta'ya münhasıra ve tashîh-i mesele-i 
mîrâsımız dahi yirmi dört sehmden olup sihâm-ı mezkûreden üç sehmi vâlidemiz mezbûre Verdi'ye ve yedi sehmi 
kız karındaşım mezbûre Marta'ya ve on dört sehmi bana musîbe olmağla binâ’en-aleyh babam ve mûrisimiz 
müteveffâ-yı merkûmun hayâtında merkûm Gazar zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan yirmi dört 
guruşu kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt olup meblağ mesele-i mîrâsımız vechile bize mevrûs olmağla 
meblağ-ı karz-ı mezkûrdan ber tashîh-i mezkûr benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet eden on dört guruşu 
merkûm Gazar'da bi'l-verâse taleb ederim deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk merkûm Gazar dahi cevâbında meblağ-ı 
karz-ı mezkûr yirmi dört guruş zimmetinde hâlen müteveffâ-yı merkûma deyni olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u 
i‘tirâf edüp müdde‘î-i merkûmun mâ‘adâ ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsını inkâr etmekle müdde‘î-i merkûm 
ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği her biri mezkûr Sur Mahallesi 
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sâkinlerinden ve millet-i merkûmeden Davut veled-i Đsa Abdenyo ve Hanna veled-i Đspatoramirhan nâm kimesneler 
li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘î-i merkûm Gazar muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd 
olunduklarında mezkûr Sur Mahallesi ahâlîsinden olup işbu târîh-i i‘lâmdan on sekiz gün mukaddem nefs-i 
Erzurum'un Demir Hânı'nda mukîm iken fevt olan teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden Murat veled-i 
Abraham'ın verâseti her biri teb‘a-i devlet-i müşârun-ileyhânın millet-i merkûmesinden zevce-i metrûkesi gâ’ibet-i 
ani'l-meclis Verdi veled-i Şiro Tercüman ile sulbî kebîr oğlu işbu müdde‘î-i merkûm Ciro ve sulbiye kebîre kızı kezâlik 
gâ’ibet-i ani'l-meclis Marta'ya münhasıra olup müteveffâ-yı merkûmun verese-i merkûmûndan başka vârisi ve 
terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur ve gâ’ibetân-ı merkûmetân Verdi ve Marta'nın zâtlarını bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye 
ârifleriz biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-
muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etdiklerinden şâhidân-ı merkûmân usûl-i mevzû‘asına tatbîkan mensûb 
oldukları Ermeni milletinin re’îs-i rûhânîsi Otoros veled-i Dikrikilyan ve (*)muhtârı Melko veled-i Sergis Bâzergân'dan 
evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû yine merkûmân ile millet-i merkûmeden Alkin veled-i Marat ve Yanos 
veled-i Maksi Agob'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup 
şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince müdde‘î-i merkûmun ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsına ba‘de'l-
hükm ve't-tenbîh mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâdis aşer min şehri Saferü'l-hayr li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 102 
Hüküm No : 219 
Tarihi : 14 Safer 1314 
Numara : 29 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi'nde sâkine sâhibe-i arz-ı hâl zâtı mahalle-i mezkûreli Hasan 

bin Hacı Đsa ve Şeyhcik bin Şeyh Đbrahim ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Ayşe Hanım ibnet-i Mehmed medîne-i mezbûre 
***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde an asl Harput Vilâyeti dâhilinde 
Çemişgezek kazâsı ahâlîsinden olup mukaddemâ Siird Zabtiye üçüncü taburunun birinci bölüğünün süvârî 
yüzbaşısı iken el-hâletü hâzihi Erzurum Vilâyeti'ne tâbi‘ Bayezid sancağında ârâm-sâz Jandarma birinci alayının 
üçüncü taburunun birinci bölüğünün piyâde yüzbaşılığına me’mûriyeti nakl edilen derûn-ı arz-ı hâlde ismi mezkûr 
Re’s Mahallesi'nde mu‘arrefen sâkin Yusuf Efendi ibn-i Hasan muvâcehesinde mûmâ-ileyh Yusuf Efendi'nin sulbiye 
kızı iki yaşında Sağire nâm sağîre hâzır olduğu hâlde sağîre-i mezbûre mûmâ-ileyh Yusuf Efendi'nin firâşından 
hâsıla zevce-i menkûha-i medhûlün-bihâsı iken bundan akdem fevt olan sadriye kızım müteffiye Sıdıka Hanım 
ibnet-i Hacı Mehmed'den mütevellid olup yine sağîre-i mezbûrenin ümmü'l-ümmü olmamla kızım mezbûre Sıdıka 
Hanım'ın vefâtı hasebiyle hakk-ı hızâne benim iken mûmâ-ileyh Yusuf Efendi bi-gayri hakkın hakk-ı sağîre-i 
mezbûreyi zabt edüp ben sağîre-i mezbûre içün nafaka takdîrini taleb etmeyüp kezâ mâlımdan infâk ve iksâya 
râziye olmamla su’âl olunup sağîre-i mezbûreyi bi-hakkı'l-hızâne bana teslîme mûmâ-ileyh Yusuf Efendi'ye tenbîh 
olunmak matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde mûmâ-ileyh Yusuf Efendi dahi cevâbında müdde‘iye-i mezbûrenin da‘vâ-
yı meşrûhasını tamâmıyla tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp lâkin sağîre-i mezbûrenin babası ve veliyy-i akrebi 
olup sağîre-i mezbûrenin hakk-ı hucr u terbiyesi bana münhasıra olmağla beraber bu kerre Bayezid sancağın 
müntehî-i azîmet olup sağîre kızımın müdde‘iye-i mezbûre nezdinde kalmasına aslâ emniyyetim olmamağla binâ’en-
aleyh sağîre-i mezbûreyi müdde‘iye-i mezbûreye teslîm etmem deyü sûret-i def‘de ibrâ-i kelâm etmiş ise de 
müdde‘iye-i mezbûre ümmü'l-üm olup şer‘an hakk-ı hızâne ana münhasıra olup kendi mâlından sağîre-i mezbûreyi 
meccânen infâka dahi râziye ve müte‘ahhide iken mûmâ-ileyh Yusuf Efendi'nin def‘-i meşrûhu müveccih ve mültefit 
olmadığı kendüye ba‘de't-tefhîm sâlifü'z-zikr ikrâr u i‘tirâfı mûcebince sağîre-i mezbûre hâzıra-i mezbûreyi bi-hakkı'l-
hızâne müdde‘iye-i mezbûre Ayşe Hanım'a teslîme müdde‘â-aleyh mûmâ-ileyh Yusuf Efendi'ye tenbîh olunduğu 
tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis aşer min şehri Saferü'l-hayr li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 102 
Hüküm No : 220 
Tarihi : 19 Safer 1314 
Numara : 30 
An asl Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Sur Mahallesi ahâlîsinden ve 

teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden olup berây-ı ticâret nefs-i medîne-i Erzurum'da vâki‘ Demir Hânı'nda 
sâkin iken bundan akdem fevt olan Murat veled-i Abraham veled-i Murat'ın münhasıran vârisleri olduğu mârru'z-zikr 
medîne-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nden sâdır olan bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyye mantûkunca lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir 
ve mütehakkık bulunan mezkûr Sur Mahallesi sâkinelerinden ve teb‘a-i devlet-i müşârun-ileyhânın millet-i 
merkûmesinden bâ‘isû hâze'l-vesika müteveffâ-yı merkûmun zevce-i metrûkesi zâtı teb‘a-i devlet-i müşârun-
ileyhâdan Davut veled-i Đsa ve Begos veled-i Hano ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Verdi veled-i Şero Tercüman ve sulbiye 
kebîre kızı kezâlik zâtı merkûmân Davut veled-i Đsa ve Begos veled-i Hano ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Marta ve sulbî kebîr 
oğlu Ciro her biri medîne-i mezbûre ***mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzımü't-
tevkîrde bi-tav‘ihim takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm edüp mûrisimiz müteveffâ-yı merkûmun hayâtında mâlı ve mülkü 
olup ba‘de vefâtihî mesele-i mîrâsımız vechile münhasıra bize mevrûs olan kalîl ü kesîr celîl ü sağîr menkûl ve gayr-
i menkûl bi'l-cümle tereke-i vâfiyesine mahallerinde vâzı‘u'l-yed olanlardan ahz u kabza ve inde'l-iktizâ lâzım 
gelenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen 
ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûda ve 
tahlîf ve tahallüfe ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla 
mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân taleb ve da‘vâsına 
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ve ahz u kabza ve bi'l-cümle makbûzunu bize irsâl ve îsâle ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûreye müte‘allık husûsun 
mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımızdan an asl mârru'z-zikr Sur Mahallesi ahâlîsinden olup el-hâletü hâzihi 
Erzurum'da mukîm bulunan millet-i merkûmeden Rahko veled-i Yosef'i kabûlüne mevkûfe vekâlet-i âmme-i mutlaka-
i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ aşer min şehri Saferü'l-hayr li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 103 
Hüküm No : 221 
Tarihi : 1 Safer 1314 
Numara : 31 
Merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Ayn-ı Haleb Mahallesi'nde sâkin teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin 

Keldani Katolik milletinin matranı hürmetlü Emanuel Efendi ibn-i Toma medîne-i mezkûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine 
mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde livâ-i mezkûr muhâsebecisi vekîli olup zikri âtî akd-i 
hibeyi cânib-i Hükûmet-i Seniyye içün kabûl ve arsa-i mevhûbeyi teslîm ve ahz u kabz ve kabûlü kıbel-i şer‘-i 
şerîfden re’y olunan Behçet Efendi ibn-i Yusuf Ağa mahzarında bi-tav‘ihî ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm edüp mahalle-i 
mezkûre livâ-i mezkûr hükûmet konağı ittisâlinde vâki‘ mâlik ve mutasarrıf olduğum ma‘lûmu'l-hudûd ve'l-cîrân arsa-i 
hâliyemden bir tarafdan mahkeme-i şer‘iyye dâ’iresisi ve iki tarfadan mezkûr arsanın kısm-ı bâkîsi ve taraf-ı râbi‘i 
tarîk-i âmm ile mahdûd tûlen dört buçuk ve arzan sekiz arşun mahallini bi'l-ifrâz rızâmla cânib-i Hükûmet-i Seniyye 
içün mûmâ-ileyh Behçet Efendi'ye hibe ve temlîk ve teslîm eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer ittihâb ve 
temellük ve tesellüm ve kabz u kabûl etmekle fî mâ-ba‘d arsa-i müfreze-i mevhibe-i mahdûde-i mezkûrede benim 
asla ve kat‘â alâka ve medhalim kalmayup Hükûmet-i Seniyye'nin mülk-i mevhûb-ı sahîhi ve hakk-ı sarîhi olmuşdur 
keyfe mâ-yeşâ ve ve hasbe mâ-yahtâr mâlik ve mutasarrıf olsun dedikde mûmâ-ileyh Behçet Efendi dahi mûmâ-
ileyh Matran Emanuil Efendi'yi cemî‘ kelimât-ı meşrûhasında tasdîk etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-vâhid min şehri Saferü'l-hayr li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 103 
Hüküm No : 222 
Tarihi : 21 Safer 1314 
Numara : 32 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Molla Abdülhamid 

ibn-i Mehmed'in sulbiye sağîre kızları Hanife ve Hamide ve Safiye'nin vakt-i rüşd ü sedâdlarına değin tesviye-i 
umûrlarına kıbel-i şer‘-i şerîfden bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olmağla sağîrât-ı mezbûrâtın vâlideleri olup 
mahmûdetü'l-hâl ve müstakîmetü'l-etvâr ve vesâyet uhdesinden gelmeğe kâdire idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-
esâmî sikât-ı sahîhatü'l-kelimât ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isetü'l-vesîka yine 
mahalle-i mezkûreli Havva ibnet-i Şeyh Yusuf'u hâkim-i hâsım-ı vâlâ-cenâb veffaka'llâhu te‘âlâ sebîlü's-savâb efendi 
hazretleri sıgâr-ı mezbûre içün ber-vech-i muharrer vasî nasb u ta‘yîn eyledikde ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl 
ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-vâhid ve'l-ışrîn min şehri Saferü'l-hayr li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 103 
Hüküm No : 223 
Tarihi : 28 Safer 1314 
Numara : 33 
Medîne-i Siird mahallâtından Karakol Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Ahmed bin Şeyh 

Hasan'ın sulbiye sağîre kızı Hanımo ve sulbî sağîr oğulları Salih ve Cemil ve Nasri nâm sıgârın vakt-i rüşd ü 
sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘-i şerîfden bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olmağla sağîrûn-ı 
mezbûrûnun hâlaları olup mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i 
vesîkada muharrerü'l-esâmî sikât-ı sahîhatü'l-kelimât ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu 
bâ‘isü'l-vesîka yine mahalle-i mezkûreli Şakir bin Ahmed'i hâkim-i muvakki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ-lehû ve hüsn-i me’âb 
efendi hazretleri sağîrûn-ı mezbûrûn içün ber-vech-i muharrer vasî nasb u ta‘yîn etdikde ol dahi vesâyet-i mezkûreyi 
kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin ve'l-ışrîn [min şehri Saferü'l-hayr] li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 103 
Hüküm No : 224 
Tarihi : 2 Rebiulevvel 1314 
Numara : 34 
Medîne-i Siird mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden tedrîs-i ulûm-ı âmme ile me’lûf bulunan es-

Seyyid Abdülaziz Efendi ibn-i es-Seyyid Hüseyin ibn-i es-Seyyid Hamza meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bâ‘isü'l-
kitâb oğlunun oğlu Mehmed Said Efendi ibnü'l-müteveffâ es-Seyyid Hüseyin mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 
edüp akd-i âti'z-zikrin sudûruna değin yedimde mâlım ve mülküm olan mahalle-i mezkûrede kâ’in bir tarafdan 
Mehmed bin Faris hânesi ve bir tarafdan Abdülkadir Efendi hânesiyle tarîk ve bir tarafdan Hacı Hüseyin Ağa ve 
Câmi‘-i Kebîr vakf dükkânları ve bir tarafdan Galenze karyeli Hacı Bayezid ve Ermeni milletinden Gariboloşo 
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dükkânlarıyla mahdûd fevkânî ve tahtânî iki oda ve iki ayvan ve üç havlu ve bir su kuyusu ve bir aralık ve 
müştemilât-ı sâ’ire-i ma‘lûme ile mezkûr Hacı Bayezid ve Gariboloşo dükkânları fevkinde binâ inşâ etmek hakkını 
hâvî yeri dahi mülk bir bâb mülk [sh: 104]  hânenin sülüs hisse-i şâyi‘asını bin dört yüz guruş ve Aynü'ş-Şevkî nâm 
mevki‘de kâ’in bir tarafdan Hamido bin Abdal ve bir tarafdan Seyyid Mahmud ve bir tarafdan Abdullah Ulyo bağları 
ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd yeri vakf ve kürûmu mülk bir kıt‘a bağ ve mülk kürûmu üç yüz guruş ve kütüb-i 
âliyeden Tefsîr-i Me‘âlim ve Dürerü'l-ahkâm ve Halebî ve Mültakâ el-ebhar ve Hızânetü'l-fıkh ve Dürerü'l-(*)muhtâr 
ve Kudûrî ve Sadru’ş-şerî‘a kitâblarıyla evânî-i hâzırdan beş aded sahan ve beş aded büyük tencere ve bir aded 
büyük sini ve bir aded leğen ve iki aded tava ve iki aded bakraç ve dört aded tas ve gümüşden maznû‘ kapaklı sâ‘at 
ve tunçdan küçük havan ve beş aded zahîre küpü ve yünden dört aded döşek ve iki aded yorgan ve Acem işi bir 
aded küçün halı ve bir aded kelim ve üç aded yasdık ve bir adad Erzurum-kârî boş sandıkdan her birini altı yüz 
guruş ki cem‘an iki bin üç yüz guruş semen mukâbilinde akârât ve eşyâ-yı muharrere-i mezkûreyi tarafeynden îcâb 
ve kabûlü hâvî şürût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile oğlumun oğlu hâzır kebîr-i mezbûr 
Mehmed Said Efendi ile sağîr birâderi kezâlik oğlumun oğlu gâ’ib ani’l-meclis Hasan'dan her birine bey‘ ve temlîk ve 
akârât ve eşyâ-yı muharrere-i mebî‘a-i mezkûreden her birinin nısf hisse-i şâyi‘alarını hâzır-ı mezbûr Mehmed Said 
Efendi'ye teslîm eylediğimde mezbûr Mehmed Said Efendi dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve hisse-i 
şâyi‘a-i müşteriyesini tesellüm ve kabz u kabûl eyledikden sonra ben semen-i meblağ-ı mezkûr iki bin üç yüz guruşu 
hafîdlerim kebîr ve sağîr-i mezkûrân Mehmed Said Efendi ve Hasan'dan her birine hibe-i sahîha-i şer‘iyye ile hibe 
eylediğimde hâzır-ı mezbûr Mehmed Said Efendi dahi ber-vech-i muharrer ittihâb ve kabûl edüp bey‘-i mezkûrda 
tağrîr ve gabn vukû‘unu ve semen-i meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûra müte‘allıka âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâtdan 
mezbûrân Mehmed Said ve Hasan'dan her birinin zimmetlerini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskât eyledim fî 
mâ-ba‘d akârât-ı mahdûd ve eşyâ-yı muharrere-i mezkûrede benim aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmayup 
müşteriyân-ı mezbûrân Mehmed Said Efendi ve Hasan'dan her birinin müşâ‘an ve müştereken mülk-i müşterâ-yı 
sahîhleri ve hakk-ı sarîhleri olmuşdur keyfe mâ-yeşâ ve yahtâr mâlik ve mutasarrıflar olsun dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-
şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-isneyn min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 104 
Hüküm No : 225 
Tarihi : 29 Safer 1314 
Numara : 35 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden Hacı Halil Efendi bin Hacı Mehmed medîne-i 

mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre emvâl-i 
Eytâm Müdîri işbu bâ‘isü'l-vesîka Abdülhakim Efendi ile zikri câ’î yetîmin bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbu Nazif 
Mahalleli Hacı Đsmail bin Rendo mahzarında ve mahalle-i mezkûreli Hacı Mehmed bin Đbrahim ve Hacı Cemil Efendi 
ibn-i Hacı Mehmed hâzır oldukları hâlde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp mezkûr Re’s Mahallesi ahâlîsinden 
müteveffâ Hacı Đbrahim'in sulbî sağîr oğlu Abdülmecid'in babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs mâlından ve li-
ecli'l-irbâh Eytâm Sandığında mevzû‘ akçesinden ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden iktirâz ve kabz u kabûl ve 
umûruma sarfla istihlâk eylediğim beş yüz guruş ile semeni işbu târîh-i vesîkadan üç sene hitâmına değin mü’eccel 
ve mev‘ûd olmak üzre sağîr-i mezbûrun mâlından ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden iştirâ ve tesellüm ve kabz u kabûl 
eylediğim bir aded sâ‘at bahâsı olan iki yüz yirmi beş guruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an yedi yüz yirmi beş 
guruş zimmetimde sağîr-i mezbûra vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahîhan deynimdir deyüp hâzırân-ı mezbûrân Hacı 
Mehmed ve Hacı Cemil Efendi'den her biri dahi kezâlik meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ve müdîr ve vasiyy-i mûmâ-
ileyhimâ mahzarlarında bi-tav‘ihimâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr yedi yüz yirmi beş 
guruşun edâsiyçün tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile biz dahi müte‘âkıben kefîl 
bi'l-mâl ve dâminler olup ve ahadu-hümâ âharın zimmetine kefâlet hasebiyle lâzım gelen meblağa dahi kezâlik bi'l-
emr ve'l-kabûl başka başka tekeffül eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Saferü'l-hayr li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 104 
Hüküm No : 226 
Tarihi : 3 Rebiulevvel 1314 
Numara:36 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird'e muzâf Tillo karyesi ahâlîsinden olup Van 

Vilâyeti'nde ârâm-sâz asâkir-i şâhâne otuzuncu alayın ikinci taburunun dördüncü bülüğünün borozan neferâtından 
iken târîh-i i‘lâmdan kırk dokuz gün akdem fevt olan Şeyh Ali bin Şeyh Mustafa bin Şeyh Ahmed'in babası ve ber-
vech-i âtî [sh: 105]  vârisi olduğunu iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl Şeyh Mustafa bin Şeyh Ahmed mezkûr medîne-i 
Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'ne mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde Nazif Mahalleli Abdülferid bin Osman 
Şi‘âr muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp oğlum ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Ali'nin 
verâseti asûbet-i nesebiye cihetinden benimle zevce-i menkûha-i metrûkesi gâ’ibet-i ani'l-meclis Halime ibnet-i Yasin 
Ağa'ya münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsımız dahi dört sehmden olup sihâm-ı mezkûreden bir sehmi zevce-i 
metrûkesi mezbûre Halime'ye ve üç sehmi bana musîbe olmağla binâ’en-aleyh oğlum ve mûrisimiz müteveffâ-yı 
mezbûr Şeyh Ali hayâtında mezbûr Abdülferid Ağa zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan dört guruşu 
kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt olup ber-tashîh-i mezkûr hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet eden üç 
guruşu mezbûr Abdülferid Ağa'dan bi'l-verâse hâlen taleb ederim deyü da‘vâ etdikde lede's-su’âl mezbûr Abdülferid 
Ağa dahi cevâbında meblağ-ı karz-ı mezkûr dört guruş zimmetinde müteveffâ-yı mezbûra deyni olduğunu tâyi‘an ve 
kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp mâ‘adâ ber-vech-i muharrer müdde‘î-i mezbûrun verâset müdde‘âlarını inkâr etmekle 
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müdde‘î-i mezbûr Şeyh Mustafa tarafından ber-vech-i muharrer müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği 
her biri mezkûr Tillo karyesi mahallâtından Fakirullah Mahallesi ahâlîsinden Molla Hüseyin Efendi ibn-i Molla 
Abdülhamid bin Molla Abdurrahim ve Fakih Ömer bin Ahmed bin Abdurrahim nâm kimesneler li-ecli'ş-şehâde 
meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr Abdülferid Ağa muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd 
olunduklarında an asl Siird'e muzâf Tillo karyesi ahâlîsinden olup Van Vilâyeti'nde ârâm-sâz asâkir-i şâhâne otuz 
birinci alayın ikinci taburunun dördüncü bölüğünün borazan neferâtından iken târîh-i i‘lâmdan kırk dokuz gün akdem 
fevt olan Şeyh Ali bin Şeyh Mustafa bin Şeyh Ahmed'in verâseti asûbet-i nesebiye cihetinden babası mezbûr Şeyh 
Mustafa ve gâ’ibet-i ani'l-meclis zevce-i menkûha-i metrûkesi Halime ibnet-i Yasin Ağa'ya münhasıra olup 
müteveffâ-yı mezbûrun bunlardan başka vârisi ve terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur ve gâ’ibet-i mezbûre 
Halime'nin zâtını bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifleriz biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri 
müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etdiklerinde şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına 
tevfîkan mensûb oldukları mezkûr Tillo karyesi mahallâtından Fakirullah Mahallesi imâmı Molla ham bin Şeyh Abid 
ve (*)muhtârı Hacı Mehmed bin Molla Hasan ve hey’et-i ihtiyâriyesinden Molla Ahmed Efendi ibn-i Molla Fehim ve 
Hacı Kasım bin Molla Mehmed'den evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû yine müzekkiyûn-ı mûmâ-ileyhim 
ile Şeyh Halef Mahalleli Mehmed Said Efendi ibn-i es-Seyyid Hüseyin ve Re’s Mahalleli Ahmed Efendi bin Bekir 
Ağa'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup şehâdetleri 
makbûl olmağın mûcebince müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsına hükm ve tenbîh 
olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 105 
Hüküm No : 227 
Tarihi : 3 Rebiulevvel 1314 
Numara : 37 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
An asl Diyarbakır Vilâyeti mahallâtından Cami Mahallesi ahâlîsinden olup ahîran merkez-i livâ olan medîne-i 

Siird mahallâtından Kasar Mahallesi'nde sâkine iken işbu târîh-i i‘lâmdan altı ay mukaddem fevt olan Adile Hâtûn 
ibnet-i Abdullah'ın sadrî kebîr oğlu gâ’ib ani’l-meclis Zeynelabidin ibn-i Abdurrahman ibn-i Abdullah nâm mecnûnun 
bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbu olup mecnûn-ı mezbûrun müteveffât-ı mezbûrenin ber-vech-i muharrer vârisi 
olduğunu iddi‘â eden Elmas Ağa ibn-i Abdullah Arab medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada 
ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde Karakol Mahallesi'nde sâkin Şükrü Ağa ibn-i Süleyman muvâcehesinde üzerine da‘vâ 
ve takrîr-i kelâm edüp yedimde olup işbu târîh-i şer‘a kırâ’et olunan fî 9 Ramazan sene [1]313 târîhiyle müverrah ve 
ol târîhde medîne-i mezbûre nâ’ibi vekîli Müftî Ahmed Tevfik Efendi imzâ ve mührüyle mümzâ ve mahtûm bir kıt‘a 
hüccet-i şer‘iyye nâtık olduğu üzre vasîsi bulunduğum mecnûn-ı gâ’ib-i mezbûr Zeynelabidin müteveffât-ı 
mezbûrenin sadrî oğlu olup ol vechile müteveffât-ı mezbûrenin verâseti asûbet-i nesebiye cihetinden oğlu mezbûr 
Zeynelabidin'e münhasıra olmağla müteveffât-ı mezbûrenin müdde‘â-aleyh mezbûr Şükrü Ağa zimmetinde cihet-i 
karz-ı şer‘îden alacağı olan beş guruşu kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt olup verâseti oğlu mezbûr 
Zeynelabidin'e münhasıra olmağla karz-ı mezkûr beş guruşu bi'l-verâse mecnûn-ı mezbûr içün bi-hasebi'l-vesâye 
hâlen bana edâ ve teslîme mezbûr Şükrü Ağa'ya tenbîh olunmak matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde lede's-su’âl 
mezbûr Şükrü Ağa dahi cevâbında meblağ-ı karz-ı mezkûr zimmetinde deyni olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u 
i‘tirâf edüp müdde‘î vasiyy-i mezbûrun mâ‘adâ ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsını inkâr etmekle müdde‘î 
vasiyy-i mezbûr ber-vech-i muharrer müdde‘âsını isbât [sh: 106]  içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği her biri mezkûr 
Kasar Mahallesi sâkinlerinden Musa bin Đso bin Hacı Halid ve Đbrahim bin Hamido Hisar nâmân kimesneler li-ecli'ş-
şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘î-i vasiyy-i mezbûr Elmas Ağa Ağa muvâcehesinde ale'l-infirâd 
istişhâd olunduklarında mahalle-i mezkûrede sâkin iken târîh-i i‘lâmdan altı ay mukaddem fevt olan Adile Hâtûn 
ibnet-i Abdullah'ın verâseti asûbet-i nesebiye cihetinden oğlu mezbûr Zeynelabidin'e münhasıra olup müteveffât-ı 
mezbûrenin oğlu mezbûr Zeynelabidin'den başka vârisi ve terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur biz bu husûsa bu 
vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet 
etdiklerinde şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına tatbîkan mensûb oldukları mezkûr Kasar Mahallesi'nin imâmı 
Salih Efendi ibn-i Hacı Abdülferid Efendi ve (*)muhtârı Đsa bin Yasin'den bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû 
müzekkiyân-ı mûmâ-ileyhimâdan Salih Efendi ve Ahmed bin Hacı Mehmed Şerif ve Şeyh Halef Mahalleli Mehmed 
Said Efendi bin Seyyid Hüseyin'den bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve 
ihbâr olunup şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince hükm ve tenbîh olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 106 
Hüküm No : 228 
Tarihi : 7 Rebiulevvel 1314 
Numara : 38 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ü tahrîriyçün kıbel-i şer‘-i enverden me’zûnen i‘zâm kılınan livâ 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Ömer Efendi dâ‘îleri Bitlis Vilâyet dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird 
mahallâtından Nazif Mahallesi'nde vâki‘ livâ-i mezbûr redîf taburu binbaşısı rif‘atlü Alaeddin Efendi'nin sâkin olduğu 
menziline varup redîf mülâzımı Diyarbakırlı Zülfikar Efendi ibn-i Ali ve Re’s Mahalleli Abdürrezzak bin es-Seyyid 
Hüseyin ve Salih Efendi bin Hacı Abdülferid Efendi hâzırûn oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âlî eylediğinde 
mûmâ-ileyh Alaeddin Efendi'nin kâ’in vâlidesi an asl Đstanbullu olup hâlen damadı mûmâ-ileyh Alaeddin Efendi'nin 
menzil-i mezkûrunda sâkine bâ‘iset-i hâze'l-vesîka zâtı mezbûrûn Zülfikar ve Abdürrezzak ve Salih Efendilerin 
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ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Ayşe Sıdıka Hanım ibnet-i Mehmed Feyzi bin Mustafa meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda takrîr-i 
kelâm edüp yedimde olup işbu meclis-i şer‘de mu‘âyene olunan yirmi birde altı bin iki yüz kırk iki numro ile 
murakkam olup Dersa‘âdet'de Emniyet Sandığı'ndan yedime verilen işbu bir kıt‘a cüzdan nâtık olduğu üzre geçen 
bin üç yüz altı sene-i Mâliyesi Ağustosu'nun on beşinci günü zikr olunan Emniyet Sandığı'na nizâmnâmesi 
mûcebince mürûr edecek eyyâmın güzeştesini almak ve dilediği zamânda aslını dahi istîfâ eylemek üzre mâlımdan 
ve yedimden beş bin guruş ikrâz ve teslîm edüp bin üç yüz yedi sene-i Mâliyesi Eylülü'nün dördüncü günü güzeşte 
nâmıyla iki yüz otuz guruş ve bin üç yüz sekiz sene-i Mâliyesi Şubatı'nın on beşinci günü kezâlik güzeşte olarak üç 
yüz yirmi üç guruş ki cem‘an beş yüz elli üç guruş istîfâ ve kabz etmiş isem de asıl meblağ-ı mezkûr beş bin guruşla 
işbu târîhe değin işlemiş olan güzeşte-i mu‘ayyene-i nizâmiyesini henüz istîfâ etmememle meblağ-ı asıl mezkûr beş 
bin guruşla terâküm eden güzeşte-i mu‘ayyene-i nizâmiyesini benim içün sandık-ı mezkûr idâresinden ahz u istîfâ 
ve tesellüm ve kabza ve bi'l-cümle makbûzunu bana irsâl ve îsâle ve kabzını müş‘ir olmak üzre kendüsüne irsâl 
edeceğim işbu cüzdanla sâ’ir îcâb eden evrâkı kendi imzâ ve mührüyle imzâ ve temhîre ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun 
mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan el-hâletü hâzihi Dersa‘âdet'de Mahmudpaşa civârında Yusufyad 
Hânı'nda mukîm Siird malifatura tüccârından Hacı Ömer Ağa ibn-i Molla Musa bin Hacı Ömer nâm kimesneyi 
kabûlüne mevkûfe vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediğini 
kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le meclis-i şer‘a gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ 
ve takrîr etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâbi‘ min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 106 
Hüküm No : 229 
Tarihi : 3 Rebiulevvel 1314 
Numara : 39 
An asl merkez-i livâ olan medîne-i Siird'e mülhak Garzan kazâsı kurâsından Burhan karyesi ahâlîsinden 

olup livâ-i mezkûrda ârâm-sâz Bitlis Vilâyeti Zabtiye Alayı'nın üçüncü taburu ikinci bölüğü çavuşluğuyla silk-i 
zabtiyede müstahdem iken bundan akdem fevt olan Ali Çavuş bin Bilal bin Levend bin Musa'nın babasının ammisi 
oğlunun oğulları ve ber-vech-i âtî vârisi olduklarını iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl Mirza bin Hüseyin bin Ali Temo 
meclis-i şer‘de li-ebeveyn ammi oğlu Süleyman bin Mehmed bin el-mezbûr Ali Temo [sh: 107]  hâzır olduğu hâlde 
Bayırzukak Mahalleli icrâ mübâşirlerinden Hüseyin Çavuş bin Ali bin Rüstem üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp 
müteveffâ-yı mezbûr Ali Çavuş'un babası ismi Levend ve Levend'in babası ismi de Musa ve benim babam ismi 
Hüseyin ve dedem ismi Ali Temo ve Ali Temo'nun babası ismi de mezbûr Musa olup şu sûretle mezbûr Musa cedd-i 
a‘lâmız ve müteveffâ-yı mezbûr Ali Çavuş'un dedesi Levend ile dedem mezbûr Ali Temo er karındaşlar olup 
müteveffâ-yı mezbûr Ali Çavuş da babam Hüseyin'in li-ebeveyn ammi oğlunun oğlu ve benim babam Hüseyin ile 
hâzır-ı mezbûr Süleyman'ın babası mezbûr Mehmed li-ebeveyn er karındaşlar ve hâzır-ı mezbûr Süleyman da 
benim li-ebeveyn ammi oğlu olup her ikimiz derece-i karâbetde müsâvî olmamızla ol vechile müteveffâ-yı mezbûrun 
verâseti asûbet-i nesebiye cihetinden benimle hâzır-ı mezbûr Süleyman ve zevce-i menkûha-i metrûkesi gâ’ibet-i 
ani'l-meclis Hadice bint-i Şeyh Hacı'ya münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsımız da sekiz sehmden olup sihâm-ı 
mezbûreden iki sehmi zevce-i mezbûreye ve üçer sehmden cem‘an altı sehmi benimle hâzır-ı mezbûr Süleyman'a 
musîbe olmağla binâ’en-aleyh müteveffâ-yı mezbûr Ali Çavuş'un mezbûr Hüseyin Çavuş zimmetinde müteveffâ-yı 
mezbûr hayâtında cihet-i karz-ı şer‘îden on altı guruş alacak hakkı olup mezbûr Ali Çavuş meblağ-ı karz-ı mezkûr on 
altı guruşu kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt olup meblağ-ı karz-ı mezkûr on altı guruş mesele-i 
mîrâsımız vechile bize mevrûs olmağla su’âl olunup meblağ-ı karz-ı mezkûrdan benimle hâzır-ı mezbûr Süleyman'ın 
hissemize isâbet eden altışar guruşdan cem‘an on iki guruşu bize edâ ve teslîme mezbûr Hüseyin Çavuş'a tenbîh 
olunmak matlûbumdur hâzır-ı mezbûr Süleyman'ın tasdîkiyle ma‘an da‘vâ etdiklerinde lede's-su’âl mezbûr Hüseyin 
Çavuş dahi dahi cevâbında meblağ-ı karz-ı mezkûr on altı guruş zimmetinde hâlen müteveffâ-yı mezbûra deyni 
olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp müdde‘iyân-ı mezbûrânın mâ‘adâ ber-vech-i muharrer verâset 
müdde‘âlarını inkâr etmekle müdde‘iyân-ı mezbûrân ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-i 
şer‘a ikâme eyledikleri her biri karye-i mezkûre ahâlîsinden Yusuf bin Hasan bin Yusuf ve Mahmud bin Hami bin 
Tahir nâm kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr Hüseyin Çavuş bin 
Ali muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında kazâ-i mezkûr kurâsından mezkûr Burhan karyesi 
ahâlîsinden olup hâlen livâ-i Siird'de ârâm-sâz Bitlis Vilâyeti Zabtiye Alayı'nın üçüncü taburunun ikinci bölüğü 
çavuşluğuyla silk-i zabtiyede müstahdem iken bundan akdem fevt olan Ali Çavuş'un babası ismi Bilal ve dedesi ismi 
Levend ve Levend'in babası ismi de Musa ve müdde‘î-i mezbûrun babası ismi Hüseyin ve dedesi ismi Ali Temo ve 
Ali Temo'nun babası ismi de mezbûr Musa olup mezbûr Musa müdde‘î-i mezbûrun cedd-i a‘lâmız ve müteveffâ-yı 
mezbûr Ali Çavuş'un dede Levend ile müdde‘î-i mezbûrun dedesi mezbûr Ali Temo karındaşlar olup bu sûretle 
müteveffâ-yı mezbûr Ali Çavuş müdde‘î-i mezbûrun babası Hüseyin'in li-ebeveyn ammi oğlu olup her ikisi derece-i 
karâbetde müsâvî olmalarıyla ol vechile müteveffâ-yı mezbûrun verâseti asûbet-i nesebiye cihetinde müdde‘î-i 
mezbûr Mirza ile hâzır-ı mezbûr Süleyman ve zevce-i menkûha-i metrûkesi gâ’ibet-i ani'l-meclis Hadice bint-i Şeyh 
Hacı'ya münhasıra olup müteveffâ-yı mezbûrun anlardan başka vârisi ve terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur biz bu 
husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i 
şer‘î edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etdiklerinde şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına tatbîkan Garzan Niyâbet-i 
Şer‘iyyesi vâsıtasıyla mensûb oldukları karye-i mezkûre imâmı Molla Hacı ve (*)muhtârı Ali Ağa'dan bâ-varaka-i 
mestûre sırran ve ba‘dehû karye-i mezkûreli Ömer bin Hacı ve Ali bin Hüseyin nâmân kesândan alenen tezkiyeleri 
bi'l-icrâ adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince müdde‘iyân-ı 
mezbûrânın ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âlarına hükm ve tenbîh olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
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Sahife No : 108 
Hüküm No : 230 
Tarihi : 3 Safer 1314 
Numara : 99 
Siird Niyâbet-i Şer‘iyyesi'ne 
Mürüvvetlü efendi; 
Ma‘zûriyetinizden ve ifâdât-ı sâ’irenizden bahisle Siird'de me’mûriyetiniz târîh-i nasbınızdan mücedded 

i‘tibâr veyâ müddetinizin on beş mâh temdîd olunması istid‘âsını hâvî alınan 27 Zi'l-hicce sene 1313 târîhli arz-ı 
hâliniz ile ol bâbda cânib-i vilâyetden mevrûd tahrîrât-ı müştereke ve meclis-i idâre ve mahkeme-i bidâyet-i livâdan 
mürsel mazbata Meclis-i Đntihâb-ı Hükkâm'a lede'l-havâle Siird'e tahvîl-i me’mûriyetiniz mücedded i‘tibâr olunması 
ifâde ve mûcebince îcâbı icrâ ve vilâyete de ma‘lûmât i‘tâ kılınmağla nasbınız olan 10 Şa‘bân sene 1313 târîhinden 
i‘tibâren müddet-i nizâbiyyeniz bulunan iki buçuk seneyi Siird'de ikmâl ile hüsn-i îfâ-yı vazîfeye sarf-ı mezîd-i 
ihtimâm eylemeniz siyâkında şukka-i cevâbiye-i muhibbî terkîm olundu. 

Fî 3 Safer sene 1314 ve fî 2 Temmuz sene 1312. 
Şeyhü'l-islâm Mehmed Cemaleddin 

*** 
Sahife No : 109 
Hüküm No : 231 
Tarihi : 10 Rebiulevvel 1314 
Numara : 40 
An asl Van Vilâyeti mahallâtından Topçu Mahallesi ahâlîsinden olup sâbıkâ Bitlis Vilâyeti Zabtiye Alayı'nan 

birinci taburunun dördüncü bölüğünde bölük emîni iken silk-i zabtiyeden hurûc edüp hâlen merkez-i livâ olan 
medîne-i Siird mahallâtından Karakol Mahallesi'nde müsâfireten sâkin sâhib-i arz-ı hâl Reşid Efendi ibn-i Esad bin 
Abdullah medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde an asl 
medîne-i Erzurum mahallâtından Kulahmed Mahallesi'nde sâkin iken ahîran Siird'de ârâm-sâz asâkir-i şâhâne otuz 
birinci alayının üçüncü taburunun birinci bölüğünün mülâzım-ı evveli Bahri Efendi ibn-i Hâfız Ahmed Efendi 
mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp ben bundan akdem mezkûr bölük emînliği hıdmetinde 
müstahdem iken muhassas ma‘âşât ve mu‘ayyenâtımdan üç yüz yedi senesinden yedi yüz on guruş ve üç yüz sekiz 
senesinden dokuz yüz otuz sekiz guruş ve üç yüz dokuz senesinden bin guruş ki cem‘an iki bin altı yüz kırk sekiz 
guruş istihkâkım terâküm edüp ile'l-ân istîfâ edemememle bu kerre meblağ-ı müterâkim tarafıma îfâ ve teslîmi 
zımnında mârru'z-zikr Bitlis Vilâyet-i Celîlesi Defterdârlığı'ndan Siird Sancağı Muhâsebeciliği'ne yazılan emirnâme 
mûcebince meblağ-ı müterâkim-i mezkûrun tarafıma i‘tâ ve îfâsıyçün mezkûr muhâsebecilikden livâya mülhak 
kazâlara teblîgât icrâ olunmuş ise de sâ’ir mesâlih-i zâtiyyemin tesviyesiyçün Bitlis'e azîmet murâdım olmağla 
meblağ-ı müterâkim-i mezkûrdan havâle mûcebince tahsîlât vukû‘unda benim içün muhavvelün-ileyh olan mâl 
sandıklarından ahz u kabza ve bi'l-cümle makbûzunu bana irsâl ve îsâle tarafımdan hâzır-ı mezbûr Bahri Efendi'yi 
vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledim dedikde mezbûr Bahri 
Efendi dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve 
iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-âşir min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 108 
Hüküm No : 232 
Tarihi : 12 Rebiulevvel 1314 
Numara:41 
Merkez-i livâ olan medîne-i Siird kurâsından Tillo karyesinin Fakirullah Mahallesi'nde sâkin iken bundan 

akdem fevt olan Sadık bin Şeyh Ömer'in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Saliha ibnet-i Receb ve sulbî kebîr 
oğulları Đbrahim ve Yusuf ve Mehmed ve sulbiye kebîre kızları Zeyneb ve Fatıma'ya münhasıra ve ba‘dehû kable'l-
kısme ibn-i mezbûr Đbrahim dahi fevt edüp verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatımayi ibnet-i Bekiro ve ümmü 
mezbûre Saliha ve sulbiye kebîre kızları Rendi ve Ayşe ve Emine ve karındaşları mezbûrân Yusuf ve Mehmed ve 
kız karındaşları [sh: 109]  mezbûretân Zeyneb ve Fatıma'ya münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme mezbûr Yusuf dahi 
fevt edüp verâseti yine ümmü mezbûre Saliha ve karındaşı mezbûr Mehmed ve kız karındaşları mezbûretân Zeyneb 
ve Fatıma'ya münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme bint-i mezbûre Zeyneb vefât edüp verâseti yine ümmü mezbûre 
Saliha ve sulbî kebîr oğlu Ömer ve sulbiye kebîre kızları Hanımi ve Emine ve Gati'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr 
lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûreden zâtları Kasar Mahalleli Hacı Hasan bin 
Mehmed ve Merhamo bin Abdülaziz ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Fatıma ibnet-i Sadık ve Ayşe ve Emine ibnetey-i Đbrahim 
ve Emine ibnet-i Derviş medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i 
enverde Re’s Mahallesi ahâlîsinden Ahmed Efendi ibn-i Bekir mahzarında her biri takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-
merâm edüp mûrisimiz müteveffiyûn-ı mezbûrûn Sadık ve Đbrahim ve Yusuf ve Zeyneb'in menkûl ve gayr-i menkûl 
bi'l-cümle emvâl ve melâk-ı metrûkelerindeki hısas-ı şer‘iyyemizi ber-nehc-i şer‘-i şerîf hissedârlarımızla ifrâz ve 
taksîm ve mahallinde vech-i lâyıkıyla bize teslîme ve hısas-ı mevrûsemize fuzûlî ve bi-gayri hakkın zabt ve vaz‘-ı 
yed edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve 
i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhan muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve imzâsıyla 
arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve 
tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve 
zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine 
tarafımızdan vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile mûmâ-ileyh Ahmed Efendi'yi vekîl ve nâ’ib-i menâb 
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nasb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya 
ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sânî aşer min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 109 
Hüküm No : 233 
Tarihi : 13 Rebiulevvel 1314 
Numara : 42 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden ve 

kassâb esnâfından Şeyh Bekir bin Hacı Yusuf medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd 
meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden Ahmed Efendi ibn-i Bekir 
Ağa mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp bundan akdem fevt olan babam Hacı Yusuf'un sulbî 
sağîr oğulları Mahmud ve Abdülmecid ve Mehmed Emin ve sulbiye sağîre kızı Hamide'nin tesviye-i umûrlarını kıbel-i 
şer‘-i şerîfden vasiyy-i mansûbları vâlideleri Huriye ve sulbiye kebîre kızı Hadice taraflarından aleyhime ikâme edilen 
mîrâs ve kısmet da‘vâsından dolayı mezbûretân ve vekîlleriyle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede 
müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhan 
muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd 
ve tahlîf ve tahallüfe ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ 
ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı 
mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile mûmâ-
ileyh Ahmed Efendi'yi vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 
hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis aşer min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 109 
Hüküm No : 234 
Tarihi : 23 Rebiulevvel 1314 
Numara : 43 
Medîne-i Siird mahallâtından Soyka Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden 

iken bundan akdem fevt olan Melkon veled-i Keşiş Zekeriya'nın sulbî sağîr oğlu Hogi ve sulbiye sağîre kızları Beriş 
ve Maryam'ın vakt-i rüşd ü sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘-i şerîfden bir vasî nasb u ta‘yîni 
ehemm ü elzem olmağla sağîrûn-ı mezbûrûnun ammileri olup mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve vesâyet 
uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî sikât-ı sahîhatü'l-kelimât ihbârlarıyla inde'ş-
şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka teb‘a-i devlet-i müşârun-ileyhânın millet-i merkûmesinden 
Keşiş Oseb veledü'l-merkûm Keşiş Zekeriya nâm kimesneyi hâkim-i hâsım-ı vâlâ-cenâb veffekahu’llâhu te‘âlâ 
sebîlü's-savâb efendi hazretleri sağîrûn-ı merkûmûn içün ber-vech-i muharrer vasî nasb u ta‘yîn eyledim dedikde ol 
dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ 
bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Maksi Đspator veled-i Betros, Davud veled-i Mesovik. 

*** 
Sahife No : 110 
Hüküm No : 235 
Tarihi : 23 Rebiulevvel 1314 
Numara : 44 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden 

olup livâ-i mezkûrda ârâm-sâz Bitlis Vilâyeti Zabtiye Alayı'nın üçüncü taburunun ikinci bölüğü neferâtından iken 
bundan akdem fevt olan Mehmed Şerif bin Ali Avcı'nan vâlidesi ve ber-vech-i âtî vârisesi olduğunu iddi‘â eden 
sâhibe-i arz-ı hâl Seniye ibnet-i Seyyid Đbrahim medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd 
meclis-i şer‘-i münîrde Karakol Mahallesi ahâlîsinden Đbrahim bin Hacı Ali Ato muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve 
takrîr-i kelâm edüp oğlum müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Şerif'in verâseti asûbet-i nesebiye cihetinden benimle 
zevce-i menkûha-i metrûkesi gâ’ibet-i ani'l-meclis Esma ibnet-i Temür ve sulbiye sağîre kızı kezâlik gâ’ibet-i ani'l-
meclis Sekine ve li-ebeveyn kız karındaşları kezâlik gâ’ibetân ani’l-meclis Naciye ve Ayşe ve Fatıma'ya münhasıra 
ve tashîh-i mesele-i mîrâsları yetmiş iki sehmden olup sihâm-ı mezkûreden dokuz sehmi zevcesi mezbûre Esma 
Hâtûn'a ve otuz altı sehmi bint-i mezbûre Sekine Hâtûn'a ve beşer sehmden on beş sehmi ahavât-ı mezbûrât 
Naciye ve Ayşe ve Fatıma'ya ve on iki sehmi de bana musîbe olmağla binâ’en-aleyh oğlum ve mûrisimiz müteveffâ-
yı mezbûrun hayâtında mezbûr Đbrahim zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan otuz altı guruşu kable'l-
ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt olup verâseti mesele-i mîrâsımız vechile bize münhasıra olmağla ber-tashîh-i 
mezkûr benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet eden altı guruşu mezbûr Đbrahim Ağa'dan bi'l-verâse hâlen taleb 
ederim deyü da‘vâ etdikde lede's-su’âl mezbûr Đbrahim dahi cevâbında meblağ-ı karz-ı mezkûr otuz altı guruş 
zimmetinde müteveffâ-yı mezbûra deyni olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp müdde‘iye-i mezbûrenin 
mâ‘adâ ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âlarını inkâr etmekle müdde‘iye-i mezbûre Seniye Hâtûn'un verâset 
müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme edilen her biri mezkûr Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden Ali Sûfî ve 
Mahmud bin Mustafa bin Molla Abdullah Şireki li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘â-aleyh 
mezbûr Đbrahim Ağa muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında bundan akdem fevt olan Şeyh Halef 
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Mahalleli Mehmed Şerif'in verâseti asûbet-i nesebiye cihetinden vâlidesi mezbûre Seniye ve gâ’ibât-ı ani'l-meclis 
sulbiye sağîre kızı Sekine ve kız karındaşları Naciye ve Ayşe ve Fatıma'ya münhasıra olup bunlardan başka vârisi 
ve terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur ve gâ’ibât-ı mezbûrâtın zâtlarını bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifleriz biz bu husûsa 
bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe edâ-yı şehâdet 
etdiklerinde şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına tatbîkan mensûb oldukları Şeyh Halef Mahallesi imâmı Musa 
Efendi ibn-i Hacı Mehmed ve (*)muhtârı Yusuf ibn-i Hacı Ali'den evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû yine 
mûmâ-ileyhimâ ile mahalle-i mezkûreli Molla Osman Efendi ibn-i Hacı Mehmed Habbâz ve Selimo ibn-i Hasan bin 
Molla Ahmed'den bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup 
şehâdetleri makbûle olmağın müdde‘iye-i mezbûrenin ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsına hükm ve tenbîh 
olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 110 
Hüküm No : 236 
Tarihi : 26 Rebiulevvel 1314 
Numara : 45 
Bin üç yüz on üç sene-i Hicriyyesi'nin şehr-i Muharremü'l-harâmı'nın yirmi üçüncü günü târîhiyle müverrah 

hâkim-i sâbık Đbrahim Edhem Efendi'nin zamânında verdiği hüccet-i şer‘iyyenin hâmişinde yazılan zeylin kaydıdır. 
Bin üç yüz on üç sene-i Hicriyyesi şehr-i Muharremü'l-harâmı'nın yirmi üçüncü günü târîhiyle müverrah ve ol 

târîhde medîne-i Siird nâ’ibi bulunan Đbrahim Edhem Efendi imzâ ve mührüyle mümzâ ve mahtûm işbu hüccet-i 
şer‘iyye nâtık olduğu üzre vasiyy-i mezbûr Hacı ism kıbel-i şer‘-i şerîfden me’zûniyyetine binâ’en menzil-i mezkûru 
ta‘mîr edüp kadr-ı ma‘rûf bin beş yüz yetmiş bir guruş yirmi para sarf eylediği Siird'in Şeyh Halef Mahallesi imâmı 
Molla Musa Efendi ibn-i Hacı Mehmed Habbâz ve (*)muhtârı Yusuf Ağa ibn-i Hacı Ali Bülendo ve 
mi‘mârbaşılarından Re’s Mahalleli Usta Ahmed ve Usta Hüseyin ibney-i Usta Mahmud ve erbâb-ı vukûf Mehmed 
ibn-i Abdullah nâmûn kesânın mahallinde bâ-ma‘rifet-i şer‘-i şerîf keşf ve mu‘âyene ederek alâ-tarîki'ş-şehâde 
ihbârlarıyla lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve nümâyân olmağın mûcebince meblağ-ı masrûfun vasiyy-i mezbûra i‘tâsı 
iktizâ eylediği nâ’ib-i sâbık mûmâ-ileyh tarafından zabıt cerîde-i şer‘iyyesinde imzâ ve tahtîm edildiği ve binâ’en-
aleyh meblağ-ı masrûf-ı mezkûrdan ale'l-hesâb üç yüz yetmiş altı [sh: 111]  guruş Eytâm Müdîri sâbıkı Bekir Efendi 
ma‘rifetiyle vasiyy-i mezbûra i‘tâ ve teslîm olunduğu görülmekle tenfîzen li'l-hükmi'l-vâki‘ mütebaki bin yüz doksan 
beş guruş yirmi paranın sağîr Abdülmecid'in sandıkda mevzû‘ akçesi nemâsından dahi mezbûra i‘tâ ve teslîmi iktizâ 
eylediği işbu mahalle tahşiye olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 111 
Hüküm No : 237 
Tarihi : 29 Rebiulevvel 1314 
Numara : 46 
Medîne-i Siird'e tâbi‘ Hiyert karyesinde sâkin iken bundan akdem fevt olan Hacı ibn-i Ahmed'in sulbî sağîr 

oğlu Ahmed ve sulbiye sağîre kızı Hadice'nin vakt-i rüşd ü sedâdlarına değin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘-i 
şerîfden bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olmağla sağîrân-ı mezbûrânın ammileri olup mahmûdü'l-hâl ve 
müstakîmü'l-etvâr ve vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî sikât-ı 
sahîhatü'l-kelimât ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu bâ‘isü'l-vesîka karye-i mezkûreli Ali 
ibnü'l-mezbûr Ahmed nâm kimesneyi hâkim-i hâsım-ı vâlâ-cenâb veffakahu'llâhu te‘âlâ sebîlu's-savâb efendi 
hazretleri sağîrân-ı mezbûrân içün ber-vech-i muharrer vasî nasb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vesâyet-i 
mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Yusuf ibn-i Seyyid Mehmed, Abdülaziz ibn-i Hacı Osman, Seyyid Zeynelabidin ibn-i Seyyid 

Abdürrezzak. 

*** 
Sahife No : 111 
Hüküm No : 238 
Tarihi : 12 Rebiulahir 1314 
Numara : 47 
Merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Sûk Mahallesi ahâlîsinden pamukcu esnâfından 

Abdüsselam ibn-i Molla Ahmed bin Molla Mehmed medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada 
ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden Ahmed Efendi 
ibn-i Bekir Ağa mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp Karakol Mahalleli Nasıra ibnet-i Abdullah 
tarafından aleyhime ikâme eylediği bin iki yüz elli guruş alacak da‘vâsından dolayı mezbûre Nasıra ile â’id olduğu 
mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve 
temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhen muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih 
takdîmine ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla 
mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına sulh ve 
ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan mûmâ-ileyh Ahmed Efendi'yi 
vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i 



 292

âmme-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb 
ketb olundu. 

Fi'l-yevmi's-sânî aşer min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 111 
Hüküm No : 239 
Tarihi : 13 Rebiulahir 1314 
Numara : 48 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün kıbel-i şer‘-i şerîfi'l-enverden me’zûnen bi'l-

hükm i‘zâm kılınan livâ mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Ömer Efendi dâ‘îleri Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan 
medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi'nden Sabiye Hanım ibnet-i Hamid Ağa sâkine olduğu menziline varup 
mahalle-i mezkûreli Reşid Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa ve Ömer Efendi ibn-i Abdurrahman Ağa ve Hamza Ağa ibn-i 
Hamid Ağa hâzırûn oldukları hâlde [sh: 112]  akd-i meclis-i şer‘-i âlî etdikde zâtı hâzırûn-ı mezbûrûnun ta‘rîfleriyle 
mu‘arrefe mezbûre Sabiye Hanım meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp ben 
merkez-i vilâyet olan medîne-i Diyarbakır mahallâtından Dağkapusu Mahalllesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt 
olan Mehmed Rüşdü Efendi ibn-i Cizreli-zâde Đbrahim Efendi bin Mehmed'in zevce-i menkûha-i metrûkesi olup 
zevcim müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Rüşdü Efendi'yle beynimizde zevciyyet kâ’ime iken mezbûr Mehmed Rüşdü 
Efendi'nin firâşından hâsıl ve benden mütevellid olan işbu hâzır-ı bi'l-meclis iki yaşında Behcet nâm sağîr bi-hakkı'l-
hızâne hucr u terbiyemde olup lâkin sağîr-i mezbûrun mâl ıtlâk olunur aslâ nesnesi dahi olmayup nafakaya eşedd-i 
ihtiyâc ile muhtâc olup ben mu‘sire ve sağîr-i mezbûrun ceddi ya‘ni babasının babası gâ’ib ani’l-meclis mezbûr 
Cizreli-zâde Đbrahim Efendi dahi mûsir olmağla sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı 
zarûriyyesiyçün ceddi gâ’ib-i mezbûr Đbrahim Efendi üzerine kıbel-i şer‘-i şerîfden kadr-ı kifâye nafaka farz ve takdîr 
olunmak matlûbumdur dedikde mezkûr Kasar Mahallesi ahâlîsinden ve müdde‘iye-i mezbûre Sabiye Hanım'ın li-
ebeveyn er karındaşı Yusuf Ağa ibnü'l-mezbûr Hamid Ağa ve an asl mezkûr medîne-i Diyarbakır ahâlîsinden olup 
el-hâletü hâzihi mezkûr Kasar Mahallesi'nde mutavattın Mehmed Efendi ibn-i Hacı Halid Baba nâmân kesândan her 
biri meclis-i ma‘kûd-ı mezkûra hâzırân olup zâtını bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifler olduğumuz müdde‘iye-i mezbûre 
Sabiye Hanım'ın hucr u terbiyesinde bulunan işbu hâzır-ı bi'l-meclis Behcet nâm sağîrin ceddi gâ’ib-i mezbûr Cizreli-
zâde Đbrahim Efendi fi'l-hakîka mûsir ve ashâb-ı emlâkdan olup sağîr-i mezbûr Behcet'in nafaka ve sâ’ir havâ’ic-i 
zarûriyyesiyçün beher şehrî ellişer guruş kadr-ı ma‘rûf olup gâ’ib-i mezbûr Đbrahim Efendi dahi yesârına binâ’en 
meblağ-ı mezkûr ellişer guruş beher şehr i‘tâya iktidâr ve tahammülü vardır deyü alâ-tarîki'ş-şehâde ihbâr 
eylediklerini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le huzûr-ı şer‘a gelüp alâ-
vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mûcebince hâkim-i muvakki‘-i ale'l-vesîka dâmet-ma‘âliyehu'l-enîka efendi hazretleri 
dahi sağîr-i mezbûrun nafaka ve kisve bahâsıyla sâ’ir havâ’ic-i zarûriyyesine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye 
ve inde'z-zafer mezbûr Cizreli-zâde Đbrahim Efendi'nin mâlına rücû‘a mezbûre Sabiye Hanım'a izn vermeğin mâ-
vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâlis aşer min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
[Derkenâr]:  Đşbu i‘lâmın nüsha-i sânîsi fî 14 Cemâziye'l-evvel sene [1]314 târîhinde ve Diyarbakır Vilâyet-i 

Celîlesi Niyâbet-i Şer‘iyyesi vâsıtasıyla mûmâ-ileyh Cizreli-zâde Đbrahim Efendi'ye bi'z-zât teblîğ olunmuşdur. 
Fî 14 minhü. 

*** 
Sahife No : 112 
Hüküm No : 240 
Tarihi : 7 Rebiulahir 1314 
Numara : 49 
Medîne-i Siird mahallâtından Karakol Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan Fettah Efendi ibn-i 

Hacı Berho'nun sulbî sağîr oğlu Mehmed Reşid ve sulbiye sağîre kızları Güllü ve Hâtûn ve Hanım'ın tesviye-i 
umûrlarına kıbel-i şer‘-i şerîfden bâ-hüccet vasiyy-i mansûbları mahalle-i mezkûrede sâkin sâhib-i arz-ı hâl Đsmail bin 
Yusuf meclis-i şer‘-i münîrde sıgâr-ı mezbûrenin cedleri ya‘ni ebü'l-ebleri derûn-ı arz-ı hâlde ismi mezkûr kezâlik 
mahalle-i mezkûrede sâkin Hacı Berho ibn-i Ahmed muvâcehesinde mezbûr Hacı Berho'nun sadrî oğlu müteveffâ-yı 
mezbûr Fettah Efendi nâm kimesnenin sulbî oğlu ve kızları sıgâr-ı mezbûrûnun ma‘îşetlerini te’mîn edecek mâl ıtlâk 
olunur bir nesneleri olmayup nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyeye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olup an 
aleyhi'n-nafaka olan cedleri işbu hâzır-ı mezbûr dahi sıgâr-ı mezbûrûn içün şehrî altmış guruş kadar nafaka i‘tâsına 
iktidârı kifâyet eder derecede mûsir ve ashâb-ı emlâkdan olmağla su’âl olunup sıgâr-ı mezbûrûn içün cedleri mezbûr 
Hacı Berho üzerine şehrî altmış guruş kıbel-i şer‘-i şerîfden farz ve takdîr buyurulmak matlûbumdur deyü mazmûnu 
takrîr-i meşrûhuna mutâbık mahalle-i mezkûre imâmı Molla Mehmed bin Molla Mahmud ve a‘zâsı Hacı Yusuf ibn-i 
Hacı Đsmail ve Hacı Mehmed ibn-i Ahmed imzâ ve mühürlerini hâvî ve zahrında da mezbûr Hacı Berho uhdesinde 
dokuz kıt‘a emlâk ve arâzî mukayyed olduğuna dâ’ir Siird Defter-i Hâkânî Đdâresi'nden meşrûh ve memhûr bir kıt‘a 
ilmuhaber ibrâzıyla ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr Hacı Berho dahi cevâbında sıgâr-ı mezbûrdan müteveffâ oğlu 
mezbûr Fettah Efendi'nin evlâdı olup kendüsü mezbûrûnun cedleri olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen [sh: 113]  ikrâr u 
i‘tirâf edüp lâkin ben mu‘sir olup sıgâr-ı mezbûrûnu infâka iktidârım yokdur deyü müdde‘î vasiyy-i mezbûrun mâ‘adâ 
yesâr müdde‘âsını inkârla beraber iki yüz guruş kıymetli bir kat elbise ve iki yüz yirmi guruş kıymetli altıpatlar 
tabanca ve elli guruş kıymetli gümüşden ma‘mûl sıgara ve seksen guruş kıymetli gümüşden ma‘mûl hançer gılıfı ve 
iki yüz elli guruş kıymetli bir aded tüfenk ve dört yüz elli guruş kıymetli üç kat elbise ve yirmi guruş kıymetli 
ma‘denden bir aded ibrik ve yirmi guruş kıymetli bir aded leğen ve yirmi guruş kıymetli üç aded kahve tabağı ve otuz 
guruş kıymetli on yedi aded kahve fincanı zarfları ve elli guruş kıymetli iki aded ayna ve seksen yedi guruş kıymetli 
beş aded yüz yasdığı ve iki yüz guruş kıymetli odanın etrâfında konulan yüz aded şuşe ve yüz guruş kıymetli iki 
aded gazi ve üç yüz elli guruş kıymetli bir gümüş ayasa ve yüz guruş kıymetli gümüşden iki aded heykel ve doksan 
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guruş kıymetli at ma‘rekesi ve iki yüz yirmi beş guruş kıymetli bir aded mâşâ’allâh ve yüz guruş kıymetli iki aded 
tencere ve yüz altmış guruş kıymetli iki aded tencere ve yüz altmış guruş kıymetli iki aded Erzurum-kârî boş sandık 
ve seksen guruş kıymetli yine Erzurum-kârî iki aded küçük sandık ve seksen guruş kıymetli dört aded mum fânûs ve 
kırk guruş kıymetli bir aded sefer tası ki cem‘an üç bin seksen iki guruş kıymetli eşyâ-i menkûle ile üç yüz guruş 
kıymetli bir kıt‘a bağ ki min haysü'l-mecmû‘ üç bin üç yüz seksen iki guruş kıymetli eşyâ ve akâr oğlum müteveffâ-yı 
mezbûr Fettah Efendi'nin hayâtında yedinde müstakıllen mâl ve mülkü olup ba‘de vefâtihî eşyâ ve akâr-ı 
mezbûreden mesele-i mîrâsımız vechile yirmi dört sehmi bana ve on sekiz sehmi oğlum müteveffâ-yı mezbûrun 
zevcesi ve sıgâr-ı mezbûrûnun vâlideleri gâ’ibet-i ani'l-meclis Fatum Hâtûn'a ve otuz dört sehmi oğlumun oğlu 
Mehmed Reşid'e ve on yedişer sehmden cem‘an altmış sekiz sehmi sıgâr-ı mezbûrûna mevrûs olmuşiken eşyâ-i 
muharrere-i mezkûreyi zevce-i gâ’ibe-i mezbûre Fatum Hâtûn'un anası kezâlik gâ’ibet-i ani'l-meclis Hace Zelfi nâm 
hâtûn fuzûlî ve bi-gayri hakkın zabt ve vaz‘-ı yed eder olup ve bağ-ı mezkûr dahi bi'l-vesâye müdde‘î vasiyy-i 
mezbûr yedinde ise de ben da‘vâ ve isbâtdan âciz olmamla da‘vâ etmeyüp lâkin mücerred vech-i meşrûh üzre 
sıgâr-ı mezbûrûnun mâlları gâ’ibe-i mezbûre Zelfi Hâtûn'un yed-i gasbında olmağla bu sûretde sıgâr-ı mezbûrûnun 
kendi mâllarından infakı lâzım gelüp bana infâk vâcib olmaz dedikde müdde‘î-i vasiyy-i mezbûr Đsmail dahi 
cevâbında sıgâr-ı mezbûrûnun mâl ıtlâk olunur nesneleri yokdur deyü müdde‘â-aleyh mezbûrun def‘ müdde‘âsını 
inkâr la beraber eğerçi müdde‘â-aleyh mezbûr Hacı Berho'nun müdde‘âsı vechile fi'l-hakîka sıgâr-ı mezbûrûnun 
emvalini gâ’ibe-i mezbûre Zelfi Hâtûn fuzûlî zabt eylediği bana ma‘lûm olsa idi ben anı bi'l-vesâye da‘vâ etmekliğim 
lâbüd olup lâkin vech-i meşrûh üzre öyle bir şeye ma‘lûmâtım olmayup sıgâr-ı mezbûrûn dahi nafakaya eşedd-i 
ihtiyâc ile muhtâc olmalarıyla kıbel-i şer‘-i şerîfden cedleri mezbûr Hacı Berho üzerine kadr-ı ma‘rûf nafaka farz ve 
takdîr olunmak matlûbumdur deyü ber-vech-i muharrer müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği her biri 
mezkûr Karakol Mahallesi ahâlîsinden Hacı Yusuf bin Hacı Đsmail bin Hacı Şeyh Yusuf ve Abdurrahman Efendi ibn-i 
Molla Mehmed bin Molla Mahmud nâmân kesân meclis-i şer‘a hâzırân olup isrü'l-istişhâd bundan akdem fevt olan 
Fettah Efendi ibn-i Hacı Berho'nun sulbî sağîr oğlu Mehmed Reşid ve sulbiye sağîre kızları Gökü ve Hâtûn ve 
Hanımi'nin cedleri mezbûr Hacı Berho fi'l-hakîka çend sene akdem mûsir ve ashâb-ı emlâkdan idiyse de bu esnâda 
yüsrü ber-vech usra tebeddül olmağla ancak isâr nafakası olmak üzre sağîrûn-ı mezbûrûndan her birinin nafaka ve 
kisve bahâ ve sâ’ir havâ’ic-i zarûriyyeleriyçün şehrî on iki buçuk guruşdan cem‘an elli guruş nafaka i‘tâsına iktidâr ve 
tahammülü vardır biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ 
bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etmeleriyle usûl-i mevzû‘asına tatbîkan şâhidân-ı mezbûrân evvelâ 
bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mezkûr Karakol Mahallesi imâmı Molla Mehmed Efendi ibn-i Molla Mahmud 
Şeyh Halef ve (*)muhtârı Ahmed Efendi ibn-i Şeyho'dan sırran ba‘dehû yine mûmâ-ileyhimâ ile Nazif Mahalleli Hacı 
Đsmail bin Sûfî Rendo'an bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr 
olunmağın hâkim-i muvakki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ-lehû ve hüsn-i me’âb hazretleri dahi sağîrûn-ı mezbûrûnun havâ’ic-i 
zarûriyyeleriyçün işbu târîh-i hüccetden beheri içün şehrî on iki buçuk guruşdan cem‘an elli guruş farz ve takdîr 
buyurup meblağ-ı mezkûru sağîrûn-ı mezbûrûnun havâ’ic-i zarûriyyelerine harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve 
inde'z-zafer mezbûr Hacı Berho'nun mâlına rücû‘a müdde‘î vasiyy-i mezbûr Đsmail'e izn vermeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb 
ketb olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşer min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 114 
Hüküm No : 241 
Tarihi : 20 Rebiulahir 1314 
Numara : 50 
An asl medîne-i Musul mahallâtından Meskenna Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Keldani 

milletinden iken bundan akdem medîne-i Bağdad'da fevt olan Matran Mihail veled-i Namo veled-i Orha'nın verâseti 
li-ebeveyn er karındaşı Habrir(?) ve kız karındaşı Maryam nâm kadına münhasıra olduğu ihbâr olundukdan sonra 
verese-i merkûmeden olup el-hâletü hâzihi medîne-i Siird mahallâtından Ayn-ı Haleb Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-
i devlet-i müşârun-ileyhânın millet-i merkûmesinden zâtı mahalle-i mezkûre ahâlîsinden ve millet-i merkûmeden 
Fethullah Efendi veled-i Yakob ve Menhur veled-i Mosi Adamo'nun ta‘rîfleriyle mu‘arrefe merkûme Maryam mârru'z-
zikr medîne-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'ne mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve 
ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp er karındaşım müteveffâ-yı merkûm Matran Mihail'in terekesinden mesele-i mîrâsımız 
vechile bana isâbet edecek hisse-i irsiyye-i şer‘iyyemi mahallinde vâzı‘ olanlardan ahz u kabza ve bi'l-cümle 
makbûzunu bana irsâl ve îsâle ve inde'l-iktizâ lâzım gelenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede 
müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhen 
muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd 
ve tahlîf ve tahallüfe ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ 
ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı 
mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan el-hâletü hâzihi mârru'l-beyân medîne-i Musul'da bulunan 
taşçı esnâfından oğlum Đsa veled-i Hannan Adamo nâm kimesneyi ber-vech-i muharrer âharı dahi tevkîle me’zûn 
olmak üzre kabûlüne mevkûfe vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn 
eyledim dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
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Sahife No : 114 
Hüküm No : 242 
Tarihi : 26 Rebiulahir 1314 
Numara : 51 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan Asiye Hâtûn ibnet-i 

Seyyid Mehmed'in verâseti zevci Abdülmecid bin Mahmud Koru ve sulbî sağîr oğulları Musa ve Bilal'e münhasıra ve 
tashîh-i mesele-i mîrâsları sekiz sehmden olup sihâm-ı mezkûreden iki sehmi zevc-i mezbûr Abdülmecid'e ve üçer 
sehmden altı sehbi ibnân-ı mezbûrân Musa ve Bilal'e musîbe olduğu bi'l-ihbâr lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve 
mütehakkık oldukdan sonra sağîrân-ı mezbûrânın babaları mezbûr Abdülmecid meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzımü't-
tevkîrde takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm edüp üç bin beş yüz guruş kıymetli olup mahalle-i mezkûrede kâ’in bir 
tarafdan Zelfi ibnet-i Ömer ve iki tarfadan Ahmed Efendi ibn-i Şeyho Molla Dede hâneleri ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile 
mahdûd tahtânî iki oda ve bir havlu ve mezbûr Ahmed Efendi'nin hânesinde vâki‘ su kuyusundan hakk-ı istikâ ve 
müştemilât-ı sâ’ire-i ma‘lûmeyi hâvî yeri mülk bir bâb hâne ânen fe-ânen müşrif-i harâb ve mâ’il-i turâb olup sağîrân-
ı mezbûrânın ber-minvâl-i meşrûh altı sehm hisse-i şâyi‘alarını ta‘mîre mâlları dahi olmayup ben dahi hisse-i şâyi‘a-i 
mezkûremi bey‘ ve fürûht etmek murâdım olmağla bu sûretde sağîrân-ı mezbûrânın hisselerinin bey‘ine kıbel-i şer‘-i 
şerîfden bana izn verilmek bi'l-velâye matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde ber-vech-i meşrûh menzil-i mahdûd-ı 
mezkûrun bey‘iyle esmânının Eytâm Sandığında idâne ve irbâhı ezher cihet sağîrân-ı mezbûrân haklarında enfa‘ ve 
evlâ olduğu zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî sikât-ı sahîhatü'l-kelimât ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve 
mütehakkık olmağın mûcebince hâkim-i hâsım-ı vâlâ-cenâb tûbâ-lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi menzil-
i mahdûd-ı mezkûrun semen-i misliyle bey‘ine ve esmânının Eytâm Sandığında idâne ve irbâhına izn vermeğin mâ-
vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 114 
Hüküm No : 243 
Tarihi : 20 Cemaziyelevvel 1314 
Numara : 52 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird kurâsından Tillo karyesi mahallâtından Şeyh Đsmail 

Fakirullah Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan Ahmed ibn-i Hacı Đbrahim bin Hacı Abdülhamid'in 
verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Eminay ibnet-i Ali ve sulbî kebîr oğulları Şeyh Mehmed Said ve Şeyh Yasin ve 
Şeyh Abdülmecid ve kebîre kızları Halime ve Fatmay ve Hadice Hâtûnlara münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede'ş-şer‘i'l-
enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûreden mezbûrân [sh: 115]  Şeyh Mehmed Said ve Şeyh 
Yasin medîne-i mezkûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i 
mezkûre mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin Hacı Mehmed Efendi ibn-i Şeyh Kasım mahzarında takrîr-i 
kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp karye-i mezkûrede sâkin er karındaşımız mezbûr Şeyh Abdülmecid'in medîne-i 
mezbûre mahkeme-i şer‘iyyesinde aleyhimize ikâme eylediği emlâk ve akâr da‘vâsından dolayı mezbûr Şeyh 
Abdülmecid ve sâ’ir îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh 
sıfatıyla muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve ikâme ve istimâ‘-ı 
şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevâki‘-i icrâya vaz‘ına ve 
hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl 
husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi'yi tarafımızdan vekâlet-i 
âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i 
mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 115 
Hüküm No : 244 
Tarihi : 3 Cemaziyelevvel 1314 
Numara : 53 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi'nde sâkine sâhibe-i arz-ı hâl zâtı mahalle-i mezkûreli Hacı 

Yusuf ibn-i Mahmud ve Deriş ibn-i Abdi Şemsi ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Feride bint-i Mehmed el-Molla meclis-i şer‘-i 
hatîr-i lâzımü't-tevkîrde Karakol Mahallesi'nde sâkin olup el-hâletü hâzihi medîne-i mezkûrede ârâm-sâz redîf 
taburunun dördüncü bölüğü onbaşısı Hamza ibn-i Merhamo Şeyh Şemseddin muvâcehesinde ben kırk guruş mehr-i 
mü’eccel tesmiyeyle mezkûr Hamza Onbaşı'nın zevce-i menkûha-i medhûlün-bihâsı iken mezbûr Hamza Onbaşı 
işbu târîh-i kitâbdan on beş gün mukaddem beni bâ’inen tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdün-aleyh 
olan mehr-i mü’eccel-i mezkûr kırk guruşla mezbûr Hamza Onbaşı yedinde bâ-ıyânihâ mevcûd olan iki aded gazi ve 
otuz guruş kıymetli puşi ve yirmi beş guruş kıymetli çarşaf ve kırk guruş kıymetli basmadan ma‘mûl üç kat elbisemi 
hâlen bana edâ ve teslîme mezbûr Hamza'ya tenbîh ve iddetim inkızâsına değin nafaka ve havâ’ic-i zarûriyyem içün 
kadr-ı ma‘rûf olan beher şehrî altışar guruş farz ve takdîr olunmak matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde mezbûr Hamza 
Onbaşı dahi dahi cevâbında fi'l-hakîka müdde‘iye-i mezbûre ber-minvâl-i muharrer mehr-i mü’eccel-i mezkûr kırk 
guruş tesmiyesiyle zevce-i menkûha-i medhûlün-bihâsı iken târîh-i i‘lâmdan on beş gün mukaddem bâ’inen tatlîk 
eylediğini tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp müdde‘iye-i mezbûrenin mâ‘adâ elbise ve huliyyât-ı mezkûre 
müdde‘âsını külliyen ve nafaka-i iddeti içün beher şehrî yirmi guruş kadr-ı ma‘rûf olduğunu iddi‘â ile müdde‘iye-i 
mezbûrenin ziyâde elli guruş müdde‘âsını inkâr etmekle müdde‘iye-i mezbûre ber-minvâl-i muharrer elbise ve 
huliyyât-ı mezkûre müdde‘âsını asla şâhidlerim yokdur deyü isbâtdan ızhâr-ı acz edüp tâlib-i tahlîf olmağla müdde‘â-
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aleyh mezbûr Hamza Onbaşı zikrleri sebkat eden gazi ve puşi ile çarşaf ve elbise hakkında bi'l-muvâcehe ber-nehc-
i şer‘î yemîn etmeğin mûcebince müdde‘iye-i mezbûre zikr olunan gazi ve poşi ve çarşaf ve elbise müdde‘âsıyla 
mezbûr Hamza Onbaşı'ya bilâ-(*)beyyine mu‘ârazadan ba‘de'l-men‘ mezbûr Hamza Onbaşı'nın sâlifü'l-beyân ikrâr u 
i‘tirâfıyla lâzım gelen mehr-i mü’eccel meblağ-ı mezkûr kırk guruşun mezbûre Feride Hâtûn'a hâlen edâ ve teslîmiyle 
mezbûr Hamza Onbaşı ilzâm olunduğu ve mezbûre Feride Hâtûn ber-minvâl-i muharrer nafaka-i iddeti içün beher 
şehrî kırk beş guruş kadr-ı ma‘rûf müdde‘âsını her biri usûl-i mevzû‘asına tevfîkan Re’s Mahallesi imâmı Molla 
Mehmed Efendi ibn-i Molla Hsaan ve (*)muhtârı Yasin bin Heşo ve Sûk Mahallesi imâmı Molla Hasan Efendi ibn-i 
Ahmed ve (*)muhtârı Süleyman bin Yusuf'dan sırran ve ba‘dehû yine mûmâ-ileyhden Molla Hasan Efendi ve Yasin 
ve mezkûr Re’s Mahallesi ahâlîsinden Ahmed Efendi ibn-i Bekir ve Derviş bin Abdi Ağa'dan bi'l-muvâcehe alenen 
lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunan mezkûr Re’s Mahallesi'nde sâkin Hacı Yusuf bin 
Mehmed ve mezkûr Sûk Mahallesi'nde [sh: 116]  sâkin Yusuf Ağa bin Hasan'ın ber-tafsîl-i mezkûr bi'l-muvâcehe 
ber-nech-i şer‘î şehâdetleriyle isbât etmeğin mûcebince mezbûre Feride Hâtûn'ın inkızâ-yı iddetine değin nafaka ve 
kisvesini ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyesiyçün beher şehrî kırk beşer guruş kıbel-i şer‘-i şerîfden zevc-i mutallakı 
müdde‘â-aleyh mezbûr Hamza Onbaşı üzerine farz ve takdîr edildiği tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
[Derkenâr]:  Đşbu i‘lâm-ı şer‘înin sûret-i musaddakası fî 7 Teşrîn-i Sânî sene [1]312 târîhinde (*)muhtârı 

huzûrunda mezbûr Hamza'ya teblîğ olunmuşdur. 
Fî 7 minhü. 

*** 
Sahife No : 116 
Hüküm No : 245 
Tarihi : 5 Cemaziyelahir 1314 
Numara : 54 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi'nde sâkin iken fevt olan Emine bint-i Reşo'nun verâseti sulbiye 

kebîre kızları Mümi ve Asiye Hâtûnlara münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme bint-i mezbûre Asiye dahi fevt olup 
verâseti zevci Abdülmecid bin Mahmud Koru ve sulbî sağîr oğulları Musa ve Bilal'e münhasıra ve bi-hükmi'l-
münâsahati'ş-şer‘iyye mesele-i mîrâsları on altı sehmden olup sihâm-ı mezkûreden sekiz sehmi bint-i mezbûre 
Mümi Hâtûn'a ve dört sehmi zevci mezbûr Abdülmecid'e ve üçer sehmden cem‘an altı sehmi ibnân-ı mezbûrân 
Musa ve Bilal'e musîbe olduğu bi'l-ihbâr lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağîrân-ı 
mezbûrânın babaları mezbûr Abdülmecid meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm edüp 
sekiz yüz guruş kıymetli olup mezkûr Nazif Mahallesi'nde kâ’in bir tarafdan Zelfi bint-i Ömer ve iki tarfadan Ahmed 
Efendi bin Şeyho ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd tahtânî iki oda ve bir havlu ve mezbûr Ahmed Efendi'nin 
hânesinde bulunan su kuyusundan hakk-ı istikâ ve müştemilât-ı sâ’ire-i ma‘lûmeyi hâvî yeri dahi mülk bir bâb mülk 
menzilin nısf hisse-i şâyi‘ası müteveffiye-i mezbûre Emine Hâtûn'un hayâtında ile'l-vefât yedinde şâyi‘an mâlı ve 
mülkü olup ba‘de vefâtihî bi-hükmi'l-münâsahati'ş-şer‘iyye verese-i mezbûreye mevrûs ve müntakil olup lâkin 
menzil-i mahdûd-ı mezkûr ânen fe-ânen müşrif-i harâb ve mâ’il-i turâb olup sağîrân-ı mezbûrânın ber-tashîh-i 
mezkûr altı sehm hisse-i şâyi‘alarını ta‘mîre dahi mâlları olmamağla beraber benimle bint-i kebîre mezbûre Mümi 
Hâtûn'dan her birimiz hisse-i irsiyye-i şer‘iyyemizi bey‘ ve fürûht etmek murâdımız olmağla sağîrân-ı mezbûrânın 
mezkûr altı sehm hisse-i irsiyye-i şâyi‘alarının dahi bizim hissemizle beraber semen-i misilleriyle bey‘iyle esmânının 
Eytâm Sandığında idâne ve irbâhı ezher cihet sağîrân-ı mezbûrân haklarında enfa‘ ve evlâ olduğu zeyl-i vesîkada 
muharrerü'l-esâmî sikât-ı sahîhatü'l-kelimât ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın mûcebince 
hâkim-i sadr-ı kitâb tûbâ-lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi menzil-i mahdûd-ı mezkûrdan sağîrân-ı 
mezbûrânın altı sehm hisse-i şâyi‘alarının semen-i misliyle bey‘ine ve esmânının Eytâm Sandığında idâne ve 
irbâhına izn vermeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâmis min şehri Cemâziye'l-uhrâ li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Şuhûdü'l-hâl:  Salih Efendi bin Hacı Abdülferid Efendi, Hüseyin bin Musa, Abdülferid bin Osman. 

*** 
Sahife No : 116 
Hüküm No : 246 
Tarihi : 13 Cemaziyelahir 1314 
Numara : 55 
Medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi'nde sâkin Mehmed Şükrü bin Hacı Abdullah Ağa medîne-i 

mezkûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahalle-i mezkûrede sâkin 
Tüccâr Kasım bin Yasin mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp ceddim ya‘ni babamın babası Hacı 
Musa Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa'nın metrûk ma‘lûmü'l-hudûd ve'l-kıt‘a ve'l-mevâki‘ arâzî-i emîriyyeden ber-mûceb-
i kânûn-ı münîf bana intikâl eden hisselerimle müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin hayât [sh: 117]  ve sıhhatinde bâ-
vasiyyetnâme benimçün vasiyyet eylediği menkûl ve gayr-i menkûl bi'l-cümle emvâl ve emlâk-ı metrûkelerine fuzûlî 
ve bi-gayrı hakkınd vâzı‘u'l-yed olan amucam Süleyman Ağa'dan â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede 
müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla muhâkeme ve muhâsamaya ve redd-i cevâba ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâyih 
takdîmine ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât 
ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına 
ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine mezbûr Kasım Ağa'yı tarafımdan 
vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i 
mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin aşer min şehri Cemâziye'l-uhrâ li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
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*** 
Sahife No : 117 
Hüküm No : 247 
Tarihi : 3 Receb 1314 
Numara : 56 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîri içün kıbel-i şer‘-i enverden me’zûnen i‘zâm kılınan 

livâ mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Ömer Efendi dâ‘îleri Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird 
mahallâtından Soyka Mahallesi'nde vâki‘ Seyfeddin Efendi'nin sâkin olduğu (*)menzile varup mahalle-i mezkûreli 
Mustafa bin Mahmud ve Sûfî Yusuf bin Hacı Ahmed ve Abdullah bin Hacı Derviş nâmûn kesân hâzırûn oldukları 
hâlde akd-i meclis-i âlî eylediğinde mûmâ-ileyh Seyfeddin Efendi'nin zevcesi bâ‘iset-i hâzihi'l-vesîka zâtı hâzırûn-ı 
mezbûrûn ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Meryem bint-i Ali meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda zevci mûmâ-ileyh Seyfeddin Efendi 
ibn-i Molla Ali mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp Bayırzukak Mahallesi'nde sâkin Kezo bin 
Murad ve Hüseyin bin Hacı taraflarından Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nde aleyhime ikâm edilen hâne taksîmi 
da‘vâsından dolayı mezbûrân Kezo ve Hüseyin ve sâ’ir îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve 
nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve 
tashîhan muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve ikâme ve istimâ‘-ı 
şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve 
hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl 
husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine mûmâ-ileyh Seyfeddin Efendi'yi tarafımdan vekâlet-i âmme-i 
mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl 
ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylediğini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü 
tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘ye gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Recebü'l-ferd li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 117 
Hüküm No : 248 
Tarihi : 24 Cemaziyelahir 1314 
Numara : 57 
Medîne-i Siird mahallâtından Karakol Mahallesi'nde sâkin Hacı Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Sûfî Mahmud 

medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde mahalle-i mezkûrede 
sâkin Mahmud bin Abdullah Ayunî muvâcehesinde mezbûr Mahmud Bin üç yüz on dört senesinin şehr-i Cemâziye'l-
âhir'in sekizinci günü yedinde müstakıllen mâlı ve mülkü olan mahalle-i mezkûrede kâ’in bir tarafdan Hacı Taha 
Heştiyo ve bir tarafdan Hasan bin Mehmed ve bir tarafdan Hamido bin Abdal hâneleri ve taraf-ı râbi‘i benim mülküm 
hânemle mahdûd tahtânî iki oda harâbe yeri ve bir harâbe ayvan ve bir havlu ve su kuyusundan hakkı- istikâ ve 
müştemilât-ı sâ’ire-i ma‘lûmeyi hâvî yeri vakf ve binâsı mülk bir bâb hânesini bin beş yüz guruş mu‘accel ve beş yüz 
guruşu târîh-i akdden i‘tibâren altı ay ve bin iki yüz elli guruşu dahi kezâlik târîh-i akdden i‘tibâren on ay [sh: 118] 
müddet hitâmında te’diye ve teslîm etmek üzre mü’eccel olarak cem‘an üç bin iki yüz elli guruşla adedi ma‘lûm 
olmayup lâkin meclis-i akdde müşârun-ileyhâ olup ba‘de'l-akd yere saçılarak tazyî‘ edilen bir sıra sîm mecidî 
ufaklıkları mukâbilinde bana bey‘ ve temlîk eylediğinde ben dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük edüp ba‘dehû 
ben semen-i mu‘accel meblağ-ı mezkûrdan yüz on dört guruş bâyi‘-i mezbûr Mahmud'a def‘ ve teslîm eylediğimde ol 
dahi ahz ve tesellüm ve kabz u kabûl edüp lâkin bâyi‘-i mezbûr Mahmud menzil-i mebî‘-i Mahmûd-ı mezkûru bana 
teslîmden ibâ ve imtinâ‘ eder olmağla su’âl olunup menzil-i mahdûd-ı mebî‘-i mezkûru mahallinde vech-i lâyıkıyla 
bana teslîme mezbûr Mahmud'a tenbîh olunmak matlûbumdur deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr Mahmud dahi 
cevâbında menzil-i mahdûd-ı mezkûra el-yevm vaz‘-ı yedini tâyi‘an ve katiyyen ba‘de'l-ikrâr ve'l-i‘tirâf menzil-i 
mezkûrun nısf hisse-i şâyi‘ası benim ve bâkî nısf hisse-i şâyi‘asında her biri gâ’ibûn ani'l-meclis kız karındaşım 
Halime Hâtûn'la diğer kız karındaşım müteveffiye Havva Hâtûn'un sadrî kebîr oğlu Mehmed ve sadriye kebîre kızları 
Nasıra ve Ayşe'nin olarak beynimizde müşâ‘an ve müştereken mülk-i mevrûsumuz olup ben ber-vech-i muharrer bin 
beş yüz guruş mu‘accel ve beş yüz guruşu târîh akd-i mezkûrdan i‘tibâren altı ay ve bin iki yüz elli guruşu da kezâ 
târîh-i kad-i mezkûrdan i‘tibâren on ay müddetle mü’eccel olarak cem‘an üç bin iki yüz elli guruşla sıra-i mezkûre-i 
müşârun-ileyhâ mukâbilinde menzil-i mahdûd-ı mezkûrdan ber-vech-i muharrer yalnız benim nısf hisse-i şâyi‘amı 
mezbûr Hacı Hâfız Mehmed Efendi'ye bey‘ ve temlîk eylediğinde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve 
kabûl eyledi ve mu‘accel olması meşrût olan meblağ-ı mezkûr bin beş yüz guruşdan yüz on dört guruşu da bana 
def‘ ve teslîm etmedi deyü mu‘accel ve mü’eccel semen-i meblağ-ı mezkûr üç bin iki yüz elli guruş mukâbilinde nısf 
menzil-i mahdûd-ı mezkûru bey‘ ve temlîk eylediğini tâyi‘an ve kıtiyyen ikrâr u i‘tirâf edüp müdde‘î-i mezbûrun 
mâ‘adâ diğer nısf menzilin bey‘iyle teslîm-i semen-i mu‘accel müdde‘âlarını külliyen inkâr eyledikden sonra yine ol 
meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda müdde‘â-aleyh mezbûr kelâma tasaddî edüp ben her ne kadar menzil-i mebî‘-i mahdûd-
ı mezkûrun ancak nısf hisse-i şâyi‘ası benim ve nısf-ı diğer gâ’ibûmn-ı mezbûrûn Halime ve Havva ve Mehmed 
Efendi'ye bey ve temlîk eyledim deyü müdde‘î-i mûmâ-ileyhin mâ‘adâ nısf menzilin bey‘iyle semen-i mu‘accel-i 
mezkûr yüz on dört guruşun tarafıma def‘ ve teslîmi müdde‘âlarını inkâr eyledi isem de hakîkat-i hâl minvâl-i 
muharrer üzre olmayup yedimde olup işbu meclis-i şer‘de kırâ’et olunan bin iki yüz doksan senesi şehr-i Rebî‘u'l-
evvel'inin yirmi beşinci günü târîhiyle müverraha ve ol târîhde Siird livâsı nâ’ibi bulunan Müftî-zâde es-Seyyid Yusuf 
Sıdkı Efendi imzâ ve mührüyle mümzâ ve mahtûm bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyye nâtıka olduğu üzre kız karındaşım 
mezbûre Halime Hâtûn'la ol târîhde hayât ve sıhhatinde ve hâlen müteveffiye bulunan diğer kız karındaşım mezbûre 
Havva Hâtûn'an her biri menzil-i mahdûd-ı mezkûrdaki hisse-i şâyi‘a-i ma‘lûmelerini semen-i ma‘lûm mukâbilinde 
bana bey‘ ve temlîk ve teslîm eylediklerinde ben dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz u 
kabûl edüp ol vechile nısf hisse-i şâyi‘a-i mezkûre dahi benim mülk-i müşterâm olup ol târîhden bu âna değin bilâ-
da‘vâ velâ-nizâ‘ menzil-i mahdûd-ı mezkûrun tamâmı yedimde müstakıllen mâlım ve mülküm olmağla binâ’en-aleyh 
müdde‘î müşterî-i mûmâ-ileyh Hacı Hâfız Mehmed Efendi'nin da‘vâ-ı meşrûhası vechile menzil-i mahdûd-ı 
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mezkûrun tamâmını ber-minvâl-i muharrer bin beş yüz guruş mu‘accel ve beş yüz guruşu târîh-i akd-i mezkûrdan 
altı ay ve bin iki yüz elli guruşu da kezâlik târîh-i akdden on ay müddet hitâmında mü’eccel olarak cem‘an üç bin iki 
yüz elli guruşla meclis-i mebî‘de müşârun-ileyhâ olup ba‘de'l-akd yere saçılarak tazyî‘ edilen adedi nâ-ma‘lûm bir 
sıra sîm mecîdiye ufaklıkları semen mukâbilinde mezbûr Hacı Hâfız Mehmed Efendi'ye bi't-tav‘ ve'r-rızâ bey‘ ve 
temlîk eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve kabûl eyledi ve seme-i mu‘accel meblağ-ı 
mezkûr bin beş yüz guruşdan meblağ-ı mezkûr yüz on dört guruşu da müdde‘î müşterî-i mezbûr Hacı Hâfız 
Mehmed Efendi bana def‘ ve teslîm eylediğinde ben dahi ahz ve tesellüm ve kabz u kabûl eyledim deyü mazmûnu 
takrîr-i meşrûhuna mutâbık bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyye birâzıyla müdde‘î-i mezbûr Hâfız [sh:119]  Mehmed Efendi'nin 
da‘vâ-yı meşrûhasını tamâmıyla tâyi‘an ve kat‘iyye ikrâr u i‘tirâf edüp işbu ikrârı dahi şer‘an mu‘teber olmağın 
mûcebince semen-i mu‘accel meblağ-ı mezkûr bin beş yüz guruşdan ez-gayr-i teslîm mütebaki bin üç yüz seksen 
altı guruşu müdde‘î-i müşterî-i mûmâ-ileyh Hacı Hâfız Mehmed Efendi'den ahz birle menzil-i mahdûd-ı mebî‘-i 
mezkûru mahallinde vech-i lâyıkıyla müdde‘î müşterî-i mûmâ-ileyh Hacı Hâfız Mehmed Efendi'ye teslîme mezbûr 
Mahmud'a tenbîh olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'r-râbi‘ ve'l-ışrîn min şehri Cemâziye'l-uhrâ li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
[Derkenar]: Fî 6 Receb sene [1]314 târîhinde müdde‘â-aleyh Mahmud'a i‘lâmın nüsha-i sâniyesi teblîğ 

olunmuşdur. 

*** 
Sahife No : 119 
Hüküm No : 249 
Tarihi : 3 Receb 1314 
Numara : 58 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi'nde müsâfireten sâkin medîne-i mezkûre tahsîldârı Esad 

Efendi ibn-i Derviş medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 
medîne-i mezbûre emvâl-i Eytâm Müdîri işbu bâ‘isü'l-vesîka Abdülhakim Efendi ile zikri câ’î eytâmın bâ-hüccet-i 
şer‘iyye vasiyy-i mansûbları vâlideleri Meryem bint-i Hacı Đbrahim mahzarlarında ve medîne-i mezkûre müdde‘î-i 
umûmî mu‘âvini izzetlü Mustafa Efendi ibn-i Salim hâzır olduğu hâlde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp Tillo 
karyesinde sâkin iken fevt olan Salih bin Salih'in sulbî sağîr oğul ve kızları Ahmed ve Salih ve Durdu ve Ayşe'nin 
babaları müteveffâ-yı mezbûr mâlından ve li-ecli'l-irbâh Eytâm Sandığında mevzû‘ akçesinden ve müdîr-i mûmâ-
ileyh yedinden iktirâz ve kabz ve umûruma sarfla istihlâk eylediğim beş yüz otuz altı guruş ile semeni işbu târîh-i 
vesîkadan altı ay hitâmına değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre yine sağîrûn-ı mezbûrûnun mâllarından ve müdîr-i 
mûmâ-ileyh yedinden iştirâ ve tesellüm ve kabz u kabûl eylediğim gümüşden ma‘mûl bir aded sâ‘at bahâsı olan kırk 
guruş on para ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an beş yüz yetmiş altı guruş on para sağîrûn-ı mezbûrûna 
zimmetimde vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahîhan deynimdir deyüp hâzırân-ı mûmâ-ileyh izzeltü Mustafa Efendi 
müdîr ve vasiyy-i mûmâ-ileyhimâ mahzarlarında bi-tav‘ihî ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp meblağ-ı mecmû‘-ı 
mezkûr beş yüz yetmiş altı guruş on paranın edâsiyçün tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i 
şer‘iyye ile ben dahi müte‘âkıben kefîl bi'l-mâl ve dâmin oldum dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Recebü'l-ferd li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 119 
Hüküm No : 250 
Tarihi : 3 Receb [1314] 
Numara : 59 
Medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden Hasan bin Hacı Hüseyin Molla Dede medîne-i 

mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûre emvâl-i 
Eytâm Müdîri işbu bâ‘isü'l-vesîka Abdülhakim Efendi ile zikri câ’î yetîmin bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbu 
mahalle-i mezkûreli Hacı Đsmail bin Rendo bin Hallo mahzarlarında ve yine mahalle-i mezkûreli Mustafa bin el-
mezbûr Hacı Hüseyin ve Sur Mahallesi'nde sâkin Ahmed bin Halilo nâmân kesândan hâzır oldukları hâlde ikrâr-ı 
tâm ve takrîr-i kelâm edüp Re’s Mahallesi ahâlîsinden müteveffâ Hacı Đbrahim bin Hacı Ömer'in sulbî sağîr oğlu 
Abdülmecid'in babası müteveffâ-yı mezbûr mâlından ve li-ecli'l-irbâh Eytâm Sandığında mevzû‘ akçesinden ve 
müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden iktirâz ve kabz ve umûruma sarfla istihlâk eylediğim bin yüz yetmiş sekiz guruş otuz 
para ile semeni işbu târîh-i vesîkadan bir sene hitâmına değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre yine sağîr-i mezbûr 
mâlından ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden iştirâ ve tesellüm ve kabz u kabûl eylediğim gümüşden ma‘mûl bir aded 
sâ‘at bahâsı olan yüz yetmiş altı guruş otuz beş para ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an bin üç yüz elli beş guruş 
yirmi beş para sağîr-i mezbûra zimmetimde vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahîhan deynimdir deyüp hâzırân-ı 
mezbûrân Mustafa ve Ahmed'den her biri meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ve müdîr ve vasiyy-i mûmâ-ileyhimâ 
mahzarlarında [sh: 120]  bi-tav‘ihimâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr bin üç yüz elli beş 
guruş yirmi beş paranın edâsiyçün tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile biz dahi 
müte‘âkıben kefîl bi'l-mâl ve dâminler olup ve ahadu-hümâ âharın zimmetine kefâlet hasebiyle lâzım gelen meblağa 
dahi kezâlik bi'l-emr ve'l-kabûl başka başka tekeffül eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb 
ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Recebü'l-ferd li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
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Sahife No : 120 
Hüküm No : 251 
Tarihi : 15 Rebiulevvel 1314 
Numara : 60 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde fasl u hasm ve ketb ü tahrîri içün kıbel-i şer‘-i enverden me’zûnen i‘zâm 

kılınan livâ mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Ömer Efendi dâ‘îleri Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde merkez-i livâ olan 
medîne-i Siird mahallâtından Sûk Mahallesi'nde kâ’in müteveffâ Seyyid Süleyman bin Seyyid Mehmed bin Seyyid 
Mustafa'nın (*)hânesine varup mahalle-i mezkûre imâmı Molla Hasan Efendi ibn-i Ahmed ve mahalle-i mezkûreli 
Mehmed bin Ali ve Musa bin Hacı Taha ve Havlanî Mahalleli Yusuf bin Ali Şahin ve mi‘mârbaşılarından Usta Murad 
bin Usta Mahmud ve Usta Yusuf bin Usta Receb nâmûn kesân hâzırûn oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âlî 
eylediğinde mahalle-i mezkûrede sâkin iken bundan akdem fevt olap mezbûr Seyyid Süleyman'ın verâseti zevce-i 
menkûha-i metrûkeleri Emine Hâtûn ibnet-i Mahmud Ağa ve Nasıra Hâtûn ibnet-i Seyyid Hamo ile sulbiye sağîre 
kızı Hadice ve li-ebeveyn kız karındaşları Zelfi ve Suseni Hâtûnlara münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsları on altı 
sehmden olup sihâm-ı mezkûreden birer sehmden cem‘an iki sehmi zevcetân-ı mezbûretân Emine ve Nasıra 
Hâtûnlara ve sekiz sehmi bint-i mezbûre Hadice Hâtûn'a ve üçer sehmden cem‘an altı sehmi uhtân-ı mezbûretân 
Zelfi ve Suseni Hâtûnlara musîbe olduğu bi'l-ihbâr lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i 
mezbûreden zâtları hâzırûn-ı mezbûrûn ta‘rîfleriyle mu‘arrefetân sâhibey-i arz-ı hâl uhtân-ı mezbûretân Zelfi ve 
Suseni Hâtûnlardan her biri meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda bint-i sağîre-i mezbûre Hadice Hâtûn'un anası ve kıbel-i 
şer‘-i şerîfden vasiyy-i mansûbu zevce-i mezbûre Emine Hâtûn'la diğer zevce-i mezbûre Nasıra Hâtûn 
mahzarlarında her biri takrîr-i kelâm ve ta‘mîr-i ani'l-merâm edüp işbu bir tarafdan Hacı Musa bin Abdullah [bin] Hacı 
Salih ve bir tarafdan Seyyid Abdullah bin Seyyid Hüseyin bin Seyyid Bilal ve bir tarafdan Ali bin Şeyh Ahmed Cemal 
hâneleri ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd fevkânî bir oda ve tahtânî dört oda ve büyük bir ayvan ve küçük diğer bir 
ayvan ve iki harâbe ve bir küçük havu ve Seyyid Abdullah ve Seyyid Yasin ile müşterek diğer havlu ve yine 
mezbûrân Seyyid Abdullah ve Seyyid Yasin nâm kimesnelerle müşterek su kuyusuyla murâfık-ı sâ’ire-i ma‘lûmeyi 
müştemil sekiz bin guruş kıymetli kâbil-i kısmet olan yeri dahi mülk bir bâb mülk menzil mûrisimiz müteveffâ-yı 
mezbûr li-ebeveyn er karındaşımız Seyyid Süleyman'ın hayâtında ile'l-vefât yedinde müstakıllen mülkü olup ba‘de 
vefâtihî mesele-i mîrâsımız vechile her birerlerimize mevrûs olmağla menzil-i mahdûd-ı mezkûrun beynimizde 
taksîm ve her birimizin hisselerin ifrâz ve ta‘yîni matlûbumuzdur deyü zevce-i mezbûre Emine Hâtûn'un asâleten ve 
vesâyeten ve diğer zevce-i mezbûre Nasıra Hâtûn'un asâleten tasdîklerine mukârin taleb-i kısmet eylediklerinde 
mezbûrân Usta Murad ve Usta Yusuf'dan her biri meclis-i ma‘kûd-ı mezkûr huzûrunda hâne-i mahdûd-ı mezkûru 
takvîm ve misâha ederek hâne-i mahdûd-ı mezkûrdan bir tarafdan mezbûr Hacı Musa ve bir tarafdan Ali bin Şeyh 
Ahmed hâneleri ve bir tarafdan müşterek havlu ve taraf-ı râbi‘i uhtân-ı mezbûretân Zelfi ve Suseni Hâtûnların zikri 
câ’î hisselerine muttasıl dîvâr ile mahdûd tahtânî büyük bir oda ve iki harâbe oda ve küçük havluyu müştemil ve su 
kuyusuna muhâzî üç bin yedi yüz guruş kıymetli kısm-ı evvel hisse ve bir tarafdan mezkûr Hacı Musa ve bir tarafdan 
mezkûr büyük ayvan ve bir tarafdan âti'l-beyân bint-i sağîre-i mezbûrenin hissesi ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd üç 
oda ve bir küçük ayvanı hâvî üç bin yedi yüz guruş kıymetli ikinci kısmı da bir hisse ve iki tarafdan âti'z-zikr uhtân-ı 
mezbûretânın hisseleri ve bir tarafdan müşterek havlu ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd fevkânî bir bâb odayı 
müştemil iki yüz elli guruş kıymetli üçüncü kısmı da bir hisse ve iki tarafdan kezâlik âti'z-zikr uhtân-ı mezbûretânın 
hisseleri ve bir tarafdan mezkûr müşterek havlu ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd tahtânî bir ayvanı hâvî üç yüz elli 
guruş kıymetli dördüncü kısmı da bir hisse olmak üzre cem‘an dört hisse i‘tibâr olunarak bunlardan üç bin yedi yüz 
guruş kıymetli kısm-ı evvel-i mahdûd-ı mezkûr bint-i sağîre-i mezbûre Hadice'ye [sh: 121]  ve üç bin yedi yüz guruş 
kıymetli kısm-ı sânî-i mezkûr müşterek ve müşâ‘an uhtân-ı mezbûretân Zelfi ve Suseni Hâtûnlara ve iki yüz elli 
guruş kıymetli kısm-ı sâlis-i mahdûd-ı mezkûr da zevce-i mezbûre Nasıra Hâtûn'a ve üç yüz elli guruş kıymetli kısm-
ı râbi‘-i mahdûd-ı mezkûr da diğer zevce-i mezbûre Emine Hâtûn'a vermek ve mesele-i mîrâsları iktizâsınca nısf 
hissesi olan bint-i sağîre-i mezbûreye üç yüz guruş ve zevce-i mezbûre Nasıra Hâtûn'a iki yüz elli guruş ve diğer 
zevce-i mezbûre Emine Hâtûn'a yüz elli guruş ki cem‘an yedi yüz guruş kırk kıymet uhtân-ı mezbûretân Zelfi ve 
Suseni Hâtûnlar taraflarından kendülerine i‘tâ ve îfâ olunmak ve uhtân-ı mezbûretânın mârru'l-beyân hisselerinin 
hâvî olduğu küçük ayvanın kapusunun seddiyle müşterek havluda ya‘ni dama çıkan nerdübân cânibinde yeniden bir 
kapu küşâd etmek ve zevce-i mezbûre Nasıra Hâtûn'un sâlifü'l-beyân hissesi olan fevkânî odanın şimdiki 
kapusunun seddiyle müşterek havlu da ya‘ni dama çıkan mezkûr nerdübândan çıkarak uhtân-ı mezbûretânın hisse-i 
mezkûrelerinin müştemilâtından olan küçük ayvanın damında müceddeden kapu açmak ve mezkûr küçük ayvanın 
damında mezbûre Nasıra Hâtûn'un hakk-ı mürûru olmak ve uhtân-ı mezbûretânın zikr oluna nküçük ayvan damında 
diğir zevce-i mezbûre Emine Hâtûn'un hakk-ı beytûteti olmak ve havlu ile su kuyusu verese-i mezbûrân beynlerinde 
ke'l-evvel müşâ‘an ve müştereken bâkî kalmak şartıyla ifrâz ve taksîm olunduğu ve bint-i sağîre-i mezbûrenin 
hissesine ifrâz edilen kısm-ı evvel-i mahdûd-ı mezkûr hısas-ı sâ’ire-i mezkûrenin cümlesine fâ’ik ve şerefli olmağla 
bu sûretle taksîm her vechile sağîre-i mezbûre hakkında hayırlı ve enfa‘ bulunduğunu beyân ve ihbâr eylediklerinde 
uhtân-ı mezbûretân Zelfi ve Suseni ve zevcetân-ı mezbûretân Nasıra ve Emine'den her biri dahi minvâl-i meşrûh 
üzre kısmete râziyele olup her birimiz hisse-i müfreze-i mahdûde-i mezkûrelerimizi mahallinde vech-i lâyıkıyla kabz 
ve tesellüm ve zevce-i mezbûre Nasıra Hâtûn'a fark-ı kıymet olmak üzre ber-minvâl-i meşrûh benim hissem içün 
meblağ-ı mezkûr iki yüz elli guruşu tamâmen ve kâmilen uhtân-ı mezbûretân Zelfi ve Suseni'den ahz u kabz eyledim 
deyü bi'l-asâle ve diğer zevce-i mezbûre Emine Hâtûn dahi minvâl-i meşrûh üzre fark-ı kıymet olarak yüz elli guruşu 
ve sağîre-i mezbûrenin hisse-i mezkûresiyçün fark-ı kıymet olarak üç yüz guruş ki cem‘an yedi yüz guruşu uhtân-ı 
mezbûretân Zelfi ve Susen Hâtûnlardan tamâmen ve kâmilen tesellüm ve ahz u kabz ve kabûl eyledim deyü bi'l-
asâle ve bi'l-vesâye ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm etdiklerinde mezbûretân Zelfi ve Susen Hâtûn'dan her biri de 
zevcetân-ı mezbûretânı bi'l-cümle kelimât-ı meşrûhalarında tâyi‘an ve kat‘iyyen tasdîk etdiklerinden sonra uhtân ve 
zecetân-ı mezbûretândan her biri tekrâr kelâma ibtidârla husûs-ı mezkûra müte‘allıka âmme-i de‘âvî ve kâffe-i 
mutâlebâtdan her birimiz bi'l-asâle ve bi'l-vesâye âharın zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskât 
eylediklerini kâtib-i mûmâ-ileyh ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr 
etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
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*** 
Sahife No : 121 
Hüküm No : 252 
Tarihi : 19 Mayıs 1312 
Numara:- 
"Livâ Eytâm Müdîriyetine ta‘yîn edilen Abdülhakim Efendi'nin kefâlet senedi sûretidir." 
Bu def‘a Siird Sancağı Eytâm Müdîriyeti'ne ta‘yîn buyurulan Siird'in Havlanî Mahalleli Hacı Hâfız Efendi-

zâde Abdülhakim Efendi'nin Eytâm Sandığına â’id olup kendüsünün yed-i hıfz ve idâresinde veyâ taht-ı nezâretinde 
bulunan emvâl ve eşyâ ve nukûddan cüz’î ve küllî ne sûretle olur ise olsun zimmetine bir şey geçürmüş veyâ âhar 
geçürmesine müsâ‘ade etmiş bulunur ve müstelzim-i cezâ olsun olmasun kavânîn ve nizâmât ve evâmir-i mahsûsu 
hükmünce red ve i‘âde veyâ tazmînât ile mükellef olur ise istihsâl-i hükme muhtâc olmaksızın doğrudan doğruya 
bilâ-ta‘allül derhâl tarafımızdan te’diye ve tazmîne kefâlet-i mutlaka ile kefîl bi'l-mâl ve dâmin olduğumuzu mübeyyin 
işbu sened i‘tâ kılındı. 

Kefîl Karakol Mahalleli Hacı Salih bin Molla Đsmail Hacı Salih, Kefil Havlanî Mahahesi'nin (*)muhtârı 
Mehmed bin Yusuf Mehmed, Kefîl Havlânî Mahalleli Salih bin Ado Salih, Siird'in Havlânî Mahalleli Hacı Hasan bin 
Ahmed Đrfan fî 24 Mart sene [1]312 Kefîl Hüseyin, Havlânî Mahalleli Hacı Hüseyin Efendi bin Hacı Abbas Hasan. 

[sh: 122] 
Devâ’ir-i Müte‘allıkasına 
Fî 25 minhü 

Kıymet-i Emlâk 
Guruş, Para 

Nev‘-i mülk Kıta‘ât Esâmî 

1562, 10 Bağ, tarla 4 Havlanlı Hacı Hasan bin Ahmed 

1000 Tarla 1 Havlanlı Hasan bin Hacı Ömer 

750 Bağ 3 Havlanlı Hamid bin Yusuf ve hissedârı 

1375 Bağ, tarla 5 Havlanlı Salih bin Abdo ve hissedârları 

3125 Bağ, dükkân 6 Karakol Mahalleli Hacı Salih bin Molla İsmail ve hissedârları 

7812, 10  19  
14072    

Bâlâ-yı i‘lâma tenmîk edildiği vechile küfelâ-yı mûmâ-ileyhimin ez-gayr-i dâr-ı süknâ yedi bin sekiz yüz on iki 
buçuk guruş kıymet-i muhammenelü on dokuz kıt‘a emlâk ve arâzîleri olduğu kayden görülmüş olmağla Defter-i 
Hâkânî Kalemi'ne tevdî‘ olundu. 

Fî 25 Mart sene [1]312. 
Numara : 27 

Kıymet-i Emlâk 
Guruş 

Cins-i mülk Kıta‘ât Esâmî 

5500 Hâne 1 
Havlanlı Hacı Hüseyin Efendi bin Hacı Abbas 

1000 Dükkân 1 

6500  2  
Mu’ahharan tedârik ve irâ’e eylediği kefîl Hacı Hasan Efendi'nin bâlâ-yı i‘lâma tenmîk edildiği vechile ez-

gayr-i dâr-ı süknâ altı bin beş yüz guruş kıymetli emlâk ve akârı olduğu kayden anlaşılmağla ol bâbda fermân. 
Fî 8 Mart sene [1]312. 

Sıra 
numarası 
An-ilâ 
Guruş 

Târîhi Cinsi Kıt‘a  

47 Haziran sene [12]94 Hâne 1 
Molla Hüseyin Efendi ve Hasan evlâd-ı Hacı 
Abbas 

19-24 Temmuz sene [1]311 Hâne, arsa, bağ, bademlik 4 Hacı Hasan bin Ahmed İrfan 

15-16 
Teşrîn-i Evvel sene 
[12]97 

Tarlanın rub‘ hissesi 2 

Salih bin Abdo 
22 " Tarlanın sümün hissesi 1 

23 " Tarlanın rub‘ hissesi 1 

6 
Teşrîn-i Evvel sene 
[12]85 

Susuz tarla 1 Hasan bin Hacı Ömer 

28-31 
Teşrîn-i Evvel sene 
[12]98 

Bağ 2 
Üç rub‘u Hamid bin Yusuf ve bir rub‘u 
Saliha 

23-25 Mart sene [1]303 
Dükkân, bağ seksen hisseden elli 
iki hisse 

3 Salih ve Abdi benân-ı Molla İsmail 

26-27 " Bağ seksen hisseden elli iki hisse 1 
Salih ve Abdi ve Cevheri ve Rendi ve 
vâlideleri Zeliha 

Numara : 12 
Küfelâ-yı merkûmânın müstakıllen ve müştereken uhdelerinde mukayyed emlâk ve arâzînin cins ve mikdârı 

bâlâya nakl ve tenmîk edilmiş olmağın ol bâbda. 
Fî 30 Mart sene [1]312. 
Livâ-i Siird Defter-i Hâkânî 
108 
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Đşbu kefalet senedinde mühürleri matbû‘ ve imzaları muharrer Havlânî Mahalleli Hacı Abbas-zâde Hacı 
Hüseyin Efendi'nin ve mahalle-i mezkûreli Hacı Hüseyin bin Ahmed ve Salih bin Abdo ve Hasan bin Hacı Ömer ve 
Mehmed bin Yusuf ve Karakol Mahalleli Salih bin Molla Đsmail nâm kimesnelerin derece-i emlâk ve i‘tibârlarına ve 
ma‘a tahrîr-i vergü ve Defter-i Hâkânî me’mûrlarının derkenârına nazaran bu bâbdaki kefaletleri makbûl ve mu‘teber 
bulunduğu anlaşılmağla ale'l-usûl tasdîk kılındı. 

Fî 8 Nisan sene [1]312. 
Vekîl-i patrik-i millet-i Süryani Peder Kasi Abraham, Vekîl-i murahhasa-i millet-i Ermeni bulunmadığı, Müdîr-i 

tahrîrât Abdülmecid, Nakib es-Seyyid Ahmed el-Kadirî, Müftî Ahmed Tevfik, Muhâsebeci Derviş Mehmed, Nâ’ib 
Osman Mahsidî, Siird Mutasarrıfı Behram Saib, A‘zâ bulunmadığı, A‘zâ bulunmadığı, A‘zâ Abdülhamid, A‘zâ Yusuf 
Ziya 

[sh: 123] 
Đşbu kefâlet-nâme derûnundaki matbû‘ ve mahtûm emhâr kendülerinin emhâr-ı zâtiyeleri olup ol vechile 

Siird'in Havlânî Mahallesi'nden Đslam teb‘a-i Devlet-i Aliyye'den Hacı el-Hâfız Efendi-zâde mûmâ-ileyh Abdülhakim 
Efendi'ye kefil ve müte‘ahhid bi'l-mâl olduklarını Siird'in Havlânî Mahallesi'nden Hacı Ali-zade Hacı Hüseyin Efendi 
ve mahalle-i mezkûreden Hacı Hasan bin Ahmed Đrfan ve Salih bin Abdo ve Hasan bin Hacı Ömer ve Mehmed bin 
Yusuf ve Karakol Mahallesi'nden Hacı Salih bin Molla Đsmail nâm kimesneler huzûrumuzda ikrârlarıyla ve servet ve 
itabr-ı mâliyeleri hasebiyle bu bâbda kefâletleri mu‘teber bulunduklarını tasdîk ederiz. 

Fî 23 Zi'l-ka‘de sene [1]313 ve fî 22 Nisan sene [1]312. 
Siird'in Re’s Mahallesi'nden Đslâm teb‘a-i Devlet-i Aliyye'den Ferhad Ağa-zâde Mehmed Efendi Mehmed 

Tevfik, Siird'in Nazif Mahallesi'nden Đslâm teb‘a-i Devlet-i Aliyye'den Hacı Abdülferid Efendi-zâde Ömer Sarı 
Numaro: 21 
Siird'in Havlânî Mahallesi'nden Hacı Đsa-zâde Hacı Hüseyin Efendi ve mahalle-i mezkûreden Hasan bin 

Ahmed Đrfan ve Salih bin Abdo ve Hasan bin Hacı Ömer ve Mehmed bin Yusuf ve Karakol Mahallesi'nden Hacı 
Salih bin Molla Đsmail nâm kimesneler ber-minvâl-i meşrûh Siird'in Havlânî Mahallesi'nden Hacı el-Hâfız 
Abdürrezzak-zâde mûmâ-ileyh Abdülhakim Efendi'ye kefîl ve müte‘ahhid bi'l-mâl olup derûn-ı kefâlet-nâmede 
matbû‘ ve mahtûm emhâr kendülerinin küfelâ-yı mûmâ-ileyhimin emhâr-ı zâtiyyeleri bulunduklarını âcizîleriyle 
şühûd-ı mûmâ-ileyhimânın huzûrlarında ikrâr ve te’diye etmiş olduğuna ve bâlâda vergü ve Defter-i Hâkânî ve 
musaddaklarla idâre-i livânın derkenârlarına nazaran küfelâ-yı mûmâ-ileyhimûnun kefâletleri usûlen tasdîk 
kılınmışdır. 

Fî 23 Zi'l-ka‘de sene [1]313 ve fî 22 Nisan sene [1]312. 
Numara : 9, defter sahifesi: 17 
Siird Mahkeme-i Bidâyet Mukâvelât Muharriri Şeyh Zülfü-zâde Musa Safveti. 
Küfelâ uhdelerinde mukayyed emlâk ve arâzînin cihet-i kefâletden dolayı hac mu‘âmelesi icrâ ve kuyûdu 

bâlâlarına şerh verildikden sonra i‘âde ve isrâsı zımnında Vergü'ye ve ba‘dehû Defter-i Hâkânî'ye. 

Fî 16 Mayıs sene [1]312. 

Numara : 72 
Defter-i mahsûsuna kayd ve işâret edildiğinden Defter-i Hâkânî Kalemi'ne tevdî‘ olundu. 
Fî 18 Mayıs sene [1]312. 
Siird Sancağı Ma‘a Tahrîr-i Vergü Me’mûriyeti 
Numara : 38 
Tapu Kalemi'nce de küfelâ-yı merkûmûnun uhdelerindeki emlâk kaydına işâret-i mukteziye tenmîk olunmuş 

olmağla işbu senedi merci‘ine i‘âde kılındı. 
Fî 19 Mayıs sene [1]312. 
Livâ-i Siird Defter-i Hâkânî 

*** 
Sahife No : 123 
Hüküm No : 253 
Tarihi : 17 Receb 1314 
Numara : 61 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ü tahrîri içün kıbel-i şer‘-i enverden me’zûnen i‘zâm kılınan livâ 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Ömer Efendi dâ‘îleri Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird 
mahallâtından Varaz Mahallesi'nde kâ’in medîne-i mezkûrede ârâm-sâz Nizamiye otuz birinci alayının üçüncü 
taburu cerrâhı Şerif Efendi ibn-i Mustafa Efendi'nin sâkin olduğu menziline varup mûmâ-ileyh Şerif Efendi ile tabur-ı 
mezkûrun eczacısı Nazif Efendi [sh: 124]  ibn-i Necib Efendi ve Bakırmadenli Abdullah bin Bozu hâzırûn oldukları 
hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âlî eylediğinde mezkûr otuz birinci alayın üçüncü taburunun birinci bölüğünün mülâzım-ı 
sânîsi iken bin üç yüz on bir sene-i Mâliyesi'nin şehr-i Temmuzu'nun on dördüncü günü fevt olan Veli Ağa ibn-i Ali 
Ağa bin Abdullah Ağa'nın verâseti menzil-i mezbûrda sâkine zevce-i menkûha-i metrûkesi Nazlı Hanım ibnet-i 
Mehmed Emin Ağa ibn-i Abdullah Ağa ile sulbiye sağîre kızları Azime ve Saniye ve Rebia'ya münhasıra ve tashîh-i 
mesele-i mîrâsları yirmi dört sehmden olup sihâm-ı mezkûreden üç sehmi zevce-i mezbûre Nazlı Hanım'a ve 
yedişer sehmden yirmi bir sehmi benât-ı mezbûrât Azime ve Saniye ve Rebia'ya musîbe olduğu bi'l-ihbâr lede'ş-
şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sıgâr-ı mezbûrânın kıbel-i şer‘-i şerîfden vasiyy-i mansûbları ve 
anaları zâtı hâzırûn-ı mezbûrûn ta‘rîfleriyle mu‘arrefe bâ‘iset-i hâze'l-vesîka zevce-i mezbûre Nazlı Hanım meclis-i 
ma‘kûd-ı mezkûrda bi'l-asâle ve bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm edüp benim zevcim ve sıgâr-ı 
mezbûrânın babaları mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Veli Ağa'nın vukû‘-ı vefâtına mebnî zikr olunan bin üç yüz on 
bir sene-i Mâliyesi'nin şehr-i Temmuzu'nun on dördüncü güünden i‘tibâren Diyarbakır Vilâyeti emvâlinden ahz ve 
istîfâ olunmak üzre bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhî her birerlerimize şehrî otuz beşer buçuk guruşdan cem‘an 
yüz kırk iki guruş tahsîs ve ihsân buyurulmuşidi lâkin ben kızlarım sıgâr-ı mezbûrâtla birlikde işbu medîne-i Siird'de 
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sâkine olup târîh-i tahsîsden şimdiye kadar hiçbir ma‘âş ahz ve istîfâ etmemiş olduğumdan gerek benim ve gerek 
vasîleri bulunduğu sıgâr-ı mezbûrânın işbu târîhe değin terâküm eyleyen ve ba‘demâ dahi işleyecek olan 
ma‘âşlarımızı mârru'z-zikr Diyarbakır Vilâyeti Mâl Sandığı'ndan istîfâ ve tesellüm ve ahz u kabza ve bi'l-cümle 
makbûzunu bi'l-asâle ve bi'l-vesâye bana irsâl ve îsâle ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun 
küllîsine tarafımdan el-hâletü hâzihi mezkûr medîne-i Diyarbakır'da ârâm-sâz Nizamiye yetmiş üçüncü alayının 
dördüncü taburu eczâcısı Nikolaki Efnedi veled-i Dimitraki Efendi''yi kabûlüne mevkûfe vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 
sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediğini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve 
ma‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşer min şehri Recebü'l-ferd li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 124 
Hüküm No : 254 
Tarihi : 19 Receb 1314 
Numara : 62 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Soyka Mahallesi ahâlîsinden 

olup livâ-i mezkûrda ârâm-sâz mezkûr Bitlis Vilâyeti Zabtiye Alayı'nın üçüncü taburunun birinci bölüğü neferâtından 
iken bundan akdem fevt olan Hasan bin Azizo'nun zevce-i menkûha-i metrûkesi ve ber-vech-i âtî vârisesi olduğunu 
iddi‘â eden sâhibe-i arz-ı hâl Hato bint-i Ömer medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd 
meclis-i şer‘-i münîrde Karakol Mahallesi'nde sâkin Şükrü Ağa ibn-i Süleyman muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve 
takrîr-i kelâm edüp zevcim müteveffâ-yı mezbûr Hasan'ın verâseti asûbet-i nesebiye cihetinden benimle gâ’ibûn 
ani’l-meclis sulbî sağîr oğulları Abdi ve Cemil ve Şükrü ve Nuro ve sulbiye sağîre kızları kezâlik gâ’ibetân ani’l-
meclis Hadice ve Saide'ye münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsları seksen sehmden olup sihâm-ı mezkûreden on 
dörder sehmden cem‘an elli altı sehmi benûn-ı mezbûrûn Abdi ve Cemil ve Şükrü ve Nuro'ya ve yedişer sehmden 
cem‘an on dört sehmi benât-ı mezbûretân Hadice ve Saide'ye ve on sehmi bana musîbe olmağla binâ’en-aleyh 
zevcim ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun hayâtında mezbûr Şükrü Ağa zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden alacak 
hakkı olan on altı guruşu kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt olup verâseti mesele-i mîrâsımız vechile bize 
münhasıra olmağla ber-tashîh-i mezkûr benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet eden iki guruşu mezbûr Şükrü 
Ağa'dan bi'l-verâse hâlen taleb ederim deyü da‘vâ etdikde lede's-su’âl mezbûr Şükrü Ağa dahi cevâbında meblağ-ı 
karz-ı [sh: 125]  mezkûr on altı guruş zimmetinde müteveffâ-yı mezbûra deyni olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u 
i‘tirâf edüp müdde‘iye-i mezbûrenin mâ‘adâ ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âlarını inkâr etmekle müdde‘iye-i 
mezbûre Hato Hâtûn'un verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği her biri mezkûr Soyka 
Mahallesi'nde sâkin Mustafa Efendi ibn-i Seyyid Hamid bin Hacı Hasan ve Seyyid Hüseyin bin Seyyid Selim bin 
Hacı Hasan nâmân kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr Şükrü Ağa 
muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında bundan akdem fevt olan mezkûr Soyka Mahallesi ahâlîsinden 
Hasan bin Azizo'nun verâseti asûbet-i nesebiye cihetinden zevcesi mezbûre Hato Hâtûn'a ve gâ’ibûn ani’l-meclis 
sulbî sağîr oğulları mezbûrûn Abdi ve Cemil ve Şükrü ve Nuro'ya ve kezâlik gâ’ibetân ani’l-meclis mezbûretân 
Hadice ve Saide'ye münhasıra olup bunlardan başka vârisi ve terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur ve gâ’ibetân-ı 
mezbûretânın zâtlarını bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifleriz biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü 
her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet eylediklerinde şâhidân-ı mezbûrân 
usûl-i mevzû‘asına tevfîkan mensûb oldukları mezkûr Soyka Mahallesi imâmı Molla Mehmed Efendi ibn-i Molla 
Mahmud Efendi Şeyh Halef ve hey’et-i ihtiyâriyyesinden Hacı Hasan bin Hacı Ömer Sıgâr'dan evvelâ bâ-varaka-i 
mestûre sırran ve ba‘dehû müzekkiyân-ı mûmâ-ileyhimâ ile mahalle-i mezkûreli Hüseyin bin Ömer Abu'dan bi'l-
muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup şehâdetleri makbûle olmağın 
mûcebince müdde‘iye-i mezbûrenin ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsına hükm ve tenbîh olunduğu tescîl ve 
huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ aşer min şehri Recebü'l-ferd li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 125 
Hüküm No : 255 
Tarihi : 26 Receb 1314 
Numara : 63 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi'nde sâkin Semerci Sûfî Hasan bin Hacı Cuş medîne-i mezbûre 

(*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahalle-i mezkûrede sâkin Ahmed 
Efendi ibn-i Bekir Ağa mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp sâkin olduğum mezkûr Re’s 
Mahallesi'nde kâ’in yedimde müstakıllen mâlım ve mülküm olan bir tarafdan Zabtiye Arab Ahmed ve bir tarafdan 
Haso ve Abdiko ibney-i Mirza Aşini ve iki tarafdan tarîk ile mahdûd fevkânî üç oda ve bir ayvan ve bir sofa ve tahtânî 
üç oda ve bir havlu ve bir âhûr ve müştemilât-ı sâ’ire-i ma‘lûmeyi hâvî yeri dahi mülk bir bâb mülk menzilimin 
arkasında bulunan Zabtiye Mahmud bin Mehmed'in menzilinden çıkan çirkâbdan muhtelit suları mezkûr fevkânî 
odaya akup mâ’-i mezkûrun cereyânından menzilime zarar-ı fâhiş îrâs etdirmekle mâ’-i mezkûrun menzilime 
cereyânını men‘ ve zararını def‘ içün mezbûr Mahmud ve sâ’ir îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve 
nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhan 
muhâkeme ve muhâsamaya ve redd-i cevâba ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve ikâme ve istimâ‘-ı 
şühûda ve tahlîf ve tahallüfe ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve 
hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl 
husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan mûmâ-ileyh Ahmed Efendi'yi vekâlet-i âmme-i 
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mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl 
ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehri Recebü'l-ferd li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 126 
Hüküm No : 256 
Tarihi : 26 Receb 1314 
Numara : 64 
Medîne-i Siird mahallâtından Veraz Mahallesi'nde sâkin Tarakçı Abdullah bin Musa Kahraman medîne-i 

mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Re’s Mahallesi'nde sâkin 
Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağa mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp ben Sur Mahallesi'nde sâkin 
iken bundan akdem fevt olan Merhamo Hüsnü hayâtında dört yüz guruş ikraz ve teslîm eylediğimde ol dahi istikrâz 
ve tesellüm ve kabz u kabûl edüp mezbûr Merhamo fevt oldukdan sonra sulbî kebîr oğlu Hasan ve karındaşı oğlu 
Hüseyin bin Hacı nâmân kimesneler meblağ-ı karz-ı mezkûrun bana edâ ve tesliine mezbûrân Hasan ve 
Hüseyin'den her biri bi'l-emr ve'l-kabûl kefil ve dâmin olmalırından dolayı meblağ-ı karz-ı mezkûru bi-hasebi'l-kefâle 
mezbûrândan ahz u kabza ve bi'l-cümle makbûzunu bana îsâl ve teslîme ve inde'l-iktizâ lâzım gelenlerle â’id olduğu 
mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla muhâsama ve muhâkeme ve redd-i cevâba 
ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve evrâk-ı resmiyyeyi 
teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı 
muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun 
küllîsine tarafımdan mûmâ-ileyh Ahmed Efendi'yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i 
menâb nasb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya 
ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehri Recebü'l-ferd li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 126 
Hüküm No : 257 
Tarihi : 14 Receb 1314 
Numara : 65 
Merkez-i livâ olan medîne-i Siird kurâsından Tillo karyesi mahallâtından Şeyh Đsmail Fakirullah 

Mahallesi'nde sâkin iken işbu târîh-i i‘lâmdan sekiz ay mukaddem fevt olan Molla Hamza Efendi ibn-i Şeyh Derviş 
bin Hacı Ali li-ebeveyn er karındaşı ve ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘â eden karye-i mezkûre ahâlîsinden sâhib-i 
arz-ı hâl Molla Süleyman ibnü'l-mezbûr Şeyh Derviş bin Hacı Ali medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine 
mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde bedelât-ı câ’i'l-beyâna vaz‘-ı yedi ber-nehc-i şer‘î sâbit ve mütehakkık 
olan livâ-i mezkûr muhâsebecisi vekîli Ahmed Nazım Efendi ibn-i Hoca Hüseyin Efendi tarafından bi'l-vekâle bâ-
tezkire-i resmiye huzûr-ı şer‘-i şerîfe i‘zâm olunup da‘vâ-yı âti'z-zikrde husûmeti kıbel-i şer‘-i şerîfden re’y olunan 
sâbık Garzan Mâl Müdîri Ahmed Efendi ibn-i Hacı Đsmail muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp 
müteveffâ-yı mezbûr Molla Hamza Efendi ibnü'l-mezbûr Şeyh Derviş bin Hacı Ali benim li-ebeveyn er karındaşım 
olup babamız ismi Şeyh Derviş ve dedemiz ismi Hacı Ali ve vâlidemiz ismi Meryem bint-i Molla Mehmed ve maskat-ı 
re’sleri mezkûr Tillo karyesi olmağla ol vechile müteveffâ-yı mezbûr Molla Hamza Efendi'nin verâseti asûbet 
nesebiyye cihetinden benimle vâlidemiz gâ’ibet-i ani'l-meclis mezbûre Meryem ibnet-i Molla Mehmed ve zevce-i 
menkûha-i metrûkesi kezâlik gâ’ibet-i ani'l-meclis Reyhan bint-i Şeyh Abdülmecid ve li-ebeveyn er karındaşımız yine 
gâ’ib ani’l-meclis Şeyh Đbrahim ve li-ebeveyn kız karındaşlarımız gâ’ibetân ani’l-meclis Ayşe ve Hacer Hâtûnlara 
münhasıra olup lâkin mezkûr Tillo karyesinde defîn-i hâk-ı ıtır-nâk olan cedd-i a‘lâmız e‘azze-i kirâmdan Şeyh Đsmail 
Fakîru'llâh kuddise sırruhû hazretlerinin hângâh-ı şerîfine merbût emlâk ve arâzî-i mevkûfe şart-ı vâkıf ve te‘âmül-i 
kadîm vechile müşârun-ileyhin evlâd ve zürriyât-ı zükûruna meşrût ve muhassas olmağla emlâk ve arâzî-i mevkûfe-i 
mezkûre dâhilinde bulunan memâlih bedelâtı olmak üzre nısf ve humsu tenzîlinden sonra takdîr edilen ma‘lûmü'l-
mikdâr mebâliğden kezâlik te‘âmül -i kadîm vechile ve ahîran Mâliye Nezâret-i Celîlesi'nden şeref-vârid olup huzûr-ı 
şer‘-i şerîfde kırâ’et olunan fî 17 Nisan sene [1]304 târîh ve otuz iki numarolu emirnâme-i âlî mûcebince evlâd ve 
zürriyât-ı zükûr beyninde hisseleri vech üzre münkasim olup mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Molla Hamza Efendi'nin 
hissesi de muhâsebe-i livâdan mevrûd olup kezâlik kırâ’et olunan bin üç yüz on iki senesinin şehr-i Teşrîn-i 
Evveli'nin yirmi sekizinci günü târîhiyle müverrah ve kırk altı numarolu tezkire-i resmiye nâtık olduğu üzre senevî altı 
yüz on sekiz guruşdan ibâret olup müteveffâ-yı mezbûr Molla Hamza Efendi'nin [sh: 127]  hayâtında hisse-i 
mezkûresini beher sene Siird Sancığı Mâl Sandığı'ndan ahz ve istîfâ etmekde iken ber-vech-i muharrer fevt olup 
benimle zikri sebkat eden mezbûr Şeyh Đbrahim Efendi'den başka verese-i zükûru olmamağla hisse-i meblağ-ı 
mezkûr müteveffâ-yı mezbûr mahlûlünden hasran benimle mezbûr Şeyh Đbrahim Efendi'ye seviyyen müntakil olmuş 
ve meblağ-ı mezkûr altı yüz on sekiz guruşu hâlen ve ba‘demâ da beher sene takâsît-i mu‘ayyenesi hulûlünde 
hisse-i mezkûreyi bize edâ ve teslîme müvekkil-i mûmâ-ileyhe izâfetle vekîl-i mûmâ-ileyh Ahmed Efendi'ye tenbîh 
olunmak matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde vekîl-i mûmâ-ileyh Ahmed Efendi dahi cevâbında bedelât-ı mezkûreden 
müteveffâ-yı mezbûr Molla Hamza Efendi'nin senevî altı yüz on sekiz guruş hissesi müvekkil-i mûmâ-ileyhin hasbe'l-
me’mûriye vaz‘-ı yedini tâyi‘an ve kat‘iyye ikrâr u i‘tirâf edüp mâ‘adâ müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer 
verâset müdde‘âlarını inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûr Molla Süleyman Efendi'nin verâset müdde‘âsını isbât içün 
meclis-i şer‘a ikâme eylediği her biri medîne-i mezbûre mahallâtından Karakol Mahallesi'nde sâkin Nuri Efendi ibn-i 
Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Kasım ve Fethullah Efendi ibn-i Hacı Mustafa bin el-mezbûr Hacı Kasım nâmân 
kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘â-aleyh vekîl-i mûmâ-ileyh Ahmed Efendi 
muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında işbu müdde‘î-i mezbûr Molla Süleyman Efendi ile müteveffâ-yı 
mezbûr Molla Hamza Efendi li-ebeveyn er karındaşlar olup babaları ismi Şeyh Derviş ve dedeleri ismi Hacı Ali ve 
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vâlideleri ismi Meryem bint-i Molla Mehmed ve maskat-ı re’sleri mezkûr Tillo karyesi olup ol vechile müteveffâ-yı 
mezbûrun verâseti li-ebeveyn er karındaşı hâzır müdde‘î-i mezbûr Molla Süleyman Efendi'yle diğer li-ebeveyn er 
karındaşı gâ’ib ani’l-meclis Şeyh Đbrahim ve müteveffâ-yı mezbûrun anası Meryem bint- iMolla Mehmed ve kız 
karındaşları gâ’ibetân ani’l-meclis Ayşe ve Hacer Hâtûnlara ve zevce-i menkûha-i metrûkesi Reyhan bint-i Şeyh 
Abdülmecid'e münhasıra olup lâkin mezkûr Tillo karyesinde defîn-i hâk-ı ıtır-nâk olan Şeyh Đsmail Fakîru'llâh 
kuddise sırruhû hazretlerinin hângâh-ı şerîfine merbût bi'l-cümle emlâk ve arâzî-i mevkûfesi te‘âmül-i kadîm vechile 
müşârun-ileyhin evlâd ve zürriyât-ı zükûruna meşrût ve muhassas olup verese-i inâs müstesnâ idüğinden arâzî-i 
mevkûfe dâhilinde bulunan memâlih bedelâtı dahi azîz-i müşârun-ileyhin zürriyât-ı zükûru beynlerinde hisse-i 
irsiyyeleri vech üzre taskim olunagelmekde olup müteveffâ-yı mezbûrun verese-i zükûru da ber-minvâl-i muharrer li-
ebeveyn er karındaşları hâzır müdde‘î-i mezbûr Molla Süleyman Efendi'yle gâ’ibet-i ani'l-meclis mezbûr Şeyh 
Đbrahim'den ibâret olup bunlardan başka verese-i zükûru olmamağla binâ’en-aleyh müteveffâ-yı mezbûr Molla 
Hamza Efendi'nin emlâk ve arâzî-i mevkûfe-i mezbûre dâhilinde bulunan memâlih bedelâtından senevî hissesi olan 
altı yüz on sekiz guruş ber-nehc-i te‘âmül-i kadîm mezbûrân Molla Süleyman Efendi'yle Şeyh Đbrahim'e müntakil 
olup mezbûrândan başka müstahıkk-ı âharı yokdur biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü 
her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etdiklerinde usûl-i mevzû‘asına 
tevfîkan şâhidân-ı mezbûrânan Nuri Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa ve Fethullah Efendi ibn-i Hacı Mustafa mensûb 
oldukları mezkûr Karakol Mahallesi'nin imâmı Molla Mehmed Efendi ibn-i Molla Mahmud Şeyh Halef ve (*)muhtâr 
ıoham Efendi ibn-i Şeyho'dan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû mûmâ-ileyhimâdan mezbûr Ahmed 
Efendi ile Havlânî Mahallesi ahâlîsinden Hacı Hüseyin Efendi ibn-i Hacı Abbas ve Nazif Mahallesi sâkinlerinden 
Yasin Efendi ibn-i Hacı Hasan Efendi'den bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr 
ve ihbâr olunup şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince müdde‘î-i mezbûr Molla Süleyman Efendi'nin ber-vech-i 
muharrer verâsetiyle bedelât-ı mezkûreden müteveffâ-yı mezbûrun hisse-i mezkûresinin mezbûrân Molla Süleyman 
ve Şeyh Đbrahim'e intikâli müdde‘âlarına ba‘de'l-hükmi'ş-şer‘î vekîl-i mûmâ-ileyhin sâlifü'l-beyân ikrâr ve i‘tirâfı 
mûcebince müvekkili muhâsebeci vekîli Ahmed Nazım Efendi''nin vâzı‘u'l-yed olduğu mezkûr altı yüz on sekiz 
guruşu hâlen ve ba‘demâ da hisse-i mezkûreyi takâsît-i mu‘ayyenesi hulûlünde mezbûrân Molla Süleyman ve Şeyh 
Đbrahim Efendilere edâ ve teslîme müvekkil-i mûmâ-ileyhe izâfetle vekîl-i mûmâ-ileyh Ahmed Efendi'ye tenbîh 
olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'r-râbi‘ aşer min şehri Recebü'l-ferd li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 128 
Hüküm No : 258 
Tarihi : 2 Şaban 1314 
Numara : 66 
Medîne-i Siird mahallâtından Sûk Mahallesi'nde sâkin Mi‘mâr Usta Đsmail bin Mahmud medîne-i mezbûre 

(*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin 
Hacı Mehmed Efendi ibn-i Şeyh Kasım mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp mezkûr Sûk 
Mahallesi'nde vâki‘ bir tarafdan Hacı Musa bin Hacı Salih Hüsnü ve bir tarafdan Ali bin Şeyh Ahmed Cemal ve bir 
tarafdan Seyyid Yasin bin Seyyid Ahmed ve Seyyid Abdullah bin Seyyid Hüseyin nâmân kimesnelerin hâneleri ve 
taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd fevkânî bir oda ve tahtânî büyük bir oda ve küçük diğer üç oda ve iki ayvan ve küçük bir 
havlu ve harâbe oda yeri ve mezbûrân Seyyid Abdullah ve Seyyid Yasin nâmân kimesnelerle müşterek diğer bir 
havlu ve yine müşterek su kuyusu ve müştemilât-ı sâ’ire-i ma‘lûmeyi hâvî yeri mülk bir bâb mülk menzil mahalle-i 
mezkûrede sâkin iken bundan akdem fevt olan Seyyid Süleyman bin Seyyid Mehmed bin Seyyid Mustafa hayâtında 
yedinde müstakıllen mâlı ve mülkü iken bin üç yüz on bir senesi Mayısı'nın yirminci günü menzil-i mahdûd-ı 
mezkûrdan bir tarafdan mezbûr Hacı Musa ve bir tarafdan mezbûrân Seyyid Abdullah ve Seyyid Yasin hâneleri ve 
taraf-ı râbi‘i müteveffâ-yı mezbûrun veresesi hisseleriyle mahdûd olan mezkûr tahtânî büyük bir oda ve mezkûr 
harâbe oda yeri ve su kuyusuna mehâzî olan mezkûr küçük havludan her birini bana hibe-i sahîha-i şer‘iyye ile hibe 
ve temlîk ve mahallinde vech-i lâyıkıyla teslîm eylediğinden ben dahi ber-vech-i muharrer ittihâb ve tesellüm ve 
temellük ve kabz u kabûl edüp lâkin müteveffâ-yı mezbûr Seyyid Süleyman fevt oldukdan sonra veresesi olan 
zevce-i menkûha-i metrûkeleri Emine Hâtûn ibnet-i Mahmud Ağa ve Nasıra Hâtûn ibnet-i Seyyid Hamo ve kız 
karındaşları Zelfi ve Süseni Hâtûnlardan her biri kısm-ı mahdûd-ı mevhûb-ı mezkûru zabt ve vaz‘-ı yed eder 
olmalarıyla kısm-ı mahdûd-ı mevhûb-ı mezkûru mahallinde vech-i lâyıkıyla bana teslîm içün vâzı‘âtü'l-yed olanlarla 
sâ’ir îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla muhâkeme 
ve muhâsama ve redd-i cevâba ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve 
tahallüfe ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve 
fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun 
mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi'yi tarafımdan vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 
sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledim dedikde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 
hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sânî min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 128 
Hüküm No : 259 
Tarihi : 2 Şaban 1314 
Numara : 67 
Medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi'nde sâkin Tüccâr Hacı Mustafa Ağa bin Sûfî Abdi ve Şeyh 

Halef Mahallesi'nde sâkin attâr esnâfından Hacı Mehmed bin Hacı Yusuf Elmas medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i 
şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Re’s Mahallesi'nde sâkin Ahmed Efendi ibn-i Bekir 
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Ağa mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp mezkûr Şeyh Halef Mahallesi'nde kâ’in iki tarafdan zikri 
câ’î bâyi‘ Murat veled-i Safer ve bir tadafdan Hacı Heşo bin Hacı Salih hâneleri ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd 
fevkânî üç oda ve iki ayvan ve tahtânî bir oda ve iki âhûr ve bir aralık ve bir havlu merkûm Murat ile müşterek su 
kuyusunu ve müştemilât-ı sâ’ire-i ma‘lûmeyi hâvî yeri mülk ve binâsı da mülk bir bâb mülk menzil-i mezbûr Şeyh 
Halef Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Prut milletinden merkûm Murat veled-i Safer ve zevcesi 
Hanna veled-i Abraham ve oğulları Agob ve Fatmo yedlerinde müstakıllen mâl ve mülkleri iken bin üç yüz on bir 
senesinin şehr-i Teşrîn-i Sânîsi'nin dördüncü günü sekiz bin altı yüz guruş bedel mukâbelesinde bize bey‘-i bi'l-vefâ 
tarîkiyle bey‘ ve mahallinde vech-i lâyıkıyla teslîm eylediklerinde biz dahi ber-vech-i muharrer ittibâ‘ ve kabz u kabûl 
edüp lâkin bâyi‘ûn-ı merkûmûn menzil-i mahdûd-ı mezkûru zabt ve vaz‘-ı yed eder olmalarıyla menzil-i mahdûd-ı 
mezkûru mahallinde vech-i lâyıkıyla bizlere teslîm içün vâzı‘û'l-yed olanlarla sâ’ir îcâb edenlerle â’id olduğu 
mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve 
temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhan muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve esmâ‘ ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf 
ve tahallüfe ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla 
mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân [sh: 129]  
da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan mûmâ-
ileyh Ahmed Efendi'yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nasb ve nâ’ib-i menâb ta‘yîn eyledik 
dediklerinde mûmâ-ileyh Ahmed Efendi dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya 
ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sânî min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 129 
Hüküm No : 260 
Tarihi : 3 Şaban 1312 
Numara : 68 
Medîne-i Siird'de ârâm-sâz Nizamiye otuz birinci alayının üçüncü taburunun ikinci bölüğünün mülâzım-ı 

sânîsi iken bundan akdem fevt olan Yusuf ibn-i Đdris Ağa'nın sulbî sağîr oğlu Mehmed Şükrü'nün vakt-i rüşd ü 
sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i şer‘-i şerîf-i enverden bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olmağla sağîr-
i mezbûrun dayısı olup mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i 
vesîkada muharrerü'l-esâmî sikât-ı sahîhatü'l-kelimât ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu 
bâ‘isü'l-vesîka Re’s Mahallesi'nde sâkin Salih bin Mustafa nâm kimesneyi hâkim-i muvakki‘-i a‘le'l-vesîka dâmet-
ma‘âliyehu'l-enîka efendi hazretleri sağîr-i mezbûr içün ber-vech-i muharrer vasî nasb u ta‘yîn eyledim dedikde ol 
dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ 
bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 129 
Hüküm No : 261 
Tarihi : 8 Şaban 1314 
Numara : 69 
An asl medîne-i Mardin mahallâtından Eminüddin Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin 

Ermeni Katolik milletinden olup hâlen medîne-i Siird'de Yeni Hân'da mukîm tüccârdan Bolomi veled-i Miho veled-i 
Ciro ve mezkûr medîne-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'ne mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-
i mezkûr medîne-i Siird mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin Hacı Mehmed Efendi ibn-i Şeyh Kasım 
Efendi mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp benim zikr olunan Siird sancağı dâhilinde eşhâs 
zimmetlerinde gerek i‘lâmât ve gerek senadâtına merbût ve gerek bâ-defter alacak hukûkumun ma‘lûmü'l-esâmî 
medyûnlardan taleb ve da‘vâ ve ahz u kabza ve bi'l-cümle makbûzunu bana irsâl ve îsâle ve â’id olduğu mehâkim-i 
şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve 
i‘âdeten ve tashîhan muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve esmâ‘ ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve 
imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya 
vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-
hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi'yi vekâlet-i 
âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediğinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi 
kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 129 
Hüküm No : 262 
Tarihi : 9 Şaban 1312 
Numara : 70 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird'de ârâm-sâz Nizâmiye otuz birinci alayının mîralay 

ve kumandanı izzetlü Salih Beyefendi ibn-i Yakub Bey medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada 
ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde bi'l-vesâye takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp Haleb redîf binbaşısı iken 
bundan akdem fevt olan Aziz Efendi ibn-i Abdullah Efendi'nin sulbî sağîr oğlu Server'in kıbel-i şer‘-i şerîfden vasiyy-i 
mansûbu bulunduğuma mebnî Van Vilâyeti emvâlinden ahz ve istîfâ olunmak üzre bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i 
pâdişâhî sağîr-i mezbûr içün şehrî muhassas dört yüz on dokuz guruşdan işbu târîhe değin terâküm eyleyen 
ma‘âşâtıyla ba‘demâ güzerân edecek şuhûr ma‘âşlarını vilâyet-i mezkûre mâl sandığından istîfâ ve tesellüm ve ahz 
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u kabza ve bi'l-cümle makbûzunu bi'l-vesâye bana irsâl ve îsâle ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu 
umûrun küllîsine tarafımdan el-hâletü hâzihi mezkûr medîne-i [sh: 130]  Van'da ârâm-sâz Nizâmiye yirmi dokuzuncu 
alayının dördüncü taburu tabîb yüzbaşısı Halil Bey bin Şevki Efendi'yi kabûlüne mevkûfe vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 
sahîha-i şer‘iyye ile hasbe'l-vesâye vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 130 
Hüküm No : 263 
Tarihi : 22 Şaban 1314 
Numara : 71 
Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden olup 

livâ-i mezkûrda ârâm-sâz vilâyet-i mezkûre Zabtiye alayının üçüncü taburunun birinci bölüğü onbaşısı iken bundam 
akdem fevt olan Temo bin Ahmed bin Temo'nun oğlu ve ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl 
mahalle-i mezkûrede sâkin Hasan bin el-müteveffâ el-mezbûr Temo mezkûr medîne-i Siird Mahkeme-i 
Şer‘iyyesi'nde ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde mahalle-i mezkûrede sâkin Hüseyin Ağa ibn-i Ali Resto 
muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp babam ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Temo Onbaşı'nın 
verâseti asûbet-i nesebiyye cihetinden benimle gâ’ibân ani’l-meclis zevce-i menkûha-i metrûkesi anamız Muhabbet 
Hâtûn ibnet-i Esado ve sulbiye kebîre kızları kız karındaşlarım Necmiye ve Zeliha ve Fatıma Hâtûnlara münhasıra 
ve tashîh-i mesele-i mîrâsları kırk sehmden olup sihâm-ı mezkûreden on dört sehmi bana ve beş sehmi mezbûre 
Muhabbet Hâtûn'a ve yedişer sehmden cem‘an yirmi bir sehmi benât-ı mezbûrât Necmiye ve Zeliha ve Fatıma 
Hâtûnlara musîbe olmağla binâ’en-aleyh babamız ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Temo'nun hayâtında mezbûr 
Hüseyin Ağa zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan yirmi guruşu kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i 
muharrer fevt olup verâseti mesele-i mîrâsımız vechile bize münhasıra bulunmağla ber-tashîh-i mezkûr benim 
hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet eden yedi guruşu mezbûr Hüseyin Ağa'dan hâlen taleb ederim deyü ba‘de'd-da‘vâ 
ve'l-istintâk mezbûr Hüseyin Ağa dahi cevâbında meblağ-ı karz-ı mezkûr kırk guruş zimmetinde müteveffâ-yı 
mezbûra deyni olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp müdde‘î-i mezbûrun mâ‘adâ ber-vech-i muharrer 
verâset müdde‘âlarını külliyen inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûr Hasan'ın verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-i 
şer‘a ikâme eylediği biri mezkûr Şeyh Halef Mahallesi'nde sâkin Mevlüd bin Esado bin Genco ve Fethi Efendi ibn-i 
Đsa bin Musa nâmân kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr Hüseyin 
Ağa muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında mezkûr Şeyh Halef Mahallesi'nde sâkin olup mezkûr 
medîne-i Siird'de ârâm-sâz mezkûr Bitlis Vilâyeti Zabtiye Alayı'nın ücüncü taburunun birinci bölüğü onbaşısı iken 
bundan akdem fevt olan Temo bin Ahmed bin Temo'nun verâseti asûbet-i nesebiye cihetinden sulbî kebîr oğlu 
müdde‘î hâzır-ı mezbûr Hasan ile zevce-i menkûha-i metrûkesi Muhabbet Hâtûn ibnet-i Esado ve sulbiye kebîre 
kızları Necmiye ve Zeliha ve Fatıma Hâtûnlara münhasıra olup bunlardan başka vârisi ve terekesine müstahıkk-ı 
âharı yokdur ve gâ’ibân-ı mezbûrânın zâtlarını bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifleriz biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz 
şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet 
eylediklerinde şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına tevfîkan mensûb oldukları mezkûr Şeyh Halef Mahallesi 
imâmı Musa Efendi ibn-i Hacı Mehmed Emin Habbâz ve (*)muhtârı Yusuf Ağa ibn-i Hacı Ali Bülendo'dan evvelâ bâ-
varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû müzekkiyân-ı mûmâ-ileyhimâdan mezbûr Yusuf Ağa ile Nazif Mahalleli Ömer bin 
Yusuf Şi‘âr ve Alenze karyeli Sûfî Halil bin Đbrahim bin Hasan nâmûn kesândan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye 
adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince müdde‘î-i mezbûrun 
ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsına hükm ve tenbîh olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sânî ve'l-ışrîn min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 130 
Hüküm No : 264 
Tarihi : 22 Şaban 1314 
Numara : 72 
Der-i devlet-mekîne arz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki; 
Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn-ı Mülûkâne'ye mülhak evkâfdan Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan 

medîne-i Siird'de Seb‘u'l-ahmer nâm mahalde defîn-i hâk-ı ıtır-nâk olan sâdât-ı kirâm ve ashâb-ı hayrâtden Seyyid 
Bilal aleyhi rahmetü'l-müte‘âl hazretleri evkâfının ber-vech-i hasbî tevliyet vazîfesi ber-mûceb-i şart-ı vâkıf ve 
te‘âmül-i kadîm vâkıf-ı [sh: 131]  müşârun-ileyhin evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı zükûrunun batnen ba‘de batnin ekber ve 
erşedine meşrûta ve bundan akdem dahi tevliyet-i mezkûre bâ-i‘lâm-ı şer‘î ekber ve erşed evlâd-ı vâkıfdan Seyyid 
Abdülmecid bin Seyyid Ali'nin uhdesinde iken mezbûr Seyyid Abdülmecid fevt olup yeri hâlî ve hıdmet-i lâzımesi 
mu‘attala kalmış ve tevliyet-i mezkûre müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin mahlûlünden evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı 
zükûrunun ekber ve erşedi olan Seyyid Berho bin Seyyid Ömer'e müntakil olmak muktezî bulunmuş ise de mezbûr 
Seyyid Berho gayet müsin ve alîlü'l-vücûd olup hıdmet-i tevliyeti îfâdan âciz olup tevliyet-i mezkûreden bâ-arz-ı hâl 
kasr-ı yed etmekle işbu bâ‘isü'l-arz sâhib-i arz-ı hâl Seyyid Hasan bin el-müteveffâ Seyyid Yusuf bin Seyyid Ömer 
mezbûr Seyyid Berho'nun li-ebeveyn er karındaşı oğlu ve mezbûr Seyyid Berho'dan sonra evlâd-ı evald-ı evlâd-ı 
zükûrunun ekber ve erşedi ve umûr-ı tevliyeti idâre ve rü’yete muktedir olduğu ve umûr-ı vakfın bir kat daha taht-ı 
inzibât ve emniyete alınması içün kezâlik evlâd-ı zükûr-ı vâkıf-ı müşârun-ileyhden Seyyid Zeynelabidin bin Seyyid 
Abdürrezzak bin Seyyid Mehmed ve Seyyid Abdullah bin Seyyid Hasan bin Seyyid Ahmed nâmân kimesnelerin de 
ber-vech-i hasbî nâzır nasb u ta‘yînleri vakf-ı mezbûr hakkında ezher cihet evlâ ve enfa‘ bulunduğu medîne-i 
mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i ma‘âlî-ukûdda medîne-i mezbûre Evkâf 
Müdîri Hüseyin Efendi bin Mahmud Efendi hâzır olduğu hâlde erbâb-ı vukûf bî-garaz müslimînden ve yine evlâd-ı 
vâkıf-ı müşârun-ileyhden Seyyid Abdülaziz bin Seyyid Ali bin Seyyid Ömer ve Seyyid Abdülhamid bin Seyyid Berho 
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bin Seyyid Ömer ve Seyyid Abdurrahman bin Seyyid Ali bin Seyyid Ömer ve Seyyid Halil bin Seyyid Ali bin Seyyid 
Ömer bin Seyyid Hüseyin bin Seyyid Abdullah bin Seyyid Ahmed ile evlâd-ı vâkıfdan olmayan Đsmail bin Abdullah 
el-Serk ve Musa bin Berho Abdo nâmûn şühûd-ı mu‘addile-i müzekkiyenin alâ-tarîki'ş-şehâde ihbârlarıyla zâhir ve 
mütehakkık olmağın mûcebince tevliyet-i mezkûre ber-vech-i hasbî mezbûr Seyyid Hasan'a tevcîh ve mezbûrân 
Zeynelabidin ve Seyyid Abdullah'dan her biri dahi kezâlik ber-vech-i hasbî nâzır nasb u ta‘yîn birle yedlerine berât-ı 
şerîf-i âlî-şân sadaka ve ihsân buyurulması recâsı bi'l-iltimâs pâye-i serîr-i a‘lâya arz ve i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sânî ve'l-ışrîn min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
[Derkenar]:  Mezbûrân Seyyid Abdullah ve Seyyid Zeynelabidin nâmân kimesnelere birer sûret verilmişdir. 

*** 
Sahife No : 131 
Hüküm No : 265 
Tarihi : 30 Şaban 1314 
Numara : 73 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Târîh-i Hicret-i Nebeviyye alâ-sâhibihâ efdalü's-selât ve ekmelü't-tahiyyenin işbu bin üç yüz on dört sene-i 

Hicriyyesi şehr-i Şa‘bânü'l-mu‘azzamı'nın selhi add olunan Salı günü akşamı ba‘de'l-gurûb matla‘-ı ehille olan ufk-ı 
garbîde ufukdan bir mızrak irtifâ‘ında iki başları kıbleye müteveccih olup semâda sihâb bulunduğu hâlde beyne's-
semâteyn Câmi‘u'l-Kebir damında hilâl-i Ramazânı re’yü'l-ayn müşâhade eyledik deyü câmi‘-i mezkûr civârında 
bulunan Nazif Mahallesi'nde sâkin Sûfî Hasan bin Sûfî Rendo bin Hallo ve Süleyman bin Sûfî Đsmail bin Hızır ve ol 
vechile nâmân kimesneler meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde edâ-i şehâdet-i şer‘iyye etmeleriyle şâhidân-ı mezbûrân 
ba‘de't-ta‘dîl ve't-tezkiye mûcebince yarınki Çarşanba günü gurre-i Ramazânü'l-mübârek olduğu şer‘an hükm olunup 
yevm-i mezkûrdan nâs sıyâm ile emr olunmağın ber-mu‘tâd-ı kadîm menâ’ir-i cevâmi‘-i şerîfede îkâd-ı kanâdîl ile 
i‘lân ve tezyîn buyurulmak iktizâ eylediği huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-selâsîn min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 131 
Hüküm No : 266 
Tarihi : 5 Ramazan 1314 
Numara : 74 
Medîne-i Siird mahallâtından Sûk Mahallesi'nde sâkin Hacı Mustafa ve Hacı Ali ve Hasan ve Mahmud benû 

el-müteveffâ Hacı Đbrahim Debbâğ ve Sadıko bin Yusuf medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada 
ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Re’s Mahallesi'nde sâkin Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağa mahzarında takrîr-i 
kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp Bayırzukak mahallesinde sâkinler Đsa ve Musa ibney-i Ahmed taraflarından 
aleyhimize ikâme edilen mîrâs da‘vâsından dolayı mezbûr Đsa ve Musa ve sâ’ir îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkim-i 
şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve 
i‘âdeten ve tashîhan muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve esmâ‘ ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve 
imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât [sh: 132]  ahzıyla mevki‘-i 
icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve 
ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımızdan mûmâ-ileyh Ahmed Efendi'yi 
vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediklerinde ol dahi vekâlet-i 
mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâmis min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 132 
Hüküm No : 267 
Tarihi : 3 Receb 1314 
Numara : 75 
Medîne-i Siird mahallâtından Karakol Mahallesi'nde sâkin Nuri Efendi ibn-i Hacı Ahmed Ağa medîne-i 

mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde emvâl-i Eytâm Müdîri işbu 
bâ‘isü'l-vesîka Abdülhakim Efendi ile zikri câ’î eytâmın li-ecli'l-idâne vasiyy-i mansûbu Re’s Mahallesi'nde sâkin 
Mehmed Tevfik ibn-i Ferhad Ağa mahzarlarında ve mezkûr Karakol Mahallesi'nde sâkin Fethullah Efendi ibn-i Hacı 
Mustafa Ağa hâzır olduğu hâlde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp mezkûr Karakol Mahallesi'nde sâkin iken fevt olan 
Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Kasım'ın sulbî sağîr oğlu ve kızları Hamdi ve Feride ve Hadi'nin babaları müteveffâ-yı 
mezbûr mâlından ve li-ecli'l-irbâh Eytâm Sandığında mevzû‘ akçesinden ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden iktirâz ve 
kabz ve umûruma sarfla istihlâk eylediğim beş bin beş yüz on guruş ile semeni işbu târîh-i vesîkadan üç sene 
hitâmına değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre yine sağîrûn-ı mezbûrûnun mâllarından ve müdîr-i mûmâ-ileyh 
yedinden iştirâ ve tesellüm ve kabz u kabûl eylediğim altundan ma‘mûl bir aded yüzük elmas bahâsı olan iki bin dört 
yüz seksen sekiz guruş yirmi para ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem‘an yedi bin dokuz yüz doksan sekiz guruş 
yirmi para sağîrûn-ı mezbûrûna zimmetimde vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahîhan deynimdir deyüp hâzır-ı mûmâ-
ileyh Fethullah Efendi meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ve müdîr ve vasiyy-i mûmâ-ileyhimâ mahzarlarında bi-tav‘ihî 
ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr yedi bin dokuz yüz doksan sekiz guruş yirmi paranın 
edâsiyçün kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile kefîl bi'l-mâl ve dâmin oldum dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-
vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis min şehri Recebü'l-ferd li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
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*** 
Sahife No : 132 
Hüküm No : 268 
Tarihi : 7 Ramazan 1314 
Numara : 76 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde keşf ve mu‘âyene ve ketb ü tahrîri içün kıbel-i şer‘-i enverden me’zûnen 

i‘zâm kılınan livâ mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Ömer Efendi dâ‘îleri Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan 
medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi sâkinlerinden Semerci Sûfî Hasan bin Hacı Abraş'ın sâkin olduğu 
menziline varup menzil-i mezkûrda Siird (*)Bidâyet Mahkemesi a‘zâ mülâzımı Hoca Yusuf ve başkâtibi Mahmud ve 
icrâ me’mûru Abdi Efendilerle erbâb-ı vukûfdan Đso bin Musa Yetim ve Esad bin Nezo ve Đso bin Şirin hâzırûn 
oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âlî eylediğinde mezbûr Sûfî Hasan'ın bâ-hüccet-i şer‘iyye vekîl-i müseccel-i şer‘îsi 
mahalle-i mezkûrede sâkin Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağa müvekkilim mezbûr Sûfî Hasan dahi hâzır olduğu hâlde 
meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda müdde‘â-aleyhimden her biri mezkûr Re’s Mahallesi'nde sâkinler Zabtiye Mahmud 
Onbaşı ibn-i Süleyman ve Haso Muslu ve Đsmail bin Ali ve Süleyman bin Sûfî Yasin'den her biri muvâcehelerinde 
müvekkilim mezbûr Sûfî Hasan'ın yedinde müstakıllen mâlı ve mülkü olan mahalle-i mezbûrede kâ’in bir tarafdan 
Zabtiye Arab Ahmed ve bir tarafdan Haso ve Abdiko ibney-i Mirza Aşini hâneleri ve tarafeyni tarîk ile mahdûd 
fevkânî iki oda ve tahtânîde üç oda ve bir havluyu ve müştemilât-ı sâ’ire-i ma‘lûmeyi hâvî işbu yeri dahi mülk bir bâb 
mülk menziline muttasıl kezâlik müvekkilim mezbûr Sûfî Hasan'ın yedinde müstakıllen mâlı ve mülkü olan ve fevkânî 
bir oda ve bir ayvan ve bir sofa ve tahtânî bir âhûru müştemil bulunan işbu binâ-i cedîdin mülk arsası bundan bir 
sene akdem hâlî olup üzerinde binâ mevcûd değil iken mezbûrûn Mahmud Onbaşı ve Haso ve Đsmail ve 
Süleyman'ın menzillerinden çıkan çirkâb suları merkûmûnun hakk-ı icrâları olmayarak mücerred müvekkilim mezbûr 
Sûfî Hasan'ın izniyle târîh-i zabtdan beş sene akdem mezkûr arsadan cereyân ediyor idi lâkin müvekkilim mezbûr 
Sûfî Hasan işbu târîh-i zabtdan bir sene mukaddem arsa-i mezkûre üzerinde mu‘âyene olunan işbu menzili binâ ve 
inşâ etmiş olmağla zikr olunan çirkâb suları menzil-i cedîd-i mezkûrun evvelâ fevkânî odasıyla ayvan ve sofası 
dâhillerinden mürûr ederek mezkûr havluya seyelân etmekle mezkûr çirkâb sularının [sh: 133]  bu vechile 
cereyânından nâşî müvekkilim mezbûr Sûfî Hasan'ın menzil-i cedîd-i mahdûd-ı mezkûru binâsına dahi ârız olmağla 
beraber hâsıl olan ufûnet süknâya dahi mâni‘ olup bu vechile müvekkilim mezbûrun zararını mütahıkkık ve mezkûr 
çirkâb sularının müvekkilim mezbûr Sûfî Hasan'ın menzili arkasında ve mezbûrûn Mahmud Onbaşı ve Haso ve 
Süleyman'ın menzilleri önlerinde vâki‘ olan akıtmak sûretiyle zararın def‘i mümkün olmağla su’âl olunup zikr olunan 
çirkâb sularının mezkûr zukağa akıtdırılarak müvekkilimin ber-vech-i meşrûh zaraını def‘ ve izale etmek üzre 
mezbûrûn Mahmud Onbaşı ve Haso ve Süleyman ve Đsmail'den her birine tenbîh olunmak bi'l-vekâle matlûbumdur 
deyü da‘vâ etdiğinde mezbûrûn Mahmud Onbaşı ve Haso ve Süleyman ve Đsmail cevâblarında kaziyye minvâl-i 
muharrer üzre olduğunu her biri tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp ancak mezkûr çirkâb suları otuz seneden berü 
müvekkil-i müdde‘î-i mezbûr Sûfî Hasan'ın arsa-i mahdûde-i mezkûresinden cereyân etmiş olmağla arsa-i 
mezkûrede bizim içün hakk-ı icrâ sâbit olmuş olur binâ’en-aleyh mecrâyı tağyîr etmeziz deyü sûret-i def‘e îrâd-ı 
kelâm eylemişler ise de hâzırûn-ı mûmâ-ileyhimin tavassutuyla müdde‘î-i müvekkil-i mezbûr Sûfî Hasan ile 
müdde‘â-aleyhim mezbûrûn Mahmud Onbaşı ve Haso ve Süleyman ve Đsmail beynleri ıslâh ve tanzîmine ibtidâr 
olunarak hâzırûn-ı mûmâ-ileyhim Hoca Yusuf ve Mahmud ve Abdi Efendilerle Đso Yetim ve Esad Nezo ve Đso Şirin 
Ağalardan her biri kelâma tasaddî edüp mezbûr Sûfî Hasan menzil-i cedîd-i mahdûd-ı mezkûru arkasında vâki‘ ve 
etrâf-ı erba‘ası dîvâr ile muhâta arsa-i sağîre-i hâliyesi ittisâlinde mezbûrûn Mahmud ve Haso ve Süleyman'ın 
menzilleri önlerinde vâki‘ tarîk-i âmm olan zukağı ilâve edilmek üzre terk ve ibâha eylemek ve zikr olunan çirkâm 
sularının zukak ortasında cereyânı içün masârıf-ı lâzımesi mezbûr Sûfî Hasan tarafından tesviye ve îfâ ile yeniden 
bir mecrâ küşâd etmek ve müdde‘â-aleyhim mezbûrûn Mahmud Onbaşı ve Haso ve Đsmail ve Süleyman'dan her biri 
dahi menzillerinden akan çirkâb ve sâ’ire sularını ber-minvâl-i meşrûh küşâd edilecek mecrâ-yı cedîde isâle eylemek 
üzre beynlerinde akd ve ittifak husûlünde müdde‘î müvekkil-i mezbûr Sûfî Hasan'ın zarar-ı meşrûhunun def‘ ve 
izâlesi mümkün olacağı gibi müdde‘â-aleyhim mezbûrûn Mahmud Onbaşı ve Haso ve Đsmail ve Süleyman Ağalar 
içün de bir gûne işkâ ve mazarrat hâsıl olmaz deyü keyfiyyet-i sulhu beyân eylediklerinde müdde‘î müvekkil-i 
mezbûr Sûfî Hasan dahi meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda müdde‘â-aleyhim mezbûrûn Yusuf ve Mahmud ve Abdi 
Efendilerle Đso Yetim ve Esad ve Đso Şirin Ağalar mahzarlarında takrîr-i kelâm edüp arsa-i sağîre-i hâliye-i 
mezkûreme ittisâlinde tarîk-i âmm olan mezkûr zukağa ilâve edilmek üzre terk ve ibâha eyledim ve kâffe-i masârıf-ı 
lâzımesi tarafımdan tesviye ile zikr olunan çirkâb sularının cereyâniyçün mezkûr zukakda bir mecrâ küşâdına dahi 
râzî ve müte‘ahhid oldum dedikde müdde‘â-aleyhim mezbûrûn mehmu Onbaşı ve Haso ve Đsmail ve Süleyman'dan 
her biri dahi cevâblarında menzil-i mezkûrlarından akan çirkâb sularını vech-i muharrer üzre müdde‘î müvekkil-i 
mezbûr Sûfî Hasan tarafından mezkûr zukak ortasında küşâd edilecek mecrâ-yı cedîde akıtdırup müdde‘î-i mezbûr 
Sûfî Hasan'ın zarar-ı mübeyyin-i meşrû‘unu ref‘ ve izâle eylediklerini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve 
ma‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâbi‘ min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 133 
Hüküm No : 269 
Tarihi : 7 Ramazan 1314 
Numara : 77 
Medîne-i Siird mahallâtından Sur Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden 

iken bundan akdem fevt olan Melkon veled-i Keşiş Zekeriya'nın verâseti zevce-i metrûkesi Nirgezi veled-i Oseb ve 
sulbiye sağîre kızları Birişan ve Maryam ve sulbî kebîr oğlu Cendo'ya münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsları otuz 
iki sehmden olup sihâm-ı mezkûreden dört sehmi zevce-i merkûme Nirgezi'ye ve on dört sehmi ibn-i merkûm 
Cendo'ya ve yedişer sehmden on dört sehmi bintân-ı merkûmetân Birişan ve Maryam'a musîbe olduğu bi'l-ihbâr 
lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağîretân-ı merkûmetân Birişan ve Maryam'ın bâ-hüccet-i 
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şer‘iyye vasiyy-i mansûbları ammileri Keşiş Oseb veledü'l-merkûm Keşiş Zekeriya meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzımü't-
tevkîrde takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm edüp Re’sü'n-nâbû‘ mevki‘inde vâki‘ bir tarafdan Seyyid Musa bin Seyyid 
Salah ve iki tarafdan Mehmed Kumral bağları ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd zemîni mülk ve kürûmu dahi mülk bir 
kıt‘a ve yine mevki‘-i mezkûrda bir tarafdan Beşir ve Matlub ve bir tarafdan Maksi Harut [sh: 134]  bağları ve 
tarafeyni tarîk ile mahdûd zemîni mülk ve kürûmu dahi mülk bir kıt‘a ve yine mevki‘-i mezkûrda bir tarafdan Babi 
Harut ve bir tarafdan Maksi Huki Tercüman ve bir tarafdan meyyit-i merkûm Melkon'un zikri sebkat eden bağı ve 
taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd zemîni mülk ve kürûmu dahi mülk bir kıt‘a ki cem‘an üç kıt‘a bağ ve mahalle-i 
mezkûrede kâ’in bir tarafdan Simodho ve iki tarafdan Gricayniye hâneleri ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd 
fevkânî bir oda ve tahtânî iki oda ve bir ayvan ve bir havlu ve su kuyusu ve müştemilât-ı sâ’ire-i ma‘lûmeyi hâvî yeri 
mülk ve binâsı da mülk bir bâb mülk menzil müteveffâ-yı merkûm Melkon hayâtında ile'l-vefât yedinde müstakıllen 
mâlı ve mülkü olup ba‘de vefâtihî mesele-i mîrâsları vechile verese-i merkûmeye müntakil olup lâkin menzil-i 
mahdûd-ı mezkûr ânen fe-ânen müşrif-i harâb ve mâ’il-i turâb olup sağîretân-ı merkûmetânın ber-tashîh-i mezkûr 
menzil-i mahdûd-ı mezkûrdaki on dört sehm hısas-ı şâyi‘alarının ta‘mîre mâlları olmayup ve böyle alâ hâlihî kalur ise 
bütün bütün derece-i intifâ‘dan sâkıt olacağı cihetle binâ’en-aleyh merkûmân Nirgezi ve Cendo'nun zikr olunan 
ma‘lûmü'l-hudûd ve'l-mevâki‘ üç kıt‘a bağlardaki hısas-ı irsiyye-i şâyi‘aları bey‘ ve fürûht etmek murâdları olmağla 
sağîretân-ı merkûmetânın zikrleri sebkat eden üç kıt‘a bağlardaki on dört sehm hısas-i irsiyye-i şâyi‘alarının dahi 
kebîrân-ı merkûmânla beraber semen-i misilleriyle bey‘iyle esmânının menzil-i mahdûd-ı mezkûrun ta‘mîr ve 
termîmine sarfı sağîretân-ı merkûmetânın haklarında ezher cihet enfa‘ ve evlâ olmağla ber-minvâl-i meşrûh 
sağîretân-ı merkûmetânın hısas-i şâyi‘alarının bey‘ine kıbel-i şer‘-i şerîfden bana izn verilmek hasbe'l-vesâye 
matlûbumdur dedikde ber-vech-i muharrer sağîretân-ı merkûmetânın zikr olunan üç kıt‘a bağlardaki on dört sehm 
hısas-ı şâyi‘alarının bey‘iyle esmânının menzil-i mahdûd-ı mezkûru ta‘mîre ezher cihet sağîretân-ı merkûmetân 
haklarında enfa‘ ve evlâ olduğunu zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmî sikât-ı sahîhatü'l-kelimât ihbârlarıyla inde'ş-
şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın mûcebince hâkim-i muvakki‘-i a‘le'l-vesîka dâmet-ma‘âliyehu'l-enîka efendi 
hazretleri dahi sağîretân-ı merkûmetânın mârru'z-zikr üç kıt‘a bağlarda bulunan on dört sehm hısas-ı şâyi‘alarının 
semen-i misilleriyle bey‘ine ve esmânının menzil-i mahdûd-ı mezkûrun ta‘mîrine sarfına izn vermeğin mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâbi‘ min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 134 
Hüküm No : 270 
Tarihi : 13 Ramazan 1314 
Numara : 78 
Medîne-i Siird mahallâtından Varaz Mahallesi'nde sâkin Tüccâr Hacı Ahmed bin Molla Ali medîne-i mezbûre 

(*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Re’s Mahallesi'nde sâkin Ahmed 
Efendi ibn-i Bekir Ağa mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp mezkûr Varaz Mahallesi sâkinlerinden 
ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden Fezmo ve Đsa veledey-i Musa'ya mudârebe tarîkiyle vermiş olduğum 
yüz elli lira-yı Osmânî'yi merkûmândan ahz u kabz ve bi'l-cümle makbûzunu bana irsâl ve îsâl içün merkûmânla sâ’ir 
îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve 
i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhan muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikâme ve 
istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve 
tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve 
zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine 
tarafımdan mûmâ-ileyh Ahmed Efendi'yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb 
u ta‘yîn eylediğinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve 
iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis aşer min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 134 
Hüküm No : 271 
Tarihi : 18 Ramazan 1314 
Numara : 79 
Medîne-i Siird mahallâtından Varaz Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden 

Fezmo ve Đsa veledey-i Musa Fezmo'dan her biri medîne-i mezkûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada 
ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin Hacı Mehmed Efendi ibn-i Şeyh Kasım 
muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp mezkûr Varaz Mahallesi'nde sâkin Hacı Ahmed bin Molla 
Ali Şirino tarafından mahkeme-i nizâmiyyede aleyhimize ikâme edilen şirket-i mudârebe cihetinden yüz elli lira-yı 
Osmânî ile müdde‘î-i mezbûr Hacı Ahmed'in istihkâkından fazla olarak bizden aldığı ma‘lûmü'l-mikdâr mebâliğin 
istirdâdından dolayı mezbûr Hacı Ahmed ve sâ’ir îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede 
müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen [sh: 135]  ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhan 
muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikâme ve esmâ‘ ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve imzâsıyla 
arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve 
hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl 
husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımızdan mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi'yi vekâlet-i 
âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi 
kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin aşer min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
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*** 
Sahife No : 135 
Hüküm No : 272 
Tarihi : 30 Ramazan 1314 
Numara : 80 
Târîh-i Hicriyye-i Nebeviye alâ sâhibihâ efdalü's-salavât ve ekmelü't-tahiyyenin bin üç yüz on dört senesi 

şehr-i Ramazânü'l-mübâreki'nin gurresi rü’yet-i hilâl ile Çarşanba gününden mazbût ve müseccel olmağın bu 
sûretde tekmîl-i selâsîn i‘tibârıyla yarınki Cuma‘a günü îd-i sa‘îd-i fıtr olmak iktizâ eylediği huzûr-ı âlîlerine i‘lâm 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-selâsîn min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 135 
Hüküm No : 273 
Tarihi : 24 Rebiulevvel 1314 
Numara : 81 
Medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi'nde sâkin Abdülmecid ve Reyhani ve Huri benü'l-müteveffâ 

Derviş ve vâlideleri Emine Hâtûn ibnet-i Hacı Mehmed Ağa medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs 
odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mezkûr Re’s Mahallesi sâkinlerinden iken cânib-i Hicâz'da vefât eden 
Serrâc Hacı Đbrahim'in sulbî sağîr oğlu Abdülmecid'in bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbu medîne-i mezbûre 
mahallâtından Nazif Mahallesi ahâlîsinden Hacı Đsmail bin Rendo ile medîne-i mezbûre emvâl-i Eytâm Müdîri 
Abdülhakim Efendi mahzarlarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp sağîr-i mezbûrun li-ecli'l-irbâh Eytâm 
Sandığında mevzû‘ akçesinden ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden iktirâz ve kabz ve umûrumuza sarfla istihlâk 
eylediğimiz üç bin yüz otuz guruş ile semeni işbu târîh-i hüccetden bir sene tamâmına değin mü’eccel ve mev‘ûd 
olmak üzre yine sağîr-i mezbûrun mâlından ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden iştirâ ve tesellüm ve kabz u kabûl 
eylediğimiz gümüşden ma‘mûl iki aded sâ‘at bahâsı semeninden dahi dört yüz yetmiş guruş ki ciheteyn-i 
mezkûreteynden cem‘an üç bin altı yüz guruş mukâbilinde müdir-i mûmâ-ileyhin yedinde olup işbu meclis-i şer‘de 
kırâ’et olunan iki kıt‘a tapu ilmuhaberleri nâtık olduğu üzre yedimizde müstakıllen mâlımız ve mülkümüz olan mezkûr 
Kasar Mahallesi'nde vâki‘ tarafları Hacı Hasan bin Mehmed Elhanî ve Salih bin Molla Mehmed hâneleri ve tarîk ile 
mahdûd yeri mülk ve binâsı da mülk bir bâb mülk hânemizi müdîr-i mûmâ-ileyh Abdülhakim Efendi'ye bey‘-i bi'l-vefâ 
tarîkiyle bey‘ ve teslîm eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer iştirâ ve tesellüm ve ibtiyâ‘ ve kabz u kabûl edüp 
şöyle ki biz va‘de-i mezkûre hitâmında deyn-i meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr üç bin altı yüz guruşu te’diye ve îfâ 
edemediğimiz sûretde zikr olunan menzil-i mahdûdu semen-i misliyle âhara bey‘ ve ferâğ ve teslîme ve semeninden 
deyn-i mezkûru istîfâya ve fazla kalursa tarafımıza îsâl ve teslîme ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu 
umûrun küllîsine tarafımızdan vekâlet-i devriye-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile müdîr-i mûmâ-ileyhi ve anın 
infisâlinde haleflerini vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'r-râbi‘ ve'l-ışrîn min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 135 
Hüküm No : 274 
Tarihi : 28 Ramazan 1314 
Numara : 82 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden olup livâ-i 

mezkûrda ârâm-sâz mezkûr Bitlis Vilâyeti Zabtiye Alayı'nın üçüncü taburunun birinci bölüğü onbaşısı iken bundan 
akdem fevt olan Kato Onbaşı ibn-i Ahmed bin Ali'nin oğlu ve ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘â eden sâhib-i arz-ı 
hâl mahalle-i mezkûrede sâkin Ahmed bin el-müteveffâ el-mezbûr Kato Onbaşı mezkûr medîne-i Siird Mahkeme-i 
Şer‘iyyesi'ne ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde mahalle-i mezkûrede sâkin Rüstem Ağa ibn-i Đsa muvâcehesinde 
üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp babam mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Kato Onbaşı'nın verâseti asûbet-i 
nesebiye cihetinden [sh: 136]  benimle gâ’ibân ani’l-meclis zevce-i menkûha-i metrûkesi anamız Muhabbet Hâtûn 
ibnet-i Ali ve sulbiye kebîre kızları kız karındaşlarım Fatom ve Nasibe ve Ayşe Hâtûnlarla kezâlik gâ’ib ani’l-meclis 
sulbî kebîr oğlu er karındaşım Fetho Ağa'ya münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsları sekiz sehmden olup sihâm-ı 
mezkûreden iki sehmi bana ve birer sehmden cem‘an dört sehmi mezbûrât Muhabbet ve Fatom ve Nasibe ve Ayşe 
Hâtûnlarla iki sehmi mezbûr Fetho Ağa'ya musîbe olmağla binâ’en-aleyh babamız ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr 
Kato'nun hayâtında mezbûr Rüstem Ağa zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan sekiz guruşu kable'l-
ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt olup verâseti mesele-i mîrâsımız vechile bize münhasıra bulunmağla ber-
tashîh-i mezkûr benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet eden iki guruşu mezbûr Rüstem Ağa'dan bi'l-verâse hâlen 
taleb ederim deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr Rüstem Ağa dahi cevâbında meblağ-ı karz-ı mezkûr sekiz 
guruş zimmetinde müteveffâ-yı mezbûra deyni olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp müdde‘î-i mezbûrun 
mâ‘adâ ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âlarını külliyen inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûr Ahmed'in verâset 
müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği her biri mezkûr Re’s Mahallesi'nde sâkin Đbrahim bin Seyyid 
Hasan bin Seyyid Yasin ve Mahmud Onbaşı ibn-i Süleyman bin Hamdi nâman kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclis-i 
şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr Rüstem Ağa muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında 
mezkûr Re’s Mahallesi'nde sâkin olup mezkûr medîne-i Siird'de ârâm-sâz Bitlis Vilâyeti Zabtiye Alayı'nın üçüncü 
taburunun birinci bölüğü onbaşısı iken bundan akdem fevt olap Fato bin Ahmed bin Ali'nin verâseti asûbet-i 
nesebiye cihetinden müdde‘î-i mezbûr sulbî kebîr oğlu Ahmed ile gâ’ibât-ı ani'l-meclis zevce-i menkûha-i metrûkesi 
mezbûre Muhabbet Hâtûn ibnet-i Ali ve sulbiye kebîre kızları mezbûrât Fatom ve Nasibe ve Ayşe Hâtûnlarla kezâlik 
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gâ’ib ani’l-meclis sulbî kebîr oğlu Fetho Ağa'ya münhasıra olup bunlardan başka vârisi ve terekesine müstahıkk-ı 
âharı yokdur biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-
muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet eylediklerinde şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına tevfîkan mensûb 
oldukları mezkûr Re’s Mahallesi imâmı Molla Mehmed Efendi ibn-i Molla Hasan Efendi el-Kâdî ve (*)muhtârı Yasin 
Ağa ibn-i Heşo Aşini nâmân kimesnelerden evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû müzekkiyân-ı mûmâ-
ileyhimâdan mezbûr Yasin Ağa ile mezkûr Re’s Mahallesi'nde sâkin Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ahmed Zülfi'den bi'l-
muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup şehâdetleri makbûle olmağın 
müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsına hükm ve tenbîh olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine 
i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin ve'l-ışrîn min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve 
elf. 

*** 
Sahife No : 136 
Hüküm No : 275 
Tarihi : 22 Şevval 1314 
Numara : 83 
An asl medîne-i Erzurum mahallâtından Yuncak-ı Süflâ Mahallesi sâkinlerinden olup hâlen medîne-i Siird'd 

ârâm-sâz Nizamiye otuz birinci alayının alay kâtibi bâ‘is-i hâze'l-vesîka Şemseddin Efendi ibnü'l-müteveffâ Hacı Ali 
Ağa ibn-i Mehmed Ağa mezkûr medîne-i-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'ne mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i hatîr-i 
lâzımü't-tevkîrde bi-tav‘ihî ikrâr-ı tâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp mezkûr Yuncak-ı Süflâ Mahallesi'nde sâkin iken 
bundan akdem fevt olan babam mezbûr Hacı Ali Ağa ile vâlidem Fehime Hâtûn ibnet-i Hacı Nazif bin Abdullah'dan 
her birinin verâsetleri benimle li-ebeveyn er karındaşlarım Hacı Tevfik ve Abdülkadir ve Mehmed Efendilere 
münhasıra olup binâ’en-aleyh babam ve vâlidem ve mûrislerim müteveffiyân-ı mezbûrânın hayâtlarında yedlerinde 
mâl ve mülkleri olan mârru'z-zikr medîne-i Erzurum'da vâki‘ ma‘lûmü'l-hudûd ve'l-cîrân ve'l-kıt‘a ve'l-mevâki‘ bi'l-
cümle emlâk ve arâzîden karındaşlarımla müşâ‘an ve müştereken bana isâbet eden hisse-i irsiyye-i şer‘iyye ve 
nizâmiyyemi mahallinde karındaşlarım ve şerîklerimle vech-i lâyıkıyla ve kısmet-i rızâ ile ifrâz ve taksîm ve kabûl-i 
feshe ve hisse-i müfreze-i mu‘ayyenem içün nâmıma defter-i hâkânîden sened-i resmî istihsâline ve'l-hâsıl husûs-ı 
mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan mârru'z-zikr medîne-i Erzurum'da sâkin er karındaşım 
mûmâ-ileyh Hacı Tevfik Efendi'yi kabûlüne mevkûfe vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i 
menâb nasb u ta‘yîn eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sânî ve'l-ışrîn min şehri Şevvâlü'l-mükerrem li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 137 
Hüküm No : 276 
Tarihi : 1314 
Numara : 84 
An asl medîne-i Erzurum mahallâtından Câmi‘u'l-Kebîr Mahallesi ahâlîsinden olup hâlen medîne-i Siird'de 

ârâm-sâz redîf taburunun kol ağası iken bundan akdem fevt olan Hamdi Efendi ibn-i Mehmed Efendi ibn-i 
Mustafa'nın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Bedriye Hâtûn ibnet-i Ahmed Efendi ve mezkûr medîne-i Siird'de 
ârâm-sâz Nizamiye otuz birinci alayının üçüncü taburunun üçüncü bölüğü kanun çavuş er karındaşı Faik Efendi ve 
gâ’ibetân ani’l-meclis kız karındaşları Nazife ve Gül Hâtûnlara münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir 
ve mütehakkık oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun duyûnu terekesinden ezyed olup verese taraflarından dahi 
istihlâs edilmemekle lede'l-müzâyede bey‘ ve fürûht olunan esmân-ı hâsılası beyne'l-guramâ alâ-tarîki'l-garâme 
ashâb-ı hukûk beynlerine tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûr defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hasır, 6 aded, 11 
guruş 

Soba ma‘a boru, 5 
aded, 20 guruş 

Sac, 1 aded, 5 guruş Çilte, 1 aded, 15 guruş 
Diğer şilte ma‘a 
yasdık, 2 aded, 8 
guruş 

Halı, 1 aded 
91 guruş 

Kilim, 1 aded 
75 guruş 

Şemdinan kilim 
seccâdesi, 1 aded 
46 guruş 

Kilim, 1 aded 
70 guruş 

Kapaklı setre ma‘a 
pantolon 
120 guruş 

Çuha kaput, 1 aded 
165 guruş 

Fanila-don, 1 aded 
7 guruş 

Kaloç potin, 1 aded 
62 guruş 

Kahve takımı, 1 aded 
10 guruş 20 para 

Müsta‘mel setre 
ma‘a pantolon ve 
yelek 
36 guruş 

Tencere, 1 aded 
7 guruş 20 para 

Çatal, 5 aded ma‘a 
kaşık, 3 aded 
8 guruş 

Satur, 1 aded 
4 guruş 10 para 

Kılıç kayışı, 1 aded 
11 guruş 

Kapaklı tas, 1 aded 
7 guruş 20 para 

Şam‘dân, 1 aded 
7 guruş 

Müsta‘mel kaput, 1 
aded 
30 guruş 

Çay tabağı ma‘a cezve 
ve tepsi 
20 guruş 

Çizme, 1 aded 
6 guruş 20 para 

Bakır tepsi, 1 aded 
33 guruş 

Bakır tava, 1 aded 
6 guruş 

Muskılı tenekesi, 1 
aded 
2 guruş 

İspirto takımı, 1 aded 
10 guruş 10 para 

Boğça, 2 aded ma‘a 
torba, 1 aded 
3 guruş 30 para 

Bıçak ve keser 
2 guruş 

Pamuk yasdık, 2 aded 
9 guruş 

Gümüş sâ‘at, 1 aded 
150 guruş 20 para 

Merkeb, 1 re’s 
410 guruş 

Kısrak, 1 re’s 
280 guruş 

Yekûnü't-tereke: 1750 guruş. 
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Minhe'l-ihrâcât: 

Dellâliyye 
35 guruş 

Eşyâ-i mebî‘anın 
hâneden çarşuya 
nakliyyesi 
5 guruş 10 para 

Satılan mezkûr bir re’s 
merkeb ve bir re’s 
kısrağın on günlük 
masârıfâtı 
27 guruş 30 para 

Pul esmânı 
2 guruş 30 para 

Kaydiyyesi 
2 guruş 10 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 72 guruş. 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-guramâ: 

Deyn-i mehr-i mü’eccel-i müsbet li'z-zevceti'l-mezbûre 
Bedriye Hâtûn be-şehâdeti Müdîr-i Telgraf-ı Livâ-i Siird 
Hacı İbrahim Efendi ibn-i Muharrem ve Başkâtib-i 
Muhâsebe Nazım Efendi ibn-i Hoca Hüseyin ve ba‘de't-
tezkiye ve't-tahlîf ve'l-hükm 
Asıl deyni: 2500 guruş 
Bi'l-garâme hisse-i musîbesi: 1187 guruş 20 para 

Deyn-i müsbet Hacı Ömer ve Hacı Hamza an semen-i eşyâ-
i mebî‘a be-şehâdeti Hacı Abdülmecid Efendi ibn-i Mevlüd 
Efendi ve Mustafa Efendi ibn-i Seyyid Hamid ve ba‘de't-
tezkiye ve't-tahlîf ve'l-hükm 
Asıl deyni: 579 guruş 
Bi'l-garâme hisse-i musîbesi: 275 guruş 1 para 

Deyn-i müsbet Asih veled-i Anton an-semen-i eşyâ-i 
mebî‘a be-şehâdeti Osman Ağa ibn-i Dursun ve Ali ibn-i 
Ahmed ve ba‘de't-tezkiye ve't-tahlîf ve'l-hükm 
Asıl deyni: 300 guruş 
Bi'l-garâme hisse-i musîbesi: 142 guruş 20 para 

Deyn-i müsbet Binaf ibn-i Hacı Mehmed an-bedeli îcâr-ı 
menzil be-şehâdeti Abdal ve Fethullah ibney-i Hızır bin 
Halil ba‘de't-tezkiye ve't-tahlîf ve'l-hükm 
Asıl deyni: 76 guruş 
Bi'l-garâme hisse-i musîbesi: 36 guruş 4 para 

[sh: 138] 
Deyn-i müsbet İsmail bin Hamido an-semen-i eşyâ-i mebî‘a 
be-şehâdeti Binaf bin Hacı Süleyman ve Alo bin Ömer 
Kürdi ba‘de't-tezkiye ve't-tahlîf ve'l-hükm 
Asıl deyni: 44 guruş 
Bi'l-garâme hisse-i musîbesi: 20 guruş 36 para 

Deyn-i müsbet Abdo Kürdi an-ücret-i celbü'l-mâ’ be-
şehâdeti Behlül bin Hacı Berho ve Mahmud bin Aliso ve 
ba‘de't-tezkiye ve't-tahlîf ve'l-hükm 
Asıl deyni: 25 guruş 
Bi'l-garâme hisse-i musîbesi: 11 guruş 35 para  

Kesr beyne'l-guramâ: 204 para. 
Müteveffâ-yı mezbûr Hamdi Efendi'nin bâlâda murakkam tereke-i mebî‘ası esmânı bâlâ-yı ihrâcâtda 

muharrer olduğu üzre bi-tarîki'l-garâme duyûn-ı müsbetesiyle masârıf-ı lâzımesine sarf olunup veresesine taksîm 
içün bi rnesne bâkî kalmadığı işbu mahalle şer‘ verilerek temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 138 
Hüküm No : 278 
Tarihi : 19 Şaban 1314 
Numara : 85 
An asl medîne-i medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi ahâlîsinden olup ahîran medîne-i Bitlis 

Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan nefs-i Muş'da ârâm-sâz Nizamiye otuz ikinci alayının ikinci taburunun ikinci 
bölüğü efrâdından iken bundam akdem fevt olan Tmehm bin Usta Murad bin Mahmud'un babası ve ber-vech-i âtî 
vârisi olduğunu iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl mezbûr Usta Murad medîne-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nde ma‘kûd 
meclis-i şer‘-i münîrde Şeyh Halef Mahallesi'nde sâkin Hüseyin Ağa ibn-i Ali muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i 
kelâm edüp oğlum ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Mehmed'in verâseti asûbet-i nesebiyye cihetinden benimle 
gâ’ibât-ı ani'l-meclisanası Rendi ibnet-i Ömer Şeref ve zevce-i menkûha-i metrûkesi Huriye Hâtûn ibnet-i Abdülaziz 
ve sulbiye sağîre kızları Hediye ve Behiye'ye münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsları yirmi yedi sehmden olup 
sihâm-ı mezkûreden dört sehmi bana ve dört sehmi de anası mezbûre Rendi Hâtûn'a ve üç sehmi zevce-i mezbûre 
Huriye Hâtûn'a ve sekiz sehmden cem‘an on altı sehmi bintân-ı mezbûretân Hediye ve Behiye'ye musîbe olmağla 
binâ’en-aleyh oğlum ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Mehmed'in hayâtında mezbûr Hüseyin Ağa zimmetinde 
cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan yirmi yedi guruşu kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt olup verâseti 
mesele-i mîrâsımız vechile bize münhasıra bulunmağla ber-tashîh-i mezkûr benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet 
eden dört guruşu mezbûr Hüseyin Ağa'dan hâlen taleb ederim deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr Hüseyin Ağa 
dahi cevâbında meblağ-ı karz-ı mezkûr yirmi yedi guruş zimmetinde müteveffâ-yı mezbûra deyni olduğunu tâyi‘an 
ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp müdde‘î-i mezbûrun mâ‘adâ ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âlarını külliyen inkâr 
etmekle müdde‘î-i mezbûr Usta Murad'ın verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği her biri mezkûr 
Kasar Mahallesi'nde sâkinler Đsmail bin Mehmed Đzo ve Derviş bin Abdi Şemsi nâmân kimesneler li-ecli'ş-şehâde 
meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr Hüseyin Ağa muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd 
olunduklarında mezkûr medîne-i Muş'd ârâm-sâz Nizamiye otuz ikinci alayının ikinci taburunun ikinci bölüğü 
efrâdından iken bundan akdem fevt olan Mehmed bin Usta Murad bin Mahmud'un verâseti asûbet-i nesebiye 
cihetinden müdde‘î-i hâzır-ı mezbûr babası Usta Murad ile gâ’ibât-ı ani'l-meclis zevce-i menkûha-i metrûkesi Huriye 
Hâtûn ibnet-i Abdülaziz ve anası mezbûre Rendi Hâtûn ibnet-i Şeref ve sulbiye sağîre kızları Hediye ve Behiye'ye 
münhasıra olup bunlardan başka vârisi ve terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur ve gâ’ibât-ı mezbûrâtın zâtlarını bi'l-
ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifleriz biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-
ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet eylediklerinde şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına tevfîkan 
mensûb oldukları mezkûr Kasar Mahallesi imâmı Salih Efendi ibn-i Hoca Abdülferid Efendi bin Hacı Mehmed Efendi 
ve (*)muhtârı Đsa [sh: 139]  bin Yasin bin Ahmed nâmân kimesnelerden sırran ba‘dehû Varaz Mahallesi'nde sâkin 
Seyyid Zeynelabidin bin Seyyid Abdürrezzak bin Seyyid Mehmed ve Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin Abdullah bin 
Seyyid Hasan bin Seyyid Yasin nâmân kimesnelerden dahi bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-
şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup şehâdetleri makbûle olmağın müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset 
müdde‘âsına hükm ve tenbîh olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 
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Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ aşer min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 139 
Hüküm No : 279 
Tarihi : 12 Zilkada 1314 
Numara : 86 
Mesele: 4*5=20 sehm 
Fatıma bint-i Molla Mehmed 

Zevc Ali bin Haso İbn Hamido İbn Şükrü Bint Mercani  
1 6 6 3  
5 - - -  
5 - - -  

 

Mesele: 5 sehm 
Zevc mezbûr Ali 

İbn mezbûr Hamido İbn mezbûr Şükrü Bint mezbûre Mercani 

2 2 1 

6 6 3 

8 8 4 

Varaz Mahallesi'nde sâkin iken fevt olan Fatıma Hâtûn ibnet-i Molla Mehmed'in verâseti zevci Ali bin Haso 
ve sulbî kebîr oğulları Hamido ve Şükrü ve sulbiye-i kebîre kızı Mercani Hâtûn'a münhasıra ve ba‘dehû kable'l-
kısme mezbûr Ali fevt olup verâseti yine mezbûrûn Hamido ve Şükrü ve Mercani Hâtûn'a münhasıra ve bi-hükmi'l-
münâsahati'ş-şer‘iyye mesele-i mîrâsları yirmi sehmden olup sihâm-ı mezkûreden sekiz sehmden cem‘an on altdı 
sehmi mezbûrân Hamido ve Şükrü Ağalara ve dört sehmi bint-i mezbûre Mercani Hâtûn'a musîbe olduğunu 
mübeyyin müzekkere-i şer‘iyyedir. 

Fî 12 Zi'l-ka‘de sene [1]314. 

*** 
Sahife No : 139 
Hüküm No : 280 
Tarihi : 12 Zilkade 1314 
Numara : 87 
Mesele: 8 sehm 
Molla Yusuf bin Molla Mehmed 

Zevce Hüsnayi bint-i Mehmed Ağa 
1 

İbn Mahmud 
7 

Varaz Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan Molla Yusuf bin Molla Mahmud'un verâseti zevce-i 
menkûha-i metrûkesi Hüsnayi bint-i Mehmed Ağa ve sulbî kebîr oğlu Mahmud Ağa'ya münhasıra ve tashîh-i 
mesele-i mîrâsları sekiz sehmden olup sihâm-ı mezkûreden bir sehmi mezbûre Hüsnayi Hâtûn'a ve yedi sehmi ibn-i 
mezbûr Mahmud Ağa'ya musîbe olduğunu mübeyyin müzekkire-i resmiyedir. 

Fî 12 Zi'l-ka‘de sene [1]314. 

*** 
Sahife No : 139 
Hüküm No : 281 
Tarihi : 15 Zilkade 1314 
Numara : 88 
Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki: 
Merkez-i livâ olanh medîne-i Siird kurâsından Tillo karyesi mahallâtından Şeyh Đsmail Fakirullah 

Mahallesi'nde sâkin iken işbu târîh-i i‘lâmdan üç sene mukaddem fevt olap Şeyh Hamid bin Şeyh Ali bin Şeyh 
Hamid'in sulbî kebîr oğlu ve ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘â eden mahalle-i mezkûre ahâlîsinden sâhib-i arz-ı 
hâl Şeyh Ali bin el-mezbûr Şeyh Hamid bin Şeyh Ali medîne-i mezkûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada 
ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde bedelât-ı câ’i'l-beyâna vaz‘-ı yedi ber-nehci-i şer‘î sâbit ve mütahakkık [sh: 140]  olan 
livâ-i mezkûr muhâsebeci vekîli Ahmed Hamdi ibn-i Rüstem Ağa tarafından bi'l-vekâle bâ-tezkire-i resmiye huzûr-ı 
şerîf- şerîfe i‘zâm olunup da‘vâ-yı âti'z-zikrde husûmeti kıbel-i şer‘-i şerîfden re’y olunan muhâsebe ketebesinden 
Halil Efendi ibn-i Đsmail muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Hamid bin 
Şeyh Ali bin Şeyh Hamid benim babam olup babamız ismi mezbûr Şeyh Hamid ve dedemiz ismi Şeyh Ali ve 
vâlidemiz ismi Halime bint-i Şeyh Kasım ve maskat-ı re’sleri mezkûr Tillo karyesi olmağla ol vechile müteveffâ-yı 
mezbûr Şeyh Hamid'in verâseti asûbet-i nesebiye cihetinden benimle zevce-i menkûha-i metrûkesi anamız gâ’ibet-i 
ani'l-meclis mezbûr Halime ve sulbî kebîr oğlu er karındaşım kezâlik gâ’ib ani’l-meclis Şeyh Mehmed ve sulbiye 
kebîre kızı kezâlik gâ’ibet-i ani'l-meclis Meryem Hâtûn'a münhasıra olup lâkin mezkûr Tillo karyesinde defîn-i hâk-ı 
ıtır-nak olan cedd-i a‘lâmız e‘azze-i kirâmdan Şeyh Đsmail Fakirullah kuddise sırruhû hazretlerinin hângâh-ı şerîfine 
merbût emlâk ve arâzî-i mevkûfe mevkûfe şart-ı vâkıf ve te‘âmül-i kadîm vechile müşârun-ileyhin evlâd ve zürriyât-ı 
zükûruna meşrûta ve muhassas bulunmağla emlâk ve arâzî-i mevkûfe-i mezkûre dâhilinde bulunan memâlih 
bedelâtı olmak üzre nısf ve hums tenzîlinden sonra takdîr edilen ma‘lûmü'l-mikdâr mebâliğ de kezâlik te‘âmül-i 
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kadîm vechile ve ahîran Mâliye Nezâret-i Celîlesi'nden şeref-vârid olup huzûr-ı şer‘-i şerîfde kırâ’et olunan bin üç 
yüz dört sene-i Mâliyesi'nin şehr-i Nisanı'nın on yedinci günü târîhiyle müverrah ve otuz iki numaro ile murakkam 
emirnâme-i âlî mûcebince evlâd ve zürriyât-ı zükûru beyninde hisseleri vech üzre münkasim olup mûrisimiz 
müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Hamid Efendi'nin muhâsebe-i livâdan mevrûd kezâlik kırâ’et olunan bin üç yüz on üç 
sene-i Mâliyesi'nin şehr-i Martı'nın yirmi altıncı günü târîhiyle müverrah ve doksan yedi numro ile murakkam tezkire-i 
resmiyye nâtık olduğu üzre senevî yüz yetmiş beş guruşdan ibâret olup müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Hamid Efendi'nin 
hayâtında hisse-i mezkûresini beher sene Siird Sancağı Mâl Sandığı'ndan ahz u istîfâ etmekde iken ber-vech-i 
muharrer fevt olup benimle zikri sebkat eden mezbûr Şeyh Mehmed'den başka verese-i zükûru olmamağla hisse-i 
meblağ-ı mezkûr müteveffâ-yı mezbûr mahlûlünden hasran benimle mezbûr Şeyh Mehmed Efendi'ye seviyyen 
müntakil olmuş ve müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Mehmed üç yüz on bir senesinde fevt olup târîh-i mezkûrdan berü 
terâküm eden üç sene bedelât-ı mezkûreden hissesi olan cem‘an beş yüz yirmi beş guruş hâlâ livâ-i mezkûr 
muhâsebeci vekîli müvekkil-i mûmâ-ileyh bulunan izzetlü Ahmed Efendi vaz‘-ı yed eder olmağla su’âl olunup 
meblağ-ı mezkûr beş yüz yermi beş guruşu hâlen ve ba‘demâ beher sene takâsît-i mu‘ayyenesi hulûlünde hisse-i 
mezkûreyi bize edâ ve teslîme müvekkil-i mûmâ-ileyhe izâfetle vekîl-i mûmâ-ileyh Halil Efendi'ye tenbîh olunmak 
matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde vekîl-i mûmâ-ileyh dahi cevâbında bedelât-ı mezkûreden müteveffâ-yı mezbûr 
Şeyh Hamid Efendi'nin senevî yüz yetmiş beş guruş hissesi olduğunu ve mezbûr Şeyh Mehmed'in târîh-i mezkûrda 
vefâtı hasebiyle hisse-i meblağ-ı mezkûr kimesneye verilmeyüp üç yüz on bir ve on iki ve on üç sene-i Mâliyelerinde 
terâküm eden beş yüz yirmi beş guruşu müvekkil-i mûmâ-ileyhin hasbe'l-me’mûriye vaz‘-ı yedini tâyi‘an ve kat‘iyyen 
ikrâr u i‘tirâf edüp mâ‘adâ müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âlarını külliyen inkâr etmekle 
müdde‘î-i mezbûr Şeyh Ali Efendi'nin verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği her biri Re’s 
Mahallesi'nde sâkinler Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağa bin Ahmed ve Hacı Yusuf bin Mehmed bin Bekir nâmân 
kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘â-aleyh vekîl-i mûmâ-ileyh Halil Efendi 
muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında işbu müdde‘î-i mezbûr Şeyh Ali müteveffâ-yı mezbûr Şeyh 
Hamid'in sulbî kebîr oğlu olup babası ismi Şeyh Hamid ve dedesi ismi Şeyh Ali ve vâlidesi ismi Halime bint-i Şeyh 
Kasım ve maskat-ı re’sleri mezkûr Tillo karyesi olup ol vechile müteveffâ-yı mezbûrun verâseti asûbet-i nesebiyye 
cihetinden sulbî kebîr oğlu müdde‘î-i mezbûr Şeyh Ali ve zevce-i menkûha-i metrûkesi gâ’ibet-i ani'l-meclis mezbûre 
Halime Hâtûn'a ve sulbî kebîr oğlu kezâlik gâ’ib ani’l-meclis Şeyh Mehmed ve sulbiye kebîre kızı kezâlik gâ’ibet-i 
ani'l-meclis Meryem Hâtûn'a münhasıra olup lâkin mezkûr Tillo karyesinde defîn-i hâk-ı ıtır-nâk olan Şeyh Đsmail 
Fakirullah kuddise sırruhû hazretlerinin hângâh-ı şerîfine merbût bi'l-cümle emlak ve arâzî-i mevkûfe dâhilinde 
bulunan memâlih bedelâtı dahi azîz-i müşârun-ileyhin evlâd ve zürriyât-ı zükûruna meşrût ve muhassas olup 
verese-i inâs müstesnâ idüğinden arâzî-i mevkûfe dâhilinde bulunan memâlih bedelâtı azîz-i müşârun-ileyhin 
zürriyât-ı zükûru beynlerinde hisse-i irsiyyeleri vech üzre taksîm olunagelmekde olup müteveffâ-yı mezbûrun 
verese-i zükûru da ber-minvâl-i muharrer sulbî kebîr oğlu müdde‘î-i mezbûr Şeyh Ali ile gâ’ib ani’l-meclis Şeyh 
Mehmed Efendilerden ibâret olup bunlardan başka verese-i zükûru olmamağla [sh: 141]  binâ’en-aleyh müteveffâ-yı 
mezbûr Şeyh Hamid Efendi'nin emlâk ve ariz-i mevkûfe-i mezkûre dâhilinde bulunan memâlih bedelatından senevî 
hissesi olan yüz yetmiş beş guruş ber-nehc-i te‘âmül-i kadîm mezbûrân Şeyh Ali ve Şeyh Mehmed Efendilere 
müntakil olup mezbûrândan başka müstahıkk-ı âharı yokdur biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz 
deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etdiklerinde usûl-i mevzû‘asına 
tevfîkan şâhidân-ı mezbûrân Ahmed Efendi ve Hacı Yusuf mensûb oldukları mezkûr Re’s Mahallesi imâmı Molla 
Mehmed Efendi ibn-i Molla Hasan el-Kâdî ve (*)muhtârı Yasin bin Heşo Aşini nâmân kimesnelerden evvelâ bâ-
varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû Soyka Mahallesi'nde sâkin Mustafa Efendi bin Seyyid Hamid bin Hacı Hasan ve 
Nazif Mahallesi'nde sâkin Rüstem Ağa ibn-i Đsa bin Sûfî Hasan'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve 
makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup şehâdetleri makbûl olmağın mûcebince müdde‘î-i mezbûr Şeyh Ali 
Efendi'nin ber-vech-i muharrer verâsetiyle bedelât-ı mezkûreden müteveffâ-yı mezbûrun hisse-i mezkûresinin 
mezbûrân Şeyh Ali ve Şeyh Mehmed'e intikâli müdde‘âlarına ba‘de'l-hükmi'ş-şer‘î vekîl-i mûmâ-ileyhin sâlifü'l-beyân 
ikrâr u i‘tirâfı mûcebince müvekkili muhâsebeci vekîli mûmâ-ileyh Hacı Ahmed Efendi'nin vâzı‘u'l-yed olduğu 
meblağ-ı mezkûr beş yüz yirmi beş guruşu hâlen ve ba‘demâ da hisse-i mezkûreyi takâsît-i mu‘ayyenesi hulûlünde 
mezbûrân Şeyh Ali ve Şeyh Mehmed Efendilere edâ ve teslîme müvekkil-i mûmâ-ileyhe izâfetle vekîl-i mûmâ-ileyh 
Halil Efendi'ye tenbîh olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehri Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 141 
Hüküm No : 282 
Tarihi : 15 Zilkade 1314 
Numara : 89 
Medîne-i Siird mahallâtından Bayırzukak Mahallesi'nde sâkine zâtı Re’s Mahallesi'nde sâkin Ahmed bin 

Kato ve Natif Mahallesi'nde sâkin Hacı ism bin Hacı Salih ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Emine Hâtûn ibnet-i Salih medîne-i 
mezkûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezbûr Salih bin 
Ali mahzarında takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm edüp zevc-i dâhilim olup mezkûr Bayırzukak Mahallesi'nde sâkin 
iken bundan akdem fevt olan Ahmed bin Hacı Halil Aliki zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdün-aleyh mehr-i mü’eccel 
alacak hakkım olan beş yüz guruşun te’diyesine zevcim mezbûr Ahmed'in hayâtında pederi mahalle-i mezkûrede 
sâkin gâ’ib ani’l-meclis mezbûr Hacı Alil Aliki nâm kimesne kefîl bi'l-mâl ve dâmin olduğundan mehr-i mü’eccel 
meblağ-ı mezkûru kefâleti hasebiyle mezbûr Hacı Halil'den taleb ve da‘vâya ve ahz u kabza ve zevcim müteveffâ-yı 
mezbûr Ahmed'in firâşından hâsıla ve benden mütevellide üç yaşında Azizi nâmında bir sağîre kızım hâlen hucr u 
terbiyemde olup müteveffâ-yı mezbûr mâl ıtlâk olunur nesne terk etmediği gibi sağîre-i mezbûrenin ayruca bir mâlı 
olmadığından nafakaya muhtâce ve ben dahi yine müteveffâ-yı mezbûrun firâşından hâmile olmamla tevellüd 
edecek veled içün dahi nafakaya ihtiyâc-ı zarûrî olduğuna mebnî min aleyhi'n-nafaka olan müteveffâ-yı mezbûrun 
babası ve sağîrenin ceddi gâ’ib-i mezbûr Hacı Halil üzerine kıbel-i şer‘-i şerîfden kadr-ı ma‘rûf nafaka farz ve takdîr 
etdirmesine ve terâküm edecek nafakâtı ahz u kabza ve bi'l-cümle makbûzu bana irsâl ve îsâle mezkûr nafaka ve 
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mehr meselelerinden dolayı mezbûr Hacı Halil ve sâ’ir îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyyede müdde‘î ve 
müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba 
ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve evrâk-ı resmiyyeyi 
teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u 
ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan 
mûmâ-ileyh Salih bin Ali'yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn 
eylediğinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 
etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâmis aşer min şehri Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 141 
Hüküm No : 283 
Tarihi : 26 Zilkade 1314 
Numara : 90 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîri içün kıbel-i şer‘-i şerîf-i enverden me’zûnen i‘zâm 

kılınan livâ mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Ömer Efendi dâ‘îleri Bitlis [sh: 142]  Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan 
medîne-i Siird mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi'nde kâ’in Mehmed bin Bekir'in (*)hânesine varup mahalle-i 
mezkûreli Abdülaziz ve Yusuf ibney-i Mehmed ve Halil ibn-i Ahmed hâzırûn oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i 
kavîm eylediğinde mahalle-i mezkûrede sâkin iken bundan akdem fevt olan Đsmail bin Molla Abdullah'ın verâseti 
zevce-i menkûha-i metrûkesi Halime bint-i Mehmed ve sulbiye kebîre kızları Atike ve Fatıma ve sulbiye sağîre kızı 
Hadiye'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdon sonra vârisetân-ı kebîretân-ı 
mezbûretân zâtları hâzırûn-ı mezbûrûn ta‘rîfleriyle mu‘arrefetân bâ‘iseti hâze'l-vesîka Atike ve Fatıma Hâtûnlar 
mezkûr medîne-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'ne mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Bayırzukak 
Mahallesi'nde sâkin Musa Efendi ibn-i Đbrahim Işana mahzarında her biri takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm edüp Kasar 
Mahallesi'nde sâkin Halil Bey bin Paşo Bey nâm kimesne tarafından Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nde aleyhimize 
ikâme edilen hâne iştirası da‘vâsından dolayı mezbûr Halil Bey ve sâ’ir îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkim-i 
şer‘iyye ve nizâmiyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve 
i‘âdeten ve tashîlen muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve ikâme 
ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya 
vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-
hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımızdan mezbûr Musa Efendi'yi vekâlet-i âmme-i 
mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 
hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylediğini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde istimâ‘ ve ketb 
ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehri Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfe li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 142 
Hüküm No : 284 
Tarihi : 2 Zilhicce 1314 
Numara : 91 
Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn-ı Mülûkâne'ye mülhak evkâfdan Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan 

medîne-i Siird civârında vâki‘ Sur Çeşmesi evkâfının ber-vech-i hasbî tevliyet vazîfesi medîne-i mezkûr 
mahallâtından Soyka Mahallesi'nde sâkin Hacı Halil bin Hacı Hüseyin Aliki nâm kimesnenin uhdesinde iken mezbûr 
Hacı Halil gâyet müsinn ve alîlü'l-vücûd olup hıdmet-i tevliyet-i mezkûreyi îfâdan âciz olmağla tevliyet-i mezkûreden 
bu kerre bâ-arz-ı hâl isti‘fâ ve kasr-ı yed etmekle yeri hâlî ve hıdmet-i lâzımesi mu‘attala kalmış ve hıdmet-i tevliyet-i 
mezkûreyi ber-vech-i hasbî îfâ edecek kimesne tâlib bulunmamış olduğundan işbu bâ‘isü'l-kitâb Varaz Mahallesi'nde 
sâkin Seyyid Zeynelabidin bin Seyyid Abdürrezzak nâm kimesne afîf ve müstakîm ve emîn ve umur-ı tevliyeti idâre 
ve rü’yete ezher cihet muktedir olup ve vakf-ı mezkûrun gallât-ı seneviyesine ve umûr ve mesâlihinin kesretine göre 
mûmâ-ileyh Seyyid Zeynelabidin'e senevî ecr-i misl olarak yüz elli guruş vazîfe tahsîs ve ta‘yîni vakf-ı mezkûr 
hakkında ezher cihet evlâ ve enfa‘ olduğu medîne-i mezbûre Evkâf Müdîri Hüseyin Efendi ibn-i Mahmud Efendi dahi 
hâzır olduğu hâlde medîne-i mezkûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde her 
biri Sur Mahallesi'nde sâkinler Đsa bin Hacı Hamza ve Musa bin Abdülkerim ve Kasım bin Reşo ve Varaz 
Mahallesi'nde sâkinler Sadullah bin Esmer ve Süleyman bin Molla Bekir ve Hüseyin bin Salih ve Şeyh Halef 
Mahallesi'nde sâkin Hüseyin bin Ali nâmûn sikât-ı sahîhatü'l-kelimâtın alâ-tarîki'ş-şehâde ihbârlarıyla lede'ş-şer‘i'l-
enver zâhir ve mütehakkık olmağın mûcebince hâkim-i muvakki‘-i ale'l-kitâb tubâ-leh ve hüsn-i me’âb efendi 
hazretleri dahi vech-i şer‘î üzre senevî ecr-i misl olan yüz elli guruş vazîfe ile mezbûr Seyyid Zeynelabidin'in vakf-ı 
mezkûr içün mütevellî nasb u ta‘yîn eylediğinde ol dahi tevliyet-i mezkûreyi vech-i muharrer üzre kabûl ve hıdmet-i 
lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin vâki‘u'l-hâl hıfzan li'l-makâl bi'l-ibtigâ ketb ü imla 
olundur. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sânî min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti [sh: 143] erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
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Sahife No : 143 
Hüküm No : 285 
Tarihi : 4 Zilhicce 1314 
Numara : 92 
Medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi'nde sâkine zâtı mahalle-i mezkûrede sâkin Ahmed Efendi ibn-

i Hacı Mehmed Şerif ve Hüseyin Ağa ibn-i Ali ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Saliha Hatin ibnet-i Abdürrezzak medîne-i 
mezkûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde Re’s Mahallesi'nde sâkin Ahmed 
Efendi ibn-i Bekir Ağa mahzarında takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm edüp zevc-i dâhilim olup mezkûr medîne-i Siird'e 
tâbi‘ Alenze karyesi mahallâtından Şeyh Osman Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan Abdülkerim bin 
Musa Receb zimmetinde mütekarrar ve ma‘kûdün-aleyh mehr-i mü’eccelim olan altı yüz elli guruşu ve zevcim ve 
mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Abdülkerim'in menkûl ve gayr-i menkûl bi'l-cümle terekesinden mesele-i mîrâsımız 
vechile benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyemi ve benim yedimde müstakıllen mâlım ve mülküm iken fuzûlen ve tegallüben 
yedimden ahz ve zabt eylediği gümüşden ma‘mûl bir aded tepelik ve bir aded küpeleri müteveffâ-yı mezbûrun 
terekesiyle mezkûr tepelik ve küpelere el-yevm vâzı‘atü'l-yed olan müteveffâ-yı mezbûrun anası Zeliha Hâtûn ibnet-i 
Đsmail'den taleb ve da‘vâya ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve 
nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen muhâkeme ve muhâsama ve 
redd-i cevâba ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve sulh ve birâya ve ahz u kabza ve bi'l-cümle 
makbûzunu bana irsâl ve îsâle ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan işbu 
Ahmed Efendi'yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediğinde ol 
dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ 
bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'r-râbi‘ min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 143 
Hüküm No : 286 
Tarihi : 6 Zilhicce 1314 
Numara : 93 
Târîh-i Hicret-i Nebeviyye alâ-sâhibihâ efdalü's-selâm ve ekmelü't-tahiyyenin işbu bin üç yüz on dört sene-i 

Hicriyyesi şehr-i Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfesi'nin selhi add olunan Pazar günü akşamı ki Pazartesi gecesi ba‘de'l-gurûb 
matla‘-ı ehille olan ufk-ı garbîde ufukdan bir mızrak irtifâ‘ında iki başları kıbleye müteveccih olup semâda sihâb 
bulunduğu hâlde beyne's-semâteyn Câmi‘u'l-Kebîr damında hilâl-i Zi'l-hicceti'ş-şerîfe'yi re’yü'l-ayn müşâhade eyledik 
deyü câmi‘-i mezkûr civârında bulunan Nazif Mahallesi'nde sâkin Abdüllatif Efendi ibn-i Sûfî Merhamo bin Reşo ve 
Karakol Mahallesi'nde sâkin Ahmed Efendi bin Hacı Mehmed Şemdin nâmân kimesneler meclis-i şer‘-i şerîf-i 
enverde edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye etmeleriyle şâhidân-ı mezbûrân ba‘de't-ta‘dîl ve't-tezkiye şehâdetleri makbûle 
olmağla binâ’en-aley gurre-i Zi'l-hicceti'ş-şerîfe yarınki Pazartesi gününden olduğu tescîl-i şer‘î olmağın mûcebince 
mezkûr şehr-i Zi'l-hicceti'ş-şerîfe'nin dokuzuncu Salı günü yevm-i arefe ve ferdâsı onuncu Çarşanba günü îd-i edhâ-
yı meyâmin-mutâyâ olmak iktizâ eylediği huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis min şehri Zi'l-hicceti'ş-şerîfe li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 144 
Hüküm No : 287 
Tarihi : 1314 
Numara : 94 
Musa bin Ömer 
Mesele: 8*4=32*18= 576 sehm 

Zevce Havva bint-i Şeyh 
Mehmed 

İbn Abdülferid Bint Hadice Bint Hanımi 

4*18=32*4=72 14*18=252 7*18=126 7 

Bint-i mezbûre Hanımi 
Mesele: 6*3=18 sehm 

Ümm-i mezbûre Havva 
7=21+72=93 

Ah-i mezbûr Abdülferid 
10*7=70+252=322 

Uht-i mezbûre Hadice 
5*7=35+126=161 

Kasar Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan Musa bin Ömer'in verâseti zevce-i menkûha-i 
metrûkesi Havva ibnet-i Şeyh Mehmed ve sulbî kebîr oğlu Abdülferid ve sulbiye kebîre kızları Hadice ve Hanımi'ye 
münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme bint-i mezbûre Hanımi dahi fevt edüp verâseti ümmü mezbûre Havva ve 
karındaşı mezbûr Abdülferid'e ve kız karındaşı mezbûre Hadice'ye münhasıra ve bi-hükmi'l-münâsahati'ş-şer‘iyye 
mesele-i mîrâsları beş yüz yetmiş altı sehmden olup sihâm-ı mezkûreden doksan üç sehmi mezbûre Havva Hâtûn'a 
ve üç yüz yirmi iki sehmi mezbûr Abdülferid'e ve yüz yetmiş bir sehmi mezbûre Hadice Hâtûn'a musîbe olduğunu 
mübeyyin müzekkere-i şer‘iyyedir. 

*** 
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Sahife No : 144 
Hüküm No : 288 
Tarihi : 12 Muharrem 1315 
Numara : 95 
Medîne-i Siird mahallâtından Soyka Mahallesi'nde sâkinler Abdullah bin Derviş ve Mehmed bin Ali Haso ve 

Musa bin Haso Habib ve Bayırzukak Mahallesi'nde sâkinler Yusuf ve Hamido ibney-i Abdullah Halo ve Şeyh Halef 
Mahallesi'nde sâkin Mustafa bin Abdülhamid nâmûn kesândan her biri medîne-i mezbûre mahkemes-i şer‘iyyesine 
mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezkûre mahallâtından Re’s Mahallesi'nde sâkin 
Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağa mahzarında her biri takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm edüp nefs-i Mardin kasabasında 
mukîm gâ’ib ani’l-meclis Amerikalı Mister Anders tarafından Siird'de i‘âne tevzî‘ine vekîl olmağla mezkûr Siird 
kasabasında sâkin iken bundan akdem katîlen fevt olan teb‘a-i Devlet-i Aliyye'den Mardinli Yosef Yona'nın gûyâ 
tarafımızdan üç yüz yetmiş lira gasb olunduğunu merkûm Mister Anders'in vekîli kezâlik Mardinli Yosef Krakile 
tarafından aleyhimize fuzûlî ve bi-gayrı hakkın iddi‘â olunmağla da‘vâ-yı mezkûre içün vekîl-i merkûm Yosef ve sâ’ir 
îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkimde müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen 
muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve i‘lâmât ahzıyla [sh: 
145] mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve sulh ve 
ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımızdan işbu hâzır-ı mûmâ-ileyh Ahmed 
Efendi'yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediklerinde ol dahi 
vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sânî aşer min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 145 
Hüküm No : 289 
Tarihi : [12 Muharrem 1315] 
Numara : 96 
An asl medîne-i Mardin mahallâtından Şeyh Seydullah Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin 

Ermeni Katolik milletinden olup medîne-i Siird mahallâtından Soyka Mahallesi'nde kâ’in Prut Kilisesi'nde sâkin iken 
bundan akdem katîlen fevt olan Yosef veled-i Zabota'nın verâseti her biri mezkûr Şeyh Seydullah Mahallesi'nde 
sâkinler gâ’ibûn ani’l-beled zevce-i metrûkesi Verdi veled-i Adam Đskender ve sulbî kebîr oğulları Hanna ve Cercis 
ve sulbî sağîr oğlu Hayim ve sulbiye sağîre kızı Meyze'ye münhasıra olup verese-i merkûmeden zâtı mu‘arrefe 
zevce-i merkûme Verdi ile ibn-i kebîr merkûm Cercis'den her biri asâleten ve ibn-i kebîr merkûm Hanna kendü 
nefsinden asâleten ve sağîrân-ı merkûmân Hayim ve Meyze taraflarından vesâyeten meyyit-i merkûmun mezkûr 
medîne-i Siird'de bulunan terekesini ahz u kabza ve bi'l-cümle makbûzunu kendülerine irsâl ve îsâle zikr olunan 
medîne-i Mardin mahallâtından Nazif Mahallesi sâkinlerinden ve teb‘a-i devlet-i müşârun-ileyhânın millet-i 
mezkûresinden Yosef veled-i Asih Karakelle nâm kimesneyi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve 
nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledikleri sâlifü'l-beyân medîne-i Mardin Nâ’ibi Hüseyin Rüşdü Efendi ibn-i el-Hâc 
Ahmed Şakir imzâ ve mührüyle mümzâ ve mahtûm ve fî 3 Zi'l-hicce sene 1314 târîhiyle müverrah hüccet-i 
şer‘iyyeden müstebân oldukdan sonra tashîh-i mesele-i mîrâsları sekiz sehmden olup sihâm-ı mezkûreden bir 
sehmi zevce-i merkûme Verdi'ye ve ikişer sehmden cem‘an altı sehmi benûn-ı merkûmûn Hanna ve Cercis ve 
Hayim'e ve bir sehmi bint-i merkûme Meyze'ye musîbe olmağla vekîl-i merkûmun taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i 
şer‘le sûk-ı sultânîde lede'l-müzâyede bey‘ ve terkîm ve ba‘de ihrâci'l-masârıfi'l-lâzıme sahhu'l-bâkî beyne'l-
vereseti'l-merkûme bi'l-farîzati'ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan meyyit-i merkûmun terekesi defteridir ki ber-vech-i 
âtî zikr u beyân olunur. 

[Tahrîran fi'l-yevmi's-sânî aşer min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf.] 
Abanosdan ma‘mûl 
çevgan 
1 aded 
14 guruş 
20 para 

Şemsiye ma‘a kılıf ve 
erik ağacından ma‘mûl 
çubuk 
2 aded 
15 guruş 

Bağdad abası 
1 aded 
21 guruş 

Köhne kürk 
1 aded 
36 guruş 

Köhne sako 
 
1 aded 
4 guruş 

Rovelver ma‘a fişek 
11 aded 
180 guruş 

Köhne kürek 
1 aded 
6 guruş 20 para 

Bıçak ma‘a hançer 
20 guruş 

Çizme 
1 aded 
16 guruş 

Köhne potin 
1 aded 
25 guruş 

Köhne kundura 
1 aded 
18 guruş 

Tüfek 
1 aded 
26 guruş 

Faniladan mintan 
1 aded 
3 guruş 

Nimi 
1 aded 
6 guruş 

Kırbaç 
1 aded 
11 guruş 

Sinebend 
1 aded 
10 guruş 

At rişmesi 
1 aded 
4 guruş 20 para 

Çorab 
4 çift 
8 guruş 20 para 

Misk kutusu 
1 aded 
1 guruş 

Çinkodan tas 
1 aded 
2 guruş 20 para 

Köhne sako ma‘a 
köhne pantolon 
1 aded 
25 guruş 20 para 

Köhne pantolon 
2 aded 
4 guruş 20 para 

Köhne gömlek 
2 aded 
14 guruş 

Köhne fes 
1 aded 
3 guruş 

Kihne mintan 
2 aded 
yelek 
1 aded 
15 guruş 20 para 

Peşkir 
3 aded 
3 guruş 

Boğça 
1 aded 
Mendil 

Ayna ve sıgara 
tabakları 
2 aded 

Kaşık 
16 aded 
4 guruş 

[sh: 146] 
Kav çakmağı 
2 aded 
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4 aded 
Tel kemeri 
1 aded 
7 guruş 

10 guruş 11 guruş 20 para 

Hançer kayışı 
1 aded 
2 guruş 
20 para 

Sıgara tabağı 
1 aded 
2 guruş 

Tobra 
1 aded 
1 guruş 
20 para 

Mezamir 
1 aded 
İncil 
1 aded ma‘a mektûb 
zarfları 
20 guruş 

Sıgara 
2 aded ve tesbih 
1 aded 
2 guruş 

Yazı takımı 
1 aded 
1 guruş 20 para 

Kavlık 
1 aded 
1 guruş 

Gorçazen 
1 aded 
10 guruş 

Çifte tüfek 
1 aded 
70 guruş 

Köhne kaloç botin 
1 aded 
7 guruş 

Hurc 
1 aded 
25 guruş 

Bal 
3 batman 
6 guruş 

Badem 
1 batman 
10 guruş 

Kestane 
3 hisse 
5 guruş 

Kazvan sabunu 
30 parça 
30 guruş 

Pamuk cacim 
1 aded 
10 guruş 

Kapağı kırık sâ‘at 
1 aded 
20 guruş 

Kırık küpe 
1 teki 
60 guruş 

Kırık ceviz sandığı 
1 aded 
25 guruş 

Çul 
1 aded 
köhne ma‘reke 
1 aded 
20 guruş 

Doru rekli esb 
1 re’s 
370 guruş 

Kır renkli esb 
1 re’s 
200 guruş 

Gazyağı 
9 aded 
45 guruş 

İstanbul altunu 
1 aded 
31 guruş 

Bez ve kehribardan 
ma‘mûl yüzük ve 
kehribar parçaları ve 
köhne telis ve 
hurdevât 
23 guruş 

Nakd-i mevcûd 
5898 guruş 

Yekûnü't-tereke: 7486 guruş. 
Minhe'l-ihrâcât: 

Dellâliyyesi 
31 guruş 30 para 

Pul esmânı 
5 guruş 

Kaydiyyesi 
11 guruş 10 para 

Resm-i âdî 
186 guruş 

Yekûnü'l-ihrâcât: 234 guruş. 
Sahhu'l-bâkî li't-taksîmi beyne'l-verese: 7252 guruş. 
Mesele-i sümün 

Hisse-i zevce Verdi veled-i Adam 
İskender 
906 guruş 20 para 

Hisse-i ibn-i kebîr 
Hanna 
1813 guruş 

Hisse-i ibn-i kebîr 
Cercis 
1813 guruş 

Hisse-i ibn-i sağîr 
Hayim 
1813 

Hisse-i bint-i sağîre 
Meyze 
906 guruş 20 para 

Sernâme-i defterde isimleri muharrer verese-i merkûmeden zevce-i merkûme Verdi veled-i Adam 
Đskender'in bâlâda muharrer hisse-i irsiyye-i şer‘iyyesi olan dokuz yüz altı guruş yirmi para ve ibn-i kebîr merkûm 
Hanna'nın dahi kezâlik bâlâda muharrer hisse-i irsiyye-i şer‘iyyesi olan bin sekiz yüz on üç guruş ve diğer ibn-i kebîr 
merkûm Cercis'in dahi kezâlik bâlâda muharrer hisse-i irsiyye-i şer‘iyyesi olan bin sekiz yüz on üç guruş ve ibn-i 
sağîr merkûm Hayim'in dahi kezâlik bâlâda muharrer hisse-i irsiyye-i şer‘iyyesi olan bin sekiz yüz on üç guruş ve 
bint-i sağîre merkûme Meyze'nin dahi kezâlik bâlâda muharrer hisse-i irsiyye-i şer‘iyyesi olan dokuz yüz altı guruş 
yirmi para ki cem‘an yedi bin iki yüz elli iki guruşu müvekkileri verese-i merkûmûndan her birine irsâl ve îsâl eylemek 
üzre tamâmen ve kâmilen ahz u kabz ve istîfâ-yı hukûk eylediği vekîl-i merkûm Yosef veled-i Asih nâm kimesne 
huzûr-ı şer‘-i şerîfde tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf eylediği işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

*** 
Sahife No : 147 
Hüküm No : 290 
Tarihi : 24 Muharrem 1315 
Numara : 97 
Ahmed bin Muro 
Mesele: 2 sehm 

Li-ebeveyn ah Hasan 
1 

Ah li-ebeveyn Bayezid 
1 

Siird'e tâbi‘ Tülek karyesinde sâkin iken bundan akdem fevt olan Ahmed bin Muro'nun verâseti li-ebeveyn 
biraderleri Hasan ve Bayezid'e münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsları iki sehmden olup sihâm-ı mezkûreden bir 
sehmi mezbûr Hasan'a ve bir sehmi de mezbûr Bayezid'e musîbe olduğunu mübeyyin müzekkere-i şer‘iyyedir. 

Fî 24 Muharrem sene 1315. 

*** 
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Sahife No : 147 
Hüküm No : 291 
Tarihi : 3 Safer 1315 
Numara : 98 
Süleyman bin Seyyid Hamza 
Mesele: 3 sehm 

Ah li-ebeveyn Fettah 
2 

Uht li-ebeveyn Esma 
1 

Varaz Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan Süleyman bin Seyyid Hamza'nın verâseti li-
ebeveyn er karındaşı Fettah ve yine li-ebeveyn kız karındaşı Esma Hâtûn'a münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâslır 
üç sehmden olup sihâm-ı mezkûreden bir sehmi uht-i mezbûre Esma Hâtûn'a ve iki sehmi ah-i mezbûr Fettah'a 
musîbe olduğunu mübeyyin müzekkere-i şer‘iyyedir. 

Fî 3 Safer sene [1]315. 

*** 
Sahife No : 147 
Hüküm No : 292 
Tarihi : 3 Safer 1315 
Numara : 99 
Azime bint-i Mahmud 
Mesele: 3*20=60 sehm 

İbn Ali 
2 

Bint Ali 
1*20=20 

Đbn mezbûr Ali 
Mesele: 8*5=40 

Zevce Hanife bint-i Mehmed 
1*5=5 

İbn Abdülmecid 
14 

Bint Azize 
7 

Bint 
Feride 
7 

Bint 
Meryem 
7 

Numara : 100 
Hüseyin bin Hacı Hasan 
Mesele: 12*6= 72 sehm 

Zevce Zekiye Hâtûn 
3*6=18 

Ümm Meryem bint-i Hacı İbrahim 
2*6=12 

Ah li-ebeveyn Halil 
14 

Ah li-ebeveyn İbrahim 
14 

Uht li-ebeveyn Hüsnayi 
7 

Uht li-ebeveyn Ayşe 
7 

[Fî 3 Safer sene 1315] 

*** 
Sahife No : 147 
Hüküm No : 293 
Tarihi : 22 Muharrem 1314 
Numara : 101 
Medîne-i Siird mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi'nde sâkine zâtı her biri mahalle-i mezkûrede sâkinler 

Hüseyin Çavuş bin Ali Resto ve Süleyman bin Abdi [sh: 148]  ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Zelfi bint-i Mahmud medîne-i 
mezkûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mezkûr Şeyh Halef 
Mahallesi'nde sâkin Mustafa Efendi ibn-i Hamid mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp mezkûr Şeyh 
Halef Mahallesi'nde kâ’in ma‘lûmü'l-hudûd bir bâb menzil şirâ’en mâlım ve mülküm iken Kasar Mahallesi'nde sâkin 
Halil Bey ibn-i Paşo Bey tarafından Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nde menzil-i mezkûrun mülkiyyeti iddi‘â edilmekle 
Halil Bey ve sâ’ir îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla 
bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf 
ve tahallüfe ve sulh ve ibrâya ve ahz u kabza ve bi'l-cümle makbûzunu bana mahallinde vech-i lâyıkıyla bana 
teslîme ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan işbu hâzır-ı bi'l-meclis mûmâ-
ileyh Mustafa Efendi'yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn 
eylediğinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 
etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sânî ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf.] 

*** 
Sahife No : 148 
Hüküm No : 294 
Tarihi : 29 Muharrem 1314 
Numara : 102 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi'nde sâkin sâhib-i arz-ı hâl Molla Abdülmecid Efendi ibn-i Molla 

Abdullah medîne-i mezkûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde Şeyh Halef 
Mahallesi'nde sâkin derûn-ı arz-ı hâlde ismi mezkûr Binaf bin Ali muvâcehesinde müdde‘â-aleyh mezbûr Binaf’ın 
yedinde olup işbu mahkeme-i şer‘iyye sâhasına ihzâr edilerek ma‘rifet-i şer‘le mu‘âyene olunan doru renginde beş 
yaşında ve üç yüz guruş kıymetinde bir re’s bârgîr târîh-i i‘lâmdan sekiz buçuk mâh akdem yedimde şirâ’en mâlım 
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ve mülküm iken gece sirkat olunmuşidi el-hâletü hâzihi mezkûr bârgîri müdde‘â-aleyh mezbûr Binaf’ın yedinde 
görmemle mezkûr bârgîri bana redd ü teslîme mezbûr Binaf'a tenbîh olunmak bi'l-istihkâk matlûbumdur deyü da‘vâ 
etdikde mezbûr Binaf dahi cevâbında müdde‘î-i mûmâ-ileyh Molla Abdülmecid Efendi'nin da‘vâ-yı meşrûhasını 
külliyen inkârla beraber mezkûr bârgîr işbu târîh-i i‘lâmdan on iki gün akdem medîne-i mezkûre mahallâtından Nazif 
Mahallesi'nde sâkin Abdülmecid Efendi ibn-i Şeyh Hüseyin'den mahzar-ı şühûdda yirmi aded mecidiye ile iştirâ ve 
temellük ve tesellüm etmemle ol vechile mezkûr bârgîr yedimde şirâ’en mâlım ve mülkümdür deyü def‘a tasaddî 
etmekle müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer müdde‘âsını her biri usûl-i mevzû‘asına tatbîkan mensûb oldukları 
Re’s Mahallesi imâmı Molla Mehmed Efendi ibn-i Molla Hasan el-Kâdî ve (*)muhtârı Yasin Ağa ibn-i Heşo Aşini 
nâmân kesândan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû Şeyh Halef Mahallesi'nde sâkin Hüseyin bin Ali bin 
Resto ve Nazif Mahallesi'nden Yasin Ağa ibn-i Hacı Mahmud'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve 
makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunan her biri mârru'l-beyân Re’s Mahallesi'nde sâkinler Abdülvahhab 
Efendi ibn-i Molla Abdullah bin Molla Halil ve Derviş bin Đsa bin Hacı Ömer nâmân kimesnelerin müdde‘â-bih mezkûr 
bârgîre işâret ederek ber-tafsîl-i mezkûr bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î şehâdetleriyle isbât edüp istizhâren müdde‘î-i 
mûmâ-ileyh Molla Abdülmecid Efendi'ye bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î yemîn verilmeğin mûcebince mezkûr bârgîri 
müdde‘î-i mûmâ-ileyh Molla Abdülmecid Efendi'ye teslîme müdde‘â-aleyh mezbûr Binaf Ağa'ya tenbîh olunduğu 
tescîl olundu. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 149 
Hüküm No : 295 
Tarihi : 29 Muharrem 1315 
Numara : 103 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Sur Mahallesi'nde sâkin olup livâ-i 

mezkûrda ârâm-sâz mezkûr Bitlis Vilâyeti Zabtiye Alayı'nın üçüncü taburunun birinci bölüğü efrâdından iken bundan 
akdem fevt olan Bali bin Hüsno bin Seyyid Đsmail'in zevce-i menkûha-i metrûkesi ve ber-vech-i âtî vârisesi olduğunu 
iddi‘â eden sâhibe-i arz-ı hâl Varaz Mahallesi'nde sâkine zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe Cevheri bint-i Fato bin 
Abdürrezzak'ın mezkûr medîne-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nde ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde Nazif Mahallesi'nde 
sâkin Yasin bin Hacı Mahmud muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp zevcim ve mûrisimiz müteveffâ-
yı mezbûr Bali'nin verâseti asûbet-i nesebiyye cihetinden benimle gâ’ibûn ani’l-meclis sulbî sağîr oğulları Hasan ve 
Hüseyin ve Halil'e münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsları yirmi dört sehmden olup sihâm-ı mezkûreden üç sehmi 
bana ve yedişer sehmden cem‘an yirmi bir sehmi benûn-ı mezbûrûn Hasan ve Hüseyin ve Halil'e musîbe olmağla 
binâ’en-aleyh zevcim ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Bali'nin hayâtında mezbûr Yasin Ağa zimmetinde cihet-i 
karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan yirmi dört guruşu kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt olup verâseti 
mesele-i mîrâsımız vechile bize münhasıra bulunmağla ber-tashîh-i mezkûr benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet 
eden üç guruşu mezbûr Yasin Ağa'dan bi'l-verâse hâlen taleb ederim deyü da‘vâ etdikde mezbûr Yasin Ağa dahi 
cevâbında meblağ-ı karz-ı mezkûr yirmi dört guruş zimmetinde hâlen müteveffâ-yı mezbûra deyni olduğunu tâyi‘an 
ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp müdde‘iye-i mezbûrenin mâ‘adâ ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsını külliyen 
inkâr etmekle müdde‘iye-i mezbûre Cevheri Hâtûn'un verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği 
her biri mârru'l-beyân Varaz Mahallesi'nde sâkinler Hüseyin bin Haso bin Soso ve Đsmail bin Abdullah bin Halef 
nâmân kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr Yasin Ağa 
muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında mezkûr medîne-i Siird'de ârâm-sâz Jandarma üçüncü taburunun 
birinci bölüğü neferâtından iken bundan akdem fevt olan Bali bin Hüsno bin Đsmail'in verâseti zevce-i menkûha-i 
metrûkesi müdde‘iye hâzıra-i mezbûre Cevheri Hâtûn ibnet-i Abdürrezzak ve sulbî sağîr oğulları Hasan ve Hüseyin 
ve Halil'e münhasıra olup bunlardan başka vârisi ve terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur biz bu husûsa bu vech 
üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı 
şehâdet etmeleriyle şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına tevfîkan mensûb oldukları mezkûr Varaz Mahallesi 
imâmı Hacı Mustafa Efendi ibn-i Mahmud bin Seyyid Salah ve (*)muhtârı Bekir Ağa ibn-i Mehmed Ali el-Halaf'dan 
evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin Halil Efendi ibn-i Seyyid Ali bin 
Seyyid Abdullah ve Hüseyin bin Ali bin Resto'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde 
idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince müdde‘iye-i mezbûrenin ber-vech-i muharrer 
verâset müdde‘âsına hükm ve tenbîh olunduğu tescîl olundu. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 149 
Hüküm No : 296 
Tarihi : 8 Safer 1314 
Numara : 104 
Medîne-i Siird'de ârâm-sâz Bitlis Vilâyeti Jandarma Alayı'nın üçüncü taburunun birinci bölüğü neferâtından 

iken bundan akdem [sh: 150]  fevt olan Temür bin Hamza Maho'nun zevcesi ve ber-vech-i âtî vârisesi olduğunu 
iddi‘â edüp zâtı Soyka Mahallesi'nde sâkin Hüseyin bin Ömer ve Sur Mahallesi'nde sâkin Süleyman Efendi ibn-i 
Hacı Hamza nâmân kimesnelerin ta‘rîfleriyle mu‘arrefe sâhibe-i arz-ı hâl Reyhani bint-i Hacı Abdullah mezkûr 
medîne-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nde ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde Kasar Mahallesi'nde sâkin Bekir Ağa ibn-i 
Hacı Abdullah muvâcehesinde zevcim ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun verâseti benimle gâ’ibûn ani’l-meclis 
sulbî sağîr oğlu ve kızları Hamza ve Kadri ve Feride ve sulbiye kebîre kızı Emine Hâtûn'na münhasıra ve tashil-i 
mesele-i mîrâsları kırk sekiz sehmden olup sihâm-ı mezkûreden altı sehmi bana ve on dörder sehmden yirmi sekiz 
sehmi mezbûrân Hamza ve Kadri'ye ve yedişer sehmden on dört sehmi mezbûretân Feride ve Emine'ye musîbe 
olmağla binâ’en-aleyh zevcim ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Temür'ün hayâtında mezbûr Bekir Ağa zimmetinde 
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cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan kırk sekiz parayı kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt olup verâseti 
mesele-i mîrâsımız vechile bize münhasıra bulunmağla ber-tashîh-i mezkûr benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet 
eden altı parayı mezbûr Bekir Ağa'dan bi'l-verâse hâlen taleb ederim deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr Bekir 
Ağa dahi cevâbında fi'l-hakîka meblağ-ı karz-ı mezkûr kırk sekiz para zimmetinde müteveffâ-yı mezbûra deyni 
olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp mâ‘adâ müdde‘iye-i mezbûrenin ber-vech-i muharrer verâset 
müdde‘âlarını inkâr etmekle müdde‘iye-i mezbûre Reyhani Hâtûn'un verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a 
ikâme eylediği mârru'l-beyân Soyka Mahallesi'nde sâkin Hüseyin Çavuş bin Ömer Abo ve mezkûr Sur Mahallesi'nde 
sâkin Süleyman Efendi ibn-i Hacı Hamza bin Hacı Đsmail nâmân kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 
olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr Bekir Ağa muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında müteveffâ-yı 
mezbûr Temür’ün verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi mezbûre Reyhani bint-i Hacı Abdullah ve sulbî sağîr oğlu 
ve kızları Hamza ve Kadri ve Feride ve sulbiye kebîre kızı Emine Hâtûn'a münhasıradır bunlardan başka vârisi ve 
terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri 
müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etdiklerinde şâhidân-ı mezbûrân mezbûr 
Hüseyin Çavuş mensûb olduğu mârru'z-zikr Soyka Mahallesi imâmı Molla Mehmed Efendi ibn-i Molla Mahmud bin 
Molla Abdurrahman ve (*)muhtârı Hüseyin ibn-i Seyyid Selîm bin Seyyid Hacı Hasan Mendo'dan ve diğer şâhid 
mezbûr Süleyman Efendi ibn-i Hacı Hamza bin Hacı Đsmail dahi mensûb olduğu mezkûr Sur Mahallesi imâmı 
Hüseyin Efendi ibn-i Hacı Abdullah bin Ahmed ve (*)muhtârı Şakir bin Hacı Yasin bin Hamza'dan evvelâ bâ-varaka-i 
mestûre sırran ve ba‘dehû Şeyh Halef Mahallesi'nde sâkin Mustafa Efendi ibn-i Hacı ve Nazif Mahallesi'nde sâkin 
Yasin Ağa ibn-i Hacı Mahmud Nino'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr 
ve ihbâr olunup şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince müdde‘iye-i mezbûrenin ber-vech-i muharrer verâset 
müdde‘âsına hükm ve tenbîh olunduğu tescîl olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin min şehri Saferü'l-hayr li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 150 
Hüküm No : 297 
Tarihi : 29 Muharrem 1314 
Numara : 105 
Medîne-i Siird mahallâtından Soyka Mahallesi'nde sâkine zâtı mahalle-i mezkûrede sâkin Hasan bin Seyyid 

Hüseyin ve Seyyid Mehmed bin Seyyid Hamza nâmân kimesnelerin ta‘rîfleriyle mu‘arrefe sâhibe-i arz-ı hâl Şiro 
Hâtûn ibnet-i Hüseyin meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde Karakol Mahallesi'nde sâkin derûn-ı arz-ı hâlde ismi [sh: 
151] mezkûr Hamza Ağa ibn-i Derviş muvâcehesinde ben kırk guruş mehr-i mü’eccel tesmiyesiyle mezbûr Hamza 
Ağa'nın zevce-i menkûha-i medhûlün-bihâsı iken mezbûr Hamza Ağa işbu târîh-i kitâbdan on iki gün mukaddem 
beni bâ’inen tatlîk etmekle zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdün-aleyh olan mehr-i mü’eccel meblağ-ı mezkûr kırk 
guruşu hâlen bana edâ ve teslîme ve mezbûr Hamza Ağa ile beynimizde zevciyyet kâ’ime iken yedimde 
müstakılleten mâlım ve mülküm olup mezbûr Hamza Ağa'nın fuzûlen ve tegallüben benden ahz u kabz eylediği kırk 
beş guruş kıymetli basmadan ma‘mûl bir kat elbise ve altmış guruş kıymetli iki aded hasır ve on guruş kıymetli bir 
aded mikrâz mevcûd iseler aynılarını müstehlek iseler kıymet-i mezkûrelerini damânen bana edâ ve teslîme mezbûr 
Hamza Ağa'ya tenbîh olunmak ve mezbûr Hamza Ağa'nın firâşından hazıl ve benden mütevellid hâlen hucr u 
terbiyemde olup altı aylık Derviş nâm sağîrin nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir havâ’ic-i zarûriyyesi içün babası mezbûr 
Hamza Ağa üzerine kadr-ı ma‘rûf olan beher yevm kırkar paradan şehrî otuz guruş ve iddetim inkızâsına değin 
nafaka ve havâ’ic-i zarûriyyem içün de beher yevm kırkar paradan şehrî otuz guruş kıbel-i şer‘-i şerîfden farz ve 
takdîr buyurulmak matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde mezbûr Hamza Ağa dahi dahi cevâbında fi'l-hakîka müdde‘iye-i 
mezbûre ber-minvâl-i muharrer mehr-i mü’eccel-i mezkûr kırk guruş tesmiyesiyle zevce-i menkûha-i medhûlün-
bihâsı iken işbu târîh-i i‘lâmdan on iki gün mukaddem bâ’inen tatlîk eylediğini ve nafaka ve iddetiyçün beher yevm 
kırkar paradan şehrî otuz guruş ve sulbî sağîr oğlu Derviş'in levâzım-ı zarûriyyesiyçün şehrî on guruş kadr-ı ma‘rûf 
idüğini tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp müdde‘iye-i mezbûrenin mâ‘adâ eşyâ-yı muharrere-i mezkûre ile sağîr-i 
mezbûr içün şehrî ziyâde otuz guruş nafaka ve müdde‘âlarını külliyen inkâr etmekle müdde‘iye-i mezbûre ber-
minvâl-i meşrûh elbise ve eşyâ-yı muharrere-i mezkûre müdde‘âsını aslâ şâhidlerim yokdur deyü isbâtdan ızhâr-ı 
acz edüp tâlibe-i tahlîf olmağla müdde‘â-aleyh mezbûr Hamza Ağa zikrleri sebkat eden elbise ve eşyâ-yı muharrere 
hakkında bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î yemîn etmeğin mûcebince müdde‘iye-i mezbûre zikr olunan elbise ve eşyâ 
müdde‘âsıyla mezbûr Hamza Ağa'ya bilâ-(*)beyyine mu‘ârazadan ba‘de'l-men‘ mezbûr Hamza Ağa'nın sâlifü'l-
beyân ikrâr u i‘tirâfıyla lâzım gelen mehr-i mü’eccel mezkûr kırk guruşun müdde‘iye-i mezbûre Şiro Hâtûn'a hâlen 
edâ ve nafaka-i iddet içün şehrî otuz guruşu mâh be-mâh edâ ve teslîmiyle mezbûr Hamza Ağa ilzâm olunduğu bâ-
tescîl ve sağîr-i mezbûr Derviş'in ber-minvâl-i muharrer havâ’ic-i zarûriyyesiyçün beher yevm yirmibeşer paradan 
şehrî on beş guruş kadr-ı ma‘rûf idüği Re’s Mahallesi'nde sâkin Şeyh Mevlüd bin Şeyh Musa Molla Dede ve Nazif 
Mahallesi'nde sâkin Hasan bin Musa bin Abdullah nâmân kimesnelerin ber-tafsîl-i mezkûr bi'l-muvâcehe ber-nehc-i 
şer‘î alâ tarîki'ş-şehâde iş‘âr ve ihbârlarıyla lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın mûcebince sağîr-i 
mezbûr Derviş'in levâzım ve havâ’ic-i zarûriyyesiyçün beher yevm yirmişer paradan şehrî on beş guruş kıbel-i şer‘-i 
şerîfden müdde‘â-aleyh mezbûr Hamza Ağa üzerine farz ve takdîr edilmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Muharremü'l-harâm li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
[Derkenar]:  Fî 21 Safer sene 1315 târîhinde bu [i‘lâmın] sûret-i musaddakası mahkeme-i şer‘iyye muhzarı 

Salih Ağa vâsıtasıyla teblîğ kılınmışdır. 
Başkâtib-i mahkeme. 

*** 
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Sahife No : 152 
Hüküm No : 298 
Tarihi : 22 Safer 1314 
Numara : 106 
Medîne-i Siird mahallâtından Soyka Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden 

Maksi Murat veled-i Berho'nun verâseti zevce-i metrûkesi Hanna veled-i Amso ve sulbî kebîr oğulları Hanna ve 
Serko ve Nişan ve sulbiye kebîre kızları Marta ve Gaysan ve sulbiye sağîre kızı Serpo'ya münhasıra olduğu bi'l-
ihbâr lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i merkûmeden zâtı Şeyh Halef Mahallesi'nde 
sâkin Hüseyin bin Ali ve Nazif Mahallesi'nde sâkin Yasin Ağa ibn-i Hacı Mahmud nâmân kimesnelin ta‘rîfleriyle 
mu‘arrefe merkûme Hanna medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i 
enverde Re’s Mahallesi'nde sâkin Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağa mahzarında bi-tav‘ihâ ikrâr-ı tâm ve tezkîr-i merâm 
edüp mezkûr Soyka Mahallesi'nde kâ’in ma‘lûmü'l-hudûd bir bâb menzil ile Setur mevki‘inde vâki‘ kezâlik ma‘lûmü'l-
hudûd bir kıt‘a bağ müteveffâ-yı merkûm Maksi Marat hayâtında yedinde müstakıllen mâlı ve mülkü olup ba‘de 
vefâtihî bana ve isimleri sebkat eden verese-i mezkûresine mevrûs ve müntakil olmuş iken merkûmûn Hanna ve 
Serko ve Nişan ve Marta ve Gaysan fuzûlen ve tegallüben zabt ve vaz‘-ı yed eder olmalarından dolayı emlâk ve 
akârât-ı muharrere-i mezkûredeki hisse-i irsiyye-i şer‘iyyemi merkûmûn hissedârlarıyla ifrâz ve taksîm ve bana 
mahallinde vech-i lâyıkıyla teslîm içün vârisûn-ı merkûmûnla sâ’ir îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve 
nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen muhâkeme ve muhâsama ve 
redd-i cevâba ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ 
ve tasdîk ve fekkine ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun 
mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan işbu hâzır mûmâ-ileyh Ahmed Efendi'yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 
sahîha-i şer‘iyye ile vekîl nasb ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediğinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 
hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sânî ve'l-ışrîn min şehri Saferü'l-hayr li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 152 
Hüküm No : 299 
Tarihi : 17 Safer 1315 
Numara : 107 
Medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi'nde sâkin Bilal bin Hacı Ramazan ve zâtları Zabtiye Kâtibi 

Đbrahim Efendi ibn-i Seyyid Mustafa ve Hüseyin Çavuş bin Ali ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Zelfi Hâtûn ibnet-i Hacı Ali ve 
Şirini bint-i el-mezbûr Hacı Ramazan nâmûn kesândan her biri medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine 
mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde medîne-i mezkûr mahallâtından Re’s Mahallesi'nde sâkin 
Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağa mahzarında her biri takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm edüp mezkûr Kasar Mahallesi'nde 
vâki‘ ma‘lûmü'l-hudûd bir bâb menzil mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Hacı Ramazan bin Hacı Hami'nin hayâtında 
yedinde müstakıllen mâlı ve mülkü olup ba‘de vefâtihî hasran bize mevrûs ve müntakil olmuş iken mezkûr Kasar 
Mahallesi'nde sâkin Hacı Ömer bin Hacı Hami fuzûlen ve tegallüben zabt ve vaz‘-ı yed eder olmağla menzil-i 
mevrûs-ı mezkûrdan keff-i yedle bize mahallinde vech-i lâyıkıyla teslîm içün [sh: 153]  mezbûr Hacı Ömer ve sâ’ir 
îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve 
istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhen muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikâme ve istimâ‘-ı 
şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve sulh ve ibrâya ve ahz u kabza ve bi'l-cümle makbûzunu bize mahallinde vech-i 
lâyıkıyla teslîme ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımızdan işbu hâzır-ı mûmâ-
ileyh Ahmed Efendi'yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn 
eylediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 
etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşer min şehri Saferü'l-hayr li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 153 
Hüküm No : 300 
Tarihi : 14 Safer 1315 
Numara : 108 
An asl medîne-i Siird mahallâtından Sur Mahallesi ahâlîsinden olup ahîran medîne-i Bitlis'de ârâm-sâz 

Jandarma Alayı'nın merkez taburunun süvârî ikinci bölüğü onbaşısı iken bundan akdem fevt olan Mehmed ibn-i Ali 
medîne-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'ne mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde mârru'z-zikr Sur Mahallesi'nde 
sâkin Süleyman Efendi ibn-i Hacı Hamza muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp oğlum ve mûrisimiz 
müteveffâ-yı mezbûr Mehmed'in verâseti benimle gâ’ibûn ani’l-meclis zevce-i menkûha-i metrûkesi Hanife Hâtûn 
ibnet-i Hacı Hamza ve sulbî sağîr oğulları Abdurrahman ve Mehmed ve sulbiye sağîre kızı Ayşe'ye münhasıra ve 
tashîh-i mesele-i mîrâsları yüz yirmi sehmden olup sihâm-ı mezkûreden yirmi sehmi bana ve on beş sehmi mezbûre 
Hanife Hâtûn'a ve otuz dörder sehmden cem‘an altmış sekiz sehmi ibnân-ı mezbûrân Abdurrahman ve Mehmed'e 
ve on yedi sehmi bint-i mezbûre Ayşe'ye musîbe olmağla binâ’en-aleyh oğlum ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr 
Mehmed'in hayâtında mezbûr Süleyman Efendi zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan üç guruşu 
kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt olup verâseti mesele-i mîrâsımız vechile bize münhasıra bulunmağla 
ber-tashîh-i mezkûr benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet eden yirmi parayı mezbûr Süleyman Efendi'den bi'l-
verâse hâlen taleb ederim deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr Süleyman Efendi dahi cevâbında meblağ-ı karz-ı 
mezkûr üç guruş zimmetinde müteveffâ-yı mezbûra deyni olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp müdde‘î-i 
mezbûrun mâ‘adâ ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âlarını külliyen inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûr Ali'nin verâset 
müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği her biri Şeyh Halef Mahallesi'nde sâkinler Fethi Efendi ibn-i Đsa 



 322

bin Ali ve Đsa Efendi ibn-i Abdürrezzak bin Mehmed nâmân kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 
olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr Süleyman Efendi muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında mezkûr 
medîne-i Bitlis'de ârâm-sâz Janndarma Alayı'nın merkez taburunun süvârî ikinci bölüğü onbaşısı iken bundan 
akdem fevt olan Mehmed ibn-i Ali bin Hami'nin verâseti işbu hâzır-ı mezbûr Ali ve gâ’ibûn ani’l-meclis zevce-i 
menkûha-i metrûkesi Hanife Hâtûn ibnet-i Hacı Hamza ve sulbî sağîr oğulları Abdurrahman ve Mehmed ve sulbiye 
sağîre kızı Ayşe'ye münhasıra olup [sh: 154]  bunlardan başka vârisi ve terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur ve 
zevce-i mezbûre Hanife Hâtûn'un zâtını bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifleriz biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet 
dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etdiklerinde 
şâhidân-ı mezbûrân usûl-i müstahsene-i mevzû‘asına tevfîkan mensûb oldukları mezkûr Şeyh Halef Mahallesi 
imâmı Musa Efendi ibn-i Molla Mehmed Emin Habbâz ve (*)muhtârı Yusuf Ağa ibn-i Hacı Bülendo'dan evvelâ bâ-
varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû Nazif Mahallesi'nde sâkin Yasin Ağa ibn-i Hacı Mahmud Nino ve Mahmud Ağa 
ibn-i Mehmed bin Abdullah'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr 
olunup şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsına 
hükm ve tenbîh olunduğu tescîl olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'r-râbi‘ aşer min şehri Saferü'l-hayr li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 154 
Hüküm No : 301 
Tarihi : 28 Safer 1315 
Numara : 109 
An asl medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi ahâlîsinden olup mukaddemâ nefs-i Van'da ârâm-sâz 

Nizamiye otuz birinci alayının ikinci taburunun üçüncü bölüğü neferâtından iken bundan akdem fevt olan Đsa bin Ali 
bin Đso'nun babası ve ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘â eden mezbûr Ali mezkûr medîne-i Siird Mahkeme-i 
Şer‘iyyesi'ne mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde Nazif Mahallesi'nde sâkin Yasin Ağa ibn-i Hacı Mahmud 
Nino muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp oğlum ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Đsa'nın verâseti 
asûbet-i nesebiyye cihetinden benimle gâ’ibet-i ani'l-meclis anası Fatmayi Hâtûn ibnet-i Yasin Ağa'ya münhasıra ve 
tashîh-i mesele-i mîrâsları üç sehmden olup sihâm-ı mezkûreden iki sehmi bana ve bir sehmi mezbûre Fatmayi 
Hâtûn'a musîbe olmağla binâ’en-aleyh mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr hayâtında mezbûr Yasin Ağa zimmetinde 
cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan üç guruşu kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt edüp verâseti 
mesele-i mîrâsımız vechile bize münhasıra bulunmağla ber-tashîh-i mezkûr benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet 
eden iki guruşu bi'l-verâse hâlen taleb ederim deyü da‘vâ etdikde mezbûr Yasin Ağa dahi cevâbında meblağ-ı karz-ı 
mezkûr üç guruş müteveffâ-yı mezbûra deyni olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp mâ‘adâ ber-vech-i 
muharrer müdde‘î-i mezbûrun verâset müdde‘âlarını külliyen inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer 
verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği her biri mezkûr Re’s Mahallesi'nde sâkinler Ferhad Ağa 
ibn-i Abdurrahman ve Mehmed Efendi ibn-i Ferhad Ağa ibn-i Abdullah li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân 
olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr Yasin Ağa muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında nefs-i Van'da 
ârâm-sâz Nizamiye otuz birinci alayının ikinci taburunun üçüncü bölüğü neferâtından iken bundan akdem fevt olan 
Đsa bin Ali'nin verâseti asûbet-i nesebiyye cihetinden hâzır-ı mezbûr babası Ali bin Đso ve gâ’ibet-i ani'l-meclis anası 
Fatımayi Hâtûn'a münhasıra olup bunlardan başka vârisi ve terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur ve mezbûre 
Fatımayi Hâtûn'un zâtını bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifleriz biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü 
her biri [sh: 155]  müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet eylediklerinde şâhidân-ı 
mezbûrân usûl-i mevzû‘asına tevfîkan mensûb oldukları mezkûr Re’s Mahallesi imâmı Molla Mehmed Efendi ibn-i 
Molla Hasan el-Kâdî ve (*)muhtârı Yasin Ağa ibn-i Heşo Aşini nâmân kimesnelerden evvelâ bâ-varaka-i mestûre 
sırran ve ba‘dehû Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin Halil Efendi ibn-i Seyyid Ali [bin] Seyyid Bilal ve Şeyh Halef 
Mahallesi'nde sâkin Hüseyin Çavuş ibn-i Ali Resto'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde 
olup şehâdetleri makbûle olmağın müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsına hükm ve tenbîh 
olunduğu tescîl olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin ve'l-ışrîn min şehri Saferü'l-hayr li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 155 
Hüküm No : 302 
Tarihi : 19 Safer 1314 
Numara : 110 
Medîne-i Siird mahallâtından Bayırzukak Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan Ahmed bin Hacı 

Halil Aliki'nin verâseti mezbûr Hacı Halil ve zevce-i menkûha-i metrûkesi Emine Hâtûn ibnet-i Salih ve sulbiye sağîre 
kızları Azize ve Hediye'ye münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra 
sağîretânı- mezbûretân Azize ve Hediye'nin tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer‘-i şerîfden vasiyy-i mansûbları ve zevce-i 
mezbûre Emine Hâtûn'un dahi bâ-hüccet-i şer‘iyye vekîl-i müseccel-i şer‘îsi mahalle-i mezkûrede sâkin Salih bin Ali 
Berho medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde sağîretân-ı mezbûretânın cedleri 
ya‘ni ebü'l-ebleri kezâlik mahalle-i mezkûrede sâkin mezbûr Hacı Halil muvâcehesinde müvekkilem mezbûre Emine 
Hâtûn'un zevc-i dâhili iken bundan akdem fevt olan mezbûr Ahmed'in zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdün-aleyh 
mehr-i mü’ecceli olan beş yüz guruşun te’diyesine müteveffâ-yı mezbûrun hayâtında babası mezbûr Hacı Halil kefîl 
bi'l-mâl ve dâmin olduğundan mehr-i mü’eccel meblağ-ı mezkûr beş yüz guruşu kefâleti hasebiyle müvekkilem 
mezbûre Emine Hâtûn içün hâlen bana edâ ve teslîm etmek üzre tenbîh olunmak ve müteveffâ-yı mezbûr Ahmed'in 
firâşından hâsıl ve müvekkilem mezbûreden mütevellid hâlen hucru terbiyesinde bulunan sağîretân-ı 
mezbûretândan üç yaşında Azize ve iki aylık Hediye'nin ma‘îşetlerini te’mîn edecek mâl ıtlâk olunur bir nesneleri 
olmayup nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyeye eşedd-i ihtyâc ile muhtâc olup min aleyhi'n-nafaka olan 
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cedleri işbu hâzır-ı mezbûr dahi sağîretân-ı mezbûretân içün şehrî altmış guruş nafaka i‘tâsına iktidâr ve kifâyet eder 
derecede mûsir ve ashâb-ı emlâkdan olmağla su’âl olunup sağîretân-ı mezbûretân içün cedleri mezbûr Hacı Halil 
üzerine kadr-ı ma‘rûf olan şehrî altmış guruş kıbel-i şer‘-i şerîfden farz ve takdîr olunmak bi'l-vesâye ve bi'l-vekâle 
matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde mezbûr Hacı Halil dahi cevâbında sağîretân-ı mezbûretân müteveffâ oğlu 
Ahmed'in sulbiye kızları olup kendüsü mezbûretânın cedleri olduğunu ve sağîretân-ı mezbûretânın nafaka ve 
havâ’ic-i zarûriyyeleriyçün ancak şehrî beşer guruşdan on guruş kadr-ı ma‘rûf olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u 
i‘tirâf edüp mâ‘adâ ziyâde nafaka ile mehr-i mü’eccele kefâletini inkâr etmekle müdde‘î vekîl ve vasiyy-i mezbûrun 
ber-vech-i muharrer mehr-i mü’eccel müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği [sh: 156]  her biri mezkûr 
Bayırzukak Mahallesi'nde sâkinler Ahmed Efendi ibn-i Molla Ali Efendi ibn-i Mehmed ve Hacı Yusuf bin Hacı Hasan 
ibn-i Mehmed nâmân kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr Hacı Halil 
muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında zevce-i mezbûre Emine Hâtûn'un zevci müteveffâ-yı mezbûr 
Ahmed'in zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdün-aleyh mehr-i mü’ecceli olan meblağ-ı mezkûr beş yüz guruşun 
edâsına müteveffâ-yı mezbûrun hayâtında ya‘ni bin üç yüz on sene-i Hicriyyesi'nin şehr-i Cemâziye'l-evveli'nin yirmi 
yedinci günü müdde‘â-aleyh hâzır-ı mezbûr Hacı Halil kefîl bi'l-mâl ve dâmin olduğunu huzûrumuzda ikrâr ve bizi 
işhâd eyledi ve gâ’ibet-i ani'l-meclis zevce-i mezbûrenin zâtını bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifleriz biz bu husûsa bu vech 
üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı 
şehâdet eylediklerinde şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına tatbîkan mensûb oldukları mezkûr Bi’-i Zukak 
Mahallesi imâmı Mahmud Efendi ibn-i Ali Efendi bin Mehmed ve (*)muhtârı Musa Efendi bin Đbrahim Aşan'dan 
evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû Nazif Mahallesi'nde sâkin Yasin Ağa ibn-i Hacı Mahmud Nino ve Şeyh 
Halef Mahallesi'nde sâkin Hüseyin bin Ali Resto'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde 
idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince lâzım gelen mehr-i mü’eccel meblağ-ı mezkûr 
beş yüz guruşun zevce-i mezbûre Emine Hâtûn içün vekîli mezbûr Salih Ağa'ya hâlen edâ ve teslîmiyle mezbûr 
Hacı Halil ilzâm olunduğu bi't-tescîl sağîretân-ı mezbûretân Azize ve Hediye'nin ber-minvâl-i muharrer havâ’ic-i 
zarûriyyeleriyçün beher yevm otuzar paradan şehrî yirmi iki guruş yirmi para kadr-ı ma‘rûf idüği Sûk Mahallesi'nde 
sâkin Şakir Efendi ibn-i Ali Hamodi ve Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin Yusuf Ağa ibn-i Ahmed nâmân kimesnelerin 
ber-tafsîl-i mezkûr bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î alâ tarîki'ş-şehâde iş‘âr ve ihbârlarıyla lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve 
mütehakkık olmağın mûcebince sağîretân-ı mezbûretânın levâzım-ı zarûriyyeleriyçün beher yevm otuz paradan 
şehrî yirmi iki guruş yirmi para kıbel-i şer‘-i şerîfden müdde‘â-aleyh mezbûr Hacı Halil üzerine farz ve takdîr 
edilmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ aşer min şehri Saferü'l-hayr li-seneti erba‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
[Derkenar]: Đşbu i‘lâmın hâmişidir. 
Mahkûmün-aleyh mezbûr Hacı Halil tarafından deyn-i mahkûmün-bih olan mehr-i mü’eccel meblağ-ı mezkûr 

beş yüz guruşa karşu teslîmât vukû‘una dâ’ir îrâd edilen def‘-i da‘vâ üzerine müdde‘iye-i müvekkile-i mezbûre Emine 
Hâtûn'la mezbûr Hacı Halil'in medîne-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nde muhâkeme ve murâfa‘aları bi'l-icrâ 
müvekkile-i müdde‘iye-i mezbûre Emine Hâtûn'un zevci medyûn-ı asıl müteveffâ-yı mezbûr Ahmed'in tereke-i 
kâsırasından mecmû‘u üç yüz guruş kıymetli kumaşdan ma‘mûl bir aded köhne fistan ve basmadan ma‘mûl iki kat 
elbise ve bir aded de şalı ve bir aded Đstanbul fındığı ve bir aded küçük kazgan ve sekiz aded küçük ve büyük küp 
ve bir aded köhne döşek ve kezâlik bir aded köhne yorgan ve kezâlik bir aded köhne hasır ve bir aded balta ve bir 
aded şerit ve bir aded kürk ve bir aded kemer ve iki aded ölçek bulgur ve dört ölçek döğme ve üç ölçek mercimek ve 
iki hokka kavurma ve iki hokka nohud eşyâ ve sâ’ir zahîre-i muharrere-i mezkûreyi ahz u kabz eylediğini mezbûre 
Emine Hâtûn'un huzûr-ı şer‘-i şerîfde tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâfıyla lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık 
olmağın mûcebince işbu meblağ-ı mecmû‘ mezkûr üç yüz guruşun deyn-i şehr-i mü’ecccel-i müsbet-i mezkûr beş 
yüz guruşdan tenzîli iktizâ eylediği işbu mahalle tahşiye olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehri Recebü'l-ferd li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 156 
Hüküm No : 303 
Tarihi : 1 Rebiulevvel 1315 
Numara : 111 
Makarr-ı livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi'nde sâkin talebe-i ulûmdan Salih Efendi ibn-i 

Hâfız Abdülferid medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde yine 
mahalle-i mezkûrede sâkin kezâlik talebeden Abdurrahman Efendi bin Mehmed muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve 
takrîr-i kelâm edüp mûmâ-ileyh Abdurrahman Efendi zimmetinde işbu sene-i mübâreke şehr-i Rebî‘u'l-evvel'in 
gurresi hulûlüne değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre mâlımdan ve yedimden iştirâ tesellüm ve kabz ve kabûl 
eylediği bir cild Mültekâ kitâbı semeninden on guruş alacak hakkım olup şehr-i Saferü'l-hayr'ın selhi add olunan 
dünkü Cum‘a günü akşamı ki işbu sene sebt gecesi hilâl-i şehr-i Rebî‘u'l-evvel re’yü'l-ayn müşâhade olunup ecel-i 
merkûm hulûl etmekle su’âl olunup semen-i meblağ-ı mezkûr on guruşu hâlen bana edâ ve teslîme mûmâ-ileyh 
Abdurrahman Efendi'ye tenbîh olunmak matlûbumdur deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mûmâ-ileyh Abdurrahman 
Efendi dahi cevâbında müdde‘î-i mûmâ-ileyh Salih Efendi'ye semen-i meblağ-ı mezkûr on guruş zimmetinde 
sahîhan deyni olduğunu ve ecel-i mezkûru tâyi‘an [sh: 157]  ikrâr u i‘tirâf edüp mâ‘adâ rü’yet-i hilâl ile hulûl-i ecel 
müdde‘âsını inkâr etmekle müdde‘î-i mûmâ-ileyh Salih Efendi ber-vech-i muharrer rü’yet-i hilâl ile hulûl-i ecel 
müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ihzâr eylediği medîne-i mezkûre mahallâtından Nazif Mahallesi'nde sâkin 
Abdülferid bin Osman bin Hacı Mahmud ve Re’s Mahallesi'nde sâkin Musa bin Sûfî Đbrahim Aşini nâmân kimesneler 
li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla isrü'l-istişhâd Siird kasabası civârında vâki‘ Seyyid Bilal tepesi 
üzerinde işbu bin üç yüz on beş sene-i Hicriyyesi şehr-i Saferü'l-hayr'ın selhi add olunan dünkü Cum‘a günü akşamı 
ki işbu Cumartesi gecesi ba‘de'l-gurûb matla‘-ı ehille olan ufk-ı garbîde ufkdan bir mızrak irtifâ‘ında iki başları kıbleye 
müteveccih olduğu hâlde hilâl-i şehr-i Rebî‘u'l-evveli re’yü'l-ayn müşâhede eyledik binâ’en-aleyh işbu Cumartesi 
günü gurre-i şehr-i Rebî‘u'l-evvel'dir biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz ve şehâdet dahi ederiz deyü her biri 
müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etmeleriyle şâhidân-ı mezbûrân usûl-i 
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mevzû‘asına tatbîkan sırran ve alenen tezkiyeleri lede'l-icrâ adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr 
olunmağla şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince işbu Cumartesi günü gurre-i Rebî‘u'l-evvel olduğunu şer‘an 
hükm ve tenbîh olunduu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fî gurre-i Rebî‘u'l-evvel li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 157 
Hüküm No : 304 
Tarihi : 15 Rebiulahir 1315 
Numara : 112 
Medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi'nde sâkin Hamid Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa medîne-i 

mezkûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahalle-i mezkûrede sâkin 
Hacı Tahir Ağa ibnü'l-mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Ağa mahzarında takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm edüp mütevellîsi 
bulunduğum Hacı Hüseyin Ağa vakfiyyesinin bi'l-cümle emlâk ve akârâtı mütevellî-i sâbık Süleyman Ağa'dan 
mahallinde vech-i lâyıkıyla tesellüm ve ahz u kabza ve yine vakf-ı mezkûra merbût medîne-i mezkûrede vâki‘ 
ma‘lûmü'l-hudûd ve'l-mevâki‘ dekâkîn ve tarla ve bağçelerin bedel-i misilleriyle tâliblerine îcârla bedel-i îcârı bana 
irsâl ve îsâle ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan mûmâ-ileyh Hacı Tahir 
Ağa'yı vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediğinde ol dahi 
vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-[yevmi'l-] hâmis aşer min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 157 
Hüküm No : 305 
Tarihi : 23 Rebiulahir 1315 
Numara : 113 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden 

bâ‘is-i hâze'l-vesîka Seyyid Mustafa Efendi ibn-i es-Seyyid Abdüsselam bin Seyyid Ali medîne-i mezbûre 
(*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde yine medîne-i mezbûre 
mahallâtından Sur'un Ayni Mahallesi'nde sâkin teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden Sergis ve Abdülahad ve 
Maksi Masovik evlâdü'l-müteveffâ Yakub veled-i Gribo mahzarlarında bi-tav‘ihî takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm 
edüp mezkûr Çebni Mahallesi'nde [sh: 158]  vâki‘ bir tarafdan Naumo veled-i Abraham Berber ve cebel ve bir 
tarafdan Agob veled-i Karabet veled-i Maksi Agob ve tarafeyni tarîk-i âmm ile mahdûd tahtânî yedi oda ve bir 
harâbe ayvan ve iki havlu ve müştemilât-ı sâ’ire-i ma‘lûmeyi hâvî yeri dahi mülk bir bâb mülk menzil içün ben on 
dokuz seneden berü müstakıllen yedimde şirâ’en mâlım ve mülkümdür deyü ve merkûmûn Sergis ve Abdülahad ve 
Maksi Masovik'den her biri dahi babamız ve mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm Yakob'dan bize mevrûs mülk-i 
müşterekimizdir deyü her birimiz âharın da‘vâsını bi'l-inkâr da‘vâ ve medîne-i mezbûre (*)Bidâyet Mahkemesi Hukûk 
dâ’iresinde muhâsama ve muhâkeme olarak netice-i muhâkemede menzil-i mezkûr benim mülküm olduğunu hükm 
ve karâr verilüp yedime i‘lâm verilmiş ve merkûmûn Sergis ve Abdülahad ve Maksi Masovik'den her biri dahi karâr-ı 
mezkûra kâni‘ olmayarak istînâf-ı da‘vâ arzusunda bulunmuş ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûr içün beynimizde münâza‘ât-ı 
kesîre cereyân etmişidi el-hâletü hâzihi miyânemize muslihûn tavassutuyla beynimiz ıslâh ve tanzîm olunup 
merkûmûn Sergis ve Abdülahad ve Maksi Masud'dan her biriyle beni menzil-i mezkûr da‘vâsından bin guruş bedel 
üzerine inşâ-i sulh eylediklerinde ben ve merkûmûn Sergis ve Abdülahad ve Maksi Masovik'den her birimiz sulh-ı 
mezkûru hüsn-i rızâmızla kabûl edüp merkûmûn Sergis ve Abdülahad ve Maksi Masovik bedel-i sulh olan meblağ-ı 
mezkûr bin guruşu tamâmen ve kâmilen def‘ ve teslîm eylediklerinde ben dahi ber-vech-i muharrer ahz ve tesellüm 
ve kabz u kabûl etmemle binâ’en-alâ zâlik ben menzil-i mahdûd-ı mezkûra müte‘allıka âmme-i de‘âvî ve kâffe-i 
mutâlebât ve muhâsamâtdan merkûmûn Sergis ve Abdülahad ve Maksi Masovik’e teslîmine müte‘ahhid olmamla fî 
mâ-ba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda aslâ ve kat‘â hak ve medhalim kalmamışdır merkûm diledikleri gibi mutasarrıf 
olsunlar dedikde merkûm Sergis ve Abdülahad ve Maksi Masovik'den her biri dahi mezbûr Seyyid Musa Efendi'yi 
bi'l-cümle kelimât-ı meşrûhasında tasdîk ve sulh-ı mezkûru kabûl etmeleriyle vâki‘u'l-hâl hıfzan li'l-makâl bi'l-ibtigâ 
ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis ve'l-ışrîn min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 158 
Hüküm No : 306 
Tarihi : 25 Rebiulahir 1315 
Numara : 114 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird'e tâbi‘ her biri Civankan karyesinde sâkineler Nazif 

Mahallesi'nde sâkin Abdülferid Ağa ibn-i Osman ve Ahmed bin Hacı Abdullah Şi‘âr nâm kimesnelerin ta‘rîfleriyle 
mu‘arrefât Şiro ve Hanife ve Huri benât-ı Hamza bin Burti medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs 
odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Re’s Mahallesi'nde sâkin Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağa mahzarında her 
biri takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp mezkûr Civankan karyesinde sâkinler Đbrahim ve kız karındaşları 
Hacer ve Ayşo benûn-ı Mirza ve Side bint-i Burti taraflarından aleyhimize ikâme edilen mîrâs da‘vâsından dolayı 
mezbûrûn Đbrahim ve Hacer ve Ayşo ve Saide Hâtûnlar ve sâ’ir îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve 
nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhen 
muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe [sh: 159]  ve i‘lâmât 
ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve sulh 
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ve ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımızdan işbu hâzır mûmâ-ileyh 
Ahmed Efendi'yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediklerinde ol 
dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 
etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-hâmis ve'l-ışrîn min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 159 
Hüküm No : 307 
Tarihi : 26 Rebiulahir 1315 
Numara : 115 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün kıbel-i şer‘-i şerîf-i enverden me’zûnen bi'l-

hükm i‘zâm kılınan livâ mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Ömer Efendi dâ‘îleri Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan 
medîne-i Siird mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde Veliye Hâtûn ibnet-i Hacı Ahmed Efendi'nin sâkine olduğu 
menziline varup Re’s Mahallesi'nde sâkin Ferhad Ağa ibn-i Abdullah ve Mustafa Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi ve 
Hacı Ahmed Efendi ibn-i Rüstem Ağa hâzırûn oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âlî eylediğinde hâzırûn-ı mezbûrûn 
ta‘rîfleriyle mu‘arrefe bâ‘iset-i hâze'l-vesîka mezbûre Veliye Hâtûn meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda takrîr-i kelâm ve 
ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp medîne-i mezkûre mahallâtından Re’s Mahallesi'nde sâkin iken el-hâletü hâzihi gâ’ib ani’l-
belde zevc-i dâhilim olan Hacı Necib Efendi ibn-i Derviş Efendi târîh-i hüccetden dört sene mukaddem beni ve 
mûmâ-ileyh Hacı Necib Efendi'den hâsıl ve benden mütevellidler işbu hâzırûn-ı bi'l-meclis sulbiye sağîre kızları 
Feride ve Mevlüde ve sulbî sağîr oğulları Hakkı ve Reşid nâm sıgârı bilâ-nafaka ve lâ-münfik bırakub müddet-i 
sefer-i ba‘îd olan Dersa‘âdet'e gidüp bu âna değin cins-i nafkadan bir nesne dahi irsâl etmeyüp ben ve sıgâr-ı 
mezbûrûn Feride ve Mevlüde ve Hakkı ve Reşid'den her birimiz nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir havâ’ic-i zarûriyyeye 
eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olup ben mu‘sire ve gâ’ib ani’l-meclis mûmâ-ileyh Hacı Necib Efendi dahi mûsir olmağla 
benim ve sıgâr-ı mezbûrûn içün gâ’ib-i mûmâ-ileyh Hacı Necib Efendi üzerine kıbel-i şer‘-i şerîf-i enverden kadr-ı 
ma‘rûf olarak her birerlerimize beher yevm altmışar paradan şehrî iki yüz yirmi beş guruş nafaka farz ve takdîr 
olunmak matlûbumdur dedikde müdde‘iye-i mezbûre Veliye Hâtûn'un takrîr-i meşrûhu vâkı‘a mutâbık ve nefsü'l-
emre muvâfık zevce-i mezbûre ile sıgâr-ı mezbûrûnun nafaka ve kisve bahâ ve havâ’ic-i zarûriyyeleriyçün şehrî zikri 
sebkat eden meblağ-ı mezkûr iki yüz yirmi beş guruş kadr-ı ma‘rûf olduğu Kasar Mahallesi'nde sâkin Hacı Tahir Ağa 
ibn-i Hacı Mehmed Ağa ibn-i Hacı Tahir Ağa ve Nazif Mahallesi'nde sâkin Abdülferid Ağa ibn-i Osman Şi‘âr nâmân 
kimesnelerin meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda alâ-tarîki'ş-şehâde ihbâr eylediklerini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü 
tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le huzûr-ı şer‘a gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mûcebince hâkim-i 
muvakki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ-lehû ve hüsn-i me’âb efendi hazretleri dahi müdde‘iye-i mezbûre Veliye Hâtûn'u ba‘de't-
tahlîfi'ş-şer‘î mûcebince mezbûre Veliye Hâtûn'la sıgâr-ı mezbûrûn Feride ve Mevlüde ve Hakkı ve Reşid'den her 
birinine nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyeleriyçün mûmâ-ileyh Hacı Necib Efendi üzerine işbu târîh-i 
hüccetden yevmî altmışar paradan şehrî iki yüz yirmi beş guruş farz ve takdîr buyurup meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru 
nafaka ve kisve bahâ ve sâ’ir levâzım-ı zarûriyyelerine [sh: 160]  harc u sarfa ve lede'l-hâce istidâneye ve inde'z-
zafer gâ’ib-i mezbûrun mâlına rücû‘a mezbûre Veliye Hâtûn'a izn vermeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehri Rebî‘u'l-âhir li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 160 
Hüküm No : 308 
Tarihi : 6 Cemaziyelevvel 1315 
Numara : 116 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird kurâsından Civankan karyesinde sâkin iken bundan 

akdem fevt olan Burti bin Hamza'nın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Hezo Hâtûn ibnet-i Deryo ve sulbî kebîr 
oğlu Hamzo ve sulbiye kebîre kızları Sadi ve Ano ve Roşi Hâtûnlara münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme bint-i 
mezbûre Ano dahi fevt edüp verâseti sulbî kebîr oğlu Berho ve sulbiye kebîre kızları Ayşo ve Hacer Hâtûnlara 
münhasıra olduğu bi'l-ihbâr lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûreden zâtlarını 
Siirdli Hacı Abdülhamid Efendi ve Hacı Yusuf ibney-i Hacı Hacı Đsmail'in ta‘rîfleriyle mu‘arrefât mezbûrât Sadi ve 
Ayşo ve Hacer Hâtûnlardan her biri mezkûr medîne-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'ne mahsûs odada ma‘kûd meclis-i 
şer‘-i şerîf-i enverde Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin Hacı Mehmed Efendi ibn-i Şeyh Kasım mahzarında takrîr-i 
kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp mûrislerimiz müteveffiyân-ı mezbûrân Burti ve Ano'nun menkûl ve gayr-i menkûl 
bi'l-cümle emvâl ve emlâk ve akârât-ı mevrûse-i metrûkesindeki hısas-ı irsiyye-i şer‘iyyemizi ber-nehc-i şer‘-i şerîf 
hissedârlarımızla ifrâz ve taksîm ve mahallinde vech-i lâyıkıyla bizlere teslîme ve hısas-ı mevrûse-i şer‘iyyemizi 
fuzûlen ve tegallüben zabt ve vaz‘-ı yed edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve 
müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âde-i muhâkeme ve muhâsama ve redd-i 
cevâba ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûda ve tahlîf ve tahallüfe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve 
tasdîk ve fekkine ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun 
mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımızdan işbu hâzır mûmâ-ileyh Mehmed Efendi'yi vekâlet-i âmme-i 
mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi 
kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
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Sahife No : 160 
Hüküm No : 309 
Tarihi : 6 Cemaziyelevvel 1315 
Numara : 117 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ü tahrîriyçün kıbel-i şer‘-i şerîf-i enverden me’zûnen i‘zâm kılınan livâ 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Ömer Efendi dâ‘îleri Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird 
mahallâtından Varaz Mahallesi'nde teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Katolik milletinden Gara Hâtûn veled-i Fethullah sâkine 
olduğu menziline varup Ayn-ı Haleb Mahallesi'nde sâkin Fethullah veled-i Yakob ve Re’s Mahallesi'nde sâkin 
Zabtiye Derviş Şemsi ve Belediye Doktor-ı sâbıkı Misak Efendi veled-i Karabet nâmûn kesân hâzırûn oldukları hâlde 
akd-i meclis-i şer‘-i âlî eylediğinde zâtı hâzırûn-ı mezbûrûn ta‘rîfleriyle mu‘arrefe merkûme Gara Hâtûn meclis-i 
ma‘kûd- ımezkda Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin Hacı Mehmed Efendi ibn-i Şeyh Kasım mahzarında takrîr-i kelâm 
ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp babam ve mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm Fethullah'dan benimle li-ebeveyn er 
karındaşlarım Zerko ve Nasri ve kız karındaşım Maryam Hâtûn'a mevrûs ve müntakil mezkûr Varaz Mahallesi'nde 
kâ’in beyne'l-ahâlî ve'l-cîrân meşhûru'l-[sh: 161]  hudûd ve müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî iki bâb menzil ile mezkûr 
medîne-i Siird hâricinde kezâlik müte‘ârifü'l-hudûd Eruh nâm mevki‘de bulunan bir kıt‘a bağ ve Garzan kazâsına 
muzâf Rahvan nâhiyesi kurâsından Ayn-ı Galâ ve Arnes ve Benyarin ve Rahvan ve Darusil karyelerinde vâki‘ 
kezâlik müte‘ârifü'l-hudûd bi'l-cümle emlâk ve arâzîdeki hisse-i irsiyye-i şâyi‘a ve nizâmiyemi bedel-i misilleriyle 
tâliblerine îcârla bedel-i îcârı ahz u kabza ve bana irsâl ve îsâle ve emlâk ve akârât-ı mezkûreden ber-vech-i 
muharrer benim hisseme fuzûlî ve bi-gayrı hakkın müdâhale ve ta‘arruz edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve 
nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve 
tashîhan muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve ikâme ve istimâ‘-ı 
şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve 
hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl 
husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi'yi vekâlet-i âmme-i 
mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediğinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 
hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylediğini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr 
ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le huzûr-ı şer‘a gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 161 
Hüküm No : 310 
Tarihi : 4 Cemaziyelevvel 1315 
Numara : 118 
Medîne-i Siird'de ârâm-sâz Bitlis Vilâyeti Jandarma Alayı'nın üçüncü taburunun ikinci bölüğü neferâtından 

iken bundan akdem fevt olan teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden ve Şeyh Halef Mahallesi sâkinlerinden 
Yosef veled-i Murat'ın zevcesi ve ber-vech-i âtî vârisesi olduğunu iddi‘â eden ve zâtı Nazif Mahallesi'nde sâkinler 
Abdülferid Ağa ibn-i Osman Şi‘âr ve Salih bin Abdülferid nâmân kimesnelerin ta‘rîfleriyle mu‘arrefe sâhibe-i arz-ı hâl 
Hatun veled-i Yosef medîne-i mezkûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde 
mezkûr Şeyh Halef Mahallesi'nde sâkin Hüseyin Ağa bin Ali Resto muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 
edüp zevcim ve mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm Yosef'in verâseti benimle gâ’ib ani’l-meclis sulbiye sağîre kızları 
Marta ve Hanna ve er karındaşları Petros ve Abdullah ve kız karındaşları Verdi ve Nubar ve Fatini Hâtûnlara 
münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsları yüz altmış sekiz sehmden olup sihâm-ı mezkûreden yirmi bir sehmi bana 
ve elli altışar sehmden yüz on iki sehmi bintân-ı merkûmetân Marta ve Hanna'ya ve onar sehmden yirmi sehmi 
merkûmân Petros ve Abdullah'a ve beşer sehmden on beş sehmi ahavât-ı merkûmât Verdi ve Nubar ve Kateni 
Hâtûnlara musîbe olmağla binâ’en-aleyh zevcim ve mûrisimiz müteveffâ-yı merkûm Yosef'in hayâtında mezbûr 
Hüseyin Çavuş zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan yüz altmış sekiz parayı kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-
vech-i muharrer fevt edüp verâseti mesele-i mîrâsımız vechile bize münhasıra bulunmağla ber-tashîh-i mezkûr 
benim hisse-i irsiyye-i şâyi‘ama isâbet eden yirmi bir parayı mezbûr Hüseyin Çavuş'dan bi'l-verâse hâlen taleb 
ederim deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr Hüseyin Çavuş dahi cevâbında fi'l-hakîka meblağ-ı karz-ı mezkûr yüz 
altmış sekiz para zimmetinde müteveffâ-yı merkûma deyni olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp mâ‘adâ 
müdde‘iye-i mezbûrenin ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âlarını külliyen inkâr [sh: 162]  etmekle müdde‘iye-i 
mezbûre Hatun'un verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği her biri Kasar Mahallesi'nde sâkinler 
Hamza bin Fettah bin Mehmed ve Mehmed bin Fethullah bin Ali nâmân kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a 
hâzırân olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr Hüseyin Çavuş muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında 
müteveffâ-yı merkûm Yosef'in verâseti zevce-i metrûkesi müdde‘iye-i merkûme Hatun veled-i Yosef ve sulbiye 
sağîre kızları merkûmetân Marta ve Hanna ve er karındaşları merkûmân Petros ve Abdullah ve kız karındaşları 
merkûmât Verdi ve Nubar ve Kateni Hâtûnlara münhasıradır bunlardan başka vârisi ve terekesine müstahıkk-ı âharı 
yokdur biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-
muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet eylediklerinde şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına tevfîkan mensûb 
oldukları mezkûr Kasar Mahallesi imâmı Salih Efendi ibn-i Hacı Abdülferid Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi ve 
(*)muhtârı Đso bin Yasin bin Ahmed'den evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû Re’s Mahallesi'nde sâkin 
Ferhad Ağa bin Abdullah ve Abdülferid Ağa ibn-i Osman Şi‘âr'dan dahi bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve 
makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince müdde‘iye-i merkûme 
Hatun'un ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsına hükm ve tenbîh olunduğu tescîl i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'r-râbi‘ min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
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Sahife No : 162 
Hüküm No : 311 
Tarihi : 11 Cemaziyelevvel 1315 
Numara : 119 
Medîne-i Siird mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin zâtı mahalle-i mezkûrede sâkin Yusuf bin 

Ahmed ve Nazif Mahallesi'nde sâkin Yasin bin Hacı Mahmud nâmân kimesnelerin ta‘rîfleriyle mu‘arrefe sâhibe-i arz-
ı hâl Emine Hâtûn ibnet-i Hacı Đsmail medîne-i mezkûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i 
şer‘-i şerîf-i enverde mârru'z-zikr Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin Abdürrezzak Ağa ibnü'l-mezbûr Hacı Đsmail 
mahzarında bi-tav‘ihâ takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm edüp Sûk Mahallesi'nde sâkin el-hâletü hâzihi zevc-i dâhilim 
olan Hacı Halil Efendi ibn-i Hacı Đsa nâm kimesne benden başka diğer bir zevcesi bulunduğundan dolayı 
beynimizde imtizâc ve hüsn-i mu‘âşeret kâbil olamamağla beraber müddet-i medîdeden berü beni ve mûmâ-ileyh 
Hacı Halil Efendi'nin firâşından hâsıl ve benden mütevellid hâlen hucr u terbiyemde bulunan sulbî sağîr oğlu 
Hamdi'yi bilâ-nafaka velâ nümfik-i şer‘î fakîru'l-hâl babam olan mezbûr Hacı Đsmail'in menzilinde bırakmış olmağla 
binâ’en-aleyh ber-nehc-i şer‘-i şerîf benimle sağîr-i mezbûru infâk ve iksâya ve alâ iddetin ta‘alluku ve bâbı ayrı bir 
beyt-i şer‘îde îvâ ve iskâna zevcim mûmâ-ileyh Hacı Halil Efendi üzerine kıbel-i şer‘-i şerîfden kadr-ı ma‘rûf nafaka 
farz ve takdîr etdirmesine ve yedimde müstakılleten mâlım ve mülküm iken fuzûlen ve tegallüben ahz ve zabt 
eylediği gümüşden ma‘mûl bir aded kemer ile gümüşden ma‘mûl bir çift bilezik ve altundan ma‘mûl bir çift kulak 
küpe ve kırk aded otuz guruşluk güllü bir aded beşibirlik ve iki aded halı ve geziden ma‘mûl üç kat elbise ve huliyyât 
ve eşyâ-i sâ’ire-i ma‘lûme mevcûd iseler aynılarını müstehlek iseler kıymet-i hakîkiyyelerini zevcim mûmâ-ileyh Hacı 
Halil Efendi'den taleb ve da‘vâya ve şâyed beni tatlîk edecek olursa zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdün-aleyh 
mehr-i mü’eccelim olan beş bin guruşu kezâlik taleb ve da‘vâya [sh: 163]  ve lâzım gelen nafaka ve iddetim içün 
dahi mûmâ-ileyh zevcim Hacı Halil Efendi üzerine kezâlik kıbel-i şer‘-i şerîfden farz ve takdîr etdirmesiyle terâküm 
edecek bi'l-cümle istihkâkımızı ahz u kabza ve bi'l-cümle makbûzunu bana îsâl ve teslîme mûmâ-ileyh Hacı Halil ve 
sâ’ir îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve 
istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhen muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikâme ve istimâ‘-ı 
şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve evrâk-ı resmiyeyi teblîğ ve tebellüğe ve 
i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân 
da‘vâlarına ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine işbu hâzır-ı bi'l-meclis Abdürrezzak 
Ağa'yı vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediğinde ol dahi 
vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemeğin mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb imlâ olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 163 
Hüküm No : 312 
Tarihi : 11 Cemaziyelevvel 1315 
Numara : 120 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ü tahrîriyçün kıbel-i şer‘-i şerîf-i enverden me’zûnen bi'l-hükm i‘zâm 

kılınan livâ mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Ömer Efendi dâ‘îleri Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i 
Siird mahallâtından Bâbü'l-Garb Re’s Mahallesi'nde Zelfi Hâtûn ibnet-i Sûfî Ali sâkine olduğu menziline varup her 
biri mahalle-i mezkûrede sâkinler Hacı Ömer Efendi bin Süleyman ve Hacı Mehmed Efendi ibn-i Şeyh Kasım ve 
Hasan bin Seyyid Abdullah nâmân kimesneler hâzır oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i âlî eylediğinde zâtı hâzırûn-ı 
mûmâ-ileyhim ta‘rîfleriyle mu‘arrefe mezkûr medîne-i Siird'de ârâm-sâz vilâyet-i mezkûre Jandarma alayının üçüncü 
taburunun birinci süvârî bölüğü çavuşu iken bundan akdem fevt olan Rüstem bin Osman Ağa ibn-i Reşid Ağa'nın 
zevce-i menkûha-i metrûkesi ve ber-vech-i âtî vârisesi olduğunu iddi‘â eden mezbûre Zelfi Hâtûn meclis-i ma‘kûd-ı 
mezkûrda mezkûr medîne-i Siird mahallâtından Soyka Mahallesi'nde sâkin Ömer bin Yusuf muvâcehesinde üzerine 
da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp zevcim ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Rüstem Çavuş'un verâseti asûbet-i 
nesebiyye cihetinden benimle gâ’ibûn ani’l-meclis anası Esma Hâtûn ibnet-i Mehmed Beşe ve sulbî sağîr oğulları 
Şükrü ve Hakkı'ya münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsları kırk sekiz sehmden olup sihâm-ı mezkûreden altı sehmi 
bana ve sekiz sehmi ümm-i mezbûre Esma Hâtûn'a ve on yedişer sehmden cem‘an otuz dört sehmi mezbûrân 
Şükrü ve Hakkı'ya musîbe olmağla binâ’en-aleyh mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Rüstem Çavuş'un hayâtında 
mezbûr Ömer'in zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan kırk sekiz guruşu kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-
vech-i muharrer fevt olup verâseti mesele-i mîrâsımız vechile bize münhasıra bulunmağla ber-tashîh-i mezkûr 
benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet eden altı guruşu mezbûr Ömer'den bi'l-verâse hâlen taleb ederim deyü 
ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr Ömer dahi cevâbında fi'l-hakîka meblağ-ı karz-ı mezkûr kırk sekiz guruş 
zimmetinde müteveffâ-yı mezbûra deyni olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp müdde‘iye-i mezbûrenin 
mâ‘adâ verâset müdde‘âlarını külliyen inkâr [sh: 164]  etmekle müdde‘iye-i mezbûrenin ber-vech-i muharrer verâset 
müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği her biri mezkûr Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkinler Hacı Ömer 
Efendi ibn-i Süleyman ve Hacı Mehmed Efendi ibn-i Şeyh Kasım bin Halil nâmân kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclis-i 
şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr Ömer Ağa muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında 
mezkûr medîne-i Siird'de ârâm-sâz vilâyet-i mezkûre Jandarma alayının üçüncü taburunun birinci süvârî bölüğü 
çavuşu iken bundan akdem fevt olan Rüstem Çavuş ibn-i Osman bin Reşid Ağa'nın verâseti asûbet-i nesebiyye 
cihetinden müdde‘iye-i mezbûre Zelfi Hâtûn ile gâ’ibûn ani’l-meclis anası mezbûre Esma Htaun ibnet-i Mehmed 
Beşe ve sulbî sağîr oğulları Şükrü ve Hakkı'ya münhasıradır zevce-i müdde‘iye-i mezbûre ile ümm-i mezbûre Esma 
ve Zelfi Hâtûnların dahi zâtlarını bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifleriz bunlardan başka vârisi ve terekesine müstahıkk-ı 
âharı yokdur biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-
muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etdiklerinde şâhidân-ı mezbûrân Hacı Ömer ve Hacı Mehmed Efendiler 
mensûb oldukları mârru'z-zikr Bâbü'l-Garb Mahallesi imâmı Molla Mehmed Efendi ibn-i Molla Hasan el-Kâdî ve 
(*)muhtârı Seyyid Hasan ibn-i Seyyid Abdullah es-Serik nâmân kimesnelerden evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve 
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ba‘dehû her biri Nazif Mahallesi'nde sâkinler Abdülferid Ağa ibn-i Osman Şi‘âr ve Yasin Ağa ibn-i Hacı Mahmud 
Nino'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idüklerinin iş‘âr ve ihbâr eylediklerini kâtib-i 
mûmâ-ileyh mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le huzûr-ı şer‘a gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ 
ve takrîr etmeğin mûcebince müdde‘iye-i mezbûre Zelfi Hâtûn'un ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsına hükm ve 
tenbîh olunduğu tescîl olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min şehri Cemâziye'l-evvel li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 164 
Hüküm No : 313 
Tarihi : 6 Cemaziyelahir 1315 
Numara : 121 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Meydan Mahallesi'nde sâkin Mustafa 

bin Hacı Hamiki medîne-i mezkûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 
Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin Hacı Mehmed Efendi ibn-i Şeyh Kasım mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-
merâm edüp Şeyhü't-tayyâr mevki‘inde kâ’in ma‘lûmü'l-hudûd bir kıt‘a bağ yedimde şirâ’en mâlım ve mülküm iken 
her biri mezkûr Meydan Mahallesi'nde sâkinler Mustafa ve süy ibney-i Hacı Bekir taraflarından mezkûr medîne-i 
Siird (*)Bidâyet Mahkemesi'nde aleyhime ikâme edilen mülkiyyet da‘vâsı neticesinde aleyhime gıyâben hükm sâdır 
olup hükm-i mezkûr hukûkumun ibtâlini mü’eddî olmağla i‘tirâzün ale'l-hükm eylediğimden da‘vâ-yı mebhûseden 
dolayı mezbûrân Mustafa ve Süleyman ve sâ’ir îcâb edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede 
müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhen muhâkeme ve 
muhâsama ve redd-i cevâba ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih 
takdîmine ve evrâk-ı resmiyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve 
fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve sulh ve ibrâya ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun 
mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan işbu hâzır-ı bi'l-meclis mûmâ-ileyh Mehmed Efendi'yi vekâlet-i 
âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediğinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi 
kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Fî 6 Cemâziye'l-âhir sene 1315 

*** 
Sahife No : 165 
Hüküm No : 314 
Tarihi : 9 Cemaziyelahir 1315 
Numara : 122 
An asl Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Varaz Mahallesi'nden olup 

Beyrut Vilâyeti dâhilinde Yafa kasabasında hıdmetkârlıkla ta‘ayyüş etmekde iken bundan akdem kasaba-i 
mezkûrede fevt olan Azizo bin Mehmed bin Abdüsselam'ın li-ebeveyn er karındaşı ve ber-vech-i âtî vârisi olduğunu 
iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl mezkûr Varaz Mahallesi'nde sâkin Süleyman bin el-mezbûr Mehmed bin Abdüsselam 
medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde Nazif Mahallesi'nde 
sâkin Yasin Ağa ibn-i Hacı Mahmud Nino muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp li-ebeveyn er 
karındaşım ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Azizo'nun verâseti benimle gâ’ibât-ı ani'l-beled her biri mezkûr 
medîne-i Yafa'da sâkinler zevce-i menkûha-i metrûkeleri mezkûr medîne-i Siird mahallâtından mârru'z-zikr Varaz 
Mahallesi sâkinelerinden olan Fatıma Hâtûn ibnet-i Hacı Abdullah ve ânifü'l-beyân Yafa sâkinelerinden Feride Hâtûn 
ibnet-i Abdullah ve li-ebeveyn kız karındaşımız Ano Hâtûn'a münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsları sekiz 
sehmden olup sihâm-ı mezkûreden dört sehmi bana ve birer sehmden cem‘an iki sehmi zevcetân-ı menkûhetân-ı 
mezbûretân Fatıma ve Feride'ye ve iki sehmi uht-i mezbûre Ano Hâtûn'a musîbe olmağla binâ’en-aleyh er 
karındaşım ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Azizo'nun hayâtında mezbûr Yasin Ağa zimmetinde cihet-i karz-ı 
şer‘îden alacak hakkı olan sekiz guruşu kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt edüp verâseti bize münhasıra 
bulunmağla ber-tashîh-i mezkûr benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet eden dört guruşu mezbûr Yasin Ağa'dan 
bi'l-verâse hâlen taleb ederim deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr Yasin Ağa dahi cevâbında fi'l-hakîka meblağ-ı 
karz-ı mezkûr sekiz guruş zimmetinde müteveffâ-yı mezbûra deyni olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp 
mâ‘adâ müdde‘î-i mezbûr Süleyman Ağa'nın ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âlarını külliyen inkâr etmekle 
müdde‘î-i mezbûr Süleyman Ağa'nın ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme 
eylediği her biri mezkûr Nazif Mahallesi'nde sâkinler Hacı Musa bin Şeyh Đbrahim bin Şeyh Ömer ve Sûfî Ahmed bin 
Hami bin Mehmed nâmân kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr 
Yasin Ağa muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında an asl medîne-i Siird mahallâtından Varaz 
Mahallesi'nde sâkin olup ahîran Beyrut Vilâyeti dâhilinde Yafa kasabasında hıdmetkârlıkla ta‘ayyüş etmekde iken 
bundan akdem fevt olan Azizo bin Mehmed bin Abdüsselam'ın verâseti işbu müdde‘î hâzır-ı mezbûr li-ebeveyn er 
karındaşı Süleyman ve gâ’ibât-ı ani'l-beled olup her biri mezkûr Yafa kasabasında sâkineler kız karındaşı Ano 
Hâtûn ve zevce-i menkûha-i metrûkeleri mezkûr medîne-i Siird mahallâtından mârru'l-beyân Varaz Mahallesi 
ahâlîsinden Fatıma Hâtûn ibnet-i Hacı Abdullah ve sâlifü'z-zikr Yafa kasabası sâkinelerinden Feride Hâtûn ibnet-i 
Abdullah'a münhasıradır gâ’ibât-ı mezbûrâtın zâtlarını dahi bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifleriz ve bunlardan başka vârisi 
ve terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri 
müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etdiklerinde şâhidân-ı mezbûrân usûl-i 
mevzû‘asına tevfîkan mensûb oldukları mezkûr Nazif Mahallesi imâmı Hacı Abdülferid Efendi ibn-i Hacı Mehmed 
Efendi ibn-i Hacı Mahmud Efendi ve (*)muhtârı Sûfî Hasan bin Rendo bin Halilo'dan evvelâ bâ-varaka-i mestûre 
sırran ve ba‘dehû Re’s Mahallesi'nde sâkinler Ferhad Ağa ibn-i Abdullah bin Mehmed ve Şeyh Halef Mahallesi'nde 
sâkin Hüseyin Ağa ibn-i Ali Resto'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve 
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ihbâr olunup şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince müdde‘î-i mezbûr Süleyman Ağa'nın ber-vech-i muharrer 
verâset müdde‘âsına hükm ve tenbîh olunduğu tescîl olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ min şehri Cemâziye'l-uhrâ li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 165 
Hüküm No : 315 
Tarihi : 9 Cemaziyelahir 1315 
Numara : 123 
Medîne-i Siird'de ârâm-sâz Bitlis Vilâyeti Jandarma Alayı'nın üçüncü taburunun birinci süvârî bölüğü 

neferâtından iken bundan akdem fevt olan Mustafa bin Seyyid Ahmed bin Seyyid Đbrahim'in babası ve ber-vech-i âtî 
vârisi olduğunu iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl mezbûr Seyyid Ahmed medîne-i mezkûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine 
mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde Nazif Mahallesi'nde sâkin Abdülferid Ağa ibn-i Osman [sh: 166]  
muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp oğlum ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Mustafa'nın verâseti 
benimle gâ’ibûn ani’l-meclis zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Şeyh Ahmed ve anası Ayşe bint-i Mehmed 
Emin ve sulbî sağîr oğlu Mehmed Şükrü'ye münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsları yirmi dört sehmden olup sihâm-
ı mezkûreden dört sehmi bana ve dört sehmi ümm-i mezbûre Ayşe Hâtûn'a ve üç sehmi zevce-i mezbûre Fatıma 
Hâtûn'a ve on üç sehmi ibn-i mezbûr Mehmed Şükrü'ye musîbe olmağla binâ’en-aleyh oğlum ve mûrisimiz 
müteveffâ-yı mezbûr Mustafa'nın hayâtında mezbûr Abdülferid Ağa'nın zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden alacak 
hakkı olan yirmi dört guruşu kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt edüp verâseti mesele-i mîrâsımız vechile 
bize münhasıra bulunmağla ber-tashîh-i mezkûr benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet eden dört guruşu mezbûr 
Abdülfedir Ağa'dan bi'l-verâse hâlen taleb ederim deyü da‘vâ etdikde mezbûr Abdülferid Ağa dahi cevâbında fi'l-
hakîka meblağ-ı karz-ı mezkûr yirmi dört guruş zimmetinde müteveffâ-yı mezbûra Mustafa'ya deyni olduğunu tâyi‘an 
ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp mâ‘adâ müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âlarını külliyen inkâr 
etmekle müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği her 
biri mezkûr Nazif Mahallesi'nde sâkinler Sûfî Ali bin Sûfî Mahmud Cendo ve Yasin bin Hacı Mahmud Nino nâmân 
kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr Abdülferid Ağa muvâcehesinde 
ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında medîne-i Siird'de ârâm-sâz Bitlis Vilâyeti Jandarma Alayı'nın üçüncü taburunun 
birinci süvârî bölüğü neferâtından iken bundan akdem fevt olan Mustafa'nın verâseti işbu müdde‘î-i mezbûr Seyyid 
Ahmed ve gâ’ibûn ani’l-meclis anası Ayşe bint-i Mehmed Emin ve zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatıma bint-i Şeyh 
Ahmed sulbî sağîr oğlu Mehmed Şükrü'ye münhasıradır ve mezbûretân Ayşe ve Fatıma'nın zâtlarını dahi bi'l-
ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifleriz ve bunlardan başka vârisi ve terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur biz bu husûsa bu vech 
üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı 
şehâdet etdiklerinde şâhidân-ı mezbûrân mensûb oldukları mezbûr Nazif Mahallesi imâmı Hoca Abdülferid Efendi 
ibn-i Hacı Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mahmud Efendi ve (*)muhtârı Sûfî Hasan bin Rendo bin Halilo'dan evvelâ bâ-
varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû Re’s Mahallesi'nde sâkin Ferhad Ağa ibn-i Abdullah bin Mehmed ve Şeyh Halef 
Mahallesi'nde sâkin Hüseyin Ağa ibn-i Ali Resto'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde 
idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince müdde‘î-i mezbûr Seyyid Ahmed'in ber-vech-i 
muharrer verâsetine hükm ve tenbîh olunduğu tescîl olundu. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ min şehri Cemâziye'l-uhrâ li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 166 
Hüküm No : 316 
Tarihi : 2 Cemaziyelahir 1315 
Numara : 114 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Sur Mahallesi sâkinelerinden ve 

teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Ermeni milletinden zâtı her biri millet-i mezkûreden ve teb‘a-i devlet-i müşârun-ileyhâdan 
Musa veled-i Ragi ve Zeko veled-i Karabet nâmân kimesnelerin ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Hatun veled-i Menail mezkûr 
medîne-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'ne mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde her biri mahalle-i mezkûrede 
sâkinler kezâlik millet-i mezkûreden ve teb‘a-i devlet-i müşârun-ileyhâdan Davud ve Tani'den her biri 
muvâcehelerinden üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp mezkûr Sur Mahallesi'nde kâ’in hâlen yedimde 
müstakıllen mâlım ve mülküm olan etrâf-ı erba‘ası Yosef veled-i Maksi Agob ve Yusuf veled-i Hatun ve kenise 
hâneleri ve zikri câ’î menzil-i mebî‘-i mezkûr ile mahdûd bir bam mülk menzilime muttasıl ve kapusuyla havlusunda 
hakk-ı şirketim olup bir tarafdan zikr olunan menzilim ve bir tarafdan merkûm Yosef veled-i Maksi Agob ve bir 
tarafdan mezkûr kenise hâneleri ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd tahtânî iki [sh: 167]  oda ve harâbe diğer bir oda 
yeri ve benimle müşterek havlu ve merkûm Yosef vleed-i Maksi Agob'un menzilinde vâki‘ su kuyusundan hakk-ı 
istikâyı hâvî yeri dahi mülk bir bâb mülk menzili el-yevm mâliki olan gâ’ib ani’l-belde Alenze karyesinde sâkin Hacı 
Abdullah bin Hacı Ahmed nâm kimesne cemî‘ müştemilâtıyla beraber işbu hâzırân-ı bi'l-meclis merkûmân Davud ve 
Tani'ye bin elli guruş semen-i medfû‘ ve makbûz mukâbilinde bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile bey‘ ve teslîm eylediği 
mezkûr medîne-i Siird'de kâ’in Ermeni Kenisesi'nde bulunduğum ve bana ihbâr olunduğu anda orada taleb-i 
muvâsebe ve taleb-i takrîr ve işhâd etmeyüp menzil-i mebî‘-i mahdûd-ı mezkûrda hakk-ı şuf‘am olup olmadığının 
tahkîki içün diğer mahallede sâkin olan binâ ustalarından Usta Abdullah ve Usta Hacı Şakir'in yanlarına gidüp 
menzil-i mebî‘-i mahdûd-ı mezkûrda bana hakk-ı şuf‘am olduğunu söylemeleri üzerine derhâl mezbûrân Usta 
Abdullah ve Usta Hacı Şakir ile beraber menzil-i mebî‘-i mahdûd-ı mezkûra varup işte satılan ve benim hakk-ı 
şuf‘am olan menzil budur diyerek menzil-i mezkûru mezbûrâna irâ’e etmişidim binâ’en-aleyh su’âl olunup bâyi‘ gâ’ib-
i mezbûr Hacı Abdullah Ağa'ya medfû‘ları olan meblağ-ı mezkûr bin elli guruşu yedimden ahz ve menzil-i mebî‘-i 
mahdûd-ı mezkûru bana teslîme merkûmân Davud ve Tani'den her birine tenbîh olunmak matlûbumdur deyü takrîr-i 
meşrûhu üzre tasaddî eylediği da‘vâsı yalnız menzil-i mebî‘-i mahdûd-ı mezkûru mezbûrân Usta Abdullah ve Usta 
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Hacı Şakir'e irâ’e ile iktifâ edüp taleb-i muvâsebe ve taleb-i takrîr ve işhâd etmemiş olmağla şer‘an mesmû‘a ve 
iltifâta şâyân olmadığı kendüsüne tefhîm ve mûcebince merkûme Hatun da‘vâ-yı mezkûresiyle merkûmân Davud ve 
Tani'ye bî-vech-i şer‘î mu‘ârazadan men‘ olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Fi'l-yevmi's-sânî min şehri Cemâziye'l-uhrâ li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 167 
Hüküm No : 317 
Tarihi : 7 Receb 1315 
Numara : 115 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird'de ârâm-sâz Nizâmiye Otuzbirinci Alayı'nın birinci 

taburunun üçüncü bölüğü neferâtından iken bundan akdem fevt olan Hasan bin Süleyman bin Hacı Mehmed'in li-
ebeveyn er karındaşı ve ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl Abdi medîne-i mezkûre 
(*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde Nazif Mahallesi'nde sâkin Abdülferid Ağa 
ibn-i Süleyman Şi‘âr muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp li-ebeveyn er karındaşım ve mûrisimiz 
müteveffâ-yı mezbûr Hasan'ın verâseti benimle zevce-i menkûha-i metrûkesi Nili Hâtûn ibnet-i Ali ve anası Hadice 
ibnet-i Molla Yusuf ve li-ebeveyn er karındaşı Mehmed Ağa'ya münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsları yirmi dört 
sehmden olup sihâm-ı mezkûreden yedi sehmi bana ve yedi sehmi ah-i mezbûr Mehmed Ağa'ya ve dört sehmi 
ümm-i mezbûre Hadice Hâtûn'a ve altı sehmi zevce-i mezbûre Nili Hâtûn'a musîbe olmağla binâ’en-aleyh mûrisimiz 
müteveffâ-yı mezbûr Hasan'ın hayâtında mezbûr Abdülferid Ağa zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı 
olan yirmi dört parayı kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt edüp verâseti mesele-i mîrâsımız vechile bize 
münhasıra bulunmağla ber-tashîh-i mezkûr benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet eden yedi parayı mezbûr 
Abdülferid Ağa'dan bi'l-verâse hâlen taleb ederim deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr Abdülferid dahi cevâbında 
fi'l-hakîka meblağ-ı karz-ı mezkûr yirmi dört para zimmetinde müteveffâ-yı mezbûra deyni olduğunu tâyi‘an ve 
kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp mâ‘adâ [sh: 168]  müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âlarını 
külliyen inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme 
eylediği her biri Kasar Mahallesi'nde sâkinler Hamza bin Yasin Cevhero ve Mehmed bin Ali Cevhero nâmân 
kimesneler li-ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla müdde‘â-aleyh mezbûr Abdülferid Ağa muvâcehesinde 
ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında medîne-i Siird'de ârâm-sâz Nizâmiye Otuzbirinci Alayı'nın birinci taburunun 
üçüncü bölüğü neferâtından iken bundan akdem fevt olan Hasan bin Süleyman bin Hacı Mehmed'in verâseti 
müdde‘î-i hâzır-ı mezbûr er karındaşı Abdi ve gâ’ibûn ani’l-meclis zevce-i menkûha-i metrûkesi Nili Hâtûn ibnet-i Ali 
ve anası Hadice Hâtûn ibnet-i Molla Yusuf ve li-ebeveyn er karındaşı Mehmed Ağa'ya münhasıradır ve mezbûretân 
Nili ve Hadice Hâtûnların dahi zâtlarını bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifleriz ve bunlardan başka vârisi ve terekesine 
müstahıkk-ı âharı yokdur biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-
ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etdiklerinde şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına tevfîkan 
mensûb oldukları mezkûr Kasar Mahallesi imâmı Salih Efendi ibn-i Hacı Abdülferid Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi 
ve (*)muhtârı Đso bin Yasin bin Ahmed nâmân kimesnelerden evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû Re’s 
Mahallesi'nde sâkin Ferhad Ağa ibn-i Abdullah bin Mehmed ve Nazif Mahallesi'nde sâkin Yasin Ağa ibn-i Hacı 
Mahmud Nino'dan bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup 
şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince müdde‘î-i mezbûr Abdi'nin ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsına hükm 
ve tenbîh olunduğu tescîl olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâbi‘ min şehri Recebü'l-ferd li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 168 
Hüküm No : 318 
Tarihi : 6 Receb 1315 
Numara : 161 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ü tahrîriyçün kıbel-i şer‘-i şerîf-i enverden me’zûnen i‘zâm kılınan livâ 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Ömer Efendi Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird Kumandanı ve 
Redîf Mîralayı izzetlü Şevki Beyefendi'nin medîne-i mezkûre mahallâtından Kasar Mahallesi'nde vâki‘ menziline 
varup mîr-i mûmâ-ileyh ile her biri mahalle-i mezkûrede sâkinler Hacı Hasan Ağa ibn-i Hacı Ömer ve Ferhad Ağa 
ibn-i Abdullah nâmûn kesân hâzırûn oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i kavîm eylediğinde mîr-i mûmâ-ileyhin 
haremi olup zâtı mezbûrân Hacı Hasan ve Ferhad Ağaların ta‘rîfleriyle mu‘arrefe bâ‘iset-i hâze'l-vesîka Saadet 
Hanım ibnet-i Hacı Said Ağa meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda bi-tav‘ihî takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm edüp benim 
maskat-ı re’sim olan Erzurum mahallâtından Mumcu-yı Ulyâ Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan 
babam Hacı Said Ağa ibn-i Abdullah Ağa'nın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi vâlidem Ayşe Hanım ibnet-i Şerif 
Ağa ve sulbî kebîr oğlu er karındaşım Nusret Efendi ve sulbiye kebîre kızları benimle Nüzhet ve Fehime ve Nene 
Hâtûnlara münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme vâlidem zevce-i mezbûre Ayşe Hâtûn dahi fevt olup verâseti sulbî 
kebîr oğlu er karındaşım mezbûr Nusret Efendi ve sulbiye kebîre kızları benimle mezbûrât Nüzhet ve Nene ve 
Fehime Hâtûnlara münhasıra ve ba‘dehû kable'l-kısme kız karındaşım bint-i mezbûre Nene Hanım dahi fevt olup 
verâseti zevci Yusuf Efendi ibn-i Abdullah ile li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Nusret Efendi ve kezâlik li-ebeveyn kız 
karındaşları benimle mezbûretân Nüzhet ve Fehime Hanımlara münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsımız dahi bi-
hükmi'l-münâsahati'ş-şer‘iyye iki yüz kırk sehmden olup sihâm-ı mezkûreden kırk dört sehmi bana ve yirmi sehmi 
zevc-i mezbûr Yusuf Efendi'ye ve seksen sekiz sehmi er karındaşımız mezbûr Nusret Efendi'ye ve kırk dörder 
sehmden cem‘an [sh: 169]  seksen sekiz sehmi kız karındaşlarımız mezbûretân Nüzhet ve Fehime Hanımlara 
musîbe olmağla mûrisimiz müteveffiyûn-ı mezbûrûnun hayâtlarında yedlerinde mâl ve mülkleri olup vefâtlarından 
sonra mesele-i mîrâsımız vechile verese-i mezbûresine mevrûs ve müntakil olan mârru'z-zikr Mumcu-ı Ulyâ 
Mahallesi'nde vâki‘ beyne'l-ahâlî ve'l-cîrân ma‘lûm ve müte‘ârifü'l-hudûd bir bâb mülk menzil ile mezkûr medîne-i 
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Erzurum kurâsından Yağmurcuk karyesi hudûdu dâhilinde kâ’in kezâlik beyne'l-ahâlî ve'l-cîrân ma‘lûm ve 
müte‘ârifü'l-hudûd gerek emlâk ve gerek arâzî bi'l-cümle akârâtı mahallerinde verese-i sâ’ire-i mezbûreyle kısmet-i 
rızâ ve inde'l-îcâb kısmet-i kazâ ile taksîm ve kabûl-i kısmete ve ber-tashîh-i mezkûr bana isâbet eden hisse-i 
irsiyye-i şer‘iyye ve kânûniyyemi ifrâz ve ta‘yîn ve nâmıma Defter-i Hâkânî'den tapu senedât-ı resmiyesini istihsâle 
ve bi'l-cümle hısas-ı müfreze ve muayenemi ahz ve tesellüm ve kabz u kabûl ile semen-i misilleriyle tâliblerine bey‘ 
ve ferâğ ve temlîk ve teslîm ve me’mûru huzûrunda i‘tâ-yı takrîre ve mu‘âmele-i lâzıme-i ferâğıyeyi icrâya ve işbu 
mu‘âmelâtın icrâsı esnâsında bir tarafdan nizâ‘ ve mu‘âraza vukû‘ bulursa münâza‘un-fîh ve mu‘âraza ve sâ’ir îcâb 
edenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve i‘tirâzen 
ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhan muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve imzâsıyla arz-ı hâl 
ve levâ’ih takdîmine ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve 
i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân 
da‘vâlarına ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan gâ’ib ani’l-beled olup el-
hâletü hâzihi sâlifü'z-zikr medîne-i Erzurum'a tâbi‘ Hasankale kazâsı kurâsından Elvad karyesinde sâkin Ahmed Ağa 
ibn-i Muhsin Ağa nâm kimesneyi kabûlüne mevkûfe vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i 
menâb nasb u ta‘yîn eyledim dediğini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le 
huzûr-ı şer‘a gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis min şehri Recebü'l-ferd li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
*Sahife No : 169 
Hüküm No : 319 
Tarihi : 13 Receb 1315 
Numara : 162 
Medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan medîne-i mezkûrede 

ârâm-sâz Jandarma Taburu yüzbaşılarından Hacı Hasan Ağa ibn-i Abdurrahman nâm kimesnenin sulbî sağîr oğlu 
Salih Hayri'nin li-ebeveyn er karındaşı ve bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbu Zülfi Efendi ibnü'l-müteveffâ el-
mezbûr medîne-i mezkûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde Muhâsebe-i 
Livâ Başkâtibi sâbık Ahmed Nazım Efendi muvâcehesinde mûmâ-ileyh Nazım Efendi bin üç yüz altı sene-i 
Şemsiyyesi'nin şehr-i Eylülü'nün dördüncü günü ben dahi sağîr olup isbât-ı rüşd etmeden karındaşım sağîr-i 
mezbûrla benim medîne-i mezbûre Eytâm Sandığında mevzû‘ nakdimizden ol târîhde bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i 
mansûbumuz bulunan Mukâvelât Muharriri Musa Efendi ma‘rifetiyle ve bir sene va‘de ile bin beş yüz guruş istikrâz 
ve tesellüm ve kabz u kabûl eylemiş ve mezkûr bir sene müddet içün vech-i şer‘î üzre iki yüz yirmi beş guruş ilzâm-ı 
ribh olunarak cem‘an bin yedi yüz yirmi beş guruş medyûn olup ol vechile sandık-ı mezkûrca yedinden sened 
alındıkdan sonra mûmâ-ileyh Nazım Efendi deyn-i meblağ-ı mezkûra mahsûben bin üç yüz dokuz sene-i 
Şemsiyyesi'nin şehr-i Ağustosu'nun birinci günü dört yüz guruş ve bin üç yüz on iki sene-i Şemsiyyesi'nin şehr-i 
Nisanı'nın birinci günü beş yüz guruş ki cem‘an dokuz yüz guruşu ol vakt ve sağîr bulunan Hasan Efendi'ye [sh: 
170] ve bin üç yüz on iki sene-i Şemsiyyesi'nin şehr-i Şubatı'nın birinci günü doksan beş guruş ve bin üç yüz on üç 
sene-i Şemsiyyesi'nin şehr-i Eylülü'nün birinci günü yüz yetmiş beş guruş ve bin üç yüz on üç sene-i Şemsiyyesi'nin 
şehr-i Teşrîn-i Evveli'nin birinci günü yüz otuz guruş ki cem‘an dört yüz guruş dahi hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme 
mahsûben bana ki min haysü'l-mecmû‘ bin üç yüz guruş te’diye ve îfâ ederek mütebâkî dört yüz yirmi beş guruş 
zimmetinde kalmış ve müddet-i ve müddet-i te’diye olan mârru'l-beyân üç yüz dokuz sene-i Şemsiyyesi'nin şehr-i 
Ağustosu'nun birinci ve bin üç yüz on iki sene-i Şemsiyyesi'nin şehr-i Nisanı'nın birinci ve bin üç yüz on iki sene-i 
Şemsiyyesi'nin şehr-i Şubatı'nın birinci ve bin üç yüz on üç sene-i Şemsiyyesi'nin şehr-i Eylülü'nün birinci ve bin üç 
yüz on üç sene-i Şemsiyyesi'nin şehr-i Teşrîn-i Evveli'nin birinci günü târîhlerinden bu âna değin vech-i şer‘î üzre 
ilzâm-ı ribh olunmaksızın yetmiş beş mâh yirmi iki gün mürûr ederek müddet-i mezkûre zarfında dahi ribh olarak bin 
yedi yüz otuz iki guruş sekiz para terâküm ederek cem‘an iki bin yüz elli yedi guruş sekiz para deyni kalmış olmağla 
su’âl olunup meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr iki bin yüz elli yedi guruş sekiz parayı bi'l-asâle ve bi'l-vesâye bana edâ ve 
teslîme mûmâ-ileyh Nazım Efendi'ye tenbîh olunmak murâdımdır deyü da‘vâ etdikde mûmâ-ileyh Nazım Efendi dahi 
cevâbında müdde‘î vasiyy-i mezbûrun ber-vech-i meşrûh istikrâz ve ilzâm-ı ribh müdde‘âsını tâyi‘an ve kat‘iyyen 
ikrâr u i‘tirâf edüp ancak sâlifü'z-zikr tevârîh-i te’diye olan bin üç yüz dokuz sene-i Şemsiyyesi'nin şehr-i 
Ağustosu'nun birinci ve bin üç yüz on iki sene-i Şemsiyyesi'nin şehr-i Nisanı'nın birinci ve bin üç yüz on iki sene-i 
Şemsiyyesi'nin şehr-i Şubatı'nın birinci ve bin üç yüz on üç sene-i Şemsiyyesi'nin şehr-i Eylülü'nün birinci ve bin üç 
yüz on üç sene-i Şemsiyyesi'nin şehr-i Teşrîn-i Evveli'nin birinci günlerinden sonra vech-i şer‘î üzre ilzâm-ı ribh 
olunmamağla mürûr eden yetmiş beş mâh yirmi iki gün müddet içün şer‘an ilzâm-ı ribh lâzım gelmez deyü mûmâ-
ileyh Nazım Efendi'nin sâlifü'l-beyân ikrâr u i‘tirâfı mûcebince meblağ-ı mütebâkî mezkûr dört yüz yirmi beş guruşun 
bi'l-asâle ve bi'l-vesâye müdde‘î vasiyy-i mezbûr Zülfi Efendi'ye hâlen edâ ve teslîmiyle mûmâ-ileyh Nazım Efendi 
ilzâm ve müdde‘î vasiyy-i mezbûr Zülfi Efendi'nin şer‘an ilzâm-ı ribh olunmadın mürûr eden yetmiş beş mâh yirmi iki 
gün içün ribh olmak üzre iddi‘â eylediği meblağ-ı mezkûr bin yedi yüz otuz iki guruş sekiz para da‘vâsıyla mûmâ-
ileyh Nazım Efendi'ye bî-vech-i şer‘î mu‘ârazadan men‘ olunduğu tescîl olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis aşer min şehri Recebü'l-ferd li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 170 
Hüküm No : 320 
Tarihi : 29 Receb 1315 
Numara : 163 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi'nde sâkinler 

teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin Protestan milletinden bâ‘iset-i hâze'l-vesîka Murat veled-i Sefer ve Agob ve Katamo 
veledey-i el-merkûm Murat ve zâtı mahalle-i mezkûrede sâkin Hüseyin Ağa ibn-i Ali ve Nazif Mahallesi'nde sâkin 
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Yasin Ağa ibn-i Hacı Mahmud nâmân kimesnelerin ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Hanna veled-i Abraham Tercüman nâmûn 
kesândan her biri medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde 
bi-tav‘ihim takrîr-i kelâm ve tezkîr-i merâm edüp medîne-i mezbûre ahâlîsinden ve tüccârdan Hacı Mustafa bin Abdi 
ve Hacı Mehmed Elmas nâmân kimesneler taraflarından ve medîne-i [sh: 171]  mezbûre (*)Bidâyet Mahkemesinde 
aleyhimize ikâme edilen sekiz bin altı yüz guruş alacak da‘vâları neticesinde mahkeme-i mezkûreden aleyhimize 
sâdır olan hükm-i ibtidâî hukûkumuzun ibtâline mü’eddî olmağla kanâ‘at etmeyerek Bitlis Đstînâf Mahkemesi'nde 
istînâf-ı da‘vâ eylediğimizden mezkûr istînâf mahkemesinde müste’nifün-aleyhima mezbûrân Hacı Mustafa ve Hacı 
Mehmed Ağalar veyâ vekîlleriyle müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla istînâfen ve lede'l-iktizâ â’id olduğu mehâkimde 
temyîzen ve i‘âdeten muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe 
ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve bu mâdde hakkında muhâkemeden sâdır olacak her dürlü evrâk-ı 
resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve zarar u 
ziyân da‘vâsına ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımızdan el-hâletü hâzihi 
Bitlis'de mukîm da‘vâ vekîllerinden Mosis Efendi veled-i Badigan nâm kimesneyi kabûlüne mevkûfe vekâlet-i âmme-i 
mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb olundu.  

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Recebü'l-ferd li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 171 
Hüküm No : 321 
Tarihi : 29 Receb 1315 
Numara : 164 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde ketb ü tahrîriyçün kıbel-i şer‘-i şerîf-i enverden me’zûnen i‘zâm kılınan livâ 

mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Ömer Efendi dâ‘îleri Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird 
mahallâtından Re’s Mahallesi'nde sâkine Diyarbakırlı Esma Hâtûn ibnet-i Osman Ağa'nın menziline varup her biri 
mahalle-i mezkûrede sâkinler Musa bin Đbrahim ve Abdülaziz bin Hasan nâmân kimesneler hâzır oldukları hâlde 
akd-i meclis-i şer‘-i kavîm-i âlî eylediğinde an asl Diyarbakırlı olup ahîran mezkûr medîne-i Siird mahllâtından 
Karakol Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fet olan Zeynelabidin Efendi ibn-i Abdurrahman Efendi bin 
Abdullah nâm kimesnenin zevce-i menkûha-i metrûkesi ve ber-vech-i âtî vârisesi olduğunu iddi‘â eden zâtı hâzırân-ı 
mezbûrân ta‘rîfleriyle mu‘arrefe mezbûre Esma Hâtûn meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda mezkûr medîne-i Siird 
mahallâtından sâlifü'z-zikr Re’s Mahallesi'nde sâkin Ferhad Ağa ibn-i Mehmed bin Abdullah muvâcehesinde üzerine 
da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Zeynelabidin Efendi bundan akdem fevt olup zâhirde benden başka 
vârisi olmamağla terekesi ber-tashîh-i mesele-i şer‘iyye dört sehm i‘tibârıyla bir sehmi bana ve bâkî üç sehmi dahi 
cânib-i beytü'l-mâla â’id olmak muktezî idüğine binâ’en zevcim ve mûrisim müteveffâ-yı mezbûr Zeynelabidin 
Efendi'nin hayâtında mezbûr Ferhad Ağa'nın zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan dört guruşu 
kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt olmağla ber-tashîh-i mezkûr benim rub‘ hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme 
isâbet eden bir guruş mezbûr Ferhad Ağa'dan bi'l-verâse hâlen taleb ederim deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr 
Ferhad Ağa dahi cevâbında meblağ-ı karz-ı mezkûr dört guruş zimmetinde müteveffâ-yı mezbûra deyni olduğunu 
tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp mâ‘adâ müdde‘iye-i mezbûrenin ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsını 
külliyen inkâr etmekle müdde‘iye-i mezbûre Esma Hâtûn ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-
i ma‘kûd-ı mezkûra ikâme eylediği her biri mezkûr Re’s Mahallesi'nde sâkinler mezbûre Esma Hâtûn'un [sh: 172]  
zâtını bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye ârifân Đsmail Efendi ibn-i Ahmed Efendi ibn-i Abdullah ve Kasım bin Halid nâmân 
kimesnelerden her biri müdde‘â-aleyh mezbûr Ferhad Ağa muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında 
müdde‘iye-i mezbûre Esma Hâtûn an asl medîne-i Diyarbakır mahallâtından Kalekapusu Mahallesi'nde sâkine olup 
ahîran medîne-i Siird mahallâtından Karakol Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan Zeynelabidin Efendi 
ibn-i Abdurrahman Efendi ibn-i Abdullah'ın zevce-i menkûha-i metrûkesi olup müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi 
mezbûre Esma Hâtûn'dan başka zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi yokdur biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz 
şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet 
etdiklerinde şâhidân-ı mezbûrân mensûb oldukları mârru'l-beyân Re’s Mahallesi imâmı Molla Mehmed Efendi ibn-i 
Molla Hasan el-Kâdî ve (*)muhtârı Yasin bin Heşo Aşini nâmân kimesnelerden evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve 
ba‘dehû her biri Nazif Mahallesi'nde sâkinler Yasin Ağa ibn-i Hacı Mahmud Nino ve Abdülferid Ağa ibn-i Osman 
Şi‘âr'dan dahi bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idüklerinin iş‘âr ve ihbâr eylediklerini 
kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ü tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve takrîr 
etmeğin mûcebince müdde‘iye-i mezbûre Esma Hâtûn'un verâsetine hükm ve tenbîh olunduğu tescîl olundu. 

Fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Recebü'l-ferd li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 172 
Hüküm No : 322 
Tarihi : 1 Şaban 1315 
Numara : 165 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Re’s Mahallesi'nde sâkin Ferhad Ağa 

ibn-i Abdullah medîne-i mezbûre mahkeme-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde medîne-i mezbûre mahallâtından 
Bayırzukak Mahallesi'nde sâkin Hüseyin Ağa ibn-i Ali Rüstem nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 
kelâm edüp mezbûr Hüseyin Ağa zimmetinde semeni işbu sene-i mübâreke ki bin üç yüz on beş sene-i Hicriyesi'nin 
şehr-i Şa‘bânü'l-mu‘azzamı'nın gurresine değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre bundan akdem mâlımdan ve 
yedimden iştirâ ve tesellüm ve kabz eylediği bir aded kehribâr tesbih semeninden on guruş alacak hakkım olup el-
hâletü hâzihi işbu sene-i mübâreke-i mezkûrenin şehr-i Recebü'l-ferdi'nin selhi add olunan dünkü Perşembe akşamı 
ki Cum‘a gecesi hilâl-i Şa‘bânü'l-mu‘azzam re’yü'l-ayn görülüp binâ’en-aleyh ecel-i merkûm hulûl etmekle su’âl 
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olunup meblağ-ı mezkûr on guruşu hâlen bana edâ ve îfâya medyûn-ı mezbûr Hüseyin Ağa'ya tenbîh olunmak 
matlûbumdur deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mezbûr Hüseyin Ağa dahi cevâbında ânifü'l-beyân tesbih semeninden 
dolayı zimmetinde müdde‘î-i mezbûr Ferhad Ağa'ya on guruş deyni olduğunu ve ecel-i mezkûru tâyi‘an ve kat‘iyyen 
ikrâr u i‘tirâf edüp lâkin hilâl-i şehr-i Şa‘bânü'l-mu‘azzam minvâl-i muharrer üzre görülüp ecel-i merkûm hulûl 
eylediğini inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûr Ferhad Ağa ber-vech-i muharrer rü’yet-i hilâl müdde‘âsını isbât içün 
huzûr-ı şer‘a ikâme eylediği her biri medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi ahâlîsinden Hoca Reşid Efendi 
ibn-i Hoca Fethullah Efendi ibn-i Hoca Ömer Efendi ve Molla Hamza Efendi ibn-i Abdullah nâmân kimesneler 
meclis-i şer‘a hâzırân olmalarıyla şâhidân-ı mûmâ-ileyhimâ müdde‘â-aleyh Hüseyin Ağa muvâcehesinde ale'l-infirâd 
istişhâd olunduklarında medîne-i mezbûre Câmi‘u'l-Kebîri damında işbu bin üç yüz on beş sene-i Hicriyesi şehr-i 
Recebü'l-ferdi'nin selhi add olunan dünkü Perşembe günü akşamı ki Cum‘a gecesi matla‘-ı ehille olan ufk-ı garbîye 
nâzır olduğumuz hâlde ufk-ı garbîden bir mızrak irtifâ‘ında iki uçları kıbleye müteveccih ve havada gayyim 
bulunduğu hâlde beyne'l-hesâbeteyn hilâl-i Şa‘bânü'l-mu‘azzamı re’yü'l-ayn müşâhede ve rü’yet eyledik binâ’en-
aleyh Cum‘a günü gurre-i Şa‘bânü'l-mu‘azzamdır biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her 
biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etmeleriyle şâhidân-ı mûmâ-ileyhimâ 
usûl-i mevzû‘asına tatbîkan mensûb oldukları Kasar Mahallesi imâmı Salih Efendi ibn-i Hacı Abdülferid Efendi bin 
Hacı Mehmed Efendi ve (*)muhtârı [sh: 173]  Đsa Ağa ibn-i Yasin bin Ahmed'den evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran 
ve ba‘dehû mezbûrânla medîne-i mezbûre (*)Bidâyet Mahkemesi a‘zâ mülâzımı Hoca Yusuf Hayalî Efendi ibn-i 
Molla Abdürrezzak Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi ve Başkâtibi Mahmud Efendi ibn-i Hacı bin Süleyman'dan dahi 
bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağla şehâdetleri makbûle 
olmağın mûcebince işbu Cum‘a günü gurre-i Şa‘bânü'l-mu‘azzam olduğuna hükm ve tenbîh olunduğu tescîl ve i‘lâm 
olundu. 

Tahrîran gurre-i Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 173 
Hüküm No : 323 
Tarihi : 19 Şaban 1315 
Numara : 166 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi'nde sâkin bâ‘is-i 

hâze'l-vesîka Tüccâr Hacı Mustafa Ağa ibn-i Abdi mezkûr medîne-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'ne mahsûs odada 
ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mahalle-i mezkûrede sâkin Tüccâr Abdülaziz Ağa ibn-i Hacı Mustafa 
mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp benimle ibn müşterekim Hacı Yusuf'un oğlu Haı Mehmed 
Elmas'la her biri medîne-i mezbûre mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i Aliyye'nin 
Protestan milletinden Murat veled-i Yusuf ve Agob ve Fatho veledeyü'l-merkûm Murat ve Hanna veled-i Abraham 
Tercüman nâmûn kesânla miyânemizde mezkûr medîne-i Siird (*)Bidâyet Mahkemesi'nde tekevvün eden sekiz bin 
altı yüz guruş alacak da‘vâsı neticesinde merkûmûn Murat ve Fatho ve Agob ve Hanna aleylerine sâdır olan hükm-i 
ibtidâ’îye kanat etmeyerek Bitlis Đstânâf Mahkemesi'nde istînâf-ı da‘vâ etmeleriyle mezkûr istînâf mahkemesinde 
müste’nifûn-ı merkûmûn Murat ve Agob ve Fatho ve Hanna nâmûn kesânla ve yâhûd vekîlleriyle müdde‘î ve 
müdde‘â-aleyh sıfatıyla istînâfen ve lede'l-iktizâ â’id olduğu mehâkimde temyîzen ve ve i‘âdeten ve tashîhen 
muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve imzâsıyla arz-ı hâl 
ve levâ’ih takdîmine ba‘demâ hakkımda muhâkemeden her dürlü evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât 
ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve'l-hâsıl husûs-ı 
mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan işbu hâzır-ı mezbûr Abdülaziz Ağa'yı ber-vech-i muharrer 
âharı dahi tevkîle me’zûn olmak üzre vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u 
ta‘yîn eyledim dediğinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve 
iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ aşer min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 173 
Hüküm No : 324 
Tarihi : 26 Şaban 1315 
Numara : 167 
An asl medîne-i Kars ahâlîsinden olup Siird Sancağı'na mülhak Şirvan kazâsı dâhilinde Zerki nâhiyesi 

müdîri olup mezkûr medîne-i Siird'de iken bundan akdem fevt olan Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Efendi bin Mustafa 
Efendi'nin li-ebeveyn er karındaşı ve ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl mezkûr Siird 
Sancağı'nın Jandarma Binbaşısı Abdülhamid Ağa ibnü'l-müteveffâ el-mezbûr Mehmed Efendi medîne-i mezkûre 
(*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde medîne-i mezkûre mahallâtından Sur 
Mahallesi'nde sâkin Süleyman Efendi ibn-i Hacı Hamza muvâcehesinde lüzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp li-
ebeveyn er karındaşım ve mûrisim müteveffâ-yı mezbûr Ahmed Efendi'nin verâseti asûbet-i nesebiyye cihetinden 
yalnız bana münhasıra ve tashîh-i mesele dahi bir sehmden olup o dahi bana musîbe olmağla binâ’en-aleyh 
mûrisim müteveffâ-yı mezbûr Ahmed Efendi hayâtında ve kemâl-i akl u sıhhatinde mezbûr Süleyman Efendi 
zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan yüz parayı kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt [sh: 
174] olup verâseti bana münhasıra bulunmağla ber-tashîh-i mezkûr meblağ-ı mezkûr olan yüz parayı mezbûr 
Süleyman Efendi'den bi'l-verâse hâlen taleb ederim deyü da‘vâ etdikde mezbûr Süleyman Efendi dahi cevâbında 
meblağ-ı karz-ı mezkûr yüz para zimmetinde müteveffâ-yı mezbûra deyni olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf 
edüp mâ‘adâ müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsın külliyen inkâr etmekle müdde‘î-i mûmâ-
ileyh Abdülhamid Ağa ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği Kasar 
Mahallesi'nde sâkin Đsmail Efendi ibn-i Yusuf Ağa ibn-i Ahmed ve Şeyh Halef Mahallesi'nde sâkin Đsa Efendi ibn-i 
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Abdürrezzak bin Süleyman nâmân kimesnelerden her biri müdde‘â-aleyh mezbûr Süleyman Efendi muvâcehesinde 
istişhâd olunduklarında an asl medîne-i Kars ahâlîsinden ve Siird Sancağı'na mülhak Şirvan kazâsı dâhilinde Zerki 
nâhiyesi müdîri olup Siird'de iken bundan akdem fevt olan Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Efendi ibn-i Mustafa 
Efendi'nin verâseti asûbet-i nesebiyye cihetinden işbu müdde‘î hâzır-ı mezbûr li-ebeveyn er karındaşı mûmâ-ileyh 
Abdülhamid Ağa'ya münhasıradar mûmâ-ileyh Abdülhamid Ağa ile müteveffâ-yı mezbûr Ahmed Efendi'nin babaları 
ismi Mehmed Efendi ve anaları ismi Zeliha Hâtûn ibnet-i Hüseyin ve dedeleri ismi Mustafa Efendi'dir müteveffâ-yı 
mûmâ-ileyhin li-ebeveyn er karındaşı mûmâ-ileyh Abdülhamid Ağa'dan başka vârisi ve terekesine müstahıkk-ı âharı 
yokdur biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-
muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet eylediklerinde şâhidân-ı mezbûrân Đsmail Efendi ibn-i Yusuf Ağa ibn-i 
Ahmed Ağa mensûb olduğu Şeyh Halef Mahallesi (*)muhtârı Yusuf ve ihtiyâr a‘zâsından Hacı Musa Ağalar ibney-i 
Hacı Ali Bülendo'dan evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû Nazif Mahallesi'nde sâkin Abdülferid Ağa ibn-i 
Osman Şi‘âr ve Şeyh Halef Mahallesi'nde sâkin Hüseyin Ağa ibn-i Ali Reşo'dan dahi bi'l-muvâcehe alenen lede't-
tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince müdde‘î-i 
mûmâ-ileyhin verâsetine hükm ve tenbîh olunduğu tescîl olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis ve'l-ışrîn min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve 
elf. 

*** 
Sahife No : 174 
Hüküm No : 325 
Tarihi : 30 Şaban 1315 
Numara : 168 
Târîh-i Hicret-i fahr-i kâ’inât aleyhi efdalü's-salât ve ekmelü't-tahiyyât efendimiz hazretlerinin işbu bin üç yüz 

on beş senesi şehr-i Şa‘bânü'l-mu‘azzamı'nın hilâli Cum‘a gecesi incilâ-bahş-ı uyûn-ı şühûd olarak vech-i vecîh-i 
şer‘î üzre şehr-i mezbûrun guresi yevm-i Cuma‘adan mazbût olup mâh-ı mezbûrun selhi add olunan sebt gecesi 
hilâl-i şehr-i Ramazân görülmediği cihetle ber-muktezâ-yı şerî‘at-i garrâ şehr-i Şa‘bânü'l-mu‘âzzam tekmîl-i selâsîn 
ile resîde-i hitâm olmağla binâ’en-aleyh yarınki Pazar gecesi gurre-i Ramazân-ı nâşiru'l-gufrân olduğuna hükm-i 
şer‘î lâhık olmağın mûcebince işbu leyle-i mübârekeden bede’ ile sünnet-i seniyye-i salât-ı terâvihe kıyâm ve yarınki 
Pazar günü dahi îfâ-yı farîza-i sıyâm ile kâffe-i mü’minîn ve mü’minâta tebşîr ve i‘lân olunmak ve ber-mu‘tâd-ı kadîm 
bi'l-cümle menâ’ir-i cevâmi‘-i şerîfe ve ma‘âbid-i levâmi‘-i hayriye-i münîfe îkâd-ı kanâdîl ile tebhîc ve tezeyyün ve 
kulûb-ı muvahhidîn dahi envâr-ı füyûzât-ı kudsiye ile tebhîc ve tersîn buyurulmak iktizâ eylediği huzûr-ı âlîlerine i‘lâm 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-selâsîn min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 175 
Hüküm No : 326 
Tarihi : 8 Ramazan 1315 
Numara : 169 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin 

bâ‘is-i hâze'l-vesîka Hacı Ömer Efendi ibn-i Süleyman Ağa medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs 
odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde mûmâ-ileyh Hacı Ömer Efendi'nin [sh: 175]  mahdûmu Mehmed Said 
Efendi'nin mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp benim cemî‘ umûr ve mu‘âmelâtıma ve leh ve 
aleyhimde tahaddüs edecek kâffe-i de‘âvî ve mutâlebât ve muhâsamâta ve zimme-i nâsda olan alacak haklarımı 
medyûnlarımdan istîfâ ve ahz u kabza ve inde'l-iktizâ lâzım gelenlerle â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve 
nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhan 
muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve imzâsıyla arz-ı hâl 
ve levâ’ih takdîmine ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ 
ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve'l-hâsıl husûsât-ı mezkûra mütevakkıf 
olduğu umûrun küllîsine tarafımdan işbu hâzır-ı bi'l-meclis mûmâ-ileyh Mehmed Said Efendi'yi vekâlet-i âmme-i 
mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediğinde ol dahi vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve 
hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâmin min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 175 
Hüküm No : 327 
Tarihi : 1 Ramazan 1315 
Numara : 170 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Nazif Mahallesi'nde sâkin Hoca 

Yusuf Efendi ibn-i Hoca Abdürrezzak Efendi medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd 
meclis-i şer‘-i münîr-i lâzımü't-tevkîrde kezâlik mahalle-i mezkûrede sâkin Abdi Efendi ibn-i Abdülgani Efendi 
mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp mûmâ-ileyh Abdi Efendi zimmetinde semeni işbu sene-i mübâreke 
ki bin üç yüz on beş sene-i Hicriyesi'nin şehr-i Ramazânü'l-mübârek'in gurresine değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak 
üzre bundan akdem mâlımdan ve yedimden iştirâ ve tesellüm ve kabz eylediği bir aded kehribâr tesbih semeninden 
on guruş alacak hakkım olup el-hâletü hâzihi işbu sene-i mübâreke-i mezkûrenin şehr-i Şa‘bânü'l-mu‘azzamı'nın 
selhi add olunan dünkü sebt günü akşamı ki Pazar gecesi hilâl-i Ramazânü'l-mübârek re’yü'l-ayn görülüp binâ’en-
aleyh ecel-i merkûm hulûl etmekle su’âl olunup meblağ-ı mezkûr on guruşu hâlen bana edâ ve îfâya medyûn-ı 
mûmâ-ileyh Abdi Efendi'ye tenbîh olunmak matlûbumdur deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-istintâk mûmâ-ileyh Abdi Efendi 
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dahi cevâbında ânifü'l-beyân tesbih semeninden dolayı zimmetinde müdde‘î mûmâ-ileyh Hoca Yusuf Efendi'ye on 
guruş deyni olduğunu ve ecel-i mezkûru tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp lâkin hilâl-i şehr-i Ramazânü'l-
mübârek minvâl-i muharrer üzre görülüp ecel-i merkûm hulûl eylediğini inkâr etmekle müdde‘î-i mûmâ-ileyh Hoca 
Yusuf Efendi'nin ber-vech-i muharrer rü’yet-i hilâl müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a ikâme eylediği her biri 
mezkûr Nazif Mahallesi'nde sâkinler Sûfî Hasan bin Rendo bin Hallo ve Abdülmecid Efendi bin Sûfî Hızır bin Sûfî 
Abdullah ve Abdurrahman Efendi ibn-i Hacı Đsa bin Abdi Ağa Süleyman bin Đsmail Hızıro ve Merho bin Abdülaziz bin 
Mehmed ve Mehmed bin Sûfî Abdurrahim bin Molla Mehmed nâmûn kesân meclis-i şer‘de hâzırûn olmalarıyla 
şâhidûn-ı mûmâ-ileyhimden her biri müdde‘â-aleyh mûmâ-ileyh Abdi Efendi muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd 
olunduklarında medîne-i mezbûre Câmi‘u'l-Kebîri damında işbu bin üç yüz on beş sene-i Hicriyesi şehr-i Şa‘bânü'l-
mu‘azzamı'nın selhi add olunan dünkü sebt günü akşamı ki Pazar gecesi matla‘-ı ehille olan ufk-ı garbîye nâzır 
olduğumuz hâlde ufk-ı garbîden bir mızrak irtifâ‘ında iki uçları kıbleye müteveccih bulunduğu hâlde hilâl-i şehr-i 
Ramazânü'l-mübâreki re’yü'l-ayn müşâhede ve rü’yet eyledik binâ’en-aleyh bugünkü Pazar günü gurre-i 
Ramazânü'l-mübârekdir biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-
ma‘nâ bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etmeleriyle şâhidûn-ı mûmâ-ileyhim [sh: 176]  usûl-i 
mevzû‘asına tatbîkan mensûb oldukları mezkûr Nazif Mahallesi sâkinlerinden Mahmud Efendi ibn-i Hacı Süleyman 
bin Seyyid Ali ve Salih Efendi ibn-i Hacı Abdülferid Efendi ibn-i Hacı Mehmed Efendi nâmân kimesnelerden evvelâ 
bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû mûmâ-ileyhimâ ile medîne-i mezbûre (*)Bidâyet Mahkemesi zabtiye 
ketebesinden Abdülhadi Efendi ibn-i Hacı Derviş Efendi ve Đbrahim Efendi ibn-i Seyyid Mustafa Efendi'den dahi bi'l-
muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunmağla şehâdetleri makbûle 
olmağın mûcebince işbu Pazar günü gurre-i Ramazânü'l-mübârek olduğuna hükm ve tenbîh olunduğu tescîl ve i‘lâm 
olundu. 

Tahrîran fî gurre-i Ramazânü'l-mübârek li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 176 
Hüküm No : 328 
Tarihi : 30 Ramazan 1315 
Numara : 171 
Târîh-i Hicret-i fahr-i kâ’inât aleyhi ve alâ âlihî efdalü's-salât ve ekmelü't-tahiyyâtın işbu bin üç yüz on beş 

sene-i Hicriyyesi şehr-i Ramazânü'l-mübâreki'nin gurresi rü’yet-i hilâl ile Pazar gününden mazbût ve müseccel 
olmağın bu sûretde tekmîl-i selâsîn i‘tibârıyla yarınki Salı günü îd-i sa‘îd-i meserret-bedîd olmak iktizâ eylediği tescîl 
ve i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-selâsîn min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 176 
Hüküm No : 329 
Tarihi : 29 Ramazan 1315 
Numara : 172 
Medîne-i Siird mahallâtından Kasar Mahallesi'nde sâkin Tüccâr Hacı Mustafa Ağa ibn-i Abdi medîne-i 

mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde Re’s Mahallesi'nde sâkin 
Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağa mahzarında takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani'l-merâm edüp medîne-i mezbûre 
mahallâtından Karakol Mahallesi'nde sâkinler Hacı Fethullah ve Đsa Ağalar ibney-i Hacı Ali Ato zimmetlerinde alacak 
hakkım olan yedi bin üç yüz seksen üç guruşu mezbûrândan taleb ve da‘vâya ve â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve 
nizâmiyyede mezbûrân ve sâ’ir îcâb edenlerle müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve istînâfen ve 
temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhan muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf 
ve tahallüfe ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla 
mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân da‘vâlarına ve'l-
hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımdan işbu hâzır-ı bi'l-meclis mûmâ-ileyh Ahmed 
Efendi'yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eylediğinde ol dahi 
vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm etmeğin mâ-vaka‘ bi't-
taleb ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve 
elf. 

*** 
Sahife No : 176 
Hüküm No : 330 
Tarihi : 11 Şevval 1315 
Numara : 173 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Varaz Mahallesi'nde sâkine zâtı 

mahalle-i mezkûrde sâkin Seyyid Zeynelabidin bin Seyyid Abdürrezak ve Nazif Mahallesi'nde sâkin Abdülferid bin 
Osman nâmân kimesnelerin ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Emine Hâtûn ibnet-i Ferho medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i 
şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde an asl medîne-i mezkûrun mahallâtından Đmâm 
Kasım Mahallesi ahâlîsinden olup el-hâletü hâzihi mezkûr medîne-i Siird mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi'nde 
sâkin Hüseyin Ağa ibn-i Bekir mahzarında bi-tav‘ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm [sh: 177]  edüp mezbûr Hüseyin 
Ağa zevc-i dâhilim olup beynimizde şikâk vukû‘una binâ’en zimmetinde mütekarrer ve ma‘kûdün-aleyh mehr-i 
mü’eccel hakkım olan üç yüz guruş ile nafaka-i mu‘ayyene-i ma‘lûmem ve me’ûnet-i süknâm kendi üzerime olmak 
üzre zevcim mezbûr Hüseyin Ağa ile muhâla‘a-i sahîha-i şer‘iyye ile hal‘ olduğumda ol dahi hal‘-ı mezbûru vech-i 
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muharrer üzre kabûl eyledikden sonra hukûk-ı zevciyyete ve işbu târîh-i vesîkaya değin beynimizde cereyân eden 
ahz u i‘tâ ve mu‘âmelât-ı şetta ve hukûk-ı ma‘lûme ve mechûleye müte‘allıka âmme-i de‘âvî ve mutâlebât ve kâffe-i 
eymân ve muhâsamâtdan mezbûr Hüseyin Ağa'nın zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibra ve iskat ve her birimiz 
âharın ibrâsını ber-minvâl-i muharrer kabûl eyledik fî mâ-ba‘d yekdiğerimizle vechen mine'l-vücûh ve sebeben 
mine'l-esbâb da‘vâ ve nizâ‘ ve husûmetimiz kalmadı dedikde zevc-i mezbûr kabûl dahi mezbûre Emine Hâtûn'u 
sâdır olan bi'l-cümle kelimât-ı meşrûhasında tâyi‘an ve kat‘iyyen tasdîk ve hal‘-ı mezkûru kabûl eylediğinde gıbbe't-
tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Fi'l-yevmi'l-hâdî aşer min şehri Şevvâlü'l-mükerrem li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 177 
Hüküm No : 331 
Tarihi : 16 Şevval 1315 
Numara : 174 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird'e tâbi‘ Kıtmıs karyesi ahâlîsinden ve teb‘a-i Devlet-i 

Aliyye'nin Keldani milletinden olup Aydın Vilâyeti dâhilinde Manisa Sancağında sâkin iken bundan akdem fevt olan 
Yosef veled-i Sabo'nun hasran vârisleri zevce-i metrûkesi zâtı her biri karye-i mezkûrede sâkinler Abdo veled-i Ako 
ve Batros veled-i Đsa nâmân kimesnelerin ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Şahgül ile sulbî kebîr oğulları Hano ve Hürmüz'den 
her biri mezkûr medîne-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'ne mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde bi-
tav‘ihim ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp mûrisimiz müteveffâ-yı merkûmun hayât ve sıhhatinde karye-i mezkûre 
ahâlîsinden ve teb‘a-i devlet-i müşârun-ileyhâdan ve millet-i mezkûreden olup el-hâletü hâzihi mezkûr medîne-i 
Manisa'da sâkin Toma veled-i Sabo zimmetinde cihet-i karzdan alacak hakkı olan yirmi yedi lira-yı Osmânî ve yine 
mezkûr medîne-i Manisa'da mukîm Sergis Ütücüyân zimmetinde kezâlik cihet-i mezkûreden alacak hakkı olan altı 
aded mecîdiyeyi merkûmândan kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt olup meblağ-ı mezkûr mesele-i 
mîrâsımız vechile hasran bize mevrûs olmağla meblağ-ı karz-ı mezkûr yirmi yedi aded lira-yı Osmânî ve altı aded 
mecîdiyeyi merkûmân Toma veled-i Sabo ve Sergis Ütücüyân nâmân kimesnelerden taleb ve ahz u kabza ve inde'l-
îcâb merkûmânla â’id olduğu mehâkim-i şer‘iyye ve nizâmiyyede müdde‘î ve müdde‘â-aleyh sıfatıyla bidâyeten ve 
istînâfen ve temyîzen ve i‘âdeten ve tashîhan muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve ikâme ve istimâ‘-ı 
şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ ve tebellüğe ve 
i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân 
da‘vâlarına ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine tarafımızdan mezkûr medîne-i 
Manisa'da mukîm Batri Ogustyos Fransikati nâm kimesneyi kabûlüne mevkûfe vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i 
şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledik dediklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis aşer min şehri Şevvâlü'l-mükerrem li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 177 
Hüküm No : 332 
Tarihi : 4 Rebiulevvel 1315 
Numara : 175 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird'e tâbi‘ Tillo karyesinin Şeyh Đsmail Fakirullah 

Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan [sh: 178]  Şeyh Ahmed bin Hacı Đbrahim bin Hacı Abdülhamid'in 
verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Emnayi bint-i Ali ve sulbî kebîr oğulları Şeyh Abdülmecid ve Şeyh Mehmed 
Said ve Şeyh Yasin Efendiler ile sulbiye kebîre kızları Halime ve Fatıma ve Hadice Hâtûnlara münhasıra ve tashîh-i 
mesele-i mîrâsları yetmiş iki sehmden olup sihâm-ı mezkûreden dokuz sehmi zevce-i mezbûre Emnayi Hâtûn'a ve 
on dörder sehmden cem‘an kırk iki sehmi benûn-ı mezbûrûn Şeyh Abdülmecid ve Şeyh Mehmed Said ve Şeyh 
Yasin Efendilere ve yedişer sehmden yirmi bir sehmi benât-ı mezbûrât Halime ve Fatıma ve Hadice Hâtûnlara 
musîbe olduğu bi'l-ihbâr lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra verese-i mezbûreden sâhib-i arz-ı 
hâl Şeyh Abdülmecid medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde 
zikri âtî menzil ve bağlara vaz‘-ı yedleri evvelâ bâ-varaka-i mestûre mensûb oldukları mezkûr Şeyh Đsmail Fakirullah 
Mahallesi imâmı Molla Mehmed Efendi ibn-i Şeyh Abid bin Molla Mehmed ve (*)muhtârı Hacı Kasım bin Molla 
Mehmed bin Molla Ömer nâmân kimesnelerden sırran ve ba‘dehû Varaz Mahallesi'nde sâkin Seyyid Zeynelabidin 
bin Seyyid Abdürrezzak ve Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin Seyyid Hüseyin bin Seyyid Yusuf [bin] Seyyid Bilal 
nâmân kimesnelerden bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunan 
mezkûr Tillo karyesinin mahalle-i mezkûresinde sâkinler Musa bin Şeyh Yusuf bin Mahmud ve Ali bin Kasım bin 
Halid nâmân kimesnelerin bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î şehâdetleriyle sâbit ve mütehakkık olan derûn-ı arz-ı hâlde 
isimleri mezkûr mârru'z-zikr Şeyh Đsmail Fakirullah Mahallesi ahâlîsinden ve verese-i mezbûreden Şeyh Mehmed 
Said v eŞeyh Yasin Efendilerin vekîl-i müseccel-i şer‘îleri medîne-i mezkûre mahallâtından Bâbü'l-Garb 
Mahallesi'nde sâkin Hacı Mehmed Efendi ibn-i Şeyh Kasım muvâcehesinde mezkûr Tillo karyesinde kâ’in bir 
tarafdan Şeyh Mustafa ibn-i Hacı Abdülhamid ve bir tarafdan Ali bin Kasım hâneleri ve bir tarafdan ziyâret tarlası ve 
taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî üç oda ve tahtânî bir oda ve harâbe diğer bir oda ve müştemilât-ı sâ’ire-i 
ma‘lûmeyi hâvî iki bin guruş kıymetli yeri dahi mülk bir bâb mülk menzil ve Seyrûnî mevki‘inde vâki‘ bir tarafdan Hacı 
Hamid ibn-i Hacı Ali bağı ve bir tarafdan Mehhamo bin Mahmud tarlası ve bir tarafdan Şeyh Mücahid hazretlerinin 
bademliği ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd zemîni vakf ve kürûmu mülk dört yüz elli guruş kıymetli bir kıt‘a ve Bi’rü'l-
cedîde mevki‘inde kâ’in bir tarafdan Merhamo bin Molla Zekeriya ve bir tarafdan Hacı Ali tarlaları ve bir tarafdan 
Đbrahim bin Molla Derviş bağı ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd zemîni vakf ve kürûmu mülk dört yüz guruş kıymetli bir 
kıt‘a ve yine Bi’rü'l-cedîde mevki‘inde vâki‘ bir tarafdan Süleyman bin Osman bağı ve bir tarafdan Câmi‘u'ş-şühedâ 
ve bir tarafdan mezbûr Süleyman tarlaları v etaraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd zemîni vakf ve kürûmu mülk elli guruş 
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kıymetli yer ki cem‘an üç kıt‘a bağ ve bir bâb menzilden ki min haysü'l-mecmû‘ iki bin dokuz yüz guruş kıymetli 
emlâk ve akârât-ı muharrere-i mezkûreden her biri babamız ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun hayâtında ile'l-
vefât yedinde müstakıllen mâlı ve mülkü olup ba‘de vefâtihî cümle verese-i mezbûresine mevrûs ve müntakil 
olmuşiken mezbûrân Şeyh Mehmed Said ve Şeyh Yasin Efendiler emlâk ve akârât-ı muharrere-i mezkûrenin 
tamâmlarına fuzûlî ve bi-gayrı hakkın müstakıllen zabt ve vaz‘-ı yed ederler olmalarıyla su’âl olunup emlâk ve 
akârât-ı muharrere-i mezkûreden mesele-i mîrâsımız vechile yetmiş iki sehm i‘tibârıyla on dört sehm hisse-i irsiyye-i 
şâyi‘amdan keff-i yedle mahallerinde vech-i lâyıkıyla bana teslîme mezbûrân Şeyh Mehmed Said ve Şeyh Yasin 
Efendilere izâfetle vekîlleri mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi'ye tenbîh olunmak matlûbumdur deyü da‘vâ etdikde 
vekîl-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi dahi cevâbında emlâk ve akârât-ı muharrere-i mahdûde-i mezkûreye 
müvekkilleri mezbûrân Şeyh Mehmed Said ve Şeyh Yasin Efendilerin el-yevm vâzı‘u'l-yed olduklarını tâyi‘an ve 
kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp mâ‘adâ müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer irs müdde‘âsını inkârla mârru'z-zikr 
Bi’rü'l-cedîde mevki‘inde olup bir tarafdan Merhamo bin Molla Zekeriye ve bir tarafdan Hacı Ali tarlaları ve bir 
tarafdan Đbrahim bin Molla Derviş bağı ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd olan bir kıt‘a [sh: 179]  bağ mezkûr Tillo 
karyesinde sâkin Şeyh Derviş Efendi ibn-i Hacı Đbrahim yedinde müstakıllen mâlı ve mülkü iken bağ-ı mahdûd-ı 
mezkûru bin üç yüz üç sene-i Hicriyyesi'nin şehr-i Zi'l-ka‘deti'ş-şerîfesi'nin yedinci gününde altı yüz guruş semen-i 
medfû‘ ve makbûz mukâbilinde mezbûr Şeyh Derviş Efendi'den ve mâ‘adâ zikrleri geçen diğer iki kıt‘a bağlar ve 
menzil ile Kefere karyesinde vâki‘ olup senevî seksen guruş bedel ta‘yîniyle taraf-ı zî-şeref-i Hükûmet-i Seniyye'den 
mazbût ve Duyûn-ı Umûmiye-i Osmâniye Đdâresi'ne mevdû‘ Şah Veled ve Hacı Arab nâm memlahaların mezbûr 
bedel-i senevîlerinden her biri safka-i vâhidede bilâ-tefrîki's-semen mecmû‘u beş bin guruş semen-i medfû‘ ve 
makbûz mukâbilinde ve pederleri müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Ahmed'in hayât ve sıhhatinde bin üç yüz on iki sene-i 
Hicriyyesi'nin beşinci gününde pederleri müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Ahmed'den iştirâ ve tesellüm ve kabz u kabûl 
edüp ol vechile zikrleri sebkat eden müdde‘â-bihâ menzil ve memlahalar ile bağlardan her biri müvekkilân-ı 
mezbûrân Şeyh Mehmed ve Şeyh Yasin Efendilerin mülk-i müşteralarıdır deyü müdde‘î-i mezbûr Şeyh 
Abdülmecid'in inkârına mukârin bi'l-vekâle tasaddî eylediği def‘ da‘vâsını meclis-i şer‘de hâzır bulunan müdde‘â-
aleyhimâ asılân-ı mezbûrân Şeyh Hüseyin bin Hacı Abdullah ve Süleyman bin Derviş bin Hacı Hasan ve Süleyman 
bin Ahmed bin Mahmud ve Hacı Abdullah bin Hacı Hüseyin bin Hacı Bekir ve Şeyh Derviş bin Şeyh Abdülhamid ve 
Merhamo bin Molla Zekeriya ve Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkinler Şeyh Đbrahim bin Molla Derviş ve Mehmed ve 
Temür ibney-i Alo el-Kavak ve Şeyh Ahmed bin Şeyh Abdurrahman nâmûn kesânla isbât ederim başka şâhidlerim 
yokdur dedikden sonra vekîl-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi'nin gıyâbında müdde‘â-aleyhimâ asılân-ı mezbûrân 
Şeyh Mehmed Said ve Şeyh Yasin Efendiler ber-vech-i muharrer def‘ da‘vâlarını isbât içün bi'l-asâle meclis-i şer‘a 
ikâme eyledikleri şühûd-ı muharrere-i mezbûreden mezkûr medîne-i Siird mahallâtından Sûk Mahallesi'nde sâkin 
Mehmed bin Alo el-Kavak nâm kimesne huzûr-ı şer‘a gelüp müdde‘î mezbûr Şeyh Abdülmecid muvâcehesinde 
istişhâd olundukda işbu târîh-i i‘lâmdan dokuz sene mukaddem işbu müdde‘î ve müdde‘â-aleyhimâ mezbûrûn Şeyh 
Abdülmecid ve Şeyh Mehmed Said ve Şeyh Yasin Efendiler babaları müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Ahmed bin Hacı 
Đbrahim bin Hacı Abdülhamid hâl-i hayât ve sıhhatinde Siird'de mezkûr Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde vâki‘ hâneme 
gelüp bana hitâben sen şâhid ol ki ben Tillo karyesinde vâki‘ bir tarafdan Şeyh Mustafa ve bir tarafdan Hacı Halid 
hâneleri ve bir tarafdan Şeyh Đsmail Fakirullah tarlası ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî üç oda ve 
tahtânî bir oda ve bir aralığı hâvî bir bâb menzil ile mezkûr Tillo karyesi hudûdu dâhilinde Keremü's-seyrûnî nâmıyla 
ma‘rûf bir tarafdan Şeyh Hami bin Hacı Ali ve bir tarafdan Merhamo'nun tarlası ve bir tarafdan Şeyh Mücahid 
bademliği ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir ve yine mezkûr Tillo karyesi hudûdu dâhilinde mârru'z-zikr 
Keremü's-seyrûnî mevki‘ine civâr mevki‘de kâ’in iki tarafdan Süleyman Gada ve bir tarafdan Şühedâ bademliği ve 
taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir ki cem‘an iki kıt‘a bağ ve Kefere karyesinde vâki‘ Şahveled ve Hacı Arab 
nâmında iki kıt‘a memlahaları oğullarımdan kebîr Mehmed Said'e asâleten ve sağîr oğlum mezbûr Şeyh Yasin'e 
vekîl ittihâz eylediğim Molla Hamza bin Molla Derviş nâm kimesneye sağîr oğlum Yasin tarafından vekâleten beş bin 
guruş bedel mukâbilinde satdım hakkımı da aldım deyü ikrâr eyledi ve mezkûr memlahaların arâzîsini mi yâhûd 
kuyusuyla edevâtını mı satmış olduğuna dâ’ir tasrîhât vermeyerek yalnız memlahaları satdım dedi ben bu husûsa 
bu vech üzre şâhidim şehâdet dahi ederim ve şühûd-ı mezbûreden kezâlik mezbûr Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin 
Temür bin Alo el-Kavak nâm kimesne dahi huzûr-ı şer‘a gelüp bi'l-muvâcehe istişhâd olundukda işbu târîh-i i‘lâmdan 
sekiz sene akdem işbu müdde‘î-i ve müdde‘â-aleyhimâ mezbûrûn Şeyh Abdülmecid ve Şeyh Mehmed Said ve Şeyh 
Yasin Efendilerin babaları müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Ahmed bin Hacı Đbrahim bin Hacı Abdülhamid hâl-i hayât ve 
sıhhatinde medîne-i mezkûre [sh: 180]  mahallâtından mezkûr Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde vâki‘ menzilime gelüp 
bana hitâben sen şâhid ol ki ben Tillo karyesinde vâki‘ bir tarafdan Şeyh Mustafa bin Hacı Abdülhamid ve bir 
tarafdan Ali bin Molla Mehmed bin Halid hâneleri ve bir tarafdan Fakirullah tarlası ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile 
mahdûd fevkânî üç oda ve tahtânî harâbe bir oda ve diğer gayr-i harâbe bir oda ve bir aralığı hâvî bir bâb menzil ile 
mezkûr Tillo karyesi hudûdu dâhilinde Seyrûnî nâm mevki‘de vâki‘ bir tarafdan Hacı Hami bağı ve bir tarafdan 
Merhamo Zeyni tarlası ve bir tarafdan Şeyh Mücahid bademliği ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir ve Bi’rü'ş-
şühedâ mevki‘inde vâki‘ bir tarafdan Süleyman Gada tarlası ve bir tarafdan diğer Süleyman tarlası ve bir tarafdan 
Şeyh Mücahid bademliği ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd bir ki cem‘an iki kıt‘a bağ ve Kefere karyesinde vâki‘ 
Şahveled nâmıyla ma‘rûf bir ve diğerinin ismini bilmediğim memlaha ki cem‘an iki kıt‘a memlaha kuyusunu ve 
tavalarını ve suyunu ve âlât ve edevâtını oğullarımdan kebîr Mehmed Said'e asâleten ve sağîr oğlum Yasin'e vekîl 
ittihâz eylediğim Molla Hamza bin Molla Derviş nâm kimesneye sağîr oğlum Yasin tarafından vekâleten beş bin 
guruş bedel mukâbilinde satdım hakkımı da aldım ikrâr eyledi ben bu husûsa bu vech üzre şâhidim şehâdet dahi 
ederim ve şühûd-ı mezbûreden olup medîne-i mezbûreye mülhak Tillo karyeli Şeyh Đbrahim bin Molla Derviş dahi li-
ecli'ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzır olmağla bi'l-muvâcehe isrü'l-istişhâd işbu târîh-i i‘lâmdan dokuz sene mukaddem 
müdde‘î ve müdde‘â-aleyhimâ mezbûrûn Şeyh Abdülmecid ve Şeyh Mehmed Said ve Şeyh Yasin Efendilerin 
babaları müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Ahmed bin Hacı Đbrahim bin Hacı Abdülhamid hâl-i hayât ve sıhhatinde mezkûr 
Tillo karyesinde kâ’in hânemde sâkin olan ol târîhde medîne-i mezbûre kâdîsı bulunan zât tarafından mezkûr Tillo 
karyesi ahâlîsi beynlerinde icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iyye etmek üzre nâ’ib ta‘yîn edilen müteveffâ babam Molla Derviş'in 
yanına gelüp bana hitâben sen şâhid ol ki ben mezkûr Tillo karyesinde vâki‘ bir tarafdan Şeyh Mustafa bin Hacı 
Abdülhamid [bin] Đsmail Fakirullah ve bir tarafdan Ali bin Kasım bin Molla Halid hâneleri ve bir tarafdan ziyaret tarlası 
ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd fevkânî üç oda ve tahtânî bir harâbe bir odayı hâvî bir hâne ile mezkûr Tillo 
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karyesi hudûdu dâhilinde Seyrûnî mevki‘inde vâki‘ bir tarafdan Hacı Hamid bin Hacı Ali bin Şeyh Hamid bağı ve bir 
tarafdan Merhamo bin Mahmud tarlası ve bir tarafdan Şeyh Mücahid bademliği ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile 
mahdûd bir ve yine mezkûr Tillo karyesi hudûdu dâhilinde Bi’rü'l-cedîde mevki‘inde kâ’in tarafdan Süleyman bin 
Şeyh Osman bin Molla Derviş bağı ve bir tarafdan Süleyman bin Şeyh Ahmed tarlası ve bir tarafdan tarîk ile 
mahdûd ve taraf-ı râbi‘ini bilmeyüp lâkin mahallinde irâ’e etsem ta‘yîn ve beyân edebileceğim diğer bir kıt‘a ki 
cem‘an iki kıt‘a bağ ve Kefere karyesinde vâki‘ Şahveled nâmında bir kıt‘a memlahamı oğullarımdan kebîr Mehmed 
Said'e asâleten ve sağîr oğlum Yasin'e vekîl ittihâz eylediğim Molla Hamza bin Molla Derviş nâm kimesneye sağîr 
oğlum Yasin tarafından vekâleten beş bin guruş bedel mukâbilinde satdım hakkımı da aldım deyü ikrâr eyledi ve 
mezkûr memlahanın arâzîsini ve yâhûd kuyusunu ve yâhûd tavasını deyü ber şey tasrîh etmeyerek yalnız 
memlahayı sattım dedi ben bu husûsa bu vech üzre şâhidim şehâdet dahi ederim ve şühûd-ı mezbûreden medîne-i 
mezbûre mahallâtından Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde sâkin Şeyh Ahmed Efendi ibn-i Şeyh Abdurrahman Efendi nâm 
kimesne dahi huzûr-ı şer‘a gelüp bi'l-muvâcehe istişhâd olundukda işbu târîh-i i‘lâmdan on sene mukaddem işbu 
müdde‘î ve müdde‘â-aleyhimâ mezbûrûn Şeyh Abdülmecid ve Şeyh Mehmed Said ve Şeyh Yasin Efendilerin 
babaları müteveffâ-yı mezbûr Şeyh Ahmed bin Hacı Đbrahim bin Hacı Abdülhamid hâl-i hayât ve sıhhatinde mezkûr 
Bâbü'l-Garb Mahallesi'nde vâki‘ hâneme gelüp [sh: 181]  bana hitâben sen şâhid ol ki ben Tillo karyesinde vâki‘ bir 
bâb hânem ile yine mezkûr Tillo karyesi hudûdu dâhilinde iki kıt‘a bağ ve mevki‘lerini ta‘yîn etmediği iki kıt‘a 
memlahaların bedelâtını oğullarımdan kebîr Fakih Yusuf'a asâleten ve oğlum mezbûr Yasin içün vekîl ittihâz 
eylediğim Molla Hamza bin Molla Derviş nâm kimesneye sağîr-i mezbûr tarafından vekâleten on bin guruş bedel 
mukâbilinde satdım hakkımı da aldım deyü ikrâr eyledi ve zikr olunan hâne ve bağ ve memlahaların hudûdlarını 
müteveffâ-yı mezbûr hîn-i ikrârda zikr u beyân etmediği gibi ben dahi yalnız hâne-i mezkûrun hudûdunu mahallinde 
irâ’e ve ta‘yîn etmeğe muktedir olup diğer mezkûr bağlar ve memlahaların hudûd ve mevâki‘ini mahallerinde irâ’e ve 
ta‘yîn edemem ben husûsa bu vech üzre şâhidim şehâdet dahi ederim deyü şühûd-ı muharrere-i mezbûreden Şeyh 
Ahmed bin Şeyh Abdurrahman ve Mehmed ve Temür ibney-i Alo el-Kavak ve Şeyh Đbrahim bin Molla Derviş nâmûn 
kimesnelerin ber-vech-i muharrer şehâdet-i vâkı‘alarını münâza‘un-fîh olan akârât-ı muharrere-i mahdûde-i 
mezkûrenin hudûdunu tarafeyn-i mutahâsımînden beyân ve ta‘yîn olunan hudûda muhâlif sûretde zikr u beyân 
etmiş ve ba‘zı hudûd sâhiblerinin cedleri isimlerini dahi zikr etmemiş ve binâ’en-aleyh şehâdet ile da‘vâ beyninde 
lâzım gelen muvâfakat hâsıl olamamış olmağla bu derece şehâdetleri müdde‘â-aleyhimâ dâfi‘ân-ı mezbûrân Şeyh 
Mehmed ve Şeyh Yasin Efendilerin ber-vech-i muharrer def‘ müdde‘âlarını isbâta şer‘an kâfî olmamağla ve lede's-
su’âl müdde‘â-aleyhimâ dâfi‘ân-ı mezbûrândan her biri zabıt cerîdesinde isimleri muharrer Yusuf bin Şeyh Hasan 
bin Hacı Abdullah ve Süleyman bin Derviş bin Hacı Hasan ve Süleyman bin Ahmed bin Mahmud ve Hacı Abdullah 
bin Hacı Hüseyin ve Şeyh Derviş bin Şeyh Abdülmecid ve Merhamo bin Molla Zekeriya nâmûn diğer şâhidleri 
gâ’ibûn ani’l-beled olduklarından bahisle anları ikâmeden izhâr-ı acz birle tâlib-i tahlîf olmalarıyla def‘-i meşrûh 
hakkında müdde‘î-i mezbûr Şeyh Abdülmecid'e bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î yemîn verilmeğin ve dahi müdde‘â-
aleyhimâ dâfi‘ân-ı mezbûrân Şeyh Mehmed Said ve Şeyh Yasin Efendiler akârât-ı muharrere-i mahdûde-i mezkûre 
ile zikr olunan memlahaların bilâ-tefrîki's-semen safka-i vâhide ile iştirâ eylediklerini da‘vâ edüp hâlbuki memlahalar 
taraf-ı zî-şeref-i Hükûmet-i Seniyye'den mazbût olmağla rakabesine mülkiyyet mevcûd olmayup ancak tahsîsât-ı 
nizâmiye ile bir mikdâr mu‘ayyen bedel ve menfa‘ate istihkâkdan ibâret bulunduğuna ve mevcûd olmayan menâfi‘in 
bey‘i bâtıl olduğuna nazaran memlaha-i mezkûrelerle bir safkada vukû‘u iddi‘â olunan bey‘-i mezkûrun şer‘an butlânı 
muktezî olmağın mûcebince müdde‘â-aleyhimâ mezbûrân Şeyh Mehmed Said ve Şeyh Yasin Efendilerden her biri 
ber-vech-i muharrer def‘ müdde‘âlarıyla müdde‘î-i Şeyh Abdülmecid Efendi'ye bî-vech-i şer‘î ve bilâ-(*)beyyine 
mu‘ârazadan ba‘de'l-men‘ sâlifü'l-beyân ikrâr u i‘tirâfları mûcebince zikrleri sebkat eden menzil-i mahdûd-ı mezkûr 
ile Seyrûnî mevki‘inde vâki‘ bir tarafdan Hacı Hamid ibn-i Hacı Ali'nin bağı ve bir tarafdan Merhamo bin Mahmud 
tarlası ve bir tarafdan Şeyh Mücahid hazretlerinin bademliği ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve Bi’rü'l-cedîde 
mevki‘inde vâki‘ bir tarafdan Süleyman bin Osman bağı ve bir tarafdan Câmi‘u'ş-şühedâ ve bir tarafdan mezbûr 
Süleyman tarlası ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ki cem‘an iki kıt‘a bağlardan tashîh-i mesele-i mîrâsları 
vechile müdde‘î-i mezbûr Şeyh Abdülmecid Efendi'ye isâbet eden on dört sehm hisse-i irsiyye-i şer‘iyyesini 
mahallerinde vech-i lâyıkıyla müdde‘î-i mezbûr Şeyh Abdülmecid Efendi'ye teslîme müdde‘â-aleyhimâ mezbûrân 
Şeyh Mehmed Said ve Şeyh Yasin Efendilerden her birine tenbîh ve mârru'z-zikr Bi’rü'l-cedîde mevki‘inde kâ’in bir 
tarafdan Merhamo bin Molla Zekeriya ve bir tarafdan Hacı Ali tarlaları ve bir tarafdan Đbrahim bin Molla Derviş bağı 
ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd bağın müdde‘â-aleyhimâ mezbûrân [sh: 182]  Şeyh Mehmed Said ve Şeyh Yasin 
Efendilerden her biri âhardan müşterâ mülkleri olduğunu bi'l-beyân müdde‘î-i mezbûr Şeyh Abdülmecid'in bağ-ı 
mezkûr hakkındaki irs müdde‘âsını külliyen inkâr edüp müdde‘î-i mezbûr Şeyh Abdülmecid dahi bu bâbdaki şâhidleri 
gâ’ibûn ani’l-beled olmalarıyla isbâtdan izhâr-ı acz edüp tâlib-i tahlîf olmağla mezkûr Bi’rü'l-cedîde mevki‘inde kâ’in 
bir tarafdan mezbûr Merhamo bin Molla Zekeriye ve bir tarafdan mezbûr Hacı Ali tarlaları ve bir tarafdan mezbûr 
Đbrahim bin Molla Derviş bağı ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd bağ hakkında müdde‘â-aleyhimâ mezbûrândan her 
biri bi'l-muvâcehe ber-nehc-i şer‘î yemîn etmeleriyle mûcebince müdde‘î-i mezbûr Şeyh Abdülmecid mezkûr Bi’rü'l-
cedîde mevki‘inde kâ’in bir tarafdan mezbûr Merhamo bin Zekeriye ve bir tarafdan mezbûr Hacı Ali tarlaları ve bir 
tarafdan mezbûr Đbrahim bin Molla Derviş bağı ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd bağ-ı mezkûr da‘vâsıyla müdde‘â-
aleyhimâ mezbûrân Şeyh Mehmed Said ve Şeyh Yasin Efendilerden her birine bilâ-(*)beyyine mu‘ârazadan men‘ 
olunduğu tescîl ve huzûr-ı âlîlerine i‘lâm olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'r-râbi‘ min şehri Rebî‘u'l-evvel li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 182 
Hüküm No : 333 
Tarihi : 13 Şevval 1315 
Numara : 176 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez- ilivâ olan medîne-i Siird mahallâtından Sûk Mahallesi'nde sâkin bâ‘is-i 

hâze'l-kitâb Hacı Abdurrahim Ağa ibn-i Hacı Abdullah mezkûr medîne-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'ne mahsûs 
odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzımü't-tevkîrde mezkûr medîne-i Siird mahallâtından Havlanî Mahallesi'nde 
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sâkin Hasan Ağa ibn-i Đsa mahzarında medîne-i mezkûre (*)Bidâyet Mahkemesi a‘zâ mülâzımı Hoca Yusuf Efendi 
ibn-i Hoca Abdürrezzak Efendi ve yine mahkeme-i mezkûre a‘zâsı Hacı Abdülmecid Efendi ibn-i Mevlüd Efendi ve 
başkâtibi Mahmud Efendi ibn-i Hacı Seyyid Süleyman ve icrâ me’mûru Abdi Efendi ibn-i Seyyid Abdülgani nâmûn 
kesândan her biri hâzırûn oldukları hâlde bi-tav‘ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp mezbûr Hasan Ağa ile on bir 
seneden berü miyânemizde pek çok ahz u i‘tâ ve ikrâz ve istikrâz vukû‘ bulup ahîran nizâ‘ ve husûmet tahaddüs 
etmekle mezkûr medîne-i Siird Bidâyet ve Van Đstînâf mahkemelerinde bidâyeten ve istînâfen beynimizde cereyân 
eden muhâkemât ve muhâsamât-ı adîde neticesinde mezbûr Hasan Ağa aleyhine istihsâl eylediğim bin üç yüz sekiz 
sene-i Hicriyyesi'nin şehr-i Rebî‘u'l-âhiri'nin on ikinci ve bin üç yüz altı sene-i Şemsiyyesi'nin şehr-i Teşrîn-i 
Sânîsi'nin on üçüncü günü târîhli ve on bir numarolu Van Đstînâf Mahkemesi'nin bir kıt‘a i‘lâmı mantûkunca mezkûr 
Havlanî Mahallesi'nde vak ibir tarafdan Abdi Fethi ve bir tarafdan Hasan bin Đsa hâneleri ve tarafeyni tarîk ile 
mahdûd fevkânî üç oda ve iki ayvan ve tahtânî dört oda ve iki ayvan ve bir aralığı hâvî bir bâb menzilin beş sehm 
i‘tibârıyla üç sehm hissesi rehn mukâbilinde on beş bin beş yüz guruş ve bin üç yüz üç sene-i Şemsiyyesi'nin şehr-i 
Ağustosu'nun on ikinci günü târîhi ve on altı numarolu Siird (*)Bidâyet Mahkemesi'nin bir kıt‘a i‘lâmı mantûkunca iki 
bin sekiz yüz doksan yedi guruş yirmi para alacak hakkımdan gayr-i ez teslîm mütebâkî bin dokuz yüz otuz dokuz 
guruş yirmi para ki cem‘an iki bin sekiz yüz doksan yedi guruş yirmi paranın mutâlebesi zımnında mârru'l-beyân Van 
Đstîfnaf i‘lâmının hâvî olduğu rehn menzil ve meblağ-ı mezkûr on beş bin beş yüz guruş da‘vâsının isbât ve tamâmı 
ve fasl u hasmiyçün ikâme eylediğim da‘vâm mezkûr Siird (*)Bidâyet Mahkemesi'nde dört sene rü’yet ve mezkûr 
Siird (*)Bidâyet Mahkemesi i‘lâmının hâvî olduğu meblağ-ı mezkûr bin sekiz yüz doksan yedi guruş [sh: 183]  yirmi 
paradan mütebâkî bin dokuz yüz otuz dokuz guruş yirmi para icrâ dâ’iresi ma‘rifetiyle tahsîli dahi mukarrer ise de bu 
kerre benimle mezbûr Hasan Ağa'nın miyânemize muslihûn tavassut edüp zikrleri geçen i‘lâmların hâvî oldukları 
gayr-i ez teslîm cem‘an on sekiz bin üç yüz doksan yedi guruş yirmi para alacak ve rehn menzil-i mezkûr ile işbu 
târîh-i vesîkaya değin beynimizde cârî cemî‘ ahz u i‘tâ ve mu‘âmelât-ı şettâ ve sâ’ir bi'l-cümle hukûk-ı ma‘lûme ve 
mechûleye müte‘allıka âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâtımdan beni mezbûr Hasan Ağa ile mezkûr Havlanî 
Mahallesi'nde vâki‘ bir tarafdan benim yed-i tasarrufumda olan hâne ve bir tarafdan Abdi Fethi'nin oğlu Tacido ve bir 
tarafdan Hüseyin bin Receb hâneleri ve taraf-ı râbi‘i hâzır-ı mezbûr Hasan Ağa hânsinin havlusu ve tarîk-i âmm ile 
mahdûd fevkânî bir oda ve tahtânî bir oda ve bir ayvan ve bir havlu ve ve bir kademgâh ve müştemilât-ı sâ’ire-i 
ma‘lûmeyi hâvî beş yüz guruş kıymetli yeri dahi mülk menzil ile her biri mezkûr Siird kasabası hudûdu dâhilinde olup 
Mesilü'l-emir mevki‘inde kâ’in bir tarafdan benim taht-ı tasarrufumda olan tarla ve bir tarafdan Hamo ve Naimo 
ibney-i Hüseyin tarlaları ve tarafeyni dere ile mahdûd arâzî-i emîriyeden yedi yüz elli guruş kıymetli on sekiz dönüm 
bir kıt‘a tarla ve Sanib mevki‘inde kâ’in bir tarafdan Hamo ve Naimo ibney-i Hüseyin ve iki tarafdan Süleyman Ağa 
ibn-i Hacı Musa Ağa tarlaları ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd kezâlik arâzî-i emîriyeden beş yüz guruş kıymetli on 
dönüm bir kıt‘a tarla ve Banidaki mevki‘inde kâ’in bir tarafdan Şeyh Musa ve bir tarafdan Şeyh Halef vakf tarlaları ve 
bir tarafdan Mübâşir Ferhad Ağa ibn-i Abdullah tarlası ve taraf-ı râbi‘i tarîk ile mahdûd kezâlik arâzî-i emîriyeden üç 
yüz guruş kıymetli on beş dönüm bir kıt‘a tarla ve kezâlik Banidaki mevki‘inde kâ’in bir tarafdan Şeyh Musa vakf 
tarlası ve bir tarafdan benim taht-ı tasarrufumda olan tarla ve bir tarafdan Şeyh Halef vakf tarlası ve taraf-ı râbi‘i 
Musto bin Abdürrezzak tarlasıyla mahdûd kezâlik arâzî-i emîriyeden üç yüz guruş kıymetli on dönüm bir kıt‘a tarla ki 
mecmû‘u iki bin üç yüz elli guruş kıymetli dört kıt‘a tarla ile bir bâb mülk menzil üzerine sulh-ı sahîh-i şer‘î ile sulh 
eylediklerinde ben ve mezbûr Hasan Ağa'dan her birimiz sulh-ı mezbûru bi't-terâzî kabûl edüp mezbûr Hasan Ağa 
zikrleri sebkat eden dört kıt‘a tarlayı bana ferâğ ve tefvîz ve me’mûru huzûrunda i‘tâ-yı takrîr ve mu‘âmele-i 
ferâgiyelerini icrâ ve menzil-i mahdûd-ı mezkûru bana bey‘ ve temlîk eylediği işbu medîne-i Siird Mahkeme-i 
Şer‘iyyesi'nde ikrâr ve takrîr edüp menzil-i mahdûd-ı mezkûrla zikr olunan dört kıt‘a tarlalardan her birini 
mahallerinde vech-i lâyıkıyla fârigan ani'ş-şevâgil bana teslîm eylediğinde ben dahi ber-vech-i muharrer ahz ve 
tesellüm ve kabz u kabûl etmemle ben ber-minvâl-i meşrûh işbu târîh-i vesîkaya değin beynimizde cereyân eden 
cemî‘ duyûnât ve mu‘âmelâta ve bi'l-cümle hukûk-ı ma‘lûme ve mechûle ve masârıf-ı muhâkeme ve zarar u ziyân 
da‘vâlarına müte‘allıka âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebâtdan mezbûr Hasan Ağa'nın zimmetini kabûlünü hâvî ibrâ-i 
âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskât eyledim binâ’en-aleyh mezbûr Hasan Ağa zimmetinde aslâ ve kat‘â bir hakkım 
kalmadı mezbûr Hasan Ağa'nın cereyân eden mu‘âmelâtımız münâsebetiyle mezbûr Hasan Ağa'nın zevcesi gâ’ibet-
i ani'l-meclis Necmiye Hâtûn ibnet-i Đsmail ile dahi münâza‘a ve muhâsamamız sebk etmiş olmağla bi'l-cümle hukûk-
ı ma‘lûme ve mechûleye müte‘allıka âmme-i de‘âvî ve kâffe-i mutâlebât ve muhâsamâtdan mezbûre Necmiye 
Hâtûn'un dahi zimmetini ibrâ-i âmm-ı sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskât eyledim mezbûre Necmiye Hâtûn zimmetinde dahi 
aslâ ve kat‘â hakkım yokdur dedikde mezbûr Hasan Ağa dahi mezbûr Hacı Abdurrahim'i sâdır olan bi'l-cümle 
kelimât-ı meşrûhasında tâyi‘an ve kat‘iyyen tasdîk ve kabûl etmişiken gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb 
olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâlis aşer min şehri Şevvâlü'l-mükerrem li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
*Sahife No : 184 
Hüküm No : 334 
Tarihi : 20 Şevval 1315 
Numara : 177 
Medîne-i Siird mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem fevt olan Đbrahim bin 

Halil'in kendüden akdem fevt olan oğlu Hamid'in sulbî sağîr oğlu Hamza'nın vakt-i rüşd ü sedâdına değin tesviye-i 
umûruna kıbel-i şer‘-i şerîfden bir vasî nasb u ta‘yîni ehemm ü elzem olmağla sağîr-i mezbûrun ibn-i ibnü'l-ammi 
olup mahmûdü'l-hâl ve müstakîmü'l-etvâr ve vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüği zeyl-i vesîkada 
muharrerü'l-esâmî sikât-ı sahîhatü'l-kelimât iş‘âr ve ihbârlarıyla inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve mütehakkık olan işbu 
bâ‘isü'l-kitâb mahalle-i mezkûrede sâkin Tüccâr Hacı Salih Ağa ibn-i Sûfî Ali nâm kimesneyi hâkim-i hâsım-ı vâlâ-
cenâb veffaka'llahu te‘âlâ sebîlü's-savâb efendi hazretleri sağîr-i mezbûr içün ber-vech-i muharrer vasî nasb u ta‘yîn 
eylediğinde ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 
etmeğin mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-ışrîn min şehri Şevvâlü'l-mükerrem li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
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[Şuhûdü'l-hâl]:  Đdâre Başkâtibi Hacı Hamza Efendi ibn-i Hacı Abdülkerim Efendi, Banka Şu‘be Kâtibi 
Necmeddin Efendi ibn-i Hacı Đsmail Efendi, Usta Yusuf bin Đsmail. 

*** 
Sahife No : 184 
Hüküm No : 335 
Tarihi : 30 Cemaziyelahir 1315 
Numara : 178 
Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Karakol Mahallesi'nde sâkin iken 

bundan akdem fevt olan Ali bin Abdürrezzak bin Hacı Đsmail'in zevcesi ve ber-vech-i âtî vârisesi olduğunu iddi‘â 
eden sâhibe-i arz-ı hâl zâtı her biri mahalle-i mezkûrede sâkinler Abdülaziz Efendi ibn-i Molla Derviş ve Sûfî 
Mehmed bin Ahmed nâmân kimesnelerin ta‘rîfleriyle mu‘arrefe Ayşe Hâtûn ibnet-i Molla Yusuf medîne-i mezkûre 
(*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde Nazif Mahallesi'nde sâkin Yasin Ağa ibn-i 
Hacı Mahmud Nino muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp zevcim ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr 
Ali'nin verâseti benimle gâ’ibûn ani’l-meclis sulbiye kebîre kızı Dilali Hâtûn ve sulbî sağîr oğlu Mevlüd ve sulbiye 
sağîre kızı Meryem'e münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsları otuz iki sehmden olup sihâm-ı mezkûreden dört 
sehmi bana ve on dört sehmi mezbûr Mevlüd'e ve yedişer sehmden cem‘an on dört sehmi bintân-ı mezbûretân 
Dilali ve Meryem'e musîbe olmağla binâ’en-aleyh zevcim ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Ali hayâtında mezbûr 
Yasin Ağa zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan otuz iki guruşu kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i 
muharrer fevt olup verâseti bize münhasıra bulunmağla ber-tashîh-i mezkûr benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet 
eden dört guruşu mezbûr Yasin Ağa'dan bi'l-verâse hâlen taleb ederim deyü da‘vâ etdikde mezbûr Yasin Ağa dahi 
cevâbında fi'l-hakîka meblağ-ı karz-ı mezkûr otuz iki guruş zimmetinde müteveffâ-yı mezbûra deyni olduğunu tâyi‘an 
ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp mâ‘adâ müdde‘iye-i mezbûrenin ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsını külliyen 
inkâr etmekle müdde‘iye-i mezbûre Ayşe Hâtûn ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsını isbât içün meclis-i şer‘a 
ikâme eylediği her biri mezkûr Karakol Mahallesi'nde sâkinler Abdülaziz Efendi ibn-i Molla Derviş bin Hacı Đsmail ve 
Sûfî Mehmed bin Ahmed bin Hacı Mehmed nâman kimesnelerden her biri müdde‘â-aleyh mezbûr Yasin 
muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında medîne-i Siird mahallâtından Karakol Mahallesi'nde sâkin iken 
bundan akdem fevt olan Ali bin Abdürrezzak bin Hacı Đsmail'in verâseti müdde‘iye zevcesi mezbûre Ayşe ve sulbiye 
kebîre kızı Dilali ve sulbiye sağîre kızı Meryem v esulbî sağîr oğlu Mevlüd'e münhasıradır bunlardan başka vârisi ve 
terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur ve mezbûretân Ayşe ve Dilali ve Hâtûnların dahi zâtlarını bi'l-ma‘rifeti'ş-şer‘iyye 
ârifleriz biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-
muvâcehe [sh: 185]  ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etdiklerinde şâhidân-ı mezbûrân usûl-i mevzû‘asına tatbîkan 
mensûb oldukları Karakol Mahallesi imâmı Molla Mehmed Efendi ibn-i Molla Mahmud Efendi Şeyh Halef ve 
(*)muhtârı Ahmed Efendi ibn-i Şeyhü nâmân kimesnelerden evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ba‘dehû Re’s 
Mahallesi'nde sâkinler Ferhad Ağa ibn-i Abdullah bin Mehmed ve Mehmed Efendi ibn-i Ferhad Ağa ibn-i Abdullah 
nâmân kimesnelerden dahi bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr 
olunup şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince müdde‘iye-i mezbûre Ayşe Hâtûn'un ber-vech-i muharrer 
verâsetine hükm ve tenbîh olunduğu olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-selâsîn min şehri Cemâziye'l-uhrâ li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 185 
Hüküm No : 336 
Tarihi : 10 Receb 1315 
Numara : 179 
An asl Van Vilâyeti'ne tâbi‘ Şatak kazâsı kurâsından Neçek karyesi ahâlîsinden iken bu kerre Bitlis Vilâyeti 

dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird kurâsından Tillo karyesinde Berho kuyusuna düşerek garîkan fevt olan 
Alo bin Đsmail nâm kimesnenin medîne-i Siird'de vârisi olmayup vârisleri karye-i mezkûrede olduğu ihbâr olunmağla 
veresesi gelüp isbât-ı verâset eylediğinde îcâb-ı şer‘îsi îfâ kılınmak üzre şimdilik muhâfazası zımnında cânib-i şer‘-i 
şerîfden kayyim nasb olunan Mahkeme-i Şer‘iyye Mukayyidi Mehmed Efendi ibn-i Ferhad Ağa'nın taleb ve 
ma‘rifetiyle ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve terkîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesi defteridir ki ber-vech-i zîr zikr 
u beyân olunur. 

Müteveffâ-yı mezbûrun kemerinde zuhûr eden lira-yı Osmâni 
Yekûnü't-tereke: 33 lira-yı Osmâni. 
 
Minhe'l-ihrâcât:  

Pul bahâsı 
2 guruş 10 para 

Kaydiyyesi 
4 guruş 30 para 

Resm-i âdî 
82 guruş 20 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 89 guruş 20 para 
Sahhu'l-bâkî: 32 lira-yı Osmânî, 10 guruş 20 para. 
 
Minhe'l-ihrâcât: 

Meblağ-ı mezkûru li-ecli'l-hıfz banka şu‘besine verilmekle şu‘be kitâbetinden alınan ilmuhabere ilsâk olunan pul 
esmânı 
3 guruş 

Sahhu'l-bâkî: 32 lira-yı Osmânî, 7 guruş 20 para. 
 
Meblağ-ı mezkûr otuz iki lira-yı Osmânî ile yedi guruş yirmi para müteveffâ-yı mezbûrun veresesi bir 

müddet-i kalîle zarfında zuhûr edüp isbât-ı verâset eylediklerinde ber-nehc-i şer‘-i şerîf kendülerine i‘tâ ve teslîm 
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kılınmak ve verese zuhûr etmezse usûl-ı mevzû‘asına tevfîkan beş sene müddet Eytâm Sandığından irbâhdan 
sonra cânib-i beytü'l-mâla teslîm edilmek üzre el-hâletü hâzihi muvakkaten ve emâneten li-ecli'l-hıfz medîne-i 
mezbûre banka şu‘besi sandığına tevdî‘ ve teslîm olunmak iktizâ eylediği işbu mahalle şerh verildi. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-âşir min şehri Recebü'l-ferd li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 186 
Hüküm No : 337 
Tarihi : 27 Şevval 1315 
Numara : 180 
Nefs-i Van'da ârâm-sâz Nizamiye otuz birinci alayının ikinci taburunun dördüncü bölüğü çavuşu iken bundan 

akdem fevt olan Nuro'nun babası ve ber-vech-i âtî vârisi olduğunu iddi‘â eden sâhib-i arz-ı hâl Bitlis Vilâyeti 
dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird mahallâtından Soyka Mahallesi'nde sâkin Seyyid Selim bin Hacı Hasan 
[bin] Seyyid Mendo mezkûr medîne-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'ne mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i münîrde 
medîne-i mezkûre mahallâtından Nazif Mahallesi'nde sâkin Yasin Ağa ibn-i Hacı Mahmud Nino muvâcehesinde 
üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm edüp oğlum ve mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Nuro'nun verâseti benimle gâ’ibet-i 
ani'l-meclis anası Nili Hâtûn ibnet-i Berho'ya münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsımız üç sehmden olup sihâm-ı 
mezkûreden iki sehmi bana ve bir sehmi mezbûre Nili Hâtûn'a musîbe olmağla binâ’en-aleyh oğlum ve mûrisimiz 
müteveffâ-yı mezbûr Nuro hayâtında mezbûr Yasin Ağa zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olan üç 
guruşu kable'l-ahz ve'l-istîfâ ber-vech-i muharrer fevt olup verâseti bize münhasıra bulunmağla ber-tashîh-i mezkûr 
benim hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeme isâbet eden iki guruşu mezbûr Yasin Ağa'dan bi'l-verâse hâlen taleb ederim deyü 
da‘vâ etdikde mezbûr Yasin Ağa dahi cevâbında meblağ-ı karz-ı mezkûr üç guruş zimmetinde müteveffâ-yı mezbûra 
deyni olduğunu tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf edüp mâ‘adâ müdde‘î-i mezbûr Seyyid Selim'in ber-vech-i muharrer 
verâset müdde‘âsını külliyen inkâr etmekle müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsını isbât içün 
meclis-i şer‘a ikâme eylediği her biri mezkûr Soyka Mahallesi'nde sâkinler Mustafa Efendi ibn-i Hacı Seyyid Hamid 
ve Seyfeddin Efendi ibn-i Molla Ali Efendi ibn-i Molla Halef nâmân kimesnelerden her biri müdde‘â-aleyh mezbûr 
Yasin Ağa muvâcehesinde ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında nefs-i Van'da ârâm-sâz Nizamiye otuz birinci alayının 
ikinci taburunun dördüncü bölüğü çavuşu iken bundan akdem fevt olan Nuro'nun verâseti müdde‘î hâzır-ı mezbûr 
babası Seyyid Selim bin Hacı Hasan ve gâ’ibet-i ani'l-meclis anası Nili Hâtûn ibnet-i Berho'ya münhasıradır 
bunlardan başka vârisi ve terekesine müstahıkk-ı âharı yokdur mezbûre Nili Hâtûn'un zâtını dahi bi'l-ma‘rifeti'ş-
şer‘iyye ârifleriz biz bu husûsa bu vech üzre şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefiku'l-lafz ve'l-ma‘nâ bi'l-
muvâcehe ber-nehc-i şer‘î edâ-yı şehâdet etdiklerinde şâhidân-ı mûmâ-ileyhimâ mensûb oldukları mezkûr Soyka 
Mahallesi imâmı Molla Mehmed Efendi ibn-i Molla Mahmud Şeyh Halef ve (*)muhtârı Seyyid Hüseyin bin Seyyid 
Selim bin Hacı Hasan nâm kimesnelerden evvelâ bâ-varaka-i mestûre sırran ve ba‘dehû müzekkiyân-ı mûmâ-
ileyhimâ ile medîne-i mezkûre muhâsebe ketebesinden Re’s Mahallesi'nde sâkin Halil Efendi ibn-i Đsmail Berşo ve 
Kasar Mahallesi'nde sâkin Behcet Efendi ibn-i Yusuf Ağa ibn-i Abdullah nâmân kimesnelerden bi'l-muvâcehe alenen 
lede't-tezkiye adl ve makbûlü'ş-şehâde idükleri iş‘âr ve ihbâr olunup şehâdetleri makbûle olmağın mûcebince 
müdde‘î-i mezbûrun ber-vech-i muharrer verâset müdde‘âsına hükm ve tenbîh olunduğu tescîl olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâbi‘ ve'l-ışrîn min şehri Şevvâlü'l-mükerrem li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve 
elf. 

*** 
Sahife No : 186 
Hüküm No : 338 
Tarihi : 17 Şaban 1315 
Numara : 181 
Elhamdü li'llâhi'l-münşî’i'l-hallâk el-mü’essisi alâ bünyâni't-takvâ ve'r-rıdvân mekârimü'l-ahlâk sübhânehû ve 

te‘âlâ ebda‘-ı nizâmü'l-kâ’inât fî a‘yüni's-sibâk ve zeyyenehâ bi-envâri'l-ulûm ve e’immetü'l-eşrâf ve eşhedü ale'l-hulki 
melâ’iketi nektübü fî sahâ’ifi'l-a‘mâl ve nestağfiru li-erbâbi'l-hayrât ve'l-infâk ilâ yevmi fîhi ile'l-mevle'l-misâk hamdü'l-
vâkıfîn muvakkıfu'l-haşyeti bi-kalbi yemle’ü nûrihi'l-âfâk ve's-salâtü ve's-selâmü alâ şâri‘i't-tarîkati'l-beyzâ ve'ş-
şerî‘ati'l-garrâ Muhammedün ellezî ezhebe zulumâti'l-cehli ve'l-meşşâkkü'l-muhbir ani'llâhi azze ve celle bi-mâ 
indeküm yenfizü vemâ inda'llâhi bâk ve alâ âlihî ve ashâbihi'l-bâzilîn fi'llâhi mâ-lihim hattâ yenâlû rızâ’i'llâhi fî zılli 
zalîlihî taht-ı livâ-i halîlihî yevmü't-talâk ve ya‘tû cenneti mütteki’în [sh: 187]  fîhâ ale'l-erâ’iki şâribîn min rahîki 
mahtûm hitâmuhû misk-i lezîzi'l-mezâk lâbisîne fîhâ siyâbü's-sündüsi ve'l-istibrâku'r-rikâk ilâ yevmi lâ-yenfe‘u mâlün 
velâ benûn illâ men eta'llâhe bi-kalbin selîm bilâ-zîğ ve nifâk yevme yebrezu fîhi defâtiru’l-a‘mâl ale'l-ıtlâk 
fetefahharu fîhi beyne yedeyi'llâhi ellezîne ca‘alu'd-dünyâ mezra‘atü li-yevmi'l-likâ’i fe meselühüm ke-meseli 
habbetin enbetet seb‘a senâbile fî küllî sünbületin mi’eti habbetin va'llâhu yüzâ‘afu limen yeşâ’ü felehüm ale’l-gayri 
fi'l-hayri'l-meziyyeti ve's-sibâk ammâ ba‘d işbu vakfiyye-i celîlü'ş-şân ve cerîde-i bedî‘u'l-unvânın tahrîr ve inşâsına 
bâ‘is ü bâdî ve tastîr ve imlâsına sebeb ve dâ‘î oldur ki; 

Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i liva olan medîne-i Siird mahallâtından Sûk Mahallesi'nde sâkinler 
sâhibetü'l-hayrât ve râgıbeyü'l-hasenât Debbâğ Hacı Abdurrahim Ağa ve Hacı Abdullah Ağa ibney-i Hacı Abdullah 
bin Hacı Yusuf'dan her biri mezkûr medîne-i Siird Mahkeme-i Şer‘iyyesi'ne mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i 
hatîr-i lâzımü't-tevkîrde zikri âtî vakflarına li-ecli't-tescîl mütevellî nasb u ta‘yîn eyledikleri medîne-i mezbûre 
(*)Bidâyet Mahkemesi başkâtibi rif‘atlü Mahmud Rasim Efendi ibn-i Hacı Seyyid Süleyman mahzarında ikrâr-ı sahîh-
i şer‘î ve i‘tirâf-ı sarîh-i mer‘î edüp atyeb-i mâl ve enfüs-i menâlimizden ifrâz ve imtiyâz eylediğimiz on bin guruş 
meblağ sarfıyla vakf-ı âti'l-beyânın sudûruna değin yedimizde müştereken ve mütesâviyen mülk ve hakkımız olan 
medîne-i mezbûre mahallâtından Havlanî Mahallesi'nde vâki‘ bir tarafdan zikri câ’î bağçe ve bir tarafdan kendi mülk 
menzilimiz ve iki tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd tûlen yetmiş beş zirâ‘ ve arzan otuz dört zirâ‘ ki be-hesâb-ı terbî‘î 
iki bin beş yüz elli zirâ‘ mülk arsamızda binâ ve ihdâs eylediğimiz tahtânî altı küçük oda ve bir büyük oda ve üç 
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ayvan ve derûnunda bir kebîr havlu ve bir su kuyusunu ve müştemilât-ı sâ’ire-i ma‘lûmeyi hâvî Rahmiye ismiyle 
müsemmâ bir bâb medrese ile mülk arsasını ve medrese-i mezbûre ittisâlinde ve cihet-i garbîsinde vâki‘ iki tarafdan 
medrese-i mezkûre ve bir tarafdan kendi mülk hânemiz ve taraf-ı râbi‘i Debbâğ Hacı Yusuf'un harman düzü ile 
mahdûd tûlen kırk yedi zirâ‘ ve arzan yirmi üç zirâ‘ ki be-hesâb-ı terbî‘î bin seksen zirâ‘ bir kıt‘a bağçemizi ve yine 
vakf-ı câi'l-beyânın sudûruna değin her biri yedimizde müştereken ve mütesâviyen mâl ve mülkümüz olan medîne-i 
mezbûrede Kışla-i Hümâyûn civârında vâki‘ bir tarafdan Şeyh Halef ve Soyka müşterek vakf dükkânları ve iki 
tarafdan Hacı Musa Harpo bin Đsmail'in mülk menzili ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd yeri dahi mülk bir bâb 
mülk dükkânımız ve yine medîne-i mezbûrenin Sûk Mahallesi'nde vâki‘ bir tarafdan Debbâğ Hacı Ali bin Hacı 
Đbrahim'in destici dükkânı ve taraf-ı rabii tarîk-i âmm ile mahdûd ve Dükkânü'l-anbâr demekle ma‘rûf yeri dahi mülk 
bir bâb kebîr mülk dükkânımız ve yine medîne-i mezbûrenin Abacılar Çarşusu'nda vâki‘ bir tarafdan Debbâğ Hacı 
Hüseyin bin Hacı Yusuf'un mülk dükkânı ve bir tarafdan Mahmudiye Medresesi'nin vakf dükkânı ve iki tarafdan tarîk-
i âmm ile mahdûd yeri dahi mülk bir bâb mülk dükkânımız ve medîne-i mezbûrenin Bakkallar Çarşusu'nda vâki‘ bir 
tarafdan Kudüs-i Şerîf vakfı dükkânı ve iki tarafdan Câmi‘u's-sûk vakf dükkânları ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile 
mahdûd yeri dahi mülk bir bâb mülk bakkâl dükkânımız ve yine medîne-i mezbûrenin arsalığı Sûku't-tahîn nâm 
mevki‘de bir tarafdan Ahmed ve Hüseyin ibney-i Abdürrezzak Recebi'nin dükkânı ve üç tarafdan Sûku't-tahîn arsası 
ya‘ni meydanı ile mahdûd yeri dahi mülk bir bâb mülk dükkânımız ve yine medîne-i mezbûrenin Kassâblar 
Çarşusu'nda bir tarafdan Câmi‘u's-sûk mütevellîsi Seyyid Abdülaziz Efendi ibn-i Seyyid Hüseyin'in mülk menzili ve 
bir tarafdan Câmi‘u'l-kebîr vakf dükkânı ve iki tarafdan tarîk-i âmm ile mahdûd yeri dahi mülk bir bâb etmekçi furunu 
dükkânımız ve yine medîne-i [sh: 188]  mezbûrenin Kebancı ve Kavvâf Çarşusu'nda vâki‘ bir tarafdan Câmi‘u's-sûk 
vakf dükkânı ve bir tarafdan Şeyh Halef vakf dükkânı ve bir tarafdan Hacı Hüseyin Ağa'nın vakf dükkânıyla Debbâğ 
Hacı Hüseyin bin Hacı Yusuf'un dükkânı ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd yeri dahi mülk bir bâb mülk 
dükkânımız ve yine medîne-i mezbûrenin Buğday Çarşusu'nda vâki‘ üç tarafdan Ermeni milletinden Destici Şamas 
Beço'nun dükkânları ve taraf-ı râbi‘i mezkûr Buğday Çarşusu meydanı ile mahdûd yeri dahi mülk bir bâb mülk alafçı 
dükkânımız ve yine medîne-i mezbûrenin Buğday Çarşusu'nda vâki‘ bir tarafdan Debbâğ Abdi ve Hatîb ibney-i 
Đbrahim bin Halil'in dükkânı ve bir tarafdan Ermeni milletinden Değirmenoğlu Agob'un dükkânı ve bir tarafdan 
Mescidü'l-urbân ve taraf-ı râbi‘i mezkûr Buğday Çarşusu meydanı ile mahdûd yeri dahi mülk kezâlik alafcı bir bâb 
mülk dükkânımız ve yine medîne-i mezbûrenin Buğday Çarşusu'nda vâki‘ bir tarafdan (*)muhtâr Seyyid Hasan bin 
Seyyid Abdullah'ın dükkânı ve bir tarafdan mezkûr Mescidü'l-uryân vakf dükkânı ve iki tarfdan tarîk-i âmm ile 
mahdûd yeri dahi mülk kezâlik alafcı dükkânımız ve yine medîne-i mezbûrenin Bezzâzlar Çarşusu'nda vâki‘ bir 
tarafdan Ahmed Meşo'nun dükkânı ve bir tarafdan Hacı Davas bin Abbas'ın mülk dükkânı ve bir tarafdan Hacı 
Hüseyin Ağa'nın vakf dükkânı ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd yeri dahi mülk bir bâb bezzâz dükkânımız ve 
yine medîne-i mezbûrenin Sûku't-tahîn Çarşusu'nda bir tarafdan Nüfûs Me’mûru Hacı Ömer Efendi'nin dükkânı ve 
bir tarafdan Hamkili Hacı Mahmud bin Sûfî Yusuf'un dükkânı ve bir tarafdan Hacı Musa Harbo'nun mülk menzili ve 
taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd yeri dahi mülk bir bâb dükkânımız ki cem‘an on iki bâb dükkânlarımızdan her 
birinin tamâmlarıyla mülk arsalarını ve yine medîne-i mezbûrenin Câmi‘u's-sûk Çarşusu'nda vâki‘ bir tarafdan Kışla-i 
Hümâyûn ve bir tarafdan Şeyh Mahmud Bayırzukak Mescidi'nin vakf dükkânı ve bir tarafdan Hânü's-sebîl vakf 
dükkânı ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd ve mezkûr Hacı Hüseyin Ağa'nın vakfıyla müşterek bir bâb 
dükkândaki rub‘ hisse-i şâyi‘amız ve yine medîne-i mezbûrenin Sûk Mahallesi'nde vâki‘ bir tarafdan Ayn-ı Dere 
Mescidi ve bir tarafdan Đsmail bin Sûfî Abbas'ın mülk menzili ve bir tarafdan Mirza bin Hamza'nın mülk menzili ve 
taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd ve mezkûr Hacı Hüseyin Ağa'nın vakfıyla müşterek Hacı Receb hammâmındaki 
rub‘ hisse-i şâyi‘amızdan kezâlik mülk arsalarıyla beraber her birini hasbeten li'llâhi'l-a‘le'l-azîm ve taleben li-
merzâti'r-rabbi'r-rahîm ve intifâ’en li-vechi'llâhi'l-meliki'l-kerîm vakf-ı sahîh-i mü’ebbed ve habs-i sarîh-i muhalled ile 
vakf u habs ve şöyle şart eyledik ki medrese-i mezkûrenin zikr olunan altı küçük odaları ulûm-ı âlihe ve âliye 
talebelerinin süknâlarına mahsûs ola ve mezkûr büyük odası derûnunda edâ-yı salât-ı hamse içün mescid ittihâz 
oluna ve medrese-i mezkûre ittisalinde vâki‘ bağçe-i mahdûd-ı mezkûr dahi bizler bi-emri'llâhi te‘âlâ irtihâl-i dâr-ı 
bekâ eylediğimizde defnimize ve bizlerden sonra bizim neslen ba‘de neslin ziyâretimizin defnlerine mahsûs olmak 
üzre makbere ittihâz oluna ve zikrleri sebk eden dekâkîn ve rub‘ hammâm-ı mevkûfe-i mahdûde-i mezkûrenin her 
biri bedel-i misilleriyle ve icâre-i mu‘tâde ile tâliblerine îcâr ve istiğlâl olunup hâsıl olan gallât ve menâfi‘den evvel-i 
emrde medrese ve mescid ve akârât-ı mevkûfe-i mahdûde-i mezkûreden her biri beher sene bi'l-keşf ve'l-mu‘âyene 
muhtâc-ı ta‘mîr olanlarının lâyıkıyla ta‘mîr ve termîmleri içün âdet-i belde ve kadr-ı ma‘rûf vechile kefâyet edecek 
mikdâr galle ifrâz ve tenzîl birle kemâl-i i‘tinâ ve ihtimâm ile emr-i ta‘mîrleri icrâ olunup zinhar müşrif-i harâb 
olmalarına mahal bıragılmaya ve vezâ’if ve masârıf-ı meşrûtaları gallât-ı vakfdan te’diye ve tesviye olunmak üzre 
medrese-i mezkûrede tahsîl-i ulûm edecek olan talebe-i ulûm efendilere fünûn-ı âlihe ve âliyeden beldemizce tedrîsi 
ma‘rûf ve mu‘tâd olan kütüb ve resâ’ili ta‘lîm ve tedrîs etmek ve mescid-i mezkûrda evkât-ı hamsede edâ-yı salât 
edecek cemâ‘at-i müslimîne imâmet ve daha zikri câ’î vezâ’ifi îfâ eylemek üzre muktedir ve evsâf-ı hamîde-i 
lâzımeyi câmi‘ bir müderris efendi intihâb ve ta‘yîn olunarak müderris-i mûmâ-ileyhe beher sene bin iki yüz guruş 
vazîfe i‘tâ oluna ve medrese-i mezkûrede [sh: 189]  [bu sayfanın üst tarafı ba şka bir sayfanın görüntüsü ile 
karışmış] intihâb ve tahsîs olunacak (silik) beher yevm iki def‘a ya‘ni sabah ve akşam mikdâr-ı kâfî ta‘âm ve 
mevsim-i (silik) içün kezâlik mikdâr-ı kâfî hatab ve kezâlik mevsim-i şitâda geceleri îkâd olunmak üzre mikdâr-ı kâfî 
mum i‘tâ oluna ve medrese-i mezkûrede ikmâl-i tahsîl ile ahz-i icâzet eyleyen talebe efendilere hîn-i icâzetde 
çukadan birer cübbe iksâ ve ihdâ oluna ve müderris efendinin intihâb ve ta‘yîni bizler hayâtda olduğumuz müddetçe 
kimesne tarafından müdâhale edilmeyerek mücerred bizim intihâb ve re’yimize mütefevvez olup bi-emri'llâhi te‘âlâ 
bizler irtihâl-i dâr-ı bekâ eylediğimizde ve müderrisliğin esbâb-ı meşrû‘aya mebnî inhilâli vukû‘unda müderrisliğe 
mütevellî olacak zâtın intihâbı ve hâkimü'ş-şer‘in inzimâm-ı re’yi ve ma‘rifetiyle ve ber-minvâl-i muharrer senevî bin 
iki yüz guruş vazîfe ile îfâ-yı vazîfe-i tedrîs ve imâmete muktedir ve evsâf-ı hamîde-i lâzımeyi câmi‘ ulemâdan bir zât 
ta‘yîn oluna şu kadar ki evlâd ve ensâlimizden îfâ-yı vazîfe-i tedrîse ehliyyet ve iktidârlı ulemâ mevcûd olduğu hâlde 
anlar diğerlerine tercîhen müderris intihâb idile ve müderris efendi ile ber-vech-i meşrûh gallât-ı vakfdan ta‘âmiyye 
ve sâ’iresi muhassas olan yedi nefer talebe efendiler şühûr-ı selâse-i mübârekede ya‘ni Receb ve Şa‘bân ve 
Ramazân aylarında beher gün ba‘d-ı edâ-i salâtü'l-fecr Kur’ân-ı azîmü'ş-şândan birer cüz-i şerîf ki üç ayda üç hatm-i 
şerîf ve şühûr ve eyyâm-ı sâ’irede dahi kezâlik beher sabah namâzından sonra birer Yâsîn-i şerîfi tilâvet ve kırâ’etle 
hâsıl olacak ecr u mesûbâtı evvelen ve bi'l-hâssa fahr-i kâ’inât ve seyyidü'l-mürselîn hazret-i Muhammedü'l-Mustafâ 
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salla'llâhu te‘âlâ aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin ravza-i mutahharalarına ve sâniyen vâkıfları ervâhına ve 
sâlisen cemî‘ mü’minîn ve mü’minâtın ervâhına ihdâ vazîfeleriyle mükellef olalar bunlardan bilâ-özr-i şer‘î îfâ-yı 
vezâ’if-i meşrûta etmeyenlerin birinci ve ikinci def‘alarda tenbîh ve tevbîh ve üçüncü def‘ada medreseden tard ve 
ihrâcları inzimâm-ı ma‘rifet-i şer‘le mütevellî olan zevâtın yed-i iktidârlarında ola ve mescid-i şerîfin her şehr-i 
Ramazân-ı nâşiru'l-gufrânda akşam namâzlarını edâ edecek cemâ‘at-i müslimînin iftâriyeleri olmak üzre beher gün 
birer vukiyyeden cem‘an otuz vukiyye kırmızı ve a‘lâ üzüm iştirâ olunup beyne'l-cemâ‘a taksîm oluna ve yine şehr-i 
mübârek-i mezkûrda cemâ‘at-i mezbûrenin iskâlarıyçün çeşmelerden mikdâr-ı kâfî mâ’-i lezîz celb oluna ve mescid-i 
şerîf-i mezkûrun mefrûşât ve mahrûkâtı ve iftârlık ve mâ’-i lezîz esmânı ve bi'l-cümle levâzım-ı sâ’ire-i zarûriyyesi 
gallât-ı vakfdan tesviye oluna ve vakf-ı mezkûrun tevliyeti bizler lâbis libâs-ı hayât olduğumuz müddetde müştereken 
bizlere ve bi-emri'llâhi te‘âlâ birimizin vefâtında hayâtda kalacak diğerimize ve her ikimizin vefâtından sonra umûr-ı 
tevliyet galle-i vakfdan senevî beş yüz guruş vazîfe-i mu‘ayyene ile emîn ve müstakîm ve umûr-ı vakfı kemâ-hiye 
hakkuhâ rü’yet ve tesviyeye ehl ve muktedir ve tevliyeti vakf hakkında enfa‘ ve evlâ olduğu inde'ş-şer‘i'l-enver zâhir 
ve mütehakkık olacak eslah ve erşed evlâd-ı zükûrumuza meşrûta ola ve ba‘de'l-inkırâz-ı evlâd tevliyet-i mezkûra 
ulemâ-i memleketin intihâbları ve hâkimü'ş-şer‘in re’y ve ma‘rifetiyle evsâf-ı matlûbe-i mezkûreyi câmi‘ zâta tefvîz 
oluna ve gallât-ı vakfdan bâlâda muharrer vezâ’if-i vakfın îfâsından sonra her ne mikdâr fazla bâkî kalursa evlâd ve 
ahfâd ve ensâl-i mezkûrumuzdan alîl ve bir sûretle kâr u kisbe gayr-i muktedir fakîr ve muhtâc olanlar beyninde re’y-
i mütevellî ve ma‘rifet-i şer‘-i şerîfle müştereken ve mütesâviyen tevzî‘ ve taksîm oluna ve bu misillü [sh: 190]  fukarâ 
mevcûd olmazsa [ (silik) çar şusunda vâki‘ bir tarafdan Câmi‘u's-sûk vakf dükkânı  ve bir tarafdan Şeyh Halef 
vakf dükkânı ve bir tarafdan binâ ve in şâ ve iştirâ oluna ve mürûr-ı eyyâm Hüseyin bin Hacı Yusuf' un 
dükkânı ve taraf-ı râbi‘i tarîk-i âmm ile mahdûd ye ri dahi mülk] * ri‘âyet müte‘azzire olursa galle-i merkûma 
mutlakâ fukarâ (silik) deyü ta‘yîn-i şürût ve tebyîn-i masârıf ve kuyûd birle medrese ve mescid ve bağçe ve dekâkîn 
rub‘ hammâm-ı mevkûfe-i mahdûde-i mezkûreden her birini fârigan ani'ş-şevâgil mahallerinde vech-i lâyıkıyla 
mütevellî mûmâ-ileyh Mahmud Efendi'ye teslîm eylediğimizde mûmâ-ileyh Mahmud Efendi dahi ber-vech-i muharrer 
vakfiyyet üzre kabz ve tesellüm ve sâ’ir mütevellîlerin evkâfda tasarrufları gibi tasarruf eyledi dediklerinde gıbbe't-
tasdîki'ş-şer‘î vâkıfân-ı mûmâ-ileyhimâ Hacı Abdurrahim ve Hacı Abdullah Ağalardan her biri semt-i vifâkdan cânib-i 
şikâka âzimân ve mütevellî-i mûmâ-ileyh Mahmud Efendi ile husûmet ve nizâ‘a câzimân olup vakf-ı akâr (*)muhtâr-ı 
e’imme-i ahyâr olan pîşvâ-yı müctehidîn ve muktedâ-yı e’imme-i dîn Đmâm-ı A‘zam ve hümâm-ı akdem Ebû 
Hanîfetü'l-Kûfî hazretlerinin indende eğerçi vakf sahîh lâkin menzile-i âriyetde olup şeref-i lüzûmu müstelzem 
olmamağla vakf-ı mezbûrdan rücû‘ câ’iz ve râci‘i emr-i meşrû‘u gayr-i mütecevviz olmağın medrese ve mescid ve 
dekâkîn ve rub‘ hammâm-ı mahdûd-ı mezkûrlardan her birini ke'l-evvel mülkümüze istirdâd ederiz dediklerinde 
mütevellî-i mûmâ-ileyh Mahmud Efendi dahi cevâbında eğerçi Đmâm-ı A‘zam hazretleri indinde hâl bast ve tafsîl 
olunan minvâl üzre idüği câ-yı eşkâl değildir lâkin ârif-i samadânî Ebû Yusuf eş-Şehîr bi'l-Đmâmü's-sânî indinde vakf 
mücerred vakaftü demekle ve Đmâm Rabbânî Muhammed bin Hasan eş-Şeybanî hazretleri indinde teslîm-i ile'l-
mütevellî bulunmağla vakf sahîh ve sıhhat-i vakfiyyet lüzûmdan mufârakat etmemekle anların kavl-i şerîfleri üzre 
hükm recâ ederim deyüp redd ve teslîmden imtinâ‘ birle hâkim-i muvaki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ-lehû ve hüsn-i me’âb 
efendi hazretleri huzûrunda müterâfi‘ûn ve her biri mübtegâsınca fasl u hasma tâlibûn olduklarında hâkim-i mûmâ-
ileyh esbağa'llâhu ni‘me-aley efendi hazretleri dahi tarafeynin edillesine nazar ve mubtıl-i hayr olmakdan hazer edüp 
âlimen bi'l-hilâfi'l-cârî beyne'l-e’immeti'l-eslâf vakf-ı mezbûrun sıhhat ve lüzûmuna hükm etmeğin min ba‘d vakf-ı 
mezbûr sahîh ve lâzım olup nakz ve nakziyyete mecâl muhâl ve ibtâli mümteni‘u'l-ihtimâl oldu "fe-men beddelehû 
ba‘de mâ-semi‘ahû fe-innemâ ismühû ale'llezîne yübeddilûnehu inna'llâhe semî‘un alîm" cerâ. 

Ve hurrire fi'l-yevmi's-sâbi‘ aşer min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti hamse aşer ve selâse mi’ete ve elf. 
Zabıt Kâtibi Abdülhadi Efendi ibn-i Hacı Derviş Efendi, Mahkeme-i Şer‘iyye Başkâtibi Ömer Efendi ibn-i Hacı 

Abdülferid Efendi, Siird (*)Bidâyet Mahkemesi a‘zâ mülâzımı Hoca Yusuf Efendi ibn-i Molla Abdürrezzek Efendi, 
hâzır-ı bi'l-meclis Siird Kumandanı Mîralay izzetlü Şevki Bey, Zabıt Kâtibi Seyyid Efendi ibn-i Ahmed Ağa, Zabıt 
Kâtibi Đbrahim Efendi ibn-i Seyyid Mustafa, Evkâf Müdîri Hoca Hüseyin Efendi bin Mahmud. 

* Bu bölüm sanırım başka bir görüntü ile karışmış. 

*** 
Sahife No : 190 
Hüküm No : 339 
Tarihi : 1315 

 

*** 
Sahife No : 191 
Hüküm No : 340 
Tarihi : Şaban 1317 
Numara : 293 
Medîne-i Siird mahallâtından Kassâb Mahallesi'nden (silik) medîne-i mezbûre (*)mahkeme-i şer‘iyyesine 

mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde [medîne-i mezbûre emvâl-i Eytâm Müdîri işbu bâ‘isü'l-vesîka 
Abdülhakim Efendi ile zikri câ’î yetîmin] bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbesi Kassâb Mahallesi'nde sâkine Hacer 
bint-i Mehmed Molla Hasan [mahzarlarında ve Kassâb Mahallesi'nde sâkin Abdurrahman bin Mehmed Molla Hasan 
hâzır olduğu hâlde ikrâr-ı tâm [ve takrîr-i kelâm edüp bundan akdem vefât eden Abdullah bin Osman'ın sulbiye 
sağîre kızı Aliye'nin berây-ı irbâh [Siird Eytâm Sandığı'nda mevzû‘ akçesinden ve müdîr-i mûmâ-ileyh] yedinden 
iktirâz ve kabz u kabûl ve umûruma sarfla istihlâk eylediğim bin [yüz elli guruş ile semeni işbu târîh-i vesîkadan bir 
sene] hitâmına değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre yine sağîre-i mezbûre mâlından ve müdîr-i [mûmâ-ileyh 
yedinden iştirâ ve tesellüm ve kabz u kabûl eylediğim] bir sâ‘at esmânı olan beş yüz on sekiz guruş ki cem‘an bin 
altı yüz altmış sekiz guruş [zimmetimde sağîre-i mezbûreye vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ] sahîhan deynimdir deyüp 
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hâzır-ı mûmâ-ileyh Abdurrahman dahi kezâlik meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda [ve müdîr ve vasiyye-i mûmâ-ileyhâ 
mahzarlarında bi-tav‘ihî] ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr bin altı yüz altmış sekiz 
guruşun edâsiyçün [tarafımdan bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i] sahîha-i şer‘iyye ile ben dahi kefîl bi'l-mâl ve 
dâmin oldum dedikde gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

[Tahrîran] (silik) min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam li-seneti seb‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 191 
Hüküm No : 341 
Tarihi : 22 Şaban 1317 
Numara : 294 
Medîne-i Siird mahallâtından Şeyh Halef Mahallesi'nde sâkin Hamza bin Abdo medîne-i mezbûre 

(*)mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde [medîne-i mezbûre emvâl-i Eytâm 
Müdîri işbu bâ‘isü'l-vesîka Abdülhakim Efendi] ile zikri câ’î yetîmin bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbesi Nazif 
Mahallesi'nde sâkine Emine Hâtûn [bint-i] (silik) Mahallesi'nde sâkin Abbas bin Abdo hâzır olduğu hâlde ikrâr-ı tâm 
ve takrîr-i kelâm edüp mezkûr Nazif Mahallesi'nde [bundan akdem vefât eden] (silik) Hacı Halil Saru'nun yetîmi 
Hamza'nın berây-ı irbâh Siird Eytâm Sandığı'nda mevzû‘ akçesinden ve müdîr-i [mûmâ-ileyh yedinden] iktirâz ve 
kabz u kabûl ve umûruma sarfla istihlâk eylediğim beş yüz guruşla semeni işbu târîh-i vesîkadan bir sene hitâmına 
[değin mü’eccel ve mev‘ûd olmak üzre] yine sağîr-i mezbûre mâlından ve müdîr-i mûmâ-ileyh yedinden iştirâ ve 
tesellüm ve kabz u kabûl eylediğim bir sâ‘at esmânı [olan yetmiş beş guruş ki ciheteyn-i mezkûreteynden] cem‘an 
beş yüz yetmiş beş guruş zimmetimde sağîr-i mezbûra vâcibü'l-edâ ve lâzımü'l-kazâ sahîhan deynimdir [deyüp 
hâzır-ı mûmâ-ileyh Abbas bin Abdo] dahi kezâlik meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda ve müdîr ve vasiyyi-i mûmâ-ileyhimâ 
mahzarında bi-tav‘ihî ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp [meblağ-ı mecmû‘-ı mezkûr beş yüz yetmiş beş] guruşun 
edâsiyçün tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile ben dahi müte‘âkıben kefîl bi'l-mâl 
[ve dâmin oldum dedikde] gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘ bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sânî ve'l-ışrîn min şehri Şa‘bânü'l-mu‘azzam [li-seneti seb‘a aşer ve selâse mi’ete ve 
elf.] 

*** 
Sahife No : 191 
Hüküm No : 342 
Tarihi : 10 Şevval 1317 
Numara : 29- 
Husûs-ı âti'l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve ketb ü tahrîriyçün kıbel-i şer‘-i şerîfden me’zûnen i‘zâm kılınan 

livâ mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi Ömer Niyazi Efendi Bitlis Vilâyeti dâhilinde merkez-i livâ olan medîne-i Siird'e tâbi‘ 
Tillo karyesinin Şeyh Đsmail Fakirullah Mahallesi'nde Meryem Hâtûn ibnet-i Osman Bey ile li-ebeveyn er karındaşı 
Aziz Bey nâm kimesnelerden her biri sâkin oldukları Şeyh Derviş Efendi ibn-i Şeyh Hamza'nın menziline varup Şeyh 
Nureddin ve Şeyh Abdülaziz Efendiler ibney-i Şeyh Halil Efendi ve Şeyh Nusreddin Efendi ibn-i [sh: 192]  Şeyh 
Hamza Efendi nâm kimesnelerden her biri hâzırûn oldukları hâlde akd-i meclis-i şer‘-i kavîm-i âlî eylediğinde zâtı 
hâzırûn-ı mûmâ-ileyhim ta‘rîfleriyle mu‘arrefe mezbûre Meryem Hâtûn ile Aziz Bey'den her biri meclis-i ma‘kûd-ı 
mezkûrda Nazif Mahallesi'nde sâkin Reşid Efendi ibn-i Sûfî Abdullah mahzarında bi-tav‘ihimâ takrîr-i kelâm ve 
tezkîr-i merâm edüp babamız ve mûrisimiz Osman Bey ibn-i Beşir Bey'in hayât ve sıhhatinde yedinde müstakıllen 
mâl ve mülkü olup ba‘de vefâtihî bizlere mevrûs ve müntakil olan medîne-i mezbûreye tâbi‘ Kezer karyesinde vâki‘ 
etrâf-ı erba‘ası Hacı Abdullah Efendi ve Osman Bey tarlaları ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve yine karye-i mezkûrede 
vâki‘ etrâf-ı erba‘ası Hacı Abdullah Efendi tarlası ve kayalık ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası 
Hüseyin Hacı Ali ve Hacı Abdullah Efendi ve Grigonaros tarlaları ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası 
Osman Bey'in maklûb demekle olan tarlası ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Osman Bey'in Güne 
Barohi suvarası ve Habeş Beruç demekle olan tarlaları ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Osman 
Bey'in Güne Berohi demekle olan tarlası ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erbası Hacı Abdullah Efendi 
tarlası ve tarîk ve dere ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Hacı Abdullah Efendi ve Hacı Fettah Paşa tarlaları 
ve Osman Bey'in harman yeri ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Hüseyin Hacı Ali tarlası ve yine 
dere ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Sersemran tarlası ve tarîk ve dere ve tepe ile mahdûd bir 
kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Döndü ve Osman Bey'in Sahra Şevkan demekle olan tarlası ve kıraç ve dere ile 
mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Hacı Fettah Paşa tarlası ve Osman Bey'in Buruç olan olan tarlası ve tarîk ile 
mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Osman Bey'in Buruç Sahra Peştegevend demekle olan tarlaları ve taraf-ı 
râbi‘i tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Osman Bey'in Sahr ve Sahra Şevkan demekle olan tarlaları ve 
karye hâneleri ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Hacı Abdullah Efendi tarlası ve tarîk ile mahdûd 
bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası tepe ve tarîk ve dere ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Hacı Abdullah Efendi 
ve mescid tarlaları ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Hacı Abdullah ve Derviş Gazu tarlaları ve yol 
ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Hacı Abdullah Efendi ve Osman Bey tarlaları ve ark ile mahdûd bir kıt‘a 
ve yine etrâf-ı erba‘ası Hacı Abdullah Efendi ve Osman Bey'in tarlaları ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı 
erba‘ası Derviş Gazo ve Hacı Fettah Paşa tarlaları ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Hacı Abdullah 
Efendi tarlası ve harmanı ve tarîk ve dere ile mahdûd bir kıt‘a ki cem‘an yirmi dört kıt‘a susuz tarla ve yine karye-i 
mezkûre dâhilinde vâki‘ olup etrâf-ı erba‘ası Zeyno bin Mervan tarlası ve değirmen harkı ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a 
ve yine etrâf-ı erba‘ası değirmen harkı ve ark ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Zeyno bin Mervan ve 
Naimo bin Aziz ve Hacı Abdullah Efendi tarlaları ve hark ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Haso bin Bozo 
ve Hacı Abdullah Efendi tarlaları ve değirmen harkı ve haliç ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Cündi bin 
Hörük ve Sûfî Hamza ve değirmen harkı ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Osman Bey tarlası ve 
bağçesi ve Kezer karyesiyle mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Osman Bey ve Hacı Abdullah Efendi tarlalarıyla 
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mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Hüseyin Hacı Ali ve Osman Bey ve ziyaret tarlalarıyla mahdûd bir kıt‘a ve 
yine etrâf-ı erba‘ası mescid ve ziyaret ve Hacı Fettah Paşa ve Osman Bey'in tarlalarıyla mahdûd bir kıt‘a ve yine 
etrâf-ı erba‘ası Hüseyin Hacı Ali ve Hacı Fettah Paşa ve Hacı Abdullah Efendi ziyaret tarlalarıyla mahdûd bir kıt‘a ve 
yine etrâf-ı erba‘ası mescid ve Hacı Abdullah Efendi ve Hacı Fettah Paşa ve Osman Bey’in tarlalarıyla mahdûd bir 
kıt‘a ki cem‘an on bir kıt‘a sulu tarla ve yine etrâf-ı erba‘ası Osman Bey tarlası ve Hüseyin Hacı Ali ve Hacı Abdullah 
Efendi harmanları ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ve yine etrâf-ı erba‘ası Osman Bey tarlası ve Hüseyin Hacı Ali 
harmanı ve tarîk ile mahdûd bir kıt‘a ki cem‘an iki kıt‘a harman ve yine etrâf-ı erba‘ası Hüseyin Hacı Ali hânesi ve 
tarîk ile mahdûd ma‘lûmü'l-müştemilât bir bâb hâne Beşir Bey'in mülküdür denilerek zimmetinde ve cânib-i mîrîden 
hacz olunup bu günlerde fürûht [sh: 193]  olunmakda olduğundan emlâk ve arâzî ve akârât-ı sâ’ire-i mahdûde (silik) 
mahallerinde vech-i lâyıkıyla bizler içün tesellüm etmek üzre Siird Hazîne Da‘vâ Vekîli Hacı Mahmud ve sâ’ir â’id 
olduğu mehâkimde bidâyeten ve i‘tirâzen ve istînâfen ve temyîzen muhâkeme ve muhâsama ve redd-i cevâba ve 
ikâme ve istimâ‘-ı şühûd ve tahlîf ve tahallüfe ve imzâsıyla arz-ı hâl ve levâ’ih takdîmine ve evrâk-ı resmiyyeyi teblîğ 
ve tebellüğe ve i‘lâmât ahzıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ına ve hacz vaz‘ ve tasdîk ve fekkine ve masârıf-ı muhâkeme ve 
zarar u ziyân da‘vâlarına ve'l-hâsıl husûs-ı mezkûrun mütevakkıf olduğu umûrun küllîsine mûmâ-ileyh Reşid 
Efendi'yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ve nâ’ib-i menâb nasb u ta‘yîn eyledik dediklerinde ol 
dahi ber-vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabûl ve hıdmet-i lâzımesini kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 
eylediğini kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde istimâ‘ve tahrîr ve ma‘an meb‘ûs ümenâ-yı şer‘le gelüp alâ-vukû‘ihî inhâ ve 
takrîr etmeğin gıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi't-taleb ketb ü imlâ olundu. 

Tahrîran fi'l-yevmi'l-âşir min şehri Şevvâlü'l-Mükerrem li-seneti seb‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

*** 
Sahife No : 193 
Hüküm No : 343 
Tarihi : 16 Ramazan 1317 
Numara : 295 
Medîne-i Siird mahallâtından Soyka Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem vefât eden Hüseyin bin 

Osman'ın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Reyhani bint-i Hacı Abdi ve sulbiye kebîre kızı Emine ve sulbiye 
sağîre kızı Atiye ve sağîr oğlu Osman'a münhasıra ve tashîh-i mesele-i mîrâsları otuz iki sehmden olup sihâm-ı 
mezkûreden dört sehmi zevce-i mezbûre Reyhani Hâtûn'a ve yedişer sehmden cem‘an on dört sehmi bintân-ı 
mezbûretân Emine ve Atiye'ye on dört sehmi ibn-i mezbûr Osman'a musîbe olduğu bi'l-ihbâr lede'ş-şer‘i'l-enver 
zâhir ve mütehakkık oldukdan sonra sağîrân-ı mezbûrânın bâ-hüccet-i şer‘iyye vasiyy-i mansûbları ammileri 
Taceddin bin Hacı Esad'ın taleb ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le lede'l-müzâyede bey‘ ve fürûht olunan müteveffâ-yı 
mezbûrun tereke defteridir ki ber-vech-i âtî zikr u beyân olunur. 

Tahrîran fi'l-yevmi's-sâdis aşer min şehri Ramazânü'l-mübârek li-seneti seb‘a aşer ve selâse mi’ete ve elf. 

Satrancî perde, 31 
aded 
38 guruş 20 para 

Şali perde 
46 aded 
57 guruş 20 
para 

Basma perde 
124 aded 
240 guruş 

Matusa 
16 top 
80 guruş 

Kuşak 
3 aded 
18 guruş 

Siird-kârî kuşak 
5 aded 
25 guruş 

Fistan 
1 aded 
5 guruş 

Beyaz bez 
30 zirâ‘ 
16 guruş 

Kırmızı bez 
11 zirâ‘ 
14 guruş 20 
para 

Yazma 
2 aded 
1 guruş 20 para 

Üsküdar mendili 
10 aded 
10 guruş 

Astarlık bez 
1 top 
8 guruş 

Kürd kadınlarına mahsûs 
gömleklik 
4 aded 
5 guruş 

Sıgara ağızlığı 
1 aded 
1 guruş 

Boş çekmece 
1 aded 
4 guruş 

Demir arşun 
1 aded 
1 guruş 

Hasır 
8 aded 
12 guruş 

Keçe 
1 aded 
27 guruş 20 para 

Kilim, 1 aded 
60 guruş 

Tencere, 2 
aded 
30 guruş 

Sahan 
3 aded 
10 guruş 

Lengeri 
2 aded 
19 guruş 

Teşt 
1 aded 
30 guruş 

Tepsi 
1 aded 
15 guruş 

Minder 
2 aded 
60 guruş 

Yorgan 
1 aded 
35 guruş 

Yasdık, 2 aded 
15 guruş 

Döşek 
1 aded 
10 guruş 

Yorgan 
1 aded 
15 guruş 

Đbrik 
1 aded 
7 guruş 20 para 

Küp 
2 aded 
20 guruş 

Küçük küp 
4 aded 
8 guruş 

Desti 
2 aded 
2 guruş 

Tas 
28 aded 
12 guruş 

Yekûnü't-tereke: 908 guruş. 
Minhe'l-ihrâcât:  

Dellâliyyesi 
18 guruş 5 para 

Pul esmânı 
30 para 

Kaydiyyesi 
1 guruş 5 para 

Resm-i âdî 
22 guruş 10 para 

Yekûnü'l-ihrâcât: 42 guruş 10 para. 
Sahhu'l-bâkî: 865 guruş 20 para. 
[sh: 194] 
Mesele: 

Hisse-i zevce-i mezbûre 
Reyhani 
108 guruş 8 para 

Hisse-i bint-i mezbûre 
Emine 
189 guruş 14 para 

Hisse-i bint-i mezbûre 
Atiye 
189 guruş 14 para 

Hisse-i ibn-i mezbûr 
Osman 
378 guruş 28 para 

Küsûr 
6 
para 
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Sernâme-i kassâmda isimleri muharrer verese-i mezbûreden zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe zevce-i mezbûre 
Reyhani Hâtûn bint-i Hacı Abdi'nin bâlâda muharrer hisse-i irsiyye-i şer‘iyyesi olan yüz sekiz guruş sekiz parayı ve 
kezâlik zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe bint-i kebîre mezbûre Emine Hâtûn'un kezâlik bâlâda muharrer hisse-i irsiyye-i 
şer‘iyyesi olan yüz seksen dokuz guruş on dört parayı tamâmen ve kâmilen ahz u kabz eylediklerini huzûr-ı şer‘-i 
şerîfde tâyi‘an ve kat‘iyyen ikrâr u i‘tirâf etdikleri ve sağîrân-ı mezbûrân Osman ve Atiye'nin dahi bâlâda muharrer 
hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeleri olan beş yüz altmış sekiz guruş iki parayı li-ecli'l-irbâh Siird Eytâm Sandığı'na vaz‘ ve 
teslîm olunduğu işbu mahalle şerh ve temhîr kılındı. 

***
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EK 2: 420 NUMARALI S ĐĐRT ŞER'ĐYYE SĐCĐLĐ'NĐN HÜKÜM ÖZETLER Đ 

SAYFA  HÜKÜM  DAVACI  DAVALI  KONUSU/ TAR ĐH  YAZI ŞEKL Đ 

1 … …  

Siirt Liva Niyabetine tayin olunan Đbrahim Edhem 
Efendi'nin görev mahalline gelene kadar yerine 
Siirt Müftüsü Tevfîk Efendi'nin vekalet etmesi. 14 
Ra 1312 

görevlendirme Tezkire 

1 1 Adanalı es-Seyyid Mehmed Esad Efendi … 
Evlat edindiği Gülizar ve Fikriye adındaki kızlara 
nafaka ve giyim için para talebi ve verilen 
paranın harcanmasına izin verilmesi. 17 R 1312 

nafaka Hüccet 

1 2 Sûfî Ömer, Seto bint-i Yusuf  
Livâ Eytâm Müdürü Bekir 
Sıdkı Efendi ibn-i Ahmed 
Ağa  

Diyarbakır'da asâkir-i nizâmiye 32. alayının 3. 
taburunun 2. bölüğünde askerliğini yaparken 
vefat eden Abdullah bin Sûfî Ömer bin Berho'nun 
Bekir Sıdkı Efendi'deki alacağının murisleri olan 
anne ve babasına verilmesi diğer oğlu Bekir'e 
vekaletname talebi., 18.R.1312 

vekalet 
Hüccet, 
Vekaletname. 

2 3 Yakob veled-i Maksimilko Seyyid Musa bin Seyyid 
Hüseyin  

Varaz Mahallesi'nde bulunan bir bab mülk 
menzilin satışı üzerine sened-i şer‘i talebi. 23 R 
1312 

Mülk satışı Sened-i şeri 

2 4 Halil bin Rezo  Hacı Đsmail bin el- Rezo  
Komşusu olan kardeşi tarafından arsası ve 
duvarı ihlâl edilerek yapılan inşaatın kıymet-i 
mislisinin mağdura verilmesi ilamı. 1 Ca1312 

Mülk ihlâli Đlam 

3 5 Resül bin Abdo Siird  Abuzid bin Abdullah  Gayran karyesindeki bir kıt‘a bahçenin satış 
hücceti. 23 R 1312 Mülk Satış Satış Hücceti 

3 6 Yaralanarak öldürülen Hasan bin Yasin bin 
Hamo'un akrabaları. 

Hasan bin Yasin'i 
yaralayarak ölmesine sebep 
olan tefeciler. 

Muten-i Ömer karyesinde bazı işleri dolayısıyla 
bulunduğu sırada, köylüyle tefeciler arasındaki 
kavgayı önlemek isterken yaralanarak evinde 
ölen Hasan b. Yasin'in keşfinin yapılması talebi 
üzerine yapılan keşfin ilamı. 27 R 1312 

keşif Keşif icrası ilamı. 

4 7 
Gebaliye mültezimi Hacı Đsmail bin Rendo ve 
Kolcu Bekir bin Esad Teyno  

Nâib-i sâbık Fazıl Efendi zamânında tutulan 
ilâmât sicilinin 383. sahîfesinde yazılı kassâm 
defterinin arkasına yazılan derkenar üzerine 
terekeden kendilerine verilmesi gereken 
meblağın iadesi talebi. 10 Ca. 1312 

tereke 
Kassam defterine 
şerh. 

4 8 
Hacı Ömer bin Molla Đsmail, Taceddin'in kızları 
Dilali ve Hayriye, eşleri Reyhani bint-i Đbrahim ve 
Halime bint-i Ömer  

Beytü'l-mal Emini 

Jandarma Taburu 2. Piyade Bölüğü'nde iken 
öldürülerek vefat eden Taceddin'in vereselerine 
verilmesi gereken ancak veresesi olmadığını 
zannederek Siirt Beytülmal emini tarafından el 
konulan meblağın varislerine verilmesi. 18 Ca 
1312 

verâset Đlam 

5 9 Behced Ağa b. Yusuf Ağa, Đsmail b. Yusuf Ağa, 
Leyla binti Ali, Münire, Mümine (Yusufb. Hacı 

Beytü'l-mal Emini Jandarma Taburu 1. Piyade Bölüğü'nde yüzbaşı 
iken vefat eden Yusuf Ağa bin Hacı Mehmed bin 

verâset Đlam 
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SAYFA  HÜKÜM  DAVACI  DAVALI  KONUSU/ TAR ĐH  YAZI ŞEKL Đ 
Mehmed'in varisleri) Yakub'un vereselerine verilmesi gereken ancak 

veresesi olmadığını zannederek Siirt Beytülmal 
emini tarafından el konulan meblağın varislerine 
verilmesi. 21 Ca 1312 

5 10 Hayriye Hanım bint-i Hacı Nuri (Yusuf Efendi bin 
Molla Musa'nın eşi) 

muhâsebe-i livâ 
ketebesinden Behcet Efendi 
bin Yusuf Ağa 

Önceki eşi olan 4. Ordu-yı Hümâyûn Nizâmiye 
29. alayının 1. taburunun 2. bölük yüzbaşısı 
müteveffâ Đbrahim Efendi bin Hüseyin'in oğlu 
Đbrahim Hakkı'ya bağlanan tekaüd maaşının, 
oğlunun da ölmesi üzerine kendisine verilmesi 
talebi. 25 Ca 1312 

verâset Đlam 

4 1 144  Mehmed Said bin Süleyman 
(vasî) 

Salih bin Salih bin Ali'nin sulbî sağîr oğulları 
Ahmed ve Salih ve sulbiye sağîre kızları Ayşe ve 
Durdu'ya vasî ta‘yîn edilenin kayıtsızlık ve 
hıyaneti üzerine yeni vasî tayini. 26 L 1312 

vasi tayini Vasi tayini Hücceti 

6 11 
Yüzbaşı Hüseyin Ağa bin Mustafa'nın zevcesi 
Zekiye Hanım bint-i Đbrahim, er karındaşları 
Mustafa ve Mehmed 

 

Kassam defterindeki kayıtlara göre, müteveffâ 
Hüseyin Ağa'nın terekesinden olarak Siirt'e bağlı 
Tillo karyesi meşâyihinden Şeyh Derviş Efendi 
bin Şeyh Hamza Efendi'de olan meblağın 
varislerinin halen kayıp olması üzerine Siirt 
Eytâm Sandığı'na teslim edildiği. 29 Ca 1312 

tereke Defter-i Kassam 

7 … …  

Biga Livası sabık Naibi Đbrahim Sırrı'nın Bitlis 
Livası Niyabetine, Anadolu Kazaskeri 
Kevâkibîzâde es-Seyyid Mehmed Ataullah 
tarafından tayini. 14 R 1312 

Görev emri Görev emri. 

7 1 Nuriye bint-i Molla Molla Mehmed (zevce) Cuma bin Ali (zevc)  Kendisini terk eden kocasından kendisi ve kızı 
için nafaka talebi. 8 C 1312 Nafaka talebi  Nafaka Hücceti. 

7 12 Seyhan bint-i Hacı Abdurrahman Mahmud bin Hacı Salih bin 
Yusuf 

Kendisini terk eden kocasından nafaka talebi. 5 
C 1312 

Nafaka talebi  Nafaka Hücceti 

8 2 

Zeyni bint-i Osman ve Huriye bint-i Molla 
Abdürrezzak ve sulbî kebîr oğlu Şeyh Bekir ve 
sulbiye kebîre kızları Fatıma ve Huri ve Hacic ve 
sulbî sağîr oğulları Mahmud ve Abdülmecid ve 
Mehmed Emin ve sulbiye sağîre kızı Hamide 

 
Musi Hacı Yusuf bin Şeyh Mahmud bin Molla 
Dede’nin varisleremüntakil bir bab mülkün taksim 
edilerek ayrı ayrı tapularının verilmesi22 C 1313 

verâset  Verâset Đlamı 

8 3 
Siird'de 4. Kolordu 1. taburunun 3.ncü bölüğü 
yüzbaşısı Şeyh Musa Efendi ibn-i Mahmud bin 
Ahmed Ağa  

Hediye Hanım (Van 
Bozahane Mahallesi'nde) 

Talak-ı selase ile boşandığına dair talak hücceti 
talebi. 20 C 1312 boşanma Talak Hücceti 

9 4 Meclis-i Đdâre-i Livâ-i Siird şakî Hasno bin Hacı 
Mehmed Haldo  

Siird Liva Hapishanesin'de tutuklu bulunan 
şakinin daha önce gaspettiği kısrağın müzayede 
ile satılarak mezad kaimesinin mal sandığına 
konulduğu. 13 C 1312 

Mezad 
kaimesi 

Mezad Kaimesi 

9 5 Güllü bint-i Bedros ve sulbî kebîr oğulları Murad 
ve Halibe ve Kaso ve sulbî sağîr oğulları Tomo ve 

Süryani Mirza veled-i Celi Kassam defterine göre, vereselere tereke 
taksimi. 1 B 1312 

tereke Kassam defteri. 
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Barsuma 

10 6 
Necmi bint-i Mahmud Ağa ve vâlidesi Hasnayî 
bint-i Reşid ve sulbî sağîr oğulları Şükrü, Đsmail, 
Taha, Hasan ve sulbiye kebîre kızı Fatıma 

Ahmed Hasnayî  Verâsete çocuklarının büyümesine değin vasi 
tayini hücceti. 5 B 1312 

vasi tayini Vasi tayini Hücceti 

10 7 
Mirza veled-i Celi'nin sulbî kebîr oğulları Murad ve 
Halibe ve Kaso 

Müteveffa Süryani Mirza 
veled-i Celi'nin sağir oğlu 
Barsuma 

Sulbiye sağir oğluna vasi tayini hücceti. 5 B 1312 vasi tayini Vasi tayini Hücceti 

11 8 Bekir bin Murtaza  
Abdi Efendi ibn-i Abdülgani 
ibn-i Hacı  

Bir adet bağına yapılan tecavüz hakkında 
anlaşmaya vardıklarına dair ikrar üzerine hüccet. 
3 B 1312 

Sulh  Sulh Hücceti 

11 9 
Şeyh Halef Mahallesi ahâlîsinden Hacı Hasan bin 
Mehmed Emin  Abdüllatif bin Mustafa  Bir bab hanenin alım satım hücceti. 30 Ca 1312 

hane alım 
satımı 

Alım satım 
Hücceti. 

11 10 Betros veled-i Makdis Hanna … 

Sahipsiz olarak bulduğu kısrağın kendisine 
verilmesini istemesi üzerine, mezad kaimesiyle 
müzayede ile satılarak esmanının Beytülmal'e 
teslim edildiği. 9 B 1312 

Mezad 
kaimesi Mezad kaimesi. 

12 11 Şeyh Bekir bin Hacı Yusuf Molla Dede  

Mütevefa Yasin bin Molla 
Mehmed bin Halil'in varisleri 
zevcesi Huriye bint-i Hacı 
Ömer ve Salih 

Satın aldığı bir mülk hanenin sahibinin vefatı 
üzerine varisleri tarafından kendisine verilmesi. 
11 B 1312 

verâset Mülk iadesi Đlamı. 

12 12 Molla Mustafa bin Molla Hasan Efendi) … 
Evkaf Nezareti'ne mülhak Bir’ü'l-Hakevî ve 
Hânü'l-ahmer adlı iki vakfa mütevelli tayini. 21 B 
1312 

Vakıf-tevliyet Tevliyet Đlamı. 

12 13 Hato kasabalı Siird Duyun-ı Umumiye Nezareti 
piyade kolcusu Abdu bin Kasım 

… 

Hato kasabalı ve Siird Sancağı Jandarma 
Taburu'nun piyâde onbaşılarından iken vefât 
eden Said Onbaşı ibn-i Kasım'ın çocuklarının 
vasisi olarak Eytâm Sandığı'ndan aldığı borcunu 
üç senede ödeyeceğine dair deyn hücceti. 

borç Deyn Hücceti 

13 14 Kuh karyeli Yasin (Maktûl) 

Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti’nden erbâb-ı şekâvet 
Ömer bin Nami ve Silo bin 
Halid ve Mehmed bin Halid 
ve eşkıya Ali bin Osman 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 
eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 
sandığa teslimi. 20 B 1312 

Mezad 
kaimesi Mezad kaimesi,  

14 15 Kuh karyeli Yasin (Maktûl) 

Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti’nden erbâb-ı şekâvet 
Ömer bin Nami ve Silo bin 
Halid ve Mehmed bin Halid 
ve eşkıya Ali bin Osman 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 
eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 
sandığa teslimi. 20 B 1312 

Mezad 
kaimesi Mezad kaimesi. 

15 16 Kuh karyeli Yasin (Maktûl) 

Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti’nden erbâb-ı şekâvet 
Ömer bin Nami ve Silo bin 
Halid ve Mehmed bin Halid 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 
eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 

Mezad 
kaimesi 

Mezad kaimesi, 
makbuz-ı 
ilmuhaber 
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ve eşkıya Ali bin Osman sandığa teslimi. 20 B 1312 

16 17 Kuh karyeli Yasin (Maktûl) 

Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti’nden erbâb-ı şekâvet 
Ömer bin Nami ve Silo bin 
Halid ve Mehmed bin Halid 
ve eşkıya Ali bin Osman 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 
eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 
sandığa teslimi. 20 B 1312 

Mezad 
kaimesi Mezad kaimesi. 

16 18 Kuh karyeli Yasin (Maktûl) 

Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti’nden erbâb-ı şekâvet 
Ömer bin Nami ve Silo bin 
Halid ve Mehmed bin Halid 
ve eşkıya Ali bin Osman 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 
eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 
sandığa teslimi. 20 B 1312 

Mezad 
kaimesi Mezad kaimesi. 

17 19 Kuh karyeli Yasin (Maktûl) 

Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti’nden erbâb-ı şekâvet 
Ömer bin Nami ve Silo bin 
Halid ve Mehmed bin Halid 
ve eşkıya Ali bin Osman 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 
eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 
sandığa teslimi. 20 B 1312 

Mezad 
kaimesi Mezad kaimesi. 

18 20 Kuh karyeli Yasin (Maktûl) 

Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti’nden erbâb-ı şekâvet 
Ömer bin Nami ve Silo bin 
Halid ve Mehmed bin Halid 
ve eşkıya Ali bin Osman 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 
eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 
sandığa teslimi. 20 B 1312 

Mezad 
kaimesi Mezad kaimesi. 

18 21 Kuh karyeli Yasin (Maktûl) 

Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti’nden erbâb-ı şekâvet 
Ömer bin Nami ve Silo bin 
Halid ve Mehmed bin Halid 
ve eşkıya Ali bin Osman 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 
eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 
sandığa teslimi. 20 B 1312 

Mezad 
kaimesi Mezad kaimesi. 

19 22 Kuh karyeli Yasin (Maktûl) 

Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti’nden erbâb-ı şekâvet 
Ömer bin Nami ve Silo bin 
Halid ve Mehmed bin Halid 
ve eşkıya Ali bin Osman 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 
eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 
sandığa teslimi. 20 B 1312 

Mezad 
kaimesi 

Mezad kaimesi. 

19 22 Kuh karyeli Yasin (Maktûl) 

Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti’nden erbâb-ı şekâvet 
Ömer bin Nami ve Silo bin 
Halid ve Mehmed bin Halid 
ve eşkıya Ali bin Osman 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 
eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 
sandığa teslimi. 20 B 1312 

Mezad 
kaimesi Mezad kaimesi. 

20 23 Kuh karyeli Yasin (Maktûl) 

Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti’nden erbâb-ı şekâvet 
Ömer bin Nami ve Silo bin 
Halid ve Mehmed bin Halid 
ve eşkıya Ali bin Osman 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 
eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 
sandığa teslimi. 20 B 1312 

Mezad 
kaimesi 

Mezad kaimesi. 

20 24 Kuh karyeli Yasin (Maktûl) Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti’nden erbâb-ı şekâvet 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 

Mezad 
kaimesi Mezad kaimesi. 
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Ömer bin Nami ve Silo bin 
Halid ve Mehmed bin Halid 
ve eşkıya Ali bin Osman 

eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 
sandığa teslimi. 20 B 1312 

21 25 Kuh karyeli Yasin (Maktûl) 

Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti’nden erbâb-ı şekâvet 
Ömer bin Nami ve Silo bin 
Halid ve Mehmed bin Halid 
ve eşkıya Ali bin Osman 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 
eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 
sandığa teslimi. 20 B 1312 

Mezad 
kaimesi 

Mezad Kaimesi. 

22 26 Kuh karyeli Yasin (Maktûl) 

Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti’nden erbâb-ı şekâvet 
Ömer bin Nami ve Silo bin 
Halid ve Mehmed bin Halid 
ve eşkıya Ali bin Osman 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 
eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 
sandığa teslimi. 20 B 1312 

Mezad 
kaimesi Mezad kaimesi. 

22 27 Kuh karyeli Yasin (Maktûl) 

Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti’nden erbâb-ı şekâvet 
Ömer bin Nami ve Silo bin 
Halid ve Mehmed bin Halid 
ve eşkıya Ali bin Osman 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 
eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 
sandığa teslimi. 20 B 1312 

Mezad 
kaimesi 

Mezad kaimesi. 

23 28 

Ermeni müteveffiye Feride bint-i Abdülahad'in 
zevci Süryani milletinden Tomi veled-i Barsom, 
müteveffiyenin erkek kardeşi Ermeni Davud bin 
Abdülahad  

 
Terekesinden varislere isabet eden miktarını 
gösterir kassam defteri kaydı mucebince miras 
taksimi. 28 B 1312 

tereke 
Kassam tereke 
Defteri. 

24 29 

Yüzbaşısı Yusuf Efendi, sulbî sağîr kızı Münire ve 
vâlidesi Ayşe Hanım bint-i Mehmed ve li-ebeveyn 
birâderi Abdülaziz Efendi ibn-i el-Hâcc Mehmed 
Efendi ve yine li-ebeveyn hemşîresi Emine 

 

Şeyhan bint-i el-Hâcc Mehmed Efendi'nin 
vefatından terekesinden varislere isabet eden 
miktarını gösterir kassam defteri kaydı 
mucebince miras taksimi. 26 B 1312 

tereke Kassam Tereke 
Defteri. 

25 30 Ahmed Efendi bin Bekir (Re's Mahalleli, Sufi Ali 
bin Keleş'in şeri vekili) 

muhâsebe-i livâ katibi 
Behcet Efendi ibn-i Yusuf 
Ağa (emîn-i beytü'l-mâl 
me’mûru Mustafa Murad 
Efendi'in şer‘î vekili) 

Kendisine ait hayvanlara Beytülmal emini 
tarafından yanlışlıkla el konulması üzerine 
kendisine geri verilmesi talebi. 7 Ş 1312 

Mülk ihlâli Đlam 

25 31 Abdü bin Mahmud Cernigâlî  Ohan veled-i Zeko  
Vefât eden oğlunun alacağı olan merkep ve 
sıpasının varisi olarak kendisine verilmesi talebi 
7 Ş 1312 

verâset Đlam 

25 32 Reyhani bint-i Abdülaziz ve oğlu Taha  

hazîne vekîli muhâsebe-i 
livâ ketebesinden Behcet 
Efendi ibn-i Yusuf Ağa 
(Emîn-i Beytü'l-mâl'in şer‘i 
vekili) 

Siirt jandarma 3. taburunun piyâde 1. bölüğü 
neferâtından Ato bin Amo Babo'nun vefatı 
üzerine Beytülmalce el konulan maaşının 
veresesi olan eşi ve oğluna verilmesi 

verâset Đlam 

26 33 Saliha bint-i Şeyh Hasan  Ömer bin Ahmed bin Đsmail  
Kendisini boşayan kocasından mehr-i mü’eccel 
ve iddet dönemi nafakası talebi. 9 Ş 1312 Nafaka talebi  Nafaka Đlamı 

26 34 Faco bint-i Đsa Dede   Kocası Musa bin Mahmud Đsa'nın vefatı üzerine vasi tayini Vasi tayini Hücceti 
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baliğ olmamış çocuğuna annenin vasî ta‘yîn 
edilmesi. 12 Ş 1312 

26 35 … … 

Siirt Dördüncü Ordu-yı Hümâyûnu 29. Alayı'nın 
3. taburunun 1. ve 2. ve 3. ve 4. bölük 
efrâdından ölenlerin Siirt'te varisleri 
olmadığından terekelerinin Beytülmale teslimini 
gösteren Kassâm defteri. 25 B 1312 

tereke 
Kassâm Tereke 
Defteri.  

28 107  

Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti halkından erbâb-ı 
şekâvet Ömer bin Nami ve 
Silo bin Halid ve Mehmed 
bin Halid ve eşkıya Ali bin 
Osman 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 
eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 
tabur sandığınaa teslimi. 20 B 1312 

Mezad 
kaimesi Mezad kaimesi. 

28 108 Necmi bint-i Mahmud (vefât eden Ahmed Hasnali 
bin Hasan bin Hacı Mehmed'in eşi)  

Verâseten intikâl eden bağın satılarak baliğ 
olmamış varislerin nafakasına harcanmak üzere 
vasi ta‘yîn edilen annenin isteği üzerine satış 
hücceti. 9 Ş 1312 

Mülk satışı Satış hakkı 
Hücceti. 

29 109 Abdülferid ibn-i Osman bin Hacı Mahmud  
Hüseyin Çavuş ibn-i 
Rüstem bin Ali  

100 taneli kehribar tesbihin satışından alacağı 
olup vadesi dolan 20 kuruşun kendisine verilmesi 
talebi. 25 Ş 1312 

Borc ödeme 
borcun ödenmesi 
ilamı. 

29 110 … … 

1312 Ramazan ayının pazartesi günü 
görülmediğinden Şaban ayını 30 güne 
tamamlayarak Salı gününün Ramazan'ın 1. günü 
olduğunun ilâm edilmesi. 30 Ş 1312 

Ramazan ayı Ramazan ayının 
başlaması ilamı 

29 111 Hacı Ali Çavuş ibn-i Mahmud bin Hacı Berho  

Habibe Hanım bint-i 
Abdullah'ın Abdülmecid 
Efendi ibn-i Şaban Ağa, 
Habibe Hanım bint-i 
Abdullah'ın kızı Azize 
Hâtûn'un vekîli Eytâm 
müdîri Bekir Sıdkı Efendi 
ibn-i Ahmed Ağa  

Siird Jandarma Taburu'nun 3. Piyade Bölüğü 
Mülazım-ı evveli iken vefât eden Hacı Halil Ağa 
ibn-i Mahmud bin Hacı Berho'nun ana-baba bir 
kardeşinin de verâsete ortak olduğundan tabur 
sandığında bulunan terekesinin kendisine de 
taksîm edilmesi talebi. 9 Ş 1312 

tereke  Tereke taksimi 
Đlamı 

30 (nosuz) … … 

Siird Nizâmiye 29. Alayı'nın 3. Taburu 1. ve 3. ve 
4. bölük efrâdından olup vefât eden askerlerin 
Siird'de varisleri olmadığından terekelerinin 
Beytülmal'e devredildiği. 9 Ş 1312 

tereke Kassâm Tereke 
Defteri.  

30 116 

Musa bin Mahmud Abeş varisleri zevce-i 
menkûha-i metrûkesi Haço bint-i Đsa Dede ve 
sulbî kebîr oğlu Đlyas ve sulbî sağîr oğlu Hızır ve 
sulbiye kebîre kızları Hanife ve Fatıma 

… 

Hüccetle vasisi olan annenin rüşde ermemiş oğlu 
Hızır'ın nafakaya şiddetle ihtiyacından dolayı, 
tüm hissedarlara verâseten intikâl eden bir bâb 
mülkün müzayede ile satışına izin verilmesi 
talebi. 9 N 1312 

Mülk Satış  Satış izni Hücceti. 

30 117 Salih bin Salih'in zevcesi Meryem bint-i Hacı 
Đbrahim ve sulbî kebîr oğulları Süleyman, Derviş, … Büluğa ermelerine değin çocuklara vasî ta‘yîn 

edilmesi talebi. 8 N 1312 vasi tayini Vasi tayini Hücceti 
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Mahmud, Ömer ve sulbiye kebîre kızları Halimi, 
Hanımi ve sulbî sağîr oğlu Ahmed ve sulbiye 
sağîre kızları Dudu ve Ayşe, Serrâc Mehmed Said 
bin Süleyman (vasi) 

31 118 Ato bin Amo Babo'nun zevcesi Reyhani bint-i 
Abdülaziz ve sulbî sağîr oğlu Taha .. Rüşde ermemiş çocuğuna annesinin vasî ta‘yîn 

edilmesi talebi. 27 B 1312 vasi tayini Vasi tayini Hücceti 

31 119 Kuh karyeli Yasin (Maktûl) 

Siyansi karyesi Melkişan 
Aşîreti halkından erbâb-ı 
şekâvet Ömer bin Nami ve 
Silo bin Halid ve Mehmed 
bin Halid ve eşkıya Ali bin 
Osman 

Siirt Hapishanesinde eşkiyalık ve adam 
öldürmekten sanık olanlar ve firari meşhur 
eşkiyadan Ali bin Osman'dan ele geçirilen 
eşyaların müzayede ile satılarak esmanının 
sandığa teslimi. 17 N 1312 

Mezad 
kaimesi Mezad kaimesi. 

32 120 … … 

hilâl-i gurre-i Ramazânü'l-mübârek rü’yet 
olunmadığından Şa‘bân ayı 30 güne 
tamalanarak gurre-i Ramazân-ı şehrü'l-gufrânın 
Pazartesi günü ve Çarşanba günü îd-i fıtır olmak 
ve îkâd-ı kanâdîl ile tenvîr-i menâ’ir liçin kayyim 
ve mü’ezzin efendilerle sâ’imîn-i muvahhidîne 
i‘lân olunmak iktizâ eylediği. 29 N 1312  

Ramazan 
bayramı  

Ramazan bayramı 
ilamı 

32 121 Ali bin Mehme Semi  Ayşe Hâtûn ibnet-i Halil 
Evini işgâl edip oturmakta olan kadının evinden 
çıkarılması talebi. 5 L 1312 Mülk ihlâli Ev Tahliye Đlamı 

32 122 

Hüseyin bin Abdi bin Hamodi'nin zevcesi Zara 
bint-i Mehmed ve kebîr oğulları Hasan, Mehmed, 
ve kebîre kızları Nebo, Hacci ve sağîre kızı 
Nasıra, Hüseyin bin Abdi bin Hamodi'nin kardeşi  

… 
Rüşde ermemiş kız çocuğuna amcasının Amcası 
Hasan bin Abdi bin Hamodi vasî ta‘yîn edilmesi. 
14 L 1312 

vasi tayini Vasî tayini Hücceti 

32 123 
Hasan Bey bin Ali Bey'in sulbiye sağîre kızı Hadi 
ile kebîr oğlu müteveffâ Ali [Ömer] Bey'in sulbiye 
sağîre kızı Hezi 

… Kız çocuklarına rüşte erene değin Đsa bin 
Mahmud Şaleb’in vasî ta‘yîn talebi15 N 1312 vasi tayini Vasi tayini Hücceti 

33 124 
Hacı Hami bin Đbrahim bin Süleyman'ın sulbî kebîr 
oğulları Hacı Ramazan ve Hacı Ömer ve sulbiye 
kebîre kızları Meryem ve Emine 

.. 
Terekeden olan menzil, bakırcı dükkân ve bağlar 
ile menkûl malların varisler arasında taksimi 
talebi. 15 N 1312 

tereke Tereke taksimi 
ilamı 

33 125 
Rendi bint-i Ömer Şi‘ar Hâtûn'un vekîl-i şer‘îsi 
Re’s Mahallesi sâkinlerinden Ahmed Efendi ibn-i 
Bekir  

Đsmail bin Mehmed Memi  

Vekili olduğu kadının, eşinin fakirliğnden dolayı 
evinde namahrem kardeşleriyle birlikte bir tek 
odada kalmasının şeriate uygun olmadığından, 
kadına günlük 2,5 kuruş takdîr olunup nafaka, 
giyim kuşam ve diğer zaruri ihtiyaçlarını 
karşılamak için izn talebi. 21 N 1312 

Görev emri Harcama izni 
hücceti. 

34 126 

Süleyman bin Berho bin Ado'nun zevcesi Rendi 
bint-i Seyyid Cuma ve pederi Berho ve vâlidesi 
Hundi bint-i Ahmed ve sulbî kebîr oğlu Đbrahim ve 
sulbiye sağîre kızları Saliha ve Meryem 

 
Rüşte ermemiş kardeşlerine vasî ta‘yîn olunan 
ağabeyleri nezaretinde müzayede ile satılan 
terekenin taksîm edilmesi. 29 Ş 1312 

tereke Tereke taksimi 
zabtı. 

35 127 Salih bin Salih bin Ayni’nin zevcesi Meryem bint-i  Terekenin müzayede ile satılarak mîrâs tereke Tereke taksimi 
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Hacı Đbrahim ve sulbî kebîr oğulları Süleyman, 
Derviş, Mahmud, Ömer ve sulbî sağîr oğulları 
Ahmed ve Salih ve sulbiye kebîre kızları Halime, 
Hanımi ve sulbiye sağîre kızları Ayşe ve Durdu,. 

taksiminin yeniden düzenlenmesi ile rüşte 
ermemiş olan çocuklarının hisselerinin Eytâm 
Sandığına teslimi. 18 Ş 1312 

zabtı. 

35 128 Müteveffâ Süleyman bin Berho bin Ado'nun 
sulbiye sağîre kızları Saliha ve Meryem  Rüştlerine erene kadar kız çocukların vasâyetine 

ağabeyinin vasî ta‘yîn edilmesi. 27 L 1312 vasi tayini Vasi tayini Hücceti 

36 129 … … 

Siird'te Nizâmiye 32. Alayının 1. Taburu'nun 4. 
Bölüğü borazan neferâtından Hasan bin Bayezid 
bin Abdullah'ın Siirt Hastahanesi'de vefatıyla 
varisleri olan babası Bayezid ve vâlidesi 
Münteha bint-i Süleyman'a terekesiolan 323 
kuruşun taksimi. 6 Za 1312 

tereke Tereke taksimi 
zabtı. 

36 130 Süleyman (Şeyh Đsmail ibn-i Şeyh Mahmud bin 
Şeyh Đbrahim'in varisi olduğunu iddiâ eden) 

beytü'l-mâl emîni vekîli 
muhâsebe kalemi 
ketebesinden Abdurrahman 
Efend ibn-i Hacı Musa 

Verâseten intikâl eden terekeden mirasçısı 
olduğu ortaya çıkan Süleyman'a Beytülmal Emini 
tarafından emaneten el konulan hissesinin 
verilmesi. 28 Ş 1312 

tereke Tereke taksimi 
tashihi ilamı. 

36 131 Taha ( (Şeyh Đsmail ibn-i Şeyh Mahmud bin Şeyh 
Đbrahim'in varisi) 

beytü'l-mâl emîni vekili 
muhâsebe kalemi 
ketebesinden Nuri Efendi 
ibn-i Abdullah 

Verâseten intikâl eden terekeden mirasçısı 
olduğu ortaya çıkan Süleyman'a Beytülmal Emini 
tarafından emaneten el konulan hissesinin 
verilmesi. 26 Za 1312 

tereke Tereke taksimi 
tashihi ilamı. 

37 132 
Şeyh Đsmail bin Hacı Mahmud bin Şeyh Đbrahim'in 
sulbi kebîr oğulları Süleyman ve Taha  

Terekesi yazılıp satılarak taksiminden 
varislerinden iki oğlunun hisselerine düşen 
payını aldıkları. 23 Ş 1312 

tereke 
Tereke hissesi 
zabtı. 

38 133 
Serrâc Hacı Đbrahim bin Abdullah'ın sulbî sağîr 
oğlu Abdülmecid'in vasiyy-i mansûb-ı şer‘îsi Nazif 
Mahallesi'nden Hacı Đsmail bin Mendo bin Hallo 

 

Vekâlet-i devriye ile borcunu edâ edemezse Siirt 
Eytâm Sandığı Müdürü Bekir Efendi'yi rehin ettiği 
evin alım satımı ve borcunun ödenmesi ve 
kalanının kendisine iadesi konusunda vekîl ta‘yîn 
ettiği. 8 Za 1312 

vekâlet Vekâlet Hücceti. 

38 134   

Alo bin Taha'nın sulbî sağîr oğlu Şükrü'nün 
vâlidesi olup vasiye ta‘yîn edilen Hacca bint-i 
Şeyh Şemdin 'e yetimin babasından intikâl eden 
ve Eytâm Sandığında bulunan parasının 
nemasından günlük 20 paradan aylık 30 kuruş 
nafaka takdiriyle harcama yetkisi. 7 Za 1312 

verâset Harcama izni 
hücceti. 

38 135 Zeliha bint-i Maho  Kasım bin Nebo  
Boşanan kadının eşindeki mehr-i mü’eccel ve 
iddet nafakasının kendisine verilmesi talebi. 25 
Za 1312 

Nafaka-mehir Mehir ve nafaka 
Đlamı 

39 136 
Ermeni milletinden Yakob Şeri veled-i Tomo 
Şeri'nin sulbiye kebîre kızları Hatun ve Gülbeden 
ve Meryem 

 
Terekenin toplam değerinden daha fazla olan 
borçlarının edası taksimi. 6 Za 1312 tereke 

Tereke 
zabıtnamesi. 

39 137 Siirt Jandarma 3. Taburu neferâtından 
Abdülmecid bin Mehmed  

Hasan bin Yasin 
Gergedeni'nin zevcesi 

Kendisine borcu olanın vefatı üzerine 
terekesinden kendisine ödenmesi gereken 

Borc ödeme Borcun ödenmesi 
ilamı. 
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Hadice bint-i Mehmed [bin] 
Şeyh Hasan ile li-ebeveyn 
birâderi Kasım 

meblağın varislerinden alınıp verilmesi talebi. 25 
Za 1312 

39 138 Ayşe bint-i Abdülhamid  Hacı Mehmed bin Hamido 
Mehmed  

Kendisini terk eden ve kaybolan kocasından 
nafaka talebi. 20 Za 1312 

Nafaka talebi  Nafaka talebi 
Hüccet 

39 139 
Müteveffâ Mirza bin Abdi bin Abdullah ve Dilali 
bint- Đsa'nın kızları Meryem ve Halime  

Bâbü'l-garb Mahallesi 
ahâlîsinden Bekir Efendi 
ibn-i Ahmed  

Anteb kazâsı kasabası Zü'l-kadriye 
Medresesi'nde tahsîl-i ulûm etmekde iken vefât 
eden Molla Haydar'ın kardeşleri ve varisleri 
olduğu. 1 Z 1312 

vâris 
Vâris tesbiti 
Hücceti. 

40 140 Mehmed ve vâlidesi Ayşe bint-i Abdülkerim el-
Neccâr   

Yaralanarak vefât eden Đsmail bin Mehmed bir 
Berho Melik'in bulunduğu yerde keşf-i şer‘îsinin 
icrası. 15 Ca 1312 

keşif Keşif icrası ilamı. 

40 141 
Ahmed bin Osman bin Süleyman ve Siirt'in 
Karakol Mahallesi'nden Şükrü bin Süleyman bin 
Hacı Mehmed Ali 

 

Zilhicce ayı başlama hilalini görenlerin 
şehadetleriyle mûcebince ba‘de'l-hükm şe‘â’r-i 
islâmiyyeden olan Kurban Bayramında 
menâ’irde îkâd-ı kanâdîl ve yevm-i arafenin 
fecrinden tekbîr ve tehlîl içün e’imme efendilere 
li-ecli't-tenbîh edilmesi. 8 Z 1312 

Hilal Rüyeti Hilal Rüyeti Đlamı 

41 142 Hati bint-i Molla Ali bin Selo Hâtûn (zevce) Cihangir bin Süleyman 
(Zevc) 

Mehr-i mü’eccel olan ve mehr-i mu‘acceli cem‘an 
540 guruşun boşayan kocasından alınıp 
kendisine verilmesi. 6 Z 1312 

mehir Mehrin ödenmesi 
Đlamı 

41 143 
Seto bint-i Đsmail bin Halil (zevce)'nin vekîli Yusuf 
bin Hacı Ali bin Maho Hallo  Hacı Salih bin Ali (zevc) 

Mehr-i mü’eccel ve mehr-i mu‘acceli toplam 701 
guruşun boşayan kocasından alınıp kendisine 
verilmesi. 15 Za 1312 

mehir 
Mehrin ödenmesi 
Đlamı 

41 145 Siird Eytâm Müdîri Bekir Sıdkı Efendi  
Bayırzukak Mahallesi 
ahâlîsinden Serrâc Mehmed 
Said bin Süleyman 

Tillo karyesi Kürd Mahallesi'nden Salih bin Ali'nin 
eytâmı bulunan sulbî sağîr oğulları Ahmed ve 
Salih ve sağîre kızları Ayşe ve Durdu'nun eytâm 
sandığındaki parasından 1 sene vadesiyle aldığı 
borcunu ödeyeceği. 18 Za 1312 

Borç ödeme Borc kabulü 
Hücceti. 

42 146 
Đbrahim bin Hacı Yusuf Şefrani’nin zevcesi Fatıma 
bint-i Đbrahim ve sulbî kebîr oğulları Abdal ve 
Mehmed ve sulbiye kebîre kızları Reyhani  

 Kardeşlerden Mehmed'in vefatıyla mirasın 
yeniden taksîm ve tashihi. 20 Z 1312 tereke Tereke taksimi 

tashihi zabtı. 

42 147 

Denikan kabîlesinden Kasım bin Mehmed bin 
Bilal'in zevcesi Reyhan bint-i Osman ve vâlidesi 
Gökü bint-i Ali ve sulbî sağîr oğulları Süli ve Ammi 
ve Abdullah 

 Varislere tereke taksimi. 19 Z 1312 tereke 
Tereke taksimi 
zabtı. 

43 148 
Canko bin Kali bin Maho'nun zevce-i menkûha-i 
metrûkesi Abu bint-i Hamo ve sulbiye sağîre 
kızları Halime ve Hami 

 Varislere tereke taksimatı. 4 M 1313 tereke Tereke taksimi 
zabtı. 

44 149 
Garzan kazâsı Siyansi karyesi'nden Melkişan 
Aşîreti halkından hâlen Siird Hapishânesi'nde 
mevkûf Hasan bin Osman  

Siirt Jandarma 3. Taburu 
süvârî neferi Mehmed bin 
Hacı Yusuf  

Katil maddesinden dolayı tutuklu olup Siirt 
Hapishanesi nakli esnasında emaneten verdiği 
15 sîm mecîdiye ile bir çift bilezik gayr-i 

emanet Emânetin iadesi 
Đlamı. 
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muntazam gümüşden otuz sekiz parça ve Kürd-
vârî bir aded hançer ve yine gümüşden bir aded 
yüzüğün kendisine verilmesi talebi. 4 M 1313 

44 150 Hacı Mehmed bin Receb  

Hasan bin Yasin 
Gergedi’nin zevceesi 
Hadice bint-i Mehmed [bin] 
Şeyh Hasan nâm hâtûn ile 
li-ebeveyn birâderi Kasım  

Hasan bin Yasin Gergedi ölmeden önce Hacı 
Mehmed'e cihet-i karzdan dört yüz beş guruş 
deyni olduğu, borcunun veresesinden tahsili 
talebi. 3 M 1313 

Borç ödeme Borç ödeme Đlamı. 

44 151   
Murtaza bin Cuma'nın sulbî sağîr oğlu Melik'e 
üvey babası Ali bin Molla Hüseyin'in vasî ta‘yîn 
edilmesi. 11 M 1313 

vasi tayini Vasî tayini 
Hücceti. 

44 152 Murtaza bin Esad bin Abdullah'ın zevcesi Ayşe 
bint-i Hüseyin Delo ve sulbî sağîr oğlu Melik  Varislere tereke taksimi. 13 M 1313 tereke Tereke taksimi 

zabtı. 

45 153 Abdülgani bin Hasan Kürdi 
Hacı Abdürrezzak 
(Abdülgani bin Hasan 
Kürdi'nin birâderi) 

Arsasından yol geçiş hakkı olduğu hâlde 
biraderince engellendiğinden bahisle 
engellenmemesi talebi23 M 1313 

Mülk ihlâli Yol geçiş hakkı 
Đlamı. 

45 154 
Rum milleti tüccârından Yorgi ve Nikolaki ve Kosti 
ve Hristo'nun vekili Ermeni milletinden Muslu 
Neccâr Zeko veled-i Karabet veled-i Betros  

Ermeni milletinden olup fevt 
olan Yakob [veled-i] Tomo 
Şer‘î'nin varisleri 

Üç adet borç senedi mukabilinde alacakları olan 
paranın mahkeme sonuçlanıp vereseden 
tahsiline kadar Siird Emvâl-i Eytâm Sandığı'ndan 
1 sene vadeliborç para alımı. 7 Za 1312 

Borç alımı Borç alımı 
Hücceti. 

46 155 
Devas bin Derviş'in zevcesi Nuri bint-i Kasım ve 
vâlidesi Hacca bint-i Ömer ve sulbî sağîr oğulları 
Mehmed ve Osman 

 Varislere tereke taksimi. 16 M 1313 tereke Tereke taksimi 
zabtı. 

46 156 Errmeni milletinden Sürücü Ohannes veled-i 
Maksi Kirkor  

Keldani milletinden Mansur 
Efendi veled-i Mosi veled-i 
Görgis 

Çalınan katırını Mansur Efendi'den alınarak 
kendisine verilmesi talebi. 22 M 1313 hırsızlık Çalınan katırın 

iadesi Đlamı. 

47 157 Rendi bint-i Abdülhamid hâtun,Şiro bin Ahmed 
Şemsi. Yusuf bin Hacı Yasin  

Emlakinde yaptığı imar neticesinde komşularını 
engellediğinden sulh yoluyla para karşılığı 
anlaşmaya varıldığı. 22 M 1313 

Sulh  Sulh Đlamı. 

47 158 Ermeni milletinden Abraham veled-i Tomi Ermeni Milletinden Toma 
veled-i Heçi  

Kadınların oturduğu ayvan tarafına üç pencere 
açtığından bahisle şikayete, şikayet edenin 
masrafı karşılamak karşılığı doğu tarafına 
pencere açılmasında sulhen anlaştıkları. 23 M 
1313 

Sulh  Sulh Đlamı. 

47 159 Salih bin Salih'in sulbî sağîr oğulları Ahmed ve 
Salih ve sulbiye sağîre kızları Durdu ve Ayşe 

Li-eb er karındaşları 
Süleyman (eski vasî) 

Vasî ta‘yîn edilen er kardeşin gevşekliğinden 
bahisle yeni vasî tayini ile yetimlerin ihtiyaçları 
için aylık 40 kuruş nafakanın harcanmasına izin 
verildiği. 15 M 1313 

vesâyet Nafaka harcama 
izni Hücceti. 

48 160 Ali bin Hamo bin Selo  Hamo bin Hüseyin Receb Çalınan katırının alınarak kendisine verilmesi 
talebi. 25 M 1313 

hırsızlık Katırın iadesi Đlamı 

48 161 
Hüseyin bin Abdi Hamodi'nin zevcesi Dürre bint-i 
Mehmed ve sulbî kebîr oğlu Hasan ve Mehmed ve  Varislere tereke taksimatı. 20 M 1313 tereke 

Tereke taksimi 
zabtı. 
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Abdi ve sulbiye sağîre kızları Nasıra ve Hadice ve 
kebîre kızı Nebo 

49 162 

Yusuf bin Saho'nun zevce-i menkûha-i metrûkesi 
Hindi bint-i Abdullah ve vâlidesi Meryem bint-i 
Hasan ve sulbiye sağîre kızı Nasıra ve birâderi 
Selim 

 Vereselere tereke taksimatı. 20 M 1313 tereke Tereke taksimi 
zabtı. 

49 163 Hacı Đbrahim bin Abdullah'ın sulbî sağîr oğlu 
Abdülmecid'in vasisi Hacı Đsmail bin Rendo  

 

Yetimin harap hâldeki evinin tamiri için Eytâm 
Sandığı'nda tutulan malının nemasından para 
verilerek vasinin tamirini îfâ etmesine izin 
verilmesi. 23 M 1313 

verâset 
Yetimin evini 
tamire izin 
Hücceti. 

50 164 
Yusuf bin Đbrahim Selo Beşiro'nun sulbî sağîr oğlu 
Cuma ve sulbiye sağîre kızı Behiye'nin vasisi Hacı 
Yusuf bin Hacı Đsmail  

 
Rüşte ermemiş yetimlere vasî ta‘yîn edilmesi. 9 
S 1313 vasi tayini Vasi tayini Hücceti 

50 165 
Şeho bin Şeyh Mahmud'un sulbî kebîr oğlu 
Mehmed ve sağîr oğlu Hamo ve sulbiye sağîre 
kızı Kameriye 

 Varislere tereke taksimi. 19 S 1313 tereke Tereke taksimi 
zabtı. 

50 166 
Fatıma bint-i Abdurrahim bin Melik nâm hâtûnun 
vekîli Abdülkadir Efendi ibn-i diğer es-Seyyid 
Yusuf Efendi  

Siirt Redif Taburu'nda 
Mülâzım-ı Sânî Yusuf 
Efendi ibn-i Osman 

Boşanan kadının eşindeki mehr-i mü’eccel inin 
verilmesi talebinin sulhen icrası. 10 S 1313 mehir Mehr-i mü’eccel 

Hücceti.  

50 172 Derviş bin Ahmed Doru’nun zevcesi Atike bint-i 
Hacı Đbrahim ve sulbî sağîr oğlu Mehmed Said  Annenin yetime vasî ta‘yîn edilmesi. 10 S 1313 vasi tayini Vasi tayini Hücceti 

51 167 
Şeho bin Şeyh Mahmud'un sulbî sağîr oğlu Hamo 
ve sulbiye sağîre kızı Kameriye'nin vasisi 
Mehmed bin el-mezbûr Şeyh Đbrahim  

 Yetimlere vasî tayini. 19 S 1313 vasi tayini Vasi tayini Hücceti 

51 168 Mustafa bin Đbrahim'in sulbî sağîr oğlu Đbrahim'in 
vasisi Ahmed bin Đbrahim  

 Yetime vasî tayini. 22 S 1313 vasi tayini Vasi tayini Hücceti 

51 169  
mütevellî Abdülfettah bin 
Derviş  

Sur Mahallesi Şeyh Said Mescidi Nakit Evkafı 
mütevellisinin suistimali üzeriye yerine bu 
mahalleden Đsa bin Hacı Đsmail'in mütevveli 
olarak tayini. 25 M 1313 

Mütevellî 
tayini  

Mütevellî tayini 
Đlamı. 

51 170 
Mustafa bin Đbrahim'in vâlidesi Halime bint-i 
Hamza ile zevce-i menkûha-i metrûkesi Halime 
bint-i Ramo ve sulbî sağîr oğlu Đbrahim 

21 S 1313 Kassâm tereke defteriyle varislere mîrâs taksimi tereke Tereke taksimi 
zabtı. 

52 171 Emine bint-i Şeyho bin Şeyh Đbrahim nâm hâtûn 
(Zevce)  

Hasan bin Abdülgani (zevc) 
Kendisini terkeden kocasının nafakasız 
bıraktığından bahisle aylık 90 kuruşluk 
borçlanarak nafaka talebi hücceti. 26 S 1313 

Nafaka talebi  Nafaka Hücceti. 

52 173 

Hacı Abdülhamid bin Abdurrahim bin Ahmed'in 
zevcesi Hanife bint-i Molla Yasin ve sulbî oğulları 
Mehmed Said ve sulbî kebîr oğulları Halid ve 
Abdurrahim ve sulbiye kebîre kızları Meryem ve 
Medine ve Emine 

 Varislere tereke taksimi. 26 S 1313 tereke Tereke taksimi 
zabtı. 

53 174   Câmi‘u'l-kebîr'in mütevellîsi es-Seyyid Derviş bin Mütevellî Mütevellî tayini 
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es-Seyyid Taha'nın istifası ile Şeyh Bekir bin 
Hacı Yusuf'un mütevellî, mezkûr Hacı Abdullah 
bin Abdülhamid'in nâzır olarak tayini. 9 Ra 1313 

tayini  Đlamı. 

54 175 Mehmed bin Osman sulbî sağîr oğlu Mehmed ve 
sulbiye sağîre kızı Aşriye 

 Rüşte ermemiş çocuklara, amcası Ahmed bin 
Osman'ın vasî ta‘yîn edilmesi. 2 Ra 1313 

vasi tayini Vasî tayini Đlamı 

54 176 

Mehmed bin Osman'ın zevceleri Güllü bint-i 
Mahmud, Meryem bint-i diğer Mahmud, Ümmi 
Fatıma bint-i Hamza ve sulbî sağîr oğlu Mehmed 
ve sulbiye sağîre kızı Aşriye 

 Varislere tereke taksimi. 2 Ra 1313 tereke 
Tereke taksimi 
zabtı. 

55 177   

Şeyh Davud Mescid-i Şerîfi Vakfının görülen 
yıllık muhasebesinde vâkıf fazlası zuhûr ettiği ve 
Đmamete 1241 doğumlu Hacı Hâfız Abdurrezzak 
bin Mahmud'un tayini ve yılllık maaşının 500 
kuruşa çıkarılması. 3 Ra 1313 

vakıf 
muhasebesi 

Vâkıf muhasebesi 
ve imam tayini 
Đlamı. 

55 178 

Süleyman bin Abdullah'ın si Fatıma Hâtûn bint-i 
Abdülmecid, vâlidesi Nasıra bint-i Đbrahim Digo ve 
li-ebeveyn kız karındaşları Selime ve Huriye ve 
Latife 

Siirt livası hazîne vekîli 
Behcet Efendi ibn-i Yusuf 

Beytü'l-mâl tarafından elkonulan meblağın 
varisler tarafından kendilerine verilmesi talebi. 7 
Ra 1313 

verâset 
El konulan paranın 
varislere iadesi 
Đlamı 

56 179 Zülfikar Efendi ibn-i Hacı Hasan bin Abdurrahman   
Bülüğa erdiğini iddiâ ederek vasiye gerek 
olmadığından bahisle müracaatı üzerine akil 
baliğ olduğunun ispatı 3 Ra 1313 

rüşdiyet Rüşte erme 
Hücceti. 

56 180 
Hasan Ağa ibn-i Abdurrahman bin Abdullah'nı 
sulbî oğlu Sabri  

Vasinin istifası üzerine ağabeyi Zülfikar Efendi 
ibn-i Hacı Hasan bin Abdurrahman'ın vasî ta‘yîn 
edilmesi. 10 Ra 1313 

vasi tayini Vasi tayini Hücceti 

56 181 
Derviş bin Ahmed Doru’nun zevce-i menkûha-i 
metrûkesi Atike bint-i Hacı Đbrahim ve sulbî sağîr 
oğlu Mehmed Said 

 Varislere tereke taksimi5 S 1313 tereke 
Tereke taksimi 
zabtı. 

57 182 
Şero bin Hamo'nun vâlidesi Haco ve sulbî kebîr 
oğlu Ferho ve diğer sulbi sağîr oğlu Hemo ve 
Hasan ve sulbiye kebîre kızları Kameri ve Halime 

 Varislere tereke taksimi. 16 Ra 1313 tereke 
Tereke taksimi 
zabtı. 

58 183   
Cinnet geçiren Mehmed Emin bin Hacı Đsmail'e 
biraderi Hacı Abdülfettah Efendi bin Hacı 
Đsmail'in vasî ta‘yîn edilmesi. 18 Ra 1313 

vesâyet Cinnet geçirene 
vasî tayini Hücceti 

58 184 
Derviş bin Ahmed Doru’nun sulbî sağîr oğlu 
Mehmed Said'in annesi ve vasisi Atike bint-i Hacı 
Đbrahim  

 
Kocasından intikâlen çocuğuna mîrâs kalan 
malından temel ihtiyaçları için harcama 
yapmasına izin talebi15 S 1313 

verâset Harcama izni 
hücceti. 

58 185 Şero bin Hemo'nun sulbî sağîr oğulları Hemo ve 
Hasan  Yetimlere amcasının Halil bin Hemo’nun vasî 

tayini. 17 Ra 1313 vasi tayini Vasi tayini Hücceti 

58 186 
Ali bin Aziz'in zevce-i menkûha-i metrûkesi Şiro 
bint-i Đsa ve sulbiye sağîre kızı Halime ve birâderi 
sağîr Hasan ve kebîre hemşîreleri Ayşe ve Zeliha 

 Varislere tereke taksimi. 18 Ra 1313 tereke 
Tereke taksimi 
zabtı. 

59 187 Hacı Abdullah Efendi'nin sulbî sağîr oğlu Mehmed  Yetimlerin vasisinin istifası üzerine amcaoğlu vasi tayini Vasi tayini Hücceti 
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Said ve sulbiye sağîre kızları Ayşe ve Şükriye'nin 
vasisi Hacı Abdülhamid Efendi bin Hacı Đsmail, 
(yeni vasî)  

Abdürrezzak Efendi ibn-i Şeyh Ömer Efendi yeni 
vasî ta‘yîn edilmesi. 12 S 1313 

59 188 
Derviş Ahmed Doru'nun zevcesi ve sağîr oğlu 
Mehmed Said'in vasiyye-i şer‘iyyesi Atike bint-i 
Hacı Đbrahim  

 
Eytâm Sandığından üç sene vadeli vasisi olduğu 
oğluna harcamak üzere borç alma talebi. 13 Ra 
1313 

vasi 
borçlanması 

Vasinin borçlanma 
Hücceti 

60 189   

Kadiri Dergahınnın postnişini Şeyh Mehmed bin 
el-merhûm Nasıruddin'in irtihal ettiği ve erkek 
evladı olmadığından, daha önce 50 yıl 
postnişinlik yapmış olan Şeyh Memduh 
hazretlerinin evlâd-ı ekber vârisinden Şeyh 
Hamza Efendi'nin erkek evlatlarından Şeyh Salih 
Efendi'nin postnişin tayin edilmesi. 20 Ra 1338 
tarihinde Şeyh Nusret Efendi'ye postnişinlik 
görevi verildi. 12 Ra 1313 

Postnişin 
ta‘yini 

Postnişin tevcihi 
Đlamı. 

60 190 Şeyh Mahmud Efendi ibn-i Şeyh Kasım Efendi 
(yeni ta‘yîn edilen mütevellî) 

Hasan bin Hacı Ömer (eski 
mütevellî) 

Mütevellinin mescid emlakini şart edilenin 
dışında harcamalarda kullandığından yerine yeni 
mütevellî tayini. 23 Ra 1313 

Mütevellî 
tayini  

Mütevellî tayini 
Đlamı. 

60 191 Ayşe bint-i Şeyh Đsmail  Abdurrahman bin Seyyid Ali  
Komşusu tarafından arsası ve duvarı ihlâl 
edilerek yapılan inşaatı yıkmaya mezuniyet 
talebi. 29 Ra 1313 

Mülk ihlâli Duvarı yıkma izni 
Hücceti. 

61 192 Ermeni milletinden Ohan veled-i Murat  

Tahir Çavuş bin Şerîf'in 
zevcesi ve sadrî sağîr oğlu 
Mehmed Tevfik'in vasîsi 
Rağda bint-i Reşo 

Vefât edenin borcunun terekesine el koyan 
zevcesinden tahsîl edilerek kendisine verilmesi 
talebi. 9 Ra 1313 

Borc ödeme 
Borcun ödenmesi 
ilamı. 

61 193 

Hacı Yusuf bin Şeyh Mahmud bin Molla Dede'nin 
zevceleri Zeyni bint-i Osman ve Huriye bint-i Molla 
Abdürrezzak ve sulbî kebîr oğlu Şeyh Bekir ve 
sulbiye kebîre kızları Fatıma ve Huri ve Hacic ve 
sulbî sağîr oğulları Mahmud, Abdülmecid, 
Mehmed Emin ve sulbiye sağîre kızı Hamide 

 

1 bâb mülk 4 adet üzüm bağının taksimini hâvî 
ilamın varislere verildiği ancak varislerin bu ilamı 
feshederek ikinci def‘a taksimini talep ettikleri ve 
yeni taksimata göre tapu kayıtlarının düzeltilmesi 
ve tapu senetlerinin ayrı ayrı varislere verilmesi 
ilamı. 29 M 1313 

verâset  Verâset Đlamı 

62 194 
Đsmail bin Mehmed Kassâb'ın zevcesi Zelfi bint-i 
el-Fatiri ve sulbî kebîr oğulları Mehmed ve Osman 
ve Abdülfettah ve sulbiye kebîre kızı Meryem 

 Varislere kassâm defteri mûcebince terekenin 
taksimi. 23 M 1313 

tereke Tereke taksimi 
zabtı. 

63 195 Hacı Abdülmecid bin Hacı Mahmud Debbâğ  Musa bin Berhi  Borç olarak verdiği meblağın kendisine verilmesi 
talebi. 19 R 1313 Borç ödeme Borç Đlamı. 

(Ma‘rûz) 

63 196 Ömer bin Abdülhamid bin Ömer  Abdülferid bin Osman bin 
Hacı Mahmud  

Adile bint-i Abdülhamid bin Ömer'in verâseti'nin 
Ömer bin Abdülhamid bin Ömer ile li-ebeveyn kız 
karındaşı gâ’ibet-i ani'l-meclis Huriye'ye ait 
olduğu. 23 R 1313 

verâset  Verâset Đlamı 

64 197   Vasisi olduğu sadrî sağîr oğlu Şükrü bin el-
müteveffâ Ali'nin babasından kalan eytâm mâl 

verâset Ev tamirine izin 
hücceti. 
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sandığında bulunan malından olan meblağdan 
sarfederek beraber oturdukları hanenin tamirine 
izin talebi. 13 R 1313 

64 198 Mustafa bin Hacı Đsmail'in sulbiye sağîre kızı 
Ayşe'  

 Sulbiye sağire kıza amcasının Abdülvahhab bin 
Hacı Đsmail’in vasi tayini. 18 R 1313 

vasi tayini Vasî tayini 
Hücceti. 

65 199 
Tahir Çavuş bin Şerif'in zevcesi Rağda bint-i Reşo 
ve sulbî sağîr oğlu Mehmed Tevfik ve sulbiye 
sağîre kızı Feride ve sulbiye kebîre kızı Esma 

 Varislere terike taksimi. 15 M 1313 tereke Tereke taksimi 
zabtı. 

65 200 Tahir Çavuş bin Şerif'in sulbî sağîr oğlu Mehmed 
Tevfik ve sulbiye sağîre kızı Feride  Annesinin sulbiye sağîre kıza ve oğluna vasî 

ta‘yîn edilmesi. 20 M 1313 vasi tayini Vasî tayini 
Hücceti. 

65 201  Heşin Hekim (mütevellî) 
Zaviye vakfının mütevellisinin suistimali üzerine 
azledilerek yerine Şeyh Hasan Efendi ibn-i 
Süleyman'ın mütevellî ta‘yîn edilmesi. 1 Ca 1313 

Mütevellî 
tayini  

Mütevellî tayini 
Đlamı. 

66 202 

Keldani milletinden Gazar veled-i Hano'nun anası 
Şimoni bint-i Şabo ve zevcesi diğer Şimoni bint-i 
Şamas Yosef ve sulbî sağîr oğulları Hanna ve 
Davud ve sağîre kızı Hatona 

 Varislere terike taksimi. 2 Ca 1313 tereke Tereke taksimi 
zabtı. 

66 203 
Ahmed bin Mehmed bin Hasan'ın zevcesi Rağda 
bint-i Abdullah ve sulbî sağîr oğulları Haso ve 
Mahmo 

 Varislere terike taksimi. 13 Ca 1313 tereke Tereke taksimi 
zabtı. 

67 204 
Keldani milletinden Gazar veled-i Hano'nun sulbî 
sağîr oğulları Hanna ve Davud ve sağîre kızı 
Hatona 

 
Sulbi sagir oğullara ve kıza Sadah karyesi 
muhtarı Korkis veled-i Đsa’nın vasî tayini. 2 Ca 
1313 

vasi tayini Vasî tayini 
Hücceti. 

67 205 Şeyh Mehmed Efendi ibn-i Abdullah'ın sulbî sağîr 
oğulları Alaeddin ve Ziyaeddin  

Yetimlere er karındaşı Vefaeddin ibn-i Şeyh 
Mehmed Efendi'nin vasî ta‘yîn edilmesi. 3 Ca 
1313 

vasi tayini Vasî tayini 
Hücceti. 

67 206 Ahmed bin Mehmed'in sulbî sağîr oğulları Haso 
ve Mahmo   Yetimlere Süleyman bin Ali'nin vasî ta‘yîn 

edilmesi. 13 Ca 1313 vasi tayini Vasî tayini 
Hücceti. 

68 207 
Serrâc Hacı Đbrahim'in sulbî sağîr oğlu 
Abdülmecid  

Yetimin vasisinin istifası üzerine yerine amcası 
Mehmed Said bin Süleyman'ın vasî ta‘yîn 
edilmesi. 16 Ca 1313 

vasi tayini 
Vasî tayini 
Hücceti. 

68 208 

Şeyh Mehmed Efendi ibn-i Musa'nın zevceleri 
Fatıma bint-i Molla Musa, Hanife bint-i Şeyh 
Abdurrahim, Halime bint-i Mehmed ve sulbî kebîr 
oğulları Şeyh Fehreddin ve Muhiddin ve 
Necmeddin ve Sadeddin [Kutbeddin] ve Abdullah 
ve Kemaleddin ve Nureddin ve Vefaeddin ve 
Şerefüddin ve sağîr oğulları Alaeddin ve 
Ziyaeddin ile sulbiye kebîre kızları Zeliha ve 
Muhabbet ve Hadice ve Huriye ve Meryem 

 

Terekeden hisselerine düşen arâzî, emval-i 
menkule ve gayr-ı menkulenin varislere taksimi 
ilamı ve ilamın istinafen tekrar tedkiki için itirâz 
layihası üzerine 10 S 1316 tarihinde şer‘î 
mahkemede tekraren davanın görülmesi gereği. 
21 Ca 1313 

tereke Tereke taksimi 
Đlamı. (Ma‘rûz) 

70 209   
Serrâc Hacı Đbrahim yetîmi Abdülmecid'in li-ecli'l-
irbâh Siirt Eytâm Sandığı'nda bulunan Borç alımı Borç Hücceti. 
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akçesinden borç olarak Behcet Efendi ve birâderi 
Đsmail Efendi ibnân-ı Yusuf Ağa'ya verilmesi 
talebi. 20 Ca 1313 

70 210 Muhabbet bint-i Molla Mahmud ve oğlu 
Abdülhamid Ahmed bin Hacı Mahmud  

Kocalık vazifesini yerine getirmediğinden bahisle 
şikayet üzerine çocuğu babaya vererek 8 gümüş 
mecidiye karşılığı iddet nafakasından da 
vazgeçerek boşanmaya razı olduğu. 16 Ca 1313 

boşanma  Boşanma Đlamı 

71 211 Şiro bint-i Seho Hâtûn  Mahmi bin Şeho  

Boşayan kocanın mehr-i mü’eccel olarak 40 
kuruş ve hamile olan karısının doğum yapana 
kadar günlük 60 paradan nafakasını vermeye 
mahkum edildiği. 18 Ca 1313 

boşanma  Boşanma ve 
nafaka Đlamı 

71 212 

Şeyh Mehmed Efendi ibn-i Musa'nın varisleri 
Şeyh Muhiddin ve Kutbeddin ve Abdullah ve 
Vefaeddin ve Şerefüddin ve hemşîreleri Zeliha ve 
Muhabbet ve Hadice ve Meryem ve vâlideleri 
Fatıma ve Halime 

Şeyh Mehmed Efendi ibn-i 
Musa'nın varisleri Şeyh 
Necmeddin ve Kemaleddin 
ve Nureddin 

Varisler arasında tereke paylaşımından çıkan 
anlaşmazlık üzerine yeniden taksîm edilmesi ve 
aleyhine çıkan bu ilâm üzerine 10 Safer 1316 
tarihli Molla Sadeddin imzalı Đtiraz layihası 
üzerine istinafen davanın tekrar görülmesi talebi. 
21 Ca 1313 

miras Mîrâs taksimi 
Đlamı. (Ma‘rûz) 

74 (nosuz)   
Askerllik yaptıkları esnada vefât eden erlerin 
terekeleri Beytülmale kaydedilmek üzere kassâm 
defteri. 13 Ca 1313 

tereke 
Kassâm tereke 
defteri zabtı. 

74 213 
Ayşe bint-i Haldo Hâtûn ve 8 aylık oğlu Musa'nın 
vekîl-i müseccel-i şer‘îsi hâlâ eytâm müdîri Bekir 
Sıdkı Efendi ibn-i Ahmed Ağa 

Merhamo bin Süleyman  

Kocasının kayıp olmasından dolayı kadının ve 
oğlunun nafakasız kaldığından bahisle hüccet 
tarihinden geçerli olmak üzere aylık 60 kuruş 
harcama izni verilmesi talebi. 5 B 1313 

Nafaka 
harcama izni 

Nafaka harcama 
izni hücceti. 

75 239 
Đbrahim bin Hacı Yusuf Şaferi’nin zevcesi Fatıma 
bint-i Đbrahim ve sulbî kebîr oğulları Abdal ve 
Mehmed ve sulbiye kebîre kızları Güzeli ve Nasıra 

 Varislere tereke taksimi. 21 B 1313 tereke Tereke taksimi 
zabtı. 

76 240 Şeref bin Hacı Süleyman 
Halime bint-i Hüseyin Komi 
Hâtûn  

Kocasının bakmadığı ve ve öldürmekle tehdit 
ettiğinden bahisle evden kaçan kadının kefil 
bulunursa evine geri döneceği. 24 B 1313 

Kocadan 
şikayet 

Kocasının evine 
geri dönme Đlamı. 
(Ma‘rûz) 

76 241 
Hamdi Efendi bin Abdi Ağa bin Hacı Yusuf ve 
vâlidesi Esma bint-i Hacı Đbrahim Hâtûn, Hacı 
Đsmail bin Rendo  

 

Siirt Eytâm Sandığından 1 sene vade ile Re’s 
Mahallesi ahâlîsinden Hacı Đbrahim'in yetîmi 
Abdülmecid'in parasından faizle para alınması ve 
yetîm adına iâde edileceği. 22 Ş 1313 

Borç alımı Borç alımı 
Hücceti. 

77 242 Hacı Berho bin Abdü Ahmed bin Abdurrahim bin 
Şeyh Şemdin  

Alenzük Karyesindeli bâğ satışından olan 
alacağının kendisine verilmesi talebi. 16 B 1313 

Borc ödeme Borcun ödenmesi 
ilamı. 

77 243 
Abdal bin Đbrahim Şefrani'nin sulbiye sağîre kızı 
Halime  

Sağîre kıza dayısı Bali bin Şirin Şefrani'nin vasî 
ta‘yîn edilmesi. 5 B 1313 vasi tayini 

Vasî tayini 
Hücceti. 

77 244 
Siirt Zerki Memlehası müdîri Rum milletinden 
Diyarbakır kasabası Hasırcı Mahalleli Said Efendi 
ibn-i Damyan bin Huş  

 

Varisi olmayan ve terekesi satılarak parası 
Beytülmal'e devredilen ve veresesi çıkması 
halinde Duyun-ı Umumiye Sandığından verilecek 
meblağ. 16 Ca 1313 

tereke Kassâm tereke 
defteri zabtı. 
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78 245 
Şeyh Đsmail bin Hacı Mahmud eş-Şeyh'in zevce-i 
menkûha-i metrûkesi Meryem bint-i Yusuf ve sulbî 
kebîr oğulları Süleyman ve Taha 

 

Varislere terike taksimi ve kendilerine isâbet 
eden mülklerin tapu kalemince kaydının 
düzeltilmesi ve tapu senetlerinin ayrı ayrı 
verilmesi. 18 Ra 1313 

tereke Tereke taksimi 
Đlamı. (Ma‘rûz) 

78 246 Meryem bint-i Osman Hâtûn  Hacı Hasan bin Şeyh 
Mehmed  

1 sene önce talâk-ı selâse ile boşadığı karısına 
mehr-i mü’eccel ve nafaka parası olarak toplam 
300 kuruş vermeye mahkumiyet. 3 Ş 1313 

Nafaka-mehir 
Mehir ve nafaka 
ödenmesi Đlamı. 
(Ma‘rûz)  

78 247 
Rum milleti ahâlîsinden Rum milletinden an asl 
Diyarbakır kasabası Hasırcı Mahalleli Cercis 
veled-i Damyan veled-i Huş  

Siird emîn-i beytü'l-mâlı 
tarafından vekâleten 
gönderilen muhâsebe 
ketebesinden Abdurrahman 
Efendi ibn-i Hacı Musa  

Birâderi Said Efendi'nin tereke esmânı Siird Mâl 
Sandığı'nda bulunan 925 kuruşu asâleten ve 
vekâleten kendisine verilmesi talebi3 Ş 1313 

tereke Tereke esmanının 
verilmesi Đlamı. 

79 248 Arab Abdullah bin Said  Süvârî Zabtiye Mahmud bin 
Süleyman  

Đki atı değiş tokuş yaptıktan sonra aldığı atın 
kusurlu olduğundan bahisle şikayetinin uygun 
olmadığı. 3 Ş 1313 

Alım satım Alım satım Đlamı. 

79 249 
Đbrahim Şefrani’nin zevcesi Fatıma bint-i Đbrahim 
ile sulbî kebîr oğulları Mehmed ve Abdal ve 
sulbiye kebîre kızları Güzeli ve Nasıra 

Bali bin Şirin Şefrani  
Murisin alacağı olan parasının Bali bin Şirin 
Şefrani'den alınarak tereke defterine 
kaydedilmesi 5 Ş 1313 

tereke Tereke tashihi 
Đlamı. 

79 250 Şeyh Abdürrezak bin Şeyh Mahmud (mütevellî) 
Zabtiye Hacı Ali Ağa ibn-i 
Mahmud  

Hacı Halil Ağa'nın terekesine izâfeten vasiyeti 
gereği 500 guruş Bâbü'l-garb Mescidi'nin 
mütevelllisi Şeyh Abdürrezzak bin Şeyh 
Mahmud'a ve kezâlik 500 guruş Ayn-ı Melik 
çeşmesi'nin umûruna bakan mütevellîye i‘tâya 
vereseden mezbûr Hacı Ali Ağa'ya tenbîh 
olunduğu 6 Ş 1313 

verâset 

Vereseden 
vasiyyet gereği 
alınması gereken 
paranın Đlamı. 

80    

10 Şaban 1313 tarihinden itibaren şer‘î işleri 
görmek üzere uygun birinin vekîl olarak 
atanmasının Siirt Mutasarrıfından Muş'da Siird 
Nâ’ibi Osman Hamdi'nin talebi üzerine 8 Şaban 
1313'te Müftü efendinin vekaletinin onaylanması. 
4 Ş 1313 

Görev emri Görev emri. 

80 251 Abbas bin Abdo 

emîn-i beytü'l-mâlı vekili 
muhâsebe-i livâ 
ketebesinden Abdurrahman 
Efendi  

Çobanının kış soğuğundan vefât etmesi üzerine 
20 keçisinin sahipsiz kalması üzerine Beytülmal 
tarafından el konulduğundan bahisle iâde 
edilmesi talebi. 21 Ş 1313 

Mülk ihlâli 
Keçilerinin iadesi 
Đlamı. 

80 252 

Hamza bin Haso bin Hamza'nın zevce-i menkûha-
i metrûkesi Ayşe bint-i Sûfî Hamori ve sulbî kebîr 
oğulları Hacı Hüseyin ve Derviş ve Hasan ve sulbî 
sağîr kızları Atlas ve Halime 

 Varislere tereke taksimi. 22 Ş 1313 tereke Tereke taksimi 
zabtı. 

81 253 
Hamza bin Haso bin Hamza'nın sulbiye sağîre 
kızları Atlas ve Halime  

Sulbiye sağîre kızların ağabeyi Hacı Hüseyin bin 
Hamza'nın vasî ta‘yîn edilmesi. 22 Ş 1313 vasi tayini 

Vasî tayini 
Hücceti. 

81 254 Şeyh Davud bin Şeyh Süleyman Efendi bin Şeyh  Şaban ayı hilali Perşembe günü görüldüğünden Ramazan ayı Ramazan ayının 
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Hamza Efendi ve Şeyh Muhiddin bin Şeyh 
Nurullah Efendi bin Şeyh Hamza Efendi  

Ramazanın ilk gününün de Perşembe günü 
olacağının Đlamı. 28 Ş 1313 

ilk gününün Đlamı. 

81 255 
Nasrullah ve Abdullah benân-ı Hasan bin 
Abdullah   

Ramazan ayı hilalinin Perşembe günü akşamı 
güneş battıktan sonra hilalin doğduğu yön olan 
batı tarafında iki ucu kıbleye dönük vaziyette 
görüldüğünden Ramazanın ilk gününün Cuma 
günü olduğu Đlamı. 30 Ş 1313 

Rü’yet Rü’yet-i hilal Đlamı 

82 256 Merhamo bin Hacı Hüseyin'in sulbî sağîr oğulları 
Đsmail ve Halil 

 Yetimlere li-ümm biraderi Hüseyin bin Hacı'nın 
vasî ta‘yîn edilmesi. 3 N 1313 

vasi tayini Vasî tayini 
Hücceti. 

82 257 
Şeyh Yakub bin Şeyh Đshak'ın sulbiye sağîre 
kızları Feride ve Hanım   

Yetimlere amcaoğlu Şeyh Celaleddin Efendi bin 
Şeyh Mustafa'nın vasî ta‘yîn edilmesi. 2 N 1313 vasi tayini 

Vasî tayini 
Hücceti. 

82 258 Bilal bin Mehmed ve validesi Zelfi bint-i Ali 

emîn-i beytü'l-mâlı 
tarafından mahkemeye 
vekâleten gönderilen 
muhâsebe ketebesinden 
Abdurrahman Efendi 

Siird Zabtiye 3. Taburunun Süvârî 1. Bölüğü 
neferâtından ve Re’s Mahallesi ahâlîsinden 
Borazan Mehmed bin Ali'nin varisi olduğundan 
bahisle Beytülmal'de bulunan terekenin 
kendilerine verilmesi talebi. 27 Ş 1313 

tereke 
Terekenin 
varislere iadesi 
Đlamı. 

82 259 

Dördüncü Ordu-yı Hümâyûn'un 5. alayının 2. 
taburunun 1. bölüğünün yüzbaşısı Çerkes 
Mehmed Ağa'nın zevcesi Adile Hâtûn bint-i 
Abdullah (Vasî) 

 
Sulbî kebîr oğlu Zeynelabidin bin Abdullah'ın 
bunaması üzerine hastalığı geçene kadar 
annesinin vasî ta‘yîn edilmesi. 9 N 1313 

vasi tayini Vasî tayini 
Hücceti. 

83 260 

Merhamo bin Hacı Hüseyin bin Hamza'nın zevce-i 
menkûha-i metrûkeleri Nasıra bint-i Ali ve Emine 
bint-i diğer Ali ve sulbî kebîr oğulları Hasan ve 
Musa ve sulbî sağîr oğulları Đsmail ve Halil ve 
sulbiye kebîre kızları Zelfi ve Atiye 

 Varislere terike taksimi. 11 N 1313 tereke 
Terike taksimi 
Đlamı. 

83 261 Seto bint-i Abdürrezzak Hâtûn  Mehmed bin Hamido bin 
Abdüllatif 

7 aydır kocasının kendisini terkettiğinden 
bahisle, nafakasının belirlenip kocasına atfen 
harcama yapmasına izin verilmesi. 13 N 1313 

nafaka Harcama izni 
hücceti. 

84 262 
Ermeni milletinden fevt olan Hazmo veled-i Keşiş 
Karabet'in sulbî sağîr oğlu Şükrü ve sulbiye sağîre 
kızları Seto ve Zemred 

 Eytâma validesinin vasî tayini. 15 N 1313 vasi tayini Vasî tayini 
Hücceti. 

84 263 

Halil bin el-mezbûr Şeyh Hüseyin'in li-ebeveyn 
birâderleri Mehmed ve Abdülmecid ve Fethullah 
ve vâlidesi Şeyhi bint-i Şeyh Hızır ve zevcesi 
Meryem bint-i Mehmed 

Mehmed Şükrü bin Đsa 
(borçlu) 

Murisin alacağı olan parasının alınarak 
varislerine verilmesi. 15 N 1313 verâset Borc edası Đlamı. 

(Ma‘rûz) 

84 264 Alove bint-i Mehmed Đso  Osman bin Halil  Boşayan kocasından mehir ve nafaka talebi. 19 
N 1313 boşanma  Boşanma Đlamı 

84 265 Hato bint-i Sadullah Hâtun 
Şeyh Ramazan bin Şeyh 
Hasan  

Boşayan eşinden mehir ve nafaka talebinin 
sulhen ibrâ ve iskatı. 23 N 1313 boşanma  Boşanma Đlamı 

85 266 Ali bin Hacı Mehmed bin Şeyh Salih'in sulbî sağîr 
oğulları Đbrahim, Hüseyin, Cemil ve Abdülkadir  Yetimlere ağabeyi Abdülmecid bin Ali'nin vasî 

tayini. 25.N 1313 vasi tayini Vasî tayini 
Hücceti. 

85 267 Adile Hâtûn'un verâseti sulbî kebîr oğlu ma‘tûh  Terekenin, akıl hastası oğlun vasisi olan Tahrîrât tereke Tereke defteri 
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Zeynelabidin Müdîri Hacı Abdülmecid Efendi'nin hizmetkârı 

Elmas bin Abdülgani'ye teslîm edildiği. 17 N 
1313 

zabtı. 

86 268 Hacı Đsa bin Yasin Saru'nun sulbiye sağîre kızları 
Karkor ve Hulkiye 

 Yetîm sağîre kızlara amcası Musa bin Yasin 
Saru'nun vasî ta‘yîn edilmesi. 26 N 1313 

vasi tayini Vasî tayini. 

86 269 Hacı Halil bin Yasin Saru'nun sulbî sağîr oğlu 
Hamza  Yetîm sulbi sağîr oğluna amcası Hacı Đsa bin el-

Yasin'nin vasî ta‘yîn edilemsi27 N 1313 vasi tayini Vasî tayini. 

86 270 

Hacı Đsa bin Yasin Saru'nun zevcesi Atike bint-i 
Yusuf [bin] Hacı Hüseyin ve vâlidesi Emine bint-i 
Hacı Mehmed ve sulbiye sağîre kızları Karkor ve 
Hulkiye ve li-ebeveyn büyük birâderi Musa ve li-
ebeveyn hemşîresi Meryem 

 Varislere tereke taksimatı. tereke Tereke taksimi 
zabtı. 

88 271 
Sabriye bint-i Hacı Halil bin Yasin Saru'nun ümmü 
Adile bint-i Hacı Selim ve li-ebeveyn birâderi 
Hamza ve kezâlik li-ebeveyn hemşîresi Fatıma 

 Varislere tereke taksimi. tereke Tereke taksimi 
zabtı. 

88 272 Hacı Đsa bin Yasin Saro (müteveffâ)  27 N 1313 tarihli kassâm tereke defterine 
sonradan çıkan emvalin arkasına ilâve edilmesi. tereke Tereke defteri 

zabtı. 

88 273   

Şevval ilk günü hilali görülmediğinden Ramazan 
ayının ilk günü Cuma olduğundan Ramazan 30 
güne tamamlanarak Şevvalin ilk gününün buna 
göre Ramazan Bayramı olması gerektiği Siirt 
Naibi vekili Müftü Tevfik'in Đlamı. 

Ramazan 
bayramı  

Ramazan bayramı 
iĐamı.  

90 [1]     

Muş Nâ’ibi Osman Efendi'nin Siirt Naibliğine 
nakledildiği ve görevine başlamasının Meclis-i 
Đntihab-ı Kuzât kararıyla bildirildiğine dâir 
Şeyhülislam Cemaleddin'in telgrafı. 

Görev emri 
Görev emri 
(Telgraf). 

90 [2]   
Muş Naibi Osman Efendi'nin Anadolu Kazaskeri 
Kevakibizade Seyyin Mehmed Ataullah 
tarafından Siirt Niyabetine tayini. 10 Ş 1313 

Görev emri Mürasele. (Görev 
emri) 

91 1 Canko bin Kali'nin sulbiye sağîre kızları Halime ve 
Hami   Sagîre kızlara annesi Abo bint-i Hamo nâm 

hâtûnun vasî ta‘yîn edildiği. 12 L 1313 vasi tayini Vasî tayini 
Hücceti. 

91 2 
Canko bin Kali'nin zevce-i menkûha-i metrûkesi 
Abo bint-i Hamo ve sulbiye sağîre kızları Halime 
ve Hami  

Ömer bin Ali nâm  

Muristen vereseye kalan menkûl ve gayr-ı 
menkûl terekesinini fuzûlî yere zabtedildiğinden 
bahisle bu konuda görülecek davada Hacı 
Mehmed Efendi'yi vekâlet-i şer‘iyye ile vekîl 
ta‘yîn ettikleri. 14 L 1313 

vekâlet Vekâlet Hücceti. 

91 3 

Hacı Abdullah Efendi'nin vâlidesi Hadice bint-i 
Hamza Haşrevî ve zevcesi Ayşe bint-i Hamza bin 
Abdullah ve sulbiye kebîre kızları Hânım, Döndü, 
Behiye ve sulbî kebîr oğlu Đsmail  

 

Verâsetle ilgili her türlü mahkeme işlerine 
Abdurrezzak Efendi'yi vekâlet-i âmme-i mutlaka-i 
sahîha-i şer‘iyye ile vekîl ta‘yîn ettikleri. 15 L 
1313 

vekâlet Vekâlet Hücceti. 

92 4   
Evlâd-ı vâkıfdan ve Tum karyesi ahâlîsinden 
Seyyid Halef bin Seyyid Ali'nin tevliyetten istifası 

Mütevellî 
tayini  

Mütevellî tayini 
Đlamı. (Ma‘rûz) 



 365

SAYFA  HÜKÜM  DAVACI  DAVALI  KONUSU/ TAR ĐH  YAZI ŞEKL Đ 
üzerine yerine Seyyid Mehmed ibn-i Seyyid 
Yasin'nin mütevellî olması talebi. 9 Z 1313 

92 5 Hadice bint-i Fetho Hâtûn  Selho bin Musa 
Boşayan kocasından mehir ve nafaka talebi 
üzerine sulhen anlaştıklarına dâir Hüccet. 12 Z 
1313 

boşanma  Boşanma sulhu 
Hücceti 

92 6 Şeyh Sadeddin bin Şeyh Mehmed Efendi   

Babası müteveffanın kendi malıyla mütevellisi 
olduğu Şah-ı Nakşibend Tekkesi emvalinin 
terekeye karıştırılarak şeriate uygun olmayan 
emvâl-i mevruse ve mevkufenin birbirinden 
ayrılarak yeniden mahkeme olunması esnasında 
Süryani Yosef Efendi'yi vekâlet-i âmme-i 
mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl tayin ettiği. 26 
Za 1313 

vekâlet Vekâlet Hücceti. 

93 7 Şeyh Nureddin Efendi ibn-i Şeyh Halil bin Şeyh 
Đbrahim 

 

Babası müteveffanın kendi malıyla mütevellisi 
olduğu Şah-ı Nakşibend Tekkesi emvalinin 
terekeye karıştırılarak şeriate uygun olmayan 
emvâl-i mevruse ve mevkufenin birbirinden 
ayrılarak yeniden mahkeme olunması esnasında 
Süryani Yosef Efendi'yi vekâlet-i âmme-i 
mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekîl tayin ettiği. 29 
Za 1313 

verâset  Verâset Đlamı 

94 8 Şeyh Salih Efendi ibn-i Şeyh Hamza Efendi  

Tillo’da Şeyh Đsmail Fakirullah veresinden 
olduğunu söyelenerek mahkeme kararıyla alınan 
mîrâs üzerine da‘vâ açacak olan veresenin 
Yosef Efendi’yi vekîl ta‘yîn etmesi. 6 Z 1313 

vekâlet Vekâlet Hücceti 

94 9   
Şevval hilali görülmediğinden Kurban Bayramı 
gününün tayini ilamı. 7 Z 1313 Rü’yet Rü’yet-i Hilal Đlamı 

94 10 Mehmed bin Keleş bin Bayezid  Hamid bin Şeyh Ahmed  Kaybettiği katırının bulması üzerine iadesi talebi. 
19 Z 1313 Mülk ihlâli Mâl iadesi Đlamı. 

95 11 Hüseyin bin Rendo bin Hallo   
Eytâm Sandığından borç alma talebi hücceti. 19 
Z 1313 borçlanma  

Borçlanma 
Hücceti 

95 12 Mehmed Said bin Süleyman   Eytâm Sandığından borç alma talebi hücceti. 23 
Z 1313 borçlanma  Borçlanma 

Hücceti 

95 13 Sûfî Taha bin Hacı Hasan   
Eytâm Sandığından borç alma talebi hücceti. 27 
Z 1313 borçlanma  

Borçlanma izni 
Hücceti 

96 14 Abdülmecid bin Şeyho   Eytâm Sandığından borç alma talebi hücceti. 28 
Z 1313 borçlanma  Borçlanma 

Hücceti 
96 15 Hacı Đsmail Ağa ibn-i Hacı Mehmed   Bir bâb mülkünün satış vekaleti. 27 Z 1313 vekâlet Vekâlet Hücceti 

96 16 Hacı Đsmail bin Redno bin Hallo   Eytâm Sandığından borç alma talebi hücceti. 29 
Z 1313 

borçlanma  Borçlanma 
Hücceti 

96 17 Mehmed bin Abdo   Eytâm Sandığından borç alma talebi hücceti. 12 
M 1313 borçlanma  Borçlanma 

Hücceti 
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97 18 Zerko bin Molla Ali bin Yusuf  Abdülhakim Efendi ibn-i 
Hacı Hâfız Efendi  

Verâset iddiasının doğru olduğu ilamı. 12 M 
1313 

verâset  Verâset Đlamı 

97 19 
Fettah Efendi ibn-i Hacı Berho'nun sulbî sağîr 
oğlu Reşid ve sulbiye sağîre kızları Necmiye, 
Hânım, Gülay ve Hatun 

 Hâlâlarının kocası Đsmail bin Yusuf'un yetimlere 
vasî ta‘yîn edilmesi. 18 M 1313 vasi tayini Vasî tayini. 

97 20 

Hacı Ali bin Abdullah bin Đbrahim'in evcesi Hace 
Amine bint-i Mehmed ile sulbî kebîr oğulları Hacı 
Bekir ve Hacı Esad ve sulbiye kebîre kızları 
Reyhani ve Hanife ve Hadice, 

 
Verâset taksimi takibi için Hacı Halil Efendi'nin 
vekîl tayîn edilmesi. 7 Ca 1 1311 vekâlet Vekâlet Hücceti 

98 21 Ayşe bint-i Emin  Abdülaziz bin Hüsnü  
Boşanan kadının çocuğu için kocasından nafaka 
talebi. 29 M 1313 Nafaka talebi  

Nafaka izni 
Hücceti. 

98 22 Hace Emine Hâtûn   Tereke davası sulhen ibrâ ve iskatı hücceti. 29 M 
1313 

tereke Đbra ve iskat 
Hücceti. 

98 23 Şeyh Mevlüd bin Şeyh Musa   
Eytâm Sandığından borç alma talebi hücceti. 21 
M 1313 borçlanma  

Borçlanma 
Hücceti 

99 24 Sûfî Hasan bin Ahmed   Eytâm Sandığından borç alma talebi hücceti. 21 
M 1313 

borçlanma  Borçlanma 
Hücceti 

100 25 Abdürrezzak Efendi ibn-i Şeyh Ömer   
Eytâm Sandığından borç alma talebi hücceti. 29 
M 1313 borçlanma  

Borçlanma 
Hücceti 

100 26 Keldani milletinden Mansur veled-i Şamas Abu  Eytâm Sandığından borç alma talebi hücceti. 24 
M 1313 

borçlanma  Borçlanma 
Hücceti 

101 27 Hanna Efendi veled-i Şamas Abuş   
Eytâm Sandığından borç alma talebi hücceti. 24 
M 1313 borçlanma  

Borçlanma 
Hücceti 

101 28 Ermeni milletinden Ciro veled-i Murat  Ermeni Gazar veled-i Maksi 
Haçi  

Varisi olduğunu iddiâ edenin vâris oludğunu 
mübeyyin hüccet. 16 S 1314 

verâset  Verâset Hücceti. 

102 29 Ayşe Hanım ibnet-i Mehmed  Yusuf Efendi ibn-i Hasan  
Çocuğun anneden alınıp babaya verilmesinin 
uygun olmadığından çocuğun anneye teslimi 
Đlamı. 14 S 1314 

velâyet Çocuk velayet 
Đlamı. 

102 30 Ermeni milletinden Marta ve sulbî kebîr oğlu Ciro  
Varislerin verâset işlerini takip için Rahko veled-i 
Yosef'e umûmî vekaletname talebi. 19 S 1314 vekâlet Vekâlet Hücceti 

103 31   

Keldani Katolik milletinin matranı hürmetlü 
Emanuil Efendi ibn-i Toma, Hükûmet konağı 
bitişindeki arsasını rızası ve akd-i hibe ile devlete 
bağışladığı. 1 S 1314 

hibe Akd-i hibe Hücceti. 

103 32 Molla Abdülhamid ibn-i Mehmed'in sulbiye sağîre 
kızları Hanife ve Hamide ve Safiye  Sağîre kızlara, annesi Havva ibnet-i Şeyh 

Yusuf'un vasî tayini edilmesi. 21 S 1314 vasi tayini Vasî tayini 
Hücceti. 

103 33 
Ahmed bin Şeyh Hasan'ın sulbiye sağîre kızı 
Hanımo ve sulbî sağîr oğulları Salih ve Cemil ve 
Nasri 

 Yetimlere halasının vasî tayini. 28 S 1314 vasi tayini Vasî tayini 
Hücceti. 

103 34 
es-Seyyid Abdülaziz Efendi ibn-i es-Seyyid 
Hüseyin ibn-i es-Seyyid Hamza   

Torunlarına mâl ve mülklerini hibe eylediğine dâir 
ibra ve iskat hücceti. 2 Ra 1314 hibe 

Đbra ve iskat 
Hücceti. 

104 35 Hacı Halil Efendi bin Hacı Mehmed   Eytâm Sandığından borç alma talebi hücceti. 29 borçlanma  Borçlanma 
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S 1314 Hücceti 

104 36 Şeyh Mustafa bin Şeyh Ahmed  Abdülferid bin Osman Şi‘âr  Varislerin tesbiti ve tescîl edildiği ilamı. 3 Ra 
1314 vâris Vâris tescîl ilamı. 

(Ma‘rûz) 

105 37 
Adile Hâtûn ibnet-i Abdullah'ın sadrî kebîr oğlu 
meczub Zeynelabidin ibn-i Abdurrahman Şükrü Ağa ibn-i Süleyman  

Verâsetin bir tek oğluna ait olduğuna dâir 
hükümve tescîl edildiği. 3 Ra 1314 vâris 

Vâris tescîl ilamı. 
(Ma‘rûz) 

106 38 Ayşe Sıdıka Hanım ibnet-i Mehmed Feyzi bin 
Mustafa   Hacı Ömer Ağa ibn-i Molla Musa bin Hacı Ömer'Đ 

vekîl ta‘yîn ettiği.7 Ra 1314 vekâlet Vekâlet Hücceti. 

106 39 

Ali Çavuş bin Bilal bin Levend bin Musa'nın 
babasının ammisi oğlunun oğulları Mirza bin 
Hüseyin bin Ali Temo, ammi oğlu Süleyman bin 
Mehmed bin Ali Temo 

 Vâris olduklarının tescîl ve ilamı. 3 Ra 1314 vâris Vâris tescîl ilamı. 
(Ma‘rûz) 

108 40 Reşid Efendi ibn-i Esad bin Abdullah   
Bitlis Zabtiye Alayı eminliğndeki görevinden olan 
maaşının alınması için Bahri Efendi'yi vekîl ta‘yîn 
ettiği. 10 Ra 1314 

vekâlet 
Vekaletname 
Hücceti 

108 41 

Sadık bin Şeyh Ömer'in zevcesi Saliha ibnet-i 
Receb ve sulbî kebîr oğulları Đbrahim, Yusuf, 
Mehmed ve sulbiye kebîre kızları Zeyneb ve 
Fatıma 

 Varislerin Ahmed Efendi'yi vekîl tayini. 12 Ra 
1314 

vekâlet Vekaletname 
Hücceti 

108 99   

Niyabete ta‘yîn tarihi 10 Şaban 1313 tarihinden 
başlamak üzere nizami sure olan 2,5 seneyi 
doldurana kadar Siirt'te görev yapması 
gerektiğine dâir Şeyhülislam'ın şukkası. 3 S 1314 

Naib tayini Şeyhulislam 
Şukkası 

109 42 Kasap Şeyh Bekir bin Hacı Yusuf   Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağayı vasîyet 
davalarında vekîl ta‘yîni. 13 Ra 1314 

vekâlet Vekaletname 
Hücceti 

109 43 
Ermeni milletinden Melkon veled-i Keşiş 
Zekeriya'nın sulbî sağîr oğlu Hogi ve sulbiye 
sağîre kızları Beriş ve Maryam' 

 Yetimlere amcası Keşiş Oseb veled-i Keşiş 
Zekeriya'nın vasî tayini. 23 Ra 1314 vasi tayini Vasî tayini 

Hücceti. 

110 44 Seniye ibnet-i Seyyid Đbrahim Đbrahim bin Hacı Ali Ato  

Murisinin alacağı olan paranın kendisine 
verilmesinden bahisle görülen davada Mehmed 
Şerif bin Ali Avcı'nın vâlidesi olduğundan vâris 
olduğu. 23 Ra 1314 

vâris Vâris tescîl ilamı. 
(Ma‘rûz) 

110 45 Siird nâ’ibi bulunan Đbrahim Edhem Efendi    

Vasisinin evinin tamirine yaptığı harcamadan 
dolayı Eytâm Sandığı'ndan verilmesiyle ilgili 23 
M 1313 tarihli hüccete yazılan ek yazının kaydı. 
26 Ra 1314 

vâris Vasî harcama izni 
Hücceti zeyli. 

111 46 Hacı ibn-i Ahmed'in sulbî sağîr oğlu Ahmed ve 
sulbiye sağîre kızı Hadic 

 Yetimlere amcası Ali ibn-i Ahmed'in vasî ta‘yîn 
edilmesi. 29 Ra 1314 

vasi tayini Vasî tayini 
Hücceti. 

111 47 Abdüsselam ibn-i Molla Ahmed bin Molla Mehmed   Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağa'ı vekîl ta‘yîn ettiği. 
12 Ra 1314 vekâlet Vekaletname 

Hücceti 

111 48 Sabiye Hanım ibnet-i Hamid Ağa   Yetîm kalan sağîr oğluna nafakası için annesine 
borçlanma yetkisi izni. 13 Ra 1314 

borçlanma  Borçlanma 
Hücceti 

112 49 Fettah Efendi ibn-i Hacı Berho'nun sulbî sağîr Hacı Berho ibn-i Ahmed  Yetimlerin nafakaları ihtiyaçlarının dedesi borçlanma  Borçlanma 
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oğlu Mehmed Reşid ve sulbiye sağîre kızları Güllü 
ve Hâtûn ve Hanım 

malından olmak üzere vasînin harcama yetkisine 
izin verildiği. 7 R 1314 

Hücceti 

114 50 Keldani milletindne Matran Mihail'in kız kardeşi 
Maryam  

Musiden isâbet edecek verâset için oğlu Đsa 
veled-i Hannan Adamo'ya vekâlet talebi. 20 R 
1314 

vekâlet Vekaletname 
Hücceti 

114 51 Asiye Hâtûn ibnet-i Seyyid Mehmed'in sağîr 
oğulları Musa ve Bilal  Musi annenin malından olmak üzere Eytâm 

sandığından borçlanma talebi. 26 R 1314 borçlanma  Borçlanma 
Hücceti. 

114 52 

Ahmed ibn-i Hacı Đbrahim bin Hacı Abdülhamid'in 
zevcesi Eminay ibnet-i Ali ve sulbî kebîr oğulları 
Şeyh Mehmed Said ve Şeyh Yasin ve Şeyh 
Abdülmecid ve kebîre kızları Halime ve Fatmay ve 
Hadice 

 
Varislerden Abdülmecid'Đn karşı davasına diğer 
varislerin Hacı Mehmed Efendi ibn-i Şeyh 
Kasım'ı vekîl ta‘yîn etmesi. 20 Ca 1314 

vekâlet Vekaletname 
Hücceti 

115 53 Feride bint-i Mehmed el-Molla  Onbaşısı Hamza ibn-i 
Merhamo Şeyh Şemseddin 

Đddeti bitimine kadar kocasından nafaka almaya 
hükmedildiği. 3 Ca 1314 Nafaka talebi  Nafaka Đlamı. 

(Ma‘rûz) 

115 54 
Emine bint-i Reşo'nun verâseti sulbiye kebîre 
kızları Mümi ve Asiye Hâtûn  

Asiye hatunun sülbi sagir oğulları Musa ve Bilal'e 
verâsetten intikâl eden bölümünün Eytâm 
Sandığında değerlendirilmesi izni. 5 Ca 1314 

verâset Đzin Hüccceti. 

116 55 Mehmed Şükrü bin Hacı Abdullah Ağa   

Sağlığında vasiyyet ettiği malına amcasının el 
koyduğundan bahisle da‘vâ görülmesi esnasında 
Tüccâr Kasım bin Yasin'i vekîl ta‘yîn ettiği. 13 Ca 
1314 

vekâlet Vekâlet Hücceti 

117 56 Meryem bint-i Ali  Kezo bin Murad ve Hüseyin 
bin Hacı  

Aleyhine ikame edilen davada zevci Seyfeddin 
Efendi'yi vekîl ta‘yîn ettiği. 3 B 1314 

vekâlet Vekâlet Hücceti 

117 57 Hacı Hâfız Mehmed Efendi ibn-i Sûfî Mahmud  Mahmud bin Abdullah Ayunî  
Satın aldığı evi kendisine teslîm edilmesi ilamı ve 
6 B 1314 tarihinde ilamın ikinci nüshasının 
Mahmud'a verildiği. 24 C 1314 

Alım satım Alım satım Đlamı 

119 58 Salih bin Salih'in sulbî sağîr oğul ve kızları Ahmed 
ve Salih ve Durdu ve Ayşe 

 
Yetimlerin Eytâm Sandığındaki malından 
borçlanan Abdülhakim Efendi'nin kefil olduğu. 3 
B 1314 

kefâlet Borç kefâleti 
Hücceti 

119 59 Hasan bin Hacı Hüseyin Molla Dede   Yetimlerin Eytâm Sandığındaki malından 
borçlananın kefâletnamesi. 3 B 1314 kefâlet Borç Kefâlet 

Hücceti 

120 60 

Seyyid Süleyman'ın zevceleri Emine Hâtûn ibnet-i 
Mahmud Ağa ve Nasıra Hâtûn ibnet-i Seyyid 
Hamo ile sulbiye sağîre kızı Hadice ve li-ebeveyn 
kız karındaşları Zelfi ve Suseni Hâtûn 

 Muristen kalan bir bâb mülkün varisler arasında 
paylaşılarak ibrâ ve iskat edildiği. 15 Ra 1314 

verâset Đbra ve iskat 
Hücceti. 

121      

 Siird Sancağı Eytâm Müdîriyeti'ne ta‘yîn 
buyurulan Siird'in Havlanî Mahalleli Hacı Hâfız 
Efendi-zâde Abdülhakim Efendi'nin tayiniyle 
kendisi ve diğer kefillerin mâl ve emlaklerinin 
kaydının tasdiki. 

kefâlet Kefâlet Senetleri.. 

123 61 Veli Ağa ibn-i Ali Ağa bin Abdullah Ağa'nın 
zevcesi Nazlı Hanım ibnet-i Mehmed Emin Ağa ile  Muristen kalan ve Diyarbakır emvalinden 

alınmak üzere fermanla maâş tahsîs edildiğinden vekâlet Vekâlet Hücceti 
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sulbiye sağîre kızları Azime ve Saniye ve Rebia bunu almaya Diyarbakır Nizamiye 73. alayının 4. 

taburu eczâcısı Nikolaki Efnedi veled-i Dimitraki 
Efendi'yi vekîl ta‘yîn ettiği. 17 B 1314 

124 62 Hato bint-i Ömer  Şükrü Ağa ibn-i Süleyman  
Murisi zevcinin alacaklı olduğu meblağı almak 
için vâris olduğunu mübeyyin hüccet talebi. 19 B 
1314 

vâris Vâris Hücceti. 

125 63 Semerci Sûfî Hasan bin Hacı Cuş   
Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağa'yı vekîl ta‘yîn ettiği. 
26 B 1314 vekâlet Vekâlet Hücceti 

126 64 Tarakçı Abdullah bin Musa Kahraman  Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağa'yı vekîl ta‘yîn ettiği. 
26 B 1314 vekâlet Vekâlet Hücceti 

126 65 
Molla Hamza Efendi ibn-i Şeyh Derviş'in li-
ebeveyn er kardeşleri Molla Süleyman ibn-i Şeyh 
Derviş bin Hacı Ali ve Şeyh Đbrahim 

Sâbık Garzan Mâl Müdîri 
Ahmed Efendi ibn-i Hacı 
Đsmail 

Muristen kalan meblağın vâris müvekkili Ahmed 
Nazım Efendi''nin tahsili. 14 B 1314 verâset  Verâset Đlamı 

128 66 Mimâr Usta Đsmail bin Mahmud   

Hibe ile teslîm aldığı bir bâb mülke varislerin 
müdahalesi üzerine Hacı Mehmed Efendi ibn-i 
Şeyh Kasım'ı da‘vâ vekili olarak ta‘yîn ettiği. 2 Ş 
1314 

vekâlet VekaletHücceti 

128 67 Tüccâr Hacı Mustafa Ağa bin Sûfî Abdi ve Attâr 
esnâfından Hacı Mehmed bin Hacı Yusuf Elmas   

Bir bâb mülkü satanların el koyması üzerine 
görülecek da‘vâ için Ahmed Efendi ibn-i Bekir 
Ağa'yı vekîl ta‘yîn ettikleri. 2 Ş 1314 

vekâlet Vekâlet Hücceti. 

129 68 
Mülazim-i sânî Yusuf ibn-i Đdris Ağa'nın sulbî sağîr 
oğlu Mehmed Şükrü  

Yetime dayısı Salih bin Mustafa'nın vasî tayini. 3 
Ş 1314 vasi tayini 

Vasî tayini 
Hücceti. 

129 69 Ermeni Katolik milletinden Mardinli tüccâr Bolomi 
veled-i Miho veled-i Ciro  

 Siirt'teki alacakları için Hacı Mehmed Efendi ibn-i 
Şeyh Kasım Efendi'yi vekîl ta‘yîn ettiği. 8 Ş 1314 

vekâlet Vekâlet Hücceti. 

129 70 Binbaşı Aziz Efendi ibn-i Abdullah Efendi'nin sulbî 
sağîr oğlu Server  

Vasisi olduğu yetimin haklarını takib için tabîb 
yüzbaşısı Halil Bey bin Şevki Efendi'yi vekîl 
ta‘yîn ettiği. 9 Ş 1314 

vekâlet Vekâlet Hücceti. 

129 71 

Temo bin Ahmed bin Temo'nun oğlu Hasan bin 
Temo,zevcesi Muhabbet Hâtûn ibnet-i Esado ve 
sulbiye kebîre kızları Necmiye ve Zeliha ve 
Fatıma 

 Verâset iddiasının doğru olduğu ilamı. 22 Ş 1314 verâset  Verâset Đlamı 

130 71 

Temo bin Ahmed bin Temo'nun oğlu Hasan bin 
Temo,zevcesi Muhabbet Hâtûn ibnet-i Esado ve 
sulbiye kebîre kızları Necmiye ve Zeliha ve 
Fatıma 

 Verâset iddiasının doğru olduğu ilamı. 22 Ş 1314 verâset  Verâset Đlamı 

130 72   

Seyyid Bilal Hazretleri Evkâfı'nın tevliyeti en 
büyük evlada şart olduğundan Seyyid 
Abdülmecid vefât ettiğinden tevliyetin Seyyid 
Hasan'a tevcîh edildiği. 22 Ş 1314 

Mütevellî 
tayini  

Mütevellî tayini 
Đlamı (Ma‘rûz) 

131 73   
Ramazan ayı hilali görüldüğünden Ramazanın ilk 
gününün Çarşamba günü olduğu Đlamı. 30 Ş 
1314 

Rü’yet Rü’yet-i hilal Đlamı 
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131 74 Hacı Đbrahim Debbâğ ve Sadıko bin Yusuf'un 
oğulları Hacı Mustafa, Hacı Ali, Hasan, Mahmud 

 Aleyhlerine açılan davayı üzerine Ahmed Efendi 
ibn-i Bekir Ağa'nın vekîl ta‘yîn edilmesi. 5 N 1314 

vekâlet Vekâlet Hücceti 

132 75 Fethullah Efendi ibn-i Hacı Mustafa Ağa  
Eytâm Sandığından borç olarak aldığı parayı 
iâde edeceği. 3 B 1314 kefâlet 

Borç Kefâlet 
Hücceti 

132 76 Semerci Sûfî Hasan bin Hacı Abraş 

Zabtiye Mahmud Onbaşı 
ibn-i Süleyman, Haso 
Muslu, Đsmail bin Ali, 
Süleyman bin Sûfî Yasin 

Arsasından lağım suyu aktığından şikayeti 
üzerine bunun kaldırılması isteğinin yerine 
getirdikleri. 7 N 1314 

Mülk ihlâli Zararın giderildiği 
Hücceti. 

133 77 
Ermeni milletinden iken Melkon veled-i Keşiş 
Zekeriya'nın sulbiye sağîre kızları Birişan ve 
Maryam ve sulbî kebîr oğlu 

 Yetimlere ait irsi hissenin satılarak harab evin 
ta‘mîr edilmesi için izni talebi. 7 N 1314 

verâset 
Yetimin evini 
tamirine izin 
Hücceti. 

133 78 Tüccâr Hacı Ahmed bin Molla Ali 
Ermeni milletinden Fezmo 
ve Đsa 

Mudarebe usulüyle verdiği borç parayı geri 
almak için Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağa'yı vekîl 
ta‘yîn ettiği. 13 N 1314 

vekâlet Vekâlet Hücceti 

134 79 
Ermeni milletinden Fezmo ve Đsa veledey-i Musa 
Fezmo  

Aleyhlerine açılan dava üzerine Hacı Mehmed 
Efendi ibn-i Şeyh Kasım'ın vekîl ta‘yîn edilmesi. 
18 N 1314 

vekâlet Vekâlet Hücceti. 

135 80   
Ramazan ayını 30 güne tamamlayarak Cuma 
gününün Ramazan Bayramı olduğu. 3 N 1314 Rü’yet Rü’yet-i hilal Đlamı. 

135 81 
Derviş çocukları Abdülmecid ve Reyhani ve Huri 
ve vâlideleri Emine Hâtûn ibnet-i Hacı Mehmed 
Ağa 

 

Faizle Eytâm Sandığından alacakları borca 
karşın bir bâb haneyi kefil göstermeleri, borcu 
ödeyemezlerse evin satılmasın için emvâl-i 
eytâm müdîri Abdülhakim Efendi'ye vekâlet 
talebi. 24 Ra 1314 

vekâlet Vekâlet Hücceti. 

135 82 Ahmed bin Kato Onbaşı  Kato Onbaşı ibn-i Ahmed bin Ali'nin oğlu olduğu 
ve varisi olduğu. 28 N 1314 

verâset  Verâset Đlamı 

136 83 Siirt Nizamiye 31. Alayı katibi Erzurumlu 
Şemseddin Efendi ibn-i Hacı Ali  Erzurum'da sâkin er karındaşına verâset için 

Hacı Tevfik Efendi'yi vekîl ta‘yîn ettiği. 22 L 1314 vekâlet Vekâlet Hücceti 

137 84   
Erzurum mahallâtından Câmi‘u'l-Kebîr Mahalleli 
olup Siirt'te Kolağası iken vefât eden Kolağasının 
tereke defteri. 1314 

tereke 
Tereke defteri 
zabtı. 

138 85 

Mehmed bin Usta Murad'ın babası Usta Murad ile 
zevcesi Huriye Hâtûn ibnet-i Abdülaziz ve anası 
Rendi Hâtûn ibnet-i Şeref ve sulbiye sağîre kızları 
Hediye ve Behiye 

 Verâset iddiasının doğru olduğu. 19 Ş 1314 verâset  Verâset Đlamı 

139 86 
Fatıma Hâtûn ibnet-i Molla Mehmed'in zevci Ali 
bin Haso ve sulbî kebîr oğulları Hamido ve Şükrü 
ve sulbiye-i kebîre kızı Mercani Hâtûn 

 
Verâset hisselerini gösterir müzekkire. 12 Za 
1314 Verâset  Müzekkire-i şer‘î 

139 87 
Molla Yusuf bin Molla Mahmud'un zevcesi 
Hüsnayi bint-i Mehmed Ağa ve sulbî kebîr oğlu 
Mahmud Ağa 

 Verâset hisselerini gösterir müzekkire. 12 Za 
1314 Verâset  Müzekkire-i şer‘î 

139 88 Şeyh Ali bin Şeyh Hamid bin Şeyh Ali, Şeyh  Varislerini alacağının borrçlulardan alınması verâset  Verâset Đlamı 
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Mehhmed isteği. 15 Za 1314 

141 89 Emine Hâtûn ibnet-i Salih  
Mehr-i mü’eccel meblağının kocası öldüğünden 
kefili olan kayın pederinden tahsili için Salih bin 
Ali'yi vekîl ta‘yîn ettiği. 15 Za 1314 

vekâlet Vekâlet Hücceti 

141 90 
Đsmail bin Molla Abdullah'ın zevcesi Halime bint-i 
Mehmed ve sulbiye kebîre kızları Atike ve Fatıma 
ve sulbiye sağîre kızı Hadiye 

 
Mirasları konusunda her türlü davada Musa 
Efendi ibn-i Đbrahim'i vekîl ta‘yîn ettikleri. 26 Za 
1314 

vekâlet Vekâlet Hücceti. 

142 91   Siirt'te Sur Çeşmesi Evkâfının tevliyetine Seyyid 
Zeynelabidin'in mütevellî ta‘yîn edildiği. 2 Z 1314 

Mütevellî 
tayini  

Mütevellî tayini 
Hücceti 

143 92 Saliha Hatin ibnet-i Abdürrezzak  

Tegallüben ve fuzulen kocasının zabtettiği 
mallarının Kocasınından kalan terekenin iadesi 
için Ahmed Efendi ibn-i Bekir Ağa vekîl ta‘yîn 
talebi. 4 Z 1314 

vekâlet Vekâlet Hücceti 

143 93   Kurban Bayramı gününün tesbiti. 6 Z 1314 Rü’yet Rü’yet-i hilal ilamı. 

144 94 
Musa bin Ömer'inzevcesi Havva ibnet-i Şeyh 
Mehmed ve sulbî kebîr oğlu Abdülferid ve sulbiye 
kebîre kızları Hadice ve Hanımi 

 Verâset hisselerini gösterir müzekkire. 1314 Verâset  Müzekkire-i şer‘î 

144 95 
Abdullah bin Derviş, Mehmed bin Ali Haso, Musa 
bin Haso Habib, r Yusuf ve Hamido ibney-i 
Abdullah Halo Mustafa bin Abdülhamid 

 

Amerikalı Mister Anders tarafından Siird'de i‘âne 
tevzî‘ine vekîl olan Mardinli Yosef Yona'nın 
katledilmesinden sorumlu tutulduklarından 
bahisle davalarını görmesi için Ahmed Efendi 
ibn-i Bekir Ağa'yı vekîl tayini. 12 M 1315 

vekâlet Vekâlet Hücceti. 

145 96   

Siird mahallâtından Soyka Mahallesi'nde kâ’in 
Prut Kilisesi'nde sâkin iken bundan akdem 
katîlen fevt olan Yosef veled-i Zabota'nın tereke 
defteri. 12 M 1315 

tereke Tereke defteri 
zabtı. 

147 97   
Tülek karyesinde sâkin iken bundan akdem fevt 
olan Ahmed bin Muro'nun verâsetinin taksimi. 24 
M 1315 

Verâset  Müzekkire-i şer‘î 

147 98   
Varaz Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem 
fevt olan Süleyman bin Seyyid Hamza'nın tereke 
taksimi. 3 S 1315 

tereke Müzekkire-i şer‘î 

147 99 100  Verese taksimi. 3 S 1315 Verâset Müzekkire-i şer‘î 

147 101 Zelfi bint-i Mahmud Halil Bey ibn-i Paşo Bey 
Satıın aldığı bir bâb menzile yapılan müdahaleyi 
önlemek için sâkin Mustafa Efendi ibn-i Hamid'i 
da‘vâ vekili tayini. 22 M 1315 

vekâlet Vekâlet Hücceti. 

148 102 Molla Abdülmecid Efendi ibn-i Molla Abdullah Binaf bin Ali Satın alıp çalındığı atının başkasında 
gördüğünden geri alıması talebi. 29 M 1315 

hırsızlık Mâl iadesi Đlamı. 

149 103 Cevheri bint-i Fato bin Abdürrezzak Yasin bin Hacı Mahmud 
Vefât eden Bali bin Hüsno bin Seyyid Đsmail'in 
zevcesi ve varisi olduğu ve alacağının tahsili 
talebi. 29 M 1315 

verâset  Verâset Đlamı 

149 104 Reyhani bint-i Hacı Abdullah Bekir Ağa ibn-i Hacı Temür bin Hamza Maho'nun zevcesi ve varisi verâset  Verâset Đlamı 
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Abdullah olduğu. 8 S 1315 

150 105 Şiro Hâtûn ibnet-i Hüseyin Hamza Ağa ibn-i Derviş Boşayan kocasından ve çocuğu için nafaka ve 
mehir talebi. 29 M 1315 Nafaka-mehir Nafaka ve mehir 

Đlamı 

152 106 
Ermeni milletinden Maksi Murat veled-i Berho'nun 
zevcesi Hanna veled-i Amso  

Varisler arasındaki anlaşmazlık üzerine Ahmed 
Efendi'yi da‘vâ vekili ta‘yîn isteği. 22 S 1315 vekâlet 

Vekîl tayini 
Hücceti. 

152 107 Zelfi Hâtûn ibnet-i Hacı Ali ve Şirini bint-i Hacı 
Ramazan Hacı Ömer bin Hacı Hami Verâset davasına Ahmed Efendi ibn-i Bekir 

Ağa'nın da‘vâ vekili ta‘yîn edilmesi. 17 S 1315 vekâlet Vekâlet Hücceti. 

153 108 
Hanife Hâtûn ibnet-i Hacı Hamza ve sulbî sağîr 
oğulları Abdurrahman ve Mehmed ve sulbiye 
sağîre kızı Ayşe 

 Murislerinin alacağının varisler tarafından talebi 
üzerine vâris olduklarının tescili. 14 S 1315 verâset  Verâset Đlamı 

154 109 Ali bin Đso, Fatımayi Hâtûn Yasin Ağa ibn-i Hacı 
Mahmud Nino 

Đsa bin Ali bin Đso'nun vefatıyla alacak hakkı olan 
paranın varisleri olan anne ve babasına verilmesi 
için varisi olduklarına hüküm verildiği. 28 S 1315 

verâset  Verâset Đlamı 

155 110 Hacı Halil ve zevcesi Emine Hâtûn ibnet-i Salih ve 
sulbiye sağîre kızları Azize ve Hediye 

 
Ahmed bin Hacı Halil Aliki'nin yetimlerinin temel 
ihtiyaçları için ve gelininin mehri için dedeleri 
üzerine hüküm verildiği. 19 S 1315 

Nafaka-mehir Nafaka ve mehir 
Đlamı 

156 111 
talebe-i ulûmdan Salih Efendi ibn-i Hâfız 
Abdülferid 

talebeden Abdurrahman 
Efendi bin Mehmed 

Sattığı bir cild Mültekâ kitâbı ücreti alacağın 
Rebiulevvel ayının songünü Cuma değil 
Cumartesi olduğundan davanın alacağının o 
güne kadar verilemyebileceği. 1 Ra 1315 

Borc ödeme 
Borcu ödeme 
Đlamı. 

157 112 Hamid Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa mütevellî-i sâbık Süleyman 
Ağa 

Hacı Hüseyin Ağa vakfi'nın vâkıf işlerinin tümüne 
Hacı Tahir Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ağa'yı da‘vâ 
vekili tayini. 15 R 1315 

vekâlet Vekâlet Hücceti 

157 113 Ermeni milletinden Sergis, Abdülahad, Maksi 
Masovik evlâdü'l-müteveffâ Yakub veled-i Gribo Seyyid Musa Efendi Bir bâb mülk üzerindeki anlaşmazlık üzerine 

davanın sulhen karara bağlanması. 23 R 1315 Sulh  Sulh Đlamı. 

158 114 Şiro ve Hanife ve Huri benât-ı Hamza bin Burti 
Đbrahim ve kız karındaşları 
Hacer ve Ayşo benûn-ı 
Mirza ve Side bint-i Burti 

Haklarında aleyhine da‘vâ açanlar için Ahmed 
Efendi ibn-i Bekir Ağa'yı da‘vâ vekili tayini. 25 R 
1315 

vekâlet Vekâlet Hücceti 

159 115 Veliye Hâtûn ibnet-i Hacı Ahmed Efendi Hacı Necib Efendi ibn-i 
Derviş Efendi 

Çocuklarıyla kendisini dört yıl nafakasız 
bıraktığından bahisle kocası malından olmak 
üzere nafaka ve ihtiyaçlar için izin talebi. 26 R 
1315 

Nafaka 
harcama izni 

Nafaka harcama 
Hücceti. 

160 116 
Burti bin Hamza'nın zevcesi Hezo Hâtûn ibnet-i 
Deryo ve sulbî kebîr oğlu Hamzo ve sulbiye kebîre 
kızları Sadi ve Ano ve Roşi Hâtûn 

 
Hacı Mehmed Efendi ibn-i Şeyh Kasım'ı vekîl 
ta‘yîn ettikleri. 6 Ca 1315 vekâlet Vekâlet Hücceti 

160 117 Katolik milletinden Gara Hâtûn veled-i Fethullah  
Emlakine yapılan müdahaleler üzerine Hacı 
Mehmed Efendi'yi da‘vâ vekili tayini. 6 Ca 1315 vekâlet Vekâlet Hücceti 

161 118 Yosef veled-i Murat'ın zevcesi Hatun veled-i Yosef  Vâris olduğu iddiasının doğru olduğu. 4 Ca 1315 vâris Vâris Đlamı 

162 119 Emine Hâtûn ibnet-i Hacı Đsmail Hacı Halil Efendi ibn-i Hacı 
Đsa 

Nafaka talebi için Abdürrezzak Ağa'yı da‘vâ vekili 
ta‘yîn ettiği. 11 Ca 1315 vekâlet Vekâlet Hücceti 

163 120 Zelfi Hâtûn ibnet-i Sûfî Ali Ömer bin Yusuf Varisi olduğu iddiasının doğru olduğu. 11 Ca 
1315 

vâris Vâris Đlamı 
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164 121 Mustafa bin Hacı Hamiki  Aleyhine açılan da‘vâ için Hacı Mehmed Efendi 
ibn-i Şeyh Kasım'ı vekîl ta‘yîn ettiği. 6 C 1315 

vekâlet Vekâlet Hücceti 

165 122 Süleyman bin Mehmed bin Abdüsselam  
Azizo bin Mehmed bin Abdüsselam'ın li-ebeveyn 
er karındaşı ve varisi olduğu. 9 Ca 1315 vâris Vâris Đlamı. 

165 123 Seyyid Ahmed  Mustafa bin Seyyid Ahmed bin Seyyid Đbrahim'in 
babası ve varisi olduğu. 9 Ca 1315 

vâris Vâris Đlamı. 

166 114 Ermeni milletinden Hatun veled-i Menail Ermeni milletinden Davud 
ve Tani 

Menziline müdâhale edildiğine dâir açtığı 
davanın doğru olmadığı. 2 C 1315 Mülk ihlâli 

Mülküne 
müdâhale 
olmadığı Đlamı. 

167 115 Abdi bin Süleyman bin Hacı Mehmed  Hasan bin Süleyman bin Hacı Mehmed'in er 
kardeşi ve varisi olduğu. 7 B 1315 vâris Vâris Đlamı 

168 161 
Siird Kumandanı ve Redif Mîralayı izzetlü Şevki 
Beyefendi'nin zevcesi Saadet Hanım ibnet-i Hacı 
Said Ağa 

 
Ahmed Ağa ibn-i Muhsin Ağa'yı vekîl tayini. 6 B 
1315 vekâlet Vekâlet Hücceti. 

169 162 
Hacı Hasan Ağa ibn-i Abdurrahman'nın sulbî sağîr 
oğlu Salih Hayri'nin li-ebeveyn er karındaşı ve 
vasisi Zülfi Efendi 

Muhâsebe-i Livâ Başkâtibi 
sâbık Ahmed Nazım Efendi 

Eytâm Sandığından borç olarak aldığı parayı 
faiziyle birlikte ödediğinden muarazadan 
kaçınılması. 13 B 1315 

Borç ödeme Borcun ödendiği 
Đlamı. 

170 163 
Protestan milletinden Murat veled-i Sefer ve Agob 
ve Katamo veledey-i Murat, Hanna veled-i 
Abraham Tercüman 

tüccârdan Hacı Mustafa bin 
Abdi ve Hacı Mehmed 
Elmas 

Mosis Efendi veled-i Badigan'ın vekîl tayini. 29 B 
1315 vekâlet Vekâlet Hücceti. 

171 164 Diyarbakırlı Esma Hâtûn ibnet-i Osman Ağa Ferhad Ağa ibn-i Mehmed 
bin Abdullah Vâris olduğunun tescîl ve ilamı. 29 B 1315 verâset  

172 165 Ferhad Ağa ibn-i Abdullah 
Hüseyin Ağa ibn-i Ali 
Rüstem 

Bir adet kehribar tesbih satışından alacağını 
almak isteği üzerine vadesinin dolup 
dolmadığına dâir zamanı ta‘yîn ilamı. 1 Ş 1315 

Borc ödeme 
Borc ödeme 
zaman tesbiti Đlamı 

173 166 Tüccâr Hacı Mustafa Ağa ibn-i Abd 

Protestan milletinden Murat 
veled-i Yusuf ve Agob ve 
Fatho veledeyü'l- Murat ve 
Hanna veled-i Abraham 
Tercüman 

Alacak davasında Tüccâr Abdülaziz Ağa ibn-i 
Hacı Mustafa'nın vekîl tayini. 19 Ş 1315 

vekâlet Vekâlet Hücceti. 

173 167 

Zerki nâhiyesi müdîri Ahmed Efendi ibn-i Mehmed 
Efendi bin Mustafa Efendi'nin li-ebeveyn er 
karındaşı ve varisi Siird Sancağı'nın Jandarma 
Binbaşısı Abdülhamid Ağa 

Süleyman Efendi ibn-i Hacı 
Hamza 

Murisinin alacağı olan paranın kendisine 
verilmesinden bahisle açtığı davada vâris 
olduğunun doğrulanması. 26 Ş 1315 

vâris Vâris olduğu Đlamı 

174 168   
Şaban ayının 30 güne tamamlanarak Ramazan 
gününün tayini. 30 Ş 1315 Ramazan ayı 

Ramazan ayının 
başlaması ilamı 

175 169 Hacı Ömer Efendi ibn-i Süleyman Ağa  Oğlu Mehmed Said Efendi'yi vekîl tayini. 8 N 
1315 

vekâlet Vekâlet Hücceti. 

175 170 Hoca Yusuf Efendi ibn-i Hoca Abdürrezzak Efendi 
Abdi Efendi ibn-i Abdülgani 
Efendi 

Alacağı olan paranın vadesiyle ilgili zaman tayini. 
1 N 1315 Borc ödeme 

Borc ödeme 
zaman tesbiti Đlamı 

176 171   Ramazan ayın ın 30 güne tamamlanarak 
Ramazan Bayramının başlaması gününün tayini. 

Rü’yet Rü’yet-i hilal Đlamı 
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30 N 1315 

176 172 Tüccâr Hacı Mustafa Ağa ibn-i Abdi Hacı Fethullah ve Đsa Ağalar 
ibney-i Hacı Ali Ato 

Alacağı olan para davasında Ahmed Efendi ibn-i 
Bekir Ağa'yı vekîl tayini. 29 N 1315 vekâlet Vekâlet Hücceti. 

176 173 Emine Hâtûn ibnet-i Ferho Hüseyin Ağa ibn-i Bekir 
Karı kocanın anlaşmazlığının sulhen husumetleri 
kalmadığı. 11 L 1315 Sulh  Sulh Hücceti 

177 174 
Keldani milletinden Yosef veled-i Sabo'nun 
zevcesiŞahgül ile sulbî kebîr oğulları Hano ve 
Hürmüz 

 Batri Ogustyos Fransikati'yi vekîl ta‘yîn ettikleri. 
16 L 1315 

vekâlet Vekâlet Hücceti. 

177 175 

Şeyh Ahmed bin Hacı Đbrahim bin Hacı 
Abdülhamid'in zevcesi Emnayi bint-i Ali ve sulbî 
kebîr oğulları Şeyh Abdülmecid ve Şeyh Mehmed 
Said ve Şeyh Yasin Efendiler ile sulbiye kebîre 
kızları Halime ve Fatıma ve Hadice Hâtûn 

 
Varisler arasındaki anlaşmazlık üzerine mülklerin 
taksimiyle birbirlerine muarazadan uzak 
durmaları hükmü. 4 R 1315 

verâset nizaı Verâset Đlamı 

182 176 Hacı Abdurrahim Ağa ibn-i Hacı Abdullah Hasan Ağa ibn-i Đsa 

Aralarındaki alacak verecek davalarını ibrâ ve 
iskat ettikleri hâlde Hasan Ağanın zevcesinin de 
davalarını ibrâ ve iskat ettiğine dâir hüccet. 13 L 
1315 

Đbra-iskat Đbra ve iskat 
hücceti. 

184 177   
Amcaoğlu Hasan Ağa ibn-i Đsa'nın Hamid'in sulbî 
sağîr oğlu Hamza'ya vasî tayini. 20 L 1315 vasi tayini 

Vasî tayini 
Hücceti. 

185 179   

Şatak kazâsı kurâsından Neçek karyesi 
ahâlîsinden iken Tillo karyesinde Berho 
kuyusuna düşerek garîkan fevt olan Alo bin 
Đsmail'in tereke defteri. 10 B 1315 

tereke 
Tereke defteri 
zabtı. 

186 180 Seyyid Selim bin Hacı Hasan [bin] Seyyid Mendo Yasin Ağa ibn-i Hacı 
Mahmud Nino 

Oğlu ve murisi Nuro'nun alacağı bulunan para 
için vâris olduğuna hükm edildiği. 27 L 1315 verâset Varis tayini Đlamı 

186 181   

Debbâğ Hacı Abdurrahim Ağa ve Hacı Abdullah 
Ağa ibney-i Hacı Abdullah bin Hacı Yusuf Evkafı 
vakfiyesi ve mütevellî olarak bidâyet mahkemesi 
başkâtibi rif‘atlü Mahmud Rasim Efendi ibn-i 
Hacı Seyyid Süleyman'nın ta‘yîn edildiği. 17 Ş 
1315 

vakıf 
mütevellisi Vakfiyye zabtı. 

190 182   Hacı Ömer bin Hacı Mehmed Emin'in verâseti. 
1315 

verâset  

191 29..   

Osman Bey ibn-i Beşir Bey'in tereke taksimi 
esnasında onun mülkü zannedilerek taksîm 
edilen yerlerin kendilerine iadesi talebi için Reşid 
Efendi ibn-i Sûfî Abdullah'ın vekîl tayini. 10 L 
1317 

vekâlet Vekâlet Hücceti 

191 293   Siirt Eytâm Sandığı'ndan aldığı borcu ödeme 
kefâleti. Ş 1317 

Borç alımı Borç alma 
Hücceti. 

191 294 Hamza bin Abdo  Eytâm Sandığından borç alma talebi hücceti. 22 
Ş 1317 Borç alımı Borç alma 

Hücceti. 
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193 295 
Reyhani bint-i Hacı Abdi ve sulbiye kebîre kızı 
Emine ve sulbiye sağîre kızı Atiye ve sağîr oğlu 
Osman 

 Hüseyin bin Osman'ın tereke taksimi. 16 L 1317 tereke 
Tereke defteri 
zabtı. 
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EK 3: S ĐĐRT'TE MAL VE EŞYA FĐYATLARI 

Aşağıdaki tablolarda yer alan fiyat sütûnlarındaki kusûrâtlı rakamlar, 1 guruş=40 para hesâbıyla, para cinsinden verilen 

değerlerin guruşa çevrilmesi neticesi ortaya çıkmıştır.  

1. Arazi Fiyatları 

Tablo 30: Arazi Fiyatları  

arazinin cinsi  mikdârı  fiyâtı  tarihi  sh.  
bağ   216 guruş 1312 . 8 . 29 34 
bağ asma ağacı   5 guruş 1312 . 12 . 20 42 
küçük parça sulu tarla   10 guruş 1313 . 3 . 18 58 
mu'attal çürük bağ   25 guruş 1313 . 1 . 16 46 
susuz tarla   500 guruş 1313 . 1 . 23 62 
ağaçlık 1 kıt'a 70 guruş 1313 . 2 . 26 52 
ağaçlık 1 kıt'a 100 guruş 1313 . 2 . 26 52 
ağaçlık 1 kıt'a 200 guruş 1313 . 2 . 26 52 
arsa 1 kıt'a 300 guruş 1312 . 8 . 29 34 
badem ağacı 1 aded 50 guruş 1313 . 2 . 26 52 
badem ağaçları 1 aded 45 guruş 1313 . 2 . 26 52 
bağ 1 aded 75 guruş 1313 . 3 . 16 57 
bağ 1 kıt'a 100 guruş 1313 . 9 . 27 86 

bağ 1 aded 150 guruş 1313 . 5 . 2 66 
bağ 1 kıt'a 250 guruş 1313 . 2 . 26 52 
bağ 1 kıt'a 300 guruş 1313 . 7 . 21 75 
bağ 1 kıt'a 400 guruş 1312 . 8 . 18 35 
bağ 1 kıt'a 500 guruş 1313 . 8 . 23 80 
bağ 1 kıt'a 1000 guruş 1313 . 2 . 26 52 
bağçe 1 kıt'a 200 guruş 1312 . 7 . 1 9 
kavak ağacı 1 aded 7,5 guruş 1313 . 5 . 2 66 
sulu tarla 1 aded 40 guruş 1313 . 1 . 20 49 
sulu tarla 1 aded 100 guruş 1313 . 3 . 16 57 
sulu tarla 1 aded 100 guruş 1312 . 7 . 1 9 
sulu tarla 1 aded 100 guruş 1313 . 5 . 2 66 
sulu tarla 1 aded 150 guruş 1313 . 1 . 16 46 
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2. Ev Fiyatları 

Tablo 31: Ev Fiyatları  

cinsi  mikdârı  fiyâtı  tarihi  sh.  
hâne 0,25 sehm 500 guruş 1313 . 1 . 16 46 
hâne 0,25 sehm 500 guruş 1313 . 1 . 16 46 
hâne 0,5 hisse 1500 guruş 1313 . 2 . 5 56 
hâne 1 bâb 1000 guruş 1312 . 7 . 1 9 
hâne 1 bâb 4000 guruş 1313 . 3 . 2 54 
hâne 1 bâb 300 guruş 1313 . 5 . 2 66 
hâne 1 bâb 2000 guruş 1312 . 8 . 18 35 
hâne 1 bâb 2000 guruş 1312 . 8 . 23 37 
hâne 1 bâb 1250 guruş 1313 . 1 . 13 44 
hâne 1 bâb 2000 guruş 1313 . 1 . 15 65 
hâne 1 bâb 160 guruş 1313 . 1 . 20 49 

hâne 1 bâb 2000 guruş 1313 . 1 . 23 62 
hâne 1 bâb 100 guruş 1313 . 2 . 19 50 
hâne 1 bâb 250 guruş 1313 . 2 . 21 51 
hâne 1 bâb 4000 guruş 1313 . 2 . 26 52 
hâne 1 aded 100 guruş 1313 . 3 . 16 57 
hâne 1 aded 150 guruş 1313 . 3 . 18 58 
hâne 1 bâb 400 guruş 1313 . 5 . 13 66 
hâne 1 bâb 1500 guruş 1313 . 7 . 21 75 
hâne 1 bâb 500 guruş 1313 . 8 . 23 80 
hâne 1 bâb 6000 guruş 1313 . 9 . 27 86 
oda 1 bâb 400 guruş 1312 . 8 . 29 34 
oda 1 bâb 60 guruş 1313 . 1 . 16 46 

 

3. Giyim E şyası Fiyatları 

Tablo 32: Giyim Eşyası Fiyatları  

cinsi mikdârı fiyâtı tarihi sh. 

dih beyaz şalından kadifeli 
ceket 

  30 guruş 1312 . 7 . 26 24 

Eski torba 4 aded 
ma'a kutu 
ve boğça 5 aded 
ve iplik terpuşu 

  7,5 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Kapaklı setre ma'a pantolon 

 

  120 guruş 1314 137 

kırmızı bez   6 guruş 1312 . 12 . 
20 

42 

Müsta'mel setre ma'a 
pantolon ve yelek 

  36 guruş 1314 137 

Pamuk ipliğiyle âdî iplik ve 
sarğı kâğıdı 

  165 guruş 1313 . 9 . 27 86 

aba 1 aded 15 guruş 1313 . 2 . 5 56 

al mendil 1 aded 2 guruş 1312 . 7 . 26 24 

Astarlık bez 1 top 8 guruş 1317 . 9 . 16 193 
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Bağdad abası 1 aded 21 guruş 1315 . 1 . 12 145 

basma entari 1 aded 20 guruş 1312 . 7 . 26 24 

basma eski entari 1 aded 10 guruş 1312 . 7 . 26 24 

basma işlik 1 aded 4 guruş 1312 . 7 . 26 24 

baş mendili 1 aded 2 guruş 1312 . 7 . 26 24 

beyaz sarı kâzî işlik 1 aded 30 guruş 1312 . 7 . 26 24 

biri don biri kırmızı pantolon 1 aded 10 guruş 1313 . 6 . 16 77 

Boğça 1 aded 1 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Boğça 1 aded 
Mendil 4 aded 
Tel kemeri 

1 aded 7 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Boğça 2 aded ma'a torba 1 aded 3 guruş 1314 137 

Çizme 1 aded 6 guruş 1314 137 

Çizme 1 aded 16 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Çuha kaput 1 aded 165 guruş 1314 137 

dizli çizme 1 aded 4 guruş 1313 . 6 . 16 77 

Elbise boğçası 1 aded 3 guruş 1313 . 9 . 17 85 

eski galoç ma'a potin 1 aded 30 guruş 1312 . 7 . 26 24 

Fanila-don 1 aded 7 guruş 1314 137 

Faniladan mintan 1 aded 3 guruş 1315 . 1 . 12 145 

fistan 1 aded 5 guruş 1312 . 7 . 28 23 

Fistan 1 aded 14 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Fistan 1 aded 12 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Fistan 1 aded 5 guruş 1317 . 9 . 16 193 

gömlek 1 aded 25 guruş 1312 . 7 . 28 23 

Gömlek 2 aded ma'a boğça 1 aded 5 guruş 1313 . 9 . 17 85 

hamam kırmızı peştamal 1 aded 8 guruş 1312 . 7 . 26 24 

hamam peştemali 1 aded 4 guruş 1312 . 7 . 26 24 

Hammâm örtüsü 1 aded 2 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Hurc 1 aded 25 guruş 1315 . 1 . 12 145 

ipek nikâb 1 aded 4 guruş 1312 . 7 . 26 24 

Kaloç potin 1 aded 62 guruş 1314 137 

kâzî entari 1 aded 50 guruş 1312 . 7 . 26 24 

kırmızı gömlek 1 aded 25 guruş 1312 . 7 . 28 23 

kırmızı kadife ceket 1 aded 40 guruş 1312 . 7 . 26 24 

kırmızı kâzî ceket 1 aded 25 guruş 1312 . 7 . 26 24 

kırmızı şal ceket 1 aded 25 guruş 1312 . 7 . 26 24 

Kihne mintan 2 aded yelek 1 aded 15 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Köhne fes 1 aded 3 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Köhne kaloç botin 1 aded 7 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Köhne kundura 1 aded 18 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Köhne kürk 1 aded 36 guruş 1315 . 1 . 12 145 

köhne palto 1 aded 9 guruş 1313 . 6 . 16 77 

Köhne potin 1 aded 25 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Köhne sako ma'a 

köhne pantolon 

1 aded 25 guruş 1315 . 1 . 12 145 

müsta'mel akkâl 
ma'a müsta'mel fanila kurşağı 

1 aded 1 guruş 1313 . 6 . 16 77 

müsta'mel fanila don 1 aded 0 guruş 1313 . 6 . 16 77 

müsta'mel fanilisi 1 aded 0 guruş 1313 . 6 . 16 77 

müsta'mel kaloç potin 1 aded 25 guruş 1313 . 6 . 16 77 

Müsta'mel kaput 1 aded 30 guruş 1314 137 
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Pamuk cacim 1 aded 10 guruş 1315 . 1 . 12 145 

püskülleri üç ma'a zincirde 
 altı parçadan ibâret gümüş 
kemer 

1 aded 340 guruş 1312 . 7 . 26 24 

sarı atlas ceket 1 aded 30 guruş 1312 . 7 . 26 24 

siyah puşi 1 aded 38 guruş 1313 . 7 . 21 75 

siyah pûşi 1 aded 10 guruş 1312 . 7 . 28 23 

siyah şemsiye 1 aded 8 guruş 1312 . 7 . 26 24 

şamat ta'bîr olunan bez 1 top 6 guruş 1312 . 7 . 28 23 

şayakdan müsta'mel pantolon 1 aded 10 guruş 1313 . 6 . 16 77 

yaz işi çiçekli entari ma'a 
ipekli kuşak 

1 aded 50 guruş 1312 . 7 . 26 24 

Yün ipliği 1 kıyye 50 guruş 1313 . 9 . 27 86 

aba 1 aded 32,5 guruş 1313 . 2 . 5 56 

basma 1 zirâ' 1,5 guruş 1312 . 7 . 26 24 

basma gömlek 1 aded 2,5 guruş 1312 . 7 . 26 24 

beyaz don 1 aded 2 guruş 1313 . 6 . 16 77 

Boğça 1 aded 3 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Boğça 1 aded 1,5 guruş 1313 . 9 . 17 85 

elbise boğçası 1 aded 1,5 guruş 1313 . 6 . 16 77 

Elbise boğçası 1 aded 6 guruş 1313 . 9 . 17 85 

fistan 1 aded 12,5 guruş 1313 . 7 . 21 75 

Gömlek 1 aded 3,5 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Köhne gömlek 1 aded 7 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Köhne pantolon 1 aded 2 guruş 1315 . 1 . 12 145 

köhne yelek 1 aded 4,5 guruş 1313 . 6 . 16 77 

Şarval 1 aded 10 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Tilki derisi 1 aded ,5 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Yazma 1 aded ,5 guruş 1317 . 9 . 16 193 

Boğça 1 aded 2,67 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Boğça 1 aded 3 guruş 1313 . 9 . 17 85 

çorap 1 çift 2 guruş 1312 . 7 . 26 24 

don gömlek 1 aded 2 guruş 1313 . 6 . 16 77 

Fistan ma'a fanila 1 aded 13,33 guruş 1313 . 9 . 17 85 

gömlek 1 aded 16,67 guruş 1313 . 7 . 21 75 

iplik 1 kıyye 8,33 guruş 1312 . 8 . 29 34 

Kuşak 1 aded 6 guruş 1317 . 9 . 16 193 

maniadan gömlek 1 aded 3,33 guruş 1313 . 6 . 16 77 

Peşkir 1 aded 1 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Sîm makara 1 aded 10 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Uçkur 1 aded 0 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Çorab 1 çift 2 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Dama canfes parçaları 1 aded 1,25 guruş 1313 . 9 . 17 85 

işlik 1 aded 6,25 guruş 1313 . 2 . 5 56 

Kürd kadınlarına 
mahsûs gömleklik 

1 aded 1,25 guruş 1317 . 9 . 16 193 

beyaz gömlek 1 aded 2,6 guruş 1313 . 6 . 16 77 

Mendil 1 aded 1,6 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Siird-kârî kuşak 1 aded 5 guruş 1317 . 9 . 16 193 

tiftik 1 batman 60 guruş 1313 . 7 . 21 75 

sîmli uçgur 1 aded 1,67 guruş 1312 . 7 . 26 24 

Havlu 1 aded 2,57 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Üsküdar mendili 1 aded 1 guruş 1317 . 9 . 16 193 
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Kırmızı bez 1 zirâ' 1,27 guruş 1317 . 9 . 16 193 

El mendili 1 aded ,75 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Kopça 1 deste 3,1 guruş 1313 . 9 . 27 86 

çorab 1 çift 1,67 guruş 1313 . 7 . 21 75 

Beyaz bez 1 zirâ' ,53 guruş 1317 . 9 . 16 193 

Koyun derisi 1 aded 2 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Çit 2 parça ma'a boğça 1 aded ? guruş 1313 . 9 . 17 85 

 

4. Hayvan Fiyatları 

Tablo 33: Hayvan Fiyatları   

cinsi  Mikdârı  Fiyâtı  Tarihi  Sh. 
Doru rekli esb 1 re's 370 guruş 1315 . 1 . 12 145 
esb ma'a eğer 1 re's 260 guruş 1313 . 6 . 16 77 
Ester 1 re's 250 guruş 1313 . 9 . 27 86 
ester 1 re's 800 guruş 1312 . 12 . 25 43 
 ester (dişi) 1 re's 300 guruş 1313 . 5 . 2 66 
inek 1 re's 100 guruş 1313 . 3 . 2 54 
inek 1 re's 40 guruş 1313 . 7 . 21 75 
inek ma'a buzağı 1 re's 100 guruş 1312 . 12 . 19 43 
inek ma'a buzağı 1 re's 100 guruş 1312 . 12 . 25 43 
inek yavrusu buzağı 1 re's 40 guruş 1312 . 12 . 20 42 
Kır renkli esb 1 re's 200 guruş 1315 . 1 . 12 145 
Kısrak 1 re's 280 guruş 1314 137 
Kısrak 1 re's 200 guruş 1313 . 9 . 27 86 
kısrak 1 re's 399 guruş 1312 . 12 . 25 43 
Merkeb 1 re's 410 guruş 1314 137 
merkeb 1 re's 150 guruş 1313 . 3 . 2 54 
merkeb 1 re's 80 guruş 1313 . 1 . 20 49 
merkeb 1 re's 100 guruş 1313 . 2 . 19 50 
merkeb 1 re's 150 guruş 1313 . 2 . 21 51 
merkeb 1 re's 200 guruş 1313 . 2 . 26 52 
merkeb 1 re's 50 guruş 1313 . 3 . 16 57 
merkeb 1 re's 50 guruş 1313 . 3 . 18 58 
öküz 1 re's 80 guruş 1313 . 1 . 16 46 

öküz 1 re's 100 guruş 1313 . 2 . 19 50 
öküz 1 re's 25 guruş 1313 . 3 . 16 57 
öküz 1 re's 100 guruş 1313 . 5 . 13 66 
öküz buzağı 1 re's 15 guruş 1313 . 5 . 2 66 
sıpa 1 aded 100 guruş 1313 . 5 . 13 66 
camus 1 re's 250 guruş 1313 . 2 . 21 51 
ester 1 re's 500 guruş 1312 . 12 . 19 43 
inek 1 re's 100 guruş 1312 . 7 . 1 9 
inek 1 re's 150 guruş 1313 . 2 . 21 51 
manda 1 re's 75 guruş 1313 . 3 . 2 54 
merkeb (dişi) 1 re's 150 guruş 1312 . 7 . 1 9 
öküz 1 re's 150 guruş 1313 . 5 . 2 66 
öküz 1 re's 150 guruş 1313 . 2 . 21 51 
camus 1 re's 250 guruş 1313 . 3 . 2 54 
koyun 1 re's 25 guruş 1313 . 5 . 2 66 
öküz 1 re's 94 guruş 1312 . 12 . 19 43 
koyun ve keçi 1 re's 25 guruş 1313 . 2 . 26 52 
öküz 1 re's 162,5 guruş 1312 . 7 . 1 9 
öküz 1 re's 187,5 guruş 1313 . 3 . 2 54 
keçi 1 re's 25 guruş 1312 . 12 . 19 43 
koyun 1 re's 30 guruş 1313 . 3 . 2 54 
koyun 1 re's 30 guruş 1312 . 7 . 1 9 
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5. Hububat ve Muhtelif Mezruat Fiyatları 

Tablo 34: Hububat ve Muhtelif Mezruat Fiyatları  

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi Sh. 

Bamya   60 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Fasulye   2 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Nohud   10 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Siyah ve kırmızı biber   25 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Susam   60 guruş 1313 . 9 . 27 86 

üç ölçek şa'îr mezrû'âtı   40 guruş 1312 . 8 . 18 35 

burgul-ı siirdî 1 aded 50 guruş 1313 . 7 . 21 75 

Burgul-ı Siirdî 1 aded 50 guruş 1313 . 9 . 27 86 

burgul-ı siirdli 1 aded 50 guruş 1312 . 7 . 1 9 

ceviz 1 batman 3 guruş 1312 . 8 . 29 34 

ekilmiş mercimek 1  50 guruş 1312 . 7 . 1 9 

hınta 1 batman 7 guruş 1312 . 8 . 23 37 

hırmânî 1 batman 15 guruş 1312 . 8 . 29 34 

nohud 1 kıyye 1 guruş 1312 . 12 . 
20 

42 

pamuk 1 batman 20 guruş 1313 . 2 . 21 51 

tuzlu gûşt 1 batman 10 guruş 1312 . 8 . 23 37 

hınta 1 ölçek 10 guruş 1313 . 2 . 5 56 

hınta-i siirdî 1  75 guruş 1313 . 2 . 19 50 

mazu 1 batman 19 guruş 1313 . 7 . 21 75 

nohud 1 batman 5 guruş 1313 . 2 . 5 56 

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi Sh. 

pamuk 1 batman 25 guruş 1312 . 7 . 1 9 

Pamuk 1 batman 15 guruş 1313 . 9 . 27 86 

sabun 1 batman 17,5 guruş 1312 . 8 . 29 34 

soğan 1 batman 2,5 guruş 1313 . 2 . 5 56 

şa'îr-i siirdî 1  50 guruş 1313 . 2 . 19 50 

ekilmiş arpa-i siirdî 1  133,33 guruş 1312 . 12 . 
19 

43 

hınta-i siirdî 1  83,33 guruş 1313 . 2 . 26 52 

nar 1 batman 16,67 guruş 1312 . 8 . 29 34 

pirinç 1 batman 6 guruş 1312 . 8 . 23 37 

soğan 1 batman 3,33 guruş 1312 . 8 . 29 34 

kırmızı üzüm 1 batman 5 guruş 1312 . 12 . 
20 

42 

kuru kırmızı üzüm 1 batman 4 guruş 1313 . 2 . 5 56 

siyah üzüm 1 batman 3,5 guruş 1312 . 12 . 
20 

42 

şa'îr-i siirdî 1  62,5 guruş 1313 . 5 . 2 66 

ekilmiş buğday-ı siirdî 1  160 guruş 1312 . 12 . 
19 

43 

sumak 1 batman 10 guruş 1312 . 8 . 29 34 

şa'îr siirdli 1  60 guruş 1312 . 7 . 1 9 

şa'îr-i siirdî 1  40 guruş 1313 . 2 . 21 51 

üzüm 1 batman 6 guruş 1313 . 7 . 21 75 
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cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi Sh. 

kuru üzüm 1 batman 3,17 guruş 1313 . 7 . 21 75 

buğday-ı siirdî 1  5 guruş 1313 . 5 . 13 66 

hınta-i siirdî 1  78,57 guruş 1313 . 5 . 2 66 

şa'îr-i siirdî 1  3,2 guruş 1313 . 5 . 13 66 

pamuk 1 batman 35 guruş 1312 . 8 . 29 34 

Soğan 1 batman 1,25 guruş 1313 . 9 . 27 86 

hınta-i siirdî 1  70 guruş 1313 . 2 . 21 51 

mezrû' ve gayr-i mezrû' hınta-i 
siirdli 

1  100 guruş 1312 . 7 . 1 9 

Bamya 1 deste 1 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Pirinç 1 batman 5 guruş 1313 . 9 . 27 86 

kuru üzüm 1 batman 3,33 guruş 1312 . 8 . 29 34 

kuru üzüm 1 batman 3,33 guruş 1313 . 7 . 21 75 

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi Sh. 

pirinç 1 batman 6,67 guruş 1312 . 8 . 29 34 

şa'îr-i siirdî 1  40 guruş 1313 . 3 . 2 54 

mazu 1 batman 18,94 guruş 1313 . 7 . 21 75 

hınta 1 katre 5 guruş 1313 . 3 . 16 57 

hınta-i siirdî 1  50 guruş 1313 . 3 . 2 54 

kırmızı üzüm 1 batman 4 guruş 1312 . 12 . 
20 

42 

pamuk 1 batman 2,5 guruş 1313 . 3 . 2 54 

pirinç 1 batman 5 guruş 1312 . 7 . 1 9 

Arpa 1 ölçek 3,75 guruş 1313 . 9 . 27 86 

kuru üzüm 1 batman 3,62 guruş 1313 . 7 . 21 75 

Pirinç 1 batman 5 guruş 1313 . 9 . 27 86 

 

6. Muhtelif kitap fiyatları 

Tablo 35: Muhtelif Kitap Fiyatları 

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi Sh. 

Mezamir 1 aded 
Đncil 1 aded ma'a mektûb zarfları 

  20 guruş 1315 . 1 . 12 145 

kelâm-ı kadîm 1 aded 20 guruş 1313 . 1 . 16 46 

Kelâm-ı Kadîm 1 aded 10 guruş 1313 . 9 . 27 86 

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi Sh. 

lügat-i osmâniye 1 aded 
azîziye inşâsı 1 aded  
nesîmî divanı 1 aded 
âsâr-ı manzûme 1 aded 

  17 guruş 1313 . 6 . 16 77 

türkçe kütüb-i tıbbiye 1 aded 9,11 guruş 1313 . 6 . 16 77 
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7. Mefruşat Fiyatları 

Tablo 36: Mefruşat Fiyatları  

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi 

döşek ma'a yorgan ve yasdık   120 guruş 1312 . 7 . 26 24 

yatak   10 guruş 1313 . 5 . 13 66 

yatak takımından yün   100 guruş 1313 . 1 . 16 46 

büyük döşek 1 aded 10 guruş 1312 . 8 . 23 37 

Çilte 1 aded 15 guruş 1314 137 

Çul 1 aded köhne ma'reke 1 aded 20 guruş 1315 . 1 . 12 145 

dih şâlından eski seccâde 1 aded 8 guruş 1312 . 7 . 26 24 

döşek 1 aded 20 guruş 1313 . 1 . 23 62 

Döşek 1 aded 15 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Döşek 1 aded 30 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Döşek 1 aded 10 guruş 1317 . 9 . 16 193 

döşek 1 aded 3 guruş 1312 . 12 . 20 42 

Döşek yüzü 1 aded 16 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Döşek yüzü ma'a boğça 1 aded 10 guruş 1313 . 9 . 17 85 

erzurum işi çarşaf 1 aded 40 guruş 1312 . 7 . 26 24 

erzurum-kârî çarşaf 1 aded 25 guruş 1312 . 7 . 28 23 

Halı 1 aded 91 guruş 1314 137 

halı 1 aded 40 guruş 1313 . 1 . 15 65 

halı 1 aded 100 guruş 1313 . 2 . 26 52 

Hasır 1 aded 5 guruş 1313 . 9 . 27 86 

keçe 1 aded 20 guruş 1312 . 8 . 18 35 

keçe 1 aded 20 guruş 1313 . 1 . 15 65 

keçe 1 aded 30 guruş 1313 . 2 . 26 52 

keçe 1 aded 5 guruş 1313 . 5 . 13 66 

Keçe 1 aded 27 guruş 1317 . 9 . 16 193 

Kilim 1 aded 70 guruş 1314 137 

Kilim 1 aded 75 guruş 1314 137 

kilim 1 aded 10 guruş 1313 . 2 . 5 56 

kilim 1 aded 10 guruş 1313 . 2 . 5 56 

kilim 1 aded 10 guruş 1312 . 8 . 18 35 

kilim 1 aded 60 guruş 1313 . 1 . 15 65 

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi 

Kilim 1 aded 30 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Kilim 1 aded 60 guruş 1317 . 9 . 16 193 

kilim 1 aded 15 guruş 1312 . 12 . 25 43 

kilim ma'a kılıç 1 aded 75 guruş 1313 . 2 . 5 56 

Köhne yan halı 1 aded 70 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Küçük kilim 1 aded 25 guruş 1313 . 9 . 27 86 

minder 1 aded 40 guruş 1313 . 6 . 16 77 

mükemmel yatak 1 aded 100 guruş 1312 . 8 . 18 35 

müsta'mel kilim 1 aded 17 guruş 1313 . 6 . 16 77 

Namazlık 1 aded 6 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Pamukdan döşek 1 aded 17 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Şemdinan kilim seccâdesi 1 aded 46 guruş 1314 137 

yasdık şiltesi 1 aded 3 guruş 1312 . 7 . 26 24 

yatak 1 kıt'a 40 guruş 1313 . 1 . 16 46 

yatak 1 kıt'a 27 guruş 1313 . 1 . 20 49 

yatak 1 aded 10 guruş 1313 . 3 . 16 57 

Yatak 1 aded 50 guruş 1313 . 8 . 23 80 

yatak çarşafı 1 aded 8 guruş 1313 . 6 . 16 77 

yatak takımı 1 aded 75 guruş 1312 . 7 . 28 23 

yorgan 1 aded 56 guruş 1313 . 6 . 16 77 

Yorgan 1 aded 12 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Yorgan 1 aded 35 guruş 1317 . 9 . 16 193 

Yorgan 1 aded 15 guruş 1317 . 9 . 16 193 

yorgan 1 aded 30 guruş 1312 . 12 . 20 42 

yorgan yüzü 1 aded 10 guruş 1312 . 7 . 28 23 

Yünden döşek 1 aded 36 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Yünden döşek 1 aded 13 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Yünden yorgan 1 aded 32 guruş 1313 . 9 . 17 85 

çul 1 çift 15 guruş 1313 . 2 . 21 51 

çul 1 aded 15 guruş 1312 . 12 . 25 43 

dih şalı 1 aded 24 guruş 1312 . 8 . 18 35 
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cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi 

döşek 1 aded 4,5 guruş 1312 . 8 . 23 37 

döşek 1 aded 25 guruş 1312 . 8 . 29 34 

döşek 1 aded 22,5 guruş 1313 . 1 . 15 65 

döşek 1 aded 7,5 guruş 1313 . 7 . 21 75 

Döşek yorgan 1 aded 15 guruş 1313 . 9 . 27 86 

keçe 1 aded 25 guruş 1313 . 5 . 2 66 

keçe 1 aded 15 guruş 1312 . 8 . 29 34 

keçe 1 aded 15 guruş 1313 . 2 . 21 51 

keçe 1 aded 20 guruş 1313 . 7 . 21 75 

keçe 1 aded 75 guruş 1312 . 12 . 19 43 

kilim 1 aded 15 guruş 1313 . 3 . 2 54 

kilim 1 aded 50 guruş 1313 . 2 . 26 52 

kilim 1 aded 75 guruş 1313 . 7 . 21 75 

Minder 1 aded 30 guruş 1317 . 9 . 16 193 

Pamuk yasdık 1 aded 4,5 guruş 1314 137 

Pamukdan yasdık 1 aded 1 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Pamukdan yüz yasdığı 1 aded 3,5 guruş 1313 . 9 . 17 85 

şilte ma'a yasdık 1 aded 4 guruş 1314 137 

yasdık 1 aded 4 guruş 1313 . 1 . 15 65 

yasdık 1 aded 2,5 guruş 1313 . 6 . 16 77 

Yasdık 1 aded 3,5 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Yasdık 1 aded 7,5 guruş 1317 . 9 . 16 193 

Yasdık yüzü 1 aded 0 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Yasdık yüzü 1 aded 2,5 guruş 1313 . 9 . 17 85 

yatak 1 aded 25 guruş 1313 . 5 . 2 66 

yatak 1 aded 45 guruş 1313 . 7 . 21 75 

yorgan 1 aded 20 guruş 1313 . 1 . 15 65 

yorgan 1 aded 10 guruş 1313 . 1 . 23 62 

yorgan 1 aded 10 guruş 1312 . 12 . 19 43 

yüz yasdığı 1 aded 4 guruş 1313 . 6 . 16 77 

yüz yasdığı 1 aded 2,5 guruş 1313 . 6 . 16 77 

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi 

çul 1 aded 6,67 guruş 1313 . 3 . 2 54 

çul 1 aded 16,67 guruş 1312 . 12 . 19 43 

döşek 1 aded 16,67 guruş 1312 . 7 . 1 9 

keçe 1 aded 16,67 guruş 1312 . 7 . 1 9 

kilim 1 aded 33,33 guruş 1312 . 8 . 23 37 

kilim 1 aded 16,67 guruş 1312 . 8 . 29 34 

kilim 1 aded 20 guruş 1313 . 7 . 21 75 

köhne kilim 1 aded 10 guruş 1313 . 2 . 21 51 

yastık 1 aded 5 guruş 1313 . 3 . 2 54 

yastık 1 aded 5 guruş 1313 . 2 . 21 51 

yatak 1 aded 66,67 guruş 1313 . 2 . 26 52 

yorgan 1 aded 20 guruş 1313 . 3 . 2 54 

yorgan 1 aded 20 guruş 1312 . 8 . 23 37 

yorgan 1 aded 13,33 guruş 1313 . 2 . 21 51 

hasır 1 aded 2,5 guruş 1313 . 2 . 26 52 

keçe 1 aded 12,5 guruş 1313 . 3 . 2 54 

Yasdık yüzü 1 aded 19,25 guruş 1313 . 9 . 17 85 

yorgan 1 aded 25 guruş 1312 . 8 . 29 34 

Mahlût yasdık 1 aded 4,4 guruş 1313 . 9 . 17 85 

yasdık 1 aded 2 guruş 1312 . 7 . 1 9 

Yasdık 1 aded 2,4 guruş 1313 . 9 . 27 86 

yorgan 1 aded 10 guruş 1312 . 7 . 1 9 

Hasır 1 aded 1,83 guruş 1314 137 

hasır 1 aded 1,17 guruş 1313 . 1 . 16 46 

hasır 1 aded 1,167 guruş 1313 . 1 . 16 46 

Yasdık yüzü 1 aded 3,83 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Hasır 1 aded 1,5 guruş 1317 . 9 . 16 193 

Pike 1 deste 4,17 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Şali perde 1 aded 1,24 guruş 1317 . 9 . 16 193 

Basma perde 1 aded 1,94 guruş 1317 . 9 . 16 193 
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8. Muhtelif Ev E şyası Fiyatları 

Tablo 37: Muhtelif Ev Eşyası Fiyatları  

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi Sh. 

Boş sandık ma'a teneke   50 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Demir kürek   5 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Döşeme taşı   19 guruş 1313 . 9 . 27 86 

ip   5 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Đspermeçet kibriti   70 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Kilid   15 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Kürek   10 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Lanba fitili ma'a şişe   15 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Terazi   25 guruş 1313 . 9 . 27 86 

abacı âleti 1 aded 19 guruş 1313 . 7 . 21 75 

At rişmesi 1 aded 4 guruş 1315 . 1 . 12 145 

benefşe sabunu 1 zalıb 4 guruş 1312 . 7 . 26 24 

Boş çekmece 1 aded 4 guruş 1317 . 9 . 16 193 

çanta 1 aded 1 guruş 1313 . 6 . 16 77 

çekmece 1 aded 14 guruş 1313 . 6 . 16 77 

çekmece 1 aded 2 guruş 1312 . 12 . 20 42 

Çubuk tablası 1 aded ma'a fânûs 1 aded 4 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Demir arşun 1 aded 1 guruş 1317 . 9 . 16 193 

eczâya müte'allık çekmece 1 aded 1 guruş 1313 . 6 . 16 77 

Eski mibzer 1 aded 1 guruş 1313 . 9 . 17 85 

fânûs 1 aded 1 guruş 1313 . 2 . 5 56 

Fânûs 1 aded 2 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Gorçazen 1 aded 10 guruş 1315 . 1 . 12 145 

haleb sabunu 1 zalıb 1 guruş 1312 . 7 . 26 24 

hayme 1 aded 50 guruş 1312 . 12 . 19 43 

ip 1 aded 8 guruş 1313 . 2 . 26 52 

Đspirto takımı 1 aded 10 guruş 1314 137 

ispirto takımı 1 aded 4 guruş 1313 . 6 . 16 77 

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi Sh. 

Kakabe 1 aded 150 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Kavlık 1 aded 1 guruş 1315 . 1 . 12 145 

kâzî 1 top 10 guruş 1312 . 7 . 28 23 

kelpeten 1 aded 1 guruş 1313 . 1 . 23 62 

Kelpeten 1 aded 1 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Kese 1 aded 3 guruş 1313 . 9 . 17 85 

kevâre 1 aded 7 guruş 1312 . 12 . 20 42 

Kırbaç 1 aded 11 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Kırık ceviz sandığı 1 aded 25 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Köhne kürek 1 aded 6 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Köhne sako  1 aded 4 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Küçük çekmece 1 aded 15 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Küçük tekne 1 aded 1 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Lanba 1 aded 2 guruş 1313 . 9 . 27 86 

mangal 1 aded 17 guruş 1312 . 8 . 23 37 

Mangal 1 aded 3 guruş 1313 . 9 . 17 85 

matana 1 aded 5 guruş 1312 . 8 . 23 37 

mertek-i sandık 1 aded 25 guruş 1313 . 7 . 21 75 

Muskılı tenekesi 1 aded 2 guruş 1314 137 

na'al 1 aded 8 guruş 1312 . 7 . 26 24 

Nimi 1 aded 6 guruş 1315 . 1 . 12 145 

ocak demiri ma'a alt demiri 1 aded 0 guruş 1313 . 6 . 16 77 

sandık 1 aded 50 guruş 1312 . 7 . 26 24 

sandık 1 aded 14 guruş 1313 . 6 . 16 77 

sandık 1 aded 35 guruş 1313 . 7 . 21 75 

Sandık 1 aded 5 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Sandık 1 aded 66 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Sandık 1 aded 14 guruş 1313 . 9 . 17 85 



 386

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi Sh. 

Sandık 1 aded 10 guruş 1313 . 9 . 27 86 

sepet 1 aded 1 guruş 1312 . 12 . 20 42 

sıgara 1 aded 0 guruş 1313 . 6 . 16 77 

Soba 1 aded 10 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Şam'dân 1 aded 7 guruş 1314 137 

tekne 1 aded 15 guruş 1313 . 2 . 26 52 

Terazi 1 aded 25 guruş 1313 . 9 . 27 86 

terazi 1 aded 15 guruş 1312 . 12 . 20 42 

teşt 1 aded 30 guruş 1312 . 7 . 1 9 

teşt 1 aded 32 guruş 1313 . 2 . 5 56 

teşt 1 aded 35 guruş 1313 . 3 . 2 54 

teşt 1 aded 100 guruş 1312 . 8 . 23 37 

teşt 1 aded 30 guruş 1313 . 1 . 15 65 

teşt 1 aded 40 guruş 1313 . 1 . 23 62 

teşt 1 aded 30 guruş 1313 . 2 . 26 52 

teşt 1 aded 39 guruş 1313 . 6 . 16 77 

teşt 1 aded 35 guruş 1313 . 7 . 21 75 

Teşt 1 aded 30 guruş 1317 . 9 . 16 193 

teşt 1 aded 25 guruş 1312 . 12 . 19 43 

Tobra 1 aded 1 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Yazı takımı 1 aded 1 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Ateşlik 1 aded ,5 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Gazyağı 1 teneke 30 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Hammâm küpü 1 aded 2,5 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Kav çakmağı 1 aded 5,5 guruş 1315 . 1 . 12 145 

sepet ma'a kömür 1 aded 4 guruş 1312 . 12 . 20 42 

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi Sh. 

Teşt 1 aded 20 guruş 1313 . 9 . 27 86 

cacim 1 aded 13,33 guruş 1312 . 8 . 23 37 

Ciras kutusu 1 aded 1 guruş 1313 . 9 . 27 86 

gûşt-i siirdli 1  20 guruş 1312 . 7 . 1 9 

rub'iyye 1 aded 5 guruş 1312 . 7 . 26 24 

Tebeşir 1 deste 2,33 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Uskure 1 aded 5 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Zaraz 1 aded ,67 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Soba ma'a boru 1 aded 4 guruş 1314 137 

Divit 1 aded 3,33 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Emzik 1 aded ,33 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Eser-i cedîd kâğıdı 1 deste 17,5 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Bal mumu ile mertek mum 1 deste 3,14 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Şeytan şeridi 1 deste 2,5 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Gazyağı 1 aded 5 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Halkalı şişe 1 aded 7,27 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Kibrit 1 deste 1,54 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Cıgara kâğıdı 1 deste 14 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Mıh ma'a iğne 1 deste 2,33 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Matusa 1 top 5 guruş 1317 . 9 . 16 193 

Kola 1 deste ,79 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Tobra 1 aded 5 guruş 1313 . 9 . 27 86 

Kazvan sabunu 1 parça 1 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Makara 1 deste 1,5 guruş 1313 . 9 . 27 86 
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9. Mutfak E şyası Fiyatları 

Tablo 38: Mutfak Eşyası Fiyatları  
cinsi Mikdârı  Fiyâtı Tarihi Sh.  

Boş küp   15 guruş 1313 . 9 . 27 86 
çatal ma'a kaşık   1 guruş 1313 . 6 . 16 77 
Çay tabağı ma'a cezve ve tepsi   20 guruş 1314 137 
Fincan   15 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Kaşık   1 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Kavurma ma'a küp   40 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Sac   10 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Bakır tava 1 aded 6 guruş 1314 137 
Bakır tepsi 1 aded 33 guruş 1314 137 
Bakırdan ibrik 1 aded 30 guruş 1313 . 9 . 27 86 
bakraç 1 aded 15 guruş 1312 . 7 . 1 9 
bakraç 1 aded 20 guruş 1313 . 2 . 5 56 
bakraç 1 aded 8 guruş 1313 . 2 . 5 56 
bakraç 1 aded 15 guruş 1313 . 3 . 2 54 
bakraç 1 aded 5 guruş 1313 . 5 . 2 66 
bakraç 1 aded 6 guruş 1312 . 8 . 18 35 
bakraç 1 aded 15 guruş 1313 . 2 . 21 51 
bakraç 1 aded 12 guruş 1313 . 2 . 26 52 
bakraç 1 aded 17 guruş 1313 . 6 . 16 77 
Bakraç 1 aded 10 guruş 1313 . 9 . 17 85 
bakraç 1 aded 7 guruş 1312 . 12 . 20 42 
Boş kavurma küpü 1 aded 2 guruş 1313 . 9 . 17 85 
büyük kapak 1 aded 15 guruş 1313 . 2 . 5 56 
büyük kazan 1 aded 44 guruş 1313 . 2 . 5 56 
büyük kazan ma'a kapak 1 aded 60 guruş 1312 . 8 . 23 37 
büyük sahan 1 aded 11 guruş 1313 . 2 . 5 56 
büyük sini 1 aded 65 guruş 1313 . 2 . 26 52 
büyük sini 1 aded 28 guruş 1313 . 7 . 21 75 
büyük tava 1 aded 17 guruş 1312 . 8 . 23 37 
büyük tava 1 aded 19 guruş 1313 . 7 . 21 75 
Büyük tava 1 aded 12 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Büyük tencere 1 aded 25 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Çinkodan tas 1 aded 2 guruş 1315 . 1 . 12 145 
çömçe 1 aded 0 guruş 1312 . 12 . 20 42 
Desti 1 aded 1 guruş 1313 . 9 . 27 86 
dört gözden sefer tası 1 aded 30 guruş 1313 . 6 . 16 77 

cinsi Mikdârı  Fiyâtı Tarihi Sh.  
el süzgeci 1 aded 5 guruş 1312 . 8 . 18 35 
el süzgeci 1 aded 2 guruş 1312 . 8 . 23 37 
el süzgeci 1 aded 4 guruş 1312 . 8 . 29 34 
El süzgeci 1 aded 4 guruş 1313 . 9 . 17 85 
el süzgeci 1 aded 1 guruş 1312 . 12 . 20 42 
halkalı büyük kazan 1 aded 40 guruş 1313 . 3 . 2 54 
hammâm tası 1 aded 9 guruş 1313 . 1 . 16 46 
ibrik 1 aded 20 guruş 1313 . 3 . 2 54 
ibrik 1 aded 6 guruş 1312 . 8 . 18 35 
ibrik 1 aded 30 guruş 1313 . 2 . 21 51 
ibrik 1 aded 15 guruş 1313 . 2 . 26 52 
ibrik 1 aded 5 guruş 1313 . 5 . 13 66 
Đbrik 1 aded 7 guruş 1317 . 9 . 16 193 
kahve değirmeni 1 aded 4 guruş 1313 . 6 . 16 77 
Kahve takımı 1 aded 10 guruş 1314 137 
Kapaklı tas 1 aded 7 guruş 1314 137 
kaşık 1 aded 0 guruş 1313 . 6 . 16 77 
Kavurma küpü 1 aded 2 guruş 1313 . 9 . 17 85 
kavurma küpü 1 aded 2 guruş 1312 . 12 . 20 42 
Kavurma ma'a küpü 1 aded 10 guruş 1313 . 9 . 17 85 
kazan 1 aded 35 guruş 1313 . 1 . 15 65 
kazan 1 aded 20 guruş 1313 . 1 . 16 46 
kazan 1 aded 22 guruş 1313 . 1 . 20 49 
kazan 1 aded 15 guruş 1313 . 2 . 19 50 
kazgan 1 aded 20 guruş 1312 . 12 . 19 43 
kazgan 1 aded 20 guruş 1312 . 12 . 25 43 
kefkir 1 aded 2 guruş 1313 . 7 . 21 75 
Kırık küpe 1 teki 60 guruş 1315 . 1 . 12 145 
küçük havan 1 aded 11 guruş 1313 . 6 . 16 77 
küçük kapak 1 aded 2 guruş 1313 . 2 . 5 56 
küçük kazan 1 aded 21 guruş 1313 . 2 . 5 56 
küçük kazan 1 aded 15 guruş 1313 . 3 . 16 57 
küçük kazan 1 aded 7 guruş 1313 . 3 . 18 58 
küçük kazgan 1 aded 10 guruş 1313 . 1 . 13 44 
küçük küp 1 aded 1 guruş 1313 . 2 . 5 56 
küçük lengeri 1 aded 5 guruş 1313 . 1 . 13 44 
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cinsi Mikdârı  Fiyâtı Tarihi Sh.  
küçük sahan 1 aded 2 guruş 1313 . 2 . 19 50 
küçük sini 1 aded 12 guruş 1312 . 8 . 18 35 
küçük sini 1 aded 3 guruş 1313 . 1 . 16 46 
küçük sini 1 aded 8 guruş 1313 . 1 . 20 49 
küçük sini 1 aded 23 guruş 1313 . 6 . 16 77 
küçük tas 1 aded 1 guruş 1312 . 12 . 20 42 
küçük tas 2 aded ma'a süzgeç 1 aded 26 guruş 1313 . 2 . 5 56 
küçük tava 1 aded 3 guruş 1312 . 8 . 23 37 
küçük tava 1 aded 4 guruş 1312 . 12 . 20 42 
küçük tencere 1 aded 8 guruş 1312 . 12 . 20 42 
küçük tencere ma'a kapak 1 aded 6 guruş 1313 . 2 . 5 56 
küçük tencere ma'a kapak 1 aded 9 guruş 1312 . 12 . 20 42 
küp 1 aded 6 guruş 1313 . 1 . 16 46 
leğen 1 aded 15 guruş 1312 . 8 . 18 35 
leğen 1 aded 10 guruş 1313 . 1 . 13 44 
leğen 1 aded 12 guruş 1313 . 6 . 16 77 
lengeri 1 aded 10 guruş 1313 . 1 . 16 46 
lengeri 1 aded 10 guruş 1313 . 1 . 16 46 
lengeri 1 aded 5 guruş 1313 . 5 . 13 66 
oklava 1 aded 0 guruş 1312 . 12 . 20 42 
Sac 1 aded 5 guruş 1314 137 
sahan 1 aded 6 guruş 1313 . 2 . 5 56 
sahan 1 aded 8 guruş 1313 . 1 . 16 46 
sahan 1 aded 8 guruş 1313 . 2 . 19 50 
sahan 1 aded 3 guruş 1313 . 3 . 18 58 
Sahan 1 aded 5 guruş 1313 . 8 . 23 80 
sahan 1 aded 5 guruş 1312 . 12 . 19 43 
sahan 1 aded 2 guruş 1312 . 12 . 20 42 
sahan 1 aded 1 guruş 1312 . 12 . 20 42 
sahan 1 aded 10 guruş 1312 . 12 . 20 42 
sahan 1 aded 5 guruş 1312 . 12 . 25 43 
Satur 1 aded 4 guruş 1314 137 
sini 1 aded 16 guruş 1313 . 2 . 5 56 
sini 1 aded 35 guruş 1313 . 1 . 15 65 
sini 1 aded 15 guruş 1313 . 2 . 19 50 
sini 1 aded 15 guruş 1313 . 3 . 16 57 
sini 1 aded 8 guruş 1312 . 12 . 25 43 
Sofra yüzü 1 aded 6 guruş 1313 . 9 . 17 85 
sumaklık 1 aded 10 guruş 1313 . 3 . 18 58 
süzgeç 1 aded 20 guruş 1313 . 3 . 2 54 
süzgeç 1 aded 5 guruş 1312 . 8 . 18 35 

cinsi Mikdârı  Fiyâtı Tarihi Sh.  
süzgeç 1 aded 5 guruş 1312 . 8 . 23 37 
süzgeç 1 aded 6 guruş 1312 . 8 . 29 34 
süzgeç 1 aded 8 guruş 1313 . 7 . 21 75 
Süzgeç 1 aded 7 guruş 1313 . 9 . 27 86 
tabak 1 aded 16 guruş 1313 . 2 . 5 56 
tas 1 aded 3 guruş 1313 . 2 . 5 56 
tas 1 aded 4 guruş 1312 . 8 . 18 35 
tas 1 aded 5 guruş 1313 . 1 . 15 65 
tas 1 aded 5 guruş 1313 . 1 . 16 46 
tas 1 aded 5 guruş 1313 . 1 . 16 46 
tas 1 aded 3 guruş 1313 . 1 . 16 46 
tas 1 aded 5 guruş 1313 . 5 . 13 66 
tas 1 aded 2 guruş 1313 . 6 . 16 77 
Tas 1 aded 5 guruş 1313 . 8 . 23 80 
tas 1 aded 2 guruş 1312 . 12 . 20 42 
tas 1 aded 3 guruş 1312 . 12 . 25 43 
tas ma'a kapak 1 aded 8 guruş 1313 . 2 . 5 56 
tava 1 aded 5 guruş 1313 . 3 . 2 54 
tava 1 aded 3 guruş 1312 . 8 . 18 35 
tava 1 aded 4 guruş 1313 . 1 . 15 65 
tava 1 aded 5 guruş 1313 . 1 . 16 46 
tava 1 aded 5 guruş 1313 . 1 . 16 46 
tava 1 aded 15 guruş 1313 . 2 . 21 51 
tava 1 aded 3 guruş 1313 . 6 . 16 77 
tava 1 aded 8 guruş 1313 . 7 . 21 75 
Tava 1 aded 7 guruş 1313 . 8 . 23 80 
Tava 1 aded 10 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Tava ma'a kapak 1 aded 10 guruş 1313 . 9 . 17 85 
Tencere 1 aded 7 guruş 1314 137 
tencere 1 aded 19 guruş 1313 . 2 . 5 56 
tencere 1 aded 30 guruş 1313 . 5 . 13 66 
Tencere 1 aded 10 guruş 1313 . 8 . 23 80 
tencere ma'a kapak 1 aded 24 guruş 1313 . 1 . 16 46 
tencere ma'a kapak 1 aded 24 guruş 1313 . 1 . 16 46 
tenekeden çaydân 1 aded 0 guruş 1313 . 6 . 16 77 
Tepsi 1 aded 11 guruş 1313 . 9 . 17 85 
Tepsi 1 aded 15 guruş 1317 . 9 . 16 193 
Adi tas 1 aded 3,5 guruş 1313 . 9 . 17 85 
büyük kazan 1 aded 35 guruş 1313 . 3 . 2 54 
büyük tava 1 aded 15 guruş 1312 . 8 . 23 37 
büyük ve küçük tava 1 aded 15 guruş 1313 . 2 . 26 52 
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cinsi Mikdârı  Fiyâtı Tarihi Sh.  
Çorba tası ma'a kapak 1 aded 8,5 guruş 1313 . 9 . 17 85 
Desti 1 aded 1 guruş 1317 . 9 . 16 193 
güğüm 1 aded 27,5 guruş 1312 . 8 . 23 37 
kahve havanı 1 aded 2,5 guruş 1312 . 8 . 23 37 
kaşık 1 aded 2 guruş 1313 . 1 . 23 62 
kazan 1 aded 7,5 guruş 1313 . 5 . 2 66 
kazan 1 aded 15 guruş 1312 . 8 . 18 35 
kazan 1 aded 50 guruş 1312 . 8 . 23 37 
kazan 1 aded 17,5 guruş 1313 . 1 . 23 62 
Kazan 1 aded 50 guruş 1313 . 9 . 27 86 
kazgan ma'a kapak 1 aded 25 guruş 1312 . 8 . 29 34 
kırık küp 1 aded 2,5 guruş 1312 . 12 . 20 42 
küçük küp 1 aded 3 guruş 1313 . 2 . 26 52 
küçük küp 1 aded 3 guruş 1313 . 7 . 21 75 
küçük lengeri 1 aded 7,5 guruş 1312 . 8 . 23 37 
küçük lengeri 1 aded 2,5 guruş 1312 . 12 . 20 42 
küçük sini 1 aded 12,5 guruş 1313 . 2 . 26 52 
küçük sini 1 aded 5 guruş 1313 . 7 . 21 75 
küçük sini 1 aded 15 guruş 1312 . 12 . 19 43 
küçük tencere 1 aded 13,5 guruş 1313 . 6 . 16 77 
küçük ve büyük kazan 1 aded 27,5 guruş 1313 . 2 . 21 51 
küçük ve büyük lengeri 1 aded 8,5 guruş 1312 . 8 . 18 35 
küp 1 aded 7 guruş 1313 . 1 . 15 65 
küp 1 aded 5 guruş 1313 . 1 . 20 49 
Küp 1 aded 10 guruş 1317 . 9 . 16 193 
leğen 1 aded 8,5 guruş 1313 . 2 . 5 56 
leğen 1 aded 10 guruş 1312 . 8 . 23 37 
leğen 1 aded 10 guruş 1312 . 8 . 29 34 
leğen 1 aded 10 guruş 1313 . 1 . 16 46 
leğen 1 aded 10 guruş 1313 . 1 . 16 46 
leğen 1 aded 15 guruş 1313 . 2 . 26 52 
leğen 1 aded 15 guruş 1313 . 7 . 21 75 
lengeri 1 aded 7 guruş 1313 . 2 . 5 56 
lengeri 1 aded 7,5 guruş 1312 . 8 . 29 34 
Lengeri 1 aded 9,5 guruş 1317 . 9 . 16 193 
orta kazan 1 aded 17,5 guruş 1313 . 3 . 2 54 
sahan 1 aded 5 guruş 1313 . 2 . 5 56 
sahan 1 aded 5 guruş 1313 . 1 . 15 65 
sahan 1 aded 3,5 guruş 1313 . 1 . 20 49 
sahan 1 aded 5 guruş 1313 . 3 . 16 57 
sahan kapağı 1 aded 1 guruş 1313 . 2 . 5 56 

cinsi Mikdârı  Fiyâtı Tarihi Sh.  
sahan ma'a kapak 1 aded 6,5 guruş 1313 . 6 . 16 77 
sini 1 aded 25 guruş 1312 . 8 . 23 37 
sini 1 aded 7,5 guruş 1312 . 8 . 29 34 
sini 1 aded 10 guruş 1313 . 5 . 13 66 
Sini 1 aded 50 guruş 1313 . 9 . 27 86 
süzgeç 1 aded 15 guruş 1313 . 2 . 26 52 
tas 1 aded 2,5 guruş 1313 . 5 . 2 66 
tas 1 aded 5 guruş 1312 . 8 . 29 34 
tas 1 aded 1 guruş 1313 . 1 . 13 44 
tas 1 aded 1,5 guruş 1313 . 1 . 20 49 
tas 1 aded 4 guruş 1313 . 1 . 23 62 
tas 1 aded 5 guruş 1313 . 2 . 19 50 
tas 1 aded 4 guruş 1313 . 2 . 21 51 
tas 1 aded 5 guruş 1313 . 3 . 16 57 
tava 1 aded 3 guruş 1313 . 2 . 5 56 
Tencere 1 aded 15 guruş 1317 . 9 . 16 193 
tencere kapakları 1 aded 1 guruş 1313 . 2 . 5 56 
tencere ma'a kapak 1 aded 22,5 guruş 1312 . 8 . 23 37 
Büyük küp 1 aded 3,33 guruş 1313 . 9 . 17 85 
Çatal 5 aded ma'a kaşık 1 aded 2,67 guruş 1314 137 
kavurma küpü 1 aded 1,67 guruş 1312 . 8 . 23 37 
kavurma küpü 1 aded 2,33 guruş 1313 . 2 . 26 52 
kazan 1 aded 33,33 guruş 1312 . 7 . 1 9 
kazan 1 aded 33,33 guruş 1313 . 2 . 26 52 
küçük küp 1 aded 2,33 guruş 1313 . 2 . 5 56 
küçük küp 1 aded 1,67 guruş 1312 . 8 . 23 37 
küçük küp 1 aded 1,67 guruş 1313 . 1 . 16 46 
küçük küp 1 aded 1,67 guruş 1313 . 1 . 16 46 
küçük küp 1 aded 1 guruş 1312 . 12 . 20 42 
Küçük tencere 1 aded 10 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Küp 1 aded 7 guruş 1313 . 8 . 23 80 
lengeri 1 aded 10 guruş 1312 . 7 . 1 9 
lengeri 1 aded 15 guruş 1312 . 8 . 23 37 
sahan 1 aded 6,67 guruş 1313 . 3 . 2 54 
sahan 1 aded 8,33 guruş 1313 . 5 . 2 66 
sahan 1 aded 5 guruş 1312 . 8 . 18 35 
sahan 1 aded 8,33 guruş 1313 . 2 . 21 51 
Sahan 1 aded 3,33 guruş 1317 . 9 . 16 193 
sini 1 aded 8,33 guruş 1313 . 3 . 2 54 
tas 1 aded 3 guruş 1313 . 3 . 2 54 
tas 1 aded 3,67 guruş 1313 . 7 . 21 75 
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cinsi Mikdârı  Fiyâtı Tarihi Sh.  
tas 1 aded 1,33 guruş 1312 . 12 . 19 43 
büyük küp 1 aded 5 guruş 1313 . 2 . 5 56 
büyük küp 1 aded 5 guruş 1313 . 1 . 23 62 
Çay ve şerbet kadehleri 1 aded 1 guruş 1313 . 9 . 27 86 
kazan 1 aded 16,25 guruş 1313 . 7 . 21 75 
Küçük küp 1 aded 2 guruş 1317 . 9 . 16 193 
Küçük sini yani ketleri 1 aded 7,5 guruş 1313 . 9 . 27 86 
küp 1 aded 3 guruş 1312 . 12 . 20 42 
sahan 1 aded 10 guruş 1312 . 7 . 1 9 
Sahan ma'a kapak 1 aded 13 guruş 1313 . 9 . 17 85 
su destisi 1 aded ,5 guruş 1313 . 1 . 15 65 
tas 1 aded 5 guruş 1312 . 8 . 23 37 
tas 1 aded 5 guruş 1313 . 2 . 26 52 
Sahan 1 aded 6 guruş 1313 . 9 . 27 86 
kırık büyük küp 1 aded 1,67 guruş 1313 . 1 . 16 46 
kırık büyük küp 1 aded 1,67 guruş 1313 . 1 . 16 46 

cinsi Mikdârı  Fiyâtı Tarihi Sh.  
sahan 1 aded 8,33 guruş 1313 . 2 . 26 52 
Kâse 1 aded ,86 guruş 1313 . 9 . 27 86 
sahan 1 aded 1,71 guruş 1313 . 7 . 21 75 
tas 1 aded 2,14 guruş 1312 . 8 . 23 37 
kırık küp 1 aded 1,875 guruş 1313 . 2 . 5 56 
küp 1 aded 3,75 guruş 1312 . 8 . 29 34 
sahan 1 aded 12,5 guruş 1312 . 8 . 23 37 
küp 1 aded 6 guruş 1313 . 2 . 26 52 
Küp 1 aded 4 guruş 1313 . 9 . 27 86 
küp 1 aded 3,18 guruş 1313 . 7 . 21 75 
Ağaçdan kaşık 1 aded ,33 guruş 1313 . 9 . 17 85 
büyük küp 1 aded 3 guruş 1312 . 8 . 23 37 
Kaşık 1 aded ,25 guruş 1315 . 1 . 12 145 
Tas 1 aded ,43 guruş 1317 . 9 . 16 193 
Çay kutusu küçük ve büyük 1 aded 2,06 guruş 1313 . 9 . 27 86 

 

10. Muhtelif para ve mücevher fiyatları 

Tablo 39: Muhtelif Para ve Mücevher Fiyatları  

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi Sh. 

Altun küpe 1 çift 160 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Đstanbul altunu 1 aded 31 guruş 1315 . 1 . 12 145 

mâşâ'allâhda müte'allık yarım gâzî 1 aded 10 guruş 1312 . 7 . 28 23 

ayn-ı mecîdiye 1 aded 19 guruş 1312 . 7 . 28 23 

gâzî 1 aded 20 guruş 1312 . 7 . 26 24 

lira çereği 1 aded 25 guruş 1312 . 7 . 26 24 

mecîdiye 1 aded 23,5 guruş 1312 . 7 . 28 23 

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi Sh. 

üçer guruşluk metelik 1 aded 3 guruş 1312 . 7 . 28 23 

mecîdiye 1 aded 19 guruş 1313 . 6 . 16 77 

gâzî 1 aded 20 guruş 1312 . 7 . 28 23 

mecîdiye 1 aded 19 guruş 1313 . 7 . 21 75 

mâşâ'allâha müte'allık gâzî 1 aded 22,22 guruş 1312 . 7 . 28 23 

mecîdiye 1 aded 1,9 guruş 1312 . 7 . 28 23 

aynı lira-yı osmâni 1 aded 100 guruş 1312 . 8 . 18 35 
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11. Muhtelif Silah Fiyatları 

Tablo 40:  Muhtelif Silah Fiyatları  

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi Sh. 
Bıçak ma'a hançer   20 guruş 1315 . 1 . 12 145 
Bıçak ve keser   2 guruş 1314 137 
Çifte tüfek 1 aded 70 guruş 1315 . 1 . 12 145 
eski tüfenk 1 aded 6 guruş 1312 . 8 . 23 37 
hançer 1 aded 10 guruş 1312 . 7 . 1 9 
hançer 1 aded 20 guruş 1312 . 12 . 19 43 
Hançer kayışı 1 aded 2 guruş 1315 . 1 . 12 145 
Kılıç kayışı 1 aded 11 guruş 1314 137 
Silahlık 1 aded 25 guruş 1313 . 9 . 27 86 

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi Sh. 
Tüfek 1 aded 26 guruş 1315 . 1 . 12 145 
tüfenk 1 aded 50 guruş 1312 . 7 . 1 9 
tüfenk ma'a silahlık 1 aded 100 guruş 1312 . 12 . 19 43 
tüfenk ma'a silahlık 1 aded 100 guruş 1312 . 12 . 25 43 
Bıçak 1 aded 0 guruş 1313 . 9 . 17 85 
Rovelver ma'a fişek 1 aded 16,36 guruş 1315 . 1 . 12 145 
Rovelver 1 aded ma'a fişek 1 aded 6,9 guruş 1313 . 6 . 16 77 
       

 

12. Muhtelif Takı ve Süs E şyası Fiyatları 

Tablo 41: Muhtelif Takı ve Süs Eşyası Fiyatları  

cinsi mikdârı fiyâtı tarihi sh. 
Ayna büyük ve küçük   40 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Bez ve kehribardan ma'mûl yüzü 
 ve kehribar parçaları 
ve köhne telis ve hurdevât 

  23 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Entek darağı   10 guruş 1313 . 9 . 27 86 
mercân   8 guruş 1312 . 7 . 28 23 
Sıgara tabağı 4 aded 
ma'a fincan tabağı 1 aded 

  3,25 guruş 1313 . 9 . 17 85 

Tesbih boncuğu   6 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Abanosdan ma'mûl çevgan 1 aded 14 guruş 1315 . 1 . 12 145 
gözlük 1 aded 3 guruş 1313 . 6 . 16 77 
Gözlük 1 deste 10 guruş 1313 . 9 . 27 86 
gümüş bilezik 1 aded 27 guruş 1312 . 7 . 26 24 
Gümüş sâ'at 1 aded 150 guruş 1314 137 
gümüşden gerdânî 1 aded 30 guruş 1312 . 7 . 28 23 
gümüşden mâşâ'allâh 1 aded 50 guruş 1312 . 7 . 28 23 

cinsi mikdârı fiyâtı tarihi sh. 
Gümüşden yirmi beş miskâl bilezik 1 çift 93 guruş 1313 . 9 . 17 85 
gümüşden zencir 1 aded 40 guruş 1312 . 7 . 28 23 
Kapağı kırık sâ'at 1 aded 20 guruş 1315 . 1 . 12 145 
Misk kutusu 1 aded 1 guruş 1315 . 1 . 12 145 
sâ'at ma'a zincir 1 aded 120 guruş 1312 . 7 . 26 24 
sadriye 1 aded 5 guruş 1312 . 7 . 28 23 
Sıgara 2 aded ve tesbih 1 aded 2 guruş 1315 . 1 . 12 145 
Sıgara ağızlığı 1 aded 1 guruş 1317 . 9 . 16 193 
Sıgara tabağı 1 aded 2 guruş 1315 . 1 . 12 145 
Sinebend 1 aded 10 guruş 1315 . 1 . 12 145 
tarak 1 aded 3 guruş 1312 . 12 . 20 42 
Ayna 1 aded 12,5 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Ayna ve sıgara tabakları 1 aded 5 guruş 1315 . 1 . 12 145 
Şemsiye ma'a kılıf ve erik ağacından 
ma'mûl çubuk 

1 aded 7,5 guruş 1315 . 1 . 12 145 

Yüzük 1 aded 1 guruş 1313 . 9 . 27 86 
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13. Yiyecek fiyatları 

Tablo 42: Yiyecek Fiyatları  

cinsi Mikdârı Fiyâtı Tarihi Sh. 
Badem şekeri   20 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Kahve   150 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Leblebi   25 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Makarna   100 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Nohud şekeri   20 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Şeker   167 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Şeker   50 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Tuz   10 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Badem 1 batman 10 guruş 1315 . 1 . 12 145 
bal 1 batman 22 guruş 1312 . 12 . 20 42 
basdık 1 kıyye 1 guruş 1312 . 8 . 29 34 
basdık 1 kıyye 2 guruş 1312 . 12 . 20 42 
döğme-i siirdî 1 aded 50 guruş 1313 . 7 . 21 75 
petek 1 aded 5 guruş 1313 . 7 . 21 75 
Yağ depmesi 1 aded 15 guruş 1313 . 9 . 27 86 
badem 1 kıyye 2,5 guruş 1312 . 12 . 20 42 
Döğme 1 ölçek 10 guruş 1313 . 9 . 27 86 
Bal 1 batman 2 guruş 1315 . 1 . 12 145 
basdık 1 batman 7,33 guruş 1312 . 12 . 20 42 
Darçın 1 kıyye 5 guruş 1313 . 9 . 27 86 
incir 1 batman 4 guruş 1313 . 2 . 5 56 
kavurma 1 kıyye 3,67 guruş 1312 . 8 . 23 37 
Kestane 1 hisse 1,67 guruş 1315 . 1 . 12 145 
Badem içi 1 kıyye 6,25 guruş 1313 . 9 . 27 86 
peynir 1 küp 10 guruş 1313 . 2 . 5 56 
betmez 1 batman 5 guruş 1312 . 8 . 29 34 
döğme 1 batman 5 guruş 1312 . 8 . 23 37 
incir 1 batman 4,8 guruş 1312 . 12 . 20 42 
tuz 1 batman 3 guruş 1312 . 8 . 29 34 
dakîk 1 batman 5 guruş 1312 . 8 . 29 34 
un 1 batman 3,33 guruş 1313 . 7 . 21 75 
kuru incir 1 batman 4,29 guruş 1312 . 8 . 29 34 
Leblebi 1 batman 3,125 guruş 1313 . 9 . 27 86 
dakîk 1 batman 5 guruş 1312 . 8 . 23 37 
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EK 4: ŞER‘ĐYYE SĐCĐLĐNDEN ÖRNEK SAYFALAR 

1. S.Ş.S. Defterinin 1. Sayfası 
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2. Rahmiye Medresesi Vakfiyesi 1 

 

                                                           
1 S.Ş.S., numara: 420, s. 186 vd. 
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EK 5:  B ĐTLĐS SÂLNÂMES ĐNE GÖRE 1316'DA S ĐĐRT 
LĐVÂSI ĐDÂRÎ TEŞKĐLÂTI 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Bitlis Vilâyet Sâlnâmesi , sene: 1316, s. 240-248 
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