


OSMANLI İDARÎ TEŞKİLÂTININ KAYNAKLARI

Şehzâde Dîvânı Defterleri

Feridun M. Emecen
Zekai Mete

Arif  Bilgin

www.tuba.gov.tr



Şehzâde Dîvânı Defterleri

Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Dizisi: 6

Hazırlayanlar
Feridun M. Emecen (Prof. Dr.)
Zekai Mete (Doç. Dr.)
Arif Bilgin (Prof. Dr.)

Editörler
Abdulkadir Özcan (Prof. Dr.)
H. Ahmet Arslantürk (Doç. Dr.)

ISBN: 978-9944-252-87-4
Ankara, 2017

Yayın Sürecinde Emeği Geçenler
Ahmet Üstüner (Dr.)

Tasarım ve Uygulama
Murat Acar

Proje Sorumlusu (TÜBA Başkanı)
Ahmet Cevat Acar (Prof. Dr.)

Proje Yayın Kurulu
Atilla Bir (Prof. Dr.)
Derya Örs (Prof. Dr.)
Erhan Afyoncu (Prof. Dr.)
Hüseyin Gazi Topdemir (Prof. Dr.)
Hüseyin Sarıoğlu (Prof. Dr.)
M. Fatih Andı (Prof. Dr., Proje Yürütücüsü)
Muhittin Macit (Prof. Dr.)
Mustafa Çiçekler (Prof. Dr., Proje Yürütücüsü)
Mustafa Kaçar (Prof. Dr.)

Proje Yayın Koordinatörleri ve Danışmanları
H. Ahmet Arslantürk (Doç. Dr.)
Cahid Şenel (Yrd. Doç. Dr.)

Proje İdari İşler Sorumlusu
Duygu Coşkun

Baskı
Ses Reklam Paz. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mebusevleri Ayten Sk. 28/7 Çankaya - ANKARA

© Türkiye Bilimler Akademisi 2017
Bu kitabın tüm yayın hakları saklıdır.
Yayıncının izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.

Kullanılan görsellerin yayın izinleri ile ilgili  
maddi-manevi sorumluluklar eseri hazırlayanlara aittir.

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
Piyade Sokak - No: 27 Çankaya - Ankara
bilimklasikleri@tuba.gov.tr
0 312 442 29 03
www.tuba.gov.tr

www.tuba.gov.tr



OSMANLI İDARÎ TEŞKİLÂTININ KAYNAKLARI

Şehzâde Dîvânı Defterleri
MANİSA ŞEHZÂDE SARAYI DÎVÂNI (1544-1594)

Feridun M. Emecen
Zekai Mete

Arif  Bilgin

www.tuba.gov.tr



www.tuba.gov.tr



Büyük gelecekler, büyük geçmişlerin bilgi ve birikimi üzerine inşa 
edilir.

Türkiye, ihtişamlı bir medeniyetin ve zengin bir tarihin meydana 
getirmiş olduğu büyük bir birikimin varisidir. Kökleri bilime, 
bilgiye, hikmete ve irfana dayanan bu birikim, ülkemizin gele-
ceğinin inşası gayretlerinde de en önemli referansımız olmalıdır. 
Bu büyük birikimden yararlanmadığımız takdirde, geçmişimizi 
“müzelik bir emtia”ya dönüştürürüz, sağlıklı bir gelecek inşa 
edemeyiz.

Zira tarih, sadece geçmişte olup biten değil, aynı zamanda bugü-
ne kalan, yarına da aktarılacak olandır. Milletler tarihte yalnızca 
geçmişlerini değil, geleceklerini de ararlar. Geçmişiyle barışama-
yan, tarihini yorumlayamayan, ecdadına yabancılaşan milletler, 
sağlıklı bir gelecek inşa edemezler.

Çağımıza ve geleceğe yapacağımız etki bakımından, sahip oldu-
ğumuz zengin mirası yeniden ve daha güçlü biçimde harekete 
geçirmemiz gerekiyor. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 
yürütülen “Türk-İslâm Bilim ve Kültür Mirası Projesi”ni, işte bu 
amaca yönelik bir çalışma olarak değerlendiriyorum.

Proje kapsamında, sosyal bilimler, İslâmî ilimler, Türkiyat, sağ-
lık ve tabiat bilimleri ve teknik bilimler alanlarında hazırlanan 
eserlerin, bilim ve kültür hayatımıza kazandırılmasını takdirle 
karşılıyorum.

Bu vesileyle, eserlerin müelliflerini rahmet ve şükrânla yâd ediyor, 
projenin hayata geçirilmesinde görev alan bilim adamlarımız ile 
TÜBA mensuplarını kutluyorum.

Recep Tayyip Erdoğan
T.C. Cumhurbaşkanı
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Takdim

Toplumların gelişme ve kalkınmasında bilimsel ve teknolojik 
çalışmalar, belirleyici bir role sahip bulunmaktadır. Yeni bilim ve 
teknoloji yatırımlarının gerçekleştirilmesi yanında sahip olunan 
bilimsel ve kültürel birikim ve mirastan yararlanılması, bunun 
için de söz konusu mirasın gün ışığına çıkarılması büyük önem 
taşımaktadır.

Mensubu olduğumuz Türk-İslâm medeniyetinin insanlığın 
bilimsel, teknik ve kültürel birikim ve gelişimine önemli katkı-
ları bulunmaktadır. Bununla birlikte, medeniyetimizin bilim ve 
kültür tarihindeki önemli başarıları ve katkılarının, egemen Batı 
merkezli bakış açısının da etkisiyle, yeterince görünür ve bilinir 
olmadığı bir gerçektir. Bu durum, tarihimizle övünmenin ötesin-
de hepimize bu zengin mirasın değerlendirilmesi konusunda yeni 
görevler yüklemektedir.

Türk-İslâm medeniyetine ait eserlerin gün ışığına çıkarılarak 
bilim ve kültür dünyası ile gelecek kuşakların istifadesine su-
nulması; bilim, ar-ge ve yenilikçilik konusundaki amaçlarımızın 
gerçekleştirilmesi için gerekli birikim, özgüven ve motivasyona 
değerli katkılar sağlamayı içeren önemli bir millî görevin yeri-
ne getirilmesini ifade etmektedir. Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) tarafından başlatılan “Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası 
Projesi”, bu konuda atılmış önemli bir adımı oluşturmaktadır.
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Matematik, astronomi, tarih, coğrafya, edebiyat, felsefe gibi 
alanlardan seçilmiş birçok ünlü İslâm âlimi/düşünürü/yazarı 
tarafından hazırlanan eserleri bilim ve kültür dünyasına kazan-
dırmayı amaçlayan bu proje, Türk-İslâm medeniyetinin bilim 
ve kültür literatürüne katkısını daha görünür ve yararlanılır hale 
getirecektir.

TÜBA mensuplarını bu değerli proje için tebrik ediyorum. 
Eserlerin yazarlarını hayırla yâd ediyor, eserlerin hazırlanması 
ve yayımlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 
Projenin bilim ve kültür hayatımıza yararlı olmasını temenni 
ediyorum.

Dr. Faruk Özlü
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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Sunuş

Günümüzde bilim ve yenilikçilik, ulusal kalkınma ile uluslararası 
rekabette göreli üstünlük sağlamada belirleyici stratejik faktörler 
haline gelmiştir. Toplumların bilim ve yenilikçilik performansı 
açısından, toplumda bilimin, bilimsel düşünce ve yaklaşımların 
önemsenmesi, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması ile gençlerin 
bilim ve araştırma alanına yönlendirilmesi, özel bir öneme sa-
hiptir. Bu hususlar, dünyadaki muadilleri gibi Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) bakımından da öncelikli amaç ve görevler 
arasında yer alır.

Bilim ve yenilikçilik performansı, güncel imkan ve kaynaklar 
yanında tarihsel birikim ve mirasın değerlendirilmesini de gerek-
tirir. Millet olarak, önemli bir bölümü gün ışığına çıkarılmayı ve 
değerlendirilmeyi bekleyen zengin bir bilim ve kültür mirasına 
sahip bulunuyoruz. Bu mirasın daha görünür ve yararlanılır 
kılınması, bugünkü ve gelecekteki performansımız ve ulusal he-
deflerimize ulaşmamız açısından büyük önem taşımaktadır.

Tarihsel birikim ve mirasın ortaya çıkarılması ve değerlendiril-
mesi, diğer yararları yanında, başarılı bir performans için gerekli 
özgüven ve motivasyona yapacağı katkı bakımından da büyük 
önem taşır. Uluslararası yarışta son iki yüzyıldır ve günümüzdeki 
göreli konumumuz ile geleceğe yönelik yüksek amaçlarımız dik-
kate alındığında, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlıklı bir ben-
lik/kimlik ve özgüven inşası ile güçlü bir motivasyon ikliminin 
oluşturulmasına gerek olduğu ve bu konuda her Türk vatandaşı 
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ve kurumunun katkı ve destek sağlamasının ulusal bir görev ol-
duğu açıktır.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, Akademimiz ta-
rafından bu düşünceler doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı’nın 
mali desteğiyle 2014 yılında başlatılmıştır. Proje ile, Türk-İslâm 
medeniyeti havzasında, fen, mühendislik, Türkiyat, sosyal bilim-
ler, dinî ilimler gibi alanlarda eski-farklı Türk lehçeleri ile diğer 
dillerde üretilmiş, uzman bilim insanlarımızca seçilen 100 eserin, 
imkân ve ihtiyaca göre transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/veya ter-
cümesi yapılarak yayımlanması yoluyla bilim ve kültür âleminin 
ve gelecek kuşakların istifadesine sunulması hedeflenmiştir.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, çok sayıda pay-
daşın doğrudan ve dolaylı katkı ve desteklerinin eseridir.

Öncelikle, bilime ve projeye verdikleri çok değerli destek için 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a kalbî şük-
ranlarımızı arz ediyorum.

Bugüne kıyasla oldukça kısıtlı koşullarda bu eserleri kaleme alan 
bilim ve kültür tarihimizin kahramanlarını rahmet ve şükranla 
yad ediyorum. Bu eserlerin çoğaltılması, saklanması ve bugüne 
ulaşmasında rol alan isimsiz kahramanları da saygıyla anıyorum. 
Eserlerin transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/veya tercümesi ve 
tahlilini yaparak günümüzün ve geleceğin okuyucu ve araştırma-
cılarına ulaşmasını sağlayan bilim insanlarımıza müteşekkiriz. 
Yayına hazırlık ve basım sürecinde rol alan üyelerimiz, bilim 
insanlarımız ve çalışanlarımız ile projeye katkı sağlayan tüm pay-
daşlarımıza da teşekkür ediyorum.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi’nde yayımlanan 
eserlerin medeniyet ihyası/inşası süreci ile milletimizin bilim 
alanında ve topyekün gelişimi bakımından yararlı olmasını di-
liyorum.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
TÜBA Başkanı
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Önsöz

Bu çalışma Osmanlı arşivinde tesbit edilen ve ünik sayılabilecek bir özellik 
taşıyan Osmanlı şehzadelerinin idarecilik yıllarına ait zamanımıza intikal eden 
defterlerin neşir ve kısa değerlendirmesini ihtiva etmektedir. XVI. yüzyılın 
sonlarına kadar saltanat makamındaki hükümdarın erkek çocukları belli bir 
yaşa geldiklerinde önceden belirlenmiş bölgelere idareci olarak yollanıp ileride 
muhtemel saltanatları için bir nevi “staj” yaparlardı. Osmanlı sisteminde uygu-
lanagelen bu anlayış ileride tahta geçecek olan şehzadeye büyük bir tecrübe ka-
zandırır, taşradan edinilen bu birikim, payitahta taşınarak bir ölçüde taşra-baş-
kent ilişkisinin ve etki alanının mahiyetini belirlerdi. Şehzadeler bulundukları 
bölgenin bir ölçüde normal idarecilerine (yani sancakbeyi, beylerbeyi) nispetle 
yetki itibarıyla merkezle olan bağlarında daha tesirli bir önceliğe sahiptiler. 
Onların bu idarecilikleriyle ilgili oluşan bürokratik müesseselerin ve buralarda 
ortaya çıkan resmî kayıtların şüphesiz bütün bu ilişkiler ağını anlamak bakı-
mından ayrı bir önemi vardır.

Taşrada oluşan bu resmi evrak ve defterlerin nerede olduğu konusu tarihçile-
rin zihnini kurcalayan meselelerden biri durumundaydı. İyi bir tesadüf  eseri 
olarak yaptığım çalışmalar sırasında bu zamana kadar “keşfedilmemiş” daha 
doğrusu “tanımlanmamış” bir halde Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin muhte-
lif  tasniflerine dağılmış bu tür taşra bürokrasisine ait bir defter serisini tesbit 
edebilmiştim. Bu husustaki ilk bilgileri bir makale haline getirip yayımlamış, 
ardından da bazı defter parçaları üzerinde neşriyat yapmış, bu şekilde söz 
konusu defterleri tanıtmaya çalışmıştım. Bunların bir araya getirilerek tam 
metinlerinin araştırmacıların istifadesine sunulmak üzere bugünkü harflere 
çevrilmesi ve tasnifli bir edisyonunun gerçekleştirilmesi uzun zamandır düşün-
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düğüm bir konuydu. Ancak defterlerin hacmi tek bir kişinin bu işin üstesinden 
gelmesini zorlaştırıyordu ve bu bakımdan neşir projesini değerli meslektaşlarım 
Zekai Mete ve Arif  Bilgin ile paylaşarak onların da katkılarıyla “hayata geçir-
meye” karar verdik. Ancak her birimizin türlü meşguliyetleri projenin biraz 
yavaş ilerlemesine sebep olduysa da sonunda Türkiye Bilimler Akademisi’nin 
teşvikleriyle çalışmalarımızı tamamlamak imkânını yakaladık.

Bu defterlerin tanıtımı yanında şehzadelerin idari tasarrufları ve yetkileri, 
defterlerdeki konular hakkında daha önce tarafımdan kaleme alınan iki ma-
kaleden istifade edilerek defterlerin hangi çerçeve içinde değerlendirilmesi 
ve nasıl anlaşılması gerektiğini vurgulamaya çalıştık. Böylece ortaya çıkan bu 
neşriyatın yeni konuların keşfine ve farkına varılmasına vesile teşkil edeceğini 
umuyorum. Metinler dikkatle incelendiğinde bu anlamda çok farklı bilgilere 
erişileceği kanaatini taşımaktayım. Bunların neler olabileceği konusuyla ilgili 
bir-iki örneği ileride giriş kısmındaki yazılarda görmek mümkündür.

Nihayet bu kitabın ortaya çıkmasındaki büyük katkılarından dolayı öncelikle 
iki meslektaşıma sonsuz şükranlarımı sunarım. Ayrıca böylesine bir işi üstlenen 
Akademi yetkililerine de teşekkürü borç bilirim.

Feridun M. Emecen

14 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I
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Kısaltmalar

b. bin

B. Receb

Ca. Cemâziye’l-evvel/Cumâde’l-ûlâ

C. Cemâyize’l-âhir/Cumâde’l-âhir

L. Şevvâl

m. mezbûr

M. Muharrem

N. Ramazan

Ra. Rebî‘u’l-evvel/Rebî‘u’l-ûlâ

R. Rebî‘u’l-âhir

S. Safer

s. sayfa

Ş. Şa‘bân

Za. Zilka‘de

Z. Zilhicce
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Giriş

Şehzadeler ve Taşra Idaresi

Osmanlı Devletinin en karakteristik özelliklerinden biri adını kurucusundan 
alan tek bir hanedanın İslam tarihinde örneklerine rastlanmayacak dereceler-
de uzun süre hükümran olmasıdır. Bu tek hanedan yani “Âl-i Osman”, altı asır 
boyunca bütün tebaası nezdinde kabul gören, meşruiyeti neredeyse hemen he-
men hiç tartışılmayan eşine pek az rastlanır bir siyasi hakimiyet tesis etmiştir. O 
kadar ki tebaa, idareci, asker ve ilmiye sınıfî hep birlikte hanedanın başındaki 
fiili icrada bulunan padişahı tahtından indirebilir, hatta idamını bile sağlaya-
bilir, ailenin bir başka üyesini tahta çıkarabilir, fakat “Âl-i Osman”ın bizatihi 
kendisinin meşruiyetini, fevkalade şartlar muvacehesinde alternatif  aile ve 
rejim modelleri bazı kaynaklara da yansımış bulunan istisna dönemlerinin çok 
zayıf  vurguları hariç, pek sorgulamaz ve tartışmazlar1. Bu durum hiç şüphe 
yok ki, hanedanın altı asır boyunca genel görünüşünün temellerini sağlam şe-
kilde atmasını sağlayacak bir takım meşruiyet araçlarını şaşırtıcı bir bilinçlilikle 
ikame etmiş olmasından kaynaklanmıştır. Çoğu XV. asırda kaleme alınmış ilk 
Osmanlı kronikleri, bu bilinci destekleyen çeşitli anekdotlar ve ideolojik altya-
pılarla doludur. Mesela ilk Osmanlı tarihçisi sayılan Ahmedî (ö.815/1412-13), 
yüksek İslami kalıplar çerçevesinde “gaza” ideolojisini hanedanın en tipik ayırt 
edici ve yükseltici özelliği olarak tasarlarken, adalet, tebaanın hukukuna ria-
yet gibi “ebedi devlet/hanedan” anlayışının vazgeçilmez hukuki uygulamalarına 

1 Bunlar için bk. F. Emecen, “Osmanlı Hanedanına Alternatif  Arayışlar”, Osmanlı Klasik Çağında 
Hanedan, Devlet ve Toplum, İstanbul 2011, s. 37-60. 
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gösterilen hassasiyet vurgusunun da öncülüğünü yapıyordu2. Daha sonraki 
ideologlar, hanedanın bu bilincinin iki ana kaynaktan beslendiğini öne sürdü-
ler: Bunlar Orta-Asya Türk-Moğol geleneklerine dayanan egemenliğin ilahî 
güçlerce seçilmiş bir aileye verilmesi anlayışı ile İslami siyaset telakkisi idi3. Bu 
iki yönlü ilahi teyidin zaman içerisinde hanedan tarafından çeşitli kalıplaşmış 
ritüellerle desteklenip tebaası nazarında meşruiyet araçları olarak yerleşecek 
raddelerde öne çıkarılmasının altında da kökleri daha derinlere inen bu tarihî/
siyasî tecrübe yatıyordu. Kısaca Osmanlı hanedanı toplu bir tavır sergiliyor, 
mutlak iktidarı paylaşma yönünde benzeri devlet oluşumlarından çok daha 
farklı bir anlayışı benimsiyor, iktidarın dağılmaması için hanedan üyelerini 
sürekli kontrol altında tutan mekanizmalar geliştiriyordu. Bunlardan biri, 
eski Türk-İslam devlet an’anesinin kısa ömürlü hanedan/devlet oluşumuna 
yol açacak olan ülkeyi hanedan mensuplarına paylaştırma (Ülüş geleneği: bu 
gelenek idari bir tasarrufu öngörüyordu, fakat pratikte öyle olmadı) anlayışının 
yerine, söz konusu uygulamaya en azından ilk üç asır boyunca daha mutedil 
bir çözüm bularak, hatta kendisinden fedakârlık ederek yeni bir şekle getirme 
yolunu benimsemiş olmalarıydı. Bunun ilk ayağını, tahta vâris olabilecek hane-
dan mensubu şehzadelerin taşraya yollanıp idarecilik yapmaları; ikinci ayağını 
ise özellikle Ankara Savaşı (1402) sonrası Fetret döneminin getirdiği tecrübenin 
ışığında “kardeş katli” şeklinde formüle edilen Fâtih Sultan Mehmed’in taht 
veraseti konusundaki radikal çözümü oluşturuyordu4. XVI. asrın sonlarına 
kadar sürecek her iki sistem, müteakip asırdan itibaren tamamıyla bir tarafa 
bırakılarak “merkezî hanedan” modeline geçilecektir. Bu bakımlardan şehzadele-
rin taşradaki idari faaliyetleri, şehir-payitaht ilişkisinin halka yansıyan yönleri, 
hepsinden önemlisi kent gelişimine katkıları, Osmanlı veraset sisteminin “taşra 
modeli”nin tipolojisi açısından hayli önemlidir.

İlk Osmanlı kroniklerinin geç tarihli bilgileri, Osmanlı beyliğinin oluşum süre-
cinde, hanedan üyelerinin ülkenin diğer kesimlerinde idareci olarak bulunduk-
larını gösterir. Bu durum eski Türk-İslam devleti ananesinin bir yansımasıydı 

2 Ahmedî, İskendernâme: Dâstân ve Tevârih-i Müluk-ı Âl-i Osman, nşr. N. Atsız, (Osmanlı Tarihleri, I, İs-
tanbul 1949 içinde), s.8-25. Ayrıca eser hakkında değerlendirmeler için bk. K. Sılay, “Ahmedi’s 
History of  the Otoman Dynasty”, Journal of  Turkish Studies, sy. 16 (1992), s. 129-200; P. Fodor, 
“Ahmedi’s Dasitan as a Source of  Early Ottoman History”, Orientalia Hungaricae, sy. 38 (1984), s. 
41-54.

3 H. İnalcık, “Osmanlılarda Saltanat Verâseti Usulü ve Türk Hakimiyet Telakkisiyle İlgisi”, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dergisi, XIV (1959), s. 69-94.

4 M. Akman, Osmanlı Devletinde Kardeş Katli, İstanbul 1997.
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ve bir bakıma “ülüş sistemi”ne, yani memleketin hükümdarın oğulları arasında, 
merkezî görünüşü koruyarak idarî açıdan paylaştırılması esasına dayanıyordu. 
Fakat bu uygulama Osmanlı hanedanı tarafından dikkat çekici bir biçimde 
değiştirildi. Yani hükümdar sağlığında ülkeyi oğulları arasında merkezin gü-
cünü sarsacak derecede paylaştırmadı ve tahta kimin geçeceğini de önceden 
belirlemedi. Bununla birlikte hanedan mensubu şehzadeler, babalarının sağlı-
ğında daha ziyade sınır bölgelerine tayin edildiler ve böylece onların taşrada 
idari tecrübe kazanmaları, ileride taht için kuvvetli bir aday olmaları beklendi. 
Bu paradoksal şekilde bir taraftan merkezi idarenin gücünü ortaya koyarken 
diğer taraftan taşrada filizlenen taht iddiacısı konumuna gelen şehzadelerin 
merkezi otoriteyi sarsmaları anlamına geliyordu. Fakat her ne olursa olsun yine 
de bu durum eski veraset geleneğine nispetle daha anlayışlı ve merkezi idareyi 
öne çıkaran bir tarzı öngörüyordu. Saltanat bir ölçüde sancak merkezlerindeki 
ikametleri sırasında gösterecekleri başarılarla kendilerine açılıyordu. Tabii ki 
tahta kuvvetli aday olmak için sadece sınır boylarında başarı göstermek yet-
miyordu. Merkezi idarede askeri kesim ve yüksek dereceli idarecilerin desteği 
de son derece belirleyici idi. Birçok defa merkez dışında ülkenin farklı bölgele-
rindeki şehzadeler arasında açık yahut gizli taht mücadelesi eksik olmuyordu. 
Bu mücadeleler zaman zaman doğrudan payitahtı hedefleyen çok ciddi bo-
yutlara ulaşabiliyor, önemli bir tehdit oluşturuyor; bazen komşu devletlerdeki 
rehin olarak tutulan yahut saltanat kavgasını kaybederek bu devletlere sığınan 
hanedan mensupları doğrudan Osmanlı saltanatı için büyük bir tehlike de 
yaratabiliyorlardı. Bizans imparatorluğu, tarih sahnesinden silinene kadar bu 
kabil şehzadeleri elinde daima koz olarak bulundurduğu5 gibi, daha uzakta 
Balkanlar’daki yayılma sırasında Macarlara sığınmış olan bazı şehzadeler6 de 
önemli problemlere yol açabiliyordu. Daha geç dönemde Memlüklere ve hatta 
doğu dünyasında Osmanlılar için büyük bir dini ve siyasi tehdit oluşturan Sa-
fevilere sığınanlar dahi görülüyordu7.

5 Bu hususta Bizans tarihlerinde pek çok örneğe rastlanır. Bunlardan en dikkat çekici olanı, İstanbul 
kuşatması sırasında Orhan adlı bir şehzadenin Bizanslıların yanında Osmanlılara karşı şehrin 
savunmasına yardımcı olmasıdır (Dukas, Bizans Tarihi, trc. V. Mirmiroğlu, İstanbul 1956, s. 143-
144, 185-186).

6 Mesela II. Kosova savaşına Macarların yanında katılan Davud Bey örnek olarak gösterilebilir: bk. 
Fr. Babinger, “Dâwûd-Celebi, ein osmanischer Thronbewerber des 15. Jahrhunderts”, Aufzätze 
und Abhandlungen zur Geschichte, I (München 1962), s. 329-339.

7 Memlük sarayında zaman zaman Osmanlı şehzadelerin barındığı bilinmektedir. Buraya geçici 
olarak sığınan Cem Sultan dışında, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Kahire’de bir 
Osmanlı şehzadesi yaşıyordu: Mercidabık savaşı sırasında bu şehzade Kansu (Kanısav) Gavri’nin 
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Bütün bu olumsuz gibi görünen uygulamalara rağmen devletin bekası için 
eski ülüş sistemi benimsenmemiş, bunun yerine ondan ince çizgilerle ayrılmış 
bir anlayış yerleştirilmişti. XVII. yüzyıl başlarına kadar da hanedan mensubu 
şehzadelerin taşraya yollanmaları prensibinden taviz verilmemişti. Fakat XVI. 
yüzyıl ortalarında Kanuni’nin oğulları Selim ile Bayezid arasındaki müca-
dele dolayısıyla sistemde küçük fakat radikal sonuca götürecek bir değişiklik 
yapılmış, veliaht konumundaki büyük şehzade için tek bir taht sancağı veya 
merkezi tespit edilmişti. Ayrıca XVI. asrın başlarından itibaren de şehzadele-
rin faaliyetleri daha sıkı merkezi denetlenmeye alınmaya çalışılmış, bir takım 
kontrol mekanizmaları kurulmuştu. Bu durum şehzade lalaları ve yine genel-
likle oğullarının yanında bulunan valideleri vasıtasıyla gizli veya açık şekilde 
gerçekleştiriliyordu. Her ne olursa olsun bütün problemlerine rağmen taşrada 
merkezî hanedanın bir temsilcisinin bulunması halk ve idareciler arasındaki 
bağın farklı bir cephesini ortaya koyması yanında XVII. yüzyılda giderek 
yalnızlaşacak olan hanedanın merkez dışı görüntüsünü destekleyen farklı bir 
meşruiyet aracı olarak son derece önemlidir. Bu durumda şehzadelerin tayin 
edildikleri sancak merkezleri, bunların özellikleri, buradaki faaliyetlerinin nite-
liği ve bir bakıma merkezin taşradaki minyatür örneği olarak hanedanı nasıl 
temsil ettikleri, merkez dışı taşra idaresinin farklı ve pek üzerinde durulmamış 
yönünü oluşturur. Ayrıca Osmanlı siyasi yapısını sistemleştirme çabaları için 
yeni yaklaşım tarzlarını destekleyebilir yahut mevcut nazariyeleri belirli bir 
yere oturtabilir.

Bu çerçevede tarihî sürece göz atarsak, beylikten devlete geçişte, özellikle Batı 
Anadolu Türkmen beyliklerinin ilhakı ve buraların birer sancak haline getiril-
mesiyle hanedan mensuplarının yeni ilhak edilmiş bu topraklarda idarecilik 
yapmak üzere yollanmaları uygulamasının başlatıldığı söylenebilir. Nitekim 
beyliğin kuruluş yıllarında ilk Osmanlı kroniklerinin verdiği bilgilerden çıka-
rılan sonuç, Osman Bey’in Yenişehri merkez yapmasıyla oğlu Orhan’a Kara-
cahisar’ı verdiği diğer bölgelerin idaresini de yakın silah arkadaşları veya diğer 

yanında yer almıştı. Şükri-i Bitlisî onun Şehzade Ahmed’in oğlu, “Urumlu bir taze oğlan” şeklinde 
tanımlar: Selimnâme, nşr. M. Argunşah, Kayseri 1997, s. 254. Şehzade Kasım, savaştan sonra ya-
kalanıp ortadan kaldırılacaktır. Öte yandan yine Şehzade Ahmed’in oğullarının bazıları mesela 
Şehzade Murad da İran’a gitmiş ve Şah İsmail’e sığınmıştı. Keza Kanuni’nin oğlu Şehzade Ba-
yezid de kardeşiyle yaptığı mücadeleyi kaybedince çocuklarıyla birlikte İran’a geçmişti (Ş. Turan, 
Kanuni’nin Oğlu Şehzade Bayezid Vak’ası, Ankara 1961, tür.yer)
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akrabalarını bıraktığı yönündedir. Orhan Bey de İznik’i alınca Bursa’yı oğlu 
Murad’a bırakmıştı. I. Murad döneminde oğullarından Bayezid Sultanönü 
ve Germiyan ülkesinin, Yakub ise Karesi ilinin bir bölümünü idare ediyordu. 
Beyliklerin doğrudan ilhak süreçlerinin başlatıldığı Yıldırım Bayezid dönemin-
de hanedan mensuplarının idareci olarak sınır hatlarındaki yeni idari bölgelere 
tayin edilmeleri anlayışı iyice yerleşti8. Yıldırım Bayezid’in oğulları Rumeli 
kısmı hariç Anadolu’da babaları tarafından elde edilen önemli sancak merkez-
lerinde idarecilik yapmaya başladı. Artık hanedan mensupları beyliğin çekir-
dek coğrafyası dışına çıkmışlar, sınır hatlarında ve problemli bölgelerde idari 
ve savaşçı yeteneklerini gösterecekleri yerlere yerleşmişlerdi. Bunlar Kütahya, 
Manisa, Amasya, Aydın ili, Hamid ve Teke ili, Sivas idi. Fetret döneminde 
şehzadelerin bazısı Rumeli kesimine de geçti ve buradaki uç beylerinin deste-
ğini sağlayarak önemli bir güç kazanma fırsatı elde etti. Belki de bu hassasiyet 
yüzünden Osmanlı merkezi idaresinde Rumeli taraflarında hanedan men-
suplarının idarecilik yapmak üzere gönderilmelerine şiddetli itirazlar oldu9. 
Zaman içerisinde şehzade sancak merkezleri iyice belirdi ve bazıları süreklilik 
kazanacak bir konuma erişti. XV. asrın ikinci yarısında Amasya, Sivas, Konya, 
Kütahya, Isparta, Antalya, Kastamonu ve Trabzon gibi şehirler başlıca ikamet 
mahalli olarak öne çıktı10. O kadar ki bir yerde idareci olarak bulunan şehza-
denin oğulları da merkezden izin alınmak kaydıyla civar bölgelerdeki küçük 
idari birimlere gönderildi. Padişah torunlarının sancak beyi olmalarının yolu 
da Fatih Sultân Mehmed döneminde açılmıştı. Özellikle oğlu Bayezid’in (II) 
çocukları Ahmed, Abdullah, Şehinşah bu meyanda zikredilebilir. 1466’da II. 
Mehmed, Manisa’dan Konya’ya atanan şehzade Mustafa’nın yerine torunu 
Abdullah’ı Manisa gibi vaktiyle kendisinin ve babasının idarecilik yaptıkları 
önemli bir merkeze yollamıştı11. II. Bayezid döneminde tali ve küçük bölge-

8 Geniş bilgi için bk. F. M. Emecen, “Beylikten Sancağa: Batı Anadolu’da İlk Osmanlı Sancakları-
nın Kuruluşuna Dair Bazı Mülahazalar”, İlk Osmanlılara ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, İstanbul 
2012, s. 141- 154.

9 Yavuz Sultan Selim’in babasından Rumeli’de sancak talebinde bulunarak Silistre sancağını iste-
mişti. Bu talep: “Rumeli’de Âl-i Osmana sancak verilmek kanuna muhaliftir” (bir başka belgede: “Kānûn-ı 
Osmanî’de mümkin ve müyesser olmaz” ibaresi vardır) cevabıyla kabul edilmedi. Ancak baskılar karşı-
sında II. Bayezid şeklen oğluna Semendire sancağını, Macarlar üzerine sefer yapmak üzere tevcih 
ettiyse de fiili olarak bu tayin gerçekleşmedi (Ç. Uluçay, “Yavuz Sultan Selim Nasıl Padişah Oldu”, 
Tarih Dergisi, VI/9, 1954, s. 84-86: F. M. Emecen, Yavuz Sultan Selim, İstanbul 2016, s.50-55).

10 Geniş bilgi için bk. İ. H. Uzunçarşılı, “Sancağa Çıkarılan Osmanlı Şehzadeleri”, Belleten, XXXIX 
/156 (1975), 659-696; Haldun Eroğlu, Osmanlı Devletinde Şehzadelik Kurumu, Ankara 2004.

11 F. M. Emecen, XVI Asırda Manisa Kazası, Ankara 1989, s. 28-29.
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lerdeki merkezler bile hanedan mensuplarını ağırladı ve bu uygulama Kanuni 
Sultan Süleyman döneminin ortalarına kadar sürdü. Mesela Bolu, Çorum, 
Çankırı, Osmancık, Niğde, Sinop, Akşehir, Aydın bu gibi yerler arasındadır. 
Anadolu coğrafyası dışında Kefe de II. Bayezid döneminde şehzade yolla-
nan bölgeler içinde yer aldı (Şehzade Mehmed ve Selim’in oğlu Süleyman). 
Özellikle bu sonuncu yerin şehzade sancağı haline getiriliş gerekçesi, vaktiyle 
eski beylik merkezlerinin hanedan mensuplarınca idare edilmesi anlayışından 
kaynaklanıyordu.

Bu noktada şehzade sancağı olarak seçilen yerlerin ve merkezlerin rasgele 
olmaktan çok belirli bir maksada dayalı olarak tercih edildiği ileri sürülebilir. 
Bunda rol oynayan başlıca faktörler, tam anlamıyla Osmanlı idaresine ısın-
mayan ve türlü karışıklıklara gebe olan bu hassas bölgelerde merkezi kontrolü 
sağlamak, yeni tebaayı ve mahalli güç odaklarını hanedan mensubu şehzadeler 
vasıtasıyla merkezle yakınlaştırmak, onlara bir bakıma “eski bey ailelerinin idare-
sine alternatif  bir başka bey hanedan üyesi” kanalıyla önceki idari şeklin sürdürülme 
imajını vererek ayrıcalıklı konumlarını hissettirmek ve böylece psikolojik bir 
rahatlama havası vermek şeklinde belirlenebilir. Eski beylik merkezlerinin ço-
ğunun şehzade ikametine ayrılmış olmasının altında yatan sebeplerin “royal” 
bir gösteri çerçevesinde değerlendirilmesi, imparatorluk payitahtının doğru-
dan tayin edilen basit idareciler değil, hanedan üyelerince temsiline dayan-
maktadır. Bir başka ifadeyle merkezi hanedan taşradaki görüntüsünü, belki de 
ileride devletin başına geçecek olan bu temsilcileriyle doğrudan vasıtasız olarak 
ortaya koyuyordu. Şüphesiz bunun gelişimini takip edebilmek, şehzade kenti 
olarak iyice taammüm etmiş Amasya, Kütahya, Konya ve özellikle de Manisa 
gibi merkezlerde mümkün olabilir. Üstelik bugüne ulaşan ve şehzadelerin taşra 
idarecilik deneyimleriyle ilgili olan defter ve belge serisi de XVI. asrın ortasın-
dan itibaren, artık iyice taht varisi şehri olma vasfını kazanmış Manisa divanı 
temellidir.

Manisa Divanı ve Teşkilatı

II. Murad’ın Manisa’daki ikameti sırasında şehir yoğun bir siyasi hareketlili-
ğe sahne olmuş, bazı yabancı devlet temsilcileri onu burada ziyaret etmişti. 
Hemen ardından tahta tekrar geçişiyle yerini aldığı oğlu II. Mehmed’i bura-
ya yolladı. Bu durum iki Osmanlı padişahının fiilen şehirde ikamet etmeleri 
anlamına geliyordu ve Manisa’yı bir idari merkez olarak öne çıkarmıştı. Şehir 
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bu dönemde fiziki gelişimini sürdürdü. II. Mehmed’in oğulları, II. Bayezid’in 
şehzadeleri buraya geldi, Yavuz Sultan Selim’in oğlu Süleyman (Kanuni) bura-
dan İstanbul’a giderek saltanat makamına geçti. O da oğullarından bazılarını 
bu eski idarecisi olduğu yere yolladı (Şehzade Mustafa, Mehmed, Selim). II. 
Selim’in tahta çıkışıyla taht varisi konumunu kazanan oğlu Murad ve onunda 
oğlu Mehmed sancakta idarecilik yaptıktan sonra saltanat makamına çıkan 
son iki hanedan üyesi olmuş12; ama Manisa’nın bu özelliği şeklen de olsa, bir 
süre daha hatıralardan ve hanedanın zihninden silinmemiştir13.

Manisa’nın şehzade ikametgâhı olarak yerini belirledikten sonra burada idare-
cilik yapan şehzadelerin taşradaki idari faaliyetlerinin kentin gelişimi açısından 
ne gibi özellikler taşıdığı konusuna geçebiliriz. Burada temas edilecek konular 
Manisa temelli olmakla birlikte genel olarak şehzadelerin diğer taşra merkez-
lerindeki idari tasarruflarının niteliği hakkında fikir verebilecek hususiyettedir. 
Öncelikle mevcut bilgilerden hareketle, şehzadelerin içlerinde Manisa’nın da 
bulunduğu şehzade sancaklarına yollanırken, kendilerine merkezden kalabalık 
sayılabilecek bir hizmetli topluluğu verildiği belirtilmelidir. Yanlarındaki bu 
hizmetlilerin görev çeşitliliği, merkezdeki saray teşkilatının âdeta minyatür bir 
benzerinin şehzadeye tahsis edildiğini gösterir. Bu tıpkı bağlı bürokrasisi ile 
merkezdeki büyük divan-ı hümayunun küçük bir örneğidir. Aslında söz konusu 
teşkilatlanma, esas itibarıyla diğer sancak ve Beylerbeyilerin divan teşkilatından 
da farklı değildir. Bu ikincilerin divan teşkilatının durumu hakkında hemen 
hemen hiçbir bilgi bulunmazken, şehzade divanlarının kimlerden ve saray 
teşkilatının da hangi görevlilerden oluştuğu konusunda yeterli fikir verebile-
cek malzemeler bugüne ulaşmıştır. Nitekim şehzadelerin sancağa çıkışlarında 
kendilerine yapılan teşrifler ve maiyetindeki görevlilerin listeleri mevcut bulun-
maktadır. Bunlardan bazı önemlileri İ.H. Uzunçarşılı ve Ç. Uluçay tarafından 
yayımlanmıştır14. Bu tip listelerin ilk örneklerinden biri II. Bayezid’in oğlu 

12 Geniş bilgi ve ayrıntılar için bk. F. M. Emecen, Manisa Kazası, s. 27-37; a.mlf, Tarih İçinde Manisa, 
Manisa 2006, s. 4-5.

13 Mesela III. Mehmed oğlu Ahmed’i ismen bu sancağa tayin etmişse de fiili olarak bu gidiş gerçek-
leşmemiştir. Bunda belki babası vefat ettiğinde Şehzade Ahmed’in sancağa çıkacak yaşa henüz 
gelmemiş olması rol oynamıştır. Öte yandan ismen Manisa’ya tayin edilen son hanedan mensu-
bunun Sultan İbrahim’in oğlu Mehmed (IV.) olduğu bilinmektedir (İ. H. Uzunçarşılı, “Sancağa 
çıkarılan Osmanlı Şehzadeleri”, s. 666).

14 İ.H.Uzunçarşılı, “Sancağa Çıkarılan Osmanlı Şehzadeleri”, s.659-696; Ç. Uluçay, “Kanuni 
Sultan Süleyman ve Ailesi ile İlgili Bazı Notlar ve Vesikalar”, Kanuni Armağanı, Ankara 1970, s. 
237-241.
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Şehzade Korkud’a aittir. Ocak 1483 tarihli belgede yanında veziri makamın-
daki lalası yanında annesi, süt annesi, kapı ağaları, sipahioğlanları, silahdarlar, 
ulufeciler vb. hizmetliler listelenmişti15. Daha mütekamil ve ayrıntılı bir başka 
liste ise 1511’de Kefe’de sancakbeyi olarak bulunan Şehzade Süleyman’a (Ka-
nuni) aittir. Onun Manisa’ya gelişinden sonra maiyetindeki görevlilerin me-
vacib listeleri de mevcuttur (Eylül-Ekim 1513). Bu kayıtlara göre Şehzadenin 
yanında annesi (Hafsa Sultan), kızkardeşi, süt annesi, hareminde rikâbdâr başı, 
hazine başı, kilarcı başı unvanları taşıyan üç tavaşi/harem ağası, yedi gulam, 
hocası (Hayreddin Efendi), tevkii/nişancısı (Mehmed Bey), iki mîrâhûru (Bali 
Bey ve Ahmed Bey), iki kapıcı başısı (İshak ve Ömer Bey), çaşnigiri (Hamza 
Bey), çakırcı başısı (Hasan Bey), sipahiler ağası (İskender Bey), silahdar başısı 
(Sinan Bey), ulufeci başısı (Osman Bey), ser gurebası (Mehmed Bey), baş ça-
vuşu (Hasan Bey), şahinci başısı (Hasan Bey), sekban başısı (Ali Bey), kapıcılar 
kethudası (Sinan Bey), çadır/hayme baş mehteranı (Süleyman), atmacacı ve 
balabancı başıları (Seydi Ahmed ve Hızır) gibi yakın hizmetli gurubu yanında 
divan ve hazine işlerini gören hizmetliler olarak üç hazine kâtibi, dört divan 
kâtibi, arpa emini, harc-ı has emini, matbah emini, mekâtib emini, veznedar, 
divittar ve diğer çeşitli hizmetlileri vardı ve bunlar doğrudan hazineden maaş 
alıyorlardı16. Benzeri kayıtlarda ayrıca Manisa sarayında haremde 13 “hatun”, 
iki çamaşırcı, bir cariye, beş harem ağası; enderunda 12 ağa, bir imam, ve 
müezzin ile biri Yahudi, diğeri hanımlara bakan kadın tabibe olmak üzere üç 
hekim, 56 gılman, 73 sipahi, 70 silahdar, 91 gurebanın bulunduğu dikkati çek-
mektedir. Söz konusu listelerde özellikle divan görevlilerinin merkezdeki büro-
larla irtibatları ve benzerliği önemlidir. Kanuni’nin oğlu Şehzade Mehmed’in 
1542’de 542 kişilik maiyetiyle Manisa’ya hareket ettiği, yine yanında divan 
teşkilatının baş sorumlusu konusundaki nişancı, hazineden mesul ruznamçeci, 
divanda görev yapan kâtipler, mali bürolarda çalışan mukataacı, satın alma-
larla ilgili görevli olan harc-ı hassa emini ve mutfak emini gibi memurların 
yer aldığı bilinmektedir17. Konya’dan Manisa’ya nakledilen II. Selim’in oğlu 
Murad’ın (III) maiyetinde ise çoğu Konya’dan gelme sipahi, solak, sekban 
gurupları mevcuttu, Manisa’ya geldiğinde de yeni hizmetliler istihdam etmişti. 
Onun padişah olarak İstanbul’a gidişi sırasında hizmetinde bulunanlar ile ilgili 

15 İ. H. Uzunçarşılı, “Aynı Makale”, s. 680-82.
16 TSMA, D. Nr. 10052’deki bu liste için bk. Ç. Uluçay, “Aynı Makale”, s. 243-249. 
17 İ. H. Uzunçarşılı, “Aynı Makale”, s. 688-691.
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tanzim edilen mufassal listeler, şehzade sarayında görev yapan bürokrat, asker 
ve diğer hizmetli yekûnunun 1500’e yaklaştığını gösterir. Yalnızca doğrudan 
hazine ve divan görevlisi olarak 16 kâtib kaydedilmiştir. Bunların arasında altısı 
divan kâtibi, bir maliye kâtibi, mukataacı, tezkireci, muhasebeci, mukabele-
ciydi ve ayrıca bunların yardımcı personeli de mevcuttu. Ahmed Bey nişancı, 
Mustafa Bey ise reis-i küttâb/reisülküttab yani divan kâtiblerinin başı, Hasan 
Bey de maliye kaleminin başı (ruznameî) konumundaydı18. III. Murad’ın oğlu 
Mehmed (III), 2000 kadar hizmetli ordusuyla İstanbul’dan Manisa’ya hareket 
ederken yanında Lalası Ali Bey, hocası Nevali Efendi, nişancısı Tekeli Mehmed 
Çavuş, defterdarı ve baş ruznamçecisi Hüsambeyzâde, reisülküttabı/mekâtib 
kâtibi Abdurrahman Çelebi idi19.

Bu örneklerden anlaşılacağı üzere şehzadeler gittikleri taşra merkezine yanla-
rında payitahttan getirdikleri hizmetli “ordusunu” taşımaktaydı. Bu durum yerli 
unsurlardan istihdam edilenler de hesaba katılırsa İstanbul ile şehzade şehirleri 
arasındaki mobilitenin hayli renkli bir sosyal ve siyasi terkibe yol açtığını düşün-
dürür. Bir bakıma şehzadeler yanlarındaki İstanbul menşeli görevlilerle taşraya 
payitahtın sosyal-idari ve kültürel atmosferini hissettirirken, paradoksal şekilde 
padişah olarak payitahta gittiklerinde de taşrayı temsil eden çeşitli unsurları im-
paratorluk merkezine taşıyorlar ve bütün bu durum karşılıklı etkileşimi günde-
me getiriyordu. Yine de bu etkileşimin payitahttan taşraya doğru daha kuvvetli 
olduğu açıktır. Zira şehzadeler gittikleri taşra merkezlerinde saray hayatının 
her türlü veçhesini, sadece idari tasarruflarıyla, siyasi uygulamalarıyla değil 
hanedana mahsus seremonilerle, tören ve eğlencelerle, kendileri yahut anneleri 
adına yaptırttıkları dinî âbide ve tahsis ettikleri vakıflarla da gösteriyorlardı. 
Üstelik bir taşra merkezinden diğerine tayin edilmeleri durumunda da bu iki 
şehri bir bakıma, taşıdıkları personel dolayısıyla, birbirine bağlıyorlardı. Kay-
naklara aksetmeyen bir sosyal hareketlilik taşra hayatında önemli etkilere yol 
açmaktaydı. Burada önemli bir problem, padişah olan şehzadelerin taşradaki 
personelini merkeze ne ölçüde aktardığında düğümlenmekteydi. Taşradan 
gelenlerle merkezdekiler arasında husule gelecek çekişme veya imtizacın ma-
hiyeti hakkında bazı kısıtlı bilgiler mevcuttur. Özellikle III. Murad’ın taşradaki 
görevli alımları ve bunların bir bölümünün merkeze intikali, sarayda çeşitli 

18 BOA, Maliyeden Müdevver Defterler, nr. 1324.
19 F. M. Emecen, Manisa Kazası, s. 37. Şehzade kapısında bulunmanın, ileride getireceği avantajlar 

konusu, pek çok hizmetli için önemli olmalıdır. Bazı farklı görüşlerin aksine bu kapıda bulunmak 
kariyer ilerlemesi bakımından ciddi bir adımdır. 
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rütbeler almaları ve kapıkulu içine dahil edilmeleri20, dönemin yazarlarınca 
“sistemin bozulma” emarelerinin en başında gösterilerek Osmanlı tarihinin en 
iyi bilinen paradigmalarından birini oluşturmuştu21. Hulasa merkez-taşra bağı 
şehzadelerin taşraya yollanmaları uygulamasıyla ciddi bir sosyo-psikolojik ve 
siyasi etki icra etmiş; uygulamanın sona erişiyle de taşradan merkeze yönelik 
olan ve payitahtta kaynaklara imalı şekilde yansıyan transferler sona ermiş; bu 
da taşra için derin bir sarsıntı ve kesintiye yol açmıştır denilebilir. Bunun farklı 
etkisi şehzade şehirlerinin etkili siyasi ve kültürel hareketliliğini yitirmeleriyle 
de kendisini gösterir. Nitekim önce Amasya22, sonra da Manisa’nın XVII. 
yüzyıldan sonraki durumları bunun tipik bir örneğini yansıtır. Özellikle bu 
sonuncu şehir, fiziki kapasitesinin sınırlarına XVI. yüzyılın sonlarında, yani 
şehzadelerin ikameti döneminde ulaşmıştır23.

Manisa “Divanı” örneğinde, şehzade şehirlerinin nasıl bir idari yapısı oldu-
ğu konusuna gelince: Öncelikle şu husus belirtilmelidir ki, şehzadelerin idari 
yetkilerinin merkezle olan irtibat kolaylığı sebebiyle daha hızlı ve işlek olması 
dışında, genel yapıya aykırı bir durum bulunmamaktadır. Sancakbeyi veya bey-
lerbeyi divanının fonksiyonu ne ise bir bakıma şehzade divanının da durumu 
aynıdır. Şehzadelerin tıpkı merkezden atanan normal sancakbeyleri gibi örfî 
yetkilerinde önemli bir ayrıcalık görülmez. Adli kovuşturma ve kazaî tasarrufa 
da müdahale edemezler, hukuki uygulamada kadı “kuvvetler ayrılığı” prensibine 
benzer şekilde doğrudan merkezi divana karşı mes’ul konumdadır24. Şehzade 
divanında beylerbeyi divanındaki gibi şer‘i hukuk prosedürünü takip edecek 
bir katılımcı söz konusudur. Beylerbeyinin eyalet divanlarının da merkezdeki 
divana benzediği, defterdar, timar defterdarı, kadı, divan efendisi, tezkireci, ça-

20 F. M. Emecen, Manisa Kazası, s.36-37.
21 M. Kunt, yukarıda temas edilen BOA, Maliyeden Müdevver Defterler, nr. 1324’ten yola çıkarak Mu-

rad’ın sancaktaki maiyetine çeşitli görevler verdiğini belirtir, şehzade maiyetinin kalabalıklığından 
söz eder, ancak bunun şehzade kapısının önemini artırmadığını, özel bir siyasi güç arttırması değil 
normal bir gelişme trendi olduğunu ileri sürer (“Devlet, Padişah Kapısı ve Şehzade Kapıları”, Os-
manlı, VI, Ankara 1999, s. 39). Ancak şehzade kapısının sözü edilen dönemlerde kariyer açısından 
önemli olduğu açıktır ve bu da merkeze karşı taşranın zayıf  da olsa bir cevabıdır.

22 Amasya için bk. P. Kappert, Die osmanischen Prinzen und ihre Residenz Amasya im 15 und 16 Jahhundert, 
Leiden 1976; kezâ F. M. Emecen, “Orta Karadeniz Bölgesinde Antik Kaleden Şehre Bir Gelişim 
Süreci Örneği: Amasya Tarihine Genel Bir Bakış”, Omeljan Pritsak Armağanı, ed. M. Alpargu- Y. 
Öztürk, Sakarya 2007, s. 681-696.

23 Bk. F. M. Emecen, Manisa Kazası, s. 41 vd.
24 Kadı mahkemesinin ister şehzade olsun ister mahalli idareci olsun kimseye hesap verme durumu 

yoktur. Kararları ancak bir üst mahkeme konumundaki Divan-ı hümayunda yeniden ele alınabi-
lir: bk. İ. Ortaylı, Osmanlı Devletinde Kadı, Ankara 1994.
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vuş, ruznameci ve kâtiplerin görev yaptığı bilinmektedir25. Bundan dolayı san-
cakbeyi, beylerbeyi ve şehzade divanının genel oluşumu itibarıyla aralarında 
fark bulunmamaktadır. Bununla beraber şehzade divanı için bölgesel anlamda 
daha geniş bir yetki açılımının mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca yukarıda 
temas edilen listeler göz önüne alınırsa, idari personel itibarıyla da beylerbeyi 
değil ama normal bir sancakbeyine nispetle daha farklı ve uzman görevlilerin 
yanlarında bulunduğu söylenebilir. Şehzadeyi normal bir sancakbeyinden ay-
rıcalıklı kılan yönler, yanında muhtemelen aynı zamanda hukuki kontrolü de 
temin eden hocasının ve bir bakıma “veziriazamı” konumundaki lalasının yer 
almasıdır. Diğer idareciler ise şehzade sarayı temelli olarak ve merkezdeki bü-
roların ve memuriyetlerin adlarını doğrudan taşıyarak bir bakıma payitahttaki 
teşkilatlanmayı ve yapılanmayı temsil etmektedirler. Bu hususlarda Manisa di-
vanı temelli şehzade divanında alınan kararlarla ilgili defter serileri son derece 
ilginç bilgilerle mücehhezdir. Taşrada beylerbeyi veya sancakbeyi divanlarıyla 
ilgili herhangi bir kaynak bugüne ulaşmamakla birlikte26, şehzadelerin idari 
tasarruf  ve yetkileri hakkında fikir verebilecek defterler ilk defa tarafımızdan 
tanımlanmıştır. Burada söz konusu defterler temelli olarak ana hatlarıyla şeh-
zadelerin taşradaki idari tasarrufları konusunu aydınlığa kavuşturacak bazı 
bilgiler elde etmek mümkün olabilmektedir.

Manisa Divanı Defterleri

Şehzadeler kanalıyla oluşan taşra bürokrasisine ait en eski örnekler II. Meh-
med dönemine iner. Tespit edilebildiği kadarıyla taşradan merkeze intikal 
etmiş olan şehzade divanına ait defterlerin en eskisi, Fatih Sultan Mehmed’in 
oğlu Şehzade Bayezid (II)’in Amasya’da bulunduğu sırada 24 Cemaziyelâhir- 
4 Şevval 879 (5 Kasım 1474- 11 Şubat 1475) tutulmuş kayıt defteridir. Bu 
defterde sadece gündelik olarak divana kaç tane şikâyet mektubu (vakıflarla 
ilgili olanlar dahil) geldiği, kaç berat, muafiyetname, yol mektubu, şefkatnâme 

25 Bk. M. İpşirli, “Beylerbeyi”, DİA, VI, 72-73.
26 Taşra evrakının kadı sicilleri dışında özellikle beylerbeyi ve sancakbeyine ait belgeler olarak çok 

az sayıda örnekleri vardır. Eyalet divanlarında ruzname, muhasebe defterleri gibi çeşitli defterler 
tutulmakta olduğu yolunda bilgiler varsa da bunlara dair örnekler henüz ortaya çıkmamıştır: 
bk. M. İpşirli, “Beylerbeyi”, DİA, VI, 73. Ayrıca sancakbeyi divanındaki muamelat ile bunlara 
ait evrak arasındaki bağ ile ilgili bk. Zekai Mete, “Osmanlı Taşrasında Bürokratik Muâmelat: 
Sancakbeyi Belge ve Defterleri”, Osmanlı Araştırmaları, XIX (1999), 181-221. Taşradan merkeze 
yollanan defter türleri, yukarıda sözünü ettiğimiz mahalli kayıtları havi divan defterlerinden daha 
farklıdır.
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yazıldığı, ne gibi görevler tevcih edildiği belirtilmekte, fakat bunların muhteva-
ları verilmemektedir27. Bu defterin tertip tarzı burada ele alınacak olan kazaya 
defteriyle nisbî ölçüde benzerlik arzeder. Söz konusu defter parçası diplomatik 
açıdan muayyenlik kazanmamış bir bürokratik tarzı yansıtan bir “prototip” 
hususiyeti arzeder. Defter günlük olarak tutulmuş, gün başlıklarının altında 
yukarıda bahsedildiği üzere ilgili kısa kayıtlara yer verilmiştir. Mesela Receb 
ayıyla ilgili kayıt kısmının ilk iki günü şu şekildedir:

“ [s. 1] Gurre-i mâh-ı Recebü’l-mürecceb li-sene tis‘a ve seb‘in ve 
semân-mie, rûz-ı cum‘a, be-makām-ı Amasya

Mektûb-ı şikâyetciyân, 2

Şefkatnâme, 1

Rûz-ı şenbih 2

Mektûb-ı şikâyetciyân, 1

Mu‘âfiyetnâme, 1

Mektûb-ı şikâyetciyân, 8”

Rahatlıkla anlaşılacağı üzere burada şehzadenin divanında bürokratik ge-
rekçelerle ve pratik gayelerle hazırlanmış bir küçük envanter söz konusudur, 
bu açılardan da şehzadeye sunulan “kazıyyelerin” ve buna göre şehzadenin 
kararların kaydedildiği bugüne ulaşan bir defterle benzerlikler taşır; belki de bu 
prototip defterin daha sonraları zamanla geliştirilmiş halini aşağıda hakkında 
bahsedilecek bu kazıyye defteri temsil eder. II. Bayezid’in şehzadeliği devresine 
ait Amasya Divanının bu “envanter kayıt” örneği dışında bir başka tür defter, 
şehzadelerin sancağa çıkışları sırasında tutulan ve maiyetlerindeki personeli, 
onlara verilen in’am ve caizeleri ihtiva etmektedir28. Ancak bunlar taşrada üre-
tilmiş bir vasıf  taşımamakta, merkezî bürokrasinin bir mahsulü olma özelliğini 
haiz bulunmaktadır.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde değişik tasniflere dağılmış bir vaziyette olup 
tarafımızdan ilk defa tanımlanan29, gerçek anlamda taşrada tutulmuş, şehzade 

27 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, nr. D. 9873.
28 İ. H. Uzunçarşılı, “Sancağa Çıkarılan Osmanlı Şehzadeleri”, Belleten, XXXIX/156 (1975), 659-

696; Ç. Uluçay, “Kanuni Sultan Süleyman ve Ailesi ile İlgili Bazı Notlar ve Vesikalar”, Kanuni 
Armağanı, Ankara 1970, s. 237-241

29 Bu defterleri ilk kez 1990 yılı başında tanımlayabilmiş ve bunu 1997’de basılan bildiriyle du-
yurmuştum: “Taşra Bürokrasisinin Kaynakları: Şehzâde Divanı Defterleri”, Tarih Boyunca Türk 
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divanına ait bir seri defter, Manisa Şehzade Divanındaki bürokratik muamela-
tın niteliğini yansıtmak bakımından önem arz eder. Merkezî bürokrasiyle hiç-
bir ilgisi bulunmayan bu Divan defterleri ise üç ana kategoride tasnif  edilebilir:

Bunlardan ilki divanda alınan kararların işlendiği ahkâm türü defterler; ikincisi 
maaşlarla ilgili hizmetli listelerini ihtiva eden mevacib kayıtları; üçüncüsü ise 
harcama kalemlerini gösteren mutfak masraf  defteridir. Ayrıca Divana sunulan 
arz tezkirelerini yani “kazıyyeleri” havi bir başka defter türü daha mevcuttur. 
Bu defter kayıtları şehzadelerin idari yetkilerini ve taşradaki pozisyonlarını 
aydınlatacak kıymetli veriler sağlar. Öncelikle şehzade divanında görüşülen 
meseleleri yansıtan ahkâm türü defterler son derece ilgi çekicidir. Bunlar Şeh-
zade Selim (II) ve Mehmed’e (III) ait bulunmaktadır. Defterler şekil itibarıyla 
merkez bürokrasinin benzeri defterleriyle uyum sağlar. İlk defter uzun ve dar 
bir şekle sahip olup klasik tarzda “ahkâm-ı mîrî” denilen defterlere benzer. Di-
ğeri ise bilinen klasik “mühimme defteri” formunu taşır30. Bu defterlerdeki kayıt 
çeşitliliği, şehzadelerin idari fonksiyonları konusunda yeterli ve genelleyici 
hükümler çıkarmada faydalı olabilir.

Ahkâm türü defterler, arşivde değişik tasnif  serilerine dağılmıştır. Bunlardan II. 
Selim ile III. Mehmed’in şehzadelik yıllarına ait iki ana defter tesbit edilebil-
miştir. İlki, Rebiülahır 954-Muharrem 955 (Haziran 1547-Şubat 1548) tarihli 
ahkâmı ihtiva etmektedir. Bu defter altı parça halinde değişik tasniflere dağılmış 
durumdadır. Ana parça, A.DVN defter tasnifinde (nr. 792) olup orijinal cildi 
içinde, baş kısmından eksik 228 sayfa tutarındadır. Baş kısmından düşmüş par-
çalardan iki forma Ali Emirî-Kanûnî kısmında iki ayrı numarada kayıtlıdır (nr. 
290 ve 264). Son üç parça bir-iki varak halinde İbnülemin-Dâhiliye kısmında 
(nr. 59); A.DVN, dosya, nr. 2, vesika 87 ve Maliye Defterleri, nr. 19322 içinde 
(s. 25-28) yer almaktadır. Şimdilik bu tesbit edilen parçaların dışında, başka yer-
lerde de bu defterin diğer parçalarına rastlanabilir. Diğer defter ise, bunlardan 
biraz daha farklı şekilde tanzim edilmiş olup III. Mehmed’in şehzadelik yılları-
na âit kayıtları havidir. Bunlardan ilki A.RSK, dos. 1, vesika 109’da iki sayfadır 
ve 992 Safer-Rebiülevvel aylarına (Şubat-Mart 1584) aittir. Asıl parça 996-1000 
/ 1588-1592 tarihli kayıtları ihtiva eder ve 152 sayfadır (A.DVN, nr. 794).

Tarihinin Kaynakları Semineri: Bildiriler, İstanbul 1997, s. 91-100; ayrıca bk. F.M. Emecen, Osmanlı 
Klasik Çağında Hanedan, Devlet ve Toplum, İstanbul 2011, s. 83-93.

30 Mühimme ve ahkâmlarla ilgili bk. F. M. Emecen, “Osmanlı Divanının Ana Defter Serileri: Ah-
kâm-ı Mîrî, Ahkâm-ı Kuyûd-ı Mühimme ve Ahkâm-ı Şikâyet”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 
III/5 (2005), 107-139.
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İkinci gurup olarak tesbit edilebilenler Kanûnî Sultan Süleymân’ın şehzade 
olarak Kefe ve Manisa’da bulunduğu esnada31 ve III. Murad’ın Konya’dan 
Manisa’ya gidişi ve burada kalışı (MAD, nr. 1324) sırasında, mayyetlerindeki 
hizmetlilerin listeleri ve maaşlarını ihtiva etmektedir. Burada yeni yazılanlar ve 
görevleri değişenlerle, müşahere olarak maaşa müstahak olanlar yer almaktadır.

Üçüncüsü, sarayın masrafları ve mutfak harcamalarını ihtiva etmekte olan 
muhasebe defteri türüne girmekte olup III. Mehmed’in Manisa’da iken yaptığı 
harcamaları ihtiva etmektedir32.

Bu guruplara girmeyen ve şehzadenin tasdikine sunulan arz tezkireleri defteri 
ise D.BŞM tasnifinde yer almaktadır (nr. 23).

Mahallinde tutulduğu anlaşılan bu defterlerin merkeze intikali ise, muhteme-
len şehzadelerin bunları yanlarında getirmelerinden kaynaklanmıştır. Dikkat 
edilirse, defterle ilgili şehzadelerin hepsi de saltanat makamına geçmişlerdir. 
Diğer şehzadelerle ilgili herhangi bir defterin mevcut olmaması da manidardır.

Şimdi yukarıda belirttiğimiz defter türlerinden olup burada metinlerini yayım-
ladığımız ilk guruba girenler, şehzade divanında görüşülen konuları yansıtan 
ahkâm türü olup şekil ve muhteva açısından oldukça ilgi çekicidir. Öncelikle, 
II. Selim ve III. Mehmed’e âit olan ahkâm defterleri birbirlerinden hem şekil 
hem de mahiyet itibarıyla farklılık gösterir. Bu farklılık zaman içerisinde husule 
gelen bürokratik anlayış değişikliklerinin bir sonucu olmalıdır. II. Selim dö-
nemine âit olan ahkâm, klâsik bir tarzda, “ahkâm-ı mîrî” denilen defterlere33 
benzemektedir. Uzun ve dar bir şekle sahip olan defter, yine alışılmış klâsik 
Mühimme defterleri formunda değildir. Haddizatında bu haliyle, daha önceki 
divan kayıtlarını havi defterlerle büyük benzerlik göstermektedir. Mühim-
me’lerde görülen geniş en şekli, aslında daha sonra muhtemelen bu defterin 
tarihinden bir süre sonra geliştirilmiş yeni bir form olup Ruus türü defterlerin 
modelinin ahkâm yazımında kullanılmasından kaynaklanmıştır denilebilir. 
Dar şekilli ilk ahkâm türü defterlerin modeli, Manisa divanındaki kâtiplerce 

31 Uluçay, “Aynı makale”, s. 237-241.
32 Bu defter tarafımdan yayımlanmıştır: F. M. Emecen, “The Sehzade’s Kitchen and its expendi-

tures an account book from Sehzade Mehmed’s Palace in Manisa 1594-1595”, The İlluminated 
Table, The Prosperous House, (ed. S. Faroqhi- C. K. Neumann), Würzburg 2003, s. 89-126. (Türkçe 
versiyon için bk. F. M. Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan, Devlet ve Toplum, s. 94-110. 

33 Bu tür Ahkâm defterleri ve hususiyetleri için bk. İ. Şahin- F. M. Emecen, Osmanlılarda Divan-Bürok-
rasi-Ahkâm: II. Bayezid Dönemine Ait 906/1501 Tarihli Ahkâm Defteri, İstanbul 1994, bk. Giriş kısmı.
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sürdürülmüştür. Bu klâsik şekil yine merkezde özellikle maliye ahkâmını ihtiva 
eden defterlerde de devam ettirilmiştir. Yani bu haliyle eldeki defter, merkez-
deki maliye ahkâm defterleriyle tam bir benzerlik arz etmektedir. Öte yandan 
hükümlerin buradaki yerleştirilme tarzı ve şekilleri, tarih atma tarzları da ge-
lişmiş haliyle Mühimme defterlerinden çok farklıdır. Meselâ bu defterde tarih 
başlıkları yoktur ve tarihler gün ve ay verilerek ilgili hüküm kaydının sonuna 
eklenmiştir.

Defterdeki kayıtların türüne gelince: Bunlar genellikle Manisa merkez olmak 
üzre civar kadılıklara, ilgili görevlilere gönderilmiş, hüküm, talimat, berat, 
nişan kayıtlarını bir arada ihtiva etmektedir. Hükümlerin hitap tarzı olarak üç 
ayrı türe rastlanır. Bunlar “filanca yer kadısına hüküm yazıla ki”, “falanca yer kadısına 
tezkire yazıla ki” ve “Nişan-ı şerif  yazıla ki” tarzında başlar. Buradaki tezkire ve hü-
küm hitablı kayıtların iç kurgusunda da farklılıklar vardır. Hükümlerde “buyur-
dum ki hükm-i şerifim vardıkda” şeklinde emir kısmına geçilmekte iken tezkirelerde 
“buyurdum ki göresin” veya “İmdi göresin” denilerek emir kısmına geçilmektedir. 
Hüküm sonları, “şöyle bilesin deyü”, ifadesiyle biterken, tezkireler, “yazup bildi-
resin, zabt ve defter etdiresin, ihmal eylemeyesin” şeklinde verilen talimatın niteliğine 
uygun olarak sona ermektedir. Ancak muhteva itibarıyla bunlar arasında her-
hangi bir ayırd edici fark yoktur. Meselâ şehzade hassına âit toprakların vergi 
meseleleri her iki tarzda da ahkâmın çıkmasına yol açmıştır. Burada divanın 
işleyişi açısından bahsedilmesi gereken bir diğer nokta da buraya yapılan şikâ-
yetler veya başvurulardır. Tıpkı merkezdeki gibi şehzadeler yetki alanı içindeki 
bölgeden gelen-ki bu yetki alanı daha ziyade haslarının bulunduğu kadılıkları 
kapsamaktadır- şikâyetleri divanda görürlerdi. Buraya akseden davalar veya 
şikâyet mevzuu olan meseleler, genellikle doğrudan şehzadeyi ilgilendiren hu-
suslar çerçevesinde şekillenmekteydi. Fakat asayiş bakımından sık sık devreye 
girilmekte olduğu da dikkati çekmektedir.

Burada hüküm gönderilen yerlere kabaca bakıldığında, bunların Batı Ana-
dolu kadılıklarının hemen hemen tamamını ilgilendirdiği görülecektir. Fakat 
sıklet merkezi, Manisa-İzmir-Aydın üçgeninde toplanmaktadır. Çeşitli talebler, 
mal alımları, asayiş talimatları gibi pek çok hüküm ve tezkirenin yer aldığı 
defterde bir yıllık bir süre içinde oldukça yoğun bir kayda tesadüf  edilmesi, 
Manisa divanının işlerinin kesafeti ve organizasyonunun mahiyeti hakkında 
fikir vermektedir. Defterde, timar meseleleri ile ilgili herhangi bir kayıd yoktur; 
dolayısıyla burada merkez ve şehzadenin yetki alanları arasında bir sınırlama 
olduğu anlaşılmaktadır.
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Yukarıda bahsi geçen ve Şehzade Selim Manisa’da iken tutulduğu anlaşılan 
951/1544 tarihli tezkire arz defteri de birçok bakımlardan ilginç olup ben-
zerine çok nadir rastlanan bir türü teşkil etmektedir. Şehzadeye muhtemelen 
lala vasıtasıyla sunulan arzları kısaca “kazıyye” başlığı altında ihtiva eden ve 
bunların üzerinde de şehzadenin buyuruldusu bulunan kayıtları havi bu defter, 
idarî prosedür açısından dikkat çekicidir. Defterdeki kayıtlar iki sütun halinde, 
kazıyye keşidesi altında “oldur ki” kelimesiyle başlayıp şehzadeye hitaben bu 
konudaki kararının ve emrinin ne olduğu sorulmakta ve mesele ona arz edil-
mektedir. Söz konusu kazıyyeler meseleyi çok kısa, ana hatlarıyla özetleyen 
bir nevi telhis özelliği taşımaktadır. Konular sırayla bildirilip, bunun üzerinde 
şehzadenin kısa emri kendi hattıyla yer almaktadır. Bunlar muhtemelen daha 
sonra hazırlanacak hüküm veya kararların temelini oluşturmaktadır. Genellik-
le bir iş veya hizmet için gönderilen yahud bunu yerine getiren çeşitli kimselere 
bir mikdar para verilmesi, hilat takdimi, ulûfe dağıtımı, kiler için alımlarla il-
gili talimat vb. kayıtlar bulunmaktadır. Bunların içinde bir kayıtta, şehzadenin 
hanımı ve üç oğluna ulûfe tahsisi ile ilgili bir kayıt mevcuttur. Burada yine 
sunulan arzlar içinde, “…buyrulmuş, emr-i şerifiniz ne ise buyrula” tarzında ifadeler, 
söz konusu işlemlerin bazılarının merkezle olan ilgisini hatıra getirmekte ve 
bunların da mahallinde şehzadenin tasdikine sunulduğu anlaşılmaktadır34.

III. Mehmed’e âit divan defteri ise, öncekilerden oldukça farklıdır. Bu defter 
formaları birbirine karışmış ve bu şekilde numaralanmıştır. Stil itibarıyla Ruus 
defterlerini andırmaktadır. Defterde 997-1003 / 1588-1594 yıllarına ait ka-
yıtlar bulunmaktadır. Burada tarih başlıkları yer almakta ve bunlar divanın 
akdedildiği günleri işaret etmektedir. Bu tarih keşidelerinin altında bazen diva-
nın nerede yapıldığına dair kısa notlar da düşülmüştür. Meselâ bunlardan bi-
rinde, “der-dîvân-ı hümâyun, vakt-i nüzul an-yaylak-ı Susendıraz” kaydı vardır. Hem 
bu şekilde yapılan divanda alınan kararlar, hem de hasların idaresi ile ilgili 
talimat ve kayıtlar bir arada yer almaktadır. Burada dikkati çeken husus, bu 
tarz kayıtlarda hitab cümlelerinin bulunmamasıdır. Normal kararların tarih-
leri hükümlerin altına atılmıştır. Burada yer alan kayıtların çoğu göreve tayin, 
terakki, uzaklaştırma, haslarla ilgili meseleler, hatta bölgenin asayişi, eşkiyalık 
hareketlerinin önünün alınması gibi konularda yoğunlaşmıştır. Kararların 
son cümleleri, umumiyetle, “buyrulmuştur, kayd olundu” ifadeleriyle bitmektedir. 

34 Bu defterle ilgili ayrıca bk. F. M. Emecen, “Osmanlı Taşrasında Saray Bürokrasisi: Şehzade Se-
lim’in Kazâyâ Defteri”, Osmanlı Araştırmaları, sy. 46, (İstanbul 2015), s. 213-301.
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Ayrıca malî meselelerle ilgili kayıtlar, “defterdar imzasıyla mümzâ tezkire gelmeğin 
kayd olundu” şeklinde biterken, tayinler için, “Paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin” ve “serir-i sa‘adete arz olunup ferman olunduğuna tezkire vârid olmağın kayd” 
veya “serîr-i sa‘âdete arz olundukta buyuruldu” tabirleri kullanılmıştır.

Doğrudan şehzade dîvanı ile alâkalı söz konusu defterlerdeki kayıtlara bakıldı-
ğında, bunların umumiyetle bürokratik prosedür itibarıyla, lalaların gözetimin-
de hazırlandığı ileri sürülebilir. II. Selimin ahkâmı, nisbeten daha serbest bir 
yapıyı hatıra getirmekte iken III. Mehmed’e âit defterdeki kayıtlarda merkezî 
otoritenin varlığı daha etkili olarak hissedilmektedir. Fakat yine de şehzadelerin 
bulundukları bölgede özellikle malî yetki sahaları içinde merkezin denetimin-
den uzak faaliyette bulundukları söylenebilir.

Burada tavsif  ve tarif  edilen defterlerde yer alan kayıtlar merkezî denetimin 
mahiyeti hakkında belirleyicidir. Aslında merkezle olan irtibatın veya irtibat-
sızlığın en basit göstergesi, şehzadelerin doğrudan kendi yetki bölgeleri dışında 
tayinde bulunup bulunmamalarıdır. Hattizatında bütün bu görünüşün mer-
kezden tayin edilmiş sancakbeyi veya beylerbeyinin yetki sahalarından ve faa-
liyetlerinden pek farklı olmadığı anlaşılmaktadır. Aradaki en bariz fark Manisa 
örneğindeki gibi şehzade sarayı vesilesiyle merkezdeki bürokratik teşekküllere 
benzer bir organizasyona sahip kılınmalarıydı.

Öte yandan şehzadelerin padişah olmadan önceki idari hazırlıklarının ve 
kazandıkları tecrübenin mahiyetini gösteren bu defterlerin mevcudiyeti, XVI. 
yüzyılda taşra idarecilerinin merkezle olan irtibatın bürokratik açıdan biraz 
daha serbest olduğunu, bir bakıma merkezin bir takım yetkileri mahalline bı-
raktığını düşündürebilir. Bu da XVII. yüzyıl idarecileri ile karşılaştırıldığında, 
merkezî bürokrasinin güçlendirilip her şeyi tek elde toplama yolundaki gayret-
ler çerçevesinde, farklı bir çizgiyi karşımıza çıkarmaktadır. Bir bakıma XVI. 
yüzyıl taşra idarecilerinin tayininde merkezî otoritenin kuvvetli etkisi vardır, 
ancak bunların iç işlerinde belirli bir bürokratik serbestlik söz konusudur; buna 
mukabil XVII. yüzyıldan itibaren merkezî bürokrasiyi güçlendirme çabaları 
taşrayı bağlayıcı hale getirirken, devletin otoritesinde ciddî bir sarsılma husule 
gelmiştir denilebilir.

Öncelikle bu defterlerden anlaşıldığına göre şehzade divanları tıpkı merkezdeki 
gibi belirli günlerde toplanmaktadır. Divana katılanlar hakkında ayrıntı bulun-
mamakla birlikte bunların başta lala olmak üzere nişancı, defterdar, kadı ve 
kâtiplerden oluştuğu düşünülebilir. Divanda bürokratlarla sivil halk arasındaki 
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ilişkinin nasıl olduğu ve onları kimin temsil ettiği konusu açık değildir. Muhte-
melen burada kadı ön plana çıkıyordu. Divanda lalanın fonksiyonu da büyük 
olmalıdır. Defterlerdeki kayıt türleri divana yapılan başvurular ve yetki alanı 
konusunda yeterince açıklayıcıdır. Nitekim defterde Manisa merkez olmak üze-
re civar kadılıklara, ilgili görevlilere gönderilmiş hüküm, talimat, berat, nişan 
kayıtları bir arada yer almaktadır. Bu şekliyle şehzade divanı tıpkı merkezdeki 
gibi çalışmaktadır, fakat yetkileri onun kadar geniş değildir. Yalnız hükümlerin 
hitap tarzları, merkezdeki divan kayıtlarının “maliye ahkâmı” tipine benzer. Alı-
şılmış mühimme hükmündeki hitaplardan farklılık gözükür35. Divanın işleyişi 
bakımından önemli nokta, yapılan başvurular ve şikâyetlerdir. Mahalli halk ile 
örfî idareciler arasındaki bağın derecesini gösteren bu durum diğer bir başvuru 
mercii olan kadılık makamıyla birlikte sivil unsurlar için önemli bir açılım sağ-
lıyor olmalıdır. Yapılan başvuruların şehzade haslarının kapsadığı alanı içine 
aldığı, yani sancak sınırlarını aştığı tesbit edilmektedir. Ancak burada belirtil-
mesi gereken husus, akseden şikâyet kayıtlarının doğrudan şehzadeyi ilgilendi-
ren hususlar çerçevesinde olduğudur. Ancak asayiş söz konusu olduğunda örfî 
uygulamacı olarak divanın devreye girdiği belirlenebilmektedir.

Defterlerde hüküm yollanan yerlere bakıldığında bunların şehzade haslarının 
yayıldığı Batı Anadolu’nun hemen hemen her kadılığını ilgilendirdiği dikkati 
çeker. Ancak ağırlık merkezi Manisa-İzmir-Aydın üçgenidir. Diğer şehzade 
sancak bölgeleri için de benzeri bir durumun var olduğu ileri sürülebilir. Şeh-
zade Selim’e ait defterde çeşitli talepler, mal alımları, asayiş talimatları gibi 
çeşitli hüküm ve tezkireler bulunmaktadır. Timar meseleleri ile ilgili herhan-
gi bir kayıt ise yoktur. Bu gibi tekliflerin doğrudan merkezle irtibatlı olarak 
gerçekleştirilmekte olduğu, şehzadelerin bu yönden mutlaka merkezle irtibatlı 
olması gerektiği anlaşılmaktadır. Asıl ilginç bir defter, 1544’te Şehzade Selim 
Manisa’da iken tutulduğu anlaşılan ve divanı ilgilendiren tezkire arz defteridir. 
Şehzadeye lala vasıtasıyla sunulan arzlar, kısaca “kazıyye” başlığı altında yer alır 
ve bunların üzerinde şehzadenin konuyla ilgili kararı, buyruldusu bulunur. Bu 
kayıtlar genellikle bir iş veya hizmet için gönderilen yahut bunu yerine getiren 
kimselere para verilmesi, hil’at takdimi, ulufe dağıtımı, kiler alımları için tali-
mat gibi şehzadeyi alakadar eden konuları muhtevidir. Şehzade Mehmed’in 
sancakbeyliği dönemine ait defter (1588-1594) ise diğerlerinden farklı olarak 
tarih başlıklı olup divanın akdedildiği günler belirtilmiştir. Burada divanda 

35 Ayrıntılar için bk. F. M. Emecen, “Şehzade Divan Defterleri”, s. 97.
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alınan kararlar, hasların idaresi ile ilgili talimatlar ve kayıtlar bir arada yer 
almaktadır. Ayrıca göreve tayin, terakki, uzaklaştırma, bölgenin asayişi ile il-
gili meseleler, eşkıyalığın önlenmesini ihtiva eden emirler de bulunmaktadır36. 
Hatta mali meselelerle ilgili kararlar dahi aynı defterde zikredilir. Bu sonuncu 
defterdeki buyuruldu ibarelerinin şehzadeyle ilgili olduğu da ileri sürülebilir.

Şehzadelerin bu kayıt defterlerine, merkeze akseden arzlarına ve oradan gelen 
hükümlere bakıldığında, bunlar merkez ve merkez dışı çekişme, idari yapı-
lanmada merkeziyetçiliğin derecesi ve patrimonyal bağın niteliği konusunda 
klasik Osmanlı sisteminin ana görüntüsünü anlamaya yardımcı olabilecek 
doneler sağlar. Bu mesele şehzadelerin idari yetkilerinin sınırlarıyla da ilgilidir 
ve idari tasarruflarının adem-i merkeziyetçi yönü hakkında eski tartışmayı ye-
niden gündeme getirir. Yani sancaktaki şehzadelerin bağımsız yöneticiler gibi 
hareket ettikleri, idareleri altındaki yerlerde bir “hükümdar” gibi davrandıkları 
ileri sürülerek desantralizasyon konusu ortaya atılır. Aslında bu konuyu hemen 
kabul ve red etmeden önce tarihi gelişim kademelerini anlamak önem arz 
etmektedir. Gerçekten ilk dönemdeki şehzadeler tıpkı uç bölgelerinde faaliyet 
gösteren beyler gibi kendi başlarına hareket etme serbestisi içinde bulunmuş 
olabilirler. İlk Osmanlı kaynaklarının naklettiği gelenek de buna uygun kanaati 
destekleyebilir. XV. yüzyılda, bilhassa sonlarında II. Bayezid’in oğulları ara-
sında baş gösteren taht kavgasının tarafî olanlar veya asi şehzadelerin kendi 
tuğralarını taşıyan tevcihat hükümlerini bu hususta delil göstermek ise hatalı 
bir yaklaşım olur. Ancak şehzadelerin lalaları vasıtasıyla dizginlenmesi ve mer-
kezi denetimin böylece artırılması keyfiyeti ve uygulaması da muhtemelen bu 
dönemden itibaren başlayarak tedrici şekilde sıkılaştırılmıştır. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın oğulları bu merkezi denetimi hiç şüphesiz büyük ataları II. Baye-
zid döneminden çok daha yoğun hissetmeye başlamış olmalıdırlar. Hele taht 
varisi konumundaki Şehzade Murad (III) ve Mehmed (III) neredeyse lalaların 
etkisi altında kalacak raddelerde merkezi kontrolü kabullenmişlerdir. XVI. 
asra ait merkez evrakına yansıyan bilgiler yanında yukarıda sözü edilen ve 
muhteviyatları açıklanan şehzade divan defterlerindeki kayıtlar bu durumun 
bariz birer göstergesidir37.

36 Şehzadenin idari ve mali kontrolü altındaki bölgede gerçekleşen asayiş ve eşkıyalık olaylarıyla ilgili 
defterde kayıtlı hükümlerin değerlendirildiği bir çalışma için bk. Feridun M. Emecen, “Şehzade 
Divanında Suç ve Ceza”, M.Ü. Hukuk Araştırmaları Dergisi: Prof. Dr. Mehmet Âkif  Aydın’a Armağan, c. 
21, sy. 2, İstanbul 2015, s.55-92.

37 Konuyla ilgili fikir ve tartışmalar için bk. F.M.Emecen, Manisa Kazası, s. 40. 
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Şehzadeler bulundukları bölgede özellikle kendi mali yetki alanlarında (hasları-
nın bulunduğu bölgeler), merkezin denetiminden nispeten uzak faaliyet yapma-
ları ve ticari ilişkiler kurmaları mümkün olabilmekteydi. Ayrıca istekleri diğer 
idarecilere göre merkezden daha kolay kabul de görmekteydi. Bununla birlikte 
serbestiyetlerinin derecesi, tam bir merkez-dışı tatbikatı çağrıştıracak esneklikte 
değildi. İdari insiyatif  kullanmaları merkezin rızası doğrultusunda olabiliyordu. 
Yaptıkları kamuyu, askeri ve mülki sistemi (mesela timar tevcihi, görevden alma 
veya tayin) ilgilendiriyorsa, durumu merkeze bildirmek ve oradan gelen tasdik 
doğrultusunda hareket etmek durumundaydı. Şehzade Süleyman’ın Manisa’da 
taht varisi olarak bulunması sırasında ona babası Yavuz Sultan Selim tarafından 
geniş yetkiler tanınması gibi ârizi durumlar ise genel çerçeveyi bozmamaktadır. 
Üstelik Şehzade Süleyman’ın gerçekleştirdiği en küçük tevcihatı dahi merkeze 
bildirdiğine dair belgeler mevcuttur38. Ona babası tarafından verilen ve “siya-
setnâme” olarak nitelendirilen örfî ceza uygulamalarıyla ilgili uzun hükmün39 de 
aslında ona özerklik tanımak değil, aksine merkezi yetki vermekle ilgisi oldu-
ğunu unutmamak gerekir. Özellikle XVI. asırda bu mekanizmaların sağlıklı 
işlemesi için yukarıda da sözü edildiği gibi lalaların idari açıdan önemi artmıştır. 
O kadar ki mesela II. Bayezid döneminde asayiş konusuyla, bazen de timar 
davalarıyla ilgili hükümler genellikle doğrudan şehzadeye hitaben yollanırken40, 
daha sonra çoğunlukla lala muhatab alınmaya başlanmıştır. Bu hususa dair 
XVI. asra ait örneklere Divan kayıt defterlerinde bol miktarda rastlanır. Şehza-
delere ait hükümlere rastlanması dahi onların merkez-dışı bir uygulama içinde 
oldukları anlamına gelmez. Esasen merkezle olan irtibatın veya irtibatsızlığın 
en basit göstergesi, doğrudan kendi yetki bölgeleri dışında herhangi bir tasarruf  
haklarının bulunup bulunmadığında da görülebilir. Aslında bütün bu görünüş, 
merkezden tayin edilmiş beylerbeyi veya sancak beyinin yetki alanlarından ve 
faaliyetlerinden pek farklı bir durum ortaya koymamaktadır. Şehzadenin on-
lardan en bariz farkı, merkezden tayin edilmiş bürokratları ve askeri personeli, 
yine merkezi bürokrasiye benzer idari yapılanmasıdır.

38 BOA, 1520 tarihli Timar ve Zeamet Tevcih Defteri, nr. 1, s. 3,7, 21. 
39 Manisa Şer’iyye Sicilleri, nr.1, s. 13-14’teki bu hüküm E. Z. Karal tarafından yayımlandı: “Yavuz 

Sultan Selim’in oğlu Şehzade Süleyman’a Manisa Sancağını İdare Etmesi İçin Gönderdiği Siya-
setnâme”, Belleten, Ankara 1942, s. 37-44. Ancak bu sicilin bir münşeat şeklinde toplama kayıtları 
ihtiva etmekte olması, bu hükmün otantikliğine gölge düşürür. Üstelik bu belge bilinen bir genel 
“kanunnâmedir”, sadece örfî değil, toprak ve reayaya ait kısımları da vardır. 

40 Bk. İ. Şahin-F. M. Emecen, Osmanlılarda Divan, Bürokrasi ve Ahkâm. II. Bayezid Dönemine Ait 906/1501 
Tarihli Ahkam Defteri, İstanbul 1994, s. 32-33.
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Sonuç olarak genel hatlarıyla taşra idaresinde şehzadelerin oynadıkları rol 
belirlenmeye çalışılmıştır. Sözü edilen defterlerin neşri, şehzadelerin bölgesel 
faaliyet alanlarının niteliğini ayrıntıları ve örnekleriyle tam olarak ortaya 
koyacaktır. Onların taşradaki idarecilikleri değerlendirilirken anakronik yakla-
şımlardan da kaçınılmalı, tarihi süreçteki yetki genişleme ve daralması dikkatle 
belirlenmelidir. Şehzadelerin bulundukları bölgede hanedanın bir temsilcisi 
olarak varlıklarının, merkez-taşra ilişkisinde toplum psikolojisi bakımından 
dikkat çekici bir etkiye yol açtığını unutmamak gerekir. Bu durum tebaanın 
meşru algılamalarını takviye ettiği gibi, hanedanın da temsilinin tek merkezli 
değil, daha geniş bölgelere kaydırılması anlamını taşıyordu. Üstelik hanedan 
mensuplarının bulundukları şehir merkezlerinde fiziki görünümü değiştirecek 
imar faaliyetleri bunun bir başka veçhesini oluşturuyordu. Trabzon, Amasya, 
Manisa gibi şehirlerde hanedan mensuplarının yaptırdıkları kamu binaları ve 
mabetler, sadece fiziki gelişime değil aynı zamanda söz konusu temsilin takvi-
yesine de hizmet etmiş olmalıdır.

Nihayet burada yayımlanan metinler yukarıda tasnif  ve tavsifî yapılan II. 
Selim ile III. Mehmed’in şehzadelik yıllarına ait ahkâm türü defterlerdir. 
Ayrıca aynı tür olmak üzere bunlara daha önce yayımlanmış olmakla birlikte 
bütünlüğü bozmamak için yine Şehzade Selim’e ait tezkire defterinin metni de 
eklenmiştir. Metinler bugünkü harflere aktarılırken mutedil bir transkripsiyon 
kullanılmıştır. Ayrıca değişik tasniflere ayrılmış parçalar defterin bütünlüğü 
kapsamı içinde tarih sıraları gözetilerek yeniden sıralanmıştır.
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Neşir ile İlgili İzahat

Defterlerin metinlerini mutedil bir transkripsiyon ile bugünkü harflere aktarır-
ken, metni daha kolay takip için gerekli olan yerlerde, özellikle rakamların sık 
geçtiği kısımlarda (, /; / :) gibi bazı noktalama işaretlerini kullandık. Orijinal 
metinde boş bırakılmış alanları köşeli parantez içinde boş olarak [ ] belirtir-
ken; yazının okunamayacak derecede deforme olduğu yerleri, köşeli parantez 
içinde [silik] ifadesiyle; defterden kopma, yırtılma, tahribat vb. nedenlerle yok 
olmuş kısımları ise yine köşeli parantez içinde [eksik] ibaresiyle belirttik. Oku-
nuşunda şüphe duyulan kelimelerin sonuna ise, (?) işareti konuldu. Orijinal 
metinde yazılmış olmamasına rağmen, metni daha anlaşılır hale getirmek için, 
siyak/sibaktan çıkarılabilen kelimeleri de, “[Yev]mü’l-isneyn”, “ziyâde [şirret] 
ederler” örneklerinde olduğu gibi köşeli parantez içinde metne ekledik.

Yayınlanan defterler arasında bulunan Tezkire Arz Defteri/Kazıyye Defteri 
(D.BŞM, nr. 23), diğer defterlerden form olarak oldukça farklılık gösterdiği 
için, bu defterde lala tarafından şehzadeye arz edilen “kazıyye”lere verilen 
cevap mahiyetindeki kısımları, yine metnin daha rahat takibi açısından, italik 
karakterde gösterdik. Şehzade Mehmed’e (III. Mehmed) âit divan defterinde 
(A.DVN, nr. 794), muhtemelen sonradan yapılan ciltlemede formalar karıştığı 
için, kayıtların tarih sıralaması ve düzeni bozulmuş durumdadır. Defterin tas-
nif  sırasında konulan sayfa numaraları da bu şekliyle verilmiştir. Bu defterin 
metnini yayımlarken bu kayıtları tarih sırasına göre yeniden düzenlemek mec-
buriyetinde kaldık. Ancak defterin orijinalindeki sayfa numaralarını da daha 
önce kullanılmış olma ihtimaline karşı muhafaza ettik ve her iki numarayı 
yan yana gösterdik. Bunlardan tarafımızdan verilen sayfa numaralarını yay 
parantez içinde (s. 42) şeklinde yazdık, hemen yanına ise köşeli parantez içinde 
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[s. 51] şeklinde defterin üzerindeki numaralarını koyduk. Aynı şekilde Şehzade 
Selim (II. Selim) dönemine ait divan defterinin dört sayfalık bir parçası da, 
ilgisiz bir defterin sonuna tarih düzenine dikkat edilmeden ciltlenmişti (MAD, 
nr. 19322). Bu dört sayfalık kısmı da tarih sırasına göre düzenlerken, yine yu-
karıdaki gibi yan yana iki sayfa numarası kullandık.

Metinde XVI. yüzyıl imlâsına uygun olarak hemze ile belirtilen (akçai, mu-
kataai, kimesnei, Mustafai, Velii) şeklinde yazılmış olan (-i) ekini, kaynaştırma 
(y)si ile birlikte (akçayı, mukataayı, kimesneyi, Mustafa’yı, Veli’yi) formatında 
yazdık. Yine bazı kelimelerle birleşik olarak ama elif  harfi kullanılmadan yazıl-
mış olan (ıtlâkiçün, verilmekiçün, satarlarise) gibi kelimeleri, zorunlu hallerin 
dışında ayrı formda (ıtlak içün, verilmek içün, satarlar ise) olarak kaydettik. 
Ayrıca hem bu defter türlerinin stilini, tutuluş tarzını gösterebilmek hem de te-
reddüt hasıl olabilecek durumları bertaraf  edebilmek için metnin orijinallerini 
de CD içinde kitaba kapağına ekledik.
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I
Şehzade Selim’in (II. Selim) Kazaya Defteri

D.BŞM, nr. 23
(Ağustos 1544 - Mart 1546)

[s. 2]

Defter-i tezkire-i arz el-vâkiʻ fî gurre-i C[emâziye’l-evvel] sene 952

Cemâʻat-i kâtibân-ı hızâne-i âmire, taʻyîn.

İbrahim, rûznâmçeî, 20. Yevmî dört akça ziyâde buyuruldu, fî gurre-i C[emâziye’l-ev-
vel] sene 952.

Kurd, mukāta‘aî, 15. İki akça ziyâde buyuruldu, fî târîh-i m.

Süleyman, tezkireî, 10. İki akça ziyâde buyuruldu, fî târîh.

Mezbûr bendelerinüzün hıdmeti kesîr olup bir vechile müstahıkk-ı inâyet olan 
bendelerünüzden olup hâliyâ hâk-i pây-i saʻâdet-bahşda terakkī olmasın ricâ 
ederler.

Kazıyye oldur ki, âsitâne-i saʻâdetden gulâmlar getüren çavuşa câizeden gayrı 
bir mikdâr nafaka verilmek câiz midir emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. İki 
bin akça harçlık buyuruldu, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, Mehmed nâm kimesne üç yıldan berü tezkire şâkirdliğine 
hıdmet edüp emekdâr ve maslahat-güzâr olup hâliyâ hayme mehterlerine ve 
sekbânlara ve solaklara ve cemâʻat-i ehl-i hırefe müstakil kâtib lâzım olmağın 
hâk-i pây-i saʻâdet-bahşdan inâyet ricâ eder, terkin.
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Kazıyye oldur ki, hâssa atların otları kifâyet etmeyüp Manisa’ya gönderilmek 
husûsunda emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Manisa cânibine gönderilmek buyurul-
du, fî 8 sene 952, nakluhû.

Kazıyye oldur ki, solaklar kethudâsının yoldaşları ile kadîmden bir sofra taʻâmı 
olup şimdilik verilmeyüp hâliyâ ricâ ederler emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. 
Solaklar kethudâlarına bir sofra taʻâm buyuruldu, fî 8 minhu.

[s. 3] [boş]

[s. 4]

Defter-i tezkire-i arz ki der-mahrûse-i Manisa vâkiʻ-şüde el-vâkiʻ fî 
12 Cemâziye’l-âhir sene 951

Tafsîl oldur ki, Anadolu Beylerbeyisi İbrahim Paşa Hazretleri’nin hıdmetkâr-
ların ve sarrâcların ve sâyislerin ve devecilerin ve harbendelerin ve şâkirdlerin 
beyân eder ki zikr olunur.

Ser-bevvâbîn, 1 nefer, nakdiye: 5000. Câme-i çatma, aʻlâ serâser, 1 sevb.

Altı bin akça tîmâra mutasarrıf  imiş, dört bin akça terakkī inâyet vech görülür, 
kendü zeʻâmet murâd edinür, paşa bendenüzün oğulluğu imiş.

Cemâʻat-i hıdmetkerân ve gayrıhû, 24 neferen, taʻyîn.

Sarrâcîn, neferen 6, fî 500: 3000

Kâtib, 1 nefer, 500

Ser-bölük, 1 nefer, 500

Naʻâl, 1 nefer, 400

Ulûfeciyân, neferen 9, fî 300: 2700

Bevvâbîn, neferen 6, fî 200: 1200

Yekûn: 8300

Cemâʻat-i sâyisân, neferen 6, fî 200, yekûn 1200, taʻyîn.

Şâkirdân-ı mezkûrîn, 1 nefer, 50, yekûn: 1250

Cemâʻat-i harbendegân, neferen 9, taʻyîn.

Ser-harbende, 1 nefer, câme-i benek, ednâ, 1 sevb.

Harbendegân, neferen 7, fî 200: 1400
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Şâkirdân-ı mezkûrîn, 1 nefer, 50

Yekûn: 1450

Cemâʻat-i şütürbânân, neferen 80, taʻyîn.

Sarbân 1 nefer: câme-i benek, evsat, 1 sevb, nakdiye: 500

Ser-bevvâb neferen 2: câme-i benek, ednâ, 2 sevb.

Şütürbânân, neferen 44, fî 200: 8800

Şâkirdân-ı mezkûrîn, neferen 33, fî 50: 1650

Yekûn şütürbânân: 10950

Yekûn nakdiye: 26950, câme: 5 sevb.

Bu taʻyîn olunanlar makbûl olup verilmek emr olundu, fî 12 Cemâziye’l-âhir sene 951.

[s. 5]

Kazıyye oldur ki, çalıcı mehterlerine beş bin akça inʻâm ve mehterbaşına bir 
hilʻat buyurulmuş, emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Mezkûrlara inʻâm buyu-
ruldu, taʻyîn.

Ser-mehterân, 1 nefer.

Mehterân-ı üstâd, neferen 14

Şâkirdân-ı mezbûrân neferen, 3

Kazıyye oldur ki, mahrûse-i Bursa’da emr-i şerîf  ile emânet konulan otak-ı 
şerîfin gelmesi husûsunda emr-i şerîfiniz neyse inâyet buyurula. Getürülmek 
buyuruldu.

Mezbûr otak-ı hümâyûnu getürmeye sekiz katar deve lâzımdır.

Kazıyye oldur ki, ağaların mevâcibinin müsterekası husûsu arz oluna.

[s. 6]

Tafsîl oldur ki, mahrûse-i Konya’dan Manisa’ya gelince hıdmet eden sarrâc şâ-
kirdlerinden sarrâc olmak murâd edenin ve ulûfesiz hıdmet edüp sarrâc olmak 
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murâd edenin ve mezkûr şâkirdlerin yerine şâkird olmak isteyen ve naʻlband 
lâzım olup naʻlbandlık isteyen ve naʻlbandların şâkirdleri az kalup şâkird olmak 
isteyen ve hâssa atlara bir sâyis dahi lâzım olup hâssa sâyisler şâkirdlerinden 
sâyis olmak isteyen bunlardır ki zikr olunur.

Ulûfeli şâkirdlerdir ki sarrâc olmak murâd edinirler. Üçer akça ulûfe ile sarrâc 
olmak buyuruldu, el-vâkiʻ fî gurre-i Safer sene 951, taʻyîn.

Cafer b. Nazar, şâkird, 1; Ferhad b. Kethudâ, şâkird 1; Hüseyin hîş-i Sinan, 1; 
İlyas b. Yusuf, 1; Hasan b. Hızır,1; Mehmed b. İsmail, 5, Çavuş-şüd, becayiş-i 
Mustafa b. Hamza terkīn; Hamza hîş-i Kemer Ali, 1; Pervane, Moraî, 1; Meh-
med Semendire, 1

Yekûn neferen 8, fî 3.

Cemâʻat-i sarrâcîn, neferen 35. Mevâcib-i mezbûrân, fî 5, fî 4, fî 3

Ulûfesiz hıdmet edüp sarrâc olmak isteyen bunlardır. Üçer akça ulûfe ile sarrâc 
buyuruldu, fî târîh-i minhu, taʻyîn.

Mehmed b. Esedullah; Kurd b. Yusuf.

Ulûfesiz şâkirdlerdir ki hıdmet edüp sarrâc şâkirdi olmak isteyen bunlardır. 
Birer akça sarrâc şâkirdi buyuruldu, fî târîh-i minhu, taʻyîn.

Cafer b. Abdullah; Mustafa b. Abdullah; Mustafa b. Mehmed, şâkird; Meh-
med b. Abdullah; İbrahim b. Abdullah.

Cemâ’at-i şâkirdân-ı sarrâcîn, neferen 14.

Ulûfesiz hıdmet edüp bârgîrlere naʻlband olmak isterler. Üçer akça ile naʻâl olmak 
buyuruldu, fî târîh-i m., taʻyîn.

Mehmed b. Ömer; Ahmed b. Üveys.

Cemâʻat-i naʻlbandân-ı bârgîrân-ı tavile, neferen 2, fî 3

Ulûfesiz hıdmet edüp naʻlband şâkirdi olmak isterler. Birer akça ile şâkird buyurul-
du, fî târîh-i m., taʻyîn.

Alagöz b. Abdullah; Pervane b. Abdullah.

Yusuf  b. Abdullah, terkin.

Şâkirdân-ı naʻlbandân-ı kadîm, 1 nefer, fî 1

Ulûfeli sâyis şâkirdidir, üstâd olmak ister. Dört akça ile sâyis buyuruldu, fî târîh-i m., 
taʻyîn.
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Hüseyin b. Haydar, şâkird, 1; hâssa atlara sâyis olur.

Cemâʻat-i sâyisân-ı üstâd-ı hassa, neferen 17, fî 4

[s. 7]

Tafsîl oldur ki, şehzâde-i civân-baht -tâle bekāhû- hazretlerinün kadîmden 
hâssa arabaları altı kıtʻa olup ve mahrûse-i Konya’dan dahi beş kıtʻa araba 
düzülüp ve hazret-i pâdişâh-ı âlem-penâh -hullide mülkuhû- cânibinden iki 
kıtʻa araba verilüp ve cümle on üç araba olup ve baʻzı kimesnelerden dahi 
Bursa’da dört kıtʻa araba alınup cemʻan on yedi kıtʻa araba olup mezbûr dört 
arabalara arabacı lâzım olunu gelip mezbûr kimesneler mahrûse-i Bursa’dan 
Manisa’ya gelince hıdmet edüp arabacı olmak murâd edinirler. Üç akça ulûfe ile 
arabacı olmak buyuruldu. Fî 18 C sene 951, taʻyîn.

Cafer Priştine; Hacı Hüseyin Ilıca; Hızır b. Mustafa, kul; birâder-i Mustafa, 
kul; Yusuf  Trabzonî; Mehmed Kastamonî; Hürrem Edirne; Timur Üsküdar.

Cemâʻat-i arabaciyân ve neccârân ve haddâdân, neferen 30, fî 4, fî 3. Arabaciyân neferen 
26, neccârân neferen 3, haddâd neferen 1; şâkirdân-ı mezkûrîn, neferen 5, fî 1

Cemâʻat-i sarrâcîn.

Mehmed b. İsmail, 5.

Âsitâne-i saʻâdetden gelen Çaşnigîr başı Sinan Ağa iltimâs edüp çavuşluk sada-
ka olunup mezkûrun gediği Mustafa b. Hamza’ya tevcîh olunmak ricâsın eder, 
emîr-i âhur bendeleri. Üç akça ulûfe ile sarrâc buyuruldu, fî 18 C sene 951, taʻyîn.

[s. 8]

Kazıyye oldur ki, kilerci başı kulunuz [eksik] hâssa-i hümâyûn için ikişer yüz 
dirhemden iki kıtʻa şemʻ-i kâfurî ve ikişer yüz dirhemden üç kıtʻa balmumu 
ve hâdis olan hâs odaya bir kıtʻa çırağlar içün yüz ellişer dirhemden dört 
kıtʻa balmumu isterler, emr-i şerîfiniz nedir inâyet buyurula ki sâbıkda hâssa-i 
hümâyûn içün ikişer yüz dirhemden iki kıtʻa balmumu verilirdi, hâliyâ bu uslûb 
üzere olması. İki kıtʻa şemʻ-i kâfurî 100 dirhemden bey hazretlerine bir dahi kendüler 
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hıdmetine bir nefer, 100 dirhem biri kethudâ hâtûna ve dört dahi bir nefer ağalara iki dahi 
birer nefer bostâncılara cümle on kıtʻa balmumu oldu, üç kıtʻa (?), üç yüz dirhem olup arz 
olundukda böylece buyuruldu, fî 25 C sene 951.

Ve sarây-ı âmire için dört himl kar isterler ki her himli yirmibeşer akça olur, 
emr-i şerîfiniz nedir. Yevmî iki yük himl buyuruldu, fî 26 C sene 951.

Kazıyye oldur ki, merhûm ve mağfûr Sultân Mehmed -tâbe serâhu- lalası Ha-
lil Paşa’ya hilʻat-i serâser mi emr olunur veya ağır kadife çatma mı buyurulur, 
[ba]kî.

Ve Sakız’dan gelen elçi kâfirine emr-i şerîfiniz üzerine hilʻat ne cinsden veril-
mek buyurulur, [ba]kî.

Kazıyye oldur ki, sâbıkan sarây-ı âmire sarâydârına iki sahan aş ve iki pâre et 
ve iki zevc fodula ve sarây-ı âmire meremmetçisine iki sahan aş ve iki pâre et ve 
iki zevc fodula ve altı nefer bostân oğlanına dört sahan aş ve dört pâre et ve altı 
zevc fodula verilirmiş, hâliyâ girü ricâ ederler. Âdet üzre bunlara taʻâm buyuruldu, 
fî 25 C sene 951.

Kazıyye oldur ki, bostân oğlanlarından Niğbolulu Davud ulûfesiyle baltacı 
olmak ricâ eder.

Fî yevm 1.

Kazıyye oldur ki, bostân oğlanlarından mahrûse-i Konya’dan Manisa’ya gelin-
ce baltacılık hıdmetin edüp hâliyâ baltacı olmasın ricâ ederler. Altı nefer gılmân 
ikişer akça ile baltacı taʻyîn olundu, fî 26 C sene 951.

Haydar Yanbolu, 1; Mehmed Niğbolu, 1; Nasuh Siroz, 1; Nasuh Manastır 1; 
Mustafa Dimetoka, 1; Davud Niğbolu, 1.

Mevâcib-i şâkirdân, fî sene 3.

[s. 9]

İzdiyâd ve ibtidâ-i mevâcib-i mezkûrîn an-cemâʻat-i dârü’s-saʻâde-i Enderûnî. 
Buyuruldu, fî 26 C sene 951, taʻyîn.

Kethudâ Hâtûn, 20. y[evm] 15, terakkī 5.

Ferrâşân, an-cevârî: neferen 5.
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An-kadîm, neferen 3, fî 5, k[adîm] fî 4; fî 1.

An-sâzendegân-ı kadîm, 1 nefer, 5; k[adîm] 2, [tera]kk[ī] 3.

An-cedîd ibtidâ kerde, 1 nefer, 5.

Sâzendegân, neferen 3.

An-kadîm, neferen 2, fî 4, k[adîm] 2, [tera]kk[ī] fî 2.

An-cedîd ibtidâ kerde, 1 nefer, 4.

Vâlide-i şehzâdegân, neferen 2, fî 8: k[adîm], fî 4, k[adîm] fî 4. an-ferraşân.

Câme-şûyân, an-kadîm, neferen 2, fî 3: k[adîm], fî 2, k[adîm] fî 1.

Dâye-i şehzâdegân, 1 nefer, ibtidâ, fî 2.

Külhanbân, 1 nefer, ibtidâ, fî 2.

Kazıyye oldur ki, Seydi Ahmed nâm kimesne sâbıkā üç akça ulûfe ile nakkāş 
olup hıdmetten ferâgat edip yerine bir nakkāş dahi lâzım ve ehemm olmağın 
Ali b. Abdullah üstâd nakkāş olup sanʻatında tamâm mâhir olmağın mezbûrun 
yerine terakkīyle nakkāş olmasın ricâ eder. Beş akça ulûfe ile nakkāş buyuruldu, fî 3 
Receb sene 951, nakluhû.

Kazıyye oldur ki, kapucu cemâʻatinden çavuşluk sadaka buyurulan meşʻaleci 
Mehmed’in meşʻalesin bevvâblar bölük başılarından Yusuf  bölükbaşına inâyet 
olup mezbûr Yusuf  bölükbaşının yerine bevvâblardan Mustafa birâder-i Ali’ye 
inâyet olmasın kapucubaşı bendeleriniz ricâ eder ve mezbûr Mustafa bevvâbın 
gediğine Ali b. Mehmed bevvâb olmasın Rüstem Paşa Hazretleri sâbıkā iltimâs 
eylemişlerdir. Meşʻaleci beş akça ile kapuculara dört akça ile buyuruldu, fî 3 Receb sene m. 
ve Yusuf  bölükbaşı yerine bölükbaşı olan Kapucu Mustafa birâder-i Ali’ye bir akça ziyâde 
buyuruldu, fî târîh-i m., nakluhû.

Mevâcib-i mezbûrîn, bevvâbîn, fî 4; meşʻaleciyân, fî 5.

Kazıyye oldur ki, cihâz mühimmatıyçün yirmi bin akça verile deyü fermân 
olunmağın yirmi bin akça der-kîse olup Hüsrev, Dârü’s-saʻâde ağası Hüsrev 
Ağa’ya teslîm olundu.

Kazıyye oldur ki, Hazînedârbaşı Mercan Ağa bendenüz bevvâblardan Meh-
med Bosna’nın meşʻaleci olmasın ricâ eder. Yevmî beş akça ile meşʻaleci buyuruldu, fî 
râbiʻ-i Receb sene 951, nakluhû.

Meşʻaleciyân-ı kadîm, neferen 7; Mevâcib-i meşʻaleciyân fî yevm 5.

Kazıyye oldur ki, Dârü’s-saʻâde ağası Hüsrev Ağa bendenüz ulûfesine terakkī 
olmasın ricâ eder, fî yevm 15. Beş akça ziyâde olmak buyuruldu, fî 4 m., taʻyîn.
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[s. 10]

Kazıyye oldur ki, mezbûr cemâʻatlerin [eksik] baʻzı girîhte olup ve baʻzının 
hıdmeti kesîr olmağın mezbûrların şâkird olması ricâ ederler.

Şâkirdân-ı tabbâhîn.

Yahya b. Abdullah, be-cây-ı Yusuf  ki girîhte-şüd; Mehmed b. Abdullah, ibtidâ; 
Behram b. Abdullah; Yusuf  b. Abdullah. Bu dört nefere yevmî buçuk akça ile buyu-
ruldu, fî 4 Receb sene 951, nakluhû.

Şâkird-i tabbâhîn-i kadîm neferen 25. Minhâ girîhte neferen 1; bâkī mevcûd neferen 24, fî 
2 ve 1,5.

Şâkirdân-ı habbâzîn.

Malkoç b. Abdullah, be-cây-ı Kasım b. Abdullah ki girîhte-şüd; Mehmed 
b. Abdullah, becâ-yı Hamza b. Abdullah ki girîhte-şüd; Yusuf  b. Abdullah 
be-cây-ı Mehmed b. Abdullah ki girîhte-şüd; Hızır b. Abdullah; Mustafa b. 
Abdullah [beş nefere birer buçuk akça ile buyuruldu, fî târîh-i minhu], nakluhû.

Şâkirdân-ı habbâzîn-i kadîm, neferen 13. Minhâ, girîhte neferen 3; bâkī mevcûd neferen 10, 
fî 2 ve 1,5.

Şâkirdân-ı helvacıyân.

Hüseyin b. Abdullah, be-cây-ı Mahmud ki gaybet kerde; Caʻfer b. Abdullah, 
be-cây-ı Mehmed ki girîhte; Mustafa b. Abdullah, be-cây-ı Mehmed-i diğer ki 
girîhte-şüd. Üç nefere birer buçuk akça ile buyuruldu, fî târîh-i minhu, nakluhû.

Şâkirdân-ı helvacıyân-ı kadîm, neferen 7. Minhâ girîhte neferen 3; bâkī mevcûd neferen 4, 
fî 1,5.

Şâkird-i kilâr.

Hasan b. Abdullah, Bosna [bir buçuk akça ile buyuruldu], nakluhû.

Şâkirdân-ı kilâr an-kadîm neferen 4, fî 1,5.

Şâkird-i câme-şûy.

Hızır b. Abdullah, be-cây-ı Mustafa ki gaybet kerde. Bir buçuk akça ile buyuruldu, 
nakluhû.

Şâkirdân-ı [kadîm]-i câme-şûyân, neferen 4; minhâ, girîhte 1 nefer; bâkī mevcûd neferen 3, 
fî 1,5.

Kazıyye oldur ki, sarây-ı âmire ağalarından kapu ağası ve hazînedârbaşı ve 
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kilârcıbaşı ve Dârü’s-saʻâde ağası Hüsrev Ağa bendelerinüze şimdiye değin 
aselî hûşâb verilirdi, hâliyâ sükkerî olmasın ricâ ederler. İki günde hûşâb içün bir 
kıyye sükker mezbûrlara buyuruldu, fî 4 [Receb] sene 951.

[s. 11]

Kazıyye oldur ki, şehzâdelere onar akça ulûfe ibtidâen ve şehzâde vâlidesine 
dört akça ulûfesin üzerine [eksik] akça izdiyâd ve dâyesine iki akça ulûfe ib-
tidâen buyurulmasın emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Vech-i meşrûh üzere 
buyuruldu, fî 10 Receb sene 951, nakluhû.

Şehzâdegân, 3 nefer; vâlide-i şehzâde, 1 nefer, fî yevm 4; dâye-i şehzâde, 1 
nefer.

Kazıyye oldur ki, tezkere-i şerîfe vârid olup sipâhî oğlanları ağası Yahya Bey’e 
yirmi bin akça karz verilsin deyü fermân olunmuş, emr-i şerîfiniz ne ise inâyet 
buyurula. Yirmi bin akça bi-tariki’l-karz verilmek buyuruldu, nakluhû.

Kazıyye oldur ki, altı nefer baltacı oğlanına birer akça ziyâde buyurulmuş, 
emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula [ziyâde birer akça olmak buyuruldu, altı 
nefer [o]ğlanlara, fî 10 Receb sene 951], nakluhû.

Mevâcib-i mezbûrîn, 6 nefer, fî 2.

Kazıyye oldur ki, mahrûse-i İstanbul’dan on kıtʻa serâser gelsin deyü fermân 
olunmuş, aʻlâ mı evsat mı emr olunur inâyet buyurula. İstanbul’dan gelmek buyu-
ruldu, fî 10 Receb sene 951.

Kazıyye oldur ki, kâfurî mum işlensin deyü fermân olunmuş idi, hâliyâ bu 
yerlerde kâfurî mum kıllet üzerine bulunur, amma iki akça ulûfe ile mumculuk 
hıdmetin edüp ve dört akça ulûfe ile arabacılık hıdmetin eden Hasan bende-
nüz ol hıdmetin uhdesinden gelür kimesneler olup amma şol şartla ki altı akça 
ulûfesi mumculuktan olup ve bir akça ulûfe ile bir şâkird dahi verilüp bu tarîk 
üzere ihsân buyurulursa kâfurî mum işleyüp yetüştürmesine uhdesine alur, bu 
bâbda emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Dört akça harçlık refʻ olunup yevmî altı 
akça ulûfe ile mumcu olmak ve bir akçalik bir şâkird verilmek buyuruldu, fî târîh-i minhu, 
nakluhû.

Şâkird Yusuf, muʻtak-ı Hasan el-mezbûr.
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Kazıyye oldur ki, kasabbaşı olan Mehmed bendenüz mahrûse-i Konya’da ve 
Konya’dan Manisa’ya gelince hıdmet edüp ve hâliyâ gerü koyun getirmek içün 
Konya’ya gitmek murâd edinir, mezbûra bir hilʻat verilmek münâsib gibi emr-i 
şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Emr-i şerîf  buyuruldu ki bir benek kaftan verilmek 
buyuruldu, fî 10 minhu, nakluhû.

[s. 12]

Kazıyye oldur ki, Tarhaniyat’ta vâkiʻ olan sarây-ı âmirede bundan akdem 
sarâydâr olan Hızır b. Hacı bendeleri yevmî iki akça ile hâliyâ sarâydâr olmak 
ricâ eder, emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Gurre-i muharremden berü ulûfesi 
mukarrer olundu, yevmî iki akça ulûfeleriyle, fî 11 Receb sene 951, nakluhû.

Kazıyye oldur ki, Konya’da otuz re’s davar alınıp üç sâyis tutulup bi’l-fiʻil 
hıdmet ederler ve mahrûse-i Bursa’da bârgîrler ziyâde olup dört nefer sâyis 
dahi Bursa’dan hıdmet edüp bi’l-fiʻil dahi hıdmet ederler ve devlet ve saʻâdetle 
Manisa’ya gelindikde bârgîrler bir yere cemʻ olup mevcûd dört yüz on beş re’s 
bârgîr olup zikr olunan bârgîrlerin yüz on beş re’si cemâʻat-i müteferrikada olup 
andan maʻâda üç yüz re’s tavilede mevcûd olup mezkûr bârgîrlere otuz nefer 
sâyis lâzımdır derler, şimdi mevcûd on dokuz nefer sâyis vardır, on bir nefer dahi 
lâzımdır ki otuz nefer tamâm ola, emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula.

Konya’dan gelen bunlardır.

Çepni-i Konya; Ahmed sipâh Konya; Bilal Arap.

Bursa’dan gelen bunlardır.

Mustafa-i Beyşehir; Hasan b. Piri; İsmail b. Mustafa; Mustafa, şâkird-i Mehter.

Manisa’ya geleliden berü hıdmet ederler.

Yakut Arab; Hasan Yalvac; Yusuf  b. Yunus, şâkird; Abdullah Arap.

Yekûn: 11 nefer fî 4. Buyuruldu, hıdmetleri gurre-i Cumâde’l-âhirden berü imiş, ulûfeleri 
verile, fî 17 Receb sene 951, nakluhû.

Mevâcib-i sâyisân-ı bârgîrân-ı tavile, fî 4. Asıl bârgîrân-ı tavile: 415 re’s. Minha der-
cemâʻat-i müteferrika, 115. El-bâkī mevcûd der-tavile: 300 re’s, beher 10 re’s fî 1 sâyisden 
neferen 30; mevcûd sâyis neferen 19; lâzım olan sâyis neferen 11.

Kazıyye oldur ki, devlet ü saʻâdetle Manisa’ya gelindikde hassa estâr bir yere 
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cemʻ olup yüz elli yedi re’s davar olup her dokuz davara bir sâyis lâzım olmağın 
on yedi nefer sâyisten dört re’s ziyâde olur bi’l-fiʻil on beş nefer mevcûd sâyis olup 
iki nefer dahi ziyâde olmasın ricâ ederler, emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula.

Lâzım olan bunlardır.

Yusuf  b. Mustafa, şâkird, 1,5; Haydar b. Mehmed, şâkird, 1

Yekûn neferen, fî 4. Buyuruldu fî gurre-i Cumâde’l-âhirden ulûfeleri verile, el-vâkiʻ fî 17 
Receb 951, nakluhû.

Mevâcib-i sayisân-ı estâre-i kadîm, fî 4. Asıl estâre-ı hâssa: 157 re’s beher 9 re’s fî 1 
sâyisden neferen 17. Mevcûd sâyis neferen 15; lâzım olan sâyis neferen 2.

[s. 13]

Kazıyye oldur ki, on üç katar katıra palan ve hassa estâra yüz elli kıtʻa kebe ricâ 
ederler, emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Ber-vech-i tahmîn beher palan 
fî altmışardan 3900, kebe beher kıtʻa fî 50, 7500, cümle bahâ-i palan ve kebe 
11400 akça olur.

Kazıyye oldur ki, ıstabl-ı âmirede olan hüddâm içün mahlûl buçuğu ricâ eder-
ler, emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula ki âsitâne-i saʻâdetde kānûndur. Yevmî 
üç akça mahlûl buçuğu buyuruldu, fî 17 Receb sene 951, taʻyîn.

Cemâʻat-ı ıstabl-ı âmire neferen 25.

Kazıyye oldur ki, Dîvân-ı Âlî sakālarından İbrahim birâder-i Karagöz nâm 
sakā fevt olup mezbûr müteveffânın yerine matbah-ı âmire sakālarından Mus-
tafa birâder-i Ferhad üç akça ulûfesiyle dîvân sakāsı olup ve mezbûrun yerine 
aşçılardan iki akça ulûfe ile Mustafa birâder-i Yakub bir akça ziyâde ile matbah 
sakāsı olmasın ricâ eder. Buyuruldu, fî târîh-i minhu, üç akça ulûfesiyle ve bir akça 
terakkıyle aşçı sakā oldu, nakluhû.

Kazıyye oldur ki, on üç katar katırın rahtı tecdîd olup ber-vech-i tahmîn her 
katıra ne denlü akça olduğun beyân eder ve yüz elli kıtʻa kebe hâs estâr içün 
ber-vech-i tahmîn 50 akçaden ne denlü olduğun beyân eder. Katırların rahtı 
görülüp gemiler İstanbul’dan alup getürmek buyuruldu, fî 17 Receb sene 951.

Beher katar, fî 1200: 15.600

Bahâ-i kebe berây-ı estâre-i hâssa, 150 kıtʻa, fî 50: 7500

Yekûn: bahâ-i rahthâ-i esterân-ı sayisân ve bahâ-i kebe: 23.100
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[s. 14]

Kazıyye oldur ki, yoğurtçu şâkirdlerinden, terkīn.

Şâkirdân-ı mâstgerân.

Hamza b. Abdullah, 1,5; gaybet kerde.

Tâlib: Yusuf  b. Abdullah, Avlonya. Bir buçuk akça ile buyuruldu, fî 17 minhu, nakluhû.

Kazıyye oldur ki, Karaman’da suğla mahsûlünden emr-i şerîf  mûcebince sa-
tun alınan develeri beyân eder.

Şütûrân-ı mâde ve ner: 230 mehâr fî 1406 ve 2: 323437

Mâde: 175 mehâr; ner 55 mehâr.

Be-hesâb-ı katar: 32 katar ve 2 mehâr.

Mâde 29 katar, 1 mehâr; ner 9 katar, 1 mehâr.

Mevcûd şütürân der-ıstabl: 34 katar ve 4 mehâr.

Mâde 27 katar; ner 7 katar, 4 mehar.

Cemʻan, şütûrân-ı mâde ve ner.

Mâde katar 56, mehar 1: ner 16 katar, 5 mehâr.

Altmış katarı kalıp zâyidi Karacaları ve sakatları ihrâc olunmağın satılmak buyuruldu, fî 
17 minhu.

Ve atlarda [ve] bârgîrlerde dahi baʻzı sakat olup amele yaramayıp emr-i şerîf  
olursa anlardan dahi yoklana, amele yaramayan ihrâc ola. Bunların sakatları 
ihrâc olmağın satılmak buyuruldu, fî 18 minhu.

[s. 15]

Sarâydârî ve meremmetî-i yaylak-ı Bozdağ der-uhde-i Hacı b. İsmail, fî yevm, 2

Tâlib: Hacı İsmail el-mezbûr.

Mezbûr Hacı b. İsmail kadîmü’z-zamândan sarâydâr ve meremmetci olup 
gerü sarâydâr ve meremmetçi olmasın ricâ eder. Sene 951 Muharreminin gurresin-
den berü yevmî iki akça ulûfesi hızâneden verilmek buyuruldu, fî 24 Receb 951, nakluhû.
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Kazıyye oldur ki, ağalar oturduğu sundurma içün cedîd ve yüksek yapılsun 
deyü fermân olunmuş emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Mübârek bayrama 
dek tamâm olması emr olundu, fî târîh-i minhu.

Mevâcib-i Abraham Yahudi, tabîb, fî yevm 20. İki akça terakkī olması fermân 
olunmuş. İki akça terakkī buyuruldu, fî 25 Receb sene 951, nakluhû.

Şâkirdân-ı ehl-i hiref.

Kemâl, şâkird-i ser-zergerân, 1; arabaî-i hassa-şüd.

Tâlib: Memi b. Hızır an-mahrûse-i Bursa. Bir akça ulûfesiyle şâkird buyuruldu, fî 
25 Receb sene 951, nakluhû.

Yusuf  b. Abdullah şâkird-i şimşîrger. Mezbûr şimşîrgerin bir akça ile bir şâkirdi 
olup hıdmeti kesîr olmağın mezbûr Yusuf ’un dahi şâkird olmasın ricâ eder. 
Buyuruldu bir akça ile, fî târîh-i minhu, nakluhû.

Ali, şâkird-i postîndûz, 1. Mezbûrun hıdmeti kesîr olup buçuk terakkī olmasın 
ricâ eder. Buçuk akça ziyâde buyuruldu, fî târîh-i minhu, nakluhû.

Kazıyye oldur ki, matbah-ı âmire içün ihdâs olunan buğday değirmenine 
buğday pâk edip öğütmeye bir değirmenci lâzım ve ehemm olmağın Hamza 
nâm kimesne bu hıdmetin uhdesinden gelir kimesne olup yevmî iki akça ulûfe 
ile bir aş ile değirmenci olmasın ricâ eder, emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. 
Buyuruldu, fî 9 Şaban sene 951, nakluhû.

An-cemâʻat-i gılmân-ı bağçe-i âmire, Davud Vidin, 1.

Mezbûr terakkī ile külhâncı olmasın ricâ eder. Buçuk akça ziyâde ile külhâncı buyu-
ruldu, fî 9 minhu, nakluhû.

[s. 16]

Kazıyye oldur ki, âsitâne-i saʻâdete gelen pîşkeş meyve ahvâli hâk-i pây-i şerîf-
lerine arz [eksik].

Kalʻaygerî-i evânî-i nühâs-ı matbah-ı âmire der-uhde-i Dede Bali ki be-ihtiyâr-
hod, fâriğ-şüd, fî yevm 2.

Tâlib: Mustafa, kalʻayger.
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İki akça ulûfe ve bir aşla kalʻaycı olmak buyuruldu, fî 15 Şaban sene 951, nakluhû.

Kazıyye-i kar. Bozdağ’da görülüp bulunmazsa Bursa’dan gelmek buyuruldu.

Kazıyye oldur ki, muhâsebe hıdmetini rûznâmeci bendeniz gözetüp hâliyâ 
mezbûr rûznâmeci bendenüzün hıdmeti kesir olup müstakil bir muhâsebeci 
lâzım olmağın sipâhî oğlanları kâtibi Hüseyin bendenüz mahall ve münâsib 
olmağın hâk-i pây-i şerîfe arz olundu.

Mevâcib-i Hüseyin kâtib-i ebnâ-i sipâhîyân, fî yevm 8.

Matbah-ı âmire ve ıstabl-ı âmire ve ihracât-ı hâssa muhâsebelerin görmeği ve üç ayda bir 
mevâcibât-ı huddâm mukābili yevmî on akça ulûfe ile muhâsebeci buyuruldu, fî 16 Şaban 
sene 951, nakluhû.

Kazıyye oldur ki, âsitâne-i saʻâdetde beş akça ulûfe ile hıdmet eden neyzen ku-
lunuza Hazînedârbaşı Mercan Ağa bendenüz matbah-ı âmireden aş olmasın 
ricâ eder. Mezkûra bir aş verilmek buyuruldu, fî 16 minhu.

[s. 17]

Kazıyye oldur ki, mahrûse-i İstanbul’da mesâlih-i mîrî gören Hoca Kemal 
nâm tâcir içün hıdmetinden ferâgat eyledi deyü Mehmed Paşa [eksik] bildirüp 
öyle olsa mahrûse-i Bursa tâcirlerinden Ali Çelebi b. Mustafa Çelebi mesâlih-i 
mîrîyi eğer akmişeden ve eğer sâir nesneden her ne ise görmeği iltizâm edüp 
mezbûrun yerine tâcir olmak ricâ eder. Buyuruldu, fî 22 Şaban sene 951.

Kitâbet-i cemaʻat-i ebnâ-i sipâhîyân der-uhde-i Hüseyin Çelebi ki muhâsebeî 
ve mukābeleî-şüd, fî yevm 8.

Tâlib: Osman Çelebi, divitdâr an-ebnâ-i sipâhîyân, fî yevm 8.

Mezkûr Osman’a mezbûr kitâbet verilmek içün emr şerîf  vârid olmuştur. Divit-
dâr Osman’a sipâhî oğlanı kitâbeti sekiz akça ile buyuruldu, fî 22 minhu, taʻyîn.

Divitdârî der-uhde-i Osman an-ebnâ-i sipâhîyân, fî yevm 8.

Tâlib: Hüsrev an- ebnâ-i sipâhîyân kâtib-i ahkâm, fî yevm 8. Mezkûr Hüsrev 
kitâbetiyle divitdâr olmak buyuruldu, fî 22 minhu.

Kitâbet-i cemâʻat-i gurebâ der-uhde-i Hamza b. Ömer kâtib ki müteveffâ-şüd, 
fî yevm 6.
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Tâlib: Yunus b. Şeyh Hasan an-cemâʻat-i gurebâ, fî yevm 6. Ulûfesiyle kâtib olmak 
buyuruldu, fî 6 Ramazan sene 951, nakluhû.

Kazıyye-i câmehâ-i Müfti Efendi ve hatîb ve nusûs-gûyen-i büzürg. Mevlânâ 
Müfti Efendi’ye bir ak sof  kaftan çenber atlas sancak ile ve bir ak sof  kaftan mevlânâ câmi-i 
Sultâniye hatîbine îdiyye içün ihzâr oluna deyü buyuruldu, fî 13 Ramazan sene 951.

[s. 18]

Kazıyye oldur ki, hâssa atları [eksik] eden üç nefer yarakçılara emr-i şerîfiniz 
ne ise inâyet buyurula. Şah Kulu, Bali, Şah Bende, terkīn.

Kazıyye oldur ki, merhûm ve mağfûr mevlânâ Yahşi halîfe’nin kadîmden hıd-
metkârı ve emekdârı olan Yusuf  içün üç akça ulûfe ile kapıcı olsun deyü Hüsrev 
Ağa bendenüz elinden tezkere-i şerîfe vârid olup gerü kapı ağası bendenüz üç 
akça ile buyurulmuş imiş dört akça ile buyurdular deyü haber vermeğin âsitâ-
ne-i hâk-i pây-i şerîfe arz olundu. Yevmî dört akça ulûfe ile kapıcı olmak buyuruldu, fî 
20 Ramazan sene 951, nakluhû.

An-cemâʻat-i bevvâbîn. Yusuf  b. Abdullah. 3

Mezbûrun ulûfesine bir akça terakkī olmasın ricâ eder, sâir kapıcılar dörder 
akça iledir. Bir akça terakkī olmak buyuruldu, fî 20 Ramazan sene 951, nakluhû.

Kazıyye oldur ki, sabıka mahruse-i İstanbul’dan revgan-ı sade getirilmek içün 
hükm-i şerîf  irsal olunmuşdu. Doksan iki kantar yağ imiş, seksen kantarı mîrî içün 
ve altı kantar paşa hazretlerine ve altı kantar bu bendelerine taʻyîn oluna. Fî 20 Ramazan 
sene 951.

Kazıyye oldur ki, Kuyumcubaşı Mustafa bendenüzün hıdmeti kesîr olup mat-
bah-ı âmireden bir aşı olup, kendüye vefâ etmemeğin bir aş dahi ricâ eder. 
Sâbıkā bir aşı var imiş bir aş dahi verilmek buyuruldu, fî 20 Ramazan sene 951.

Taʻâm be-cihet-i hayyâtîn. 20 neferen. Sahan 14. güşt pâre-i küçük, 14. 
Fodula-i harcî 9 çift. Üç aş dahi taʻyîn olundu ki yevmî on aş olur, biri terzibâşı ve ket-
hudâsına ve bölükbaşına, yedisi terzilerine ve mülâzımlarına birer çift fodula buyuruldu, 
fî 27 N. sene 951.
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[s. 19]

Kazıyye oldur ki, cihâz mühimmâtıyçün gümrük ve hızâne-i âmireden on beş 
bin akça verilsin deyü fermân olunmuş. İçerü Hüsrev Ağa’ya verilmek buyuruldu, fî 
11 Şevvâl 951, taʻyîn.

Be-cihet-i cihâz-ı zevce-i Yahya Bey ağa-yı ebnâ-yı sipâhîyân-ı saʻâdet. Satun 
alıp Hüsrev Ağa’ya verilmek buyuruldu, fî 11 Şevvâl sene 951.

Bahâ-i kadife-i çatma-i kırmızı evsat, Bursa, 1 tak, 1205.

Bahâ-i kadife-i çatma-i sermâî, evsat, 1 tak, 1105.

Bahâ-i kadife-i benek sürh, evsat, Bursa, 1 tak, 655.

Bahâ-i kadife-i benek sermâî, edna, 1 tak, 555.

Bahâ-i kadife-i benek-i sebz, ednâ, 1 tak, 575.

Bahâ-i kadife-i rişte-i Bursa, 2 tak, 704.

Bahâ-i kadife-i rişte-i dü-havî, göynek, 2 tak, 545.

Bahâ-i kadife göynek, 3 tak, sürh 1, sebz 2, 569.

Bahâ-i kadife-i münakkaş-ı Bursa, 1 tak, 665, 1 tak, 565, 1 tak, 565.

Yekûn 15 tak, sermâye: 7725.

Cemâʻat-i tabbâhîn.

İbrahim Premedi, fî yevm 4, el-bâkī mahlûl 1. An-gılmân-ı kiler-i âmire be- 
endurûn-şüd. Fî gurre-i N. sene 951, fî yevm 3, taʻyîn.

Pervane Bosna, halîfe-i tabbâhîn, fî yevm 3. Mezbûr İbrahim’in mahlûl kalan 
bir akçasın kendüye terakkī olmasın ricâ eder. Bir akça ziyâde buyuruldu mahlûlden, 
fî 11 Şevvâl sene 951, nakluhû.

Şâkird Mustafa-i Kastamonu, zerger. Yevmî bir akça ulûfe buyuruldu, fî 11 Şevvâl 
sene 951.

Ferhad, fî yevm 3. Mezbûr akdemden gaybet edüp hâliyâ bulunup gelmişdir, 
emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula, kuyumcubaşı bendenüzün şâkirde ihtiyâ-
cı varmış.

Şâkirdân-ı ehl-i hiref, beher nefer, fî 1.
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[s. 20]

An-hızmetkârân-ı solakān, Mustafa b. İbrahim, 1,5. ferâgat kerde.

Tâlib: Davud Sofya. Bir buçuk akça ulûfe buyuruldu, fî 18 Şevvâl sene 951, nakluhû.

An şâkirdân-ı câme-şûy, Mustafa b. Abdullah, 2, ferâgat kerde.

Tâlib: Hamza b. Abdullah. İki akça ulûfe buyuruldu, fî 18 Şevval sene 951, nakluhû.

Kazıyye oldur ki, saʻâdetle mahrûse-i Konya’ya varıldığı zamanda hâssa sar-
râclar olmağiçün on altı bin akçaya bir kervânsarây satın alınmışdı, hâliyâ paşa 
hazretlerine ihsân buyurulmuş, mülknâmesin ricâ ederler. Muʻafnâme verilmek 
buyuruldu, fî 28 [Şevvâ]l sene 951.

Kazıyye oldur ki, âsitâne-i saʻâdetde defter emîninden saʻâdetlü sultânım 
hazretlerinin havâss-ı hümâyûnlarının vilâyet defterinin sûreti ihrâc olunmak 
lâzımdır, öyle olsa sâbıkā olan şehzâdelerden dahi defter ihrâc olundukda 
mezbûrân defter emînine ve kâtiblerine bir mikdâr inʻâm olurmuş, devletlü 
ve saʻâdetlü sultânımın dahi bu husûsda emr-i şerîfleri ne ise inâyet buyurula. 
Defter emînine bir aʻlâ döşeme çatma olup kaftan ve kâtiblere bin akça inʻâm Çavuş Mustafa 
ile gönderilmek buyuruldu, fî 3 Z[ilkaʻde] sene 951, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, ıstabl-ı âmire içün iki re’s ester alınıp mezbûr alınan esterlere 
harbende lâzım olmağın mîrâhûrbaşı bendenüz mezkûru harbende olmasın 
ricâ eder.

Memi-i Edirne. Yevmî beş akça ulûfe ile harbende olmak buyuruldu, yeni kayıtla, fî 3 
Z[ilkaʻde] sene 951, nakluhû.

[s. 21]

Kazıyye oldur ki, hazret-i pâdişâh-ı âlem-penâh -hullide mülkuhû- cânibin-
den şahin getüren kimesnelere emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Doğancıbaşı 
Süleyman’a bir münakkaş kaftan ve dokuz nefere altışar yüz akça verilmek buyuruldu, fî 3 
Z[ilkaʻde] sene 951.

Bâzdârân 10 neferen.

An-cemâʻat-i bahçe-i âmire.

Ahmed Manastır, 1
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Mezbûrun kürkçübaşı bendenüz şâkird olmasın ricâ eder. Mezkûr Ahmed şâkird 
verilmek buyuruldu, fî 3 Z[ilkaʻde] sene 951, nakluhû.

An-şâkirdân Mustafa b. Ali, ser-kazzâz.

Hüseyin b. Abdullah, 1, mezbûr Hüseyin sanʻatında tamam mâhir olup ulûfe-
sine terakkī olmasın rica eder. Buçuk akça ziyâde olmak buyuruldu, fî 10 Z[ilkaʻde] 
sene 951, taʻyîn.

Mevâcib-i Mevlâna merhûm Yahşi halîfe, fî yevm 70.

Mevlânâ Şems Efendi. Hâliyâ Hoca Hazretleri içün emr-i şerîfiniz ne ise inâyet 
buyurula. Yevmî yetmiş akça ulûfe taʻyîn buyuruldu, medrese[ye] gitdüği târîhden berü ve 
matbah-ı âmireden merhûm Yahşi halîfe’ye verdiği aş ve ekmek verile ve bir kile arpa ıstabl-ı 
âmireden davarlarına verilmek buyuruldu, fî 11 Z[ilkaʻde] sene 951, nakluhû.

An-matbah-ı âmire, güşt çâryek, 1; taʻâm bakraç 4; fodula 7 zevc; fodula-i hâs 
zevc.

Kazıyye oldur ki, divitdâr ile kâğıd emîninin zemistânîsi husûsu arz oluna. 
Beşer yüz akça âdet-i zemistânî verile, amma kimesneden akça alınmaya deyü buyuruldu, fî 
24 Z[ilkaʻde] sene minhu, taʻyîn.

[s. 22]

Cemâʻat-i gılmân-ı endurûnî.

Yusuf  kethudâ-i hızâne-i âmire, fî yevm 3

Yunus, kethudâ-i kilâr-ı âmire, fî yevm 3

Mezbûrlara birer akça terakkī fermân olunmuş emr-i şerîfiniz ne ise inâyet 
buyurula. Birer akça terakkī buyuruldu, fî 24 Z[ilkaʻde] sene minhu, nakluhû.

Kazıyye oldur ki, dârü’s-saʻâdette olan oğlanlara kitâbet taʻlîm eden Kâtib 
Muhyiddin kendüye dirli[k]cik olmasın ricâ eder. Yevmî dört akça ulûfe buyuruldu, 
fî 24 Z[ilkaʻde] sene 951, taʻyîn.

An-cemâʻat-i şâkirdân-ı tabbâhîn ki mevâcib işân katʻ-şüdend fî 22 Şaban sene 
951, taʻyîn.

Abdi birâder-i Solak, 1,5. Be-câyeş-i Mahmud b. Abdullah, Arnavud. Bir buçuk 
akça ulûfe buyuruldu, fî 24 minhu, nakluhû.
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Hüseyin b. Abdullah, 1,5. Be-câyeş-i Mahmud b. Abdi [kezâlik], nakluhû.

Hasan birâder-i Hızır, 2. Mezbûrun mevâcibi mahlûl kalır.

Ali-i Göllükesri, şâkird-i tabbâh, 2, nakluhû.

Mevâcibi katʻ olan Hasan birâder-i Hızır’ın mahlûl kalan iki akçasının bir ak-
çası kendüye terakkī olup üç akça ile kapıcı olmasın ricâ eder. Yevmî üç akça ulûfe 
ile kapıcı olmak buyuruldu, fî 24 Z[ilkaʻde] sene minhu.

Kazıyye oldur ki, küçük mîrâhûr bendenüz kara çulda olan hâs atlardan birkaç 
tavile at ricâ eder, emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. İki tavile siyah çuldan at 
verilmek buyuruldu, fî 24 minhu.

[s. 23]

An-cemâʻat-i sâyisân-işân-ı hâssa, sâyis-i merhûm Mevlânâ Yahşi halîfe.

Hamza-i Bursa, müteveffa-şüd, 4.

Tâlib: İlyas şâkird-i Mehmed, an-şâkirdân-ı sâyisân-işân-ı hâssa, fî yevm 1,5

Mezbûr İlyas gerü Mevlânâ Şems Efendi’nin sâyisi olmasın ricâ eder. Yevmî dört 
akça ulûfe buyuruldu, fî 24 minhu, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, merhûm müteveffâ olan Miralem Hasan Bey’in zimmetinde 
buğday bahâsından bin akça ve mevâcibi kusûrundan iki yüz on akça cemʻan 
bin iki yüz on akça olur, emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Eytam[ı] olmağın, 
yetimlerinden alınmasın deyü buyuruldu, fî 24 minhu, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, mezbûr cemâʻate inʻâm buyurulmuş emr-i şerîf  ne ise inâyet 
buyurula.

Be-cihet-i cemâʻat-i solakān, beher nefer fî 100.

Be-cihet-i cemâʻat-i sekbânân, beher nefer fî 50.

Be-cihet-i cemâʻat-i teberdârân, beher nefer fî 50. Buyuruldu, fî 24 minhu.

Kazıyye oldur ki, hâssa sarrâclar cemâʻatinden Ömer birâder-i Mehmed bir 
zevc ve çizme (?) diküp mahruse-i Uşak’ta içerüye teslîm eylemiş, hâliyâ ulû-
fesine bir akça terakkī oluna deyü fermân olunmuş, emr-i şerîf  ne ise inâyet 
buyurula. Bir akça terakkī olmak buyuruldu, fî 24 minhu, taʻyîn.
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Mevâcib-i Ömer birâder-i Mehmed an sarrâcîn-i hâssa, fî yevm 4.

Mevâcib-i Mustafa, şâkird-i ser-kazgânî, fî yevm 1.

Mezbûr Mustafa sanʻatında mâhir olup bir zevc kapağıyla bedenli sahan iş-
leyüp Hüsrev Ağa’ya teslîm edüp ulûfesine buçuk terakkī olmasın ricâ eder. 
Buçuk ziyâde olmak buyuruldu, fî 24 Z[ilkaʻde] sene minhu, taʻyîn.

[s. 24]

Kitâbet-i cev der-uhde-i Pir Mehmed ki müteveffâ-şüd, fî 27 Zilkade sene 951. 
Fî yevm 4.

Tâlib: Piri, an-cemâʻat-i ebnâ-i sipâhîyân, fî yevm 8. Yevmî dokuz akça ulûfe ile 
arpa kâtibi olmak buyuruldu, fî gurre-i Z[ilhicce] Sene 951, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, hızâne-i âmireden on bin akça çıkarup içerüye teslîm olun-
sun deyü buyurulmuş, emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Buyuruldu, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, alem mehterleri cemâʻatinden Hamza-i zilce-zen birâderi 
Yahya Pehlivân nakkāre-zen olup fenninde tamam mâhir ve sanʻatına kādir 
kimesnedir deyü mîralem ağa bendeniz ve alem mehterleri başı mezkûru nak-
kāre-zen olmasın ricâ ederler. Yevmî beş akça ulûfe ile nakkāre-zen buyuruldu, fî 2 Z 
sene 951, taʻyîn.

Mevâcib-i nakkāre-zen, fî 6.

Ve hem alaybeyi bendenüz Dîvân-ı Âlî’ye gelüp şöyle arz eylediler ki şimdiki 
sancağ-ı hümâyûndan mâʻadâ bir sancak başı dahi işlensün ki sefer-i hümâyûn 
vâkiʻ oldukda hâzır buluna. Bir alembaşı taʻyînâtıyla ihzâr olmak buyuruldu, fî 2 
minhu.

Kazıyye oldur ki, hazînedârbaşı kulunuz sarâyda inʻâm içün ikişer bin akça 
alurlar, şimdiye değin üç defʻa ikişer bin akça verildi. Her ay ikişer bin akça verilmek 
buyuruldu, fî 2 minhu.

Kazıyye oldur ki, büyük mîrâhûr bendenüzün yevmî iki keyl yemi olup küçük 
mîrâhûr bendenüz dahi inâyet umar. Bir kile arpa buyuruldu, fî 16 Zilhicce sene 951.

Kazıyye oldur ki, hâs âhûr kethudâsının yevmî iki yemi olup, bârgîr âhûru 
kethudâsı dahi, inâyet umar, hâdisdir. Bir keyl arpa buyuruldu, fî 16 minhu.
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[s. 25]

Kazıyye-i Yaylak-ı Bozdağ. Birgi kadısına ve emînine hüküm yazılıp teftiş oluna.

An-gılmân-ı pişkeş ki an-Ulama Bey âmed ve be-ehl-i hiref  şâkird dâdend.

İskender Bosna, be-şimşirger.

Hüseyin Bosna, be-zerger.

Şaʻban Bosna, be-mataracı.

Süleyman Bosna, be-zerkülah-dûz.

Ferhad Bosna, be-uncu. Birer buçuk akça ulûfe buyuruldu, fî 16 Z sene 951, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, âsitâne-i saʻâdetden gelen arabacılar husûsunda emr-i şerî-
finiz ne ise inâyet buyurula. Günde bir kirde et verile, kendüler ala (?), fî 16 minhu.

Kazıyye oldur ki, çadır mehterleri cemâʻatinden sâbıkā zemistânî verildi ise 
gerü verile deyü fermân olunmuş, sâbıkā bir kere yüzer akça câme bahâ veri-
lüp hâliyâ ulûfeleri birer akça ziyâde olup ol ziyâde ana bedel olmuştur, sâbıkā 
gelen şehzâdeler âsitânelerinde mehterleri ikişer akça ulûfe ile olmuştur, emr-i 
şerîfiniz ne ise inâyet buyurula.

Kazıyye oldur ki, Mahmud nâm kimesne sâbıkā Soğucakkoru nâm koruya 
korucu olup geçen yıl ve hem bu yıl koruya sâbıkda gelen şehzâdelerden dört 
akça ulûfem var idi deyü cevâb edüp amma elinde berâtı olmayıp hâliyâ iki 
akça ulûfe ile korucu olmasın ricâ eder. Yevmî iki akça ulûfe ile korucu olmak buyu-
ruldu, fî 22 Muharrem sene 952, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, küçük mîrâhûr bendenüzün sarrâclarına bir sarrâchâne 
lâzım olmağın hâk-i pây-i şerîfe arz olundu. Sarrâchâne işlenmek buyuruldu, fî 22 
Muharrem sene 952.

[s. 26]

Kazıyye oldur ki, cihâz içün beş bin nakd akça ve bir kıtʻa kırmızı frengi atlas 
[ve] dört kıtʻa çatma ve üç kıtʻa münakkaş ve beş kıtʻa eyinlik kadife fermân 
olunmuş, emr ne ise inâyet buyurula. Verilmek buyuruldu, fî 22 Muharrem sene 952.

Kazıyye oldur ki, çadır mehterleri cemâʻatinden bölüğe çıkanlara kānûnmuş 
ki küreden (?) bir bârgîr verilirmiş, hâliyâ çadır mehterler bölükbaşılığından 
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ulûfeciler zümresine ihrâc olunan Murad kendüye bir bârgîr sadaka olunmasın 
ricâ eder. Bir bârgîr verilmek buyuruldu, fî 23 minhu.

Kazıyye oldur ki, ıstabl-ı âmire önünde olan meydan içün hemvâr ola deyü 
buyurulmuş, emr-i şerîfiniz ne ise buyurula. Yaylak vaktinde görüle deyü buyuruldu.

İnʻâm-ı hazret-i pâdişâh-ı âlem-penâh. Arz olundu.

Gılmanân: neferen 3.

Minhâ: İnʻâm be-ağayân-ı endurûnî, neferen 4; müteveffâ, nefer1.

Be-Hüseyin Ağa, ağa-yı der, 1 nefer; be-Mercan Ağa, ser-hâzin, nefer 1; 
be-Hüsrev Ağa, ağa-yı dârü’s-saʻâde, 1 nefer; be-Murad Ağa, ser-kilârî, nefer 1.

Be- cemâʻât-i ehl-i hıref, şâkird dâdend: be-hayyâtîn neferen 4; be-kazzâz, 1 
nefer; be-mücellid, 1 nefer; be-savâniyân 1 nefer. Yekûn neferen 7.

El-bâkī be-cihet-i endurûn, neferen 18. be-hızâne-i âmire nihâdend, neferen 5; 
be-kilâr-ı âmire, neferen 3; be-oda-i küçük, neferen 10.

Mevâcib-i Mevlânâ Muhyiddin hattat-ı muʻallim-i gılmân-ı endurûnî, fî yevm, 
4. Sâbıkā kâtib olup ferâgat eden Sinan’ın mevâcibinden bir akça terakkī ol-
masın ricâ eder. Kâtib Sinan’ın ulûfesi inkıtâʻ yazılıp ulûfesinden Mevlânâ Muhyiddin’e 
iki akça terakkī buyuruldu, fî 23 minhu, taʻyîn.

[s. 27]

Kazıyye oldur ki, dergâh-ı âlîden gelen bevvâblara yirmibeş filori ki iki keseye 
üç bin olur ve âsitâne-i saʻâdetden dergâh-ı âlîye giden bevvâblara beşer yüz 
akça verilir imiş, bu bâbda emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula.

Mevâcib-i Yusuf  râh-âbî, fî yevm 2. Mezbûr Yusuf ’un mevâcibi kıllet ve hıd-
meti kesîr olup ulûfesine bir akça terakkī olmasın ricâ eder. Bir akça ulûfesi terakkī 
buyuruldu, fî sâdis-i Safer sene 952, taʻyîn.

Mevâcib-i Mehmed b. Abdullah şâkird-i mâstger ki müteveffâ-şüd, fî yevm 1,5, taʻyîn.

Tâlib: Yusuf  b. Abdullah. Bir buçuk akça ulûfe ile şâkird olmak buyuruldu, fî 6 minhu, 
taʻyîn.

Mevâcib-i Bayezid b. Abdullah şâkird-i sebzeî, fî yevm 1. Mezbûrun mevâci-
bine bir akça terakkī olmasın ricâ eder. Buçuk akça ziyâde buyuruldu, fî 6 minhu.
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Kazıyye oldur ki, hâssa atlar içün otuzbeş şereki ve iki katar katıra ve beş katar 
deveye raht şereki taleb ederler, emr ne ise inâyet buyurula. Otuz beş şereki elli 
olmak bâkīsi ber-karâr olmak buyuruldu, fî 6 minhu.

[s. 28]

Kazıyye oldur ki, mehterler cemâʻatinden ulûfeciler zümresine ilhâk olunan 
Murad nâm kimesne tirkeş bahâ taleb eder emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyu-
rula. Hemân içerüden çıkan gılmana verilmek âdet ola deyü buyuruldu, fî 13 Safer 952.

Kazıyye oldur ki, matbah-ı âmirede vekîl-harc olan Yahya b. Veli’nin hıdme-
tinde ihmâl ve müsâhelesi olmağın silâhdârlar cemâʻâtinden altı akça ulûfeye 
mutasarrıf  olan Arab Hasan mahall ü münâsib olup ve mezbûr hıdmetin 
tamâm uhdesinden gelir kimesne olmağın hâk-i pây-i şerîfe arz olundu. Mezkûr 
Yahya ulûfesiyle silâhdâr olmak buyuruldu ve yerine mezkûr Hasan yevmî yedi akça ulûfe ile 
vekil-harc olmak buyuruldu, fî 13 minhu, taʻyîn.

Mevâcib-i Derviş, kethudâ-i teberdârân ki be-cemâʻat-i çavuşân fermûde, fî 
yevm 4, taʻyîn.

Tâlib: Firuz, Hersek an-teberdârân, fî yevm 3. Yevmî dört akça ulûfe ile kethudâ-i 
teberdârân olmak buyuruldu, fî 13 minhu, taʻyîn.

Tâlib: be-cây-ı Firuz.

Mezbûr Firuz’un gedüğüne kapıcılar cemâʻati kâtibi olan Hamza’nın birâderi 
Kurd teberdâr olmasın ricâ eder. Mezkûr Firuz yerine üç akça ile teberdâr buyuruldu, 
fî 13 minhu, taʻyîn.

Mevâcib-i Oruç birâder-i Nasuh an-bevvâbîn ki müteveffâ-şüd, fî yevm 4.

Tâlib: Hüseyin birâder-i Süleyman an-şâkirdân-ı tabbâhîn, fî yevm 2. Yevmî dört 
akça ile bevvâb olmak buyuruldu, fî 13 minhu.

Mevâcib-i Yusuf  cüllâh, fî yevm 3.

Mezbûr Yusuf  ulûfesine bir akça terakkī olmasın ricâ eder. Bir akça ulûfesine 
ziyâde olmak buyuruldu, fî 13 minhu, taʻyîn.

M E T I N 69

www.tuba.gov.tr



[s. 29]

An-şâkirdân-ı câme-şûyân ki gaybet kerdend.

Hüseyin, 1,5

Hamza, 2

Tâlib: Yusuf  be-cây-ı Hüseyin. Bir buçuk akça ulûfe ile buyuruldu, fî 20 Safer sene 
952, taʻyîn.

Mehmed b. Abdullah, be-cây-ı Hamza. İki akça ulûfe ile buyuruldu, fî 20 Safer sene 
952.

Asıl sarrâcîn-i hâssa neferen 44, şâkirdân neferen 20: yekûn 64.

Be-cihet-i mühimmât-ı mîrâhûr-ı büzürg.

Be-cihet-i esbân-ı hazret-i mîr -tâle bekāhû-, neferen 7, fî 2; neferen 14.

Be-cihet-i esbân-ı Ağa-i Derviş Dede ve ser-kiler, neferen 3, fî 1; neferen 3.

Be-cihet-i esbân-ı silahdâr ve çukadâr ve irkebdâr, neferen 3, fî 1; neferen 3.

Be-cihet-i esbân-ı Mevlânâ Şemseddin Hoca, nefer 1.

Be-cihet-i esbân-ı mîrâhûr maʻa veledeş, neferen 4.

Be-cihet-i hıdmet-i anbâr-ı cev, nefer 1.

Be-cihet-i hazîne-i sarrâcân, nefer 1.

Be-cihet-i âvurden-i cev ve kiyâh ve kâh, neferen 5.

Be-cihet-i kethudâ-i ıstabl-ı âmire, 1 nefer, veledeş.

Yekûn: neferen 33, an-şâkirdân neferen 17; yekûn neferen 50.

El-bâkī neferen 11, an-şâkirdân neferen 3; yekûn neferen 14.

Be-cihet-i mühimmât-ı mîrâhûr-ı küçük.

Be-cihet-i esbân-ı Hüsrev Ağa an-dârü’s-saʻâde, 1 nefer, kadîm.

Be-cihet-i gılmân, der-dârü’s-saʻâde-i endurûnî neferen 6 beher 2 neferen, fî 1, 
neferen 2, kadîm.

Be-cihet-i gılmân der-dârü’s-saʻâde-i Bîrûnî, neferen 4, beher 2 neferen fî 1, 
neferen 2, kadîm.
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Be-cihet-i gılmân-ı Enderûnî, neferen 120, bâ-tahmîn, beher 5 neferen, fî 1, 
neferen 24, kezâlik neferen 18, hâdis.

Be-cihet-i esbân-ı bâzdârân an-gılmân-ı hâssa, neferen 4, beher 2 neferen, fî 
1, neferen 2: der-nezd-i hazret-i mîr tâle bekāhû, neferân 1 nefer; der-nezd-i 
hazret-i paşa -dâmet meʻâlihû-, neferân 1 nefer, kadîm.

Be-cihet-i âvurden-i cev ve kiyâh ve kâh, neferen 2, kadîm.

Be-cihet-i kâtib, nefer 1, hâdis.

Be-cihet-i mîrâhûr, neferen 2, kadîm.

Yekûn: neferen 30; an-kadîm neferen 11; lâzım olan neferen 19.

[s. 30]

Lâzım olan on dokuz nefer sarrâclar içün bedel bunlardır ki zikr olunur, taʻyîn.

An-cemâʻat-i arabacıyân-ı hâssa.

Bekir birâder-i Kul, 3,5

Hacı Mehmed, Mora 3.

Hasan b. Sadık, 3.

Kemal b. Hacı Mustafa, 3.

An-cemâʻat-i sâyisân.

Turgud birâder-i Davud, 4.

Yekûn neferen 4, fî yevm 12,5

An-cemâʻat-i sakāyân.

Hüseyin Arnavut, 4.

An-şâkirdân-ı sarrâcân.

Hüsrev b. Abdullah, 1

Yekûn: neferen 7.

Yeni ulûfe ile yazılacak on iki nefer bunlardır ki zikr olunur, taʻyîn.

Hasan b. Mustafa; Hasan b. Abdullah; Ali b. Devlet; Ali-i Engürî; Ali b. Kul; 
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Ali b. Ahmed; Hüseyin b. Ali; Hamza b. Ali; Hasan b. İbrahim1; Emirze b. Yu-
suf: Bali birâder-i Süleyman Çelebi; Hasan Yitik2. Yekûn: neferen 12, fî 3: 36

Mahlûl şâkirdân-ı sarrâcân, taʻyîn.

Ahmed birâder-i Behram Çavuş. Be-cây-ı Hüsrev b. Abdullah ki şâkird ki sar-
râc-şüd. Derviş b. Murad, ibtida; Veli b. Abdullah, ibtida.

Yekûn neferen 3, fî 1: 3

An-cemâʻat-i arabaciyan maʻa şâkirdân: neferen 44.

Ser-bölükân: Mustafa birâder-i Kul, 5. Bir akça ziyâde buyuruldu.

Hacı İvaz b. Ali, 5,5. Bir akça ziyâde buyuruldu, fî 27 sene minhu.

Neccarân-ı arabahâ-i hâssa: Mehmed Konya, 3; Hasan b. Abdullah, 4; Mus-
tafa neccâr.

Haddâdân: Muharrem b. İshak, 3.

Be-cemâʻat-i sarrâcân-ı raht: neferen 4.

Sarrâc-ı arabaciyân: Mehmed b. Mustafa, 3.

Fî yevm 12,5: yekûn neferen 11.

El-bâkī neferen 33.

[s. 31]

Hâliyâ yirmi araba olup her arabaya ikişer neferden kırk nefer ve beş nefer 
dahi ziyâde hastaları içün ve gayrı içün ve dört nefer aşçı ve sakā şâkird dahi 
lâzım olup cümle kırk dokuz nefer kimesne mîrâhûr ağa bendenüz lâzımdır 
demeğin otuz üç nefer mevcûdumuz olup bâkī on altı nefer arabacı dahi lâzım 
geldi. Buyuruldu, fî 27 minhu, taʻyîn.

Rıdvan b. Abdullah; Hamza b. Abdullah, tâbiʻ-i Hoca; Mehmed b. Abdullah; 
Hüsrev b. Abdullah; Mustafa b. Abdullah; Piri b. Abdullah: Nasuh b. Sarâydâr; 

1 “Terkin” kaydı düşülerek Osman b. Emirhan isminin yerine Hasan b. İbrahim yazılmıştır.
2 “Terkin” kaydı düşülerek Nasuh b. Hüseyin isminin yerine Hasan Yitik yazılmıştır.
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Mehmed b. İsa; Yahşi şâkird-i İvaz; Kasım b. Abdullah; Hasan b Mahmud; Pir 
Hasan b. Şeyh Hasan; Mahmud b. Abdullah; Mehmed b. Hayreddin; Abdi b. 
Ali; Veli b. Ayas3.

Yekûn: neferen 16, fî 2: 32

Hâssa dört yüz bârgîrlerin üç nefer naʻlbandı olup bir naʻlband dahi lâzımdır, taʻyîn.

Hüseyin b. Hamza, 3

Kazıyye oldur ki, hâliyâ alınan esterlere dahi harbende ve naʻlband lâzım ol-
mağın mîrâhûr ağa bendenüz mezkûrları harbende olmasın ricâ eder.

Cemâʻat-i harbendegân: Seydi-i Karamanî; İskender Trabzon; Mehmed Yan-
bolu. Beş akça ulûfe ile buyuruldu fî 27 minhu.

Cümle katırlarun bir naʻlbandı olup vefâ eylemez deyü bir naʻlband dahi ricâ 
ederler; Ali-i Azizlü, naʻlband, terkīn.

Kazıyye oldur ki, aşçı şâkirdlerinden kimi girîhte ve kimi sakā ve kimi bevvâb 
olup gedüklerine birer kimesne dahi lâzım olmağın mezbûrların kilârbaşı kulu-
nuz şâkird olmasın ricâ eder. Beş nefere ikişer akça ulûfe buyuruldu, fî 27 minhu, taʻyîn.

Mehmed b. Abdullah, be-cây-ı Mustafa birâder-i Yakub ki sakā-şüd; Yusuf  b. 
Abdullah, be-cây-ı Hüseyin birâder-i Hızır ki katʻ-şüd; Hasan b. Abdullah, be-
cây-ı Ali b. Göllükesri ki bevvâb-şüd; Mahmud b. Abdullah, be-cây-ı Hüseyin 
b. Abdullah ki bevvâb-şüd; Süleyman b. Yusuf, be-cây-ı Mehmed b. Abdullah 
ki girîhte-şüd; Mehmed birâder-i Kul, ibtidâ, terkīn.

[s. 32]

Kazıyye oldur ki, çadır mehterleri cemâʻati cemʻan elli dört nefer olup mehter-
başı bendeniz hıdmetleri ağırdır bu mikdâr ademle kifâyet etmez dahi âdem 
gerekdir demeğin hâk-i pây-i şerîfe arz olundu. Altı nefer dahi ziyâde buyuruldu, fî 
27 Safer sene 952, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, mehterler cemâʻatinden Murad nâm kimesne bölüğe çıkıp 
yerine Behram nâm kimesne mehter olmak ricâ eder emr-i şerîf  neyse inâyet 
buyurula. Bir akça bölükbaşılık buyuruldu, fî 27 minhu, taʻyîn.

3 “Terkin” kaydı düşülerek Hasan Yitik isminin yerine Veli b. Ayas yazılmıştır.
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Mevâcib-i Murad ki be-bölük ilhâk-şüd, fî yevm 5

Mevâcib-i Behram, fî yevm 4

Kazıyye oldur ki, hastalara tîmâr eden Mezid nâm kimesnenin üç akça vazîfesi 
olup vazîfesi harcına ve cihet-i maʻîşetine vefâ eylemediği sebebden terakkī ricâ 
eder emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Bir akça ziyâde buyuruldu, fî 27 minhu.

Kazıyye oldur ki, beş nefer dîvân sakāları olup sakābaşı bendenüz hıdmetleri ağır-
dır bu mikdâr âdemle kifâyet etmez bir kimesne dahi lâzımdır dediği hâk-i pây-i 
şerîfe arz olunur emr-i şerîf  neyse inâyet buyurula. Üç akça ulûfe ile buyuruldu, taʻyîn.

Mesih birâder-i Mehmed b. Mahmud, 3.

Kazıyye oldur ki, yeniden alınan katırları beyân eder.

An-kaza-i Demirci an-yed-i Kurd ve Hacı Abdi, 20 re’s, 19060

An-kaza-i Adala, an-yed-i Ebulmüslim b. Alem, 5 re’s: 4480

An-kaza-i Lazkiye, 5 re’s: 4800

Yekûn: 30 re’s: 28340. Beher fî 944.

Cemʻan atîk ve cedîd yüz re’s katır olup harbendemiz vefâ eylemez üç nefer 
harbende ve bir nefer naʻlband ve beş nefer şâkird lâzımdır deyü mîrâhûrbaşı 
bendenüz arz eder.

Lâzım olan harbende bunlardır: Mehmed Amasya; Hızır Üzeyirlü, Ali Üzeyir-
lü. Beş akça üç harbendeye ulûfe buyuruldu, fî 12 Ra sene 952, taʻyîn.

Naʻlband, Ali Üzeyirlü. Üç akça ulûfe ile naʻâl buyuruldu, taʻyîn.

Şâkirdân: neferen 10. Üç nefer şâkird buyuruldu, fî yevm 3, taʻyîn.

[s. 33]

Kazıyye oldur ki, dârü’s-saʻâdede cevârîden on nefer kimesneye birer akça te-
rakkī fermân olunmuş. Birer akça on nefere terakkī buyuruldu, fî 12 Ra sene 952, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, kazzâzbaşının hıdmeti kesîr olup bir şâkird dahi taleb eyle-
meğin Hasan b. Abdullah mahall ü münâsibdir deyü kazzâzbaşı kulunuz arz 
eder. Bir akça ulûfe buyuruldu, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, cemâʻat-i hayyâtînden mezkûrların ulûfesi kalîl olmağın te-
rakkī ricâ ederler. Birer akça ulûfeleri ziyâde buyuruldu, fî 24 R sene 952, taʻyîn.
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Şehsuvar b. Şüca Paşa, 3; Ali Arnavud, 3; Mustafa Arnavud birâder-i Kul, 3; 
Ahmed b. Mustafa, 3; Pervane Ütüger 3.

[s. 34]

Kazıyye oldur ki, çadır mehterleri cemâʻati cemʻan elli dört nefer olup mehter-
başı bendenüz hıdmetleri ağırdır, bu mikdâr âdemle kifâyet etmez, dahi âdem 
gerekdir demeğin hâk-i pây-i şerîfe arz olundu, terkīn.

Kazıyye oldur ki, yirmi nefer solak ve altı nefer hıdmetkâr bendelerinüz 
âsitâne-i saʻâdete gelüp şöyle arz eylediler ki dergâh-ı âlîde olan solaklara her 
senede otuzar akça kemân bahâ verilir kānûndur ve sâir şehzâdeler kapısında 
verile gelmiştir deyü taleb eyledikleri ecilden hâk-i pây-i kimyâ-tâbınıza arz 
olundu. Otuzar akça âdet-i kemân bahâ buyuruldu, fî 24 R sene 952, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, hâssa arabacılar cemâʻatinden baʻzı müteveffâ olup ve baʻzı 
ferâgat edip gediklerine birer kimesne dahi lâzım ve ehemm olmağın mezkûr-
lar taʻyîn olundu. Yevmî ikişer akça ulûfe ile altı nefer kimesne arabacılara buyuruldu, fî 
târîh-i minhu, taʻyîn.

Hüseyin Mora, fî yevm 4, müteveffâ-şüd ve be-câyeş-i Abdi b. Ali.

Piri b. Abdullah, fî yevm 3, sarrâc-şüd ve be-câyeş-i Mustafa b. Hüseyin.

Ali-i Niş, fî yevm 3, gaybet kerde ve be-câyeş-i Emirze birâder-i Kul.

Mustafa-i Bosna, fî yevm, 3, müteveffâ-şüd ve be-câyeş-i Yusuf  Üsküdar.

Veli b. Ayas, fî yevm 3, gaybet kerde ve be-câyeş-i Hasan.

Hüseyin b. Mustafa, an-cemâʻat-i naʻlbandân, fî yevm 4, sarrâc-şüd ve be-câ-
yeş-i Yusuf  Güzelhisar. Naʻâl üç akça ulûfe ile buyuruldu, fî târîh-i minhu, taʻyîn.

Mezbûrlar evce (?) eder ki, hıdmet ederler.

Kazıyye oldur ki, merhûm Kapıcıbaşı Rıdvan Ağa kulunuzun muhallefâtın-
dan alınan gulâmlardır ki mezbûrlar şâkirdliğe verilmiştir. Üç nefer gulâma birer 
akça ulûfe buyuruldu, fî 24 minhu, taʻyîn.

Yusuf  Bosna, 1, be-Memi an-mataraî an-sarrâcîn-i hâssa-dâde.

Murad Bosna, 1, be-Hayreddin eyerci-dâde.

Behram Bosna, 1, be-Hasan nakkāş-dâde.
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An-cemâʻat-i naʻlbandân-ı hâssa. Üç akça ulûfe ile naʻâl olmak buyuruldu, fî târîh-i minhu.

Mehmed b. Ömer, 3, katʻ-şüd be-câyeş-i Hızır Elbasan.

Kazıyye oldur ki, âsitâne-i saʻâdetden gulâmlar getüren çavuşa câmeden gayrı bir 
mikdâr nakdiye verilmek câiz midir, emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula, terkīn.

[s. 35]

Cemâʻat-i matbah-ı âmire.

Mezkûrların baʻzısının birer ve baʻzısının birer buçuk akça ulûfeleri olup bu-
çukar akça terakkī ricâ ederler: neferen 35; izdiyâd an-hızâne-i âmire 18. Otuz 
altı nefer şâkirdlere buçukar akça ziyâde buyuruldu, fî 8 C[emâziye’l-evvel] sene 952, taʻyîn.

Şâkirdân-ı kiler ve gayrıhû 

Hasan b. Abdullah, 1,5 mezbûr bir akça terakkī inâyet umar; Ahmed b. Ab-
dullah, 1,5; Mustafa b. Abdullah, 1,5; İbrahim b. Abdullah, 1,5; Hasan b. 
Abdullah-ı diğer, 1,5; Yusuf  b. Abdullah, 1,5 şâkird-i mâkiyânî; Bayezid b. Ab-
dullah, 1,5 şâkird-i sebzeî; Karagöz b. Abdullah, 1,5 şâkird-i mâkiyânî; Yusuf  
b. Abdullah, 1,5 şâkird-i mâstger; Yusuf  b. Abdullah-ı diğer, 1 şâkird-i şemʻger.

Cemâʻat-i kiler

Hasan b. Abdullah, 1,5 müteveffâ-şüd; Nasuh b. Abdullah, 1, be-cây-ı Ha-
san, an-mahlûl Hasan b. Abdullah ki müteveffâ-şüd; Ahmed b. Abdullah, 1 
an-mahlûl Hasan b. Abdullah, müteveffâ-şüd, 0,5 an-hızâne-i âmire, 0,5 be-
cây-ı Hasan.

Cemâʻat-i şâkirdân-ı tabbâhîn.

Piri b. Abdullah, 1,5; Yahşi b. Abdullah, 1,5; Mehmed b. Abdullah, 1,5; Meh-
med b. Abdullah, 1,5; Behram b. Abdullah, 1,5; Mehmed b. Abdullah, 1,5; 
Veli b. Abdullah, 1,5; Yusuf  b. Abdullah, 1,5; Mahmud b. Abdullah, 1,5.

Cemâʻat-i helvacıyân.

Mustafa b. Abdullah, 1,5; Hamza b.Abdullah, 1,5; İskender b. Abdullah, 1,5; 
Hızır b. Abdullah, 1,5; Hüseyin b. Abdullah, 1,5; Mustafa b. Abdullah, 1,5; 
Sefer b. Abdullah, 1,5.
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An-cemâʻat-i habbâzîn. Buyuruldu, fî 8 C[emâziye’l-evvel] sene 952.

Süleyman Serfice, 4, müteveffâ-şüd; Abdi halîfe, 4, be-cây-ı Süleyman üstâd-
şüd; Mehmed halîfe, 2 ziyâde 1, be-cây-ı Abdi halîfe-şüd; Ali b. Abdullah, be-
cây-ı Mehmed halîfe-şüd, an-mahlûl Abdi halîfe, 2 ziyâde 1, an-mahlûl-i Abdi.

An-cemâʻat-i şâkird-i habbâzîn.

Mustafa b. Abdullah, 1,5; Pervane b. Abdullah,1,5; Mahmud b. Abdullah, 1,5; 
Ahmed b. Abdullah, 1,5; Turhan b. Abdullah, 1,5; Yusuf  b. Abdullah, 1,5; 
Mehmed b. Abdullah, 1,5; Mustafa b. Abdullah, 1,5.

[s. 36]

Kazıyye bu bendelerine mukaddem Manisa’ya gitmek buyurulmuş emir nedir. 
Cemâziye’l-evvelin yirmisinde Manisa’ya gidilmek buyuruldu, fî 8 C[emâziye’l-evvel] sene 
952, taʻyîn.

Mevâcib-i Abdi, muʻallim-i esbân-ı hâssa, fî yevm 0,5; mezbûra bir akça terak-
kī buyurulmuş emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Ziyâde bir akça ulûfe buyuruldu, 
fî 8 minhu.

Kazıyye tâcir Ali Çelebi’nin Bursa’da alınan avârız ecr içün hükm-i şerîf  inâyet 
umar. Rüstem Paşa Hazretleri’ne mektûb-ı şerîf  verilmek buyuruldu.

İnʻâm-ı hazret-i pâdişâh-ı âlem-penâh -hullide hilâfetuhû-: neferen 12, taʻyîn.

Minhâ: inʻâm neferen 2.

Der-oda-i küçük nihâde: neferen 5. Haydar, Karagöz, İsfendiyar, İdris, Mu-
zaffer.

Be-cemâʻat-i teberdârân fermûde: Hasan Çerkes, Hüseyin Çerkes, Ferruh 
Çerkes, Hürrem Çerkes. Yevmî üçer akça ulûfe ile teberdâr buyuruldu, fî gurre-i C[emâ-
ziye’l-evvel] sene 952.

Be- müntakil-dâde, 1 nefer, be ser-mûzedûz, fî yevm 1: fî 15 C[emâziye’l-evvel] 
sene 952, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, sarây-ı âmirede emr olunan binâyı beyân eder. Bu zikr olan 
husûslar bu bendeleri varınca yapılmak buyuruldu, fî 15 minhu, taʻyîn.

Küçük odanın vâsiʻ olması.
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Ve sarây-ı âmirenin orta kapısı yapılıp üzerine bir kasr olmak.

Ve ıstabl-ı âmire kurbunda olan hâlî yere havlu olmak.

Ve sekbânlar odası yapılmak4.

Mehterhâne yapılmak. Buyuruldu.

[s. 37]

Mevâcib-i Mustafa b. Hasan neyzen, fî yevm 5. Mezbûra bir akça terakkī 
fermân olunmuş. Bir akça ziyâde buyuruldu, fî 15 C[emâziye’l-evvel] sene 952, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, neyzen Mustafa’ya bâride olan Miskalî Hüseyin’e dört akça 
ulûfe fermân olunmuş emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Dört akça ulûfe bu-
yuruldu, fî 15 minhu.

Kitâbet-i cemâʻat-i silâhdârân der-uhde-i Ali, fî yevm, 7. Mezbûrun ağasıyla 
zindegânesi olmayup ve hem ehl-i kalem olmamağın ağası bir ahar kâtib ricâ 
eder. Tâlib: Yahya b. Veli, an-silâhdârân, vekîl-i harc-ı sâbık, fî yevm 7. Vekîl-i 
harc Yahya’ya ulûfesiyle silâhdâr olmak buyuruldu, fî 15 C[emâziye’l-evvel] sene 952.

Mevâcib-i Ali şâkird-i mukāta‘aî, fî yevm 7. Mezbûr Ali maslahat-güzâr ve 
ehl-i kalem ve uslûb-ı defterin tamâm uhdesinden gelir kimesne olup ve mukā-
ta‘anın ekser hıdmetin mezkûr görüp hâk-i pay-i saʻâdetlerinden ulûfesine 
bir akça terakkī olmasın ricâ eder. Bir akça ulûfesi ziyâde olmak buyuruldu, fî 15 
C[emâziye’l-evvel] sene 952, taʻyîn.

Kazıyye-i buçuk-ı emirhorân, fî yevm, 3. Bir akça dahi ziyâde buyurulup her ağaya 
ikişer akça bozula, buçuk emr olundu, fî 15 C[emâziye’l-evvel] sene 952, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, Ferhad nâm kimesne dîvân-ı âlîde ve dergâh-ı âlîde hıdmet-
kâr olup bir akça ulûfe ile cellad şâkirdi olmak ricâ eder. Bir akça şâkird ulûfesi 
buyuruldu, fî 15 C[emâziye’l-evvel] sene 952, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, Hızır b. Bahşayiş nâm kimesne kadîmü’z-zamândan bir akça 
ulûfe ile Gölcük sarâydârı imiş, hâliyâ gerü bir akça ulûfe ile sarâydâr olmasın 
ricâ eder. Bir akça ulûfe ile sarâydâr buyuruldu, fî 15 C[emâziye’l-evvel] sene 952, taʻyîn.

4 Bu kaydın üzeri çizilmiştir.
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[s. 38]

Kazıyye oldur ki, hâssa arabacılar cemâʻatinden baʻzı ferâgat edip gediklerine 
birer kimesne dahi lâzım ve ehemm olmağın mezkûrlar taʻyîn olundu. Bu iki 
nefer kimesne ikişer akça ulûfe ile arabacı olmak buyuruldu, fî 15 C[emâziye’l-evvel] sene 
952, taʻyîn.

Yusuf  Trabzonî, 3. Gaybet kerd be-câyeş-i Muzaffer b. Ali.

Abdi b. Ali, 2. Gaybet kerd be-câyeş-i Hasan Arnavud.

Paşa hazretleri -dâmet-meʻâlihû- arz ettiği kazâyâ bunlardır ki zikr olunur.

Mevâcib-i Muslihiddin cerrâh, fî yevm 5. Mezkûra iki akça terakkī fermân 
olunmuş emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Buyuruldu, fî 22 Cemâziye’l-evvel 
sene 952, taʻyîn.

Mevacib-i Hasan kehhâl, fî yevm, 9. Mezbûr kehhâle bir akça terakkī fermân 
olunmuş emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Buyuruldu, fî 22 Cemâziye’l-evvel 
sene 952, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, pehlivânların duʻâcısı olan Hızır b. Abdullah nâm kimesneye 
günde iki akça ulûfe fermân olunmuş emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. 
Buyuruldu, fî 22 Cemâziye’l-evvel sene 952, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, dergâh-ı âlîde sekbânların otuzar kemân bahâ verilmek 
kānûnları olmağın bunlar dahi ricâ ederler emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. 
Buyuruldu, fî 22 Cemâziye’l-evvel sene 952, taʻyîn.

[s. 39]

Kazıyye oldur ki, devlet ü saʻâdetle yaylaka müteveccih olundukda hızâne-i 
âmire ile hazîne oğlanları ve küçük oda oğlanları mukaddem irsâl olunmuşla-
ridi, hâliyâ gerü üslûb-ı sâbık üzere gönderilmek câiz görülmeğin hâk-i pây-i 
saʻâdet-bahşa arz olundu.

Hâliyâ Birgi kadısı olan Muhyiddin duʻâgûylarının pişkeşidir.

Mahal (?) katır, 1 re’s; destâr-ı Kandeharî, 2 kıtʻa; sereng-i Bursa, 2 tâk; kem-
ha-i Bursa, 2 tâk; kutnu-i Bursa, 2 tâk.

Mahrûse-i Tire’de Lütfî Paşa Medresesi müderrisi olan Mevlânâ Caʻfer duʻâ-
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gûylarına dahi bir hilʻat lâzım olmağın anlara dahi bir beyaz sof  münâsib 
görülüp hâk-i pây-i şerîfe arz olundu.

Mezbûra hilʻat bir beyaz sof  münâsib görülüp hâk-i pây-i şerîfe arz olundu.

Defterdâr Efendi hazretleri arz eyledikleridir.

Kazıyye oldur ki, hâs atlar ıstabl-ı âmireye sığmayıp beş tavile at alır bir ahır 
dahi lâzımdır deyü mîrâhûrbaşı kulunuz arz eder, emr-i şerîf  ne ise inâyet 
buyurula. Altı bin akçaya arpa emîni yapalım deyü cevâb vermeğin her kimesnenin ulûfesi 
başına birer yük otluk verilmek buyuruldu, fî sâdis Receb sene 952. Meblağ-ı mezkûr mez-
bûra verilmek buyuruldu, fî 6 Receb sene 952.

Kazıyye oldur ki, ağa kullarınızın ve baʻzı kimesnelerin dahi her senede âdet-i 
otlukları olup hâliyâ dîvân-ı âlîde gelip taleb eyledikleri ecilden hâk-i pây-i 
saʻâdet-bahşa arz olundu. Her kimesneye otluk verilmek lâzım olanlara ulûfesinin bir 
akça başına birer yük otluk verilmek buyuruldu, fî 6 Receb sene 952.

Kazıyye oldur ki, meşʻalecilerden üç nefer kimesne çavuş olup meşʻalelerin 
ve bârgîrlerin vermezler bize inʻâm oldu derler emr-i şerîfiniz ne ise inâyet 
buyurula. Bârgîrleri ve meşʻaleleri yerlerine gelen meşʻalecilere verilmek buyuruldu, fî 6 
Receb sene 952.

Kazıyye oldur ki, aşçılardan ve kapıcılardan çavuş olan ve bölüğe çıkanlar at 
ve bârgîr ve yelek akçasın isterler, emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. İçeriden 
çıkan iç oğlanlarına verilip maʻâdâ kimesneye verilmek câiz buyurulmadı, fî 6 Receb sene 
952.

Kazıyye oldur ki, iki akça ulûfe ile helvacı şâkirdlerinden Mustafa altı akça 
ulûfe ile ulûfeciler cemâʻatine ilhâk olunup mezbûr bölüğü kabûl etmeyüp dört 
akça ulûfe ile turşucu olmasın ricâ eder. Dört akça ulûfe ile helvacı ve turşucu olmak 
buyuruldu, fî 6 minhu, taʻyîn.

[s. 40]

Kazıyye oldur ki, sâbıkā olan beş nefer enʻâmcılardan ziyâde altı nefer kimesne 
dahi fermân olunmuş emr-i şerîf  mûcebince taʻyîn olunan bunlardır ki zikr 
olunur, emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Yevmî ikişer akça ulûfe ile altı nefer 
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kimesne enʻâmcı taʻyîn olunup ve imâm hoca enʻâm duʻâsın okumak içün bir akça terakkī 
buyuruldu, fî 13 Receb sene 952, taʻyîn.

An-dânişmendân-ı Mevlânâ Hoca Efendi: Abdurrahman halîfe; Sinan halîfe; 
İshak halîfe; Hüsam halîfe.

Kâtib Mehmed; Sinan halîfe.

Ve bu cümleye bir duʻâcı lâzım olup Mevlâna İmam Hoca sâir enʻâmcılardan 
bir akça ziyâde ile duʻâcı olmasın ricâ eder.

Mevâcib-i cemâʻat-i ehl-i hıref.

An-cemâʻat-i hayyâtîn, taʻyîn.

Sinan ser-hayyâtîn, 10. Üç akça ziyâde buyuruldu, fî 13 Receb sene 952.

Hüseyin Macar, kethudâ-i hayyâtîn, 7. İki akça ziyâde buyuruldu, fî târîh-i minhu.

Behram Çerkes ser-bölük-i hayyâtîn, 5. Bir akça ziyâde buyuruldu, fî târîh-i minhu.

Ali ütüger, 4. Bir akça ziyâde buyuruldu, fî sâlis-i Şaban sene 952.

An-cemâʻat-i sâire, taʻyîn.

Mustafa Kastamoni, ser-zergerân, 7. Üç akça ziyâde buyuruldu, fî târîh-i minhu.

İbrahim ser-şimşirgerân, 7. Ziyâde buyuruldu, fî târîh-i minhu, fî yevm 2.

Mustafa ser-mûzeduzân, 5. Ziyâde buyuruldu, fî târîh-i minhu, fî yevm 2.

Mustafa ser-kazzâz, 6. Bir akça ziyâde buyuruldu, fî târîh-i minhu.

Ali kazganî, 5. Bir akça ziyâde buyuruldu, fî târîh-i minhu.

Ser-kemangerân, 3. İki akça ziyâde buyuruldu, fî târîh-i minhu.

Mevâcib-i mezkûrîn, taʻyîn.

Mevâcib-i şehzâdegân neferen 3, fî 10, fî yevm 3. Ziyâde fermûde beher nefer 
fî 5: yekûn 15. Buyuruldu, fî târîh-i minhu.

Mevâcib-i vâlidegân-ı şehzâdegân, neferen 3, fî 8, fî yevm 24, ziyâde fermûde 
beher nefer fî 6: yekûn fî yevm 6. Buyuruldu, fî târîh-i minhu.

Beş nefer arslancılar husûsunda emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Küçük 
arslan alınmak buyuruldu.
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[s. 41]

Mevâcib-i cemâʻat-i tabbâhîn, taʻyîn.

Fi’l-asl mevcûd neferen 31. Bu cümle vefâ eylemez bir şâkird dahi ricâ ederler.

Mahmud halîfe, 4. An-ebnâ-i sipâhîyân-şüd. Be-câyeş-i Mustafa an-şâkirdân-ı 
matbah, fî yevm 2. Buyuruldu fî 13 Receb sene 952, fî yevm 4, nakluhû.

İbrahim halîfe, 4. An-Enderûn reft. Be-câyeş-i İbrahim an-şâkirdân-ı tabbâhîn, 
fî yevm 3. Ziyâde-şüd, fî yevm 1, nakluhû.

Mustafa birâder-i Yahya, 2. halîfe-şüd. Be-câyeş-i Hüseyin birâder-i Mehmed 
Kul. Buyuruldu, [bâ]kī.

İbrahim b. Hüseyin, 3. halîfe-şüd. Be-câyeş-i Hasan b. Ahmed Bosna. Buyurul-
du, fî yevm 5, [bâ]kī.

Mustafa b. Abdullah, 2. Katʻ-şüd. Be-câyeş-i Ali b. Hızır Arnavud. Buyuruldu fî 
yevm 2, [bâ]kī.

Mehmed b. Abdullah, 2. An-ulûfeciyân-şüd. Be-câyeş-i Salih b. İbrahim. Bu-
yuruldu, fî yevm 7, [bâ]kī.

Hüseyin birâder-i Süleyman, 2. Bevvâb-şüd. Be-câyeş-i Mustafa b. Yusuf  Ar-
navud. Buyuruldu, fî yevm 7, [bâ]kī.

Yusuf  b. Abdullah, 2 bevvâb-şüd. Be-câyeş-i Receb b. Hasan Kul. Buyuruldu fî 
yevm 2, [bâ]kī.

Bu sekiz nefer kimesnelere ziyâdeleri mukarrer olundu.

Cafer b. Abdullah, tâbiʻ-i ser- kilârî, ibtidâ, terkīn.

Mevâcib-i habbâzîn.

Fi’l-asl mevcûd neferen 14. On dört neferden ziyâde üç şâkird dahi ricâ ederler.

Hızır b. Abdullah, 1,5. Müteveffâ-şüd. Be-câyeş-i Mustafa b. Osman. Buyurul-
du, fî yevm 2.

Malkoç b. Abdullah, 1,5. Girîhte-şüd. Be-câyeş-i İsa b. Yusuf. Buyuruldu fî yevm 2.

Yusuf  b. Abdullah, 1,5. Girîhte-şüd. Be-câyeş-i Halil b. Behram. Buyuruldu, fî 
yevm 2.

Ali b. Abdullah, 2. halîfe-şüd. Be-câyeş-i Budak b. İbrahim. Buyuruldu fî yevm 2.
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Ahmed b. Abdullah, tâbiʻ-i ser-kilârî. Bir buçuk akça ile buyuruldu.

Mahmud b. Abdullah, tâbiʻ-i m. Kezâlik.

Hamza b. Abdullah, tâbiʻ-i m. Kezâlik.

An-cemâʻat-i şâkirdân-ı kiler.

Mustafa-i Bosna, 2. Bevvâb-şüd. Be-câyeş-i Veli b. Abdullah, fî yevm 2. Buyu-
ruldu, fî 13 Receb 952.

Kazıyye oldur ki, rûznâmeci kulunuzun mahrûse-i Edirne’de sılası olup altı 
yılmış ki varmamış icâzet-i şerîfinizle gitmek murâd ederler, emr-i şerîf  ne ise 
inâyet buyurula, gurre-i Ramazana dek gelmek üzere. Mezbûr rûznâmeci 
kulunuzun hıdmetin görmeğe paşa hazretleri cânibinden rûznâme yazan Faz-
lullah bendenüze ve bu bendenüz cânibinden rûznâme yazan İsmail kulunuz 
taʻyîn olunmağiçün hâk-i pây-i saʻâdet-bahşa arz olundu. Ve sipâhî oğlanları 
cemâʻatinden Emrullah bendeniz mezbûrun şâkirdi olup bile gitmeğin murâd 
eder. İcâzet verildi, şâkirdiyle, fî 20 Receb sene 952.

Kazıyye oldur ki, ağa kullarınızın âdet-i otlukları olup kirâsı husûsunda inâd 
ederler kadîmden kirâsını dahi avârızla buyurdurlarmış derler, amma verilür-
dü deyü taʻyîn eden kimesne yok, emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Kadîmden 
alıgeldikleri eğer (?) ağayân ve sâir ehl-i divan otluğu buyurulup devesiyle taşınu gelmiş ise 
gerü âdet-i kadîm üzere otlukların taşıtasız deyü emr olundu, fî 20 Receb sene 952.

Kazıyye oldur ki, vezzân kulunuzun mahrûse-i Konya’da sılası olup icâzet ricâ 
eder, emr-i şerîf  ne ise inâyet oluna. İcâzet verildi.

[s. 42]

Kazıyye oldur ki, hâssa çadırlardan ikişer kapılı yirmi dörder hazîneli münak-
kaş iki adet dîvânhâne çadırı köhne olup amelden kalmıştır, emr-i şerîf  ne ise 
inâyet buyurula. Der-i devlete arz olunup taleb olunmak emr olundu, fî 27 Receb sene 
952.

Ve otuzar hazînelü iki aded hazîne çadırları köhne olup amelden kalmıştır, 
emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Bunda işlemek buyuruldu.

Ve yirmi ikişer hazîneli iki aded kiler çadırları dahi köhne olup amelden kal-
mıştır emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Bunda işlemek buyuruldu.
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Kazıyye oldur ki, sekbânlardan solak olup gaybet edip ve müteveffâ olanların 
yerlerine yazılacak bunlardır ki zikr olunur, emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. 
On altı nefer kimesnelere ikişer ulûfe buyuruldu, fî 27 Receb sene 952, taʻyîn.

Ahmed b. Abdullah Rodos. Tâbiʻ-i Haydar Ağa, be-câyeş-i Ahmed ki gaybet- 
kerde; Yusuf  b. Abdullah Arnavud. Tâbiʻ-i Haydar Ağa, be-câyeş-i Muharrem 
ki gaybet-kerde; Mustafa b. Abdullah Avlonya, be-câyeş-i Memi ki solak-şüd; 
Bostân b. Abdullah İstanbulî, be-câyeş-i Hasan ki solak-şüd; Ali b. Abdullah 
Mora, be-câyeş-i Mahmud ki solak-şüd; Yusuf  b. Abdullah Vidin, be-câyeş-i 
Mustafa ki müteveffâ-şüd; Mustafa b. Abdullah, be-câyeş-i Derviş ki solak-şüd; 
Hamza veled-i Kul, be-câyeş-i Memi-i Manastır ki gaybet-kerde; Yusuf  b. Ab-
dullah Mora, be-câyeş-i Mehmed ki solak-şüd; Mustafa b. Şirmerd İstanbulî, 
tâbiʻ-i Caʻfer Ağa be-câyeş-i Muharrem ki müteveffâ-şüd; Aydın b. Abdullah 
İstanbulî ki tâbiʻ-i Kâtib-i matbah, be-câyeş-i Nasuh ki gaybet-kerde; Hızır b. 
Pir Ahmed İstanbulî, tâbiʻ-i Caʻfer Ağa, be-câyeş-i Bali ki gaybet-kerde; Memi 
veled-i Kul İstanbulî, tâbiʻ-i Hızır Ağa mîrâhûr-ı büzürg, be-câyeş-i Husrev 
Çerkes ki müteveffâ-şüd.

Emr olan elli kişiden üç nefer eksikdür ol üç neferün yerine zikr olanlar tezkire 
olundu: Hamza b. Abdullah Avlonya; Ramazan b. Abdullah Vidin; Hüseyin Bosna.

An-cemâʻat-i gılmân-ı kiler, taʻyîn.

Hasan silâhdâr-şüd, fî yevm 2, be-câyeş-i Ahmed bevvâb. Bir akça ulûfe buyurul-
du, fî 27 minhu.

Davud külhânân, teberdâr-şüd, fî yevm 1,5, be-câyeş-i Yusuf  Arnavud. Bir 
buçuk akça ulûfe buyuruldu, fî 27 minhu.

An-cemâʻat-i teberdârân, taʻyîn.

Pervane, silâhdâr-şüd be-câyeş-i Hasan teberdâr-şüd; Ali be-câyeş-i Davud 
teberdâr-şüd. Üç akça ile buyuruldu bu iki nefer.

[s. 43]

An-cemâʻat-i ehl-i hiref.

Mustafa Arnavud, ser-postindûz, fî yevm 6. Bir akça terakkī buyuruldu, fî sâlis-i 
Şaʻban sene 952.
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Kazıyye oldur ki, cemâʻat-i bevvâbînden Hacı Ahmed meşʻaleî fevt olup elinde 
olan mîrî bârgîri hâtûnu içerüden çıkmış olmağın bârgîr taleb olundukda inʻâm 
olundu deyü cevâb edüp vermezler, emr-i şerîf  ne ise inâyet oluna. Hâtûna 
bârgîr bahâsı nafaka buyuruldu, fî târîh-i minhu.

Kazıyye oldur ki, içerüden çıkan on üç nefer oğlanların on üç aded üsküfleri 
ki bin yüz beş miskal olup her miskali elli akçadan elli beş bin iki yüz elli akça 
eder hâliyâ taleb ederler, emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Ve bundan gayrı 
üçer yüz akça dahi tirkeş bahâsı taleb ederler. Ellişer akça miskaline bahâları veril-
mek buyuruldu, fî târîh-i minhu. Âdet-i kemân bahâsı üçer yüzden.

Kazıyye oldur ki, Şair sipâhî kulunuza on iki akça ile müteferrikalık buyu-
rulmuş, emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Yevmi on iki akça ulûfe ile müteferrika 
cemâʻatine buyuruldu, fî sâlis-i minh.

Ve gûyende Baba Haydar Acem’e sekiz akça buyurulmuş, emr-i şerîf  ne ise 
inâyet buyurula. Sâzende cemâʻatine yevmî sekiz akça ile buyuruldu, fî târîh-i minh.

An-cemâʻat-i bevvâbîn.

Hacı Ahmed meşʻaleî, fî yevm 5, müteveffâ-şüd, be-câyeş-i İskender bevvâb. 
Buyuruldu.

İskender bevvâb meşʻaleî, fî yevm 4, be-câyeş-i Mezid. Hâliyâ hassa (?) tîmârdan 
buyuruldu.

Kazıyye oldur ki, ıstabl-ı âmire kurbunda olan mescidde bundan akdem Mev-
lânâ Bali imâm olup hâliyâ gene iki akça imâmet ricâ eder, emr-i şerîf  ne ise 
inâyet buyurula. Yevmî iki akça ulûfe ile imâm olmak buyuruldu, fî sâlis minh, taʻyîn.

Mirâhur-ı küçük yoldaşlarıyla varıp hâssa develere otluk yükledip bârgîrlere verilmek buyu-
ruldu, fî târîh-i minhu.

Kazıyye oldur ki, içerüden çıkan oğlanlar bârgîr taleb ederler emr-i şerîf  ne 
ise inâyet buyurula. Küçük mîrâhûrdan her bir bârgîri getürmek buyuruldu, fî Şaʻban 
sene 952.

Kazıyye oldur ki, Marmara kazâsına tâbiʻ Alayundlu nâm karye kurbunda Sa-
ruhanoğulları’ndan Abdurrahman’ın defînesi vardır deyü Selime nâm hâtûn 
iʻlâm eder. İşbu mezkûre Selime mezkûr Abdurrahman’ın kızıdır. Ramazan 
Kethudâ’ya varup görülmek buyuruldu, fî Şaban sene 952.

Dârü’s-saʻâde kethudâsının kışlağı bin akça ziyâde buyurulmuş, emr-i şerîf  ne 
ise inâyet buyurula. Buyuruldu, yazlık dahi bin ola 2500; k. 1500, bâkī 1000.
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Kazıyye oldur ki, Mısır’a gönderilen Seydi Gazi bendeleri Mısır’dan bu cânibe 
avdet etdükde beş cenâh şahin ve zağanosa istihdâm içün bir doğancı koşulup 
ve mahrûse-i Antalya’ya geldikde dört nefer hisâr erleri koşulup bu cânibe ge-
türdüler, hâliyâ mezkûrlar icâzet taleb ederler, emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. 
Doğancıya bin akça ve hisar erlerine altı yüz akça verilmek buyuruldu, fî 10 minhu, taʻyîn.

Mehmed, bâzdâr an-Mısır âmed.

An-cemâʻat-i mustahfızân-ı kalʻa-i Antalya.

Hacı İlyas, Ali, Lütfi, Ahmed.

[s. 44]

İnʻâm-ı hazret-i pâdişâh-ı âlem-penâh -hullide mülkuhû-

Gılmân neferen 4.

Haydar Çerkes, fî yevm 3, oda-i küçük nihâde; Caʻfer Çerkes, fî yevm 3, te-
berdâr; Süleyman Çerkes, fî yevm 2, an-cemâʻat-i tabbâhîn; Nasuh Çerkes, 
muʻallim-i esbân-ı hâssa dâde, fî yevm 2. Buyuruldu, fî 17 Şaban sene 952.

Nakkāş Ferruh, an-ebna-i sipâhîyân-ı dergâh-ı âlî; gulâm 1 nefer. Buyuruldu, fî 
17 minhu.

Yusuf  bin Hasan, fî yevm 3, yerine nihade.

Mezbûrların ulûfeleri husûsunda emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula.

Kazıyye oldur ki, bundan akdem saʻâdet ile İzmir câniblerine şikâra çıkıldıkda 
Samed Baba Tekkesi’ne mescid binâ olunmak içün iki bin akça inʻâm olunup 
mezkûr iki binün bin akçası mescid binâsına konulup binin dahi murâbaha-
ya verilüp vezâyifine verilmek buyurulup hâliyâ kadıdan arz getürüp yalnız 
binâsına iki bin sekiz yüz akça harç olunmuş. Beş yüz akça zâ[vi]yedâra verilmek 
buyuruldu, fî 17 minhu.

Kazıyye oldur ki, dârü’s-saʻâde kethudâsına beş akça terakkī buyurulmuş emr-i 
şerîf  ne ise inâyet buyurula, fî yevm 25, k. 20,5. Buyuruldu, fî 10 minhu.

Kazıyye oldur ki, çadır mehterleri başısı Hamza bendenüzün on dört akça 
ulûfesi olup bundan akdem iki akça terakkī buyurulmuşdu, kethudâsının dahi 
sekiz akça ulûfesi olup ol dahi terakkī ricâ eder, emr-i şerîf  ne ise inâyet buyu-
rula. Mehterler kethudâsına yevmî iki akça terakkī buyuruldu, fî 2 N. sene minhu, taʻyîn.
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Kazıyye oldur ki, hâssa atlardan altı re’s yedek atların sıkarlat çukadan olan 
çulları köhne oldu deyü mîrâhûr bendeleri yenicek olmak murâd edinirler 
emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Evvel bahârda hâzır ola deyü emr olundu, fî 2 N. 
sene 952.

Çultar 6, beher çultar fî 6 zirâʻ, 36 zirâʻ, beher zirâʻ fî 150: 5400. Seksen çulu 
kırmızı sof  isterler.

Çultar 6, fî 6 zirâʻdan 36 zirâʻ beher zirâʻ fî 150: 3780. Kırmızı samırset çukası 
isterler.

Mezkûr çultarlara bıtâne olmak içün yetmiş iki zirâʻ çuka-i kazzâziye isterler: 2000

Kazıyye oldur ki, mîrâhûrbaşı Hüseyin Ağa kulunuz âdet-i otluk ricâ eder, 
emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Üç bin akça buyuruldu, fî 2 minhu.

Kazıyye oldur ki, mahrûse-i Manisa’da Mehmed b. Abdülkerim duʻâgûyunuz 
ehl-i ilm vâiz hayr duʻâsın alacak kimesne olup el-ân câmiʻ-i şerîfde nasihat 
eder, bin akça sadaka olunmak içün emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Bin akça 
sadaka buyuruldu, fî 9 N. sene 952, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, Kırovası’nda Sarı Işık demekle maʻrûf  azîz dahi hayr duʻâsın 
alacak azîzdir bin akça sadaka olunmak içün emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. 
Bin akça sadaka buyuruldu, fî 9 N. sene 952, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, müfti efendi duʻâgûyunuza ve hatîb îd-i mübârekde birer 
sof  kaftan verilmek âdetdir emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Birer sof  kaftan 
verilmek buyuruldu.

[s. 45]

Kazıyye oldur ki, Mısır’dan gelen kapı oğlanlarına dörder akça ulûfe buyu-
rulmuş emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Dörder akça ulûfe buyuruldu, fî 9 N. sene 
952, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, geçen yıl at yarakçısına dört yüz akçalık bir benek kaftan 
ve oğlanların yüzer akçalık ve üzerlerine duran bölükbaşısına üçer yüz akça 
verilip bu yıl dahi ricâ ederler, emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Şahkulu’na dört 
yüz akça bölükbaşısına iki yüz akça iki oğlana yüzer akça inâyet buyuruldu, fî 9 N. sene 
952, taʻyîn.
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Kazıyye oldur ki, bundan akdem ahrete intikāl eden Rıdvan Ağa bendelerinin 
Hürmüz nâm hıdmetkârına bir sarrâclık düşdükde tevcîh olunmak buyuruldu, 
hâliyâ bir deveci gedüğü düşüp deveci ulûfesinden mezkûr Hürmüz bendeleri 
sarrâc olmak ricâ eder emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Yevmî üç akça ulûfe ile 
sarrâc buyuruldu, fî 10 N. sene 952, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, dış kapı oğlanlarına âdet-i kadîme üzere birer hilʻat verilüp 
dârü’s-saʻâdede olan beş nefer kapı oğlanlarına dahi yedişer yüz akça hilʻat 
bahâ buyurulmuş emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Beş nefere 700 akçadan üç bin 
beş yüz akça verilmek buyuruldu, fî 12 minhu, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, içerüden çıkan ağalara üçer bin akça ester bahâ verilmek 
âdet olup hâliyâ çaşnigîrbaşı olan Ali Ağa bendeleri dahi inâyet umar, emr-i 
şerîf  ne ise inâyet buyurula.

Kazıyye oldur ki, bundan akdem içerüden ağalığa çıkan Rıdvan Ağa bende-
lerine üç bin akça ester bahâ verilip hâliyâ çaşnigîrbaşı olan Ali Ağa bendeleri 
dahi inâyet umar emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. Üç bin akça ester bahâ buyu-
ruldu, fî 16 minhu, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, hâliyâ iki akça mevâcib ile olan kimesne esbâb kalaylandıkda 
muʻâvenet içün ırgad tutulurdu, Caʻfer b. Ahmed nâm şâkirdime bir akça ulûfe 
olursa cümle hıdmeti edâ edeyin deyü cevâb eder, emr-i şerîf  ne ise inâyet 
buyurula. Bir akça ulûfe ile şâkird buyuruldu, fî 23 N. sene 952, taʻyîn.

An-cemâʻat-i şâkirdân-ı tabbâhîn.

Kasım b. Hayreddin, 2. Müteveffâ-şüd, be-câyeş-i Memi b. Abdullah; Hüseyin 
b. Abdullah, 2, girîhte-şüd be-câyeş-i Veli b. Abdullah. İkişer akça ulûfe ile iki nefer 
şâkird buyuruldu, fî 23 minhu, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, mîrâhûr bendeleri bir yem ricâ eder, emr-i şerîf  ne ise inâyet 
buyurula. Bir at yemi buyuruldu, fî târîh-i minhu.

Kazıyye oldur ki, hassa altun eyerlerden biri bozulup tekrar işlenme5

Kazıyye oldur ki, beş yüz altmış dirhem hâssa altın eyerlerden biri bozulup 
tekrar işlenmekçün mahrûse-i İstanbul’a göndericek lâzım geldi, ne tavır üzre 
buyurulur ise inâyet oluna. Arabî işlenmek buyuruldu, fî sâbiʻ-i Şevvâl sene 952.

An-şâkirdân-ı habbâzîn.

5 Gerisi eksik bırakılmış aşağıda devam edilmiştir.
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Ali b. Abdullah, 1,5.girîhte-şüd, be-câyeş-i Mehmed birâder-i Sinan. Buyuruldu 
fî 7 minhu, taʻyîn.

An-cemâʻat-i çakırcıyân.

Hasan b. Yahya, 3 müteveffâ-şüd be-câyeş-i Caʻfer an-atmacacıyân; Caʻfer 
an-atmacacıyân, 2 an-çakırcıyân be-câyeş-i Eymir. Buyuruldu, fî sâbiʻ-i minh, 
taʻyîn.

[s. 46]

An-cemâʻat-i şâkirdân-ı sarrâcîn-i bârgîrân.

Derviş b. Murad, 1. Gaybet-kerde, be-câyeş-i Abdi b. Abdullah; Veli b. Abdul-
lah, 1. Gaybet-kerde, be-câyeş-i Mehmed b. Abdullah; Ahmed birâder-i Kul, 
1. Gaybet-kerde, be-câyeş-i Mehmed b. Hüseyin. Buyuruldu, fî sabi-i minh, 1 akça 
ile, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, Rüstem Paşa Hazretleri’nden atlar getüren ademlerin beyân 
eder, mezbûrlara emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula.

Davud, mezbûrlara re’is konulmuştur. Mezkûra bir seraser kaftan ve dört bin akça 
harçlık buyuruldu, fî 14 Şevvâl sene 952.

İki nefer sarrâc, fî 300, 600 akça inʻâm. Bir nefer sâyis, yüz akça.

Mevâcib-i başılık an-cemâʻat-i küştîrân, fî yevm 4. Mezbûr pehlivânbaşılık 
saʻâdetlü sultânım hazretlerinin huzûr-ı şerîflerinde Pehlivân Ahmed ile güre-
şip Pehlivân Ahmed’e terakkī inʻâm buyurulup mezbûr başılık dahi uhdelerine 
terakkī olunmasın ricâ eder. Bir akça ziyâde buyuruldu, fî 14 minhu, taʻyîn.

Tafsîl oldur ki, pâdişâh hazretlerinden ulûfesi olup bu cânibe gelen sarrâcları 
beyân eder. On iki nefer sarrâca birer akça terakkī buyuruldu, fî 14 Şevvâl sene 952, 
taʻyîn.

Ramazan b. Hudaverdi, 7,5; Nazar ser-bölük, 6,5; Memi-i mataracı, 7; Ferhad 
Sığla, 5,5; Ferhad Dündar, 6,5; Mustafa-i İskenderiye, 5; İlyas b. Musa, 5,5; 
Musa b. Kul, 5,5; Hasan Trabzonî, 5,5; Sadi b. Süleyman, 5; Mahmud b. Ah-
med, 6; Hızır b. Kethudâ, 4.

Kazıyye oldur ki, mahrûse-i Konya’da sultânü’l-ârifîn şeyhü’l-müdekkıkīn 
Mevlânâ Celâleddin-i Rumî Hazretleri’nin türbe-i şerîflerinde saʻâdetlü sultâ-
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nım hazretleri cânibinden yevmî iki akça vazîfe ile cüz’ tilâvet eden Mevlânâ 
Şücâ duʻâgûyunuza bir inʻâm sadaka buyurulmuş ki mezbûr türbede tilâvet 
kıla emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Mezâr-ı şerîf  üzerinde cüz’ okunduktan 
sonra izdiyâd olmak içün bir inʻâm olmak içün hızâne-i âmireden Mevlânâ Şüca’a yevmî iki 
akça cihet buyuruldu, fî 21 Şevvâl sene 952, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, mahrûse-i Konya’da Şeyh Kadı b. İzzeddin Câmiʻi evkafı 
yerinde mîrî cânibinden bir ekmekçi fırını ve bir tavukhâne binâ olunmuştur. 
Mezkûr tavukhâne ve fırın tevâbiʻiyle câmiʻ-i mezbûre hademesiyle vakf  olmak buyuruldu ki 
her cumʻa gecesi hayr dua edeler.

[s. 47]

Mevâcib-i Yusuf  b. Abdullah şâkird-i mâstgirân, girîhte-şüd be-câyeş-i Hüse-
yin b. Abdullah, şâkird-i mâstgirân, fî yevm 1,5. Terkīn.

An-cemâʻat-i şâkirdân-ı mâstgir.

Yusuf  b. Abdullah, girîhte-şüd, be-câyeş-i Hüseyin b. Abdullah, 1,5. Buyuruldu, 
fî 6 Z[ilkaʻde] sene 952, nakluhû.

Kazıyye oldur ki, Hasan nâm kimesne pehlivân nefîrzen olup âsitâne-i saʻâ-
det-bahşdan dirlik olmasın ricâ eder. Yevmî yedi akça ulûfe ile boruzen olmak buyu-
ruldu, fî 6 minhu, nakluhû.

Mevâcib-i cemâ’at-i nefirzenân fî 6 ve 8.

Kazıyye oldur ki, Sefer b. Ahmed nâm kimesne yevmî üç akça ulûfe ile gûyen-
de olsun deyü fermân olunmuş, emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Üç akça 
ulûfe buyuruldu, fî 13 Z[ilkaʻde] sene 952, nakluhû.

Kazıyye oldur ki, Miskalî Hüsam ve kemânkeş bendelerinüzün âdet-i aşları 
olup ricâ ederler, emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula. İkisine birer aş buyuruldu, fî 
târîh-i minhu.

Mevâcib-i Ahmed b. Pir, şâkird-i postindûz, fî yevm 1. Mezbûr ulûfesine buçuk 
terakkī olmasın ricâ eder. Buçuk ziyâde buyuruldu, fî târîh-i minhu.

An-şâkirdân-ı tabbâhîn.

Mustafa b. Yusuf  Arnavud, 2. Girîhte-şüd, be-câyeş-i Mehmed b. Abdi birâ-
der-i Devlethan bevvâb. Buyuruldu, fî târîh-i minhu, taʻyîn.
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Kazıyye oldur ki, hızâne-i âmire ve dîvân-ı âlî kâtiblerinin âdet-i îdiyeleri olup 
kadîmden verili gelmiş imiş hâliyâ bunlar dahi ricâ ederler, emr-i şerîf  ne ise 
inâyet buyurula. Buyuruldu, fî târîh-i minhu.

Mehmed Bey, tevkiʻî: 1000; Mehmed Bey, kethudâ-i bevvâb: 500; Mahmud 
Çelebi, kâtib-i dîvân: 500; Mehmed Çelebi, kâtib-i dîvân: 500; Hüsrev Bey di-
vitdâr ve kâtib-i hükkâm: 500; Nesimi Bey, kâtib-i dîvân: 500; İbrahim Çelebi 
rûznâmeî: 500; Kurd Çelebi mukāta‘aî: 500; Süleyman Çelebi tezkireî: 500; 
Hüseyin Çelebi, muhasebeî: 500; Fazlullah. Kâtib-i hazret-i Paşa: 500; İsmail 
Bey, kâtib-i defterdar efendi: 500; Ali şâkird-i mukāta‘aî, 200; Muslihiddin 
vezzân: 400; Hamza-i Niğde, ser-mehterân-ı hayme: 200. Yekûn 7300.

Kazıyye oldur ki, kâtib-i kütüb Muhyiddin duʻâcınız bir aş ricâ ederler, emr-i 
şerîf  ne ise inâyet buyurula. Bir aş verilmek buyuruldu, fî 4 Zilhicce sene 952, taʻyîn.

Cemâʻat-i sekbânân.

Yusuf  b. Abdullah, Arnavud.

Mezkûr gaybet edüp yerine Hüsrev Çerkes sekbân olmak ricâ eder, emr-i şerîf  
ne ise inâyet buyurula. Buyuruldu, fî 4 minhu, fî 5 Z sene 952, kayd-şüd, taʻyîn.

[s. 48]

Kazıyye oldur ki, sârbân Nasuh’un oğlu İvaz beş akça ulûfe ile deveci iken 
yine kendü ulûfesiyle sarrâc olmasın ricâ eyler ve mezkûrun elinde olan katara 
mezbûr sarbân Nasuh ulûfesiz kendü hıdmetin eylemeği uhdesine almışdır. 
Sarrâc bölüğüne ulûfesiyle buyuruldu ve devesin dahi babası hıdmet ettirmek buyuruldu fî 4 
Zilhicce sene 952, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, emr-i şerîf  ile müceddeden binâ olunan kasr-ı hümâyûna 
hıdmet edüp inâyet ricâ eden bendeleridir ki zikr olunur, taʻyîn.

Mehmed b. Piri, sipâhî oğlanı emîn-i binâ fî yevm 8. Bir akça ziyâde buyuruldu, 
fî 4 Z Sene 952.

Yusuf  b. Velid kâtib-i harc-ı hâssa ve kâtib-i binâ-yı mezbûr, fî yevm 7. Bir akça 
ziyâde buyuruldu.

Behram b. Musa Çavuş, fî yevm 3. Bir akça ziyâde buyuruldu, fî târîh-i minhu.

Hacı Mustafa b. Mehmed sarâydâr, fî yevm 3. Bir akça ziyâde buyuruldu, fî târîh-i minhu.
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Kazıyye oldur ki, sâbıkā olan şehzâdeler hocasına îdiyye bir hilʻat verilirmiş 
emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Bir sof  kaftan verilmek buyuruldu, fî 18 minhu, 
taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, sultân hazretleri dâmet ismetuhâ devlet ü saʻâdetle bu cânibe 
müteveccih olduklarında saʻâdetle istikbâle buyurmağa baʻzı matbah tâ’ifesin-
den ve mehterden baʻzı şâkirdlere bârgîr vefâ etmeyüp semerlü kirâ davarına 
binmek lâzım gelür, binmeğe taʻallül ederler, emr-i şerîf  ne ise inâyet buyurula.

İnʻâm-ı hazret-i pâdişâh-ı âlem-penâh hullide hilâfetuhû an-yed-i Seydi Çavuş 
an-merdümân-ı hazret-i Rüstem Paşa dâmet meʻâlihû. Gılmân-ı acemiyân 
neferen 12, taʻyîn.

Minhâ

Be-tabbâhîn dâde, neferen 5. Birer buçuk akça ulûfe buyuruldu, fî 18 minhu.

Be-habbâzîn dâde, neferen 3, birer buçuk akça ulûfe buyuruldu, fî 18 minhu.

Be-ıstabl dâde, neferen 4, be-sâyisan-ı esbân-ı hâssa dâde, şâkirdân-ı kadîm fî 
1, şâkirdân-ı kadîm an-habbâzîn fî 2 ve 1,5. An-tabbâhîn fî 2 ve 1,5

Mezbûrlara mevâcib emr-i şerîfinizle ne taʻyîn olunur inâyet buyurula.

Kazıyye oldur ki, kazzâz başı bendelerinden bir buçuk akça ulûfe ile Hüseyin 
nâm bir oğlan şâkirdi olup sanâʻatını tekmîl edüp bir ibrişim oyan başlığı iş-
leyüp içerüye vermiş bu husûsda emr-i şerîfiniz ne ise inâyet buyurula. Ulûfesi 
üzre buçuk ziyâde buyuruldu, fî 18 minhu, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, hâliyâ edviye alınan Davit’e (?) emr-i şerîfiniz ne ise inâyet 
buyurula. Yevmî iki akça ulûfe buyuruldu, fî 18 minhu, taʻyîn.

Kazıyye oldur ki, âsitâne-i saʻâdetden oğlanlar getüren Seydi Bey’e iki bin akça 
ile bir döşeme çatma hilʻat verilmek münâsib gibi emr-i şerîfiniz ne ise inâyet 
buyurula. Buyuruldu, fî 18 minhu, taʻyîn.

[s. 49]

Kazıyye oldur ki, Yahudi Abraham tabîbe bir yem ihsân olunmuş emr-i şerîfi-
niz ne ise inâyet buyurula. Buyuruldu, fî gurre-i Muharrem sene 953.

Kazıyye oldur ki, sefer-i hümâyûn vâkiʻ oldukda bir sancak başı dahi lâzımdır deyü 
alaybeyi ve miralem bendenüz arz ederler. İşlenmek buyuruldu, fî 12 M[uhharem].
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Câmiʻ-i Hâtûniye hatîbi arz oluna. Bir sof  kaftan verilmek buyuruldu.

Kazıyye oldur ki, âsitâne-i saʻâdetden inʻâm olup gelen cebehâne-i âmireye 
hıdmet etmek içün lâzım olan bunlardır ki zikr olunur.

İbrahim ser-şemşîrger, fî yevm 9; Yusuf  meşʻaleî, tâbiʻ-i Haydar Ağa ser-bev-
vâbîn, fî yevm 5; Yusuf  b. topçu Süleyman, mehter-i sâbık-ı merhûm Sultân 
Mehmed -tâbe serâhû- der-cebehâne-i İstanbul bude, 4. Hâliyâ iki akça ile 
kabûl eder; Abdi.
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II
Şehzade Selim’in (II. Selim)  
Divan Kayıt Defterleri

MAD, nr. 19322
(Mayıs 1547 - Haziran 1547)

(s. 25) [s. 27]

El-cüz’-i hâmis, fî sene 954.

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda Elliciyân nâm hâslarım âmili olan Ahmed kapuma ge-
lüp tahvîlimde emîn olan Musa bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn deynime mahsûb 
olacak bâd-ı hevâdan ve rüsûmdan hayli nesne kabz edüp deynime mahsûb 
etmeyüp kendüsi bel‘ ve ketm etdi hayfdır deyü bildirdi, imdi buyurdum 
ki hükm-i şerîfimle kulum [ ] vardukda her biriniz taht-ı kazânızda onat 
vechile hak üzre teftîş eyleyüp göresiz mezkûr emîn kulum zamân-ı mübâşe-
retinde bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn deynine âid olup âmil-i mezbûrun deynine 
mahsûb olan bâd-ı hevâdan ve rüsûmdan ne kadar nesne bel‘ ve ketm eyle-
miş ise ki sâbit ve zâhir ola âmil-i mezkûrun borciçün tahsîl etdirüp kapuma 
gönderesiz, hîn-i teftîşte tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp 
ilâ-âhirih.

Tahrîren fî 3 Rebî‘u’l-âhir sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda Azizlü hâslarına âmil olan Ahmed ve Nebi gelüp tahvîlimizde 
âmil ve mübâşir olan kimesnelerün yerlü yerinden hesâbları görülmesin taleb 
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ederin deyü bildirdiler, imdi tezkire ile [ ] vardukda bunlarun tahvîlinde 
âmil ve mübâşir olanları getürdüp yerlü yerinden teftîş edesiz, bi-hasebi’ş-şer‘ 
ve’l-kānûn üzerlerine ne mikdâr mâl-ı mîrî sâbit ve zâhir olursa tahsîl etdirüp 
bunlarun borçlariçün bu cânibe gönderesiz, kimesnede bir akça ve bir habbe 
bâkī komayasız âciz olanları kayd u bend ile gönderesiz.

Tahrîren fî 3 Rebî‘u’l-âhir sene 954.

Mazun kadısına tezkire yazıla ki

Anda Uşak Burgazı ve Elliciyân hâslarına âmil olan Ca‘fer gelüp Mehmed 
nâm kimesne benümle mukāta‘a-i mezbûreye ikrâr şerîki ve mübâşir olup 
vâki‘ olan zararı üç bin akçaya ıslâh eylemişdük, hâliyâ sulhe râzı olmaz dedi, 
göresin fi’l-vâki‘ bununla mezbûr Mehmed ikrâr şerîki ve mübâşir olup üç bin 
akçaya sulh olunup şimdi sulhu bozmak ister ise ki sâbit ve zâhir ola hissesine 
düşen kesri mezbûr Mehmed’den tazmîn ve tahsîl etdiresin.

Tahrîren fî 3 Rebî‘u’l-âhir sene 954.

Bu tezkire verilmedi, yağ Bozdağ’a gelecek oldu

Terkīn

Harc emînine ve kâtibine tezkire yazıla ki

Emr-i sultânî mûcebince vilâyetlerden satun alunup gelen yağlar bunda geldik-
de kilâr önünde üzerine varup kadılar arzları mûcebince her kulun getürdüğü 
yağlar kaç tulumdur ve vezinde ne kadardır ve her tuluma kadılar ne kadar 
dara yazılmışlardır vezin kadı arzına muvâfık mıdır nicedir ma‘lûm edinüp 
ale’l-infirâd defter edüp ba‘dehû kilâr-ı âmirede onat vechile hıfz etdiresin ve 
kilârın kapusı açılup kapandıkda sizün mührünüz ile olup miftâhı sarâydâr hıfz 
ede şöylece ma‘lûm ola kusûr komayasız.

Tahrîren fî 3 Rebî‘u’l-âhir sene 954.

(s. 26) [s. 28]

Uşak kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ nevâhî-i Lazkiye ve Honaz yağhânesine ve gayra emîn olan kulum 

96 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



Üveys kapuma gelüp kazâ-i Uşak yağ tavvâfî olan Veli sene-i sâniye ve sene-i 
sâlisede vâki‘ olan dört yırlıkda satılacak yağı her yırlıkda beş yüz on yedişer 
batmân yağ tarh eylemeğe, cem‘an yetmiş bin akçaya iltizâm eylemişdi sene-i 
sâlisede vâki‘ olan kiçi yırlıkda tarh olacak yağı iki yüz yirmi batmân aldıkdan 
sonra iki yüz doksan yedi batmân kalup, tavvâf-ı mezbûra, bâkī kalan yağı al 
git dedüğümde yırlıkdan sonra Uşak’a getürüver ve hem tarh eylemeğe mu‘â-
venet eyle dedüğü sebebden zikr olan iki yüz doksan yedi batmân yağı havâle 
Şuca‘ ile göndermişdim [eksik] varmazdan evvel mezbûr Veli yağ mevsiminde 
verilmedi deyü hüküm getürdükde Uşak kadısı [eksik] yağı emânet vaz‘ edüp 
mezkûr yağı kiçi yırlıkdan evvel göndermedüğüne sebeb mezkûr tavvâf  eyle 
demesiyle olup taksîrât kendüden olmaduğu inkârından sonra sübût bulup se-
bt-i sicill olunmuşdur ve mezbûr Veli sâbıkā gelen yağın kesri var idi deyü yağ 
vezzânı ile nizâ‘ etdükde varan yağı tamâm ölçüp gönderdüğüne yemîn edüp 
ol dahi sicillâta kayd olunup elüme sicill sûretleri verildi deyüp sicill sûretlerin 
ibrâz eylemeğin, buyurdum ki hükm-i şerîfim ile [ ] vardukda ol sicillerün 
mazmûnları muvâfık-ı şer‘ u kānûn olup alâ-vechi’l-hasm sübût bulduktan 
sonra mezbûr tavvâfın zimmetine lâzım olan yağ bahâsın rızkından ve emlâk 
esbâbından satdırup tahsîl etdiresin vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından alup 
gönderesiz âciz olanları kayd bend [ile kapuma] gönderesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 3 Rebî‘u’l-âhir sene 954.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Fahrü’l-emâsil ve’l-akrân nefs-i Manisa za‘îmi Mustafa Çavuş ve Gürleye [ek-
sik] Çavuş zîde kadruhûmâ ma‘lûm ola ki

Hâliyâ harc emîni ve kâtibi bunda hâssa ebniye üzerine konulmuşdur [eksik] 
mezbûra akça lâzım oldukda siz ki kadısız mezkûrlara Subaşılardan alıverüp 
ve siz ki subaşılarsız ihmâl etmeyüp lâzım olan akçayı zabt etdüğünüz mâl-ı 
mîrîden meclis-i şer‘de teslîm edesiz [eksik] mühim bilesiz.
Tahrîren fî 3 Rebî‘u’l-âhir sene 954.

Mükerrerdir, zîr

İzmir nâibine ve za‘îm olan Pir Ali’ye tezkire yazıla ki

Mahrûse-i İstanbul’dan gemiyle ba‘zı sepetler ve sanduklar gelüp anda 
der-mahzen olunup defter gönderilmiş gulâm-ı sultânî [ ] gönderildi, [eksik] 
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mezkûr sepetler ve gayrı kirâ davarlarına tahmîl etdirüp bu cânibe gönderesiz 
ve yazup bildiresin.

Tahrîren fî 3 Rebî‘u’l-âhir sene 954.

(s. 27) [s. 25]

Biga ve Lapseki kadılarına hüküm yazıla ki

Taht-ı kazânızda vâki‘ olan mukāta‘ahâneleri âmili olan Ramazan sâbıkā süd-
de-i sa‘âdetime gelüp zikr olan mukāta‘ahânelerinin mâl-ı gāibinden Bacak 
Bali nâm âmil hayli nesne kabz edüp bel‘ ve ekl eylemişdir deyü bildirmeğin 
hükm-i şerîfimle [ ] teftîş etmek içün gönderilmişdi, hâliyâ âmil-i mezkûrun 
şerîki Seydi Ahmed südde-i sa‘âdetime gelüp mezkûr Bacak Bali pâdişâh 
cânibine medyûn olup nâzır-ı emvâl Mihaliç kadısı ve dergâh-ı mu‘allâdan 
gelen havâle kulu habs eyledi, eyle olsa emîn olan Abdi ve havâle bizden kıs-
tü’l-yevm taleb ederler âmil-i mezkûrun alduğu gāibleri şimdi vermeğe kādir 
değülüz ancak mâ‘adâ kıstü’l-yevmimiz edâ edebilürüz ve âmil-i mezbûr mâl-ı 
gāibleri gabn-ı fâhiş ile eksüğe bey‘ eylemişdir, hâliyâ ziyâde ile tâlibler vardır 
ve ba‘zı erbâb-ı tîmârun ve ehl-i berâtın mu‘tak kullarının rüsûmu kānûn-ı 
kadîm üzere mukāta‘ahâneleriyle zabt olunugelmiş iken dahl etdirmezler ve 
ba‘zı yerlerde bâkīlerümüz ve şer‘î alımlarumuz vardır tahsîl olunup borcumuz 
içün zabt olunmasın taleb ederüz deyü bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfimle mezkûr kulum [ ] vardukda mezkûr Bacak Bali’nin kabz etdüğü 
mâl-ı gāibleri yerlü yerinden ve sicillâtlardan ma‘lûm edinüp müfredâtla defter 
edüp imzâlayup ve ol mikdâr akçayı emîne ve havâleye bunlardan şimdi taleb 
etdirmeyüp mezkûr imzâlu defteri mezkûr kulumla bu cânibe gönderesiz ki 
sonra mezkûr âmilin pâdişâh cânibine vâki‘ olan alâkasın kat‘ olundukdan 
sonra benüm mâlım dahi ol defter mûcebince tahsîl oluna ve yâhûd tekrâr 
teftîş olunup ba‘de’t-teftîş alına ve gabn-ı fâhiş ile satılan mâl-ı gāibleri dahi gö-
resin, gabn-ı fâhiş ve muvâza‘a ile eksüğe satılup ziyâde ile tâlibler var ise değer 
bahâlarıyla tâlib olanlara satdırup sâbıkā alanlar kabûl eylemez ise akçaların 
verüp ziyâdeyi mezkûr kuluma tahsîl etdirüp kapuma gönderesiz ve erbâb-ı 
tîmârın ve sâir ehl-i berâtın mu‘tak kulları defterde kimesneye hâsıl mukayyed 
olmayup kâr-ı kisbleri müstakil olup resimleri haymanaya zabt olunugelmiş 
iken mâni‘ oldukları vâkı‘ ise men‘ u def‘ edüp rüsûm-ı âdiyelerin kānûn-ı ka-
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dîm üzere aldırasız ve âmil-i mezkûrun ve şerîkinin bâkī ve alım taleb eyledüğü 
kimesneleri getürdüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmayanları hak üzere teftîş 
edüp ber-mûceb-i şer‘ her kimde bâkīleri ve şer‘î alımları sâbit ve zâhir olur 
ise mezkûr kuluma borçlariçün tahsîl etdirüp sâir hâsıl olan mâlımla kapuma 
gönderesiz ve Bo[ğa]zhisar dizdârı hilâf-ı emr-i pâdişâhî ve olugelen yasağıma 
muhâlif  ba‘zı mukāta‘ahâneleri yerlerinden kaldırup esbâb ve davarlarıyla 
Rumeli’ye geçirüp terk-i vatan etdirürlermiş vâkı‘ ise mufassal yazup kapuma 
arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 29 Rebî‘u’l-âhir sene 954.

Balıkesri ve Gördük kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Yunus ve Sadık ve Kurd ve Hamza nâm kimesneler kapuma gelüp 
defter-i cedîd-i hâkānîde hazret-i Emir Buharî aleyhi’r-rahmetü’l-bârî vakfına 
kayd olunup rüsûm-ı âdiyemiz vakıf  cânibine edâ eyleyügelmiş iken mukā-
ta‘ahâneleri emîni ve âmilleri tekrâr rüsûm taleb ederler ve yâhûd hükm-i şerîf-i 
pâdişâhî ve defter-i hâkānî mûcebince teftîş olunup elümüze hüccet-i şer‘iyye 
verilmişdir deyü hükm-i sultânî ve defter-i hâkānî ve hüccet ibrâz eyledükleri 
ecilden buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda teftîş edüp ve bunlarun ellerin-
de olan hükm-i şerîf  ve defter-i hâkānîye ve hüccete nazar edesiz mezkûrlar 
kadîmi mukāta‘ahânelerimden iken sonradan vakfa yazılmış olmayup defter-i 
cedîde mukayyed vakıf  ra‘iyyeti iken dahl ederler ise men‘ u def‘ edüp şer‘a ve 
kānûna ve deftere muhâlif  dahl etdirmeyesiz bu bâbda nesnelerin almışlar ise 
gerü alıveresiz ammâ defter-i cedîdde iki cânibe mukayyed ise akdemiyle amel 
edesiz.

Tahrîren fî 28 Rebî‘u’l-âhir sene 954.

(s. 28) [s. 26]

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Akhisar çeltüğün dutan Balaban on beş bin akça getürüp mâ‘adâsına 
va‘de taleb eylemeğin mezbûra işbu sene 954 Cumâde’l-ûlânın gāyetine değin 
va‘de verildi, târîh-i mezbûra değin havâleye incitdirmeyesin târîh-i mezbûrda 
alâkaların kat‘ edüp zimmetlerin tahsîl etdiresin andan tecâvüz etdirmeyesiz.

Tahrîren fî 29 Rebî‘u’l-âhir sene 954.
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Birgi kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ südde-i sa‘âdetime mektûb gönderüp Yaylak-ı Bozdağ ki nâm-ı diğer 
Çavdar, yaylağ-ı mezkûr halkı meclis-i şer‘a gelüp Çardaklu Çayı demekle 
ma‘rûf  çayun mecrâsı Yediler’e doğru inüp mezkûr yaylak dâhilinde cârî olan 
çaya varınca zikr olan çayun mecrâsı kaddi olup, kadd-i mezbûrdan yukarusın 
merhûm mağfûrunleh Sultân Murad Han aleyhi’-rahmeti ve’l-gufrân vakf  
edüp mahall-i mezbûrda vâki‘ olan bağçelerün ve gayrı harâc ve rüsûm lâzım 
gelür mevâddın harâcların ve resimlerin afv buyurup bâzârdan bâc alınmasın 
dahi bile men‘ edüp ba‘dehû gelen selâtin-i mâziye mukarrer dutup kadîmden 
defter-i hâkānîde dahi ol vech üzere mastûr ve mukayyeddir, hâliyâ [eksik] ki-
mesneler vakf-ı mezbûr kaddi dâhilinde olan yerlerden ba‘zın koruyup ve ba‘zı 
âmiller dahi rüsûma müte‘allık ve defter-i hâkānîye muhâlif  te‘âruz ederler 
deyü takrîrlerine mutâbık pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinden ellerinde olan 
fermân-ı şerîf-i âlîşânı ibrâz etdüklerinde ber-mûceb-i hükm-i şerîfim husûs-ı 
mezkûrun sıhhati ma‘lûm oldukda kadd-i mezkûrdan yukarusu kemâ-sâbık 
vakfiyet üzere mukarrer olmasın inâyet buyurulması ricâsına arz iltimâs et-
düklerinde vâkı‘ hâl arz olundu deyü bildirmişsin, imdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfim vardukda vakf-ı mezbûr kaddi dâhilinde olan yerleri hükm-i pâdişâhîye 
ve olugelen kānûn-ı kadîme muhâlif  kimesne korundurmayup ve rüsûm taleb 
etdirmeyesiz kadîmden ne vechile olugelmiş ise eyle etdirüp memnû‘ olmayanı 
ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz.

Tahrîren fî 29 Rebî‘u’l-âhir sene 954.

Tire kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ [ ] nâm kimesne kapuma gelüp [ ] hâssa mukāta‘ayı dutarım eyle olsa 
mezkûr hâs toprağında bir yava kul dutulup sebt-i sicill olunup müddet-i örfiy-
yesi tamâm oldukda emr-i kadı ile [ ] akçaya bâzâr-ı sultânîde karârına bey‘ 
eylemişdim hâliyâ mezkûr kulun sâhibi gelüp bâzâr-ı sultânîde bey‘ olunandan 
ziyâde akça taleb edüp te‘addî eder deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerî-
fim vardukda göresin âmil-i mezkûr zikr olan kulu müddet-i örfiyyesi yetişdikde 
kadı ma‘rifetiyle bâzâr-ı sultânîde mezâd etdirüp ol mikdâr akçaya çıkup gabn-ı 
fâhiş ve muvâza‘a ile eksüğe bey‘ eylememiş ise harc-ı ma‘kūlünden gayrı satduğu 
bahâyı alıveresiz, hilâf-ı şer‘ u kānûn ziyâde nesne taleb etdirmeyesiz memnû‘ 
olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 29 Rebî‘u’l-âhir sene 954.
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Ali Emîrî-Kânûnî, nr. 290
(Haziran 1547 – Temmuz 1547)

[s. 1]

Nişân-ı hümâyûn yazıla ki

İşbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân sipâhî oğlanlarım zümresinden kulum 
Ahmed içün yarar, ehl-i kalem her vechile maslahat uhdesinden gelür kimes-
nedir denilmeğin Çeşme kazâsında vâkı‘ olan hâslaruma kâtib nasb edüp bu 
berât-ı sa‘âdet-âyâtı verdim ve buyurdum ki, varup zikr olan hâslaruma kâtib 
olup vâkı‘ olan mahsûlâtı toprak kadısı ve emîn kulum ve âmil ma‘rifetleriyle 
müfredâtla rûz be-rûz defter edüp ve toprak kadısı dahi kendi cânibinden müs-
takil defter etdirüp defterden hâric nesne kodurmayasız ve hâsıl olan akçanın 
kîsesin kâtib ve âmiller mühürleyüp eğer emîn ve kâtib ve âmillerdir, birbiri 
ma‘rifetsiz iş etmeyüp ve toprak kadısı gördürmeye. Her kim muhâlefet eder 
ise yazup kapuma arz eyleye, mâdâm ki mezkûr kulum emânet ve istikāmet 
üzere edâ-i hıdmet edüp kusûr komaya, kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmayup dahl 
ü ta‘arruz kılmaya ve mezkûr hâslarum re‘âyâsı bunu kendülere kâtib bilüp 
kitâbete müte‘allık umûrda mürâca‘at mezbûra edeler, sözünden tecâvüz et-
meyeler ve ulûfesin kemâkân bölüğüyle alup mutasarrıf  ola, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 3 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Vech-i mezbûr üzre nişân-ı şerîf  yazıla ki

Çavuşlarım zümresinden Mustafa Gürleye hâslarına sipâhî oğlanı Hızır yerine 
kâtib olmak içün.
Tahrîren fî 22 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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Arpaz kadısına hüküm yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda Yazırlu hâslarına âmil olan Ali kapuma gelüp zikr olan hâslarda 
tapuya müstahıkk olmuş yerlerden ba‘zın Ca‘fer nâm kimesneye beş bin akça 
tapu ile vermişdim, hâliyâ akçasın vermeyüp yeri dahi vermekde inâd eder deyü 
bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile [ ] vardukda mezkûr Ca‘fer’i 
getürdüp göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûr ne hâlde tapuya müstahıkk yerlerden ol 
mikdâr akça tapuyla yerler almış ise mecâl vermeyüp akçasın mezkûr kuluma 
tahsîl etdirüp sâir hâsıl olan mâlımla kapuma gönderesiz, akçayı vermekde 
inâd eder ise yeri alup âhar tapuyla tâlib olanlara veresiz, memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 3 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Akhisar kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ nefs-i mezbûre başhânesine âmil olan Yusuf  ve kefîli Ali kapuma gelüp 
Hüseyin ve Pir Ahmed nâm kimesneler bizüm evimizi elümüzden alup te‘addî 
ederler, hayfdır, deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile [ ] var-
dukda göresiz, mezkûrân kimesneler bunlarun evin hilâf-ı şer‘-i şerîf  elinden 
alup te‘addî eylemek ister ise men‘ u def‘ edüp şer‘-i şerîfe muhâlif  nesnelerin 
aldırmayasız, zulm ü te‘addî etdirmeyesiz, men‘ ile memnû‘ olmayanı ve muh-
tâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 3 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 2]

An-yed-i derzi Durmuş, ulûfeî-i m.

Nif  ve Turudlu emînine tezkire yazıla ki

Hâliyâ senin ve âmilin Kara Hasan’ın huzûru lâzım olmuşdur. İmdi gulâm-ı 
sultânî [ ] vardukda sen ve âmilin mevcûd olan akçanız ile ta‘cîl ale’t-ta‘cîl 
gelüp yetişesin te’hîr ve terâhî etmeyesiz.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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Şehreminine tezkire yazıla ki

Yapılacak hammâmın iki câmekânı olmağla soğuk halvete dahi kapu iki olsun 
deyü tezkire vardukda kapu iki olmanın vechi yokdur, gerü kapu bir olsun deyü 
mektûb göndermişsiz. İmdi oğlanlar câmekânından Beğ hazretlerinin câmekâ-
nına kapu edüp soğuk halvete kapuyu bir edesiz, ammâ soğuk halvete kapuyu 
iki edüp nihâyet gerü içini doldurasız, eğer kapu sonradan iki olmak buyurulur 
ise gerü konanını açup iki kapu ola. Şöyle bilesiz, yeri olsun sonra murâdları 
nice ise eyle ola ve hem kapular doğruca ola ve hammâmın boyu az olmaya, 
yüksecek ola, hevâsı latîf  olur, ammâ isrâfdan hazer edüp tahmîn olundukda 
nısf  harcıyla olmuş denile, sa‘yin yeri bu aradadır, bu bâbda ihtimâm-ı tâm 
edesiz, sa‘y edüp on binden eksük ola.
Tahrîren fî 6 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Birgi kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem Aydın nâm kimesne elinde bir kara damgalu bârgîr bulunup 
alınmışdı. Hâliyâ mezbûr gelüp ol bârgîri kuyumcu Murad nâm kimesneden 
aldım, akçasın taleb ederin, bundadır dedi. İmdi bu bâbda husamâyı berâber 
edüp ve bârgîri dahi getürdüp göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûr ol bârgîri mezkûr Mu-
rad’dan almış ise ki sâbit ola, şer‘le hakkın alıveresiz.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Ilıca kadısına ve Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Ilıca ve Azîzlü ve Yengi hâslarının tahvîl-i ûlâda ve tahvîl-i sâniyede fürûhtların 
sicillâtdan ihrâc edüp imzâlayup varan [ ] nâm kul ile gönderesiz.
Tahrîren fî 8 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 3]

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda nefs-i mezbûre mukāta‘âtına emîn olan Hüseyin gelüp 
Aydın nâm kimesneyi kendi cânibimden kâtib ta‘yîn edüp bir yıldan ziyâde 
hıdmet edüp harman zamânında müslimânlar rızâlarıyla birer mikdâr yemlik 
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vermişlerdi, şimdi âmiller elimden almak isterler deyü bildirdi. Göresiz, kâtib-i 
mezbûrun alduğu yemlik bedel-i öşür olmayup ve mâl-ı mîrîye taksîrât etme-
yüp ve bi’l-cümle alduğu yemlik şer‘le ve kānûnla ummâlin borçlariçün zabt 
olunmasın îcâb eder sebeb-i kavî yoğsa ummâli dahl etdirmeyesiz, muhtâc-ı 
arz ise yazup bildiresiz.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

An-yed-i Piri, mezkûr.

Manisa za‘îmi Mustafa Çavuş’a tezkire yazıla ki

Gurebâdan Piri bin Mehmed’in sene 954. Muharrem ve Safer ve Rebî‘u’l-ûlâsı 
mevâcibi yevmî altı akça hesâbı üzere mukarreri beş yüz otuz bir akça olur, 
kendi İstanbul cânibinde mîrî maslahatda imiş mezbûra mevâcibin veresiz ve 
defterüne kayd edüp vakt-i hesâbda gösteresin.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

An-yed-i Kara Piri, an-gurebâ, fi’t-târîhi’l-mezbûr.

Hâssa harc emînine ve kâtibine tezkire yazıla ki

Anda binâ olunmak emr olunan mîrî hammâm her haftada ne mertebeye varır 
ise mufassal yazup bildiresiz. Beğ hazretlerinin emr-i şerîfî bunun üzerinedir ki 
dikkatde kusûr komayasız.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Müteferrikalarım zümresinden ticâret hıdmetinde olan kulum Ali’ye hüküm 
yazıla ki

Hâliyâ hâssa-i hümâyûnum içün ba‘zı esbâb lâzım olmağın defter olunup 
nişânlanup kulum [ ] ile gönderildi. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda 
bir an ve bir sâ‘at te’hîr ve tevakkuf  etmeyüp mezkûr defterde mukayyed olan 
esbâbı dergâh-ı âlî müteferrikalarından fahrü’l-e‘âlî ve’l-ekârim müstecmi‘u 
cemî‘u’l-mevlâ ve’l-mekârim el-muhtass bi-mezîd-i inâyeti’l-meliki’s-samed 
Mehmed lalam edâmallahû ikbâlehû ma‘rifetiyle mahrûsa-i İstanbul’da bu-
lunan yerlerden satun alup ve anda çavuşum Hızır’a defter etdirüp ba‘dehû 
[ ] tahmîl edüp kapuma göndere, ammâ bahâlarında ihtimâm edüp ziyâdeye 
almayasız, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 4 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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Tafsîl, ısmarlanan esbâbı beyân eder, bu hükm-i şerîfimle

İstanbul kâğıdı, 10 deste

İki yüzü mührelü haşebî kâğıd, 2 deste

Haşebî kâğıd, bir yüzü mührelü, buçuk deste

Istabl-ı âmire içün âlet-i müşk

Buçuk deste bir yüzü mührelü ve buçuk deste iki yüzü mührelü orta kâğıd

İki damgalu kile, İstanbul kilesi ve iki İstanbul sengi damgalu

[s. 4]

An-yed-i Mahmud Çavuş, akçalu

Marmara kadısına tezkire yazıla ki

Taht-ı kazânızda vâkı‘ olan tîmârlarum sene 95[ ] Ramazânının yirmi üçün-
den üç yıla Hasan nâm âmil uhdesinde yüz yirmi üç bin akçada iken âfet-i 
semâvî olmağla hâliyâ işbu Nebi nâm kimesne yüz bin akçada yirmi bin akça 
yarar kefîller vermek şartıyla yüz on bin akçaya kabûl eyledi, biz dahi verdik. 
İmdi mezkûrun iltizâmın sebt-i sicill edüp işe mübâşeret etdirüp ve tedrîciyle 
kefîllerin alup sicill sûretin imzâlayup bu cânibe gönderesiz.

Tahrîren fî 7 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Saruhan sancağı kadılarına hüküm yazıla ki

Taht-ı kazânızda vâkı‘ olan sipâhîyân ve sipâhî-zâdegân ve müteka‘idân ve 
ehl-i berâtın ve anlarun müteka‘idlerinin ve mezkûrların kızlarının resm-i 
arûsâneleri defter-i cedîd-i hâkānîde iftihârü’l-ümerâ hızâne-i âmire defterdârı 
Bayram dâme izzihûnun hâslarından iken hâslarım emînleri ve âmilleri dahl 
ederlermiş. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda zikr olan tavâyifin 
resm-i arûsânelerini hâslarım emînlerin ve âmillerin hilâf-ı defter ve kānûn 
dahl etdirmeyesiz, şöyle ki, müşârünileyhin tahvîl ve târîhine düşen mahsûlden 
nesne alınmış ise alıveresiz, memnû‘ olmayanı yazup kapuma arz eyleyesiz, 
şöyle bilesiz.

Tahrîren fî 8 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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Sart kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa çadırlariçün beş bin aded kazık lâzım olmağın mehterlerden [ ] 
gönderildi. İmdi göresiz, kadîmden işleyü gelenlere işletdirüp bu cânibe gönde-
resiz ki getürüp teslîm edüp âdet-i kadîme üzere akçasın alalar.
Tahrîren fî 8 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Akhisar [kadısına] ve za‘îmine tezkire yazıla ki

Anda gönderilen iki re’s yarağ atlarının ve yarakçının bir re’s bârgîrinin âdetin 
ve gök yoncasın ve bir sâyisân âdeminin yevmî bir akça tuz bahâsın görüverip 
ve harcın defterünüze kayd edüp vakt-i hesâbda mahsûb etdiresiz.
Tahrîren fî 8 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 5]

Mukāta‘ahânelerinin ba‘zı pârelerine emîn olan Veli’ye tezkire yazıla ki

Hâliyâ sipâhî oğlanlarından havâlen olan Can Kulu bin Bahşi’nin sene 954. 
Muharrem ve Safer ve Rebî‘u’l-evveli şehri mevâcibleri ki yevmî sekiz akça 
hesâbı üzere müsterekasından gayrı mukarreri yedi yüz sekiz akça olur, zabt 
etdüğün hâslar mahsûlünden ve defterinize kayd edüp vakt-i hesâbda mahsûb 
etdiresiz ve tahvîl-i cedîd bâkīlerin dahi ayniyle mezbûr mübâşeretiyle kuzât 
ma‘rifetleriyle tahsîl etdirüp ve eski âmillere dahi kimesne bir akça ve bir habbe 
bâkī komayup işbu sene 954 Cumâde’l-ûlânın gāyetine değin getürüp teslîm 
edüp târîh-i mezbûrdan tecâvüz etmeyesiz.
Tahrîren fî 9 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Saruhan sancağı kadılarına ve anda hâslarım emînlerine ve kâtib ve havâle 
olan kullaruma hüküm yazıla ki

Mukaddemâ tahvîl-i ûlâda zikr olan hâslaruma emîn ve âmil ve mübâşir 
olanlar zimmetlerinde hayli mâlım olmağın defter olunup nişânlanup mufassal 
havâle hükmü ile gönderilmişdi. Ol vakitden berü hayli zamân olup cüz’î akça 
geldüğü sebebden siz ki tahvîl-i atîk emînleri ve kâtib ve havâle kullarımsız, 
müstahıkk-ı inâyet olupdurursuz. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile [ ] 

106 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



vardukda te’hîr ve terâhî etmeyüp sâbıkā gönderilen hükm-i şerîfim ve defter 
mûcebince her kimde mâlım kalmış ise mecâl vermeyüp rızıkların ve emlâk-ı 
esbâbların satdırup vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından alup işbu sene 954 
Cumâde’l-ûlânın gāyetine değin kapuma gönderüp teslîm edesiz, târîh-i mez-
bûrdan tecâvüz etmeyesiz, zimmetlerinde olan mâlımın edâsına âciz olanları 
kayd u bend ile kapuma gönderesiz ve siz ki kadılarsız, mâlımın tahsîli bâbında 
gereği gibi mu‘âvenet ve müzâheret edüp ikdâmda ve ihtimâmda kusûr koma-
yasız ve işbu hükm-i şerîfim size ne günde vâsıl olduğuna varan kulum eline arz 
veresiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 9 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Tire za‘îmi Sadi’ye tezkire yazıla ki

Hâliyâ sipâhî oğlanlarından Mehmed bin İskender’in sene 953 Şevvâl ve Zilkâ-
deteyn ayları mevâcibleri ki yevmî sekizer akça hesâbı üzere müsterekasından 
gayrı mukarreri yedi yüz sekiz akça olur, zabt etdüğün hâslar mahsûlünden 
verip ve defterinize kayd edüp vakt-i hesâbda mahsûb etdiresiz.

Tahrîren fî 9 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 6]

Ayasuluk kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Nurullah ve Hasan ve İsmail ve Mustafa ve Hüseyin nâm kimesneler 
kapuma gelüp mukāta‘ahânelerimden olup kadîmü’l-eyyâmdan iki koyuna bir 
akça ve kovana bir akça veregelmişdik. Hâliyâ koyun başına bir akça ve bir 
kovana bir akça alup ve nâ-bâliğ hıdmete kādir olmayan oğlancuklarumuzdan 
altışar akça ve bunlardan mâ‘adâ emîn ve hıdmetkâr ve kâtib akçası deyü ak-
çalarımız alup ve râyegân yem ve yemek aldırup envâ‘ zulümler ve te‘addîler 
ederler, hayfdır deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda 
göresiz, kazıyye mezbûrların dedikleri gibi ise men‘ u def‘ edüp bunlardan 
hilâf-ı şer‘-i kavîm ve kānûn-ı kadîm ve mugāyir-i defter ziyâde nesne taleb 
etdirmeyesiz, almışlar ise ve alurlar ise gerü alıverip memnû‘ olmayanı ve muh-
tâc-ı arz kazıyyeyi mufassal yazup bildiresiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 9 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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Balıkesri kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Hamza [ve] [ ] nâm kimesneler kapuma gelüp mukāta‘ahânelerim-
den olup eyle olsa mezbûr piyâde ve piyâde oğlu ve yamağı değil iken piyâde 
kâtibi geldikde piyâde yazup zulm ü te‘addî eyledi, hayfdır deyü bildirdiler. 
İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûrlar mukā-
ta‘ahânelerimden olup piyâde ve piyâde oğlu ve yamağı ve nizâ‘sız haymana 
tâifesinden değiller iken piyâde kâtibi piyâde yazup zulm ü te‘addî eylediği 
vâkı‘ ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı emr ve kānûn ve mugāyir-i defter piyâde 
yazdırmayasız, yazmışlar ise defterden ihrâc etdiresiz, memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 9 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Nevâhî-i Lazkıye emîni Üveys[’e] tezkire yazıla ki

Silâhdârlar zümresinden Emrullah’ın sene 952 Şevvâl ve Zilkâdeteyn mevâ-
cibleri ki yevmî yedişer akça hesâbı üzere müsterekasından gayrı mukarreri altı 
yüz on dokuz akça olur, zabt etdüğün hâslar mahsûlünden verip ve defterinize 
kayd edüp vakt-i hesâbda mahsûb etdiresiz.
Tahrîren fî 9 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 7]

Hâssa harc emînine tezkire yazıla ki

Hâliyâ sa‘âdetlü Beğ hazretleri içün bez perde lâzım olmağın Çadırcı Mustafa 
gönderildi. Vardukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr etdirmeyesiz, lâzım olan harcın 
göriverip ve lâzım olduğu vaktin basmacıya basdırasız, bu maslahat mühimdir, 
te’hîr etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 9 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Mîrâhûr Ali Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ Çadırcı Mustafa’ya Manisa’ya gitmeğe bir münâsib bârgîr verip ve 
defterinüze kayd edüp hıdmeti itmâm etdikde gerü alasız.
Tahrîren fî 10 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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Sarrâcbaşına tezkire yazıla ki

Hâliyâ ağaların ve Hazîne ve Dîvân kâtiblerinin ve gayrın otlukları defter olu-
nup gönderilüp defter mûcebince Ilgun çayırından verip teslîm edesiz ve her 
kime verilür ise müfredâtla defter edesiz.
Tahrîren fî 8 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Turudlu re‘âyâsının resm-i çift ve resm-i bennâklerin mevlânâ Manisa Efendisi 
hüküm edüp hüccet vermiş. İmdi ol hüccet mûcebince sene 950 Zilhiccesinin on 
yedisinden berü hızâne-i âmireye âid olan resm-i çift ve resm-i bennâki âmilin 
borciçün emîni [ ] ve havâlesi Hüsrev Çavuş’a bî-kusûr zabt ve defter etdiresiz 
ve sâir bâkīlerin dahi tahsîl etdiresiz, kimesneye te‘allül ve nizâ‘ etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 11 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

An-yed-i Rıdvan b. Mehmed

Lâzkıye kadısına ve anda hâslarım nâzırı Hayreddin’e ve emîn olan kullarım 
Mehmed’e ve Üveys’e hüküm yazıla ki

Hâliyâ Şeyhlü’de kışlayacak hâssa develerimin arpa ve samanları bahâsiçün 
yüz bin akça6 hâcet olmuşdur. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle kulum [ ] 
vardukda te’hîr etdirmeyüp ol mikdâr akçayı hâssa mukāta‘âtım mahsûlünden 
mezbûr kuluma teslîm edüp ve kangı kalemden verilür ise siz ki emîn kul-
larımsız, elünüze hüccet alup vakt-i hesâbda mahsûb etdiresiz, bu maslahat 
mühimdir, aslâ te’hîr etdirmeyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 14 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 8]

Alaşehir kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Ali ve Üveys nâm kimesneler kapuma gelüp tahvîl-i ûlâda Paşmaklu 
âmili olan Ali’ye kefîl olmuşduk. Mezkûr zimmetine lâzım olan deynin bi’t-

6 “Akça” kelimesi mükerrer yazılmıştır.
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tamâm edâ eyledikden sonra fevt olmuşdu. Hâliyâ emînimiz olan Mehmed 
Çavuş müteveffâ âmilin deyniçün teslîm eylediği akçaları tekrâr taleb eder 
deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda göresiz, fi’l-vâki‘ 
mezbûr müteveffâ âmil deynin emîn-i mezbûra bi’t-tamâm edâ eylediği şer‘le 
sâbit olup tekrâr taleb eylediği vâkı‘ ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn 
tekrâr nesne taleb etdirmeyesiz, ammâ mezkûr âmilin deyni zâhir olur ise 
müteveffâ-yı mezbûr âmilin rızkından satdırup vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâl-
larından tahsîl etdiresiz, kimesnede bir akça ve habbe bâkī komayasız, hîn-i 
teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ 
olup muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 11 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Alaşehir kadısına hüküm yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda bâc ve kapan âmili olan Mehmed ve şerîki Veli ve Bahşayiş 
kapuma gelüp emînimiz olan Mehmed Çavuş’a deynimiz içün ba‘zı akçalar 
teslîm eylemişdik, hâliyâ tekrâr taleb eder deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki, 
hükm-i şerîfim vardukda göresiz, mezkûrlar deynlerin bi’t-tamâm emîn-i mez-
bûra teslîm eyledükleri şer‘le sâbit olup şimdi tekrâr taleb eylediği vâkı‘ ise men‘ 
u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn tekrâr nesne taleb etdirmeyesiz ve mezbûrlar 
arzuhâl edüp tahvîlimizde âmil ve mübâşir [ ] nâm kimesne ile görilecek 
hesâbımız vardır dediler, anı dahi görüp şer‘le lâzım gelen yerine koyasız, hîn-i 
teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ 
olasız, muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 11 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Nefs-i Manisa za‘îmine tezkire yazıla ki

Mîrâhûr Hızır Ağa’nın sene 954 Rebî‘u’l-âhiri mevâcibi yevmî otuz beş akça 
hesâbınca müsterekasından gayrı bin otuz iki akça olur ve mâh-ı mezbûr arpa-
lığı âdeti yüz altmış altı akça olur, zabt etdüğün hâslar mahsûlünden verip ve 
defterüne kayd edüp vakt-i hesâbda göresin..
Tahrîren fî 12 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Ilıca emîni Ca‘fer’e tezkire yazıla ki

Hâliyâ ulûfecilerden on iki nefer kimesnelerün ağalarıyla levend teftîşine git-
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mişlerdi. Sene 954. Muharrem, Safer ve Rebî‘u’l-evvel mevâcibleri ki yevmî 
yetmiş ikişer akça hesâbı üzere müsterekasından gayrı mukarrerleri altı bin 
üç yüz yetmiş iki akça olur, tahvîl-i ûlâ bekāyâsından verip ve defterinize kayd 
edüp vakt-i hesâbda mahsûb etdiresiz, ammâ tahvîl-i cedîd mahsûlünden ve-
rilmekden hazer edesiz.
Tahrîren fî 15 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 9]

Adala kadısına ve [ ] emîni [ ] hüküm yazıla ki

Hâliyâ Istabl-ı âmirem içün arpa hâcet olup sen ki kadısın, her yıl taht-ı kazân-
da olan re‘âyâya akça ile tevzî‘ olunmak âdet-i mukarrer olmağın kadılığına 
Manisa kilesiyle [ ] kile arpa ta‘yîn edüp buyurdum ki, hükm-i şerîfimle 
vardukda te’hîr etmeyüp ta‘yîn olunan mikdâr arpayı olugelen kānûn-ı kadîm 
üzere re‘âyâdan ve ra‘iyyet yerlerin zirâ‘at eden tavâyifden bulunan yerlere 
tevzî‘ edüp ve bahâların narh-ı cârî üzere bî-kusûr verip teslîm edüp ve emîn 
kulum eline imzân ile hüccet verip kimesnenin bir akçasın ketm etdirmeyesiz 
ve arpa akçasın ta‘cîl ve mukaddem verip sâir nesneler gibi te’hîr etdirmeyesiz 
ve arpa sâhibleri üzerinde koyup ve her kimden ne mikdâr arpa alınup ve ne 
karyede sâkinlerdir ve arpanın narh-ı cârî mûcebince bahâsı ne mikdâr akça 
olur ise ale’l-infirâd defter edüp imzâlayup mezkûr kulumla kapuma gönde-
resiz ve yazup bildiresiz, sonra tekrâr hükm-i şerîfim vardukda [ne] mahalle 
getü[r]dülmek emr olunur ise anda iletdiresiz, ta‘yîn olunan arpadan bir keyl 
eksik tevzî‘ etmeyesiz ve ra‘iyyet yere zirâ‘at edüp arpaları olan tâifeden akça 
ile arpa vermeyüp temerrüd edenleri isimleri ve resimleri ile yazup kapuma 
arz eyleyesiz ve arpa tevzî‘i husûsunda arpaları olmayan müslimânlara elbetde 
arpa bulun deyü ve arpası olanlarun dahi arpanız almayalum deyü akçaları 
alınup zulm ü te‘addî olunmakdan be-gāyet hazer edesiz, sonra teftîş etdirsem 
gerekdir, hilâf-ı emr iş olduğu zâhir olur ise nâiblerün hakāret ve siyâset olunup 
varan kulumun alâkası kat‘ olunur ve sen dahi mes’ûl olursun çendân nâiblere 
i‘timâd etmeyüp gereği gibi mukayyed olasız, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 10 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Vech-i mezbûr üzere sekiz aded hüküm yazıla.
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Ellici emîni Musa‘ya tezkire yazıla ki

Hâssa harc emîni senden akça taleb etdikde ne kadar akça taleb eder ise te‘allül 
etmeyüp veresiz, ihmâl ve müsâhale eylemeyesiz.

Tahrîren fî 20 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Mîrâhûr Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Bundan akdem paşa hazretlerine Gölbeyi çayırından elli araba otluk vereler 
deyü tezkire gönderilmişdi. Ol tezkire-i sâbık mûcebince elli araba otluğu 
verip7 tekrâr verilmekden hazer edesiz ve on araba dahi Hoca hazretlerine 
veresiz ve Gölbeyi çayırı taşındıkdan sonra eğlenmeyüp gelüp gidesin ve sâir 
taşınacak çayırları arabacıbaşına ısmarlayasız.

Tahrîren fî 11 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 10]

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Buğurcu Arablarım kethudâsı Resul nâm kimesne kapuma gelüp Gö-
ğerler nâm cemâ‘atin kethudâsı olup eyle olsa cürm-i cinâyet ve sâir rüsûm-ı 
âdiyemiz emîn ve âmil olanlara verip edâ eylediğimüzden sonra âhar hâslar 
emînleri ve sancak subaşıları ve âmilleri ve gayrılar gelüp zulmen üzerimize 
konup tekrâr cürm ü cinâyet ve rüsûm taleb edüp râyegân yem ve yemek bul-
durup ziyâde zulm ü te‘addî ederler, hayfdır deyü bildirdiler. İmdi buyurdum 
ki, hükm-i şerîfim vardukda göresiz, kazıyye mezbûrun dedüğü gibi ise âhar 
hâslar emînleri ve sancak subaşıları ve âmillerin ve gayrıları men‘ u def‘ edüp 
bunlardan tekrâr cürm ü cinâyet ve rüsûm taleb etdirmeyüp ve rızâları olma-
dan zulmen evlerine kondurmayup râyegân nesnelerin aldırmayup almışlar 
ise gerü alıveresiz ve mezbûr arzuhâl edüp kadîmden yazın ve kışın konup 
ve göçe geldüğümüz yurdlarumuzdan bizi men‘ u def‘ ederler dedi. Anı dahi 
göresiz, bunlarun kadîmden yazın ve kışın kona ve göçe geldükleri yerine şer‘a 
ve kānûna ve deftere muhâlif  dahl ederler ise kimesneye hilâf-ı şer‘ u kānûn ve 

7 “Verip” kelimesi mükerrer yazılmıştır.
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mugāyir-i defter dahl ve te‘addî etdirmeyüp bu husûslarda memnû‘ olmayanı 
ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi mufassal yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz 
deyü.

Tahrîren fî 11 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Manisa kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Rumbeği nâm kimesne kapuma gelüp mukāta‘ahânelerimden olup 
piyâde ve piyâde oğlu ve yamağı değil iken piyâde kâtibi geldikde mezbûru 
hilâf-ı emr ve kānûn ve mugāyir-i defter piyâde yazup zulm ü te‘addî eyledi, 
hayfdır deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda göresiz, 
fi’l-vâki‘ mezbûr mukāta‘ahânelerimden olup piyâde ve piyâde oğlu ve yamağı 
ve nizâ‘sız haymana tâifesinden değil iken piyâde kâtibi piyâde yazup zulm 
ü te‘addî eylediği vâkı‘ ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i 
defter dahl etdirmeyüp ve piyâde yazdırmayasız, yazmışlar ise defterden ihrâc 
etdiresiz, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup südde-i sa‘âdeti-
me arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 11 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâ[liyâ] Turudlu âmili Kara Hasan gelüp Durhoca nâm kimesne emînin ve 
benüm ma‘rifetimiz yoğiken harmandan harmana yürüyüp ben kethudâyım 
deyü yemlik alur deyü bildirdi. İmdi göresiz, eyle olsa mezkûr Durhoca’yı men‘ 
u def‘ edüp emîn ve âmil ma‘rifetsiz iş etdirmeyesiz, te‘allül eder ise muhkem 
hakkından gelüp ziyâde şirret ve temerrüd eder ise yazup arz eyleyesiz.

Tahrîren fî 12 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 11]

Saruhan sancağında ve Bergama ve hâslarım olan yerlerün kadılarına ve anda 
hâslar emînleri ve kâtib ve havâle olan kullaruma hüküm yazıla ki

Mukaddemâ tahvîl-i ûlâda zikr olan hâslaruma emîn ve âmil ve mübâşir olan-
lar zimmetlerinde hayli mâlım olmağın, defter olunup nişânlanup mufassal 
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havâle hükmü ile gönderilmişdi. Ol vakitden berü hayli zamân olup cüz’î akça 
geldüğü sebebden siz ki tahvîl-i atîk emînleri ve kâtibi ve havâle kullarımsız, 
müstehakk-ı itâb olub durursuz. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle kulum 
vardukda te’hîr ü terâhî etmeyüp sâbık gönderilen hükm-i şerîfim ve defter 
mûcebince her kimde mâlım kalmış ise mecâl vermeyüp rızıkların ve emlâk ve 
esbâbların satdırup vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından alup işbu sene erba‘a 
ve hamsîn ve tis‘a mie Cumâde’l-ûlânın gāyetine değin kapuma getürüp teslîm 
edesiz, târîh-i mezbûrdan tecâvüz etmeyesiz, zimmetlerinde olan mâlımın 
edâsına âciz olanları kayd u bend ile kapuma gönderesiz ve siz ki kadılarsız, 
mâlımın tahsîli bâbında gereği gibi mu‘âvenet ve müzâheret edüp ikdâmda ve 
ihtimâmda kusûr komayasız, inşâallah mâlım bâbında vâkı‘ olan sa‘yiniz zâyi‘ 
olmayup envâ‘-ı terakkīnize ve terettübünüze sebeb olur bilmiş olasız ve işbu 
hükm-i şerîfim size ne günden vâsıl olduğunu varan kulum eline arz veresiz, 
şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 10 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Vech-i mezbûr üzere Kütahya ve Aydın sancağı kadılarına bir hüküm yazıla.

Nif  kadısına tezkire yazıla ki

Anda Deştibân mukāta‘asın [âmili] Hoca Bali gelüp bir re’s yundum ile ba‘zı 
kimesnelerün yundları sirka olmuşdu. Âharlarun yundların İsmail nâm müt-
tehem kimesne ödeyüp benüm dahi mazannam mezkûrdur dedi. İmdi emîn 
gulâm-ı sultânî Arslan mübâşeretiyle hakk üzere teftîş edesiz, ba‘de’s-sübût 
mezkûr İsmail âmil-i mezbûrun hakkı zâhir olur ise hüküm edüp bî-kusûr 
alıveresiz, tezvîrden ve telbîsden hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız.

Tahrîren fî 12 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Hâssa harc emîni Seydi Gazi’ye tezkire yazıla ki

Hâliyâ lâzım olan âlâf  ki taleb etdüğün i‘lâm eylemişsiz. İmdi zabt etdüğün 
harc akçasından âlâfın alasız ve defterinize kayd edüp vakt-i hesâbda mahsûb 
etdiresiz.

Tahrîren fî 20 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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[s. 12]

[ ] tezkire yazıla ki8

Nâhiye-i Yengi’nin bâd-ı hevâsı bir kalem olup âmile satılmış iken Bâzârköyü 
emîni ve âmili kendi ra‘iyyetlerinden gayrı bâzârda vâkı‘ olan bâd-ı hevâyı 
zabt edegeldük hilâf-ı defter dahl ederler imiş. İmdi zikr olan bâzârda vâki‘ 
olan bâd-ı hevâya sâbıkā verilen hükm-i şerîfe muhâlif  dahl etdirmeyesiz, olu-
gelmişdir dedüklerine amel etmeyesiz, ammâ kendülerinin ra‘iyyetlerine dahl 
olunmaya, vâkı‘ olan bâd-ı hevâların kendüler zabt edeler.

Tahrîren fî 12 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Sart kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Istabl-ı âmire içün [ ] kilesiyle iki yüz kile arpa hâcet olmağın [ ] 
gönderildi. Vardukda re‘âyâda bulunan yerlerden bilâ-te’hîr aluverip ve kirâ 
davarlarına tahmîl etdirüp bu cânibe gönderesiz ve bahâsın yazup bildiresin 
ki bunda getürüp anbârî Hamza’ya teslîm edüp akçasın alalar. Bu maslahat 
mühimdir, te’hîr etdirmeyesiz ve bunu sâir zemâna kıyâs eylemeyesiz.

Tahrîren fî 12 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Turudlu hâslarına ve nâhiye-i Yengi bâzârına emîn olan gulâm-ı sultânî Arslan 
gelüp nâhiye-i Yengi’nin bâd-ı hevâsı bir kalem olup âmile satılmış iken Bâzâr-
köyü emîni ve âmilleri kendi ra‘iyyetlerinden gayrı bâzârda vâkı‘ olan bâd-ı 
hevâyı zabt edegeldük, hilâf-ı defter dahl ederler imiş. Eyle olsa vilâyet defte-
rine nazar olundukda Yengi bâzârı ve karyesi bile bâd-ı hevâsıyla mukayyed 
bulunmadı, bu bâbda hükm-i şerîf  dahi gönderilmişdir. İmdi Bâzârköy re‘âyâ-
sından gayrı zikr olan bâzârda vâki‘ olan bâd-ı hevâya sâbıkā verilen hükm-i 
şerîfe muhâlif  emîn ve âmillerin dahl etdirmeyesiz, olugelmişdir dedüklerine 
amel etmeyesiz, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup bildiresiz.

Tahrîren fî 12 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

8 Bu hükmün üzeri “mükerrer” kaydıyla çizilmiştir.
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Nif  kadısına tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda Halilbeylü âmili olan Saru bin İsa gelüp tahvîl-i sâniye ki sene 
954 Cumâde’l-ûlânın yirmi üçünden üç yıla varıncadır, altmış beş bin akçaya 
kabûl edüp kānûn üzere kefîller veresiz dedi, göresiz, dahi ziyâde ile kabûl eder 
yarar kimesneler olmayup evvelki tahvîl deynini edâ eylemeğe kādir ise kānûn 
üzere yarar ve mâldâr yerlü ve yurdlu kefîllerin alup sebt-i sicill edüp sûretin 
imzâlayup bu cânibe gönderesiz ve yazup bildiresiz, ammâ alınan kefîller 
müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından yazılmış ve âhar âmile kefîl olmuş 
olmakdan hazer edesiz.
Tahrîren fî 12 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 13]

Nevâhî-i Bergama kadısına hüküm yazıla ki

Bundan akdem mukāta‘ahânelerim pârelerinden Ortapâre’ye tahvîl-i ûlâda 
âmil olan Ali Bali zimmetinde [ ] akça bâkī olmağın defter olunup Ca‘fer 
nâm kulum yedinden tahsîli içün defter ve hükm-i şerîfim gönderilmişdi. 
Hâliyâ âmil-i mezbûrun küfelâsından Ali ve Yusuf  ve Mehmed ve Asılhan ve 
Budak ve Bostan ve Memi ve Hamza ve Kara Mustafa nâm kimesneler ka-
puma gelüp âmil-i mezbûr tahvîl-i ûlâ tamâm oldukdan sonra tahvîl-i cedîde 
âmil olmak şartıyla tahvîl-i atîka sekiz bin akça ziyâde edüp âhar kefîller verip 
ve Sındırgı pâresi yılda üçer bin akça hesâbı üzere bile satılmışdı, ifrâz olunup 
âhar pâre emîni ve âmili zabt eylediler ve Murad nâm kimesne mezbûr Ali Ba-
li’nin sonradan ifrâz şerîki olmuşdu. Hissesin vermez ve mezkûr âmil Ali Bali 
zabt etdüğü mâl-ı mîrîyi işe girmezden evvelki dâyinlerine verip ve ba‘zı akça 
ve davar ve gayrı esbâbın ba‘zı kimesnelere muvâza‘a ile verip akçasın aldım 
deyü cevâb eder ve mezbûr Murad mezkûr âmil muvâza‘a etdüğü husûsla-
rı bilür ve bizümle kefîl olanlardan ba‘zı âmil olduk deyü hisselerine düşen 
mâl-ı kefâleti vermezler ve ba‘zıları gaybet edüp ba‘zı kimesneler saklayup ele 
vermezler, hayfdır, bu husûslar hakk üzere görülüp kefâlet husûsunda zulm 
ü te‘addî olunmamasın taleb ederüz deyü bildirdikleri sebebden buyurdum 
ki, hükm-i şerîf-i vâcibü’l-ittibâ‘ımla âmil-i mezkûr havâlesi olan kulum [ ] 
vardukda bu bâbda kendi nefsinle mübâşeret edüp toprak kadısıyla hakk 
üzere teftîş edüp göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûr âmil Ali Bali tahvîl-i ûlâ tamâm 
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oldukdan sonra tahvîl-i cedîde âmil olmak üzere tahvîl-i atîka sekiz bin akça 
ziyâde edüp âhar kefîller vermiş ise bunlar ol sekiz bin [akçaya] dahi kefîl 
olmamışlar ise sekiz binin mâl-ı kefâletin bunlardan aldırmayasız ve bunlar 
kefîl oldukları zamânda Sındırgı pâresi yılda üçer bin akça hesâbı üzere âmil-i 
mezbûrun mukāta‘asında dâhil iken âhar pâre emîni ve âmili zabt eylemiş ise 
ki sebt-i sicill-i mahfûzda mukayyed buluna, anı dahi bunlarun kefâletinden 
aşağa varup sicill sûretin imzâlayup bu cânibe gönderesiz ve yazup bildiresiz 
ki bunda defterde tashîh oluna ve mezbûr Murad âmil-i mezbûra şerîk ve bile 
mübâşir olmuş ise hissesine düşen mâlımı rızkından ve esbâbından satdırup 
tahsîl etdiresiz ve mezbûr âmil Ali zabt eylediği mâlımı işe girmezden evvelki 
dâyinlerine verip ve ba‘zı akça ve davar ve esbâbın muvâza‘a ile âhara satdım 
deyü telbîs eylemiş ise ki şer‘le sâbit ola, mâlımı ve davarım ve esbâbım virdüğü 
yerlerden tahsîl ve nakd edüp ve der-kîse edüp borciçün kapuma gönderesiz ve 
âmil-i mezbûrun cümle alâkası kat‘ olundukdan sonra bunlara kefîl olanlardan 
âmil olanları ve yemîn edenleri zann olunan yerlerden tecessüs edüp bi’l-cümle 
şer‘le ve kānûnla buldurması lâzım olanlara buldurup getürdüp zimmetlerine 
lâzım olan mâl-ı kefâleti rızıklarından ve emlâk-ı esbâblarından satdırup tah-
sîl etdiresiz, âharlardan alınacak mâl-ı kefâleti bunlardan aldırmayasız, hîn-i 
teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ 
olup kimesneye meyl ü mehâbâ eylemeyesiz ve kazıyyede medhali olmayanı 
dahl etdirmeyüp muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup südde-i sa‘âdetime arz eyleye-
siz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 14 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 14]

An-yed-i Rıdvan [b.] Mehmed

Şeyhlü kadısına hüküm yazıla ki

Taht-ı kazânda kışlayacak hâssa develerim içün [ ] kilesiyle on bin kile arpa 
ve altı yüz geri saman hâcet ve lâzım olmağın kulum [ ] akça ile ve geçen 
yıl arpa alınan kileyi bile gönderüp buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile vardukda 
taht-ı kazânda ol mikdâr kile arpayı re‘âyâya tevzî‘ edüp ve akçaların narh-ı 
rûzî üzere kendi elünle sâhiblerine teslîm eyleyüp her kime arpa salınur ve ne 
kadar kile arpa salınur ve ne karyelerde sâkinlerdir ale’l-infirâd defter edüp 
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imzâlayup kapuma gönderesiz ve bir sûretin anda alıkoyup ve arpayı gönderi-
len kile ile olugeldüğü üzere getürdüp der-anbâr etdiresiz ve geçen yıl saman 
evvelâ garâr ile salınup sonradan ol yerde geri olup ve bir geri saman on beş 
garâr mikdârı olur ve bahâsı beşer akçayadır denilmeğin ol bahâ üzere saman 
geriyle alınmışdı. Hâliyâ şöyle istimâ‘ olundu ki, bir geri saman ancak beş altı 
garâr olup pudalar ile alınmak enfa‘ imiş. İmdi yedi yüz geri mikdârı samanı 
puda ile bir yerden alup vech-i mezbûr üzere akçasın şimdi kendi elünle verip 
defterinin bir sûretin imzâlayup saman bahâsından zâyid kalan akça ile kapu-
ma gönderesiz ve bir sûretin anda alıkoyup sonra vaktinde samanı hâssa de-
velerimle taşıtdırasız ki müslimânlara muzâyaka olmaya, ammâ arpa tevzî‘ine 
varam kulum ve nâibler ve sâir mübâşirler müslimânlarun akçaların veya müft 
arpa ve samanların alup zulm ü te‘addî eylemeyeler ve etdirmeyesiz ve kendi 
nefsinle mübâşeret edüp şöyle ki senin üzerinde mesâlih-i mîrî olup kendin 
mübâşeret eylemeğe kābiliyetin yoğise yarar ve mu‘temed nâibin koşasız, her 
kim emrime muhâlefet eder ise yazup kapuma arz eyleyesiz, bir vechile hakāret 
ve siyâset olunalar ki sâirlerine mûcib-i ibret ve nasîhat ola, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 15 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Bergama kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda Na‘ldöken âmili olan Ali kapuma gelüp deynime mah-
sûb olacak Mart rüsûmundan ve sâir mahsûlâtdan kâtibim olan Hasan hayli 
mâl-i mîrî ekl ve bel‘ eylemişdir ve bundan mâ‘adâ kendüye teslîm eyledüğüm 
akçadan bin akça inkâr eder, şer‘le teftîş olunup borcum içün tahsîl olunmasın 
taleb ederin deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle anda hâslarım 
emîni olan kulum [ ] vardukda bu husûsu yerlü yerinden hakk üzere teftîş 
edüp göresiz, kâtib-i mezbûr bunun tahvîlinde bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn dey-
nine mahsûb olacak rüsûmdan ve gayrıdan nesne ekl edüp ve teslîm eylediği 
akçalardan inkâr eder ise ki sâbit ve zâhir ola, âmil-i mezbûrun borciçün tahsîl 
etdirüp kapuma gönderesiz ve yerlü yerinde zâhir olanını müteveccih olan-
lardan tahsîl etdiresiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan 
hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız, muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz 
eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 15 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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[s. 15] 

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Taht-ı kazânda vâkı‘ olan Yengi nâm hâssa karye defter-i cedîdde sülüs virürler 
ortakçılar olmağın, sâbıkā tahvîl-i ûlâda hükm-i şerîf  verilmişdi, karye-i mez-
bûre halkı inâd edüp sülüs vermemişler. İmdi sâbıkā verilen hükm-i şerîf  mû-
cebince sene 950 Zilhiccesinin on yedisinden berü üç yıllık sülüs hisseyi emîn 
olan gulâm-ı sultânî Mahmud’a tahsîl etdiresiz, tekrâr hükm-i şerîf  ve tezkire 
varmalu eylemeyesiz, inâd edenlerün muhkem haklarından gelüp ziyâde şirret 
edenleri isimleriyle yazup bildiresiz.
Tahrîren fî 15 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Vilâyet-i Anadolu kadılarına tezkire yazıla ki

Taht-ı kazânızda vâkı‘ olan Celeb ve Buğurcu arablarına âmil olan Hacı Ali 
zimmetinde tahvîl-i ûlâdan hayli bekāyâ olmağın tahsîl olunmak içün gulâm-ı 
sultânî [ ] hüküm ve defter ile gönderilmişdi. Te’hîr olunup imdi âmil-i 
mezbûrun zimmetine lâzım olan mâl-ı mîrîyi işbu sene 954 Cumâde’l-âhirinin 
[ ] değin rızkından ve esbâbından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl 
etdiresiz ve tahvîl-i cedîd mahsûlâtından tahsîl olunacak bâkīleri dahi gulâm-ı 
mezbûra emîn-i cedîd ma‘rifetiyle tahsîl etdiresiz.
Tahrîren fî 15 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Çeşme kadısına tezkire yazıla ki

Ol cânibde vâkı‘ olan Hereke nâm hâslar âmilleri gelüp mezbûr hâslar re‘âyâsı 
terekelerin der-anbâr etmeyüp ve akreb bâzâra iletmezler dediler. İmdi emîn 
ve âmiller diler ise re‘âyânın terekeleri a‘şârın akreb bâzâra iletdirüp ve yâhûd 
muhkem ve mahfûz ve mü’emmen yerde der-anbâr etdirüp hıfz etdiresiz ki 
kardan ve yağmurdan ve ateşden zarar u ziyân olmaya ve ba‘zı tekye-nişîn ve 
oğulları olup koyunlarının resmin vermeyüp ve ba‘zı re‘âyâ dam yapup ve ba‘zı 
re‘âyâ yerler satup tamâm hakku’l-karâr vermeyüp eski âmillere cüz’î nesne 
verip şimdi dam tapusunun noksanın vermezler imiş. Eyle olsa ol tekye-nişîn-
lerün ve oğullarının hâs sınurunda yürüyen koyunlarının ve dam tapusunun ve 
satılan yerlerün hakku’l-karârının noksanının rüsûmun müteveccih olanlardan 
alıveresiz, te‘allül ve inâd etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 8 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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Tarhaniyat nâibine tezkire yazıla ki

Bundan akdem Mehmed nâm kul tahvîl-i ûlâda küp harâcı getürdükde âhar 
sene içün tahvîl olunup hazîneye teslîm olunmuşdu. İmdi göresiz, orta senenin 
küp harâcı nice olmuşdur, yerlü yerinde midir ve yâhûd cem‘ olunmuş mudur 
ve cem‘ olduğu takdîrce kimler harc eylemişdir ve ne mikdâr akçadır, aslı ve 
hakīkatiyle ma‘lûm idinüp ne vechile ma‘lûmun olur ise vukū‘u üzere mufassal 
ve meşrûh yazup bildiresiz.
Tahrîren fî 27 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 16]

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem Manisa nevâhîsinin bâd-ı hevâsın Manisa za‘îmi zabt etmeğe 
mümkin olmayup nevâhî za‘îmi Mahmud Çavuş emâneti içinde olmak mâl-ı 
mîrîye enfa‘dır deyü i‘lâm olunmağın zikr olan nevâhî bâd-ı hevâsın mezkûr 
Mahmud Çavuş’un emânetine ilhâk olunup hükm-i şerîf  gönderildikde nefs-i 
mezbûrenin niyâbetin tahvîl-i cedîdde tevâbi‘iyle mukāta‘aya dutan Mahmud 
bin Ali mezkûr Mahmud Çavuş’un nevâhî-i mezbûre bâd-ı hevâsına emîn 
olduğun nâibiniz mahkemesinde kabûl edüp ve mezkûr Mahmud Çavuş emîn 
ve maslahat-güzâr kimesnedir deyü mezkûr nâibiniz imzâsıyla sicill sûreti gel-
mişdi. Eyle olsa hâliyâ siz dahi mektûb gönderüp ol hükm-i şerîf  mûcebince 
mezkûr Mahmud Çavuş’a nevâhî-i mezbûreye tasarruf  ede deyü icâzet veril-
meğin mezkûr âmil Mahmud meclis-i şer‘a gelüp bes-i şekv[â] kılup ben[im] 
iki subaşıya hıdmet etmeğe iktidârım yokdur, şöyle ki, niyâbet-i şehrden nevâhî 
ifrâz olunur ise ferâgatim mukarrerdir ve hem iki subaşının cerâimden alduğu 
akçaları ma‘lûm idinmek müşkildir, bana hayfdır deyüp ve hem kadîmden 
Palamud ve Belen nâhiyelerinin nefs-i mezbûreye za‘îm olanlar tasarruf  ede-
gelüp müstakıl za‘îm olucak her gün kurâda olup müslimânlara ızdırâb verip 
zulmden hâlî olmaz. Olugeldüğü üzere bir za‘îm olmak mâl-ı mîrîye enfa‘dır 
deyü bildirmişsiz. Eyle olsa zikr olan nevâhî ifrâz olunması husûsu pâye-i 
serîr-i a‘lâya arz olunup mezkûr Mahmud Çavuş’un emânetine ilhâk olunup 
hükm-i şerîfe verilmişdir, bir dürlü dahi olmaz. İmdi göresiz, mezkûr Mahmud 
Çavuş’un nevâhî-i mezbûreye [emîn] olmasın mezkûr âmil kabûl eylemez ise 
nefs-i mezbûre niyâbetin müstakıl bir âmile yarar kefîlleriyle satup şehr za‘îmi-
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ne zabt etdiresiz ve nevâhîye dahi yarar âmil bulup anı dahi yarar kefîlleriyle 
satup mezkûr Mahmud Çavuş’a zabt etdiresiz ve sicill sûretlerin ihrâc edüp 
imzâlayup bu cânibe gönderesiz ki, bunda mukāta‘a defterine kayd oluna.

Tahrîren fî 11 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Ilıca kadısına ve za‘îmine tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa atlardan [ ] tavile at gönderildi. Vardukda lâzım olan kifâyet 
mikdârı arpaları bulundurasın ve bahâsiçün lâzım olan akçayı za‘îm-i mezbûr-
dan alup kendi elünle sâhiblerine teslîm edüp kimesnede bir akça ve bir habbe 
bâkī komayasız ve sen ki za‘îmsin arpa bahâsın ta‘cîl verip te‘allül eylemeyesin.

Tahrîren fî 17 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Karacalar kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Bergama kazâsına tâbi‘ Bölücek nâm karyeden Ali bin Veli gelüp Ka-
racalar hânelerinin bâd-ı hevâların sene 954 Cumâde’l-ûlânın yirmi üçünden 
üç yıla yüz otuz yedi bin akçaya kabûl edüp kānûn üzere kefîller vereyin dedi. 
Göresiz dahi ziyâde ile kabûl eder kimesneler yoğsa kānûn üzere yüz bin akça-
da yirmi bin akçalık yarar ve mâldâr yerlü ve yurdlu kefîllerin alup sebt-i sicill 
edüp sûretin imzâlayup bu cânibe gönderesiz ki, bunda mukāta‘a defterine 
kayd oluna. Ammâ kefîller müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından yazılmış 
ve âhar âmile kefîl olmuş olmakdan hazer edesiz ve mezbûr âmiller zimmetle-
rine lâzım olan mâlımı vermeden işi ziyâde eylemek isterler imiş, igen kefîlle-
rün alâkası kat‘ olunmadan iş ziyâde etdüklerine amel etmeyesiz, alâkaları kat‘ 
olundukdan sonra ziyâde [şirret] ederler ise bunda gönderesiz.

Tahrîren fî 17 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 17]

Manisa kadısına ve anda Gurebâ Ağası İbrahim Beğ’e tezkire yazıla ki

Sipâhî oğlanları zümresinden Mehmed Mudanya’dan gemiyle İstanbul’a gi-
derken deryâ muhâlefetiyle fevt olup işbu dârende-i tezkire karındaşı Ahmed 
karındaşımdır deyü Galata nâibinden sicill sûretin ibrâz edüp ve nefs-i mezbû-
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rede müteveffâ-yı mezkûrun ba‘zı kimesnelerde alımları ve emânet esbâbları 
vardır, taleb etdüğümde inkâr eder deyü bildirdi. İmdi bu bâbda ihzârı lâzım 
olanları getürdüp hakk üzere teftîş eyleyüp göresiz, müteveffâ-yı mezbûrun 
her kimde alımları ve esbâbı sâbit ve zâhir olur ise bilâ-te’hîr alup kefîl bi’l-
mâl olanın anda bölük halkından bir yarar kimesne ile bunda gönderüp anda 
kalması lâzım olanın bâzâr-ı sultânîde değer bahâsıyla satdırup nakd etdirüp 
ve cümlenin defterini imzâlayup bile irsâl edesiz sa‘y edüp müteveffâ-yı mez-
bûrun kimesnede bir akça ve habbesin komayasız.

Tahrîren fî 14 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Adala kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Durmuş ve Arslan ve Abdullah ve Ya‘kub nâm kimesneler kapuma 
gelüp Turahanlu nâm hâssa karyeden olup eyle olsa emîn ve kâtib ve âmil 
olanlar harmanımıza vaktiyle icâzet vermeyüp ve tereke ve öşrün ve sâlâriyesin 
aldıklarından sonra yemlik deyü her biri bilâ-rızâ terekemiz alup ve râyegân 
yem ve yemek buldurup şer‘a ve kānûna muhâlif  zulm ü te‘addî ederler, hayfdır 
deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki, [hükm-i] şerîfim vardukda göresiz, kazıyye 
mezbûrların dedükleri gibi ise emîn ve kâtib ve âmillerin men‘ u def‘ edüp 
bunlarun harmanların getirmeğe vaktiyle icâzet verdirüp te’hîr etdirmeyesiz 
ve öşür [ve] sâlâriyelerin aldıklarından sonra yemliklerin râyegân nesnelerin 
aldırmayup şer‘ ve kānûna muhâlif  zulm ü te‘addî etdirmeyesiz, memnû‘ 
olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz 
deyü.

Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Tarhala kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda yava ve kaçgun mukāta‘asına âmil olan Kasab Halil gelüp sâbıkā 
mezkûr yava mukāta‘asına Elvan nâm kimesne benümle şerîk ve mübâşir olup 
kıstü’l-yevmden üzerine altı yüz altmış altı akça zâhir olmuşdu. Şimdi te‘allül 
edüp vermez deyü bildirdi. İmdi havâle olan gulâm-ı sultânî mübâşeretiyle 
göresiz, mezbûr zimmetine lâzım olan kıstü’l-yevmî vermedüğü vâkı‘ ise te‘al-
lül etdirmeyüp rızkından ve emlâk-i esbâbından satdırup vefâ etmeyeni kefîl 
bi’l-mâllarından alup bu cânibe gönderesiz ve yazup bildiresiz.

Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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[s. 18]

Nevâhî-i Bergama kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda Kanbere hâslarına âmil olan Hüseyin kapuma gelüp 
sene-i ûlâda müteveffâ Hasan ve Yusuf  nâm kimesneler sürerken ziyâde edüp 
ellerinden aldıklarından sonra ben ziyâde edüp alduğumda mezbûr Yusuf  
benümle şerîk olup tahvîl üzerimizde tamâm oldu. Eyle olsa mezbûr Yusuf  
müteveffâ-yı mezkûr rızkından makbûzât deyüp iki bin yedi yüz akça alup 
sene-i evvelden ve benümle mübâşir olduğu senelerden kendi dahi hayli nesne 
ekl eyleyüp ve Kara nâm kimesne dahi mübâşir olmuşdur teftîş olunmasın 
taleb ederün deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile havâle olan 
[ ] vardukda mezbûr Yusuf  her kande ise getürdüp yerlü yerinden hakk üzere 
teftîş edüp göresiz, müteveffâ-yı mezbûrun makbûziçün alduğu akçadan sene-i 
ûlâ ve sene-i sâniye ve sâlisede kendülerinin bel‘iyyât ve ketmiyyâtından mez-
bûr Yusuf  üzerinde ne mikdâr mâlım sâbit ü zâhir olur ise mecâl vermeyüp 
rızkından ve emlâk-i esbâbından satdırup tahsîl edüp vefâ eylemeyeni kefîl 
bi’l-mâllarından alup kapuma gönderesiz, zimmetinde bir akça ve habbe bâkī 
komayasız, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Uşak kadısına hüküm yazıla ki

Bekir bin Sefer nâm kimesne kapuma gelüp mukāta‘ahânelerimden olup 
rüsûm-ı âdiyelerin mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verip edâ eyledikden sonra 
beğlerbeği ve sancakbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar tekrâr rüsûm 
ve cürm-i cinâyet taleb edüp te‘addî ederler hayfdır deyü bildirdi. İmdi buyur-
dum ki, hükm-i şerîfim vardukda göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûr mukāta‘ahânelerim 
olup rüsûm-i âdiyesin mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verip edâ eyledikden 
sonra beğlerbeği ve sancakbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar tekrâr 
rüsûm ve cürm ü cinâyet [taleb] etdükleri vâki‘ ise men‘ u def‘ edüp.

Vech-i mezbûr üzere Sındırgı kadısına Yusuf  nâm kimesneye bir hüküm yazıla ki.

Uşak kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Murad bin Kurd nâm kimesne kapuma gelüp babam mukāta‘ahâne-
lerinden olup rüsûm-ı âdiyesin sâl be-sâl mukāta‘a-i mezbûre zâbitlerine verip 
edâ ederdi. Hâliyâ fevt olmağla beğlerbeği ve sancakbeği subaşıları ve toprak 
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sipâhîleri ve gayrılar benden rüsûm taleb edüp te‘addî eder deyü bildirdi. İmdi 
buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûrun babası 
mukāta‘a‘ahânelerinden olup bu emr-i pâdişâhî ile âhara ra‘iyyet yazılmayup 
hâliyâ babası fevt olmağla beğlerbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar 
bundan rüsûm taleb eyledükleri vâki‘ ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn 
ve mugāyir-i defter nesne taleb etdirmeyesiz, vâki‘ olan cürm-i cinâyet ve sâir 
rüsûm-ı âdiyesin mukāta‘a-i mezbûre zâbitine zabt etdiresin,

Bu bâbda nesnesin almışlar ise gerü alıveresiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı 
arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 19]

Marmara kadısına hüküm yazıla ki

Livâ-i Saruhan’da vâki‘ olan yava ve kaçgun bir kalem olmayup sâbıkā hükm-i 
şerîfim gönderilüp livâ-i mezbûrda vâki‘ olan yava ve kaçgunu emîn olan ku-
lum Nurullah ve âmillerine zabt ve defter etdiresiz deyü emr eylemişdim. Hâ-
liyâ kapuma mektûb gönderüp merhûm Hoca’nın Karacadağ Korusu [nâmı]
yla ma‘rûf  olan mülküne Veli ve Bali nâm kimesnelerün mülk-i mezbûrda 
vâki‘ olan yava ve kaçgunu zabtlarına ellerinde temessükleri ol hinde bulun-
mamağın kazâ-i mezbûrda vâki‘ olan yava ve kaçgun âmili olan Ömer emîn-i 
mezbûr Nurullah ma‘rifetiyle mülk-i mezbûrda âmil olan Veli ve Bali nâm 
kimesnelerden üç yüz doksan akça çift alup kabz etmişler idi. Hâliyâ pâdişâh-ı 
âlem-penâh âsitânesinden merhûm Hoca’nın zikr olan Karacadağ Korusu 
nâm mülkünde vâki‘ olan yava ve kaçgun mülknâmesinde hâsıl kayd olunmuş 
ise emînlerine ve âmillerine zabt etdiresiz deyü bu fakīr ile Akhisar ve Ilıca 
kadılarına emr-i şerîf-i vâcibü’l-imtisâl vârid olup mezkûrân kadılar ile mülk-i 
mezbûrun mülknâmesine nazar etdüğümüzde fi’l-vâki‘ mülk-i mezbûrda vâki‘ 
olan yava ve kaçgun hâsıl kayd olunmuş bulunmağın merkūm üç yüz doksan 
akça ki, sâbıkā çift içün mezkûr âmil Ömer alup kabz etmişdi, gerü mezbûra 
âmilân olan Veli ve Bali nâm kimesnelere hüküm olunup âmil-i mezbûr Ömer 
talebiyle arz olundu deyü bildirmişsiz ve mezbûr âmil Ömer gelüp tahvîl-i 
cedîdin dahi âmilîn-i mezkûrûnun zâbitleri meblağ-i mezbûrdan gayrı tahvîl-i 
atîkden ve cedîdden hayli yava ve kaçgun zabt eylediler, benüm iltizâmımda 
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dâhildir, aşağa varsun bana hayf  olmasun deyü bildirdi. Eyle olsa dergâh-ı 
mu‘allâdan verilen vilâyet defterine nazar olundukda Foça-i Atîk ve Cedîd ve 
re‘âyâ-yı şâbhâne ve piyâdegân ve yörükân-ı mîrimîrândan gayrı livâ-i mez-
bûrenin yava ve kaçgunu bir kalem mukayyed bulundu. İmdi buyurdum ki, 
hükm-i şerîfim ile âmil-i mezbûrun havâlesi olan kulum Kılıç vardukda zikr 
olan mülk zâbitleri her kimler ise getürdüp göresiz, tahvîl-i ûlâ ve tahvîl-i sâni-
yede yavadan ve kaçgundan her biri ne mikdâr nesne kabz eylemişler ise alup 
ve kangı tahvîlde alınmış ise târîhleriyle ale’l-infirâd defter edüp imzâlayup ve 
tarafeyn rızâlarıyla bir emîn yerde emânet vaz‘ etdirüp ba‘dehû imzâlu defteri 
ve mülk-i mezbûr zâbitleri ellerinde olan mülknâme ve vilâyet defteriyle âmil-i 
mezbûr ile berâber koşup gönderesiz ki, bunda görülüp fasl olunmağa kābiliye-
ti var ise bunda fasl olunup ve yâhûd dergâh-ı mu‘allâya arz olunup emr-i şerîf  
ne vechile olur ise anunla amel oluna, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 20]

Bergama ve Tarhala kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ anda Cengi nâm hâssa karyem âmili olan Mahmud kapuma gelüp Def-
ter-i cedîdde mezkûr karye sınurunda Kurdluca Kırı nâm mevzi‘de iki kıt‘a 
ma‘mûr değirmen yazılup ve Tarhala dizdârına dahi mezkûr kırda hâssa harâb 
iki kıt‘a değirmen yazılmağla zikr olan mahalde iki bâb ma‘mûr değirmenleri 
kendi alup tasarruf  eylemek ister ve mezkûr dizdâr defterde mukayyed olan 
çiftlikden gayrı mezkûr hâssın yerlerinin a‘şârın kendi alur ve İldüke yaylağı 
nâm yaylak defterde mezkûr karyede hâsıl mukayyed iken bu Sinan nâm ki-
mesne tasarruf  eder ve mukāta‘a[ya] müte‘allık Dereköy nâm karyede defter-i 
cedîdde bir kıt‘a bağçe-i hâssa harâb mukayyeddir, anı dahi Kılıç Ali nâm ki-
mesnenin avreti Huzur tasarruf  eder ve mezkûr Dereköy’e tâbi‘ Göçeri yaylası 
dimekle ma‘rûf  yaylağın ba‘zı yerlerine Emirşah Kethudâ nâm kimesne dahl 
eder, şer‘le görülmesin taleb ederin deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i 
şerîfim ile emîn kulum [ ] vardukda bu husûslarda husamâyı berâber edüp9 
hakk üzere teftîş eyleyüp ve anda emîn kulum elinde olan vilâyet defterine na-

9 “Edüp” kelimesi mükerrer yazılmıştır.
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zar edesiz, mezkûr dizdâr ve gayrılar ol değirmenlere ve yerlere ve yaylağa ve 
hâssa bağçeye şer‘a ve kānûna ve deftere muhâlif  dahl ederler ise men‘ u def‘ 
edesiz, hâssa-i tîmârım içün zabt etdiresiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden 
ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız, muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Manisa kadısına ve anda hâslar emînleri Mustafa ve Hasan ve Mahmud Çavuş 
ve Musa ve Arslan ve Mahmud’a tezkire yazıla ki

Kazâ-i mezbûrdan üç bin kile arpa salınup hükm-i şerîf  gönderildi. İmdi siz 
ki emînlersiz, arpa bahâsiçün mevlânâ-yı mezbûr ne kadar akça taleb eder 
ise her kangınızda akça bulunur ise teslîm edüp elünüze temessük alasız ve 
siz ki kadı efendisiz, akçayı alup emînlere imzâlu temessük verip akçayı arpa 
sâhiblerine kendi elünüzle teslîm edesiz ve bu yıl sâir kadılıklarda arpa çendân 
bulunmamağın cüz’î salınup sizün kadılığınıza tamâmca salınmışdır, üç bin 
kileden bir kile eksük tevzî‘ etmeyesiz, anun içün akça taht-ı kazânıza tâbi‘ 
mukāta‘âtdan havâle olundu, kangı kalemde bulunur ise alasız.

Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Kâğıd emînine tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda Turhanlu âmili Nebi’nin Adala ve Sart kadılarına yazılan hük-
münün resmi fakīr olmağın afv olundu hükmün verip resm taleb etmeyesiz ve 
defterine kayd edüp vakt-i hesâbda mahsûb etdiresiz.

Tahrîren fî 24 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 21]

An-yed Ali Bey, an-cemâ‘at-i ulûfeî

An-yed-i Mustafa, kâtib-i nevâhî-i Lazkiye

An- cemâ‘at-ı gurebâ

Lazkıye ve Uşak kadılarına hüküm yazıla ki
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Bundan akdem Kara-âyid yağhânesi örüsünden taht-ı kazâna tavvâf  olan 
Süleyman ve İskender ve Veli ellerinde bâkī kalan yağı olugelen kānûn-ı kadîm 
üzere harc edesiz deyü Şuca‘ nâm kulum yedinden hükm-i şerîfim gönderil-
mişdi. Hâliyâ [ ] nâm nâibin kapuma mektûb gönderüp zikr olunan yağ 
ber-mûceb-i emr olugeldüğü üzere kulum mezbûr mübâşeretiyle harc olun-
mak üzere iken Orta nâm karyeden İsmail ve Şahsuvar ve Şahkulu ve Devlet 
nâm kimesneler yağı almakda inâd u muhâlefet edüp meclis-i şer‘de mahkeme 
basup mübâşir-i mezbûr Şuca’ın yakasına yapışup güç ile let eyledükleri se-
bebden vâkı‘ hâl bi’t-taleb arz olundu deyü bildirmişsiz. İmdi buyurdum ki, 
hükm-i şerîfimle vardukda mezkûrûn tavvâflar elinde bâkī kalan yağı hükm-i 
sâbıkım mûcebince olugelen kānûn-ı kadîm üzere lâzım olan yerlere bilâ-te’hîr 
harc etdirüp ve vaktinde akçasın harc etdiresiz ve mezbûrûn kimesneleri dahi 
her kande ise getürdüp kendi nefsinle teftîş eyleyüp göresiz, fi’l-vâki‘ mahkeme 
basup tahfîf-i şer‘ eyleyüp mezbûr kulumu let eyledükleri şer‘le sâbit olur ise 
yarar ve kavî kefîllere verip ta‘cîl kapuma arz eyleyesiz ki, bundan kulum gön-
derilüp kapuma getürdülüp bir vechile haklarından gelineler ki, sâirlere mû-
cib-i ibret ve nasîhat ola. Ammâ hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı 
zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız ve kazıyyede medhali olmayanı 
dahl etdirmeyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Adala kadısına ve anda hâslar emîni Nurullah’a tezkire yazıla ki

Siz ki kadısız, taht-ı kazâna mîrî içün arpa salınup hükm-i şerîf  gönderilmiş-
di. Hâliyâ mektûb gönderüp bu senede arpa hâsıl olmadı deyü bildirmişsiz. 
İmdi taht-ı kazâna tâbi‘ [ ] nâhiyesinde arpa bulunup ve hem hâssa atlar 
gönderilüp Ilıca kazâsına karîb imiş. İmdi re‘âyâda bulunan yerlerden Manisa 
kilesiyle [ ] kile arpa çıkardup mezkûr atlar olduğu yere gönderesiz ve arpa 
bahâsın sen ki emîn Nurullah’sın kadıya bilâ-te’hîr teslîm edüp ve siz ki kadısız, 
akçayı alup kendi elünle arpa sâhiblerine narh-ı cârî üzere arpayı almazdan 
mukaddem veresiz, kimesnenin bir akça ve bir habbesini ketm etdirmeyesiz 
ve bu bahâne ile müslimânlarun akçaları alınup zulm ü te‘addî olunmakdan 
hazer edesiz.

Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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[s. 22]

Balyambolu nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Hızır nâm kimesne şöyle arzuhâl eyledi ki, anda Yeniceköy nâm tîmâ-
rımıza tâbi‘ çeltük argın kendi yanından iki yüz elli akçalık tohum eküb cümle 
mahsûlden bunun harcı ihrâc olunup verilmemiş, göresiz ol sene kangı âmilin 
üzerinde tamâm olmuş ise ki âmil cümle mahsûlden tohumu almış ola, bunun 
harcın âmilden alıveresiz, cümle mahsûlden âmil almamış ise nısfî âmilde ve 
nısfî çeltükçülerde olur, nısfın ol sene üzerinde tamâm olan âmilden ve nısfın 
re‘âyâdan alıveresiz ve cümle mahsûlden alınan tohumu âmil-i cedîd almış ise 
âmil-i cedîdden alıveresiz, bunu tekrâr gelmelü etmeyesiz.

Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Demürtaş nâm kimesne gelüp Yunddağı ellicilerinden olup geçen yıl 
rüsûmumu Ahmed nâm âmile10 vermişdim, hâliyâ [ ] nâm âmil gelüp tekrâr 
taleb eder deyü bildirdi. İmdi göresiz, kazıyye mezkûrun dedüğü gibi ise men‘ 
u def‘ edüp bundan hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter tekrâr nesne taleb 
etdirmeyesiz, alınmış ise gerü alıverip memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz ka-
zıyyeyi yazup bildiresiz.

Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Nevâhî-i Bergama kadısına tezkire yazıla ki

Bu âsitânede şöyle istimâ‘ olundu ki, şehzâde-i civân-baht tâle bekāhûnun 
taht-ı kazânda vâkı‘ olan hâslarında bi-hasebi’l-kānûn-ı sultânî ve defter-i 
hâkānî mîrîye âid cerâim ve sâir rüsûm husûsunda mu‘âvenet olunmayup 
belki taksîrât olunup ummâlin şer‘ ve kānûna muhâlif  ırzlarına dokulunup 
mâl-i mîrîye gadr olunmağla ummâl tasarruflarında olan mukāta‘aları bıra-
ğup terk-i vatan eylemek üzere imiş, eğer vâkı‘ ise münâsib değildir, sizden 
böyle umulmaz mâl-i mîrîye sa‘y umulur. İmdi mâl-i mîrîye gereği gibi sa‘y 
edüp mukāta‘alar terakkī bulmasına ikdâm ve ihtimâm eyleyüp dakīka fevt 
etmeyesiz ve ummâlin şer‘ ve kānûna muhâlif  ırzlarına dokundurtmayasız, bu 

10 “Âmile” kelimesi mükerrer yazılmıştır.
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bahâ[ne ile] ummâl dahi müslimânlara hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter 
zulm ü te‘addî etmeyesiz ve etdirmeyesiz, bir vechile edesiz ki mâl-ı mîrîye 
zarar olmayup ve müslimânlara zulm olunmaya, şöyle mülâhaza edesiz, in-
şâallah mâl-ı mîrî bâbında sa‘yiniz zâyi‘ olmayup terakkīnize ve terettübünüze 
sebeb olur bilmiş olasız.

Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Arabacıbaşına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda olan hâssa öküzlere yem lâzımdır deyü bildirmişsiz. İmdi göresiz, 
arpanın ve burçağın kilesi niceyedir ve bir kile arpa ve burçak kaç re’s öküze 
yem olur ve öküzlere arpa ve yâhûd burçak mı enfa‘dır, mufassal yazup bildi-
resiz ki ana göre cevâb gönderile.

Tahrîren fî 19 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 23]

Manisa ve Nif  kadılarına hüküm yazıla ki

Manisa kazâsına tâbi‘ Yengi nâhiyesinde ve Nif  kazâsında hırsuz ve harâmî ve 
ehl-i fesâd u şenâ‘at zâhir olup fâhişe avretlerle dağdan dağa yürüyüp gezüp 
yollar ve evler basup katl-i nüfûs ve nehb-i emvâl edüp bunun emsâli ehl-i 
fesâdun ba‘zı ellici ve yörük tâifesinden ve mukāta‘ahânelerinden ve Celeb 
ve Buğurcu Araplarından ve havâss-ı pâdişâhî re‘âyâsından ve gayrıdan olup 
emînleri birer mikdâr cerîmelerin alup haklarından gelinmemekle ehl-i fesâd 
kemâl mertebede ruhsat bulup re‘âyâya envâ‘ te‘addîler olurmuş. İmdi buyur-
dum ki, hükm-i şerîfimle za‘îm ve kâtib olan [ ] vardukda zikr olunan Yengi 
nâhiyesinde ve Nif  kazâsında köy ve mahalle imâmlarından ve kethudâlarından 
ve sâir ehl-i vukūf  müslimânlardan teftîş edüp göresiz, ol asıl kimesneler var 
ise ve min-ba‘d zâhir olur ise her ne tavâyifden olur ise olsun şer‘le buldurması 
lâzım olanlara buldurup getürdüp her birinin istihkākına göre yerinde şer‘le 
haklarından geldiresiz, hârice iletdirmeyesiz ve bedel-i siyâset aldırmayasız 
ammâ havâss-ı pâdişâhî ve benüm hâslarım re‘âyâsının siyâsetinde emînlerinin 
ma‘rifetleri bile ola ve ba‘zı ehl-i fesâd sipâhî tâifesinden ise muhkem kefîlleyüp 
kapuma arz eyleyesiz ve sâir arzı muhtâc kazıyyeleri dahi mufassal yazup bildi-
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resiz ve bu bâbda mazlûm bî-günâh kimesnelere hilâf-ı şer‘ ve’l-kānûn zulm ü 
te‘addî olunmaya ve etdirmeyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Tarhala kadısına ve anda hâslar nâzırı Hacı Hasan’a tezkire yazıla ki

Kazâ-i mezbûrede vâkı‘ olan yağhâne sene 953 Zilhiccesinin on yedinci gü-
nünden üç yıla Latif  nâm kimesne üzerinde kırk üç bin iki yüz akçada iken 
Nasuh bin Sinan nâm kimesne[ye] kānûn üzere yasak-nâme verilüp yasak 
olunmak ve mezbûr Latif ’in zamân-ı mübâşeretinin mukaddem hesâbı görül-
mek şartıyla altı bin sekiz yüz akça ziyâde edüp kānûn üzere yarar kefîller 
vereyin deyü bildirdi. İmdi göresiz, mezbûr Nasuh’un tahvîl-i atîkından deyni 
var ise emîn olan gulâm-ı sultânî Ferruh mübâşeretiyle tahsîl etdirüp mezbûr 
Latif ’in hesâbın gördükden sonra dahi ziyâde ile kabûl eder kimesne yoğsa 
âmil-i mezbûrun kānûn üzere yarar kefîllerin alup sebt-i sicill edüp sûretin im-
zâlayup gönderesiz ki, mukāta‘a defterine kayd olunup kānûn üzere yasak-nâ-
meler verile ammâ alınan kefîller müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından 
yazılmış ve âhar âmile kefîl olmuş olmakdan hazer edesiz.

Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Ve mezkûr Nasuh tahvîl-i atîkından [ ] nâm kimesne ile görülecek hesâbım 
vardır dedi. Mezkûrları hesâblaşdırup ber-mûceb-i [defter] ve kānûn bunun 
zâhir olan hakkın alıveresiz, sahh11.

[s. 24]

Tire kadısına hüküm yazıla ki

Nevâhî-i mezbûre niyâbetine âmil olan [ ] kapuma gelüp zikr olan niyâbet 
halkından ba‘zı sancakbeği hâsları toprağında sâkin olmağla nısf-ı bâd-ı hevâ-
sına müşârünileyh âdemleri ve âmiller olugelmişe muhâlif  ve mugāyir-i defter 
dahl ederler deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle kulum [ ] var-
dukda göresiz, kazıyye arz olunduğu gibi ise sancakbeği âdemlerin ve âmillerin 

11 Bu kısım hükmün devamına ilave edilmiştir.
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men‘ u def‘ edüp zikr olan niyâbet re‘âyâsının nısf-ı bâd-ı hevâsına olugelen 
kānûn-ı kadîme muhâlif  ve mugāyir-i defter dahl etdirmeyesiz, şöyle ki, tahvîl 
ve târîhine düşen nısf-ı bâd-ı hevâdan nesne almışlar ise hüküm edüp âmilin 
borciçün mezbûr za‘îm kuluma zabt ve defter etdiresiz, memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

[ ] tâbi Azizlü ve gayrı hâsları âmilleri zimmetlerinde hayli bâkī olmağın 
sâbıkā mufassal hükm-i şerîf  ile defter gönderilmişdi. Ba‘zı gelüp ba‘zısı gel-
medüğü ecilden tekrâr defter olunup nişânlanup gulâm-ı sultânî [ ] ile gön-
derildi. Vardukda defter mûcebince işbu sene 954 Cumâde’l-ûlânın gāyetine 
değin tahsîl etdirüp te‘allül edenlerün rızıklarından ve emlâk-i esbâblarından 
satdırup vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından alup bu cânibe gönderesiz, bu 
def‘a kat‘-ı alâka edüp tekrâr hükm-i şerîf  ve defter varmalu etmeyüp âciz 
olanları kayd u bend ile gönderesiz.

Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[ ] kazâsında Turhal dağı doğancıbaşısı Abdülcelil’e hüküm yazıla ki

Hâliyâ her yıl âdet-i kadîme muktezâsınca gönderi geldüğün beş cenâh yavru 
dişi çakırlarun gelmesinin zamânı olmağın kulum [ ] gönderildi. Buyurdum 
ki, hükm-i şerîfim ile vardukda ol mikdâr cenâh dişi yavru çakırları gāyet 
a‘lâsından mezbûr kuluma teslîm edüp kapuma gönderesiz, şöyle ki, hâssa-i 
hümâyûnuma yarar çakırlar olmaya, gerü gönderilür, yararlarından göndere-
siz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Gurebâ ağasına tezkire yazıla ki

Hâliyâ İzmir’e mermer getirmek içün tezkire yazılup nişânlanup gönderildi. 
İmdi anda olan yoldaşlarından bir âdem ta‘yîn edüp ve hâssa harc kâtibine 
ismin tezkirede kayd etdirüp gönderesiz, bu maslahat mühimdir, te’hîr etdir-
meyesiz.

Tahrîren fî 18 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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[s. 25]

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Merhûm Küçük Mîrâhûr Bali Ağa’nın pâdişâh-ı âlem-penâh hullide 
hilâfetehû bendelerinden Sinan Beğ’e dört bin yüz beş akça deyni olup hâliyâ 
bende-i şâhî mezkûr gelüp bunda taleb etdikde müteveffâ-yı mezkûrun akçası 
bulunmadı. İmdi anda bey‘ olunan esbâblarından deynine vefâ edecek akça 
var ise ta‘cîl bir mu‘temed kimesneler ile bu cânibe gönderesiz, bunda deyni 
edâ oluna ammâ bey‘ olunan esbâblarından deynine vefâ edecek akça yoğsa 
anda olan evlerin mezâd edüp kimin üzerine ve ne mikdâr nesneye çıkarsa bu 
cânibe bildiresiz, ammâ sa‘y edüp değer bahâsıyla satılmasına himmet edesiz, 
bunda dahi mezâd olsa gerekdir yetimine kangı cânibinden sa‘y olur ise bey‘ 
olunup andan deyni edâ oluna ve hem yetim cânibinden bir kimesne dahi 
kıbel-i şer‘îden ta‘yîn olunup evi bey‘ ede ve hem deyn taleb eden anun yüzüne 
sübût bulup deyni edâ oluna.

Tahrîren fî 19 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Mîrâhûr Ali Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ kazuk yondurmağa giden Ca‘fer’e bir bârgîr verip ve defterinize kayd 
edüp edâ-i hıdmet etdükde gerü alasız.

Tahrîren fî 19 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Vech-i mezbûr üzere helvacılar kethudâsı Mehmed’e bir bârgîr verile deyü 
tezkire yazıldı.

Hâssa harc emînine ve kâtibine tezkire yazıla ki

Anda solaklar sâkin olduğu odaların kirâsı verilmedüğü zamândan defterün 
mûcebince verip teslîm edesiz ve defterünüze kayd edesiz ve hîn-i hesâbda 
mahsûb etdiresiz.

Tahrîren fî 22 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Ilıca kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazânda Ulgamlu nâm mahalde dokuz tavile hâssa atlar vardır, 
otluk hâsıl olmayup eyle olsa sâbıkā Ulgamlu’da olan çayırlar bu cânibe zabt 
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olunmuşdur. İmdi mezkûr çayırda hâzır olan otlukdan mezkûr atlara kifâyet 
mikdârı kadar otluğu taht-ı kazânda kirâ arabaları, bulup tahmîl etdirüp ma-
hall-i mezkûra gönderesiz, eğer kirâ arabaları bulunmaz ise kirâ davarlarına 
tahmîl etdirüp hâssa atlar olduğu mahalle gönderesiz ki getürüp teslîm edüp 
lâzım olan kirâların sizün ma‘rifetiniz ile anda hâslar emîni Ca‘fer’den alıverip 
sâhiblerine teslîm edüp kimesnenin bir akça ve habbesin ketm etdirmeyesiz.

Tahrîren fî 19 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 26]

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Sâbıkā tahvîl-i ûlâda Kâfir Bozköyü nâm karye âmili Memi gelüp şerîki olan 
Kara bin Meşer (?) nâm zimmînin teftîşiçün hüküm ve tezkire alup kâtib Hızır 
mübâşir kayd olunmuşdu. Hâliyâ gelüp mezbûr zimmînin üzerine ikrârıyla 
dokuz bin beş yüz akça zâhir oldu, andan gayrı dahi bel‘iyyâtı vardır, mezbûr 
teftîşden kaçup tahvîl-i cedîdi iltizâm eyledi ve mezbûr zimmî teftîş olunmadan 
beni havâleye dutdurup maslahatımdan avk eder, hayfdır dedi. İmdi mezbûr 
zimmîyi getürdüp hükm-i sâbık mûcebince gulâm-ı mezbûr mübâşeretiyle 
yerlü yerinden teftîş edüp hesâbın göresiz, teslîmâtından gayrı zimmetinde ne 
kadar mâl-ı mîrî sâbit ve zâhir olur ise mecâl vermeyüp rızkından, esbâbından 
vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından alup gönderesiz, tahvîl-i cedîd mukāta‘a-
sını dutdum dedüğüne amel etmeyesiz, tahvîl-i atîkın hesâbın vermeyince tah-
vîl-i cedîde mübâşeret etdirmeyesiz ve bunu havâleye bî-vech incitdirmeyesin, 
maslahat gördürüp alâkasın kat‘ edesiz.

Tahrîren fî 23 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Adala kadısına ve za‘îmine tezkire yazıla ki

Kilâr-ı âmire içün Manisa kilesiyle [ ] kile mercimek hâcet olmağın gulâm-ı 
sultânî gönderildi. Vardukda taht-ı kazânda tetebbu‘ edüp bulunan yerlerden 
ol mikdâr kile mercimeği narh-ı rûzî [üzere] alup ve sen ki za‘îmsin, bahâsiçün 
lâzım olan akçayı kadıya teslîm edüp ve sen ki kadısın, alup kendi elünle sâhib-
lerine teslîm edüp kimesnenin bir akçasın ketm etdirmeyesiz, ammâ mercime-
ği sâhibler üzerine koyup ve kimlerden alınmışdır ve ne karye[de] sâkinlerdir 
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müfredâtla defter edüp sûretin imzâlayup bu cânibe gönderesiz, sonra davarlar 
gönderilüp getürdüle.
Tahrîren fî 19 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda Azizlü ve Yengi ve anlara tâbi‘ hâslarun kâtibi olmamağın işbu 
dârende-i tezkire Hasan kâtib ta‘yîn olunup gönderildi. Vardukda vâkı‘ olan 
mahsûlâtı ma‘rifetinle mezkûra müfredâtla defter etdiresiz ve sen dahi müs-
takıl defter etdirüp defterden hâric nesne kodurmayasız ve hâsıl olan akçanın 
kîsesin kâtib ve âmiller mühürleyüp ve emîn ve âmiller kâtib ma‘rifetsiz iş 
etmeyeler ve maslahat gördürmeyesiz, muhâlefet edenleri yazup arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 19 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Nefs-i Bergama ve tevâbi‘i za‘îmi Hasan’a ve kâtibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ müteferrikalardan Ramazan’ın sene 954 Cumâde’l-ûlâ mevâcibi ki 
yevmî onar akça hesâbı üzere müsterekasından gayrı mukarreri iki yüz doksan 
beş akça olur, zabt etdüğünüz hâslar mahsûlünden verip ve bu tezkireyi hıfz 
edüp bunda geldüğünde mahsûb etdiresiz [ve sen ki kâtibsin, imdi (?) anda 
verilmezse zabt etdüğün tahvîl-i atîk ve cedîd mahsûlünden veresin.]12

Tahrîren fî 12 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 27]

Lazkıye kadısına ve anda hâslarım nâzırı Hayreddin’e hüküm yazıla ki

Hâliyâ Satı nâm âmil südde-i sa‘âdetime âdem gönderüp bundan akdem Ba-
laran mukāta‘asını sene 950 Zilhiccesinin on yedisinden altı yıla Hüseyin ve 
şerîkleri uhdelerinde iken ben ziyâde edüp sürerken gerü üzerimden ziyâde edüp 
aldılar, eyle olsa altı yıl üzerimde tamâm olmayup üç yıl tamâm olmağla gallâtı 
aynıyla almayup ve yerlü yerinden hesâbım görmeyüp üç yıl hesâbını benden 
kıstü’l-yevm üzere almak isterler, hayfdır deyüp iltimâs ile satun alduğuna imzâlu 
sicill sûretlerin ibrâz eyledi. İmdi zikr olan Balaran mukāta‘ası ve gayrı tevâbi‘i 

12 Bu kısım hükmün devamına ilave edilmiştir.
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mukāta‘alarının üçer yıllık ayru ayru mezkûr nâzırıma ve mültezim kulum 
Üveys’e satılup tahvîl-i ûlâ, tahvîl-i sânîye müdâhil olunmamak üzere berâtların-
da ve hazînem defterlerinde mukayyeddir. Mukāta‘a-i mezbûru kānûn-ı kadîme 
ve emre muhâlif  altı yıla satup üçer yılı tefrîk eylemedikleri sebebden buyurdum 
ki, hükm-i şerîfim ile [ ] vardukda mezbûr Satı’nın zamân-ı mübâşeretini 
müfredât defterleriyle emîn-i mültezim ve âmil-i cedîd muvâcehelerinde yerlü 
yerinden teftîş edüp ber-mûceb-i hesâb aynıyla gallâtı aldırup ve makbûzundan 
üzerinde ne kadar mâlım sâbit ve zâhir olur ise rızkından ve esbâbından vefâ et-
meyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdirüp hilâf-ı emr ve kānûn kıstü’l-yevm ta-
leb etdirmeyesiz ve tahvîl-i ûlânın kıstü’l-yevmini ve fazlası var ise fazlasını sâbıkā 
kulum Hasan Çavuş ile gönderilen defter ve hükm-i şerîf  ve nâzırın ve emîn-i 
mültezimin berâtları mûcebince mezkûrân nâzırım ve mültezim Üveys’den me-
câl vermeyüp tahsîl etdirüp kapuma gönderesiz, tekrâr hükm-i şerîfim ve kulum 
varmağa muhtâc etmeyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 19 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Kâğıd emînine tezkire yazıla ki

Kazâ-i Marmara ve Akhisar’dan sene 954 Rebî‘u’l-âhirinin evâhirinde hüküm 
ihrâc eden Yahşi Fakıh nâm kimesne ve kazâ-i Birgi’den sene-i mezbûre Cumâ-
de’l-ûlânın evâilinde hüküm ihrâc eden Hundî nâm hâtûn ve kazâ-i Gördük’de 
sene-i mezbûre Cumâde’l-ûlânın evâilinde hüküm ihrâc eden Hasan Şah nâm 
kimesne ve kazâ-i Tire ve Manisa’dan sene-i mezbûre Cumâde’l-ûlânın ev-
satında hüküm ihrâc eden Mehmed nâm kimesne ve kazâ-i Manisa’dan ve 
Gördük’den sene-i mezbûre Cumâde’l-ûlânın evâilinde hüküm ihrâc eden 
Hüseyin nâm kimesne ve kazâ-i Birgi’den sene-i mezkûr Cumâde’l-ûlânın ev-
satında hüküm ihrâc eden Eynesi nâm kimesneler fakīrü’l-hâl oldukları sebeb-
den hükümlerinin resimleri afv olundu. İmdi hükümlerin verip ve defterinize 
kayd edüp vakt-i hesâbda mahsûb etdiresiz.
Tahrîren fî 19 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 28]

İzmir nâibine ve za‘îmine tezkire yazıla ki

Bundan akdem hâssa hammâm içün ol cânibden gönderdükleri mermerlerden 
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gayrı bir şadırvan kapağı ve iki kurnalık mermerler ve dahi tahta mermerler 
hâcet olmağın gönderildi. Vardukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr ve tevakkuf  et-
meyüp iki kurnalık ve kapaklık eyü mermerleri ve andan gayrı ne kadar tahta 
mermerler bulunur ise arabalara tahmîl etdirüp gönderesiz ve kirâsın bildiresiz 
ve sâbıkā defe‘âtle ne kadar gönderildi ve eni ve uzunu ve kalınlığı ne kadar idi, 
mufassal yazup bildiresiz ve min-ba‘d ne kadar gönderilür ise ve eni ve uzunu 
ve kalınlığı ne kadar ise gönderdüğünüz kirâcılar ellerine mühürlü tezkire vere-
siz ve sâbıkā mu‘âvenet eylememişsiz bu def‘a ihtimâm edesiz, mu‘âvenetinde 
kusûr komayasız ve illâ mes’ûl olursuz, gāfil olmayasız.

Tahrîren fî 19 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

An-yed-i Ferhad bin Ayas, an-cemâ‘at-i ulûfeciyân.

Tire kadısına ve nefs-i mezbûre za‘îmi Seydi Nebi’ye tezkire yazıla ki

Hâliyâ Kilâr-ı âmire içün on kantar bal mumu hâcet olmağın gulâm-ı sultânî 
[ ] gönderildi. Vardukda taht-ı kazânda tetebbu‘ edüp bulunan yerlerden 
ta‘cîl ol mikdâr balmumunu narh-ı cârî üzere alup kirâ davarlarına tahmîl 
etdirüp bu cânibe gönderesiz ve sen ki za‘îmsin, mum bahâsiçün lâzım olan 
akçayı kadıya teslîm edüp ve siz ki kadısız, alup kendi elünüz ile sâhiblerine 
teslîm edüp kimesnenin bir akçasın ketm etdirmeyesiz ve kirâsın ve bahâsın 
yazup bildiresiz ki kirâsı ana göre bunda verile.

Tahrîren fî 19 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Ve anda hâslar [emîni] Mansur’un zabt etdüğü pirincin ve gayrın sene-i sâli-
sesi defterleri gelmemişdir, ta‘cîl defterlerin imzâlayup mevcûd olan akçasıyla 
gulâm-ı mezkûr ile ve kendiyü dahi bile bu cânibe gönderesiz. Sahîh13.

Tarhaniyat kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ havâss-ı pâdişâhîden şabhâne karyeleri dimekle ma‘rûf  hâslara emîn 
olan Manend Fakıh kapuma gelüp zikr olan karyelerün yavası ve kaçgunu 
defter-i cedîd-i sultânîde beytü’l-mâl ve mâl-ı gāib ve mâl-ı mefkūdu ve resm-i 
arûsâne resm-i ganem ve cürm-i cinâyetiyle hâsıl mukayyed olup ve kadîmden 
mezkûr karyeler zâbitleri zabt edegelüp kazâ-i mezbûrede yava ve kaçgun emîn 

13 Bu kısım hükmün devamına ilave edilmiştir.
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ve âmilleri dahl edegelmemişler iken hâliyâ dahl eyledüklerin bildirdi. İmdi 
buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile emîn-i mezbûr vardukda teftîş edüp emîn-i 
mezbûrun elinde olan nişânlu sahîh vilâyet defterine nazar edesiz, fi’l-vâki‘ 
kazıyye emîn-i mezbûrun arz eylediği gibi ise emîn kulumu ve âmili men‘ u def‘ 
edüp zikr olan hâssa karyelerün yavasına ve kaçgununa ve gayrı mahsûlâtına 
olugelen kānûn-ı kadîme muhâlif  ve mugāyir-i defter dahl etdirmeyesiz, bu 
bâbda nesne almışlar ise gerü alıveresiz, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz.

Tahrîren fî 19 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 29]

Güzelhisar kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Durali ve Ahmed ve Süleyman ve Bostan nâm kimesneler kapuma 
gelüp mezkûr Güzelhisar yağhânesin Pir Veli nâm kimesne bir yıla kırk yedi 
bin beş yüz akça mukāta‘aya aldıkda biz sekiz nefer kimesneler kefîl bi’l-mâl 
olmuşduk. ba‘dehû defe‘âtle ziyâde olunup yetmiş sekiz bin akçaya mezbûr 
Pir Veli üzerinde karâr edüp biz sonradan ziyâde olan mâla kefîl olmayup 
âhar kefîller verip kırk sekiz bine varınca zarar yoğiken sonra ziyâde olunanın 
zararın bizden almak ister, hayfdır deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfim vardukda göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûrlar mezbûra iş[bu] kırk [yedi] bin 
beş yüzden zarar yoğsa ki zâhir ola, kefîl oldukları mâl içün bunlardan şer‘a 
ve kānûna muhâlif  mâl-ı kefâlet taleb etdirmeyesiz, alınmış ise gerü alıveresiz, 
kırk yedi bin beş yüzden zarar var ise anın içün mâl-ı kefâlet taleb etdiresiz, 
memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle 
bilesiz deyü.

Tahrîren fî 19 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Marmara ve Gördüs kadılarına tezkire yazıla ki

Bundan akdem Nasuh nâm kimesne südde-i sa‘âdetime gelüp müsellem tâife-
sinden iken Akhisar za‘îmi Hurrem hâneme dahl eder deyü bildirdükde eline 
hükm-i şerîfim verilmişdi, hâliyâ gerü gelüp elân za‘îm olan, oğlunun nâ-hakk 
yere yetmiş akçasın alup mürâsele [ile] meclis-i şer‘a da‘vet içün varduğumda 
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beni muhkem let edüp te‘addî eyledi dedi. İmdi za‘îm-i mezbûru her kanda 
ise eline getürdüp göresiz, bunun oğlunun ol mikdâr akçasın şer‘a ve kānûna 
muhâlif  alup ve bunu let eylemiş ise oğlunun alınan akçasın alıverip ve te‘ad-
dîsin yazup arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 19 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

İzmir kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem tahvil-i ûlâda Gürleye hâslarına tâbi‘ ba‘zı kalemlere âmil 
olan Musaca oğlu nâm âmilin teftîşiçün hükm-i şerîf  verilmişdi, görülmemiş. 
İmdi gulâm-ı sultânî [ ] vardukda âmil-i mezbûru getü[r]düp hükm-i şerîf  
mûcebince teftîş edüp zimmetine lâzım olan mâl-ı mîrîyi rızkından ve emlâk-ı 
esbâbından ve yerlü yerinde zâhir olanı müteveccih olanlardan tahsîl etdiresiz, 
tahvîl-i cedîde âmil oldum dedüğüne amel etmeyesiz ve tahvîl-i atîkın hesâbın 
verip alâkasın kat‘ olunmayınca tahvîl-i cedîde dahl etdirmeyesiz ve müfredât 
defterleri dahi gönderildi, ana dahi nazar edesiz.
Tahrîren fî 27 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 30]

Birgi kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazânızda vâkı‘ olan hâslar sene 953 Zilhiccesinin on yedisinden 
üç yıla dört yüz otuz dokuz bin akçada iken çaşnigîrler zümresinden gulâm-ı 
sultânî Mahmud yetmiş bin üç yüz doksan iki akça ziyâde edüp cem‘an târîh-i 
mezbûrdan üç yılda beş yüz on bin üç yüz doksan iki akça sâfî teslîmât kabûl 
ve iltizâm edüp ve zarar-ı mâla yarar kefîller vereyin dedüğü ecilden gulâm-ı 
sultânî [ ] ile gönderildiler. Varduklarında göresiz, dahi ziyâde ile kabûl eder 
kimesneler yoğsa mezkûrun zarar-ı mâla yarar ve mâldâr yerlü ve yurdlu 
kefîllerin alup sebt-i sicill edüp sûretin imzâlayup gulâm-ı mezbûr ile bu câ-
nibe gönderesiz ki bunda mukāta‘a defterine kayd oluna ammâ alınan kefîller 
müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından yazılmış ve âhar âmile kefîl olmuş 
olmakdan hazer edesiz.
Tahrîren fî 19 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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An-yed-i Behram bin [ ], ulûfeî.

Akşehir kadısına ve Kazlıgölü hâslarım emîni kulum Veli’ye hüküm yazıla ki

Hâliyâ Kilâr-ı âmirem içün beş kantar emrud riştesi ve on kantar kuru kayısı ve 
kırk bin aded kuru elma hâcet ve lâzım olmağın buyurdum ki, hükm-i şerîfim 
ile kulum [ ] vardukda, sen ki mezbûr kulumsun, zikr olan meyve kurusiçün 
lâzım olan üç bin akçayı zabt etdiğün hâslarım mahsûlünden der-kîse edüp 
mühürleyüp mezbûr kulumla kadı-i mezbûra gönderesiz ve sen ki kadısın, 
akçayı kulumdan alup ba‘dehû taht-ı kazânda tetebbu‘ edüp ol mikdâr meyve 
kurusun ki gāyet a‘lâ olup geçen yıl gönderilen gibi olmaya, bulunan yerlerden 
narh-ı rûzî üzere satun alup ve akçasın sâhiblerine kendi elünle verip teslîm 
edesiz, kimesnenin bir akçasın ketm etdirmeyesiz, tamâm hakk müstehakkına 
vâsıl oldukdan sonra kirâ davarlarına tahmîl etdirüp mezbûr kulumla kapuma 
gönderesiz ve emrudun ve kayısının kantarı niceye ve elma kurusunun kaç ade-
di bir akçaya olur ise ve kirâ davarları niceye kavil olunur ise mufassal yazup 
bildiresiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 21 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 31]

Ayazmend kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ kapuma mektûb gönderüp mukāta‘a emîni olan Abdi bundan akdem 
sene 950 Zilhiccesinin on yedinci gününden üç yıla varınca zikr olan mukāta‘ayı 
amele dutar iken kazâ-i Ayazmend ve kazâ-i Edremid’de vâkı‘ olan mukāta‘ahâ-
nelerinin bâd-ı hevâların dört buçuk ay tasarruf  etdükden sonra Mehmed ve 
Yusuf  nâm kimesnelere zikr olan dört buçuk ayda tasarruf  ve kabz etdüklerin-
den aynıyla üç mâddeden gayrıya fasl etmemek şartıyla elli iki bin akçaya verip 
uhdelerine tescîl olunup hâliyâ mezbûr Mehmed meclis-i şer‘a gelüp dedi ki, 
tahvîl-i mezbûra bi’l-iltizâm emîn olan çavuş Mustafa gelüp ’mezbûr Abdi’nin 
dört buçuk ay tasarruf  ve kabz etdüğü bâd-ı hevâ bizim deynimize zamm olun-
mak kavliyle ibtidâ-i târîhden altı bin akça ziyâde etdirüp vech-i meşrûh üzere 
cem‘an elli sekiz bin akçaya kabûl etmiş idik, hâliyâ mezbûr emîn Abdi gelüp 
benden zikr olan dört buçuk ayın kıstını taleb eder ve dahi tahvîl-i mezbûrun 
üç ayı kalmış iken şerîkim olan Yusuf  dahi ameli ziyâde edüp ben çıkup tahvîl-i 
mezbûr merkūm Yusuf ’da nihâyet bulup ol dahi güzeştesin bana çekdirmek 
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eder, bu takdîrce hayf-ı sarîhdir, arz ediver deyü tazarru‘ etmeğin şöyle ki, vâkı‘ 
hâldir, arz olundu deyü bildirmişsiz. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile [ ] 
vardukda göresiz, fi’l-vâki‘ kazıyye arz eylediğin gibi olup mezbûr Mehmed 
sürdüğü zamânın hissesine düşen hesâbın vermiş ise mezkûr Abdi sürdüğü dört 
buçuk ayın ve iş üzerinden ziyâde olundukdan sonra mezbûr Yusuf  mübâşir 
olduğu üç ayın kıstın bundan taleb etdirmeyüp men‘ u def‘ edesiz, bu bâbda nes-
nesin almışlar ise alıverip eslemeyeni seğidüp ziyâde şirret ve temerrüd edenleri 
isimleri ve resimleriyle yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 23 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Mîrâhûr Ali Ağa’ya tezkire yazıla ki

Manisa’dan hâssa un getirmeğe üç katar katır ve giden etmekçiye bir bârgîr 
verip geldikde gerü alasız.
Tahrîren fî 22 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Manisa za‘îmi Mustafa Çavuş’a tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda şehir istihdâmı içün konulan Azeb ağası İbrahim’in sene 954 
Cumâde’l-ûlânın mevâcibi ki müsterekasından gayrı mukarreri yevmî yirmi 
beş akça hesâbı üzere yedi yüz otuz üç akça olur, zabt etdüğün mâl-ı mîrîden 
verip ve defterinize kayd edüp vakt-i hesâbda mahsûb etdiresiz.
Tahrîren fî 22 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 32]

Şeyhlü ve Uşak kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ İsmail ve Şahkulu nâm kimesneler kapuma gelüp Uşak kazâsına tâbi‘ Orta 
nâm karyede Kara-âyid yağhânesinin örüsü halkından olup mezkûr yağhâne 
yağın alıgelmişdik, şimdi tavvâf  olanlar Karahisar ve Kula ve Sanduklu ve gayrı 
yağhâne yağın ucuz bahâsıyla alup Kara-âyid yağhânesi yağıdır deyü bize tarh 
edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn zulm ü te‘addî ederler14, hayfdır, deyü bildirdiler. İmdi 
buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda göresiz, fi’l-vâki‘ mezkûr hâssa yağhânem 

14 “Ederler” kelimesi mükerrer yazılmıştır.
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tavvâfları bunlara âhar yağhâneler yağın ucuz bahâsıyla alup tarh eyledükleri 
vâkı‘ ise men‘ u def‘ edüp mezkûr yağhânem yağından gayrı âhar yağhâneler 
yağın tarh etdirmeyesiz, eslemeyenleri seğidüp ziyâde şirret ve temerrüd edenleri 
isimleri ve resimleriyle yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 22 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Tarhaniyat kadısına hüküm yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda nefs-i mezbûre ve nevâhîsinde vâkı‘ olan hâslaruma emîn ve 
âmil olanlar zimmetlerinde hayli mâlım olup tahsîli içün defe‘âtle mufassal 
hükm-i şerîfim ve defter ve tezkireler gönderilmişdi. Ba‘zısı gelüp ba‘zı gel-
medüğü ecilden tekrâr defter olunup nişânlanup kulum [ ] ile gönderildi. 
İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile vardukda mezkûr defterde mukayyed 
olan bâkīleri emîn kullarımın ve ummâlin rızıklarından ve emlâk ve esbâb-
larından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından işbu sene 954. [ ] değin tahsîl 
etdirüp kapuma gönderesiz, târîh-i mezbûrdan tecâvüz etdirmeyesiz, âmiller 
zimmetlerine kayd olunan mâlımı vermeğe kādirler olmayup ve zarar-ı mâla 
yarar kefîlleri dahi yoğsa mültezim emînlerinden vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâl-
larından tahsîl etdiresiz, âciz olanları eğer emîn ve ummâl ve küfelâdır anda 
zindânda muhkem habs etdirüp mâlımı vermeyince ıtlâk etdirmeyesiz ve tah-
vîl-i cedîdde kıstü’l-yevm îcâb eden mukāta‘âtı dutan ummâlın dahi beşer aylık 
kıstü’l-yevmlerin ve fazlaları var ise fazlaların tahsîl etdirüp bile gönderesiz, bu 
bâbda tekrâr hükm-i şerîfim varmağa muhtâc etmeyesiz.
Tahrîren fî 25 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 33]

Adala kadısı ma‘zûl olmağın nevâhî-i Bergama kadısı yazıldı.
Fî gurre-i Şa‘ban sene 954.15

Adala ve Akhisar kadılarına hüküm yazıla ki

Bundan akdem a‘şâr âmili olan İbrahim südde-i sa‘âdetime gelüp ba‘zı kimes-
neler şehre tâbi‘ arâzî-i hâliyyenin dâiresine havlu çeküp ve evler yapmağla 

15 Bu açıklama hükmün üst kısmına yazılmıştır.

M E T I N 141

www.tuba.gov.tr



bostan ve gayrın öşrün ve harâcın vermezler deyü bildirdikde görülmek içün 
tezkire verilmişdi. Sen ki Akhisar kadısısın, hâliyâ südde-i sa‘âdetime mektûb 
gönderüp husûs-ı mezbûr tetebbu‘ olundukda dâyire-i şehirde ba‘zı kimesne-
lerün hâssa mezra‘aları ve harâcı verilügelmiş harâb bağları olup ba‘zı müs-
limânlar bu zikr olan yerlerden birer mikdâr sâhiblerinden alup ba‘zı yurd 
yapup ve ba‘zı müstakıl çift dönümüyle iki dönüm ve ba‘zı bir buçuk dönüm 
yere havlu çevirüp içine bağlar ve bağçeler diküp ve ba‘zı hâsıllıklar edüp ve 
ba‘zı evler yapup bir kenârına bir dönüm ve buçuk dönüm bağ ve bağçe diküp 
bu cümlenin kimi otuz yıl ve yirmi yıl ve kimi on yıl ve beş yıl vardır, tasarruf  
edüp hâdis mahalleler olmuşdur ve ba‘zısının kadîmî şehir içinde evlerine mut-
tasıl bir dönüm mikdârı bağları vardır, bu cümleden âmiller öşür ve harâc taleb 
etdüklerinde virügelmedük deyü nizâ‘ eyledükleri sebebden arz olundu deyü 
bildirmişsiz. Eyle olsa nefs-i mezbûrdan ba‘zı müslimânlar dahi kapuma gelüp 
havlu çeverüp evler yapduğumuz yerler kâfir zamânından şehir yeridir, dâyi-
resine havlu çekilüp evler yapılmazdan mukaddem arâzî-i hâliyye iken öşür ve 
harâc alınurdu, ammâ zikr olunan tevârîhden berü ba‘zına dam tapusu verilüp 
havlular ve evler yapılup hâdis mahalleler olup mescidler binâ olundukdan 
sonra öşür ve harâc veregelmedük ve anlardan mukaddem şehir içinde evle-
rimize muttasıl bağ ve gayrıdan öşür ve harâc alınugelmemişdir, olugelmişe 
muhâlif  öşür ve harâc alınmak hayfdır deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki, 
hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda kendi nefsiniz ile mübâşeret edüp onat 
vechile hakk üzere teftîş eyleyüp göresiz, fi’l-vâki‘ ol yerlere dam tapusu verilüp 
havlular ve evler ve mescidler binâ olunalıdan berü dikilen bağdan ve gayrıdan 
ve öşür ve harâc verilügelmeyüp ve anlardan kadîm şehir evlerine muttasıl 
bağlardan ve gayrıdan dahi öşür ve harâc alınugelmemiş iken âmiller şer‘-i 
kavîme ve kānûn-ı kadîme ve deftere muhâlif  öşür ve harâc almak isterler ise 
men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ ve olugelen kānûn-ı kadîme muhâlif  ve mugāyir-i 
defter nesne taleb etdirmeyesiz ve dam yapup tapusun vermeyenlerün kānûn-ı 
kadîm üzere dam tapuların aldırasız, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve 
şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız, muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz.

Tahrîren fî 20 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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[s. 34]

Fahrü’n-nüvvâb ve’l-ashâb Süleymanköy nâibi zîde fazluhû ma‘lûm ola ki

İşbu dârende-i tezkire Medeke (?) karyesinden üstâd Musa ve Bali şehzâde-i 
civân-baht tâle bekāhûnun nefs-i Manisa’da hâssa hammâmı binâsı hıdmetin-
dedir, mezbûrlara bu senede arpa ve tavuk sâir bunlarun emsâli hıdmet teklîf  
ve evlerinden tutuların aldırmayasız ve edenleri men‘ edüp memnû‘ olmayan-
ları yazup bildiresin.
Tahrîren fî 24 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Mazun kadısına ve ol cânibde hâslarım emîni kulum Abdi Çavuş’a hüküm 
yazıla ki

Hâliyâ Istabl-ı âmirem içün üç bin giyim na‘l ve seksen bin aded mıh hâcet ve 
lâzım olduğu ecilden buyurdum ki, hükm-i şerîfimle kulum na‘lband kethudâsı 
Mahmud vardukda sen ki mezbûr emîn kulumsun, zikr olan giyim na‘l ve mıh 
içün lâzım olan akçayı der-kîse edüp mühürleyüp mezkûr kulumla kadı-i mez-
bûra gönderesiz ve sen ki kadısın, akçayı mezbûr kulumdan alup ba‘dehû taht-ı 
kazânda tetebbu‘ edüp ol mikdâr giyim nal ve mıhı ki gāyet a‘lâ ola, geçen yıl 
gönderilen gibi olmaya, bulunan yerlerden narh-ı rûzî üzere satun alup hâzır 
bulunmaz ise işletdirüp ve akçasın kendi elünle mukaddem sâhiblerine verip 
teslîm edüp kimesnenin bir akçasın ketm etdirmeyesiz, tamâm hakk müstehak-
kına vâsıl oldukdan sonra na‘lı ve mıhı kirâ davarlarına tahmîl etdirüp mezbûr 
kulumla kapuma gönderesiz ve na‘lın giyimi ve mıhın adedi niceye alınur ise 
ve ne mikdâr kirâ kavl olunur ise mufassal yazup bildiresiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 24 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Gördüs kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Bazdârân mukāta‘asına âmil olan Mahmud gelüp Durmuş ve Turgud 
ve Hüseyin ve İsa Bali ve Beğdemür nâm kimesneler defterde mukayyed baz-
dârân hânelerinden olup rüsûm taleb olundukda, biz ehl-i berâtız deyü te‘allül 
ederler deyü bildirdi. Göresiz, mezbûrlar sahîh defterde mukayyed bazdârân 
hânelerinden iken ehl-i berâtız deyü te‘allül eyledükleri vâkı‘ ise amel etmeyüp 
zimmetlerine lâzım olan rüsûm-ı âdiyelerin aldırasız, temerrüd ederler ise 
berâber bu cânibe gönderesiz.
Tahrîren fî 24 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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[s. 35]

Tire kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Hamza nâm âmil kapuma gelüp bundan akdem Kara Alilü nâm hâsla-
rı tevâbi‘iyle sene 951 Cumâde’l-ûlânın yirmi üçünden üç yıla elli iki bin akça 
mukāta‘aya alup iki sene üzerinde âhir oldukda Çakır nâm kimesne üçüncü se-
neye elli iki binden lâzım olanın üzerine müstakil beş yüz akça ziyâde edüp bir 
sene üzerinde tamâm oldu. Eyle olsa emîn olan Nebi benüm iki yılda makbû-
zumu ve elli iki binden iki seneye yürüyen kesri rızkımdan ve esbâbımdan aldı, 
şimdiki hâlde mezkûr Çakır ol iki senede müslimânlarun rızâsıyla alduğum 
yemlik ve mukābelesinde rızkımdan ziyân virdüğüm deştibâniye ve gayrı bâd-ı 
hevâyı benden taleb eder, hayfdır, deyü bildirdi. İmdi mezbûr Çakır üçüncü 
seneyi gerü ziyâde edüp sebt-i sicill olunmuş ise geçen iki senelere medhali 
olmaz. Buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile [ ] vardukda bu bâbda husamâyı 
berâber edüp hakk üzere teftîş eyleyüp ve sicillâta nazar edesiz, fi’l-vâki‘ iki 
sene bunun üzerinde tamâm olup üçüncü seneyi mezkûr Çakır müstakil ziyâde 
edüp ve mezkûrun iki senede makbûzun değerin emîn kulum bi’t-tamâm alup 
iki seneye mezkûr Çakır’ın medhali yoğiken bundan yemlik ve deştibâniye ve 
gayr-i bâd-ı hevâ taleb eder ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn nesne-
sin aldırmayasız, alınmış ise alıveresiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve 
şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız, muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 24 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Marmara kadısına tezkire yazıla ki

Anda taht-ı kazânda vâkı‘ olan merhûm Hoca emlâkine câbî olan İdris gelüp 
mezkûr emlâkin yavası ve kaçgunu biz zabt edegelmişdük, hâliyâ anda yava 
âmilleri bizüm zabt edüp mütevellîye gönderdüğümüz yava ve kaçgun akça-
sın taleb ederler dedi. Mezkûr mülkün zabt olunan yava ve kaçgun mahsûlü 
emânet konulmak içün mufassal hükm-i şerîf  gönderilmişdi, mezbûr İdris 
mülknâme getürüp dergâh-ı mu‘allâdan vilâyet defteri sûretin dahi getirmek 
lâzım olmağın va‘de verildi. İmdi mülk-i mezkûrda câbî-i mezkûrun zabt edüp 
mütevellîye gönderdüğü yava mahsûlâtın sahîh vilâyet defteri sûreti gelinceye 
değin bunlardan taleb etdirmeyesiz, mütevellîye gönderilen mahsûlâtı tarafeyn 
rızâlarıyla emânet vaz‘ etdiresiz, sahîh vilâyet defteri geldikde gāyet fasl oluna.
Tahrîren fî 27 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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[s. 36]

Nişân-ı şerîf  yazıla ki

İşbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân fahrü’l-emâsil ve’l-akrân çavuşlarım 
zümresinden kulum Ali zîde kadruhû içün yarar emîn ve maslahat-güzâr her 
vechile maslahat uhdesinden gelür kimesnedir denilmeğin Aydın ve Saruhan 
sancaklarında Hoca hâsları dimekle ma‘rûf  hâslaruma iltizâmla emîn olup 
anda iltizâmı tamâm olan çaşnigîrlerim zümresinden kulum Nebi yerine emîn 
nasb edüp bu berât-ı sa‘âdet-âyâtı verdim ve buyurdum ki, varup zikr olan 
hâslaruma emîn olup vâkı‘ olan mahsûlâtı toprak kadıları ve kâtib ve âmiller 
ma‘rifetleriyle zabt edüp ve müfredâtla defter edüp ve toprak kadıları dahi 
kendi câniblerinden müstakıl defter edüp defterden hâric nesne kodurmayasız 
ve hâsıl olan akçanın kîsesin kâtib ve âmiller mühürleyüp ve’l-hâsıl emîn ve 
kâtib ve âmiller birbiri ma‘rifetsiz iş etmeyeler ve toprak kadıları etdirmeyeler. 
mâdâm ki mezkûr emânet ve istikāmet üzere edâ-i hıdmet edüp kusûr komaya, 
kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmayup dahl ü ta‘arruz kılmaya ve mezkûr hâslarım 
re‘âyâsı mezbûru kendülere emîn bilüp emânete müte‘allık umûrda mürâca‘at 
mezbûra ede, sözünden tecâvüz etmeyeler ve ulûfesin kemâkân bölüğüyle alup 
mutasarrıf  ola, şöyle bileler deyü.
Tahrîren fî 27 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Karahisar-ı sâhib kadısına ve anda Kazlıgölü emîni Veli’ye tezkire yazıla ki

Bundan akdem anda havâle hıdmetine gönderilen gulâm-ı sultânî Behram 
gelüp sâbıkā bir kılıcımı âmillere iki yüz akça deynim içün [ ] nam kimesne-
de emânet komuşdum, hâliyâ akçayı verüp kılıcımı taleb ederin te‘allül edüp 
vermez deyü bildirdi, imdi mezkûrun kılıcın şer‘le müteveccih olan yerden 
alıverüp tekrar şikâyete gelmelü etmeyesin.
Tahrîren 27 C[emâziye’l-evvel] 954

Gürleye za‘îmi Hüsrev Çavuş’a tezkire yazıla ki

Tahvil-i ûlâda âmil olanların teftîş olunacak husûsları olup, tahvil-i cedîdi al-
mağa te‘allül ederler, min-ba‘d gulâm-ı sultânî emîn-i sâbık Kasım Çavuş ve 
[ ] vardukda teftîş olunacak âmilleri bilâ-te’hîr gulâm-ı mezbûra koşup teftîşe 
gönderesiz ve siz dahi gereği gibi mu‘âvenet edesiz.
Tahrîren 27 C[emâziye’l-evvel] 954.

M E T I N 145

www.tuba.gov.tr



www.tuba.gov.tr



Ali Emîrî-Kânûni, nr. 264
(Temmuz 1547 – Ağustos 1547)

[s. 2]

Akhisar kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Bey ve Mustafa ve Abdurrahman nâm kimesneler südde-i sa‘âdetime 
gelüp şöyle arz eylediler ki, mezbûrlar asılda Demürci kazâsında Arablu nâm 
karyeden olup avârız-ı dîvâniyye ve azeb vâki‘ oldukda avârızların ve azeblerin 
mezkûr karye halkıyla verip nefs-i Akhisar’da ellerinde avârız îcâb eder ra‘iyyet 
yeri yoğiken tekrâr avârız taleb edüp te‘addî ederlermiş. İmdi buyurdum ki, 
hükm-i şerîfim vardukda göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûrlar asılda kazâ-i mezbûrda 
karye-i mezbûre re‘âyâsından olup avârız ve azeb vâki‘ oldukda karyeleri halkı 
ile bile çeküp nefs-i Akhisar’da ellerinde avârız îcâb eder ra‘iyyet yeri yoğise 
men‘ u def‘ edüp hilâf-ı emr ü kānûn ve mugāyir-i defter tekrâr avârız ve azeb 
taleb etdirmeyesiz, bu bâbda nesnelerin almışlarise gerü alıveresiz, memnû‘ 
olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma bildiresiz.
Tahrîren fî 28 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Hâssa harc emîni Seyyid Gazi’ye ve kâtibe tezkire yazıla ki

Hüsrev Ağa hazretlerinin âhûrunda ba‘zı tavan ağacları ve mertekleri olup sa-
tarlarimiş. İmdi mîrî binâya lâzım ise değer bahâlarıyla alasız, harc-ı gabndan 
ve isrâfdan hazer edesiz ve lâzım değil ise almayasız.
Tahrîren fî 28 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

www.tuba.gov.tr



Adala’da hâslar emîni Nurullah’e tezkire yazıla ki

Hâliyâ Cazılı (?) nâm hâssa karye âmili Hasan gelüp mezbûr karye re‘âyâsının 
harmanları ölçmelü oldu, yel dağıdup belki yağmur yağup zarar olmak vardır 
dedi. İmdi te’hîr etmeyüp kendin varup mezbûr hâs re‘âyâsının harmanların 
ölçesiz veyâhûd yarar âdemin gönderüp ölçdüresiz ve illâ mes’ûl olursız, gāfil 
olmayasız.

Tahrîren fî 28 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Yaycı Bedirler kethudâsına tezkire yazıla ki

Zimmetinde olan yirmi üç kıt‘a mîrî yayları ısmarlanduğı üzere yararlarından 
on beş güne değin getürüp teslîm edesiz, ammâ a‘lâsından getüresiz ki bunda 
değişdirmelü olmaya.

Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 3]

Nişân, İşbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân çaşnigîrlerim zümresinden 
kulum Pir Ali zîde kadruhû İzmir kazâsında niyâbet ve ana tâbi‘ ba‘zı hâs-
larıma iltizâmla emîn olup ummâlin bâkīlerin bi’t-tamâm tahsîl ve hazîneme 
teslîm edüp külliyen iltizâmına bî-kusûr cevâb eyleyüp her vechile emîn ve 
müstakīm, maslahat uhdesinden gelür kulum olduğu izz ü huzûr-ı fâyizü’n-nû-
ruma arz olunup mâlım bâbında gerü sa‘y u kifâyesi olmak fehm olunmağın 
mezbûr kulum hakkında mezîd-i merhametim zuhûra getürüp işbu sene 954 
Cumâde’l-âhirinin on ikinci gününden ulûfesi üzerine iki akça terakkī edüp 
ve emânetinde ber-vech-i emânet mukarrer eyleyüp bu berât-ı sa‘âdet-âyâtı 
verdim ve buyurdum ki, varup zikr olan hâslarıma kemâkân emîn olup vâki‘ 
olan mahsûlâtı toprak kadısı ve nâzır ve kâtib ve âmiller ma‘rifetleriyle zabt ve 
kâtibine defter etdire ve toprak kadısı dahi müstakil defter etdirüp defterden 
hâric nesne kalmaya ve hâsıl olan akçanın kîsesin kâtib ve âmiller mühürleyüp, 
eğer nâzır ve emîn ve kâtib ve âmillerdir, birbiri ma‘rifetsiz iş etmeyeler ve 
toprak kadısı etdirmeye, mâdâm ki mezkûr emânet ve istikāmet üzere edâ-i 
hıdmet edüp kusûr komaya, kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmayup dahl ü ta‘arruz 
kılmaya ve mezkûr hâslarım re‘âyâsı mezbûru kendülere emîn bilüp emânete 
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müte‘allık umûrda mürâca‘at mezbûra edeler, sözünden tecâvüz etmeyeler ve 
ulûfesin bölüğüyle kemâkân alup mutasarrıf  ola, şöyle bileler.
Tahrîren fî 13 Cumâde’l-âhir sene 954.

Nezâretinde ve emânetinde mukarrer eylesün deyü yazıla.

Vech-i mezbûr üzere kazâ-i mezbûrda ba‘zı hâslara emîn olan Çavuş Ahmed’e 
berât yazıla.

Vech-i mezbûr üzere Çeşme kazâsında Hereke nâm hâslarına emîn olan sipâhî 
oğlanı Muharrem’e berât yazıla.

Nezâretinde ve emânetinde mukarrer eylesün deyü yazıla.

Vech-i mezbûr üzere Çeşme kazâsında Seferihisâr hâslarına emîn olan Meh-
med Kethudâ’ya berât yazıla.

Manisa za‘îmine tezkire yazıla ki

Yanında istihdâm içün konulan Hacı Ferhad Çavuş’un bunda huzûru lâzım ol-
muşdur, ta‘cîl ale’t-ta‘cîl gönderesiz, tekrâr tezkire varmağa muhtâc etmeyesiz.
Tahrîren fî 16 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 4]

Nif  kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazânda Halilbeylü nâm hâssa karyem re‘âyâsından Latif  ve 
Ferruh nâm kimesneler kapuma gelüp karye-i mezbûrdan Durmuş ve ba‘zı 
kimesneler dahi mîriçün harâcın virdüğümüz bağçelerümüzün hakk-ı şürbü 
olan suyu kendi bağçelerine alup bizüm bağçelerümüzü kurutmak isterler, 
hayfdır deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda 
husamâyı berâber edüp hakk üzere teftîş eyleyüp göresiz, fi’l-vâki‘ bunlarun 
harâcın virdükleri bağçeleri mezkûr karyem sınurunda olup mezkûrân kimes-
neler hakk-ı şürblerine mâni‘ oldukları vâki‘ ise men‘ u def‘ edüp şer‘-i şerîfe ve 
olugelen kānûn-ı kadîme muhâlif  ve mugāyir-i defter dahl etdirmeyesiz, evvel-
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den ne vechile olugelmiş ise eyle etdiresiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden 
ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız, muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup südde-i sa‘âdetime arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 29 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Lazkıye ve Kula kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Mehmed nâm kimesne kapuma gelüp mukāta‘ahânelerimüz olup 
rüsûm-ı âdiyesin mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verip edâ eyledikden sonra 
beğlerbeği ve sancakbeği ve subaşılar ve toprak sipâhîleri ve gayrılar tekrâr 
rüsûm taleb edüp te‘addî ederler, hayfdır deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, 
hükm-i şerîfim vardukda elinde olan sûret-i deftere nazar edüp göresiz, fi’l-vâ-
ki‘ mezbûr mukāta‘ahânelerimden olup rüsûm-ı âdiyesin mukāta‘ahânelerim 
zâbitlerine verip edâ eyledikden sonra beğlerbeği ve sancakbeği [ve] subaşıları 
ve toprak sipâhîleri ve gayrılar tekrâr rüsûm taleb edüp te‘addî eyledikleri vâki‘ 
ise men‘ u def‘ edüp kimesneye hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter dahl 
etdirmeyüp tekrâr rüsûm taleb etdirmeyesiz, bu bâbda nesnesin almışlar ise 
gerü alıveresiz, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz 
eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 29 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Vech-i mezbûr üzere Alaşehir kadısına Hüseyin ve Barak nâm kimesnelere bir 
hüküm yazıla.

[s. 5]

Manisa kadısına hüküm yazıla ki

İşbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân nefs-i mezbûre za‘îmi kulum Mustafa 
Çavuş zîde kadruhû emânetinden ifrâz olunan ihtisâb ve bâc-ı bâzâr-ı siyâh ve 
bâc-ı keyl ve şem‘hâne ve bozahâne mukāta‘âtına nâzır ta‘yîn edüp buyurdum 
ki, hükm-i şerîfim vardukda zikr olan kalemlere mezbûra nezâret etdirüp ve 
emîn ve kâtib ve âmil ve sâir mübâşir olanlara bunun ma‘rifetinsiz aslâ ve 
kat‘â iş etdirmeyüp ve maslahat gördürmeyesiz cüz’ünde ve küllünde senin 
ve nâzırımın ma‘rifeti bile ola, her kim muhâlefet eder ise yazup kapuma arz 
eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 12 Cumâde’l-âhir sene 954.
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Çeşme kadısına hüküm yazıla ki

Sâbıkā senden evvel gelen kadılar, fetvâ-yı şer‘iyye mûcebince ve kānûn-ı ka-
dîm üzere hâssa-i hümâyûnum cânibine hüküm edüp hüccet virdüğü mâl-ı 
gāibleri ve anlardan gayrı cerâim ve sâir mâlım bâbında şer‘le ve kānûnla fasl 
olunmuş husûsları ki, herbirinin akçaları hazîneme teslîm ve tahvîl olunmuş-
dur, gerü istînâf  edüp mübâşirîn-i emvâl-i hâssamı ta‘cîz ve tazyîk eylediğin se-
bebden mukāta‘âtımın tahvîl-i cedîdine kimesne tâlib olmayup her biri tedennî 
üzere mukāta‘aya verildüğü istimâ‘ olundu, eğer vâki‘ ise münâsib değildir. 
İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda göresiz, şöyle ki, şer‘le ve kānûn-
la istimâ‘ olunup sâbık kadılar zamânlar[ın]da mahsûlü hazînem içün zabt 
olunan mevâddın tekrâr istînâfına sana dergâh-ı mu‘allâdan hükm-i şerîf-i 
cihân-mutâ‘ vârid oldu ise ol hükm-i şerîfî bunda gönderesiz, nazar olunup 
mûcebiyle âmil oluna veyâhûd senin dahi şer‘ u kānûna muvâfık cevâbın var 
ise mufassal arz eyleyesiz ve illâ kuzât-ı sâbık zamânlarında şer‘le ve kānûnla 
fasl olunan [mevâdda] müte‘allık husûsları ibkā ve mukarrer edesiz, bu bâbda 
tekrâr hükm-i şerîfim varmağa muhtâc etmeyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 13 Cumâde’l-âhir sene 954.

Kâğıd emînine tezkire yazıla ki

Çine ve Bozdoğan kadılarına hüküm ihrâc eden Dereköyü nâm hâssa karye 
âmili Hüseyin’in hükmü tekrâr olup evvelki hükmü bozulmuşdur, anı alup 
sonra yazdırduğu hükmü veresiz.
Tahrîren fî 19 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 6]

Çeşme kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Hasan nâm kimesne südde-i sa‘âdetime gelüp kazâ-i mezkûrda Kö-
sederesi nâm hâssa karye tevâbi‘inde dokuz yüz kırk altı senesinde hüccet-i 
şer‘iyye ile tapuya alduğum ba‘zı yerleri hâliyâ emîn ve âmil olanlar ziyâde 
ile tâlib vardır deyü elümden alup âhara vermek isterler, hayfdır deyü bildir-
di. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda teftîş edüp ve bunun elinde 
olan hüccete nazar edesiz, fi’l-vâki‘ zikr olan yerleri mezbûr Hasan târîh-i 
mezkûrda tapuya alup sene 950 Zilhiccesinin on yedisinden berüde tapuya 
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müstahıkk olup gabn-ı fâhiş ve muvâza‘a ile eksüğe verilmiş yerlerden değil ise 
emîn kulumu ve âmillerini men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn dahl ü ta‘arruz 
etdirmeyüp ber-karâr-ı sâbık buna tasarruf  etdiresiz, memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup bildiresiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 29 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda Azizlü hâsları âmili Nebi gelüp mezkûr hâslar mahsûlünden kırk 
üç bin akçanın defteri kâtibde ve emîndedir ve kabz ve mühr emînin olup ve 
bizüm zarar-ı mâl kefîllerimüz var iken defterde mukayyed olan akçanın yedi bini 
yokdur deyü emîn [eksik] şerîki Ahmed’i havâleye habs etdirüp zulm eder dedi. 
İmdi gulâm-ı sultânî vardukda te’hîr etdirmeyüp tahvîl-i mezkûrda vâki‘ olan 
mahsûlün emînde ve kâtibde olan defterlerin ale’l-gafle ellerinden alup der-kîse 
edüp mühürleyüp ve âmil-i mezbûrun habs olan şerîkini ve der-kîse olunan defte-
rini gulâm-ı mezbûra teslîm edüp ve emînin ve kâtibin bile koşup ta‘cîl ale’t-ta‘cîl 
bunda gönderesiz, kâtib olan kimesneye gelmekde aslâ te‘allül etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 29 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda mukāta‘ât âmillerinin bekāyâsı tahsîli içün işbu sene 954 Cumâ-
de’l-ûlânın gāyetine değin va‘de verilmişdi, hâliyâ va‘de tamâm oldu. İmdi 
anda havâle, gulâm-ı sultânî Ali mübâşeretiyle zimmetlerine bâkī kayd olunan 
âmilleri getürdüp bâkīlerinı rızıklarından ve emlâk [ü] esbâblarından vefâ et-
meyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdirüp âciz olanları der-zindan edüp mâl-ı 
mîrîyi vermeyince habsden ıtlâk etdirmeyesiz, bu bâbda tekrâr hükm-i şerîf  ve 
tezkire varmağa muhtâc eylemeyesiz.
Tahrîren fî 3 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 7]

Nişân-ı hümâyûn yazıla ki

İşbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân sipâhî oğlanlarım zümresinden kulum 
Nebi zîde kadruhû kazâ-i Ilıca’da ve Yengi ve Azizlü ve Gelenbaba nâm hâs-
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larım tahvîl-i ûlâda ummâl uhdelerinde dört yüz seksen sekiz bin yüz akçada 
iken tahvîl-i sâniye ki, sene 953 Zilhiccesinin on yedinci gününden üç yıla 
varıncadır, yüz yirmi bin akça ziyâde edüp ve altmış bin akçasını Ilıca ve altmış 
binin Azizlü ve Yengi ve Gelenbaba’ya deyüp cem‘an târîh-i mezbûrdan üç 
yılda altı yüz sekiz bin yüz akça sâfî teslîmâta kabûl edüp ve mevlânâ Adala 
kadısı sicili mûcebince yüz yirmi dokuz bin beş yüz akçalık kefîller getirmeğin 
mezbûru zikr olan hâslarda emîn olan kulum Ca‘fer ve Mahmud yerlerine 
emîn nasb edüp bu berât-ı sa‘âdet-âyâtı verdim ve buyurdum ki, varup emîn 
olup vâki‘ olan mahsûlâtı toprak kadıları ve kâtib ve âmiller ma‘rifetleriyle 
zabt edüp ve kâtibe defter etdire ve toprak kadıları dahi kendi câniblerinden 
defter etdirüp defterden hâric nesne kalmaya ve hâsıl olan akçanın kîsesin 
kâtib ve âmiller mühürleyüp ve emîn ve kâtib ve âmiller birbiri ma‘rifetsiz iş 
eylemeyeler ve kadılar etdirmeyeler, muhâlefet edenleri arz eyleyeler, mâdâm 
ki, mezkûr kulum emânet ve istikāmet üzere edâ-i hıdmet edüp kusûr komaya, 
kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmaya ve mezbûr hâslarım re‘âyâsı bunu kendülere 
emîn bilüp emânete müte‘allık umûrda mürâca‘at mezbûra edeler, sözünden 
tecâvüz etmeyeler ve tahvîl âhirinde illâ emîne cevâb edüp ulûfesin bölüğüyle 
alup mutasarrıf  ola, şöyle bileler deyü.
Tahrîren 12 Cumâde’l-âhir sene 954.

Mîrâhûr Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Manisa’ya sekiz yörük atlar alup getirmeğe giden etmekçi Mustafa’ya bir bâr-
gîr verip geldükde gerü alasın.
Tahrîren fî 14 Cumâde’l-âhir sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Bundan akdem Yengi karyesi ortakçılardır mezbûrlardan ibtidâ-i târîhden bu 
zamâna gelince ortaklık hissesin aldırasız deyü hüküm ve tezkireler gönderil-
mişdir. İmdi mezbûrların husûsu içün dergâh-ı mu‘allâdan vârid olmuş hükm-i 
şerîf  olup hâliyâ bunda olmayup görülse gerekdir, görülüp fasl oluncaya değin 
mühlet veresiz, sonra görülüp emr gönderile.
Tahrîren fî 12 Cumâde’l-âhir sene 954.
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[s. 8]

Hâssa harc emînine tezkire yazıla ki

Hâliyâ mektûb gönderüp binâ olunan hammâmın câmekânı sülüğen ile renk 
olunsun deyü buyurulmuş, bunda olan sülüğen Kilâr-ı âmirededir, eyle olsa 
bâzârdan almak emr olunur mu, yoğsa kilârın muhtâcı gönderilür deyü bildir-
mişsiz. İmdi Susendıraz sarâydârı Memi ile miftâh ve kilârcı Sinan’ın mührü 
gönderildi, vardukda Kilâr-ı âmireyi açup gereği mikdârı sülüğeni çıkarup 
gerü kapuyı kilidleyüp ve mühürleyüp mührü ve miftâhı yarar, i‘timâd etdüğün 
âdem ile bu cânibe göndere ve sarây-ı âmirenin gice ile kapusı açılur deyü is-
timâ‘ olunur. İmdi teftîş edüp göresiz, kapuı açan kimlerdir, cebecilerden midir 
ve gayrı midir, ma‘lûm idinüp onat vechile te’kîd etdiresiz ki, bu makūle kabâ-
hat olunmaya, şöyle ki, eslemeyenler[i] yazup bildiresiz ki haklarından geline, 
bilürsüz ki bir nesne olacak olur ise herbirinize hakāret olunmak mukarrerdir, 
başınızdan korkmazsanuz ve hammâmın pencerelerin sâde koz ağacından ey-
leyesiz ve sa‘y edüp Cum‘a güne değin külhan otun satmağa sa‘y edesiz, te’hîr 
etdirmeyesiz, kapunın miftâhı sarâydâr ile kapıcı Erişdi’nin elinde ola, gayrı 
kimesne dahl eylemeye, gāfil olmayasız.
Tahrîren fî 29 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Hâssa harc emînine tezkire yazıla ki

Susendıraz sarâydârı Memi’nin sene 954 Saferi gurresinden sene-i mezbûre 
Cumâde’l-ûlânın gāyetine değin mevâcibi ki, yevmî ikişer akça hesâbı üzere 
mukarreri iki yüz otuz altı akça olur, zabt etdüğün mâl-ı mîrîden verip ve def-
terinize kayd edüp vakt-i hesâbda göresiz.
Tahrîren fî 29 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Hâssa harc emînine tezkire yazıla ki

Sarây-ı âmirede küçük odanın ba‘zı meremmete muhtâc yerleri var imiş, imdi 
mezbûr odanın meremmete muhtâc yerlerin ta‘mîr eyleyesiz, te’hîr etdirmeye-
siz ve harcın defterine kayd edüp vakt-i hesâbda göresiz.
Tahrîren fî 29 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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[s. 9]

Adala kadısına hüküm yazıla ki

Nefs-i Adala havâss-ı hümâyûnumdan olup eyle olsa nefs-i mezbûre re‘âyâsından 
İlyas nâm kimesne maraz mukarribinde iken emîn ve âmil ma‘rifetsiz ra‘iyyetlik 
yerlerinden ba‘zı yerlerin Ahmed nâm kimesneye dokuz yüz akçaya satup fevt 
oldukda oğlu oğlu kalup mezbûr Pir Ahmed âmile varup yerler oğlu oğluna in-
tikāl eder, bana nesne yokdur ben alduğum yere icâzet vir deyü bir mikdâr nesne 
vermekle âmilden icâzet alup şimdi ol yerleri zabt edüp ve müteveffâ-yı mez-
bûrun andan gayrı yerlerin dahi oğlu oğluna intikāl eder deyü tapuya vermekle 
mâni‘ oldukların emîn olan kulum i‘lâm eylemeğin buyurdum ki, hükm-i şerîfim 
ile vardukda göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûr İlyas ra‘iyyetlik yerlerin marazâtında emîn 
ve âmil ma‘rifetsiz mezkûr Pir Ahmed’e satup kendinün evlâd-ı zükûrı kalma-
yup oğlu oğlu kalup oğlu oğlu yerlerin il virdüğü tapuyla kabûl eylemez ise alup 
beyne’t-tâlibîn mezâd etdirüp ziyâde ile tâlib olanlara tapuya verdiresin, hîn-i 
teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ 
olasız, muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 11 Cumâde’l-âhir sene 954.

Varna ve [eksik] ve Silistre ve Tekfur-köyü ve Kaliğad kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ hâssa otluklarım [eksik] içün ol câniblerden kara sığır öküzleri satun 
alınmasın emr edüp [eksik] akça ile gönderüp buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile 
vardukda herbiriniz taht-ı kazânızda mu‘âvenet edüp satılık yarar kara sığır 
öküzlerin değer bahâlarıyla alıverip ve akçaların mezbûr kulumdan alup sâ-
hiblerine kendi elünüz ile verip teslîm edesiz ve her birinizin taht-ı kazâsından 
ne mikdâr öküz alınup ve her biri niceye alınup ve ne nolursa ayniyle ale’l-in-
firâd defter edüp imzâlayup bile gönderesiz, bahâsında ihtimâm eyleyesiz, bu 
maslahat mühimdir, te’hîr etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 12 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 10]

Akhisar kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda çeltük âmili olan Balaban kapuma gelüp zikr olan çeltüğü 
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baş âmili İbrahim’den ve şerîki Hasan’dan satun alduğumda yüz altmış bir müd 
on beş kiledir, kesr gelür ise hesâb edüp aşağa varalum demişlerdi, sonra çeltü-
ğün hayli kesri çıkdı, aşağa varmayup bana zulm eylemek isterler, hayfdır deyü 
bildirdi. İmdi buyurdum [ki], hükm-i şerîfim ile sâbıkā anda emîn olan kulum 
Mahmud Çavuş vardukda bu bâbda husamâyı berâber edüp hakk üzere teftîş 
eyleyüp göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûrîn âmiller buna çeltük satdıklarında ol vechile 
kavl-i karâr edüp ve bi’l-cümle kesr gelen çeltük bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn bun-
dan alınmasın îcâb eder sebeb-i kavî yoğise bundan hilâf-ı şer‘ u kānûn ziyâde 
nesne taleb etdirmeyesiz, alınmış ise gerü alıveresiz, memnû‘ olmayanı ve muh-
tâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 3 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Manisa ve Marmara ve Akhisar ve Gördük kadılarına ve anda hâslarım emîn-
lerine hüküm yazıla ki

Hâliyâ hâssa-i hümâyûnum içün buğday hâcet ve lâzım olmağın kazâ-i Mani-
sa’dan Manisa kilesiyle bin kile ve Marmara’dan Manisa kilesiyle beş yüz kile 
ve Akhisar’dan dahi Manisa kilesiyle beş yüz kile ve kazâ-i Gördük’den Manisa 
kilesiyle bin kile buğday ta‘yîn olunup kulum gönderildi. Buyurdum ki, hükm-i 
şerîfimle vardukda siz ki emîn kullarımsız, buğday bahâsiçün toprak kadıları 
ne kadar akça taleb ederler ise bilâ-te’hîr verip elünüze hüccet alasız ve siz ki 
kadılarsız, akçayı narh-ı cârî üzere emîn kullarımdan alup ve hüccet verip ve 
her biriniz taht-ı kazânızda ta‘yîn olunan buğdayı, bulunan yerlere salup ve 
her karyeye ne kadar buğday salınur ve kimlere salunur ise ale’l-infirâd defter 
edüp akçayı buğday almazdan mukaddem narh-ı cârî üzere sâhiblerine verip 
ba‘dehû defteri imzâlayup mezkûr kulumla kapuma gönderesiz ve buğdayı 
dahi mümkini oldukça birbiri ardınca âdet-i kadîme mûcebince sâhibleriyle 
ve cümlenin kefîlleriyle Manisa’da Anbâr-ı âmire’ye gönderesiz ki, defteriniz 
mûcebince alınup hıfz oluna ammâ buğdayın a‘lâsı olup taşlu ve çürük ve tozlu 
ve râyihalu olmayup hâssa-i hümâyûnuma yarar ola ve bu bahâne ile varan 
kulum ve nâibler ve sâir mübâşirler müslimânlarun akçaların ve müft buğ-
dayların alup zulm ü te‘addî eylemekden be-gāyet ihtirâz üzere olasız, nâibler 
ve sâire muhkem tenbîh edesiz, her kim muhâlefet eder ise yazup kapuma 
arz edesiz, bir vechile hakāret ve siyâset olunalar ki, sâirlere mûcib-i ibret ve 
nasîhat ola, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 3 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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[s. 11]

Hâssa harc emîni ve kâtibi zîde kadruhûmâ ma‘lûm ola ki

Hâliyâ anda öküzler içün otluk anbârı yanında münâsib yer var imiş ve gerek-
dir ki, arabacıbaşı ma‘rifetiyle mümkin olduğu üzere mîrî kerpiç ile öküzlere 
âhûr ve öküzlere hıdmet edenlere [ve] arabacılara oda ve yem ve saman anbârı 
yapdırıverip itmâm etdüresiz. Yapılan âhûr ve oda ve anbâr müfîd muhtasar 
ola, harc-ı gabndan ve isrâfdan be-gāyet hazer edesiz ve illâ makbûl olmaz, 
şöyle bilesiz.
Tahrîren fî 11 Cumâde’l-âhir sene 954.

Kerpicden gayrı ağacın ve kamışın kendüler araba ile getürsünler, gayrı harcın 
siz göresiz.

Mîrâhûr Nebi Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hoca hazretleri hıdmetinde olan mîrî atlar içün on araba kendülerün atlariçün 
dahi on araba ki cümle yirmi araba otluk olur, mîrî arabalarla getürdesiz.
Tahrîren fî 11 Cumâde’l-âhir sene 954.

Ayasuluk kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Piri nâm kimesne kapuma gelüp mukāta‘ahânelerimden olup rüsûm-ı 
âdiyemi ve cürm-i cinâyetim sâl be-sâl mukāta‘a-i mezbûra [eksik] verip edâ 
eylediğimden sonra sancak subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar dahl edüp 
tekrâr rüsûm ve cürm ü cinâyet taleb eyleyüp zulmen üzerine konup râyegân 
yem ve yemek taleb edüp te‘addî ederler deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, 
hükm-i şerîfim vardukda göresiz fi’l-vâki‘ mezbûr mukāta‘ahânelerimden olup 
rüsûm-ı âdiyesin cürm ü cinâyetin mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verdikden 
sonra tekrâr [taleb] olunup ve zulmen ü[zeri]ne konup râyegân yem ve yemek 
teklîf  olunduğu vâki‘ ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i def-
ter nesnesin aldırmayasız ve te‘addî etdirmeyesiz, bu bâbda nesnesin almışlar 
ise gerü alıveresiz, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma 
arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 11 Cumâde’l-âhir sene 954.
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Manisa ve anda hâssa harc emînine tezkire yazıla ki

Anda ba‘zı hâssa atlar gönderildi, varduklarında birer aylık âdetin alıverip ve 
sen ki hâssa harc emînisin, akçasın verip harcın defterine kayd edesiz, harc-ı 
gabn ve isrâf  etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 12 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 12]

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Taht-ı kazânızda ve gayrıda vâki‘ olan sabunhâne sâhibleri sabunların kendi 
bâzârlarında ve örülerinde satmayup örülerden hâric bâzârlarda satup birbi-
rine gadr eylemeğin mukāta‘alara tâlib olmayup evvelki satılarından tedennî 
edüp ol sebeble mâl-i mîrîye zarar müretteb olur deyü i‘lâm olunmağın hükm-i 
hümâyûnum verilüp sabuncularun işledükleri sabunların kendi bâzârlarında 
ve örülerinde satdırup birbirinin örülerinde ve bâzârlarında satdırmayasız 
deyü emr eylemişdim. Hâliyâ emîn olan Murad Çavuş zîde kadruhû ve nâzır 
Sahrâ-zâde İlyas gelüp sabuncular yasağa muhâlif  Akhisar’da sabun satarlar, 
men‘ olunmak taleb olundukda bizim satduğumuz sabun araki sabundur derler 
deyü bildirdiler. İmdi emr-i sâbık mûcebince yasak etdirüp her ne cins sabun 
olur ise olsun sabunculara örülerinden hâricde satdırmayup araki sabundur 
dedüklerine amel etmeyesiz, memnû‘ olmayanları yazup arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.

Mîrâhûr Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ sipâhî oğlanlarından gayrı ki, içerüden çıkmışdır, bir bârgîr at verilmek 
[buyuruldu] mezkûra bir bârgîr at verip ve defterine kayd edesiz.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.

Küre-i ma‘mûre kadısına ve emîne hüküm yazıla ki

Hâliyâ hâssa-i hümâyûnum içün ba‘zı evânî-i nühâs işlendirilmek [ ] batmân 
bakır ki, Osmanî vukıyye ile [ ] vukıyye bakır olur, hâcet ve lâzım olmağın 
kulum [ ] akça ile gönderildi. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda ol mik-
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dâr vukıyye bakırı gāyet a‘lâsından ta‘cîl ale’t-ta‘cîl hisse-i rençberândan mezbûr 
kuluma alıverip Kastamonu’ya gönderesiz ve narh-ı cârî üzere bahâsın mezbûr 
kulumla gönderilüp akçadan alup kendi elünüz ile sâhiblerine verip teslîm edesiz, 
kimesnenin bir akçasın ketm etmeyüp ve etdirmeyesiz, evânî-i mezbûre mübârek 
bayrama değin işlenüp gelse gerekdir, bakırı akça ile alıverip te’hîr etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 13]

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Durudlu âmili Kara Hasan ve Hızır nâm kimesneler gelüp Hamza Bali nâm 
kimesnenin kulu Kasım garazan mezbûr Hızır’ın mîriçün münâsafası alınacak 
penbesin tarlada orağla biçüp te‘addî eylediğin bildirdiler. İmdi emîn olan 
gulâm-ı sultânî Arslan mübâşeretiyle göresiz, mezbûr Hamza’nın kulu ol asl 
iş eylediği sâbit olurise şer‘le kıymetin tazmîn etdirdikden sonra mezkûr Ham-
za’yı ve kulunu bunda Dîvân-ı Âlî’ye gönderüp ve yazup bildiresiz, bir vechile 
hakāret ve siyâset oluna ki, sâirlerine mûcib-i ibret ve nasîhat ola, ammâ hîn-i 
teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ 
olasız, muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup bildiresiz.
Tahrîren fî 10 Cumâde’l-âhir sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Durudlu âmili Kara Hasan gelüp tahvîl-i ûlâda deştibân mukāta‘asına 
âmil olan Mehmed’i ve şerîkleri ve Bâd-ı Hevâ âmili Kara Kerim’in hesâbların 
görmek taleb ederin deyü bildirdi. İmdi havâle olan gulâm-ı sultânî [ ] varduk-
da mezbûrları getürüp hesâbların görüp [eksik] lâzım olan mâl-ı mîrîyi rızıkla-
rından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdirüp âciz olanları Manisa’ya 
zindâna gönderüp habs etdirüp mâl-i mîrîyi vermeyince ıtlâk etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 10 Cumâde’l-âhir sene 954.

Nif  kadısına ve anda çayır (?) za‘îmi Arslan’a tezkire yazıla ki

Hâliyâ nefs-i mezbûre niyâbetine âmil olan Bozca gelüp Dîvâne Hüseyin nâm 
kimesnede tahvîl-i ûlâda ifrâzından bin yüz akça hakkım zâhir olup sebt-i sicill 
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olunmuşidi, hâliyâ te‘allül eder deyü bildirdi. Eyle olsa bu husûs içün sâbıkā 
[tez]kire dahi verilmişdi. İmdi te’hîr etdirmeyüp sicil-i şer‘î mûcebince âmil-i 
mezbûrun hakkın mezbûr Hüseyin’den mecâl vermeyüp rızkından ve esbâbın-
dan tahsîl etdiresiz, âciz olurise habs edüp vermeyince ıtlâk etdirmeyesiz.

Tahrîren fî 9 Cumâde’l-âhir sene 954.

Adala kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Istabl-ı âmire hâceti içün dört kıt‘a [ ] gönü hâcet olup anda bulunur 
deyü i‘lâm olunup ve Turgud nâm kimesne ehl-i vukūf  olmağın akça ile gön-
derildi, vardukda bulunan yerlerden akça [ile] alıverip bu cânibe gönderesiz ve 
her biri niceye alınursa yazup bildiresiz, bahâsında ihtimâm edesiz.

Tahrîren fî 11 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 14]

Adala kadısına hüküm yazıla ki

Kazâ-i Adala’dan Nebi [nâm] kimesne kapuma gelüp kazâ-i Sart ve Ilıca’da 
vâki‘ olan hâslarım sene 950 Zilhiccesinin on yedisinden üç yıla iki yüz yirmi 
dört bin akça ve Manisa kazâsına tâbi‘ Azizlü ve Yengi-bâzârı ve tevâbi‘i olan 
hâslarım dahi târîh-i mezbûrdan üç yıla iki yüz altmış beş bin yüz akçada iken 
âsitâne-i sa‘âdetim bendelerinden olmak şartıyla tahvîl-i cedîdi ki, sene 953 
Zilhiccesinin on yedisinden üç yıla varıncadır, Ilıca hâslarına [ ] akça ve 
Azizlü ve Yengi hâslarına [ ] akça ziyâde edüp cem‘an târîh-i mezbûrdan 
üç yılda altı yüz dokuz bin yüz akça sâfî teslîmâta kabûl edüp varup kānûn 
üzere yarar kefîller vereyim dedüğü ecilden kulum Mustafa ile gönderildiler. 
Buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile varduklarında göresiz, dahi ziyâde ile kabûl 
eder kimesneler yoğise mezbûrun yüz bin akçada yirmi bin akçalık yarar ve 
mâldâr yerlü ve yurdlu kefîllerin alup ve müzekkîleriyle sebt-i sicill edüp sûretin 
imzâlayup kapuma gönderesiz, ammâ alınan kefîller müflis ve medyûn ve lâ-
mekân ve ardından yazılmış ve âhar âmile kefîl olmuş olmaya, kefîl oldukları 
mâla kādir olalar ve müzekkîleri kimlerise meskenleriyle bile yazup gönderesiz, 
ihtimâm edüp dakīka fevt etmeyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.
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Bergama kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ İskender ve Nasuh [nâm] kimesneler kapuma gelüp yirmi iki nefer kimes-
ne bir edüp Hızır Bali nâm Sultân Murad tâbe serâhû vakfı âmiline birer mikdâr 
akçaya kefîl bi’l-mâl olmuşduk, mezbûr âmil yedi bin akça ziyân eyledim deyü se-
kiz neferimizi koyup yedi [bin] akçayı bizden almak ister, hayfdır deyü bildirdiler. 
İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile anda hâslarım kâtibi olan kulum vardukda 
göresiz, fi’l-vâki‘ bunlar yirmi iki nefer kimesneler olup birer mikdâr mâla kefîl 
olmuşlar ise âmilin cümle alâkası kat‘ olunup iflâsı zâhir olundukdan sonra bâkī 
kalan ziyânı cümle kefîllerin sicillerinde mukayyed kefâletlerine göre taksîm ve 
tevzî‘ edüp kimesneye şer‘-i şerîfe ve kānûn-ı münîfe muhâlif  zulm ü te‘addî etdir-
meyüp ve nesnesin aldırmayasız, almışlar ise gerü alıverip memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 15]

Tarhala kadısına ve anda hâslarım emîni kulum Ferruh’a hüküm yazıla ki

Hâliyâ nefs-i nefîsim içün gāyet a‘lâ ve hâs etmek buğdayı hâcet olmağın kulum 
[ ] gönderildi. Buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile vardukda sen ki emîn kulum-
sun, buğday bahâsiçün kadı-i mezbûr ne kadar akça taleb eder ise zabt etdüğün 
mâlımdan bilâ-te’hîr verip ve kangı kalemden verilürise kadıdan eline hüccet 
alup ve sen ki kadısın, mezbûr emîn kulumdan akçayı narh-ı rûzî üzere alup 
hüccet verdikden sonra taht-ı kazânda gereği gibi tetebbu‘ edüp re‘âyâdan ve 
sipâhîden ve sâir ehl-i berâtdan her kimde satılık nefs-i nefîsime yarar buğday 
bulunurise [ ] müddüyle [ ] müd a‘lâ buğdayı narh-ı rûzî üzere satun alup 
ve akçasın mukaddem kendi elünle sâhiblerine bî-kusûr verip teslîm eyledükden 
sonra buğdayı sâhibleri üzerinde koyup veyâhûd Manisa’ya karîb bir karyede 
onat vechile der-anbâr etdiresiz ve kimlerden ne mikdâr buğday alınurise ve ne 
karyelerde sâkinlerdir ale’l-infirâd defter edüp imzâlayup bu cânibe gönderesiz, 
sonra ol defter mûcebince getürdile, ammâ bu bahâne ile müslimânlara bî-vech 
zulm ü te‘addî olunmakdan be-gāyet hazer eyleyesiz, kendin mübâşeret edüp 
nâibe i‘timâd etmeyesiz, üzerinde mühim mîrî maslahat var ise yarar nâibin 
gönderüp nasîhat edesiz, zulm olunmaya ve illâ senden bilinür, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.
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Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda za‘îm olan Ca‘fer gelüp ba‘zı azebler beni let eyledükleri [eksik] 
sebt-i sicill olunmağın elân mahbûslardır dedi. İmdi ol azebleri getürdüp gö-
resiz, za‘îm-i mezbûru let eyledükleri senin huzûrunda dahi sâbit olurise yarar 
kefîllere verip, berâber koşup bu cânibe gönderesiz, kefîle kādir olmayup şer‘le 
habs ile gönderilmek lâzım olurise habsle gönderesiz ve yazup bildiresiz ve 
sicill sûretin bile irsâl eyleyesiz.
Tahrîren fî 8 Cumâde’l-âhir sene 954.

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Anda mîriçün alınan arpaya nâibler narh-ı rûzîden ziyâde akça virir deyü 
bildirmiş, onat vechile tetebbu‘ edüp vâki‘ ise verdirmeyesiz ve illâ sonra eyü 
olmaz, geçen sene Adala kadısı nâibleri ziyâde verdi idi, tazmîn olundu ve 
belâsından güçile kurtuldular.
Tahrîren fî 8 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 16]

Lazkıye ve Kestel ve Yenişehir kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ havâss-ı hümâyûnumdan olan hâk-şure mahsûlâtına emîn olan Murad 
zîde kadruhû ve nâzırım Sahrâ-zâde İlyas südde-i sa‘âdetime gelüp kazâ-i Kes-
tel’e tâbi‘ Sabun-suyu çiftliği dimekle ma‘rûf  müsellemlik çiftlikde hâsıl olan 
hâk-şurenin yükün müsellemler sabunculara üçer akçaya verip her yük çorağa 
yirmi akça alınmak hesâbı üzere on yedi akçasın sabunculardan taleb etdüğü-
müzde te‘allül ederler ve piyâdelerimize defterde üçer akça ta‘yîn olunmayup 
çiftlik gerek deyü yazılmışdır. Müsellemlik çiftliğimizde hâsıl olan çorağı her nice-
ye dilersüz satarız, cümle bizimdir, sizün16 medhaliniz yokdur derler deyü bildirdi 
ve müsellemler sabunculardan kadîmden yükün üçer akça[ya] aldıklarına ikrâr 
eyledüklerine sen ki Kestel kadısısın, imzânla mümzâ sicill sûretin ibrâz eylediler. 
İmdi âsitâne-i sa‘âdetden sâbıkā hâk-şure emînlerine hükm-i şerîf  verilüp her 
kanda çorak var ise emînime zabt etdiresiz, kimesneye hâsıl yazılmış ise ber-ve-

16 “Sizün” kelimesi mükerrer yazılmıştır.
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ch-i nakd emînimden alıvere deyü emr olunup ve bir yük çorakdan yirmi akça 
alınmak kānûn-ı mukarrer idüğü Dîvân-ı Hümâyûnumda sâbit ve zâhir olduğu 
sebebden buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile mezbûrân emînim ve nâzırım varduk-
larında zikr olan çiftlikde hâsıl olan çorağın olugeldüğü üzere bu kerre üç akçasın 
müsellemlere ve tahvîl ve târîhinden berü on yedi akçasın hâssa-ı hümâyûnum 
içün emînime ve nâzırıma zabt ve defter etdiresiz, müsellemler cümle bizümdür, 
medhaliniz yokdur dedüklerine amel etmeyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.

Bergama kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem nevâhî-i Bergama’ya baş-âmili olan Hızır gelüp Akça-havlu 
nâm has, sicillâtda yirmi üç binde iken otuz üç bin akçaya nâzır olan Hacı Ha-
san [ ] defter gelüp ol hesâb üzere iltizâm etdüğüm zamânda hesâb olunmuş 
deyü bildirdi. İmdi göresiz, zikr olan mukāta‘a-i sicillâtda ol zamânda niceye 
ise bu cânibe arz eyleyesiz ve mezkûr otuz bin akça bâkīsiçün defter gönderil-
mişdi, sekiz bin akçasın almayup bâkīsin alasız ve kazıyyeyi vukū’ı üzere arz 
edesiz ki, ana göre amel oluna.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 17]

Tarhala kadısına ve anda hâslarım emîni Ferruh’a hüküm yazıla ki17

Hâssa harc emînine ve kâtibine tezkire yazıla ki

Emr-i şerîf  ile Manisa kazâsından ve Marmara ve Akhisar ve Gördük ve Ta[r]
hala’dan buğday cem‘ine giden kullar buğdayı getürdüklerinde üzerine durup 
ölçüp ve ne kadılıkdan ve ne karyeden gelür ise mikdârıyla müfredâtla defter 
edüp der-anbâr etdüğünden sonra kirâsın âdet-i kadîme ve kadılarun arzları 
veya mühürlü tezkireleri mûcebince veresiz, ammâ ziyâde verilmekden ve 
buğdayı eksük alınmakdan hazer edesiz.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.

17 Hükmün üzeri çizilip üst tarafına “mükerrerdir” kaydı düşülmüştür. Hüküm 15. sayfada ilk sırada 
mevcuttur.
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Arpa emînine ve kâtibine tezkire yazıla ki

Mehter bölükbaşısı Murad’ın bârgîrinin alîfî verilmesinin zamânı ise defterden 
ma‘lûm idinüp veresiz.

Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.

Mîrâhûr Ali Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ Hoca hazretleri zimmetinde olan mîrî atlar içün on araba, kendülerin 
atlariçün dahi on beş araba ki cümle yirmi beş araba otluk olur, mîrî arabalarla 
getürdesiz.

Tahrîren fî 11 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 18]

Nişân-ı hümâyûn yazıla ki

İşbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân kulum Abdi zîde kadruhû yarar, ehl-i 
kalem, her vechile maslahat uhdesinden gelür kimesnedir ve Manisa kazâsına 
tâbi‘ Yengi nâhiyesinde Durudlu ve tevâbi‘i olan hâslarımun kâtibi olmama-
ğın kâtib nasb edüp bu berât-ı hümâyûnu verdim ve buyurdum ki, varup zikr 
olan hâslaruma kâtib olup vâki‘ olan mahsûlâtı toprak kadısı ve emîn kulum 
ve âmiller ma‘rifetleriyle rûz be-rûz müfredâtla defter edüp ve toprak kadısı 
dahi kendi cânibinden müstakıl defter etdirüp defterden hâric nesne koma-
yalar ve hâsıl olan akçanın kîsesin kâtib ve âmiller mühürleyüp eğer emîn ve 
kâtib ve âmillerdir birbiri ma‘rifetsiz iş etmeyüp ve toprak kadısı dahi hiçbirine 
müstakıl maslahat gördürmeye, her kim muhâlefet eder ise yazup kapuma arz 
eyleyesiz, mâdâm ki mezkûr kulum emânet ve istikāmet üzere edâ-i hıdmet 
edüp kusûr komaya, kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmayup dahl u ta‘arruz kılmaya 
ve mezkûr hâslarım re‘âyâsı bunu kendülere kâtib bilüp kitâbete müte‘allık 
umûrda mürâca‘at mezbûra edeler, sözünden tecâvüz eylemeyeler ve ulûfesin 
kemâkân bölüğüyle alup mutasarrıf  ola, şöyle bileler deyü.

Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.
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Manisa kadısına ve za‘îmine tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda Manisa’da otluk arabaları öküzlerine Manisa müddüyle [ ] 
müd çavdar ve [ ] müd burçak ve [ ] müd alef  ve Rumili çiti ile seksen çit 
saman hâcet ve lâzım olduğun arabacıbaşı Ivaz arz eylemeğin gulâm-ı sultânî 
gönderildi. Vardukda sen ki za‘îmsin, ol mikdâr kile yemin ve samanın akçasın 
zabt etdüğün mâl-i mîrîden ta‘cîl ale’t-ta‘cîl Kadı Efendi’ye teslîm edüp ve siz 
ki kadısız, zikr olunan yemi ve samanı taht-ı kazânda bulunan yerlerden narh-ı 
rûzî üzere alıverip münâsib yerde der-anbâr etdiresiz ve akçasın kendi elünle 
sâhiblerine mukaddem teslîm edüp kimesnenin bir akçasın ketm etdirmeyesiz 
ve Çiftçilü nâm karyede bir hâlî kârbânsarây olup âyende ve revende konma-
yup öküzler kışlamağa kābil imiş, göresiz eyle ise münâsib gördüğünüz üzere 
öküzleri anda kışlamağı mukarrer edesiz ve illâ bir âhar münâsib yer gözedesüz 
ve bu bahâne ile müslimânlara zulm ü te‘addî etdirilmeye, ihtimâm eyleyesiz.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 19]

Marmara kadısına hüküm yazıla ki

Bundan akdem merhûm Hoca’nın Karacadağ dimekle ma‘rûf  koruluğun 
yavası ve kaçgunu husûsun kadı-i sâbık Akhisar ve Ilıca kadılarıyla arz eyle-
düklerinde zamânında kabûl, mülk-i mezbûr zâbitlerin mülknâme ve vilâyet 
defterleriyle bunda gönderesiz deyü hükm-i şerîf-i vâcibü’l-ittibâ‘ım gönderil-
dikde, mülk-i mezbûr zâbitlerindan Üveys mülknâme-i hümâyûn ve hükm-i 
şerîf  getürüp görüldükde mezbûr mülkün yavasına ve kaçgununa kimesne 
dahl eylememek üzere mukayyed bulunmağın emîn kulumu ve âmillerin dahl 
etdirmeyesiz deyü hükm-i şerîfim verilmişdi. Hâliyâ anda Yava ve Kaçgun 
mukāta‘ası âmilleri Ömer ve Süleyman dahi kapuma gelüp müteveffâ-yı 
mezbûrun anda Köpeklü nâm mülk karyesi toprağında ve mezbûr koru sı-
nurunda mülk-i mezbûr ra‘iyyeti olanlar dutdukları yavayı ve kaçgunu mülk-i 
mezbûr zâbitleri ve âmilleri alıgelüp âhar re‘âyâ duttukları yavayı ve kaçgunu 
kazâ-i mezbûrda yava ve kaçgun âmilleri alıgelmişdir deyü bildirüp dergâh-ı 
mu‘allâdan verilen kānûnnâme-i sultânîde zikr olan yava ve kaçgun husû-
sunda olugeldüğü üzere amel olunmak mer‘îdir deyü mukayyed bulunup ve 
livâ-i Saruhan’ın yavası ve kaçgunu Foça-i Atîk ve Cedîd ve kurâ-yı Şabhâne 
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ve Yörükân-ı mîr-i mîrândan gayrısı defter-i cedîdde bir kalem yazılmışdır. 
Nihâyet mülk-i mezbûr zâbiti mezkûr Üveys’e18 mülknâme-i hümâyûn ve 
hükm-i pâdişâhî mûcebince hükm-i şerîfim verildi. İmdi buyurdum ki, hükm-i 
şerîfim ile mezbûrân âmillerün havâlesi olan kulum Kılıç vardukda kadîmden 
olugeldüğü üzere amel edüp mezbûr karye-i Köpeklü ve Karacadağ Korusu 
sınurunda mezbûr mülkün re‘âyâsı dutdukları yava ve kaçgundan gayrı sâir 
re‘âyâ dutdukları yavayı ve kaçgunu tahvîl târîhinden berü her kimlerde ise 
min-ba‘d vâki‘ olanın dahi bile âmillerün borçlariçün zabt ve defter etdiresiz, 
bu bâbda kapuma tekrâr şikâyete gelmelü eylemeyesiz, kimesne hilâf-ı şer‘-i 
kavîm ve kānûn-ı kadîm ve mugāyir-i defter iş etdirmeyesiz, memnû‘ olmayanı 
ve muhtâc-ı [arz olanı] yazup arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 20]

Küre-i ma‘mûre kadısına hüküm yazıla ki

Bundan akdem anda hâssa mukāta‘âtıma emîn olan kulum Mansur’un 
zamân-ı emânetinden ba‘zı âmillerde bâkī göstermeğin defter olunup tahsîli 
içün hükm-i şerîfim gönderilmişdi, tahsîl olunup gelmedüğü ecilden tekrâr def-
ter olunup nişânlanup kulum [ ] ile gönderildi. Buyurdum ki, hükm-i şerîfim 
ile vardukda mezkûr defterde bâkī kayd olunan âmilleri getürdüp ve sicillâta 
nazar edesiz, üzerlerine yazılan bâkīleri virdüklerine ellerinde herbirine ay-
nıyla sahîh hüccetleri ve sicill sûretleri veyâhûd mezbûr kulumun mührüyle 
temessükleri ve cevâb-ı şer‘îleri yoğsa te‘allül etdirmeyüp ta‘cîl ale’t-ta‘cîl rızık-
larından ve esbâblarından satdırup vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl 
etdirüp tekrâr hükm-i şerîfim varmağa muhtâc etmeyesiz.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.

Tire kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda Uşak-pınarı ve Selman-arkı nâm hâssa çeltükçülerün harklarına 
kurbunda ba‘zı kurâ halkının su sığırları, sâhibleri zabt eylememek ile gelüp 

18 Metinde “İdris’e” şeklinde yazılmıştır.
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harkın içine yatup suyun be-gāyet taşırup ve içüp zarar u ziyân ederler deyü 
emîn olan gulâm-ı sultânî Mansur i‘lâm eyledi. İmdi bu bâbda ol kurâ halkına 
muhkem tenbîh ve yasağ edesiz ki, su sığırların ve sâir davarların zabt u hıfz 
edüp mîrî [çeltüğün] suyuna zarar etmeyeler ve etdirmeyesiz, zarar ederlerise 
ve eylemişlerise şer‘le zararların tazmîn etdirüp ve kendülerin muhkem ve 
müntehâ haklarından geldiresiz ki, sâirlerine mûcib-i ibret ve nasîhat ola.

Tahrîren fî 6 Cumâde’l-âhir sene 954.

Vilâyet-i Rumili ve Anadolu kadılarına ve iskele ve geçüdler emînlerine hüküm 
yazıla ki

Hâliyâ Kastamonu’da hâssa-i hümâyûnum içün ba‘zı bakır-âbâd iş işlenmek 
içün kulum [ ] akça ile gönderildi. Buyurdum ki, gelürken ve giderken her 
kangınızın taht-ı kazâsına dâhil olur ise gice ile konaklarda beklendirüp ve 
gönderüp mahûf  ve derbend olan yerlerde âdemler koşup bir kadılıkdan bir 
kadılığa ulaşdırasız nev‘an zarar gelmekden hazer edesiz ve ma‘berlerde ve 
iskelelerde ve geçüdlerde gümrük ve geçüd hakkı taleb eylemeyüp ve aldırma-
yasız, memnû‘ olmayanı yazup kapuma arz eyleyesiz.

Tahrîren fî 6 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 21]

Adala kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda hâslar za‘îmi olan gulâm-ı sultânî Nurullah zîde kadruhû gelüp 
nefs-i mezbûrede bir ra‘iyyet fevt olup evlâd-ı zükûrı kalmayup oğlu oğlu kalup 
yerin tapuya vermeğe mâni‘ olurlar ve Çarna nâm karyede ba‘zı müsellemler 
hâssın yerlerin kendi yerlerine zabt edüp öşrün alurlar, bâ-vücûd kendülere 
defterde yazılandan ziyâde yerleri vardır deyü bildirdi. İmdi göresiz, ol ki-
mesnenin evlâd-ı zükûrı kalmayup oğlu oğlu kalmış ise kānûn üzere tapuya 
müstahıkk olur, oğlu oğlu virdüğü tapuyla kabûl eylemez[se], âhara tapuya 
verdiresiz, zîrâ dergâh-ı mu‘allâdan verilen kānûnnâmede oğlu oğluna yer in-
tikāl eder deyü mukayyed değildir ve ma‘mûl-i nâs dahi değildir ve piyâdelerin 
defterlerine nazar edesiz, kendülere defterde yazılandan zâyid hâssın sınu-
runda yerler tasarruf  ederlerise amel hâss hâs içün zabt etdiresiz ve mezbûr 
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Çarna’da harâclu yer mukayyed değildir, ba‘zı yerlerde zirâ‘at olunan tereke-
nin öşrü taleb olundukda harâcludur ve harâc veregeldik derler imiş, te‘allül 
etdirmeyüp öşrlerin aldırasız ve harâclu yer mukayyed olmuş ise nişânlu defter 
gönderilmişdir, andan dahi ma‘lûm idinesiz.
Tahrîren fî 6 Cumâde’l-âhir sene 954.

Tire ve Birgi müfettişine ve nefs-i Tire za‘îmi Sadi’ye tezkire yazıla ki

Nefs-i Tire niyâbeti sene 953 Rebi‘u’l-âhirinin on dokuzundan üç yıla yüz 
seksen bin akçada iken işbu İslam bin Mustafa sâbıkā mübâşir olanlarun 
kıstü’l-yevmleri alınmak şartıyla üç bin akça ziyâde edüp zarar-ı mâla yarar 
kefîller vereyin dedi, göresiz sicillâtda dahi ziyâde değil ise ve dahi ziyâde ile 
kabûl eder kimesneler yoğsa mezbûrun kānûn üzere yarar kefîller alup mü-
zekkîleriyle sebt-i sicill edüp sûretin imzâlayup bu cânibe gönderesiz, ammâ 
alınan kefîller müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardın[dan] yazılmış ve âhar 
âmile kefîl olmuş olmaya, hazer edesiz.
Tahrîren fî 9 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 22]

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Taht-ı niyâbetinde Yengi ve Azizlü ve Gelenbaba âmillerinin bekāyâsı tahsîli 
içün Mansur nâm kul gönderilmişidi, âmillere te‘addî vardır denilmeğin, hâ-
liyâ gulâm-ı sultânî Ahmed havâle ta‘yîn olup ve bekāyâ defteri tekrâr yazılup 
gönderildi. Vardukda mezbûr Mansur’u elinde olan akça ile ve defter ve âmil-
ler âdemleriyle koşup bunda gönderüp havâlelik hıdmetin mezkûr Ahmed’e 
etdiresiz ve Azîzlü âmilleri Ahmed’e ve Nebi’ye havâlesi tahvîllerin emîn ve 
mübâşir olanlarun teftîşleriçün hükm-i şerîf  verilüp mezkûr Ahmed mübâşir 
ta‘yîn olunmuşdur, hükm-i şerîf  mhucebince amel edesiz ve Mahmud suba-
şının oğlanları bedel-i öşür aldılar deyü âmiller i‘lâm eylediler, göresiz vâki‘ 
ise aldıkları yemliği mezkûra zabt etdiresiz, zimmetlerinde olan mâl-ı mîrîyi 
vermekde âciz olanları kayd [u] bendile gönderesiz.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.
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Hâssa harc emîni Seydi Gâzi’ye tezkire yazıla ki

Hâliyâ gulâm-ı sultânî Üstad [ ] gönderildi. Vardukda hamamın odun ve 
nâ-tamâm yerlerin mezbûr ma‘rifeti ve mübâşeretiyle itmâm etdiresiz, harc-ı 
gabndan ve isrâfdan hazer edesiz.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.

Ayasuluğ ve Tire kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ anda ba‘zı hâslarım emîni olan kulum Mansur zîde kadruhû kapuma 
gelüp sene 950 Zilhiccesinin on yedisinden berü ba‘zı tapuya müstahıkk yerleri 
âmiller benüm ma‘rifetimsiz gabn-ı fâhiş ile eksüğe tapuya vermişlerdir. Hâliyâ 
dahi ziyâde ile kabûl eder kimesneler vardır deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, 
hükm-i şerîfim ile mezbûr kulum vardukda her biriniz taht-ı kazânızda göresiz, 
mezbûr kulumun dedüğü yerler târîh-i mezbûrdan berüde tapuya müstahıkk 
olup tapuya verilelü on yıl ve dahi ziyâde olmayup tapuya alanlar üzerlerine 
emlâk ihdâs etmeyüp gabn-ı fâhiş ve muvâza‘a ile eksüğe tapuya verilüp [eksik] 
evvelki hâli üzere olup onun on birden ziyâde ile kabûl eder kemesneler var ise 
ziyâde ile tâlib olanlara tapuya verdiresiz, kimesneye hilâf-ı şer‘ u kānûn te‘al-
lül ve nizâ‘ etdirmeyesiz, zulm ü te‘addî olunmakdan hazer ve ihtirâz eyleyesiz, 
şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 23]

Nişân-ı hümâyûn yazıla ki

İşbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân kulum Celal zîde kadruhû yarar ehl-i 
kalem her vechile maslahat uhdesinden gelür kimesnedir dinilüp ve Çeşme 
kazâsına tâbi‘ Emirdoğan ve Zeytun-önü ve anlara tâbi‘ hâslarumun kâtibi 
olmamağın kâtib nasb edüp bu berât-ı hümâyûnu verdim ve buyurdum ki, 
varup zikr olan hâslaruma kâtib olup vâki‘ olan mahsûlâtı toprak kadısı ve 
emîn kulum ve âmiller ma‘rifetleriyle rûz be-rûz müfredâtla defter etdirüp ve 
toprak kadısı dahi kendi cânibinden müstakıl defter etdirüp defterden hâric 
nesne komayalar ve hâsıl olan akçanın kîsesini kâtib ve âmiller mühürleyüp 
eğer emîn ve kâtib ve âmillerdir birbiri ma‘rifetsiz iş etmeyüp ve toprak kadısı 
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dahi hiç birine müstakıl maslahat gördürmeye, her kim muhâlefet ederise ya-
zup kapuma arz eyleyeler, mâdamki mezkûr kulum emânet ve istikāmet üzere 
edâ-i hıdmet edüp kusûr komaya, kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmayup dahl ü ta‘ar-
ruz kılmaya ve mezkûr hâslarım re‘âyâsı bunu kendülere kâtib bilüp kitâbete 
müte‘allık umhurda mürâca‘at mezbûra edeler, sözünden tecâvüz etmeyeler ve 
ulûfesin kemâkân bölüğüyle alup mutasarrıf  ola, şöyle bileler.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.

Manisa ve Nif  kadısına tezkire yazıla ki

Kazâ-i Manisa’ya tâbi‘ Ellici Hâneleri mukāta‘ası sene 953 Zilhiccesinin on 
yedinci gününden üç yıla âmil uhdesinde dört yüz yirmi bin akçada iken çavuş-
lar zümresinden Ahmed Çavuş gelüp otuz bin akça ziyâde edüp ve kānûn üze-
re zarar-ı mâla yarar kefîller vereyin dedüğü ecilden gulâm-ı sultânî sahrâ-yı 
Manisa za‘îmi Mahmud Çavuş zîde kadruhû ile gönderildiler, varduklarında 
göresiz, dahi ziyâde ile kabûl eder kimesneler yoğsa otuz bin akçalık yarar 
kefîllerin alup müzekkîleriyle sebt-i sicill edüp sûretin ihrâc edüp imzâlayup 
bu cânibe gönderesiz ki mukāta‘a defterine kayd oluna ammâ alınan kefîller 
müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından yazılmış ve âhar âmile kefîl olmuş 
olmayup ve kefîl oldukları mâla kādir olalar, müzekkî ile yazup gönderesiz.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.

Durudlu âmili Kara Hasan’a tezkire yazıla ki

Kastamonu’dan bakır âbdânlıkları getirmeğe giden Hurrem nâm kula 
bekāyândan on iki bin akça verip geldüğünde tahvîl etdiresiz.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 24]

Homa ve Uluborlu kadılarına bir yağ hükmü yazıla ki

An-yed-i Kemâl

Be-ulûfe ki, âverden-i defter vilâyet, fî m.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki
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Bundan akdem sa‘âdetle Bozdağ cânibine teveccüh olunmalu oldukda tahvîl-i 
ûlâda nefs-i mezbûre mukāta‘âtına za‘îm ve âmil olanların bâkīleri defter olu-
nup Hüseyin Çavuş havâle konulmuşdu. İmdi tezkire vardukda göresiz, şim-
diye değin kimlerden ne mikdâr akça tahsîl olunup ve her birinden ne kadar 
akça alınmışdır ve tahsîl olunan akçalar ne mahalle sarf  olunmuşdur ve elân 
mevcûdu ne mikdârdır ve cümle tahsîl olunmamasına sebeb nedir, mufassal 
ve meşrûh defter edüp imzâlayup bu cânibe gönderesiz ve yazup bildiresiz 
ve bâkī kalan akçaları dahi her kimlerde ise ta‘cîl ale’t-ta‘cîl rızıklarından ve 
emlâk [u] esbâblarından tahsîl etdiresiz ve tahvîl-i cedîdde kıstü’l-yevm îcâb 
eden mukāta‘âtı dutan âmillerin altışar aylık yevmü’l-kıstların ve fazlaları var 
ise fazlaların mezbûr Hüseyin Çavuş’a tahsîl etdiresiz ve masrafa sarf  olunmuş 
ise ne mahalle sarf  olunmuşdur, yazup bildiresiz.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Anda Yengi nâm karyede defter-i cedîdde sülüs virür ortakçılar olmağın tahvîl-i 
ûlâda hükm-i şerîf  verilmişdi ve ba‘dehû tezkire gönderilmişdi, mezbûr hâss 
re‘âyâsı sulh eylemek isterlermiş. İmdi mâl-i mîrîde sulh makbûl değildir, ge-
rekdir ki, hükm-i şerîf  ve defter mûcebince sülüs hisselerin te‘allül etdirmeyüp 
havâle Ahmed’e ve emîn Mahmud’a tahsîl etdiresiz, sulh ederiz dedüklerine 
amel etmeyesiz.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.

An-yed-i Kemâl

Ulûfe havâle reft, fî m.

Ta[r]haniyat nâibine tezkire yazıla ki

Nefs-i mezbûre ve nevâhî hâsların iltizâm eden Mustafa Çavuş anda gideli zabt 
etdüğü akçaları ve mukāta‘âtın zâbitleri sicillerin gönderdüğü ecilden gulâm-ı 
sultânî gönderildi. Vardukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr ü tevakkuf  etdirmeyüp 
göresiz, mukāta‘âtın her biri kimlere ve niceye mukāta‘aya verilmişdir ve kefîl-
leri kimlerdir, ta‘cîl ale’t-ta‘cîl sûretlerin ihrâc etdirüp imzâlayup ve hâsıl olan 
akça ile emîn-i mezbûr ve kâtib-i mezkûr kuluma koşup bu cânibe gönderesiz, 
aslâ te’hîr etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.
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[s. 25]

Çeşme kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda Hereke nâm hâslara âmil olan Bedir Fakih südde-i 
sa‘âdetime gelüp mukaddemâ nâzır olan Evran oğlu Kasım’ın ve oğullarının 
ve kullarının mezbûr hâslar sınurunda zirâ‘at olunan yerlerinden ve öşür ve 
resm-i zemîn mukābelesinde mukāta‘a alınmaz, incir bağçelerinin kadîmden 
öşrü alınagelüp zirâ‘at olunur harîmlerinden resm-i zemîn taleb etdüğümde 
te‘allül edüp mülkiyet üzere zabt etdüğümüz eşcâr-ı müsmire arasıdır deyü 
cevâb ederler deyü bildirdi. İmdi şol yerlerin zirâ‘at olunup öşrü alına gerek 
ise içinde mülk meyve ağaçları olsun resm-i zemîn alınmak kānûndur, eşcâr-ı 
müsmire arasıdır dimek söz olmaz, nihâyet meyve ağaçları mülkdür ve hâss 
olup su basup yine bitüp ve her yıl zirâ‘at olunur yerlerden iki dönüme bir akça 
ve mutavassıtu’l-hâl yerlerden üç dönüme bir akça ve ednâ yerlerden dört dö-
nüme beş dönüme bir akça resm-i zemîn alınmak kānûndur ve hâs yerlerden 
yetmiş seksen dönüm ve mutavassıtu’l-hâl yerlerden yüz dönüm ve ednâ yer-
lerden yüz otuz ve yüz elli dönüm yer bir çiftlik i‘tibâr olunmuşdur ve hatevât-ı 
mütefârika ile tûlen ve arzan kırk hatve yer bir dönümdür, buyurdum ki hükm-i 
şerîfim ile [ ] vardukda vech-i mezbûr üzere amel edüp mezkûr Kasım’ın 
ve oğullarının ve tevâbi‘inin ellerinde zirâ‘at olunup a‘şârı alınan ra‘iyyetlik 
yerlerinden sene 950 Zilhiccesinin on yedisinden berü resm-i zemînin a‘lâ ve 
evsat ve ednâ i‘tibârınca mecâl vermeyüp zabt ve defter etdirüp eşcâr-ı müsmi-
re arasıdır dedüklerine amel etmeyüp tekrâr hükm-i şerîfim varmağa muhtâc 
etmeyesiz, temerrüd eder ise yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Bu senede taht-ı kazânızda mîrî içün otluk biçilen çeltükleri göresiz, kimesne-
nin mer‘âsı değil ise Kiriş korucusu Bali’ye korutdurasız, eğer mer‘â ise dahi 
mer‘â sâhiblerinin rızâları olur ise korutdurasız ki hem mîrî davarlar ve mer‘â 
sâhiblerinin davarları yürüye.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.
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[s. 26]

Mîrâhûr Hızır Ağa’ya ve arpa emînine tezkire yazıla ki

Sâbıkā [ ] re’s bârgîrler olup sarrâclar ve gayrılar kendi kolaylarına kullanup 
ve gayrılara verip zâyi‘ eylemişler denilmeğin, siz ki, arpa emîni ve kâtibsiz, 
yoklayup mevcûd ve gayr-i mevcûdun ale’l-infirâd mufassal defter etdiresiz 
deyü emr olunmuşdu, defter edüp getirmedüğünüz sebebden mes’ûl olup du-
rursuz, imdi bir an ve bir sâ‘at te’hîr etmeyüp cümleniz bir yere cem‘ olup ibti-
dâ-i târîhden berü teftîş edüp göresiz, asılda olan bârgîrlerden gayrı sonradan 
defe‘âtle ne kadar bârgîr alınmışdır ve asıldan ve sonra alınanlarun her biri 
nice olmuşdur ve elân mevcûd ne kadar bârgîrler vardır, mevcûdun ve gayr-i 
mevcûdun müfredâtla mufassal ve meşrûh defter edüp ve alınacak bârgîrleri 
alup ve alınmayacakları kimlerde ise işâret eyleyüp defterin bir sûretin müh-
rünüz ile bu cânibe gönderüp bir sûretin hıfz edesiz ve min-ba‘d bu cânibden 
tezkire varmayınca kimesneye bârgîr vermeyesiz, emr-i şerîf  bunun üzerinedir, 
imtisâl edüp ihmâl eylemeyesiz.

Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.

Matbah emînine ve kâtibine tezkire yazıla ki

Nakkāş Ali’ye ba‘zı münakkaş tabaklar harcı içün yüz yirmi akça verip defteri-
nize kaç tabak ise yazasız.

Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda hâslarım emîni Ca‘fer gelüp Salur nâm hâssa karyeyi Teğlenci 
(?) Seyyid Ahmed nâm kimesneye meclis-i şer‘de ibtidâ-i târîhden üç yıla otuz 
üç bin akçaya mukāta‘aya vermişdim, mezbûr [eksik] verildi deyü da‘vâ eder 
deyü bildirdi. İmdi göresiz, mezbûr Seyyid Ahmed mukāta‘a-i mezbûru mec-
lis-i şer‘de tav‘an almış ise amel etmeyüp işi sürdüresiz gaybet edüp ele girüp 
mümkin olmaz ise kıbel-i şer‘den mezbûr Seydi Ahmed yerine vekîl nasb edüp 
işi emîn ve kâtib ma‘rifetleriyle zabt ve defter etdiresiz.

Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.
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[s. 27]

Mîrâhûr Hızır Ağa’ya, buğday getirmeğe giden etmekçi Yusuf ’a bir bârgîr 
veresiz deyü âdet üzere tezkire yazıldı.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.

Manisa kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ kapuma mektûb gönderüp Kiriş korusu dimekle ma‘rûf  koruya korucu 
ta‘yîn olunan Bali gelüp meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm edüp sene 954 Cumâ-
de’l-ûlânın yirmi üçüncü gün[ü] mezkûr koru sınuruyla yaylak sınurunda 
ihrâk vâki‘ olup bir hafta mikdârı yanup söndürmeğe mecâl olmadı dedikde 
mezbûr koruya karîb ehl-i kurâdan ba‘zı müslimânlar getürdilüp keyfiyet-i 
ihrâkdan suâl olundukda bilür kimesne bulunmayup hemân koru sınuruyla 
yaylak sınuru mâbeyninde ateş zâhir olup ihrâk eden kimdir ve ibtidâ-i ihrâk 
ne keyfiyet üzere oldu bilmezüz deyü haber verilmeğin şol ki vâki‘ hâldir, mez-
bûr Bali talebiyle arz olundu deyü bildirmişsiz. İmdi buyurdum ki, hükm-i 
şerîfimle vardukda bu bâbda mazanna ve müttehem olan kimesneleri ve sâir 
ihzârı lâzım olanları getürdüp ehl-i vukūf  ve bî-garaz müslimânlardan hakk 
üzere teftîş edüp göresiz, mezbûr korunun ihrâkına sebeb olanlar kimler idüğü 
sâbit ve zâhir olur ise yarar kefîllere verip, kefîle kādir olmazlar ise ki şer‘le habs 
lâzım gele habs edüp kazıyyeyi vukū‘u üzere yazup arz eyleyesiz, ammâ hîn-i 
teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan ve müslimânlara şer‘-i şerîfe 
muhâlif  zulm ü te‘addî olunmakdan be-gāyet hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ 
olasız, kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyesiz, muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.

Mîrâhûr Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Nakkāş Ali’ye Manisa’ya varmak içün bir bârgîr veresiz, vardukda gerü gelür 
âdemle göndere.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.
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[s. 28]

Karahisar-ı Sâhib kadısına ve anda hâslar emîni Veli’ye tezkire yazıla ki

Dîvân-ı hümâyûnda üzerine akça serilüp vezn olunmak içün senün kırmızı 
kîçe lâzım olmuşdur. Anda bulunan yerlerden değer bahâsıyla alup bu cânibe 
gönderesiz ve akçasın, sen ki emînsin, kadıya verip ve siz ki kadısız alup kendi 
elünüzle sâhiblerine kîçeyi almazdan mukaddem veresiz.
Tahrîren fî 8 Cumâde’l-âhir sene 954.

Ilıca kadısına tezkire yazıla ki

Hâssa atlara otluk taşımak içün deve lâzım oldukda sâhibler[i] biz harman 
çekerüz deyü te‘allül eyledüklerin nâibin arz eylemiş. İmdi kirâyla ne kadar 
deve ve araba lâzım olur ise ta‘cîl ale‘t-ta‘cîl bulup otluğu taşıtdırup ücretlerin 
veresin, harman çekerüz dedüklerine amel eylemeyesiz.
Tahrîren fî 10 Cumâde’l-âhir sene 954.

Adala kadısına hüküm yazıla ki

Bu senede taht-ı kazâna âdet-i kadîme üzere akça ile iki bin kile arpa salındıkda 
bulunmaz deyü i‘lâm olunmuşdu. Hâliyâ bu cânibe ehl-i vukūfdan ba‘zı kimes-
neler gelüp anda ba‘zı nâhiyelerde arpa ele girer deyü bildirmeğin buyurdum ki, 
hükm-i şerîfimle kulum [ ] vardukda onat vechile tetebbu‘ etdirüp taht-ı kazân-
da her kanda arpa bulunur ise Manisa kilesiyle bin kile arpayı sâbıkā gönderilen 
hükm-i şerîfim mûcebince salup ve defter etdirüp imzâlayup kapuma gönderesiz 
ve akçaların emîn kulumdan alup kendi elünle mukaddem sâhiblerine verip 
kimesnenin bir akça ve bir habbesin ketm etdirmeyesiz ve bu bâbda kimesneye 
hilâf-ı emr u kānûn zulm ü te‘addî olunmakdan hazer edesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 10 Cumâde’l-âhir sene 954.

Nif  kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ şöyle istimâ‘ olundu ki, anda nefs-i Nif ’de Memi nâm kimesnenin dü-
ğününde on beş nefer kimesneler şürb-ı hamr edüp kadı meclis-i şer‘a getürüp 
let eyledikden sonra kānûn üzere hamr cerîmesi alınmamış. İmdi göresiz, kaç 
nefer kimesne [şürb-ı] hamr edüp ta‘zîr olunmuş ise kānûn üzere cerîmelerin 
aldırasız, aslâ te‘allül etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 10 Cumâde’l-âhir sene 954.
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[s. 29]

Kastamonu kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ hâssa-i hümâyûnum içün ba‘zı evânî-i nühâs hâcet olmağın Küre-i 
ma‘mûreden bakır alınup ve işlenecek âbdânlıklar her biri aynıyla defter 
olunup nişânlanup kulum [ ] gönderildi, vardukda anda üstâdlara ta‘cîl 
ale’t-ta‘cîl işletdirüp kirâ davarlarıyla kapuma gönderesiz ve her cins niceye 
ve ne vechile işlenür ise ale’l-infirâd defter edüp imzâlayup bile irsâl eyleyesiz 
ve kirâsını yazup bildiresiz, bu husûs mühimdir, aslâ te’hîr etdirmeyüp isti‘câl 
üzere işletdiresiz.
Tahrîren fî 5 Cumadevvel sene 954.

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Tiftiklü nâm cemâ‘atden Hüseyin ve Bali nâm kimesneler kapuma 
gelüp pâdişâh-ı âlem-penâh hâslarından Bayramlu, Karacakoyunlu nâm 
yörüklerden olup rüsûm-ı âdiye ve cürm-i cinâyetlerin mezbûr yörükler zâbit-
lerine verdiklerinden sonra yürüdükleri yerlerde âhar havâss-ı pâdişâhî ve 
benüm hâslarım emînleri ve âmilleri ve sancak subaşıları ve toprak sipâhîleri 
ve gayrılar dahl edüp tekrâr rüsûm ve cürm ü cinâyet aldıkların bildirdiler. 
İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûrlar zikr 
olan hâssa yörüklerden olup rüsûm-ı âdiye ve cürm ü cinâyetlerin emînlerine 
ve âmillerine verdiklerinden sonra tekrâr alınduğu vâki‘ ise men‘ u def‘ edüp 
hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter ta‘arruz etdirmeyesiz ve nesnelerin al-
mışlar ise ve alurlar ise gerü alıveresiz, memnû‘ olmayanı yazup arz eyleyesiz, 
ammâ mezbûrlardan biri cürm-i galîz edüp siyâsete müstahıkk olsa ba‘de’s-sü-
bût emînleri ma‘rifetiyle istihkākına göre şer‘le haklarından geldiresiz, hârice 
eylendirmeyesiz ve bedel-i siyâset aldırmayasız, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.

Kâğıd emînine tezkire yazıla ki

Hoca Efendi’nin on nefer Dânişmendlerinin yevmî ikişer akça hesâbı üzere 
yevmiyeleri yirmi ve müşâhereleri, müsterekalarından gayrı beş yüz doksan 
akça olur. Sene 954 Cumâde’l-ûlânın gurresinden berü ve min-ba‘d mâh be-
mâh kâğıd rüsûmundan verip teslîm edesiz, tezkire-i cedîd taleb etmeyesiz.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.
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[s. 30]

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Durudlu re‘âyâsı mâbeyninde tenbîh ve nidâ etdiresiz ki, terekelerin üzerlerine 
kabûl eylemez ise aynıyla harman vaktinde emîn ve âmil ma‘rifetleriyle muh-
kem der-anbâr etdireler, harman vaktinde der-anbâr etmeyüp evlerine iledüp 
tozlu ve mahlût tereke vermek isterler ise kabûl olunmayup narh-ı rûzî üzere 
akçalar alınur, muhkem tenbîh ve yasağ etdiresiz ve müslimânlar yanında nidâ 
olunduğun sebt-i sicill edesiz ki sonra nizâ‘ olundukda mûcebiyle amel oluna.

Tahrîren fî 10 Cumâde’l-âhir sene 954.

Manisa kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Nif  kadısının mâl-ı mîrî husûsunda ihmâli olup senün kemâl-i emâ-
netin ve hüsn-i diyânet ve mâl-i mîrî bâbında sa‘y u kifâyetin izz-i huzûr-ı 
fâyizü’n-nûruma i‘lâm olunmağın buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda bu 
bâbda yarar nâibin ta‘yîn edüp kazâ-ı mezbûrda mâla müte‘allık husûsları 
ma‘an istimâ‘ etdirüp ber-mûceb-i şer‘ u kānûn ve defter ve hazîneme âid 
mâlımı tahsîl etdiresiz, toprak kadısı muhâlefet eder ise yazup kapuma arz 
eyleyesiz, şöyle bilesiz.

Tahrîren fî 10 Cumâde’l-âhir sene 954.

Midillü sancağı beğine ve kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ mahrûsa-i Manisa’da sarây-ı âmiremde müceddeden hammâm yapıl-
masın emr edüp bir yerlerde mermer cüz’i ele girmeğin kapum ağası Hüseyin 
zîdet merâtibuhûnun anda hammâm yapmağiçün yondurduğu mermerler 
bunda binâ olunacak hammâm levâzımı içün gelmek lâzım olmuşdur. İmdi 
buyurdum ki, hükm-i şerîfimle kulum Süheyl Çavuş vardukda bir an ve bir 
sâ‘at te’hîr etdirmeyüp hammâm yapılmasiçün müşârünileyhin yondurduğu 
mermerleri ta‘cîl ale’t-ta‘cîl navlun ile münâsib gemiye tahmîl etdirüp İzmir 
iskelesine gönderesiz ve navlunun yazup bildiresiz ve her birinin tûl ve arzı ne 
mikdârdır ani’l-infirâd defter edüp nişânlayup ve der-kîse edüp mühürleyüp 
bile gönderesiz, bu maslahat mühimdir aslâ te’hîr etdirmeyesiz.

Tahrîren fî 9 Cumâde’l-âhir sene 954.
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Kâğıd emînine tezkire yazıla ki

Hâliyâ sene 954 Cumâde’l-âhirinin evâilinde kazâ-i Tire’den hüküm ihrâc 
eden Mehmed nâm kimesnenin ve sene-i mezbûre Cumâde’l-âhirinin evâi-
linde kazâ-i Manisa’dan hüküm ihrâc eden Hacı Durmuş nâm kimesnenin 
Dürriâhin nâm hâtûnun fakīrü’l-hâl olmağın hükmleri resimleri afv olundu. 
İmdi mezbûrların hükmlerin verip resimlerin taleb etmeyesiz ve defterine kayd 
edüp vakt-i hesâbda mahsûb etdiresiz.

Tahrîren fî 11 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 31]

Ilıca kadısına tezkire yazıla ki

Tahvîl-i cedîdde Ilıca kazâsının mukāta‘ahânelerine âmil olan Kemâl gelüp 
zikr olan mukāta‘ahânelerinin cürm-i cinâyet ve ta‘zîr cerîmelerine ve sâir 
rüsûm-ı bâd-ı hevâlarına toprak subaşısı ve âmilleri dahl ederler dedi. İmdi 
mukāta‘ahânelerinin külliyen bâd-ı hevâlarına toprak subaşısının ve âmilleri-
nin medhali yokdur, aslâ ve kat‘a dahl etdirmeyesiz, bu bâbda nesne almışlar 
ise gerü alıveresiz, cüz’î ve küllî mukāta‘a emînine ve âmiline zabt etdiresiz, 
temerrüd edenleri berâber bu cânibe gönderesiz.

Tahrîren fî 3 Cumâde’l-âhir sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Durudlu hâslarına sâbıkā âmil olan Kara Hasan zimmetinde teslîmâtından 
gayrı hayli mâl-i mîrî olmağın defter olunup nişânlanup gulâm-ı sultânî [ ] 
ile gönderildi. Vardukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr ü tevakkuf  etmeyüp âmil-i 
mezkûrun mezbûr defterde mukayyed olan bâkīsini rızkından ve esbâbından 
ve şer‘le alımlarından, vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından işbu sene 954 
Cumâde’l-âhirinin gāyetine değin tahsîl etdirüp bu cânibe gönderesiz, âciz 
olanları habs etdirüp mâl-i mîrîyi vermeyince ıtlâk etdirmeyesiz.

Tahrîren fî 4 Cumâde’l-âhir sene 954.
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Nif  kadısına tezkire yazıla ki

Anda hâslar emîni Arslan zîde kadruhû ma‘lûm ola ki, hâliyâ mezkûr hâslara 
berât-ı sultânîyle kâtib verilen Mustafa gelüp emîn Arslan ba‘zı [eksik] bana 
defter etdirmeyüp bana kâtib gerekmez, mültezim kimesneyim deyü iltifât 
etmeyüp kitâbete dahl etdirmemek sûretin gösterdi deyü bildirdi. eğer vâki‘ 
ise münâsib değildir, emîn-i mezbûr azl olunmağa değil hakārete müstahıkk 
olmuşdur, ben iltizâmla emînim dimek söz olmaz, mâl-ı mîrî defter ile zabt 
olunur gerekdir ve siz ki kadısız, emîne ve ummâle kâtib ma‘rifetsiz aslâ ve 
kat‘â iş etdirmeyesiz, cüz’î ve küllî her ne vâki‘ olur ise kâtibe defter etdiresiz. 
Emîn-i mezbûr eslemezse yazup arz edesiz ve sen ki Arslan’sın bu asıl vaz‘ 
münâsib değildir, emr-i pâdişâhîye imtisâl eyleyesiz ve emr ve maslahat bir 
dürlü dahi olur ve siz ki kadı efendisiz, müslimânlarun rızâsı olmadan emîne 
ve kâtibe ve ummâle ve gayra yemlik aldırmayasız.
Tahrîren fî 5 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 32]

Tire kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Fota yağhânesine âmil olan Bahşi İsa zimmetinde tahvîl-i sâbıkda ser-
mâyeden on beş bin mikdârı akça olup taleb olundukda ba‘zı zimemdedir ve 
ba‘zısı susama verilüp ve bir mikdâr yağ dahi vardır dedi. Göresiz, mezbûrun 
tahvîl-i sâbıkdan ol mikdâr akçalık zimemi ve susamı ve yağı var ise yazup 
bildiresiz.
Tahrîren fî 11 Cumâde’l-âhir sene 954.

Manisa ve Nif  kadılarına ve anda hâslarım emînlerine hüküm yazıla ki

Hâliyâ hâssa-i hümâyûnum içün bal ve balmumu hâcet ve lâzım olmağın 
kazâ-i Manisa’dan [ ] kantar eyü balı ve [ ] kantar balmumu ve kazâ-i 
Nif ’den [ ] kantar eyü balı ve [ ] kantar balmumu ta‘yîn olunup kulum [ ] 
gönderildi. Buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda siz ki emîn kullarımsız, ka-
dılara bal ve balmumu içün ne kadar akça taleb ederler ise bilâ-te’hîr verip ve 
siz ki kadılarsız, akçayı narh-ı rûzî üzere emîn kullarımdan alup ellerine hüccet 
verip ve taht-ı kazânda ta‘yîn olunan eyü balın ve balmumun bulunan [yerlere] 
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salup ve akçaların kendi elünüz ile mukaddem narh-ı cârî üzere sâhiblerine 
teslîm edüp kimesnenin akçası ketm olunmaya ve etdirmeyesiz. ba‘dehû balı ve 
balmumunu sâhibleri üzerinde koyup ve yâhûd münâsib yerlerde onat vechile 
der-anbâr etdiresiz ve kimlerden ne mikdâr bal ve balmumu alınur ve ne kar-
yelerde sâkinlerdir, ale’l-infirâd defter edüp imzâlayup bu cânibe gönderesiz 
ki sonradan mûcebince getürebile. Ammâ bu bahâne ile müslimânlarun müft 
bal ve balmumları ve akçaları alınup zulm ü te‘addî olunmakdan be-gāyet 
hazer edesiz ve kendin mübâşeret edüp nâiblere i‘timâd etmeyesiz. Üzerinizde 
mühim mîrî maslahat var ise yarar nâibler gönderüp tenbîh eyleyesiz ki ihtirâz 
üzere olalar ve illâ sizden bilinür ve varan kulum ve nâibiniz ve sâir mübâşirler 
hakāret ve siyâset olunurlar, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 11 Cumâde’l-âhir sene 954.

Def‘a Kazâ-i İzmir Def‘a Kazâ-i Ayasuluk Def‘a Kazâ-i Tire
Def‘a Kazâ-i Aydın 

Güzelhisarı
Def‘a Kazâ-i 
Tarhaniyat

Def‘a Kazâ-i 
Güzelhisar

Def‘a Kazâ-i Bozdoğan Def‘a Kazâ-i Kestel Def‘a Kazâ-i Yenişehir
Def‘a Kazâ-i Arpaz Def‘a Kazâ-i Adala Def‘a Kazâ-i Ilıca

[s. 33]

Tarhaniyat nâibine tezkire yazıla ki

Sâbıkā tahvîl-i ûlâda niyâbet âmili olan Receb gelüp orta senenin küp harâcı 
cem‘inin mevsimi geçdikden sonra meyhâne ref‘ olunmuşdu dedükde orta 
senenin küp harâcı nice olmuşdur, ma‘lûm idinüp arz eyleyesiz deyü tezkire 
gönderilmişdi. Hâliyâ hazîne defterlerine nazar olundukda meyhâne ref‘i için-
de iki senenin küp harâcı bile ref‘ olunmuş bulundu. İmdi âmil-i mezbûrun 
havâle Mahmud ile gönderilen defterde mukayyed olan deynin, rızkından ve 
esbâbından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdirüp âciz olur ise zin-
dânda habs edüp mâl-ı mîrîyi vermeyince habsden ıtlâk etdirmeyesiz ve âmil-i 
mezbûrun doksan beş [bin akça] üzere iş üzerinde iken ba‘zı kefîlleri olup bir 
kimesne bin akça ziyâde edüp bir nice günden sonra mezbûr âmil gerü altı 
ziyâde edüp kefîller biz kefîl olmazız deyü kadıya varmayup her biri sükûn 
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üzere olup ve nâib-i sâbık zamânında âmil-i mezbûrun iş elinde iken kefîller 
kefâletden çıkmaz deyü sebt-i sicill olunmuş iken mâl-ı kefâleti vermezler imiş. 
İmdi göresiz, fi’l-vâki‘ kazıyye arz olunduğu gibi ise kefîllerin zimmetlerine 
lâzım olan mâl-ı kefâleti te‘allül etdirmeyüp tahsîl etdiresiz.

Tahrîren fî 4 Cumâde’l-âhir sene 954.

Nişân-ı hümâyûn oldur ki

İşbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân fahrü’l-akrân ulûfecilerimden kulum 
Gökçe Mehmed zîde kadruhû yarar ve ehl-i kalem, her vechile maslahat uh-
desinden gelür kimesnedir denilmeğin, Karahisar-ı Sâhib kazâsında Kazlıgölü 
nâm hâslarıma ve tevâbi‘ine kâtib olan Hızır yerine kâtib nasb edüp bu berât-ı 
sa‘âdet-âyâtı verdim ve buyurdum ki, varup, zikr olan hâslarıma kâtib olup 
vâki‘ olan mahsûlâtı toprak kadısı ve emîn kulum ve âmiller ma‘rifetleriyle 
müfredâtla rûz be-rûz defter edüp ve toprak kadısı dahi kendi cânibinden 
müstakıl defter etdirüp defterden hâric nesne kalmaya ve hâsıl olan akçanın 
kîsesin kâtib ve âmiller mühürleyüp eğer emîn ve kâtib ve âmillerdir, birbiri 
ma‘rifetsiz iş etmeyüp ve toprak kadısı etdirmeye. Her kim muhâlefet eder ise 
yazup kapuma arz eyleye, mâdamki mezkûr kulum emânet ve istikāmet üzere 
edâ-i hıdmet edüp kusûr komaya, kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmayup dahl ü ta‘ar-
ruz kılmaya ve mezkûr hâslarım re‘âyâsı bunu kendülere kâtib bilüp kitâbete 
müte‘allık umûrda mürâca‘at mezbûra edeler, sözünden tecâvüz etmeyeler ve 
ulûfesin bölüğüyle alup kemâkân mutasarrıf  ola, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 3 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

[s. 34]

İzmir ve Tarhaniyat kadısına hüküm yazıla ki

Bundan akdem nevâhî-i Tarhaniyat’da tahvîl-i sâbık âmillerine havâle gönde-
rilen kulum Ahmed Çavuş habsinden Salih nâm medyûn gaybet etdükde mez-
bûr Ahmed Çavuş’a buldurasız deyü tezkire ile gönderilüp vardukda nâibin 
mektûb gönderüp mezbûr Ahmed Çavuş mezkûr Salih’in akçasın alup kaçır-
maduğu mukarrer ve muhakkak oldu deyü bildirmiş. Eyle olsa hâliyâ tahvîl-i 
mezbûrda emîn olan kulum Mustafa Çavuş âdem gönderüp mezkûr Ahmed 
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Çavuş âmil-i mezbûrun akçasın alup gaybet etdirdi ve hem âmilin nefsine kefîl-
leri ve yerinde rızkı, emlâk ve esbâbı vardır deyü bildirmeğin mezkûr Ahmed 
Çavuş havâle olan [ ] ile gönderildi. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda 
mezbûr kulum Ahmed Çavuş ve âmilin kefîllerin getürdüp bu husûsu onat 
vechile teftîş edüp göresiz; âmil-i mezbûrun bulunması ve bulunduğu takdîrce 
her nesi var ise satıldıkdan sonra bâkī kalan mâlımın tahsîli bi-hasebi’ş-şer‘ 
ve’l-kānûn her kime lâzım olur ise teklîf  edüp mâlımı müteveccih olan yer-
lerden bî-kusûr tahsîl etdiresiz. Anda edâsına kādir olmayanları alâkaları kat‘ 
olundukdan sonra mezbûr havâle kulumla mukayyed kapuma gönderesiz, bu 
bâbda tekrâr hükm-i şerîfim varmağa muhtâc eylemeyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 12 Cumâde’l-âhir sene 954.

Gelibolu kadısına ve emînine hüküm yazıla ki

Hâliyâ hâssa otluklarım taşınmak içün Rumili’nden altı çift mikdârı kara sığır 
öküzleri satun alınup gelmek emr eyledim. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim-
le kulum [ ] vardukda ol mikdâr çift öküzleri iskeleden geçürdüp pençik ve 
resm-i geçüd talep etmeyüp ve etdirmeyesiz, memnû‘ olmayanı yazup kapuma 
arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 12 Cumâde’l-âhir sene 954.

[Ticâ]ret hıdmetinde olan müteferrikalardan Ali Çelebi’ye tezkire yazıla ki

Sâbıkā defe‘âtle gönderdüğün kumaşlarun ve gayrın bahâları ve ulûfen hesâb 
ve defter olunup cümle altmış sekiz bin altı yüz doksan beş akça olup bir kîseye 
konulup gulâm-ı sultânî çaşnigîr-i âlem-penâh ve ba‘zı bölük halkıyla gönde-
rildi. Vardukda alup hıfz edesiz.

Tahrîren fî 13 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 35]

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ mektûb gönderüp hüdâvendigâr e‘azzallahü ensârehü bendelerinden 
Sinan Beğ yedinden tezkire-i şerîf  vârid olup mazmûn-ı münîfin fermân olun-
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duğu üzere merhûm müteveffâ Bali Ağa’nın muhallefâtına vasî nasb olunmak 
lâzım olmağın Piri nâm kimesne müteveffânın muhallefâtına kıbel-i şer‘den 
vasî nasb olunup mezkûr Sinan Beğ vasî-i merkūm muvâcehesinde müteveffâ-i 
mezkûrun zimmetinde dört bin yüz beş akça hakkım vardır üsküf  bahâsından 
duyûnuna ifâkat edüp ba‘de’s-sübût müseccel olup müteveffânın muhallefâtın-
dan deyn-i mezkûrun edâsı hüküm olundukda müteveffânın menkūlâtdan olan 
muhallefâtı deyn-i mezkûra vefâ etmeyüp menkūlât bahâsından sâlifü’z-zikr 
Sinan Beğ’e iki bin sekiz yüz yetmiş akça za‘îm Mustafa Çelebi yedinden teslîm 
olup bâkī bin iki yüz otuz beş akça deyni kalup müteveffânın âkârâtdan Boz-
dağ’da mülk dârının bey‘i lâzım oldu. Ümiddir ki, Bozdağ’da olan müteveffânın 
dârı bey‘-i men-yezîd olup niceye çıkar ise bey‘ olunup mezkûr Sinan Beğ’in 
alımına kifâyet eder ise deyn-i mezkûr edâ olup ziyâde eder ise ziyâdesi benim 
içün zabt olunup eğer deyn-i mezkûr kifâyet etmez ise bâkī deyni ne kalur ise 
bunda olan dârı günde ikişer akça icâreye verilüp deyn-i mezkûr edâ oluna ve 
hem Bozdağ’da olan dârın bin akçaya bunda za‘îm Mustafa Çelebi müşterîsi-
dir, dahi ziyâde olur ise [ ] deyü bildirmişsiz. İmdi anda olan dâr-ı mezkûru 
bunda ikişer akça icâreye kabûl eder kimesne yokdur, ammâ âsitâne-i sa‘âdet 
bendelerinden fahrü’l-emâsil arpa emîni zîde kadruhû yevmî birer akça icâreye 
kabûl edüp mezkûr Sinan Beğ’e bâkī kalan deyn-i mezbûr içün bin iki yüz otuz 
beş akçayı vermişdir. Eyle olsa anda ikişer akça icâre ile kabûl eder kimesneler 
var ise verip deyni içün verilen akçayı alup bu cânibe gönderesiz ve bunda olan 
dâr-ı mezkûru za‘îm Mustafa Çelebi’ye bin akçaya veresiz, zîrâ bunda ol mikdâr 
akçaya alur kimesne yokdur, anda dahi ziyâde ile kabûl eder kimesneler yoğise 
mezkûra veresiz, ammâ kazıyyeyi vukū‘u üzere i‘lâm eyleyesiz.

Tahrîren fî 29 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Arpaz ve Bozdoğan hâslarına emîn olan Doymuş’a tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda Köyceğiz perâkendesine âmil olan Ferruhşâd gelüp sene-i sâniye 
kıstından deynim içün ol târîhde emîn olan Doymuş Çavuş’a beş yüz akça 
teslîm eylemişdim deyüp bunda hazîne defterlerine nazar olundukda mah-
sûb olunmuş bulunmadı. İmdi gulâm-ı sultânî Abdi Çavuş vardukda âmil-i 
mezkûrdan ol mikdâr akçayı ala ve kîseyi mezbûr Abdi Çavuş’a teslîm edüp bu 
cânibe gönderesiz. Şöyle ki, cevâbın var ise cevâb gönderesiz, mezkûru tekrâr 
şikâyete gelmelü eylemeyesiz.

Tahrîren fî 3 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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[s. 36]

Gördük kadısına hüküm yazıla ki

İbrahim nâm kimesne kapuma gelüp mukāta‘ahânelerinden [ ] nâm kimes-
nenin oğlu olup kâr u kisbde olmayup dâyimâ mescid ve medrese köşesinde ilm 
talebinde iken emîn ve âmili olanlar karındaşımdan benüm içün yılda on iki 
akça taleb edüp alurlarmış, karındaşım dahi benden taleb eder, hayfdır deyü 
bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûr 
kâr u kisbde olmayup dâyimâ mescid ve medrese köşesinde ilm talebinde olup 
ve bi’l-cümle bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn bundan on iki akça alınmasın îcâb 
eder kazıyye yoğise bundan ve bunun karındaşından hilâf-ı şer‘ u kānûn ve 
mugāyir-i defter nesne taleb etdirmeyesiz, almışlarise alıverip memnû‘ olma-
yanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 12 Cumâde’l-âhir sene 954.

Nişân-ı hümâyûn yazıla ki

İşbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân sipâhî oğlanlarım zümresinden kulum 
Mehmed zîde kadruhû yarar emîn ve müstakīm ve her vechile maslahat 
uhdesinden gelür kimesnedir denilmeğin Nefs-i Manisa Ze‘âmeti’nden ifrâz 
olunan ihtisâb ve bâc-ı bâzâr ve siyâh ve bâc-ı keyl ve bozahâne ve şem‘hâne 
mahsûlâtına emîn nasb edüp bu berât-ı sa‘âdet-âyâtı verdim ve buyurdum, 
varup emîn olup vâki‘ olan mahsûlâtı toprak kadısı ve nâzır ve kâtib ve âmiller 
ma‘rifetleriyle zabt edüp ve kâtibine müfredâtla defter etdire ve toprak kadısı 
dahi müstakıl defter etdire, defterden hâric nesne [eksik] [almaya] ve hâsıl olan 
akçanın kîsesin kâtib ve âmiller mühürleyüp ve eğer emîn ve nâzır ve kâtib ve 
âmillerdir birbiri ma‘rifetinsiz iş etmeyeler ve toprak kadısı [eksik] [etdirmeye] 
mâdâm ki mezbûr kulum emânet ve istikāmet üzere edâ-i hıdmet edüp kusûr 
komaya, kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmaya, dahl ü ta‘arruz kılmaya ve nefs-i 
mezbûre halkı mezbûru kendülere muhtesib bilüp ihtisâba ve gayrı emânete 
müte‘allık umûrda mürâca‘at mezbûra edeler, sözünden tecâvüz etmeyeler ve 
ulûfesin kemâkân bölüğüyle alup mutasarrıf  ola, şöyle bileler.
Tahrîren fî 12 Cumâde’l-âhir sene 954.
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[s. 37]

Adala kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Kılıç nâm âmil kapuma gelüp bundan akdem merhûm Sultân Meh-
med tâbe serâhû zamânında kazâ-i mezbûrda vâki‘ olan Nısf-ı Sipâhîyân 
mukāta‘asın dutup Mahmud nâm sipâhînin tîmâr re‘âyâsının nısf-ı sipâhîyâ-
nın ol târîhde elüme verilen hükm-i şerîf  mûcebince zabt edüp emîne verip 
dahi mîrîye teslîm eylemişdi. Hâliyâ mezkûr sipâhî ol târîhde hükm-i şerîf  
mûcebince mîrîye teslîm olunan akçayı tîmârım serbestdir deyü benden alup 
zulm eylemek ister hayfdır deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle 
vardukda teftîş edüp ve mezkûra ol târîhde verilen hükm-i şerîfe nazar edesiz, 
fi’l-vâki‘ mezkûr sipâhînin nısf-ı sipâhîyân zabtı içün hükm-i şerîf  verilüp ol 
hükm-i şerîf  mûcebince alup mîrîye teslîm olunan nısf-ı sipâhîyânı bundan 
şer‘ u kānûna ve emre muhâlif  taleb eylediği vâki‘ ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı 
şer‘ u kānûn nesne taleb etdirmeyesiz, etmiş ise alıverip memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 29 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Çine ve Bozdoğan kadılarına hüküm yazıla ki

Sâbıkā Dereköyü nâm hâssa karyeme âmil olan Hüseyin ve Süleyman nâm 
kimesne[ler] kapuma gelüp emînimiz olan Abdi Çavuş bizi deynimiz içün habs 
edüp tasarrufumuzda olan penbe ve gayrı tereke zirâ‘at olunmuş yerler ve kurâ 
gabn-ı fâhiş ve ikrâhla satdırup zulm eyledi, hâliyâ akçasın verip şer‘le taleb 
ederiz deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda bu bâb-
da husamâyı berâber edüp hakk üzere teftîş eyleyüp göresiz, fi’l-vâki‘ emîn-i 
mezbûr bunların tereke zirâ‘at olunmuş yerlerin gabn-ı fâhiş ve ikrâhla satmış 
ise alanlara akçaların bunlardan alıverip yerlerin ve terekelerin bunlara zabt u 
tasarruf  etdiresiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer 
edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız, muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyle-
yesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 29 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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Mîrâhûr Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Tarhala kazâsına buğday getürmeğe giden etmekçiler kethudâsı Behrâm’a ve 
bir nefer yoldaşına bârgîr veresiz, geldiklerinde gerü alasız.
Tahrîren fî 7 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 38]

Çeşme kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Dîvâne Hamza nâm kimesne kapuma gelüp bundan akdem Kösederesi 
nâm mukāta‘aya Bayezid ve Hüseyin nâm kimesnelerle şerîk olup sonradan 
Arzuman ve Hüseyin ve Süleyman nâm kimesneler sekiz yüz akça ziyâde 
eyledüklerinde sonra ben anlara şerîk ve işe mübâşir olmayup deryâ seferine 
gitmişdim. Hâliyâ mezbûrûn Arzuman ve Hüseyin ve Süleyman sen bizüm 
şerîkimizsin deyü kesrlerin bana bile çekdirmek istediler, hayfdır deyü bildirdi. 
İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile havâle olan kulum vardukda göresiz, 
fi’l-vâki‘ bu mezkûrûn kimesnelerle mukāta‘aya şerîk ve mübâşir olmayup ve 
bi’l-cümle ber-mûceb-i şer‘ u kānûn bundan mâl-ı şirket taleb olunmasın îcâb 
eder sebeb-i âhar yoğise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn mâl-ı şirket taleb 
etdirmeyesiz, alınmış ise alıverip memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz.
Tahrîren fî 13 Cumâde’l-âhir sene 954.

Tarhaniyat nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ mektûb gönderüp mukāta‘a-i pâre-i orman deştibâniyesi nefs-i mez-
bûre za‘îmi Nazar, hızâne-i âmire defterine deştibâniye-i Hisarlık deyü kayd 
eyledüp zikr olan pâresi nevâhî-i Tarhaniyat’a tâbi‘ olup zabt olugeldüğü 
a‘yân-ı vilâyetden ehl-i vukūf  müslimânlar haber verdiklerinde mezbûr Mus-
tafa Çavuş talebiyle arz olundu deyü bildirmişsiz. İmdi mezkûr deştibâniye 
mukāta‘asın her kim sürmüş ise zimmetine lâzım olan kıstın anda havâle olan 
Mahmud mübâşeretiyle [rızkından] ve esbâbından satdırup tahsîl etdirüp bu 
cânibe gönderesiz, her kimin deynine [eksik] lâzım ise mahsûb ola, bu bâbda 
tekrâr tezkire varmağa muhtâc etmeyesiz.
Tahrîren fî 13 Cumâde’l-âhir sene 954.

186 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



Manisa kadısına ve nâzırına ve za‘îmine hüküm yazıla ki

Anda fevt olan kazgancının mîrîye evânî-i nukreden ve gayrıdan deyni vardır, 
müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtın defter etdirüp satılması lâzım olanları 
satdırup, satılmayanı akçasıyla hıfz etdiresiz ve ne kadar nesnesi defter olup 
ve bey‘ olunur ise defterin bu cânibe gönderesiz gabn-ı fâhiş ile eksüğe verdir-
meyesiz.
Tahrîren fî 15 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 39]

Birgi kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ şöyle istimâ‘ olundu ki, kazâ-i mezbûrda hâslar emîni ve kâtibi ve âmil-
leri bir nice nefer âdemleriyle harmanları üzerine ölçmeye varduklarında emîn 
ve kâtib ve âmil ve kileci ve kesimci ve hıdmetkâr ve gayrı yemlik deyü harman-
dan harmana müslimânlarun rızâsı yoğiken tereke cem‘ eyleyüp zulm ü te‘ad-
dîler ederlermiş. İmdi beyne’n-nâs tenbîh ve nidâ etdiresiz ki, müslimânlarun 
rızâsı olmadan yemlik alınmaya ve aldırmayasız, almışlarise ki sâhibleri taleb 
ede alıveresiz, her kim eslemez ise yazup arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 29 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Bu hüküm tekrâr yazıldı.

Çine ve Bozdoğan kadılarına hüküm yazıla ki

Bundan akdem Çine kazâsına tâbi‘ Dereköy nâm hâssa karyem âmili olan 
Hüseyin hâliyâ kapuma gelüp zamân-ı mübâşeretimde emînim olan Ahmed ve 
Doymuş Çavuş’a teslîm eylediğim akçaları benden sonra âmil olan Mahmud 
ve Mehmed tekrâr alup hayf  eyledi, yerlü yerinden hesâbım görülüp ziyâde 
alınan hakkımı taleb ederin deyü bildirüp ve bunda hazînem defterlerine na-
zar olundukda âmil-i mezbûrun mezbûrân emîn kullarım ellerinden karye-i 
mezbûre mahsûlünden defe‘âtle otuz yedi bin yedi yüz seksen iki akça [eksik] 
sûreti ihrâc olunup nişânlanup âmil-i mezbûra teslîm olundu. İmdi buyurdum 
ki, hükm-i şerîfim ile Bozdoğan ve gayrı hâslara emîn olan [ ] vardukda bu 
bâbda husamâyı berâber edüp hakk üzere teftîş eyleyüp göresiz ve gönderilen 
teslîmât sûretine nazar edesiz, fi’l-vâki‘ bunun makbûzundan ziyâde akçası 

M E T I N 187

www.tuba.gov.tr



alınmış ise hüküm edüp bî-kusûr alıveresiz, tekrâr şikâyete gelmelü eylemeye-
siz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı 
sarîhe tâbi‘ olasız, muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 29 Cumâde’l-âhir sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Sâbıkā tahvîl-i ûlâda Yengi pazarının ihtisâbın mukāta‘aya dutan Hamza 
gelüp zamânımda emîn olan Piri’ye üç yüz kırk beş akça teslîm eylemişdim, 
şimdi tahvîl üzerinde tamâm olan Ömer tekrâr taleb ederler deyü bildirmiş. 
İmdi mezbûr Piri bi’l-fi‘il bunda hâzır bulunmamağın bu husûs fasl olunmadı, 
gerekdir ki, mezbûr Hamza emîn-i mezkûra teslîm eylediği ol mikdâr akçayı 
bundan tekrâr aldırmayasız, emîn-i mezkûr geldikde görüle, mezbûr Ömer 
ziyâde temerrüd eder ise bunda berâber gönderesiz.
Tahrîren fî 3 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 40]

An-yed-i Doymuş Çavuş

Çine ve Bozdoğan kadılarına hüküm yazıla ki

Bundan akdem tahvîl-i ûlâda Dereköy nâm hâssa karyem âmili olan Hüseyin 
kapuma gelüp zamân-ı mübâşeretimde emînim olan Ahmed ve Mehmed ve 
Doymuş Çavuş’a ba‘zı hâslar mahsûlünden ve ba‘zı kendi mâlımdan akça-
lar teslîm eyleyüp sebt-i sicill etdirdüm. Ba‘dehû Mahmud ve Mehmed nâm 
kimesneler iş ziyâde eylediler. Kendi mâlımdan virdüğüm akçayı vermeyüp 
andan gayrı dahi akçam aldılar. Yerlü yerinden teftîş olunup ziyâde alınan hak-
kımı taleb ederin deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle Bozdoğan 
hâslarına emîn olan mezbûr kulum vardukda bu bâbda husamâyı berâber 
edüp yerlü yerinden ehl-i vukūf  [bî-]garaz müslimânlardan teftîş eyleyüp 
ve mezbûr Hüseyin elinde olan temessükâta nazar edesiz ve fi’l-vâki‘ bunun 
makbûzundan ziyâde akçası alınmış ise müteveccih olanlardan alıverip tekrâr 
şikâyete gelmelü etmeyesiz ve mezbûr Hüseyin arzuhâl edüp Bezük oğlu nâm 
kimesnede altı yüz akçam vardır dedi. Anı dahi göresin, bir def‘a şer‘le görülüp 
fasl olunmamış ise teftîş edüp şer‘le sâbit olan hakkını alıveresiz. Hîn-i teftîşde 
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tezvîrden ve telbîsden hazer edüp hakk üzere olup kimesneye meyl ve mehâbâ 
eylemeyesiz, muhtâc-ı arz-ı kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz 
deyü.

Tahrîren fî 14 Cumâde’l-âhir sene 954.

Birgi kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazâna tâbi‘ Okçular nâm karyeden Emir bin Davud nâm ki-
mesne çakırcılarım ağası Ebubekir zîde mecduhû tezkiresi mûcebince taht-ı 
kazânda vahşî doğan sayyâdı olmak şartıyla yılda südde-i sa‘âdetime bir yarar 
doğan getirmek mültezim olduğu sebebden buyurdum ki, bu hükm-i şerîfimle 
vardukda mezbûr taht-ı kazânda vahşî doğan avlayup şikâr eylediği doğanları 
südde-i sa‘âdetime getürüp teslîm ede, hârice satmayup bel‘ ve ketm etmeye 
ve etdirmeyesiz ve mezbûrun şikâr etdüği vahşî doğanlara ve şikâr esbâbına ve 
kendinün vahşî doğan şikâr eylemesine sancak subaşıları ve zu‘emâ ve gayrılar 
mâni‘ ve dâfi‘ olmayalar, mâni‘ olanları yazup kapuma arz eyleyesiz ve ka-
pumdan ellerinde hükm-i şerîfî olmayanlara taht-ı kazânda vâki‘ olan hâslarım 
sınurunda defterdârım lalam Hüsam tîmârları dâhilinde mezbûr ma‘rifetiyle 
kimesne mezbûr ma‘rifetinsiz kimesneye doğan şikâr etdirmeyüp ve ağ kurdur-
mayasız, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 14 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 41]

Nevâhî-i Bergama ve Tarhala kadılarına ve anda hâslarım emîni kulum Fer-
ruh’a hüküm yazıla ki

Hâliyâ sen ki kulum Ferruhsun, kapuma mektûb gönderüp sâbıkā mezkûr 
hâslara emîn olan Veli nevâhî-i mezbûre niyâbetine âmil olan Elvan’ın ve 
sâir ummâlin tamâm kefîllerin almayup ve mezbûr Elvan sâbıkā Karacalar’ın 
bâd-ı hevâsına baş âmil olup anda alâkası olmağın iş sürdürülmesine ikdâm 
olunmadı deyü bildirmişsiz. İmdi kefîlsiz ve âhar yerde alâkası olan âmile iş 
verilmek hilâf-ı kānûndur, buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda siz ki ka-
dılarsız, her biriniz taht-ı kazânızda tetebbu‘ edüp yüz bin akçada yirmi bin 
akça hesâbı üzere kefîlleri olmayan âmillerün kefîllerin yüz binde yirmi bine 
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yetişdiresiz, yetişdirmeğe kādir olmayanları ve âhar yerde deyni ve alâkası 
olanları işe mübâşeret etdirmeyüp ihrâc etdirüp yerlerine yarar kefîlleriyle 
âmiller bulup sebt-i sicill edüp sûretin imzâlayup kapuma gönderesiz, yerlerine 
yarar kefîlleriyle âmiller bulunmaz ise baş-âmile sürdüresiz, baş-âmil makbû-
lüm olan âmile kefîlsiz sürdüreyin dedüğüne amel eylemeyesiz ve sen ki, emîn 
kulumsuz, kefîlsiz âmile iş sürdürecek olursan sonradan zarar senden alınur 
gāfil olmayasız ve Yapan-oğlu Nasuh nâm âmili Tarhala yağhânesin bunda altı 
bin akça ziyâde eylemişdi, anda on sekiz bin akça ziyâde eylemiş imiş, anı dahi 
sa‘y edüp evvelki iltizâmı üzere rızâsıyla kabûl etdirüp sebt-i sicill edüp sûretin 
imzâlayup bu cânibe gönderesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 28 Cumâde’l-ûlâ sene 954.

Kâğıd emînine tezkire yazıla ki

Birgi kazâsından sene 954 Cumâde’l-ûlânın evsatında bir hüküm ihrâc eden 
Şeyh Fethullah nâm kimesne kazâ-i Sart’dan sene-i mezbûre Cumâde’l-ûlânın 
evâhirinde bir hüküm ihrâc eden Nasuh ve Hüseyin nâm kimesneler ve Naz-
luca nâm hâtûn fakīrü’l-hâl olmağın hükmlerinin resimleri afv olundu. İmdi 
hükmlerin iki kıt‘adır, verip resimlerin taleb eylemeyesiz ve defterine kayd edüp 
vakt-i hesâbda arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 28 Cumâde’l-ûlâ sene 954.
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A.DVN, Dosya 2, Vesika 87
(Temmuz 1547 – Ağustos 1547)

[s. 1]

Nişân-ı hümâyûn yazıla ki

İşbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân fahrü’l-ekârim ve’l-efâhim müteferrika-
larım zümresinden kulum Bahşayış zîde kadruhû yarar emîn ve müstakīm her 
vechile maslahat uhdesinden gelür kimesnedir denilmeğin, Karacalar hâneleri 
nâm hâslara iltizâmla emîn olup müddet-i iltizâmı tamâm olan kulum Mustafa 
Çavuş yerine emîn nasb edüp bu berât-ı sa‘âdet-âyâtı verdim ve buyurdum ki, 
varup emîn olup vâkı‘ olan mahsûlâtı toprak kadıları ve kâtib ve ummâl ma‘ri-
fetleriyle zabt edüp ve kâtibe müfredâtla defter etdire ve toprak kadıları kendü 
câniblerinden müstakıl defter etdirüp defterden hâric nesne komayasız ve hâsıl 
olan akçanın kîsesin kâtib ve âmiller mühürleyüp ve mezbûrlar birbirleri ma‘ri-
fetinsiz iş etmeyeler ve toprak kadıları etdirmeyeler muhâlefet edenleri kapuma 
arz eyleyeler mâdâm ki mezbûr kulum emânet ve istikāmet üzere edâ-i hıdmet 
edüp kusûr komaya kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmaya dahl u ta‘arruz kılmaya ve 
mezkûr hâslarım re‘âyâsı mezbûru kendülere emîn bilüp emânetine müte‘allık 
umûrda mürâca‘at mezbûra edeler, sözünden tecâvüz etmeyeler ve mezkûr 
kulum ulûfesin kemâkân bölüğüyle alup mutasarrıf  ola, şöyle bileler deyü.
Tahrîren fî 28 Cemâziye’l-evvel sene 954.

Tire kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ kilâr-ı âmire içün kavunlar ve karpuzlar ve elma ve gayrı hâcet olmağın 
gulâm-ı sultânî [ ] akça ile gönderildi, vardukda taht-ı kazânızda bulunan 
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yerlerden hâssa-i hümâyûna yarar kavunları ve gayrı akçasıyla alıviresiz, ki-
mesneye te‘allül etdirmeyesiz ve kimesnenin dahi hakkı zâyi‘ olmaya.
Tahrîren fî 29 Cemâziye’l-evvel sene 954.

Karacalar Emîni Mustafa Çavuş’a ve kâtib ve havâlesine tezkire yazıla ki

Müddet-i medîdeden berü gidüp tahvîl-i sâbık bekāyâsından akça gönderme-
düğünüz ecilden tamâm itâb u ikāb olunmanız mukarrer olmuşdur, imdi tez-
kire vusûl buldukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr ve tevakkuf  etdirmeyüp mevcûd 
olan akçanız ve defterlerinüz ile gelüp yetişesiz ve illâ bundan kul gönderilüp 
kayd u bend ile getürdilüp ırzınıza dokunulur gāfil olmayasız ve zikr olan 
cemâ‘ate müte‘allık sizde ne kadar ahkâm ve defter var ise emîn-i cedîd Bah-
şayış’a teslîm edesiz, şöyle ki tahsîl olunacak bâkīlerünüz var ise mevcûd akçayı 
gönderüp siz bâkīleri ta‘cîl cem‘ edüp geleler te’hîr etmeyeler, sahh.
Tahrîren fî 29 Cemâziye’l-evvel sene 954.

[s. 2]

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Karacalar hâneleri demekle ma‘rûf  hâslaruma emîn olan fahrü’l-efâhim mü-
teferrikalarım zümresinden kulum Bahşayış zîde kadruhû südde-i sa‘âdetime 
gelüp tavâyif-i mezbûrenin cürm-i cinâyet ve resm-i arûsâne vesâir rüsûm-ı 
bâd-ı hevâlarına beğlerbeği ve sancakbeği subaşıları ve âmilleri ve zü‘amâ, 
evkāf  ve emlâk zâbitleri ve toprak sipâhîleri ve gayrılar dahl ederler deyü bil-
dirdiği ecilden buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda tavâyif-i mezkûrenin 
cürm ü cinâyet ve resm-i arûsâne vesâir rüsûm-ı bâd-ı hevâlarına hâricden 
kimesneyi aslâ ve kat‘â dahl etdirmeyüp mezkûr emîn kuluma zabt ve kâtibine 
defter etdiresiz, şöyle ki tahvil târîhine düşen mahsûlden nesne almışlar ise 
hükm edüp bî-kusûr mezkûr emîn kuluma alıviresiz, eslemeyenleri segidüp 
ziyâde şirret ve temerrüd edenleri isimleri ve resimleriyle yazup kapuma arz 
eyleyesiz ve emîn-i sâbık kulum Mustafa Çavuş’a südde-i sa‘âdetimden ba‘zı 
hükümler ve defter verilmişdi, mezkûr kulum Mustafa Çavuş her kangınızın 
taht-ı kazâsında bulunur ise elinde olan hükümleri ve defterleri alup mezkûr 
emîn kulum Bahşayış’a teslîm edüp mazmûnlarının hılâfına hükm-ı âhar var-
mayanlarının mefhûmuyla amel edesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 29 Cemâziye’l-evvel sene 954.
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Hâssa harc emîni Veli’ye tezkire yazıla ki

Mercan Ağa odasında hazîne dolaplarının meremmete muhtâc yerleri varimiş, 
göresiz, meremmete muhtâc ise meremmet etdiresiz, ammâ yeniden yapılmak-
dan ve isrâfdan hazer edesiz.
Tahrîren fî 29 Cemâziye’l-evvel sene 954.

Bergama kadısına ve za‘îmi Hüseyin’e tezkire yazıla ki

Sen ki emîn Hüseyin’sin, nefs-i Manisa’da sâbıkā ihtisâb â[mili] [eksik] Mustafa 
senin yanında kethudân olup mîrî deyni olmağın Manisa’ya gönderesiz denil-
dükde gönderilmedi, göndermedüğün ecilden müstahıkk-ı hakāret ve siyâset 
olup durursuz, imdi gulâm-ı sultânî Hüseyin Çavuş vardukda mezbûr Musta-
fa’yı her kande ise bulup mezbûra teslîm edüp gönderesiz ki varup deyni edâ ede.
Tahrîren fî 29 Cemâziye’l-evvel sene 954.

Hâssa harc emînine tezkire yazıla ki

Hâliyâ tavukhâne üzerinin ve hâssa fırunun meremmâta muhtâc yerleri va-
rimiş, imdi tahmîn-i sahîh ile tahmîn edüp göresiz, ne mikdâr meremmâta 
muhtâc yerleri vardır ve ne kadar akça ile hâsıl olur, mufassal arz eyleyesiz ana 
göre tezkire gönderile ve odun anbarı nice oldu anı dahi ta‘cîl bildiresiz.
Tahrîren fî 30 Cemâziye’l-evvel sene 954.

[s. 3]

Gördük kadısına hüküm yazıla ki

Geçen senede taht-ı kazâna tâbi‘ Çölmekci nâm karyeden altmış kile buğday 
gelüp onar akça hesâbı üzere akçası Yunus ve Musa nâm kimesnelerle ve Gıl-
manlu nâm karyeden gelen yüz yetmiş kile buğdayın dahi onar akça hesâbınca 
Yusuf  bin Hamza Fakih ve Adillü nâm karyeden gelen kırk dört kile buğdayın 
dahi onar akçadan bahâsı Temürhan nâm kimesne ve Gördük anbarından 
getürdilen yüz on beş kile buğdayın bahâsı dokuz buçuk akça hesâbı üzere, Ko-
çaklu nâm karyeden Yusuf  bin Halil ve Mehmed bin Kara Halil nâm kimesne-
ler ellerinden gönderildüğü kilâr-ı âmire emîni ve kâtibi defterlerinde mukay-
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yed olup ve hâslarım emîni kulum Şani getürdüğü imzâlu defterde dahi anda 
hâslarım mahsûlünden tekrâr verüldüğü kayd olunmuş bulunduğu sebebden 
buyurdum ki, hükm-i şerîfimle kulum [ ] vardukda mezkûrun kimesneleri 
getürdüp ve ehl-i vukūf  bî-garez müslimânlardan teftîş edüp göresiz, bunda 
kilâr-ı âmiremden verilen buğday akçaların tekrâr almışlardır veyâhud ahar 
kimesneleri almışlardır veya hâslardan tekrâr verildüğü sehv ile mi yazılmışdır 
nicedir ma‘lûm edinüp tekrâr alınmış ise müteveccih olanlardan tahsîl etdirüp 
inkâr edenleri bunda gönderesiz ve yazup bildiresiz ki matbah-ı âmirem emîni 
ile muvâcehe olunalar, eğer hâslardan verildüğü sehvile yazılmış ise ol vechile 
cevâb gönderesiz, bu bâbda tekrâr hükm-i şerîfim varmaya muhtâc etmeyesiz, 
şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 13 Cemâziye’l-âhir sene 954.

Çeşme kadısına hüküm yazıla ki

Taht-ı kazânda Kösederesi nâm hâssım sınurunda Donuz Kayası demekle ma‘rûf  
mevzi‘de vâki‘ olan hâssa şahin yuvalarının geçen senelerde hâsıl olan yavrıların 
Habil nâm karyeden Nasuh ve Şüca‘ ve Ma‘den ve Pir Ali ve Divane Sinan nâm 
kimesneler serîka eylemişler deyü i‘lâm olunmağın buyurdum ki, hükm-i şerîfimle 
vardukda mezbûrûn kimesneleri getürdüp ehl-i vukūf  bî-garez müslimânlardan 
teftîş ve tefahhus edüp göresiz, fi’l-vâki‘ zikr olunan kimesneler mezkûr hâssım 
dâhilinde vâki‘ olan hâssa şahin yuvasının yavrıların sirka eyledikleri şer‘le sâbit 
olup ve kaç cenâh ise aynıyla buldurasız, bulmakda âciz olurlar ise kānûn-ı kadîm 
üzere bahâların tazmîn etdiresiz ve kendüleri yarar kefîllere verüp ve yazup ka-
puma arz eyleyesiz ki Dîvân-ı Hümâyûnuma getirdülüp bir vechile haklarından 
geline ki sâirlerine mûcib-i ibret ve nasîhat ola, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 13 Cemâziye’l-âhir sene 954.

[s. 4]

[ ] Kadısına hüküm yazıla ki19

Bu senede Gördös kazâsına yağ salındıkda bir mikdâr yağ gelüp kadısının 
arzında Osmanî vukiyye altışar akçaya alınduğu mukayyeddir eyle olsa hâliyâ 

19 Hükmün üzerine “bu hüküm gönderilmedi” şerhi düşülmüştür.
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silâhdârlarım zümresinden Şeyhi nâm kulum gelüp Osmanî vukiyyeyi kadı ve 
nâibleri üçer buçuğa ve dördere alup ve bir karyeye saldıkları yağı tamâm ge-
türmediklerinde akça vermeyüp ve ba‘zı karyelerde yağ almayup akça aldılar 
deyü haber verüp ve kazâ-i mezbûra tâbi‘ Ulbaz nâm karyeden İsmail nâm 
kimesne dahi kapuma gelüp karyemizden dört Osmanî vukiyye yağ alup on üç 
akça verdiler deyü bildirüp bu husûs teftîş olunup hakīkat-i hâl ma‘lûm olmak 
lâzım olup ve senin kemâl-i emânet ve hüsn-i diyânetine i‘timâdım olduğu 
sebebden buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile kulum [ ] vardukda bu bâbda ken-
dü nefsinle bilâ-te’hîr kazâ-i mezbûra varup bâzârgâhlarda ve sâir cem‘iyyet 
yerlerinde akd-i meclis edüp toprak kadısın ve nâiblerin ihzâr edüp ve yağ cem‘ 
eden kulum Nazar dahi andadır mezbûr kulumu vesâir ihzârı lâzım olanları 
getürdüp ve beyne’n-nâs nidâ etdirüp ve hak üzere teftîş edüp göresiz, fi’l-vâki‘ 
kazıyye arz olunduğu gibi olup şer‘le sâbit olursa nâibleri yarar kefîllere verüp 
ve kazıyyeyi vukū‘u üzere mufassal u meşrûh yazup kapuma arz eyleyesiz, hîn-i 
teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ 
olasız, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 13 Cemâziye’l-âhir sene 954.

Ilıca kadısına ve Yengi nâibine tezkire yazıla ki

İşbu dârende-i tezkire [ ] taht-ı kazânda Ca‘fer ve Mahmud tasarruflarında 
olan hâslara emîn ta‘yîn olunmuşdur, mezkûr hâsları mezbûra zabt ve kâtibine 
defter etdiresiz, an-karîb berâtı dahi yazılup gönderilür.
Tahrîren fî 14 Cemâziye’l-âhir sene 954.

Manisa kadısına ve nâzırına ve za‘îmine tezkire yazıla ki

Hâliyâ ifrâz olunan ihtisâb ve bâc-ı bâzâr-ı siyâh ve bâc-ı keyl ve bozahâne 
mahsûlâtına işbu gulâm-ı sultânî Hamza kâtib ta‘yîn olundu, vardukda cüz’î ve 
küllî vâki‘ olan mahsûlâtı rûz be-rûz mezbûra ma‘rifetiniz ile, emîn ve âmiller 
ma‘rifetleriyle defter etdiresiz, hâsıl olan akçanın kîsesin kâtib ve âmiller mü-
hürleyüp ve nâzır ve emîn ve kâtib ve âmiller bir biri ma‘rifetinsiz iş etmeyeler 
ve etdirmeyesiz, memnû‘ olmayanı yazup bildiresiz.
Tahrîren fî 15 Cemâziye’l-âhir sene 954.
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İbnülemîn, Dâhiliye, nr. 59
(Ağustos 1547 – Ağustos 1547)

[s. 1]

Çeşme kadısına hüküm yazıla ki,

Taht-ı kazâna tâbi‘ Kösederesi nâm hâslarımdan Depecik nâm karye kurbunda 
deryâya havâle bir kayada bir şahin yuvası zâhir olup, bir yavru şahin sâbıkā 
Sayıb nâm hâslarım emîni Çaşnigîrim Nebi zîde kadruhû südde-i sa‘âdetime 
getirüp teslîm edüp, mezkûr kayalara ve etrâfında dahi şahin ve gayrı toğanlar 
yuvaları olmak fehm olunur ve zikr olan yuvaları görüp gözetmeğe mezkûr 
Sayıb hâslarından Nasuh Fakı ve Dîvâne Yusuf  ve Şuca‘ nâm kimesnelere emr 
olunursa hâricden kimesne dahl etmeyüp ve dahi toğan yuvaları bulunur deyü 
bildirmeğin, buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda mezbûr Nasuh Fakı ve Yu-
suf  ve Şucaı getürdüp zikr olunan kayada vâki‘ olan doğan yuvalarını gördirüp 
gözetdirüp hâricden kimesneyi dahl etdirmeyüp hâsıl olan yavrularını vaktinde 
mezbûrlara şakk etdirüp kapuma götüresin ki getürüp ri‘âyet olunalar, şöyle 
bilesiz deyü.
Tahrîren fî 2 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Adala ve Demürci kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ südde-i sa‘âdetimde şöyle istimâ‘ olundu ki, taht-ı kazânıza tâbi‘ ka-
sabalarda ve karyelerde maktûl ve mecrûh âdem bulunup ve bir kimesnenin 
esbâbı gāret olunup veya yolu ve evi basıldıkda bu fesâdları kimler kılmışdır ve 
bu şenâ‘at kimlerden sâdır olmışdır ve edenler ne asıl kimesnelerdir ve yatakla-

www.tuba.gov.tr



rı kimlerdir ve kaç neferdir, şer‘le haklarından gelinmek içün ele virün dedikde 
bu yerlerde ol asıl kimesneler yokdur, hâricden gelüp itmişlerdir veya serbest 
evkāf  ve emlâk ve yaya ve müsellem tâifesindendir, gaybet eylemişlerdir deyü 
nizâ‘ edüp ve ba‘zı kimesneler birbirin alenen katl ve mecrûh edüp ba‘dehû 
sulhleşüp şer‘le haklarından gelinmemekle filan filanla sulh eyledi deyü zîr-i 
destlerine20 ve zulümler ve te‘addîler edüp memleketin intizâmına halel virür-
lermiş, imdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile ol cânibde hâslarım nâzırı olan 
çavuşum Hacı Ya‘kub ve emîn kulum Hayreddin varduklarında ol asıl ehl-i21 
fesâdı akvâmına ve yataklarına ve duraklarına ve bi’l-cümle şer‘le buldırması 
lâzım olanlara buldırup getürdüp hak üzere teftîş edüp göresin, ba‘de’s-sübût 
fesâd u şenâ‘ati zâhir olanları sipâhî tâifesinden ise habs edüp arz edesiz ve illâ 
şer‘le istihkākına göre yerinde siyâset etdirüp hârice iletdirmeyesiz ve bedel-i 
siyâset aldırmıyasın, ammâ havâss-ı sultânî ve benüm hâslarım re‘âyâsından 
olanlarun siyâsetinde emînlerinin ma‘rifetleri bile ola, ammâ, hîn-i teftîşte 
tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın, 
kimesneye meyl ü mehâbâ eylemeyüp ve kazıyyede medhali olmayanı dahl 
etdirmiyesin ve müslimânlara hilâf-ı şer‘ u kānûn zulm ü te‘addî olunmakdan 
be-gāyet hazer edesiz bir dürlü dahi eylemiyesin, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren 5 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 2]

Birgi kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ kapuma mektûb gönderüp havâss-ı pâdişâhîden Karacakoyunlu nâm 
yörükler re‘âyâsından nice müslimânlar gelüp, ebâ an-cedd Çavdar yaylağı sem-
tinde yaylar olduğumuz ecilden kemâ-[fi’s]s[â]bık eyyâm-ı sayfda Bölücek’den 
yaylağ-ı mezbûra gider iken göçüp davarlarumız ile Bozdağ dâhilinde olan tarîk-i 
âmdan mürûr edüp gider iken, Bozdağ âmilleri ve gayrı mübâşirler siz bizüm 
âmili olduğumuz cebel ve ana tâbi‘ olan koru dâhilinde olan yoldan ve sarây-ı 
âmire civârında olan tarik-i ammdan geçersiz deyü bizim üzerimize gelip cebren 
koyunumuz ve kuzumuz olup veyâhud koyun ve kuzu bahâsı deyü akça taleb 

20 Bu ibare “nezîr-i dest” ve “zîr-i dest” şeklinde mükerrer yazılmıştır.
21 “Ehl-i” kelimesi mükerrer yazılmıştır.
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edüp dâima rencîde edüp te‘addî ederler, hâlen kim korularına davarlarımuz 
yaylayup mücerred tarîk-i âmdan geçüp gider ikendir, bu makūle hılâf-ı şer‘ ve 
mugāyir-i kānûn te‘addî ve bî-vech te‘âruzun men‘ u def‘ olunması içün ahvâ-
limiz arz ediverin deyü tazarru‘ etdüklerinde fi’l-vâki‘ zikr olan tâife mücerred 
tarîk-i âmdan geçüp davarlarıyla gider iken âmiller ve gayrı mübâşirler bî-vech 
müte‘ârız oldukların başka müslimânlar haber verdikleri ile ma‘lûmumuz olduğu 
üzere men‘ u def‘ olunmak içün hükm-i şerîf  inâyet olunmak mahall ü münâsib 
görilmeğin hasb-i hâli bâb-ı mu‘allâya arz olundu deyü bildirmişsin, imdi buyur-
dum ki hükm-i şerîfim vardukda göresin, fi’l-vâki‘ kazıyye arz eylediğin gibi ise 
tavâif-i mezbûrenin koyunları koruya yaylamayup mücerred tarîk-i âmdan mürûr 
edüp yaylaklarına gider iken âmiller ve sâir mübâşirîn koyunların ve akçaların ve 
gayrı nesnelerin almak isterler ise men‘ u def‘ edüp hılâf-ı şer‘-i kavîm ve kānûn-ı 
kadîm ve mugāyir [-i defter] nesnelerin aldırmıyasın, memnû‘ olmayanı ve muh-
tâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 19 Cemâziye’l-âhir sene 954.

Balıkesir kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ hâssa etmekcilerim mesâlihi içün ağacdan yüz aded kürek başı hâcet 
olmağın kulum [ ] akça ile gönderüp buyurdum ki, hükm-i şerîfimle var-
dukda ol mikdâr kürek başıların tahsîl ve tedârük edüp ve lâzım olan akçaı 
mezbûr kulumdan alup, kendi elünle sâhiblerine teslîm edüp, kimesnenin bir 
akçasın ketm etdirmiyesin, ba‘dehû kirâ davarlarına tahmîl etdirüp kapuma 
gönderesiz ve her adedi ne mikdâra olur ise [silik] bahâne ile kimesneye zulm 
olunup ve akçaları alınmakdan hazer edesiz.
Tahrîren fî 19 Cemâziye’l-âhir sene 954.

[s. 3]

Sart kadısına tezkire yazıla ki

Istabl-ı âmire içün saman lâzım olmağın beş kantar katırlar ve akçalar ile 
Sarrâc Turgud gönderildi, vardukda hâcet mikdârı samanı taht-ı kazânda 
bulunan yerlerden akçalarıyla te’hir etmeyip alıveresiz ve sâhiblerine akçaların 
bi’t-tamâm verip kimesnenin bir akça ve bir habbesin ketm etdirmiyesin.
Tahrîren fî 19 Cemâziye’l-âhir sene 954.
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Erdemid ve Bergama ve Balya ve İvrindi kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ ol cânibde vâkı‘ olan mukāta‘ahânelerim âmillerinden Minnet südde-i 
sa‘âdetime gelüp, Kemâl ve Mustafa nâm kimesneler ba‘zı yoldaşlarıyla Ed-
remid kazâsında bâd-ı hevâ cem‘ ederken yoluma gelüp yanımca olan mâl-ı 
mîrîden sekiz binden ziyâde akçaı tecâvüz edüp aldılar ve Fırıncı Koca ve 
Ahmed Koca nâm kimesneler ba‘zı yoldaşlarıyla evim basup cem‘ eylediğim 
mâl-ı mîrîden dört binden ziyâde akça aldılar, yörük tâifesinden olup zikr olan 
kadılıklarda sâkinlerdir deyü bildirdi, imdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle ku-
lum [ ] vardukda her biriniz mezbûrûn yörükleri taht-ı kazânızda bulunduk-
larında getürdüp, bir def‘a şer‘le sorılup fasl olunmamış ise husamâyı berâber 
edüp hak üzere teftîş edüp göresin, kazıyye âmil-i mezbûrun dedüği gibi olup 
sâbit olur ise gāret olunan mâlımı tahsîl etdirdikden sonra ehl-i fesâd sipâhî 
tâifesinden ise yarar kefîllere verip arz eyleyesiz ve illâ şer‘le lâzım geleni yeri-
ne koyasız, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp 
hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız ve kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyüp, 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 19 Cemâziye’l-âhir sene 954.

Manisa za‘îmi Mustafa Çavuş’a tezkire yazıla ki

Anda bizüm evlerimizden yukaru Sultân Mustafa arpa emîninin evlerin bizüm 
Hüseyin Çavuş oğlu Ahmed Çelebi’den dutup ve günde bir akça hesâbı üzere 
bir yıllık kirâsın vermiş iken çavuşlardan Du‘âcı Ahmed Çavuş’a dahi vermiş 
deyü istimâ‘ olunup, bunda mezbûr Ahmed Çavuş’dan suâl olundukda mezbûr 
Ahmed Çelebi’den aldım deyü cevâb verdi, imdi bir yıllık kirâsın alup âhara 
vermenin vechi yokdur, mezbûr Ahmed Çelebi’yle söyleşüp kadıya varmak lâ-
zım gelür ise varup bizüm Hüseyin Çavuş’a mukarrer eylemeğe sa‘y eyleyesiz, 
bir yıllık kirâ alındıkdan sonra âhara vermeğe ehl-i şer‘ dahi câiz görmez, onat 
vechile söyleşmeyince olmayasız.
Tahrîren fî 19 Cemâziye’l-âhir sene 954.
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[s. 4]

Adala kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda olan hâslara nâzır olan Çavuş Hacı Ya‘kub zîde kadruhû gelüp, 
Çarne nâm hâssa karye âmili olan kimesneler ben nâzır olmazdan evvel ve 
sonradan benüm emîn ve kâtib ma‘rifetinsiz hayli harmanları üzerinden ek-
süğe kesüp hayli nesne bel‘ ve ketm eylemişlerdir deyü bildirdi, imdi mezbûr 
karye âmillerin getürdüp nâzır-ı mezbûr ve emîn ma‘rifetiyle yerlü yerinden 
dikkat ve ihtimâmla teftîş edüp ve her şahsın harmanın öşrün müfredâtla 
defter etdirüp ummâlde ve yerlü yerinde bel‘iyyât zâhir olur ise tahsîl etdi-
rüp der-anbâr etdiresin, bel‘iyyâtdan ve ketmiyyâtdan kimesnede bir akça ve 
habbe komayasın.
Tahrîren fî 5 Recebü’l-mürecceb, sene 954.

Şeyhlü kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ mektûb gönderüp, anda kışlayacak hâssa develer içün arpa salınmağın, 
Şeyhlü kilesiyle dokuz bin kile arpaya ikişer buçuk akça hesâbı üzere yirmi iki 
bin beş yüz akça ve yedi yüz geri saman beşer akçadan bin beş yüz akça verilüp, 
bâkī dört bin akça kaldı deyü bildirmişsin, imdi tezkire vusûl buldukda arpanın ve 
samanın tevzî‘i defterin imzâlayup bâkī kalan dört bin akça ile der-kîse edüp mü-
hürleyüp, anda gönderilen Rıdvan Mehmed ve kâtib ile ta‘cîl bu cânibe gönderesiz 
ve arpa ve saman yerlü yerinde sorup sonra emr ne vechile olur ise eyle edesiz.
Tahrîren fî 5 Recebü’l-mürecceb, sene 954.

Ayasuluk ve Tire kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Karaca nâm kimesne gelüp Çakır Hasan nâm âmil bana ikrâh ile 
altı bin akça ikrâr etdirüp dört bin akça verüp bâkīsin taleb ederin elümde 
sûret-i sicill vardır deyü bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda 
bu bâbda husamâyı berâber edüp hakk üzere teftîş eyleyüp göresin fi’l-vâki‘ 
mezbûr Hasan eğer ikrâhla altı bin akça ikrâr etdirüp alup dört bin akçasın 
verüp mâ‘adâsın üzerinde kalmış ise ki şer‘le sâbit ve zâhir ola hüküm edüp 
alıveresiz bunu tekrâr şikâyete gelmelü eylemeyesin hîn-i teftîşde tezvîrden ve 
telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın kazıyyede 
medhali olmayanları dahl etdirmeyesiz muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma 
arz eyleyesiz tahrîren fî 5 Recebü’l-mürecceb, sene 954.
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Menemen nâibine tezkire yazıla ki

Nefs-i mezbûre deştibânîyesine âmil olan Mahmud gelüp Süle oğlu Yusuf  nâm 
kimesnede at bahâsından ve gayrıdan hakkım vardır borcum içün zabt olun-
masın taleb ederin deyü bildirdi, imdi havâlesi olan [ ] vardukda bu bâbda 
husamâyı berâber edüp bunun mezbûr Yusuf ’da şer‘le [alacağı] zâhir olur ise 
hüküm edüp alıveresiz hîn-i teftîşde hakk üzere olasın.
Tahrîren fî 5 Recebü’l-mürecceb, sene 954.
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A.DVN, nr. 792
(Ağustos 1547 – Şubat 1548)

[s. 1]

Nişân-ı hümâyûn yazıla ki

İşbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân sipâhî oğlanlarım zümresinden kulum 
Nasuh zîde kadruhû yarar, ehl-i kalem, her vechile maslahat uhdesinden gelür 
kimesnedir denilip ve İzmir kazâsına tâbi‘ Mande nâm hâslarım kâtib[i] olup 
ma‘zûl olan Abdi yerine kâtib nasb edip bu berât-ı sa‘âdet-âyâtı verdim ve 
buyurdum ki, varup zikr olan hâslaruma kâtib olup vâkı‘ olan mahsûlâtı toprak 
kadısı ve emîn kulum ve âmiller ma‘rifetleriyle rûz be-rûz müfredâtla defter 
edip ve toprak kadısı dahi kendü cânibinden müstakıl defter etdirip defterden 
hâric nesne konulmaya ve hâsıl olan akçanın kîsesin kâtib ve âmiller mühür-
leyüp eğer emîn ve kâtib ve âmillerdir birbiri ma‘rifetsiz iş etmeyüp ve toprak 
kadısı etdirmeye ve müstakil maslahat gördürmeye. Her kim muhâlefet ederise 
yazup kapuma arz eyleye, mâdâm ki mezkûr emânet ve istikāmet üzere edâ-yı 
hıdmet edip kusûr komaya, kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmayup dahl ü ta‘arruz 
kılmaya ve mezkûr hâslarım re‘âyâsı bunu kendülere kâtib bilüp kitâbete 
müte‘allık umûrda mürâca‘at mezbûra edeler, sözünden tecâvüz etmeyeler ve 
ulûfesin kemâkân bölüğüyle alup mutasarrıf  ola, şöyle bileler deyü.
Tahrîren fî 19 Cumâde’l-âhir sene 954.

Sart kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa-i hümâyûnum içün taze yaş üzüm lâzım olmağın gulâm-ı sultânî 
[ ] gönderildi. Vardukda taht-ı kazânızda bir a‘lâ bağ bulup ehil müslimânlar 
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ma‘rifetiyle alup her günde bir yük yaş üzüm gönderesiz ve maslahat mü-
himdir te’hîr etdirmeyesiz ve evvel ba-temessük ve üzümü niceye alınmışdır 
bildiresiz ve günde bir yük üzümü üzüm taşıyan kimesneler ile gönderesiz ki 
gelüp bunda âdet üzre kirâsın ala te’hîr ve terâhî etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 19 Cumâde’l-âhir sene 954.

Bergama kadısına tezkire yazıla ki

Mukāta‘ahânelerinin sâbıkā bâd-ı hevâları âmili olan Ahmed gelüp emînim 
olan Abdi zamân-ı mübâşeretimde lâzım olan kıstımdan ziyâde akçam alup 
zulm ü te‘addî eyledi, hayfdır deyü bildirdi. İmdi bu bâbda husamâyı berâber 
edip hakk üzre teftîş eyleyesiz, emîn-i mezbûr bunun olugelen kānûn-ı kadîme 
muhâlif  ziyâde akçasın almış ise alıveresiz ve illâ hâlî üzre ibkā edesiz.
Tahrîren fî 20 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 2]

Lazkıye kadısına ve anda hâslarım nâzırı Hayreddin’e hüküm yazıla ki22

Hâliyâ nevâhî-i Lazkıye’de Balaran nâm hâs mukāta‘aya emîn olan kulum 
Üveys kapuma âdem gönderüp Balaran-ı mezbûr sınurunda vâkı‘ olan deşti-
bâniyeye ve yavaya ve beytü’l-mâl ve mâl-ı gāibe ve harâc-ı bâğātına ve öşrüne 
ve nefs-i şehirden hâric nevâhîde vâkı‘ olan hâs karyelerin ve serbest olmayan 
sipâhî tîmârlarının cürm-i cinâyetinin ve sâir rüsûmunun ta‘allukuna nefs-i 
şehrün za‘îmi ve âmilleri ve gayrılar kadîmden alıgeldük deyü dahl ederler 
deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, mezbûr, mezbûr nâhiye-i Balaran sınurun-
da ve toprağında vâkı‘ olan deştibâniye ve yava ve beytü’l-mâl ve mâl-ı gāibe 
ve cürm ü cinâyete ve sâir bâd-ı hevâsına ve harâc-ı bâğātına eğer re‘âyâsı 
elindedir eğer hâric-i re‘âyâ elindedir ve öşr-i hubûbâtına ve esbâblara ve hâs 
karyelerün cürm ü cinâyetine ve rüsûm-ı arûsâne ve sâir rüsûmlarına şehir za‘î-
mini ve nâibini ve harâc-ı bâğāt âmillerini ve gayrıları olugelmişdir deyü dahl 
etdirmeyesiz, Balaran âmiline zabt etdiresin ve nâhiyelerde niyâbete müte‘allık 
yerlerde serbest olmayan tîmârların nısf-ı bâd-ı hevâların mezbûr kuluma zabt 

22 Hükmün üzeri “mükerrer” ifadesiyle çizilmiştir.
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etdiresin. Kimesneye inâd u muhâlefet etdirmeyesiz ve nevâhî-i Lazkıye’de ve 
kazâ-i Honaz’da vâkı‘ olan tamga rüsûmuna nefs-i şehrde ihtisâb mukāta‘asın 
alanlar dahl ederlermiş, hâliyâ tahvîl-i sânî ibtidâsından tefrîk olunmuşdur, 
min-ba‘d anı dahi mezbûr kulum Üveys’e zabt etdiresiz, nefs-i şehrün ihtisâbın 
mukāta‘aya alanlara dahl etdirmeyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 19 Cumâde’l-âhir sene 954.

Manisa kadısına ve hâssa emînine ve şehir nâzırına tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa atlar yoğurdlamak içün yoğurd ve sarmısak lâzım olmağın 
gulâm-ı sultânî [ ] gönderildi. Olugelen âdet-i kadîme üzre taht-ı kazânda 
bulunan yerlerden hâcet mikdârı yoğurd ve sarmısak ta‘cîl tedârük edip ve sen 
ki za‘îmsin zabt etdiğin mâl-ı mîrîden kifâyet mikdârı akçayı kadıya verüp ve 
sen ki kadısın alup kendü elinle sâhiblerine bi’t-tamâm teslîm edip kimesnenin 
bir akçasın ketm etdirmeyesiz ve hâsıl olan yoğurd ve sarmısakı anda atlar 
bölükbaşısı[na] bi’t-tamâm teslîm edesiz ve ne mikdâr yoğurd ve sarmısak 
alunduğun ve niceye alduğun yazup bildiresin.

Tahrîren fî 19 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 3]

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ mukāta‘ahânelerin ba‘zı pârelerine emîn olan kulum [ ] kapuma 
gelüp zikr olan mukāta‘ahânelerinin ve anlara tâbi‘ âzâde kulların ve câriyele-
rin ve hâric vilâyetlerden gelmiş hâric-i defter hânelerin cürm-i cinâyetlerine 
ve resm-i arûsâne ve resm-i ganem ve ta‘zîr-i cerîmelerine ve sâir rüsûm ve 
bâd-ı hevâlarına siyâset bahânesiyle sancak subaşıları ve zu‘emâ ve erbâb-ı 
tîmâr ve evkāf  ve emlâk zâbitleri dahl ederler deyü bildirdi. İmdi buyurdum 
ki, hükm-i şerîfim ile mezbûr kulum [ ] vardukda zikr olan tâifenin cürm ü 
cinâyet ve mersûmât-ı mezbûrelerine kimesneyi dahl u ta‘arruz etdirmeyüp 
tahvîl târîhinden berü min-ba‘d vâkı‘ olanı mezbûr kuluma zabt ve kâtibine 
defter etdiresin. Bu bâbda hâricden kimesneler nesne almışlar ise alıveresiz ve 
tâife-i mezbûreden cürm-i galîz edenleri ba‘de’s-sübût istihkākına göre yerinde 
sâhib-i siyâsete mezbûr emîn kulum ma‘rifetiyle siyâset etdirip hârice iletdir-
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meyesiz ve bedel-i siyâset aldırmayasız. Olugelen kānûn-ı kadîme muhâlif, 
emînim ma‘rifetsiz sâhib-i siyâsete siyâset etdirmeyesiz ve mezbûr emîn kulum 
arz-ı hâl edip tâife-i mezbûreden ba‘zı kimesneler müddet-i medîdeden gāib 
olup yerlerinde kalan emlâk [ve] esbâbları ber-mûceb-i şer‘-i kavîm ve kānûn-ı 
kadîm gāib içün zabt olunmak taleb olundukda mâni‘ olurlar ve Menemen 
ve Saraçlar ve Alaca Baranlu ve gayrı hâric-i defter haymana cemâ‘atlerden 
olugelen kānûn-ı kadîm üzre cürm ü cinâyet ve sâir rüsûm-ı bâd-ı hevâ taleb 
olundukda biz âhar yerlerde ra‘iyyet mukayyedlerüz, cürm ü cinâyet ve sâir 
rüsûmumuz yirümüzde virürüz deyü tezvîr ve telbîs ederler dedi. Anları dahi 
göresin, tâife-i mezbûrenin müddet-i medîdeden gāib olup hayâtı ve memâtı 
ma‘lûm olmayanlarının yerlerinde kalan emlâk [ve] esbâbların şer‘-i kavîm ve 
kānûn-ı kadîm muktezâsınca mâl-ı gāib içün zabt etdirip şer‘ u kānûna muhâ-
lif  mâni‘ olanları men‘ u def‘ edesiz ve ol hâric-i defter haymana cemâ‘atleri 
dahi göresin, ellerinde âharın ra‘iyyetleri ve ra‘iyyetleri oğulları olduklarına 
sahîh ve cedîd sûret-i defterleri ve sâir şer‘a ve kānûna ve deftere muvâfık 
temessük-i kavîleri yoğise olugelen kānûn-ı kadîm üzre rüsûm ve cürm ü cinâ-
yetlerin aldırasız. Bu husûsda ziyâde şirret ve temerrüd edenleri yazup kapuma 
arz eyleyesiz ve kimesneye şer‘a ve kānûna ve deftere muhâlif  zulm ü te‘addî 
olunmakdan dahi ihtirâz üzre olasın, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 19 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 4]

Bu hükmü sâhibleri almadı, gelmedi.

Güzelhisar kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Ca‘fer ve Turasi nâm kimesneler kapuma gelüp bundan akdem Güzel-
hisar yağhânesin Pir Veli nâm kimesne üç yıla yüz yirmi altı bine mukāta‘aya 
kondukda biz kefîl olup sonradan işi Hacı Bali nâm kimesne ziyâde edip ka-
dıya varup kefâletden rücû‘ edip sebt-i sicill etdirmişdik. Birkaç günden sonra 
mezbûr Pir Veli gerü ziyâde edip, alup ve âhar kefîller verüp, biz kefîl olmayup 
tahvîl üzerinde tamâm olup gaybet eyledi. Hâliyâ emîn ve havâle yüz yirmi 
altı binden yukaru vâkı‘ olan kesri bize yine teklîf  ederler ve emîn-i mezbûr, 
babası ve karındaşı, mezbûrûn âmil Pir Veli’den ve Hacı Bali’den defe‘âtle 
kabz etdükleri akçaları inkâr edip bize çekdirmek ister ve mezbûr Pir Ali’nin 
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[Veli’nin] karındaşı Bayram ve ammusu oğlu Mahmud Karahisar’a on sekiz 
bin akçalık sisâm alup gidip bahâsı talep olundukda mezbûr Pir Veli’ye teslîm 
eyledük deyü cevâb ederler, teslîm eyledüklerine şüphemiz vardır. Bu husûsun 
dahi şer‘le görülmesin taleb ederiz deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki, hükm-i 
şerîfimle [ ] vardukda göresin, bunlar yüz yirmi altı binden iken zarar-ı mâla 
kefîl olup andan yukaru zararı bunlara çekdirmek isterler ise çekdirmeyesin. 
Yüz yirmi altı binden zarar var ise çekdiresin ve mezbûr emîn kulumun ve 
babasının ve karındaşının makbûzları ve mezbûrân Bayram’ın ve Mahmud’un 
alup gitdükleri sisâm akçaları husûsuna dahi hakk üzre teftîş edip şer‘le lâzım 
geleni edâ edesiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden hazer edip hakk üzre 
olasın, kimesneye meyl ü mehâbâ eylemeyesin, muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup 
kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 20 Cumâde’l-âhir sene 954.

Çeşme kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Seferihisar hâslarına âmil olan kābil gelüp arz-ı hâl edip Süleyman 
Fakih nâm kimesne mezkûr hâslar sınurunda zirâ‘at eyledüğü terekelerinin 
a‘şârın ve yer resmin ve âdet-i ağnâm ve sâir rüsûmun virmedi deyü bildirdi. 
Göresin, mezkûr hâslar re‘âyâsından Süleyman bunun hakkın alıveresiz.
Tahrîren fî 20 Cumâde’l-âhir sene 954.

Manisa kadısı cânibinden Azizlü hâsları teftîşine gönderilen Alaeddin ve Yengi 
nâibine tezkire yazıla ki

Sâbıkā emîn olan Mahmud zimmetinde salmadan ve ifrâzından bir mikdâr 
akça zâhir olup anda edâsına kādir değilmiş. İmdi mezbûru bu cânibe gönde-
resiz ki anda incitdirmeyesin deyni bunda kendüden tahsîl oluna.
Tahrîren fî 21 Cumâde’l-âhir sene 954.

[s. 5]

Mendehorya nâibine tezkire [yazıla ki]

Anda bizüm iki yavuzca tîmârımıza sâbıkā on beş kile arpa salınup sonradan 
üç müd salınmış. İmdi bizüm davarlarumuz içün dahi ol tîmârımızdan arpa 
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alınsa gerekdir. On beş kileden ziyâde salınmayup ve saldırmayasız ve salmak 
isteyenleri men‘ ü def‘ edesiz, inâd ideni bildiresin.
Tahrîren fî 2 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Lâzkıye kadısına ve anda nâzır Hayreddin’e tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda nefs-i mezbûre mukāta‘aâtına emîn olan Mustafa Çavuş zim-
metinde hayli mâl-ı mîrî olmağın defter olunup tahsîli içün sâbıkā Hızır nâm 
kul hükm-i şerîf  ile gönderilmişdi. Ol vakitden berü hayli zamân olup eseri 
zâhir olmaduğu sebebden bundan kul gönderilüp kendüsü ve havâlesi kayd u 
bend ile getürdülmek mukarrer olmuşdur. İmdi [ ] vardukda mezkûr Mustafa 
Çavuş’u getürdüp zimmetine lâzım olan mâl-ı mîrîyi taleb edip te‘allül eder ise 
rızkın ve esbâbın satdırup mâl-ı mîrîyi tahsîl etdirip bir akça ve bir habbe bâkī 
komayasız. Bu bâbda tekrâr hükm, kul ve tezkire varmağa muhtâc etmeyesiz.
Tahrîren fî gurre-i Recebü’l-mürecceb sene 954.

Nevâhî-i Bergama za‘îmi Ferruh’a tezkire yazıla ki

Hâliyâ bunda Birgi âmillerinden akça taleb olundukda sana verdik deyü 
te‘allül ve inâd ederler. İmdi tezkire vusûl buldukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr 
ü terâhî etmeyüp gelüp Bozdağ’a çıkup alâkanı kat‘ edesiz. Aslâ eğlenmeyüp 
gelüp yetişmek ardınca olasın, bir dürlü dahi etmeyesin.
Tahrîren fî 2 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Sâbıkā hâssa develerimden ba‘zı Âhûr Dağı’nda yaylayu gelmişlerdi. Hâliyâ 
bu cânibe gelmeleri lâzım olup ol cânibden boş gelmemek içün kulum Saraç 
[ ] akça ile gönderildi. Buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile vardukda her biriniz 
taht-ı kazânızda arpa ucuz bulunan yerlerde sârbânlarım ve mezkûr Saraç 
kulum ma‘rifetleriyle kifâyet kadarı arpayı narh-ı cârî üzre satun alıverüp ve 
develerüme tahmîl etdirip bu cânibe gönderesiz ve arpanın bahâsın mezkûr 
kulumla gönderilen akçadan alup sâhiblerine kendü elünüz ile teslîm eyleyüp 
kimesnenin bir akçasın ketm etdirmeyesiz ve her birinizin taht-ı kazâsından İs-
tanbul kilesiyle ne mikdâr arpa alınur ve her kile kaç akçaya alınup ve kimlerden 
alınur ise müfredâtla defter edip, imzâlayup bile gönderesiz. Ammâ bu bahâne 
ile kimesneye zulm ü te‘addî olunmaya, ihtirâz üzre olasız, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 2 Recebü’l-mürecceb sene 954.
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[s. 6]

İzmir ve Manisa ve Nif  kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ sen ki Nif  kadısısın, mektûb gönderüp Nefs-i Nif ’den Ömer ve Meh-
med ve Celeb Arabları tâifesinden Memi nâm kimesne ile şürb-ı hamr etdük-
leri ba‘zının ikrârıyla ve ba‘zının şuhûduyla sâbit olup ikrâr edenlere hadd-i 
şürb urulup ve râyiha-i hamr sâbit olana ta‘zîr urulup sicill olup ve Hüseyin 
nâm kimesneye mahallesi halkı Arap tâifesinden olan Memi ile yaramazlıkları 
vardır deyü töhmet isnâd etdüklerinde şer‘le sâbit olmağın te’dîben birkaç ağaç 
urulup kānûn-ı pâdişâhî üzre cerîmesin alun denildikde, za‘îm Arslan, Musa 
nâm âmili ile mezbûrları kayd u bend ile bir hafta karye be-karye gezdirüp 
âhar kazâlara Turudlu nâm karyeye ve Yengi’ye iledüp envâ‘ te‘addîler ve 
ezâlar edip şer‘a itâ‘at etmeyüp kānûn-ı sultânîye muhâlif  her birinden vâfir 
akçalar almak isterler. Mezbûrûn kimesneler biz ehil kişilerüz, kānûn üzre 
cerîmelerin virürüz almazlar, bir haftadır âhar kazâya iledüp karye be-karye 
gezdirüp kâr u kisbimize mâni‘ olup arz ediver dediklerinde arz olundu deyü 
bildirmişsin. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda sen ki Manisa ka-
dısısın, bu husûsu mevlânâ-yı mezkûr Nif  kadısı ile ma‘an teftîş edip göresiz, 
kazıyye arz olunduğu gibi ise [şürb-ı] hamr etdükleri sâbit olup hadd ve ta‘zîr 
olunanlar nefs-i Nif  re‘âyâsından ise kānûn üzre hamr cerîmesin Nif  za‘îmi-
ne hüküm edip ve Celeb Arablarından gayrı hâslardan olanların dahi vech-i 
mezbûr üzre cerîmesin emînlerine aldırup ziyâde nesnelerin aldırmayasız ve 
mezbûr Arslan’a ve âmiline dahl etdirmeyesiz ve emîn-i mezkûr Arslan ve âmi-
li, mezkûrûn kimesneleri dutup kānûn üzre verdikleri hamr cerîmesin almayup 
mahbûsen âhar kazâya ve kurâya iledüp kâr [u] kisblerinden berü eyleyüp 
te‘addî eyledükleri vâkı‘ olup ve andan gayrı teftîş edip sâir müslimânlara 
zulmleri ve te‘addîleri var ise ki sâbit ve zâhir ola, hakların alıverüp mufassal 
ve meşrûh yazup kapuma arz eyleyesiz. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve 
şuhûd-ı zordan hazer edip kimesneye meyl ve mehâbâ eylemeyüp hakk-ı sarîha 
tâbi‘ olasın, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 2 Recebü’l-mürecceb sene 95423.

23 Bu hüküm s. 23’de tekrar yazılmıştır.
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İzmir kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Pir Ali nâm kimesne kapuma gelüp Kızıklu nâm hâssa karye âmili olan 
Teberrük nâm kimesnenin zararına kefîl olup ve Ali nâm kimesne bana tezkiye 
olmuşdu. Mezbûr âmil iş içinde iken mâl-ı mîrîyi âhar dâyinlerine verüp ve rız-
kın muvâza‘a ile âharlara perâkende edip haklanmayup emîn ve havâle benüm 
dört bin akçam alup ve beş yüz akça dahi mezbûr tezkiyem Ali’den aldılar, 
hayfdır deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile [ ] vardukda gö-
resin, fi’l-vâki‘ mezbûr Teberrük iş içinde iken mâlımı âhar dâyinlerine verüp 
ve rızkın muvâza‘a ile perâkende etmekle bunlardan kefîl ve tezkiyesin deyü ol 
mikdâr akça alınmış ise ki sâbit ve zâhir ola, bunların hakların ber-mûceb-i şer‘ 
u kānûn müteveccih olanlardan hüküm edip alıveresiz. Bunları tekrâr şikâyete 
gelmelü etmeyesin, hîn-i teftîşde ilâ âhirih.

Tahrîren fî 2 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 7]

Birgi kadısına hüküm yazıla ki

Nefs-i mezbûra tâbi‘ mahalle zimmîleri südde-i sa‘âdetime gelüp kadîmden Ey-
ledüğümüz hamrdan hamr-ı küb bir yılda dört menniye bir akça veregelmişdik 
ve hamr yasağına hükm-i sultânî geleliden berü cüz’î hamr eyledik. Hâliyâ âmil 
olanlar ’defterde yılda bin akça küp resmi maktû‘ yazılmışdır’ deyü yılda biner 
akça hesâbı üzre üç dört yıllık harâc taleb ederler, hayfdır. Bu bâbda elimizde 
hüccetlerimiz dahi vardır deyü bildirdüklerinde dergâh-ı mu‘allâdan verilen 
vilâyet defterine nazar olunup görüldükde mezkûrûn zimmîlerden resm-i küb 
maktû‘ ve mukayyed bulunmayup yılda bin akça hâsıl yazılmış bulundu. İmdi 
buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardıkda teftîş edip bunların ellerinde olan hüc-
cetlerine nazar edesiz, fi’l-vâki‘ bunların virdükleri hamrlarından dört menniye 
bir akça alınugelmiş ise olugelen kānûn-ı kadîm üzre ve defter-i hâkānî muk-
tezâsınca amel edip tahvîl târîhinden berü ve min-ba‘d her zimmînin hamrına 
göre küb resmin aldırasız, ziyâde nesnelerin aldırmayasız, memnû‘ olmayanı 
ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz.

Tahrîren fî 2 Recebü’l-mürecceb sene 954.
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Hâssa harc emînine tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda içerü sarâyda musandıra ve pencereler ve demürleri ve kebesi 
yuyacak yerde bir kerîz olup mezkûrların meremmete muhtâc yerleri varimiş. 
Hüsrev Ağa bunları meremmetçi Sinan’a meremmet etdiresin deyü ısmar-
lamış. İmdi zikr olan yerleri görüp meremmete muhtâc yerlerin meremmet 
etdirip te’hîr etdirmeyesiz ve harcın defterinize kayd edip vakt-i hesâbda gös-
teresin. Ammâ harc isrâfdan ve gabndan hazer edesiz ve içerüdeki hammâmın 
kerîzinin meremmât etdirip ve kapularının keçe kodurasın.
Tahrîren fî 2 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Menemen nâibine ve anda havâle hıdmetinde olan Mahmud’a tezkire yazıla ki

Mukaddemâ anda gaybet iden Salih nâm âmilin nefsine, ba‘dehû on güne 
değin bulunmaz ise zararına kefîl olan Nebi ve diğer Nebi gelüp on güne değin 
bulmağa kādir değiliz, birkaç gün va‘de dahi taleb ederüz deyü bildirdi. İmdi 
mezbûrlara işbu sene 954 Recebinin gāyetine değin va‘de veresin, va‘delerinde 
bulunmazlar ise mâl-ı mîrîyi kendülerden tahsîl etdiresin.
Tahrîren fî 3 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 8]

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Yengi karyesi ortakçılar değiliz deyü emîn ve âmil ma‘rifetsiz harmanların sa-
vurup defter etdirmemişler. İmdi mezbûrlar defterde ortakçı mukayyedlerdir, 
emîn olan gulâm-ı sultânî Nebî zîde kadruhû vardukda zikr olan karye halkının 
harmanlarının üzerine varup cümle mahsûllerin defter edip defterden hâric 
nesne kodurmayasız ve icâzetsiz harman savuranların yarar kefîllere verüp 
arz eyleyesiz. Sa‘âdetle Manisa’ya gidilürken arz olunup haklarından geline ki 
sâirlere mûcib-i ibret ve nasîhat ola.
Tahrîren fî 3 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Adala nâzırı Hacı Ya‘kub’a tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda Tuzculu nâm hâs âmili Oruc’un zimmetinde hayli mâl-ı mîrî 
var iken gaybet eylemiş. Mezbûr[u] bulup mahbûsen bu cânibe göndermeğe 
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sa‘y eyleyesiz ve kefîli Şehsuvar’ı bile gönderesiz. Ol kazıyye terakkīne sebeb 
olur, bilmiş olasın.

Tahrîren fî 3 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Kâğıd emînine tezkire yazıla ki

Kazâ-i Tire’den sene 954 Cumâde’l-âhirinin evâsıtında hüküm ihrâc iden Ala-
eddin nâm kimesne ve kazâ-i mezbûreden sene-i mezkûre Cumâde’l-âhirinin 
evâhirinde hüküm ihrâc iden Mehmed nâm kimesne ve kazâ-i Birgi’den sene-i 
mezbûre Recebinin evvelinde hüküm ihrâc iden Kamber nâm hâtûn ve kazâ-i 
Güzelhisar’dan sene-i mezbûre Cumâde’l-âhirinin evâhirinde defterdâr Abdi 
Çelebi hâslarından Söğüd-kırı dimekle ma‘rûf  nehrin etrâfında olan kurâ ih-
râc eyledüğü hükmün sâhibleri fakīrül-hâl olmağın hükümlerinin resimleri afv 
olundu. İmdi mezkûrlara hükümlerin verüp resimlerin taleb etmeyesin.

Tahrîren fî 4 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Nefs-i Manisa za‘îmi Mustafa Çavuş’a tezkire yazıla ki

Gureba ağası İbrahim Beğ’in sene 954 Cumâde’l-âhiri mevâcibi ki yevmî yir-
mi beşer akça hesâbı üzre müsterekasından gayrı mukarreri yedi yüz otuz yedi 
akça olur, zabt etdiğin hâslar mahsûlünden verüp ve defterine kayd edip vakt-i 
hesâbda mahsûb etdiresin.

Tahrîren fî 4 Recebü’l-mürecceb sene 954.

An yed-i Benek bin Hasan, sarrâc-ı Ahûr-ı Büzürg.

Alaşehir kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa atlar içün arpa hâcet olmağın gulâm-ı sultânî [ ] gönderildi. 
İmdi taht-ı kazânda bulunan yerlerden Manisa kilesiyle iki yüz yetmiş kile 
arpayı ta‘cîl ale’t-ta‘cîl tedârük edip ve kendü davarlarına tahmîl etdirip sâ-
hibleriyle veya cümlenin vekîlleriyle Sart kazâsına gönderesiz ki getürüp teslîm 
edeler ve anda narh-ı rûzî ne ise yazup bildiresin ki ana göre kadı-i mezbûrdan 
akçaların alalar. Bu maslahat mühimdir, te’hîr etdirmeyesiz.

Tahrîren fî 3 Recebü’l-mürecceb sene 954.
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[s. 9]

Balıkesri ve Karacalar kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Karacalar cemâ‘atlerinden Saru Alilü cemâ‘atinden ba‘zı kimesneler 
kapuma gelüp rüsûmumuz mukāta‘aya tutan âmiller âdet-i ağnâm cem‘inde 
her iki koyunda bir akçadan ziyâde nesne ve kul ağırlığı ve emîn ve âmil ağırlığı 
ve hıdmetkâr hakkı ve yemlik ve yardım akçası deyü akçamız alurlar ve cebren 
evimize konup râyegân me’kûlât buldururlar ve nâ-bâliğ oğlanlar ve kızdan 
altışar akça alup ve Abrilden evvel mürd olan ve satılan koyunlar ve kuz[u]
dan resim alurlar, hayfdır deyü bildirdiler. Eyle olsa buyurdum ki, hükm-i 
hümâyûnum vardukda zikr olan tâife rüsûmun mukāta‘aya dutan âmillere ve 
sâir mübâşirlerine resm-i ganem cem‘inde her iki koyuna bir akçadan ziyâde 
nesnelerin kul ve emîn ve âmil ve hıdmetkâr ağırlığı ve gayrı deyü bir akçaların 
ve bir habbelerin ve râyegân âdetin ve yemeklerin aldırmayasız ve nâ-bâliğ 
olan oğlanlarından bî-vech ve hilâf-ı defter [ve] kānûn nesne taleb ederler ise 
men‘ ü def‘ edesiz ve Abrilden evvel mürd olan ve satılan koyunlarından hilâf-ı 
şer‘ u kānûn resm taleb etdirmeyesiz. Memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz ka-
zıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz.
Tahrîren fî 11 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Azizlü âmilleri gelüp bağlar ve yerler harâcının cem‘ olunmasının 
zamânıdır dediler. Göresin vakti ise havâleleri Ahmed mübâşeretiyle ve emîn 
ve âmiller ma‘rifetleriyle müteveccih olan yerlerden tahsîl etdiresin, kimesnede 
bir akça ve bir habbe bâkī komayasız.
Tahrîren fî 12 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Honaz kadısına ve ol cânibde hâslarım nâzırı Hayreddin’e hüküm yazıla ki

Hâliyâ sen ki nâzırımsın, kapuma mektûb gönderüp Honaz’a tâbi‘ Beymiş ve 
Beylü nâm hâssa karyelerüme hâricden dahl ederler deyü bildirmişsin. İmdi 
bunda dergâh-ı mu‘allâ[d]an verilen vilâyet defterine nazar olundukda zikr 
olan karyeler bu cânibe hâs verilmiş bulunup ve defteri sâbıkā sana dahi veril-
mişdir. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile emîn olan kulum vardukda zikr 
olan karyelerimin mahsûlâtına kimesneyi hâricden hilâf-ı defter ve kānûn-ı 
kadîm dahl etdirmeyüp men‘ u def‘ etdiresin. Şöyle ki, tahvîl ve târîhe düşen 
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mahsûlâtdan nesne almışlar ise alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 11 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Manisa kadısına ve anda hâssa harc emînine tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda sarây-ı âmirede suya muzâyaka vardır deyü i‘lâm olundu. İmdi 
ta‘cîl ale’t-ta‘cîl bir an te’hîr etmeyüp suyolunun üzerine ehl-i hibre getürüp 
ta‘mîr ve termîm eyleyesiz ki, an-karîb varılmak üzredir, suya muzâyaka çekil-
meye, ihmâl ve müsâhale eylemeyesiz. Sa‘y-i cemîl edip beş on biner akça ile 
edüp ziyâde harc eylemeyesin.

Tahrîren fî 12 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 10]

Karacalar kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ kapuma mektûb gönderüp Kazâ-i Pare’de mütemekkin Karacalar 
tâifesinden Ali Kethudâ ve Nebi Kethudâ ve Mehmed ve Veli ve İlyas ve Ma-
den ve Mustafa ve Ramazan ve Hacı Mahmud ve Ahmed ve İsa ve gayrılar 
gelüp biz eben an-cedd Karacalar hânelerinden iken piyâde emîni ve kâtibi 
bizi emîn ma‘rîfetsiz kendü murâdlarınca piyâde yazup zulm eylemek isterler, 
hayfdır, arz idiverin dedükleri ecilden arz olundu deyü bildirmişsin. İmdi bu-
yurdum ki, hükm-i şerîfimle tavâyif-i mezbûreye emîn olan kulum vardukda 
teftîş edip bunların elinde olan nişânlu sûret-i Defter-i hâkānî’ye nazar edip 
göresin. Fi’l-vâki‘ mezbûrlar eben an-cedd defter-i cedîdde mukayyed Karaca-
lar hânelerinden olup kimesnenin ra‘iyyet ve ra‘iyyeti oğulları olmayan nizâ’sız 
haymana tâifesinden değiller ise piyâde emîni ve kâtibi men‘ u def‘ edip hilâf-ı 
emr u kānûn ve mugāyir-i defter piyâde yazdırmayasın, yazmışlar ise defterden 
ihrâc etdirip memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz 
eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 11 Recebü’l-mürecceb sene 954.
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Mîrâhûr Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ Hüseyin Paşa’dan gelen Doğancı Mustafa’ya bârgîr veresin.
Tahrîren fî 11 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Çeşme kadısına hüküm yazıla ki

Bundan akdem dergâh-ı mu‘allâdan hükm-i şerîf  vârid olup hâslar re‘âyâ-
sından fevt olup evlâd-ı zükûru kalmayanların kānûn üzre tapuya müstahıkk 
olan yerleri tapuya verilelü on yıl ve dahi ziyâde olmayup ve tapuya alanlar 
üzerlerine emlâk ihdâs etmeyüp evvelki hâlî üzre olup gabn-ı fâhiş ve muvâ-
za‘a ile eksüğe tapuya verilmiş ise ziyâde ile tâlib olanlara tapuya verdiresin 
deyü emr olmağın ben dahi sâbıkā senden evvel gelen kadılara emr-i pâdişâhî 
mûcebince vech-i mezbûr üzre hükm-i şerîfim gönderüp tahvîl ve târîhinde 
tapuya müstahıkk yerlerden ol asl gabn-ı fâhiş ile eksüğe verilen yerleri mübâ-
şirîn ibtidâ kadılar ma‘rifetleriyle ve hamiyyetleri ile ziyâde ile tâlib olanlara 
tapuya akçasın hazîneme getürtmişdim. Hâliyâ âmil olan Bedir Fakih kapuma 
gelüp evvelâ tapuya alanların tapuları mukarrerdir deyü tapuya müstahıkk yer-
leri sonra ziyâde edenlerin ellerinden alup ve ziyâde olunan akçaları benden 
sâhiblerine hüküm ederler, hayfdır deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i 
şerîfim ile emîn olan kulum [ ] vardukda vech-i mezbûr üzre tapuya verilen 
yerleri ziyâde ile tapuya alanların ellerinde mukarrer edip fesh etmeyüp ve 
etdirmeyesiz. Şöyle ki, bu bâbda sana dergâh-ı mu‘allâdan müstakil hükm-i 
şerîf  vârid olmuş ise kapuma gönderesiz, görülüp mûcebiyle amel oluna ve 
illâ sâbıkā kadılar şer‘le ve kānûnla fasl eyledikleri deynim husûsların ibkā ve 
mukarrer kılasın, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 11 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 11]

Karacalar kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Karacalar cemâ‘atlerinden Saru Alilü nâm cemâ‘atden Ali Kethudâ 
ve Mustafa ve Nebi ve Maden ve Veli nâm kimesneler kapuma gelüp Yağ 
cem‘ iden kâtib Abdullah bizden alduğu yağın akçaların virmeyüp bize zulm 
ü te‘addî eyledi deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîf  vardukda 
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beyne’n-nâs nidâ etdirip ve onat vechile teftîş ve tefahhus edip göresin, mezbûr 
kulum tâife-i mezbûrûnun ne kadar yağlarun alup narh-ı rûzî üzre akçaların 
virmemiş ise mecâl virmeyüp narh-ı rûzî üzre bî-kusûr akçaların alıverüp ve 
zulmen ne kadar akçaların alup te‘addî eylemiş ise yazup kapuma arz eyleye-
siz. Ammâ hîn-i teftîşde tezvîrden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha 
tâbi‘ olasın.

Tahrîren fî 12 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Hâssa harc emîni Seydi Gâzi’ye tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda ba‘zı meremmât husûsiçün alduğun kireci ziyâde bahâ ile aldır-
mışsın deyü istimâ‘ olundu. Eyle olsa bu cânibde dahi ezyed ele girür İmdi 
göresin, Tire’de ve gayrı yerlerde niceye satılur ise ol narh üzre almağa sa‘y 
eyleyüp ziyâdeye almayasın ve illâ sonra makbûl olmaz.

Tahrîren fî 12 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Aydın ve Saruhan sancağı kadılarına hüküm yazıla ki

İşbu dârendegân-ı fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân Hoca Hâsları dimekle ma‘rûf  hâsla-
ruma emîn olan çaşnigîrân zümresinden kulum Nebi ve çavuşlarım zümresin-
den kulum Nasuh zîde kadruhûmâ zamânında ve kitâbetinde mukarrer kılınup 
maslahat mühim olmağın işbu hükm-i şerîfimle gönderildiler. Buyurdum ki, 
varduklarında her biriniz taht-ı kazânızda vâkı‘ olan mezkûr hâslarumu oluge-
len kānûn-ı kadîm üzre mezbûrlara zabt ve defter etdiresiz. An-karîb berâtları 
dahi yazılup gönderilür ve sâbıkā emîn olan çavuşum Ali’yi elinde mevcûd 
olan akçası ve mukāta‘a sûretleriyle bu cânibe gönderesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 12 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Lâzkıye nâzırı Hayreddin’e ve nevâhî emîni Üveys’e tezkire yazıla ki

Ulûfecilerden bölükbaşı İlyas birâder-i Ali’nin sene 953 Rebî‘u’l-ûlâ gurresin-
den sene-i mezbûre Rebî‘u’l-ûlâsının gāyetine değin mukarreri ve müşâheresi 
bin üç yüz on bir akça olur. Zabt etdiğinüz mâl-ı mîrîden verüp ve defterinize 
kayd edip vakt-i hesâbda tahvîl etdiresiz.

Tahrîren fî 12 Recebü’l-mürecceb sene 954.
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Manisa kadısına ve anda hâslar nâzırı ve emîni Mustafa Çavuş’a tezkire yazıla ki

Anda hâssa öküzler içün alınan saman bi’l-fi‘il il üzerinde olup ve alınan bur-
çağın akçası verilmemiş. İmdi akçası verilmeyen burçağın akçasın kadı verüp 
ve siz ki24 kadısız, alup sâhiblerine kendü eliniz ile teslîm edip kimesnenin bir 
akçasın ketm olunmaya ve etdirmeyesiz ve il üzerinde kalan samanı münâsib 
mahalde der-anbâr etdiresiz.

Tahrîren fî 12 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 12]

Ilıca nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ mektûb gönderüp Ulgamlu âmilleri, Pir Kulu karye-i mezbûreden 
Ahmed Fakıh’ı ihzâr edip kızun Cendi resm-i arûsânesin taleb ederüz dedük-
lerinde mezbûr Ahmed kadîmü’l-eyyâmdan ümerâ-i mâzıyye ve pâdişâh-ı 
âlem-penâh hazretleri berâtıyla ehl-i berât oğlu ehl-i berâtım ve bu makūle 
tâifenin resm-i arûsânesin dergâh-ı mu‘allâ defterdârı cânibinden kabz eyle-
diler dedükde ve ümenâ mezbûr Ahmed Fakıh eben an-cedd ehl-i berât oğlu 
ehl-i berât olduğu ma‘lûm ve zâhir olup arz olundu deyü bildirmişsin. Eyle 
olsa livâ-i Saruhan’ın ehl-i berâtının resm-i arûsâneleri müşârünileyh defter-
dâr efendinin olduğu bu âsitânede dahi ma‘lûmdur. İmdi bu bâbda husamâyı 
berâber edip onat vechile teftîş edip göresin, mezbûr Ahmed Fakıh asılda ra‘iy-
yet oğullarından olmayup kadîmden eben an-cedd ehl-i berât ise tekrâr resm-i 
arûsâne taleb etdirmeyesiz, memnû‘ olmayanı yazup arz eyleyesiz.

Tahrîren fî 12 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Lâzkıye kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda İhtisâb âmili olan Osman kapuma gelüp tahvîlimde 
emînim olan Mustafa Çavuş’a teslîm eylediğim akçalardan ba‘zın deynime 
geçirmeyüp inkâr eder ve sâbıkā şehir kethudâsı olan Abdürrezzak tahvîlimde 
balmumuna yağ halt edip döküp ve elinde damgasız boğasi bulunup sebt-i sicill 

24 “Ve siz ki” ibaresi mükerrer yazılmıştır.
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olundu, kānûn üzre cerîmesin taleb ederin deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, 
hükm-i şerîfim ile [ ] vardukda mezbûr çavuşum Mustafa ile bunu berâber 
edip hakk üzre teftîş eyleyüp göresin, fi’l-vâki‘ mezbûr kulum bundan alduğu 
akçaların ba‘zın deynine geçürmeyüp kendüsü ekl eylemiş ise ki şer‘le sâbit 
ve zâhir ola, hüküm edip alıveresiz ve mezbûr Abdürrezzak bunun tahvîlinde 
balmumuna yağ halt eyleyüp döküp ve elinde damgasız boğasi bulunup sebt-i 
sicill olunmuş ise kānûn üzre cerîmesin aldırasız. Ba‘zı ayak âmilleri dutdukları 
mukāta‘aya göre defterhâne-i dîvâniyyeyi ve çavuşiyyeyi virmezler dedi. İmdi 
her şahsın dutdukları mukāta‘asına göre mersûmât-ı mezbûreyi aldırup ayak 
âmilleriyüz deyü te‘allül ve nizâ‘ etdirmeyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 12 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Lâzkıye nâzırı Hayreddin’e ve emîni Üveys’e tezkire yazıla ki

Burdur ve İsparta kadılıklarına yağ cem‘ine giden Abdülhâlık Çavuş’a yağ ve 
balmumu cem‘ etmek içün elli bin akça verüp ve defterinize kayd edip vakt-i 
hesâbda mahsûb etdiresin.
Tahrîren fî 12 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 13]

Sebeb-i tahrîr-i tevkī‘ yazıla ki

Hâlâ mevlânâ Lâzkıye [kadısı] mektûb gönderüp Nefs-i Lâzkıye ahâlîsi mahfel-i 
kazâya hâzır olup ’hâliyâ kethudâ olan Abdürrazzak’ın kethudâlığı husûsunda 
şükrânımız yokdur. İbrahim nâm kimesne mu‘temed ve müslimânlar hakkında 
kethudâ olması enfa‘ kimesnedir, mezbûr İbrahim’in kethudâ olmasını taleb 
ederüz’ dedüklerinde vâkı‘-ı hâl bi’t-taleb arz olundu deyü bildirmeğin mez-
bûr İbrahim’i mezbûr Abdürrazzak’ın yerine kethudâ nasb edip bu berât-ı 
sa‘âdet-âyâtı verdim ve buyurdum ki, varup kethudâ olup şöyle ki, vezâyif-i 
hıdemât-ı kethudâlıkdır, bî-kusûr mü’eddâ kıldıkdan sonra mezbûr kimesne 
mâni‘ ve dâfi‘ olmaya, dahl ü ta‘arruz kılmaya ve sâbıkā kethudâ olanlar ne 
vechile olugelmiş ise bu dahi eyle ola, şöyle bileler deyü.
Tahrîren fî 12 Recebü’l-mürecceb sene 954.
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Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda Yengi hâslarına âmil olan Ömer zimmetinde hayli mâl-ı mîrî 
olmağın sâbıkā tahsîli içün işbu dârende-i tezkire gulâm-ı sultânî Ahmed gön-
derilmişdi. Ba‘zısı gelüp ba‘zı gelmemeğin gulâm-ı mezkûr gerü gönderildi. 
Vardukda bir an te’hîr etmeyüp tahsîl olunup gönderilenden gayrı mezkûr 
âmil Ömer’in zimmetinde kalan mâl-ı mîrîyi rızkından ve esbâbından vefâ et-
meyeni kefîl bi’l-mâllarından ta‘cîl tahsîl etdirip sâir hâsıl olan mâl-ı mîrî ile bu 
cânibe gönderesiz ve mezkûr Yengi karyesi re‘âyâsından ortakçıyuz diyenlerin 
mîrî hisselerin ayru ve ortakçı değillerüz diyenlerin başka, işbu senede vâkı‘ 
olan terekeleri öşrün emîn ve âmiller ma‘rifetleriyle müfredâtla defter etdirip 
ve mîrî gallâtı onat vechile der-anbâr etdirip ve defterden hâric nesne koma-
yasız. Mezkûr Yengi karyesinin ortakçıları husûsu sa‘âdetle aşağa Manisa’ya 
varıldıkda görüle.
Tahrîren fî 12 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Lâzkıye cânibinde nâzır Hayreddin’e tezkire yazıla ki

Kilâr-ı âmire içün bir yük kebere turşusu lâzım olmuşdur. İmdi tezkire var-
dukda ol mikdâr yük kebere turşusunu narh-ı cârî üzre kadı ma‘rifetiyle alup 
ve akçasın anda zabt etdiğinüz mâl-ı mîrîden verüp ba‘dehû kirâ davarlarına 
tahmîl etdirip bu cânibe gönderesiz ve parasın yazup bildiresin, ammâ gāyet 
a‘lâsı ola ve bahâsında ihtimâm edesiz ve illâ makbûl olmaz.
Tahrîren fî 12 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Ta[r]hâniyat za‘îmî Mustafa Çavuş’a tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda Ortapâre’ye baş âmili olan odabaşı ve ayak âmilleri senin içün 
tahvîlimizde hayli nesne alup ekl eyledi deyü defter getürdüler. İmdi üzerinize 
mâl-ı teftîş tamâm oldukdan sonra mezbûrlar ile berâber varup veya vekîl gön-
derüp teftîş olunasın ve illâ rızâsız bir dahi tezkire varmalu etmeyesin.
Tahrîren fî 13 Recebü’l-mürecceb sene 954.
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[s. 14]

Marmara kadısına hüküm yazıla ki

Bundan akdem Gördüs kazâsına emir mûcebince salınan yağ husûsunda ve 
kadının ve bile mübâşir olan kulum Muzaffer’in ve gayrın teftîşleriçün Mustafa 
kulum yedinden mufassal hükm-i şerîfim gönderilmişdi. Hâliyâ mübâşir olan 
nâibin kapuma mektûb gönderüp mübâşir-i mezbûr Muzaffer’den bir kimesne 
otuz beş akçam aldı ve bir hâtûn bir tepsim aldı deyü şekvâ edip mezbûr Mu-
zaffer yedinde bulunmamağla görülmedi deyü bildirmiş. İmdi mezbûr kulum 
Muzaffer kayd u bend ile mezkûr kulum Mustafa’ya teslîm olunup gönderildi 
ve anda yağ tevzî‘inde bile mübâşir olan Muhyiddin nâm nâib müslimânların 
akçaların alup şimdi taleb eylemen deyü havf  verüp re‘âyâyı hak taleb eyle-
mekden men‘ u def‘ edermiş. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile mezkûr 
kulum [ ] vardukda nâib-i mezkûru dahi getürdüp tevzî‘ eyledüğü yağ defte-
rin elbetde ve elbetde buldurup ve sâbıkā gönderilen mufassal hükm-i şerîfim 
mûcebince karye be-karye gezdirüp ve teftîş edip mezkûr kulumda ve nâibde 
ve gayrı mübâşirlerde zâhir olan hukūku bit-tamâm ashâbına alıverüp ba‘dehû 
kazıyyeyi vukū‘u üzre mufassal ve meşrûh yazup kapuma arz eyleyesiz, bir 
dürlü dahi etmeyüp şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 13 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Lâzkıye ve Tavas ve Karaağaç kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ İbrahim nâm kimesne kapuma gelüp Balaran hâsları sınurunda zirâ‘at 
edip mîrîye öşrün ve rüsûmun edâ edegeldüğüm yerlerimi ben bî-haber iken 
Mehmed nâm kimesne Kasım nâm sipâhîye satup bana hayf  eyledi. Bu bâbda 
elimde hüccet-i şer‘iyyelerim dahi vardır deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, 
hükm-i şerîfimle kulum vardukda bu bâbda husamâyı berâber edip hakk üzre 
teftîş eyleyüp ve bunun elinde olan hüccetlerine nazar edesiz, zikr olan yerle-
rin öşrün ve rüsûmun verüp ve üç yıl mütevâliyen bilâ-mâni‘ boz ve mu‘attal 
komayup mezbûr Mehmed şer‘-i şerîfe ve kānûn-ı münîfe muhâlif  âhara satup 
ve hüccetlerinin mazmûnu muvâfık-ı şer‘-i kavîm ve kānûn-ı kadîm ve defter 
olup alâ-vechi’l-hasm sübût bulup hasımlarının mukābelede şer‘a ve kānûna 
ve deftere muvâfık cevâbları yoğise mukarrer dutup yerlerin buna hüküm edip 
ber-karâr-ı sâbık zabt ve tasarruf  etdiresiz, âharı dahl etdirmeyesiz. Hîn-i 
teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ 
olasız. Muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 13 Recebü’l-mürecceb sene 954.
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Havâlelik hıdmetinde olan Canfeda’ya tezkire yazıla ki

Mukāta‘ahânelerinin ba‘zı pârelerine emîn olan gulâm-ı sultânî Davud Ça-
vuş’un huzûru lâzım olmuşdur. İmdi gulâm-ı mezbûru ta‘cîl alup gelesiz, te’hîr 
etmeyesiz.
Tahrîren fî 13 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 15]

Manisa kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ mukāta‘ahâneleri pârelerinden Ortapâre’ye tahvîl-i ûlâda âmil olan 
Ali Bali ve ayak âmilleri Yusuf  ve Mustafa ve diğer Mustafa ve Pir Ahmed 
ve İbrahim ve Murad südde-i sa‘âdetime gelüp Tahvîlimizde emînimiz olan 
Mustafa Çavuş ve bizden evvel âmil ve mübâşir olanlar kānûn üzre hazîneye 
âid olup deynimize mahsûb olacak beytü’l-mâl ve mâl-ı gāib ve mâl-ı mefkūd 
ve cerâimden ve sâir rüsûm ve bâd-ı hevâdan hayli nesne ekl edip hayf  eyledi. 
Biz kendü mâlımızdan ziyân verdik deyü bildirüp nâibin imzâsıyla bel‘iyyât 
defteri getürdükleri ecilden buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda 
husamâyı berâber edip her yerin toprağı kadısı ma‘rifetiyle yerlü yerinde onat 
vechile hak üzre teftîş edip ve ol deftere nazar eyleyüp göresiz, bunların tah-
vîllerinde ber-mûceb-i şer‘ u kānûn hazîneme âid olup deynlerine âid olacak 
beytü’l-mâl ve mâl-ı gāib ve mâl-ı mefkūd ve sâir rüsûm ve bâd-ı hevâdan 
mezbûr kulum Mustafa Çavuş ve bunlardan evvel âmil ve mübâşir olanlarda 
ne mikdâr bel‘iyyât ve ketmiyyât bulunur ise mecâl virmeyüp mezbûr kuluma 
kefîl etdirip kapuma gönderesiz ve yazup bildiresin. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve 
telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın, muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 13 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Havâss-ı hümâyûnumdan hâk-ı şûre mukāta‘aâtına tahvîl-i sâniyede ki, sene 
953 Zilhiccesinin on yedinci gününden üç yıla varıncadır, iltizâmla nâzırım 
olan Sahrazâde İlyas zîde kadruhû çavuşlarım zümresinden kulum Murad’ı 
emîn taleb eylemeğin emîn ta‘yîn olunmuşdu. Hâliyâ mezkûr nâzırım kapu-
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ma gelüp Mezbûr Murad’ın tahvîlim içinde bel‘iyyâtı vardır, âhar emîn virün 
dimeğin işbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân sipâhî oğlanlarım zümresinden 
kulum Mehmed zîde kadruhû ber-vech-i emânet emîn nasb olunup şimdi mas-
lahat mühim olmağın işbu hükm-i şerîfimle gönderildi. Buyurdum ki, hükm[-i 
şerîfim vardukda] her biriniz taht-ı kazânızda zikr olan hâslarımı ma‘rifeti-
nizle, mezkûr nâzırım ve âmiller ma‘rifetleriyle olugelen kānûn-ı kadîm üzre 
mezbûra zabt ve defter etdiresiz, an-karîb berâtı dahi yazılup gönderilir, şöyle 
bilesiz deyü.
Tahrîren fî 13 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Havâlelik hıdmetinde olan Ahmed’e tezkire yazıla ki

Hâliyâ mukāta‘ahânelerinin ba‘zı pârelerine emîn olan Veli gelüp Dalyan 
pâresine âmil olan Mehmed’i benüm deynime mahsûb olacak ba‘zı mâl-ı gāib 
alup ekl etmişdir. Bunda görülmesin taleb ederin dedi. İmdi mezbûr âmil senin 
habsinde imiş, alup gelesin, bunda görüle.
Tahrîren fî 13 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 16]

Manisa kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ südde-i sa‘âdetimde şöyle istimâ‘ olundu ki, nevâhî-i hümâyûnumdan 
taht-ı kazâna tâbi‘ Yunddağı beytü’l-mâlın ve mâl-ı gāib ve mâl-ı mefkūdun tah-
vîl-i ûlâda mukāta‘aya dutan müteveffâ Koçi’nin kıstü’l-yevmden fazlası olup 
vârisleri kıstü’l-yevm üzre hesâbın virürüz deyü fazlayı ekl eylemek istermiş. 
İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile havâle olan kulum [ ] vardukda te’hîr 
etmeyüp mezbûr Koçi’nin vârislerin vekîl-i şer‘îlerin getürmeyüp yerlü yerin-
den köy ve mahalle imâmlarından teftîş edip hesâbın göresin. Kıstü’l-yevmden 
fazlası zâhir olur ise vârislerine intikāl iden muhallefâtından tahsîl etdirip ka-
puma gönderesiz. Vârisleri kıstü’l-yevmden hesâb virürüz dedüklerine amel 
etmeyesin, mâl-ı mîrîde ummâlin fazlaları alınmak mukarrerdir, şöyle bilesiz 
deyü.
Tahrîren fî 13 Recebü’l-mürecceb sene 954.
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Ayazmend kadısına tezkire yazıla ki

Taht-ı kazânda Buğurcu ve Celebî Arablarının rüsûm-ı bâd-ı hevâsına âmil 
olan Hacı Ali’nin zimmetinde hayli bâkī olup kendünün rızkı ve emlâk[ı] 
satılup deynine vefâ etmeyüp ve zarar-ı mâlına kefîlleri olanlar dahi gaybet 
edip yedlerinde rızıkları kalup hâliyâ mezbûrların yedlerinde kalan rızıkların-
dan âmil-i mezbûrun zimmetinde bâkī kalan mâl-ı mîrî tahsîl olunması lâzım 
olmağın [ ] gönderildi. Vardukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr etmeyüp zarar-ı 
mâla kefîl olanları buldurup ele girmesi mümkin olmaz ise yedlerinde kalan 
rızıklarından ve esbâblarından âmil-i mezbûrun zimmetinde bâkī kalan mâl-ı 
mîrîyi gulâm-ı mezbûra ta‘cîl ale’t-ta‘cîl tahsîl etdiresin, kimesnede bir akça 
bâkī komayasız, te’hîr etdirmeyesiz.

Tahrîren fî 13 [Recebü’l-mürecceb] sene 954.

İzmir kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Turudlu ve Nif  hâslarına emîn olan kulum Arslan’ın ba‘zı teftîşiçün 
mevlânâ Manisa ve Nif  kadılarına Mahmud nâm kulum yedinden mufassal 
hükm-i şerîfim gönderilmişdi. Hâliyâ mezkûr kulum Arslan gelüp senin dahi 
müfettiş olman taleb eylemeğin buyurdum ki, hüküm vardukda bu bâbda sen 
dahi Manisa ve Nif  kadılarıyla ol mufassal hükm-i şerîfim mûcebince ma‘an 
istimâ‘ edip şer‘le lâzım geleni edâ edip vukū‘u üzre yazup kapuma arz eyle-
yesiz. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı 
sarîha tâbi‘ olasın. Muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle 
bilesiz deyü.

Tahrîren fî 13 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Murad Çavuş’a tezkire yazıla ki

Sende hâk-ı şoraya müte‘allık ba‘zı husûslar içün hükümler varimiş. İmdi25 ol 
hükümleri emîn-i cedîd26 Mehmed’e veresin, te‘allül etmeyesin.

Tahrîren fî 17 Recebü’l-mürecceb sene 954.

25 “İmdi” kelimesi mükerrer yazılmıştır.
26 Metinde “cedîdde” şeklinde yazılmıştır.
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[s. 17]

Lâzkıye ve Honaz kadılarına hüküm yazıla ki

Bundan akdem südde-i sa‘âdetimde nefs-i Lâzkıye kethudâsı Abdürrezzâk’ın 
şem‘hâne alup balmumuna yağ halt edip ve tamgasız boğasi alup ve mâlıma 
müte‘allık husûslara karışup mâlım bâbında zararı olup ve müslamanlara te‘ad-
dîsi olduğu istimâ‘ ve i‘lâm olunmağın ve müslimânlara ve mâlıma sa‘y eder 
kimesne bulup arz eyleyesiz deyü hükm-i şerîfim gönderilmişdi. Hâliyâ sen ki 
Lâzkıye kadısısın, nâzırım Hayreddin ile ikiniz kapuma mektûb gönderüp nefs-i 
mezbûre ahâlîsi meclis-i şer‘a gelüp ’mezbûr Abdürrezzâk’dan kethudâlığı 
husûsunda şükrânımız yokdur. İbrahim nâm kimesne mu‘temed ve müslimân-
lar hakkında kethudâ olmağa enfa‘dır, mezbûr İbrahim’in kethudâ olmasın 
taleb ederiz, arz ediver’ deyü iltimâs eyledüklerinde vâkı‘ hâl arz olundu deyü 
bildirmişdinüz ve gerü mezkûr Abdürrezzâk eline dahi arz ve sûret-i sicill verüp 
mezkûr Abdürrezzâk’ın mâl-ı mîrîye karışurlarimiş denildüğü husûsu dahi bun-
da olan subaşılardan ve kâtiblerden teftîş olundukda hiçbir zamânda biz mezbûr 
Abdürrezzâk’ın mâl-ı mîrîye ve gayrı husûsa dahl eyledüğün görmedik dediler. 
Bu fakīr dahi bu vilâyete geleliden berü mezkûr Abdürrezzâk’dan şer‘a ve kānû-
na muhâlif  fi‘il sâdır olduğun ve mâl-ı mîrîye dahl edip karışduğun görmedük 
ve balmumuna yağ halt eyledüğü husûsu dahi görülüp şem‘hâneyi mukāta‘aya 
dutardım, alduğum mum karışık çıkup dökdüğüm mumu kimesneye satmadım, 
kendü mesârifime sarf  eyledim deyüp kimesneye satduğu dahi sâbit olmayup 
kimesne elinde dahi bulunmadı. Tamgasız boğasi husûsu dahi görülüp Hacı 
Yusuf  nâm bâzergân elinde tamgasız boğasi bulunup sebt-i sicill olunup ol dahi 
mezkûr Abdürrezzâk’ındır deyü kelimât eyleyüp kānûn üzere cerîme alınma-
sın veya girift olunmasın lâzım olup mahmil-i cerîme ve giriftâr-ı ecr olmayup 
vâkı‘ hâl Abdürrezzâk talebiyle arz olundu deyü bildirmişsin. İmdi buyurdum 
ki, hükm-i şerîfimle vardukda sen ki Honaz kadısısın, nefs-i mezbûreye varup 
ikiniz bir yere cem‘ olup nâzırımı ve emîn ve kâtib olan kullarımı ve âmillerimi 
ve şehir ahâlîsini getürdüp beyne’n-nâs nidâ ve tenbîh etdirip ve hakk üzre 
teftîş eyleyesiz. Mukaddemâ gelen arz[da] şehir ahâlîsi kethudâdan şükrânımız 
yokdur dedükleri husûslar ne asl kazıyyeler ve ne mâddelerdir, kimlere zulm 
edip veya hakkına mâni‘ olunup ve gadr ve te‘addîlerin eylemişdir, mufassal ve 
meşrûh defter edip imzâlayup el-hâsıl şehir ahâlîsi olan müslimânlar ve nâzırım 
ve emîn ve kâtib kullarım ve âmiller ve sâir mübâşirîn-i emvâlim mezkûrlardan 
kethudâlığa taleb edip ve müslimânlar hakkında ve mâlım husûslarında her 
kangısı evlâ ve enfa‘ ise ikiniz ma‘an yazup kapuma arz eyleyesiz ve ol imzâlu 
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defteri bile gönderesiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan 
hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 13 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 18]

Adala kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ bâd-ı hevâ âmili olan Ahad kapuma gelüp Tahvîlde emîn ve kâtib ve 
âmil olanlarun teftîş olunup hesâbların görmek taleb ederin deyü bildirdi. İmdi 
buyurdum ki, [hükm-i] şerîfimle [ ] vardukda bu bâbda husamâyı berâber 
edip yerlü yerinde onat vechile teftîş eyleyüp göresin. Bunun tahvîlinde bi-ha-
sebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn ve defter hazîneme âid bâd-ı hevâdan emîn olan kulla-
rımda ve kâtibde ve âmillerde ne mikdâr nesne sâbit ve zâhir olur ise hüküm 
edip âmil-i mezbûrun borciçün tahsîl etdiresin, hîn-i teftîşde ilâ âhiri.

Tahrîren fî 15 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Uşak kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Hasan ve Doğan ve Ulaş nâm kimesneler kapuma gelüp Biz kadîmî 
sipâhî ra‘iyyetlerinden olup rüsûm-ı âdiyemiz sâl be-sâl sipâhîye edâ eylediği-
mizden sonra mukāta‘ahâneleri emînleri ve âmilleri tekrâr rüsûm taleb edip 
te‘addî ederler, hayfdır deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim var-
dukda göresin, mezbûrlar kadîmî mukāta‘ahânelerimden olup sonradan sipâhî 
ra‘iyyeti kayd olunmuş olmayup ve hâric-i defter re‘âyâ oğullarından emr-i pâ-
dişâhî ile mukāta‘ahâneleri yazılmış değiller ise mukāta‘ahânelerim emînlerin 
ve âmillerin men‘ u def‘ edip bunlardan hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter 
tekrâr rüsûm taleb edip te‘addî etdirmeyesiz. Bu bâbda nesnelerin almışlar 
ise gerü alıveresiz, ammâ defter-i cedîdde iki cânibe mukayyed ise akdemiyle 
amel edesiz. Memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz 
eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 15 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Gedüz kadısına vech-i mezbûr üzre Murâd nâm kimesneye bir hüküm yazıla.
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Adala cânibinde hâslar nâzırına Hacı Ya‘kub’a ve emîn Hayreddin’e tezkire 
yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda bâd-ı hevâ âmili olan Ebû Derdâ gelüp emînim olan Nurullah’a 
deynime mahsûb etdirmek içün iki bin sekiz yüz akça teslîm eylemişdim. Hâ-
liyâ iki bin yüz altmış yedi akçasın deynime mahsûb etdirip yedi yüz akçasın 
mahsûb etdirmemiş dedi. İmdi emîn-i mezkûr hâliyâ bunda olmayup İstan-
bul’a gitmişdir. Gelinceye değin zikr olan yedi yüz akçayı âmil-i mezkûra alup 
veresin. bâkī kalan deynin tahsîl etdirip yedi yüz akça emîn-i mezbûr geldikde 
görüle.
Tahrîren fî 15 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Hâssa harc emînine tezkire yazıla ki

Bundan akdem vekîl-i harc yedinden tuz anbârının üzerin meremmet etdire-
sin deyü tezkire gönderilmişdi. Hâliyâ dahi meremmet olunmadı deyü istimâ‘ 
olundu. İmdi ta‘cîl meremmâta muhtâc yerlerin meremmet etdirip harc-ı 
gabndan ve isrâfdan hazer edesiz, illâ makbûl olmaz.
Tahrîren fî 15 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 19]

Bölükbaşına tezkire yazıla ki

Beğlik bârgîrlerden mumcuda bir re’s bârgîr ve nakkāşda bir re’s bârgîr ve 
arabacı Hüseyin’de bir re’s ve arabacı Nasuh’da ve [ ] bir re’s bârgîr olup 
gelmesi lâzım olmağın [ ] gönderildi. Vardukda sen ki, bölükbaşısın, mezkûr 
bârgîrleri ve dahi gayrı kimesne zimmetinde beğlik bârgîrler var ise anları ta‘cîl 
ale’t-ta‘cîl bu cânibe gönderesiz, te’hîr etdirmeyesiz, sonra zararı senden bili-
nür, gāfil olmayasız.
Tahrîren fî 15 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Tarhaniyat nâibine tezkire yazıla ki

Nefs-i mezbûre mukāta‘aları sene 953 Zilhiccesinin on yedinci gününden üç 
yıla baş âmil Ramazan üzerinde üç yüz yirmi bin dört yüz kırk akçada iken 
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tahvîl-i ûlâda za‘îm olan Nazar, yirmi bin üç yüz kırk yedi akça ziyâde edip 
cem‘an târîh-i mezbûrdan üç yıla varınca üç yüz kırk bin yedi yüz seksen yedi 
akça sâfî teslîmâta kabûl edip ve zarar-ı mâla otuz bin akçalık yarar kefîller ve-
reyin dedi. İmdi anda havâle olan Mahmud mübâşeretiyle göresin, dahi ziyâde 
eder yarar kimesneler yoğise mezbûrun ol mikdâr akçalık yarar kefîllerin alup, 
sebt-i sicill edip, sûretin imzâlayup gönderesiz. Ammâ alınan kefîller müflis 
ve medyûn ve ardından yazılmış dahi âmili kefîl olmakdan hazer eyleyesiz 
ve tahvîl-i ûlâda medyûn olan ummâlin rızıkların ve emlâk [ve] esbâbların 
satdırup vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdiresin, kimesnede bir 
akça bâkī komayasız, âciz olanları kayd u bend ile mezkûr havâle ile bu cânibe 
gönderesiz.
Tahrîren fî 16 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Nif  kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda olan zu‘emânın zimmetlerinde hayli bekāyâ olup ba‘zısı gelüp 
ba‘zısı gelmedüğü ecilden defter olunup nişânlanup gulâm-ı sultânî havâle 
Ahmed ile gönderildi. Sâbıkā emîn olan Ahmed Çavuş mübâşeretiyle ol defter 
mûcebince bir an ve bir sâ‘at te’hîr etmeyüp tahvîl-i ûlâ bekāyâsından ummâl 
defterlerinde ne mikdâr bekāyâ var ise rızıklarından ve emlâk ve esbâbların[-
dan], vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdirip sâir hâsıl olan mâl-ı 
mîrî ile bu cânibe gönderesiz. Âciz olanları kayd ve bend ile bile gönderesiz, 
te’hîr etdirmeyesiz ve tahvîl-i cedîdde kıstü’l-yevm îcâb iden mukāta‘anın ib-
tidâ-i târîhden lâzım olan kıstü’l-yevmlerin dahi bi’t-tamâm tahsîl etdiresin, 
ihmâl ve müsâhale etmeyesin. Sene-i mezbûre mâh-ı Recebinin gāyetine değin 
ta‘cîl ale’t-ta‘cîl tahsîl etdiresin, târîh-i mezbûrdan tecâvüz etmeyesin.
Tahrîren fî 17 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 20]

Buna hüküm yazıldı.

Bozdağ’dan Manisa‘ya varınca vâkı‘ olan kadılara tezkire yazıla ki

Hâliyâ sa‘âdetle Manisa cânibine müteveccih olmak mukarrerdir. İmdi olu-
gelen âdet-i kadîme üzre yolları ayırtlandırıp pâk ve temiz etdiresin ve ta‘mîr 
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lâzım gelen yerleri ta‘mîr ve termîm etdiresin ve köprü yapılmak lâzım gelen 
yerlerde köprüler yapdırasın, te’hîr etdirmeyesiz. Ammâ bu bahâne ile müs-
limânlara zulm ü te‘addî olunmakdan hazer edesiz. Bu bâbda [ ] nâm kulla-
rım mübâşir ta‘yîn olunup gönderildi. İhmâl ve müsâhale etmeyesin.
Tahrîren fî 17 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Adala ve Demürci kadılarına hüküm yazıla ki

Taht-ı kazânızda vâkı‘ olan re‘âyânın siyâsetin Adala’da vâkı‘ olan hâslarım 
emînleri görüp gözleyü gelmeğin buyurdum ki, hükm-i şerîfimle hâslarım 
[ ] vardukda olugelen kānûn-ı kadîm üzre re‘âyânın siyâsetin şer‘le yerinde 
istihkākına göre mezbûr [ ] etdirip hârice iletdirmeyesiz ve bedel-i siyâset 
aldırmayasız. Ammâ havâss-ı pâdişâhî ve benüm âhar hâslarım re‘âyâsından 
olanların siyâsetlerinde emînlerin ma‘rifetleri bile ola. Mezkûr [ ] müstakıl 
siyâset eylemeyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 17 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Mukāta‘ahânelerinin ba‘zı pârelerine emîn olan Veli’ye tezkire yazıla ki

Müteferrika Mustafa Beğ’in sene 954 Şa‘bânının mevâcibi ki, yevmî otuzar 
akça hesâbı üzre müsterekasından gayrı mukarreri sekiz yüz seksen beş akça 
olur, zabt etdiğin hâslar mahsûlünden verüp ve defterinize kayd edip vakt-i 
hesâbda mahsûb etdiresin.

Şehr-i mezbûre tamâm oldukda verile. Sahh.
Tahrîren fî 17 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Birgi kadısına ve nefs-i mezbûre za‘îmi Mehmed’e tezkire yazıla ki

Ulûfecilerden fevt olan Mahmud bin İbrahim’in muhallefâtın kâtibleri Derviş’e 
vârisim diyenler ma‘rifetleriyle âdet üzre üç gün mezâd etdirip ve her birin 
değeri ile satdırup ve niceye satılur ise müfredâtla defter etdirip imzâlayup hâsıl 
olan akça ile der-kîse edip mühürleyüp bu cânibe gönderesiz. Gabn-ı fâhiş ve 
muvâza‘a olunmamasına sa‘y eyleyesiz.
Tahrîren fî 18 Recebü’l-mürecceb sene 954.
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Hâk-ı şûre emîni Mehmed’e tezkire yazıla ki

Hâliyâ bunda bâd-ı hevâ defteri olmayup ve akça dahi olmaduğu ecilden 
gulâm-ı sultânî Kâtib Mustafa gönderildi. Vardukda ya bâd-ı hevâ defterin 
verüp veyâhûd cevâbın var ise cevâbın veresin, tekrâr tezkire varmağa muhtâc 
etmeyesin. Hiç bâd-ı hevâdan nesne zabt etmeyeler ve kime ki defterin verüp 
gitmeyesin. Beher hâl bâd-ı hevâ[ya] cevâb yazup gönderesiz. Sonra yerlü 
yerinden görüldükde sana güç olunur, ana göre mukayyed olasın.
Tahrîren fî 18 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 21]

Küre ve Selendi kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Osman ve Elvan nâm kimesneler kapuma gelüp mukāta‘ahânelerim-
den olup rüsûm-ı âdiyelerin mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verüp edâ eyledü-
ğümüzden sonra beğlerbeği yörükleri âmilleri ve mübâşirleri ve gayrılar dahi 
alıgeldik deyü tekrâr rüsûm taleb ederler, iki cânibe virmeğe kudretimiz yokdur 
deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda hu-
samâyı berâber edip bunlarun ellerinde olan nişânlu sûret-i deftere nazar edip 
ve mezkûr yörükler zâbitlerinden dahi dergâh-ı mu‘allâdan defter emîni veya 
beğlerbeği nişânı ve mührüyle defter taleb eyleyüp ve hak üzre teftîş eyleyesiz. 
Şöyle ki, bunlar defter-i cedîdde mukāta‘ahânelerimden olup mezbûr yörükler 
zâbitleri deftere muhâlif  dahl eder ise men‘ u def‘ edip hilâf-ı şer‘ u kānûn 
ve mugāyir-i defter dahl etdirmeyesiz. Bu bâbda nesnelerin almışlar ise gerü 
alıveresiz, defter-i cedîdde iki cânibe mukayyed ise akdemiyle amel eyleyesiz, 
şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 18 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Balabanyolu nâibi Sefer’e tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda bize hâsıl kayd olan mukāta‘aâtın kıstü’l-yevmlerinin tahsîli lâzım 
olmağın Musa gönderildi. Vardukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr etmeyüp mezkûr 
hâssa karyelerün tahvîl-i mezbûre ibtidâsından vâkı‘ olan kıstü’l-yevmlerin 
ta‘cîl ale’t-ta‘cîl gulâm-ı mezbûra tahsîl etdiresin, te’hîr etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 18 Recebü’l-mürecceb sene 954.

M E T I N 229

www.tuba.gov.tr



Marmara kadısına ve mukāta‘ahânelerinin ba‘zı pârelerine emîn olan Veli’ye 
tezkire yazıla ki

Kazâ-i mezbûreden Mustafa bin Hacı ve Nasuh bin İlyas nâm kimesneler 
kapuma gelüp Perâkende mukāta‘ahânelerinden Adala pâresin sene 953 
Zilhiccesinin on yedinci gününden üç yıla Hacı Bali nâm kimesne uhdesinde 
yetmiş üç bin beş yüz akçada iken mezkûrlar dört bin beş yüz akça dahi ziyâde 
edip cem‘an üç yılda yetmiş sekiz bin akça mukāta‘aya kabûl edip ve zarar-ı 
mâla yarar kefîller verelüm dedikleri ecilden gulâm-ı sultânî [ ] göresin, dahi 
ziyâde ile kabûl eder kimesneler yoğise kānûn üzre yüz binde yirmi bin akçalık 
yarar ve mâldâr, yerlü ve yurdlu kefîllerin alup, sebt-i sicill edip, sûretin imzâ-
layup bu cânibe gönderesiz ki, bunda mukāta‘a defterine kayd oluna. Ammâ 
alınan kefîller müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından yazılmış ve âhar 
âmile kefîl olmuş olmakdan hazer edesiz.
Tahrîren fî 18 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Tire kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa-i hümâyûn içün kavun ve karpuz lâzım olmağın gulâm-ı sultânî 
[ ] akça ile gönderildi. Vardukda şehirde ve karyelerde bulunan yerlerden de-
ğer bahâlarıyla a‘lâsından mümkin olduğu kadar alıverüp ve akçasın gulâm-ı 
mezbûrdan alup narh-ı rûzî üzre sâhiblerine teslîm edesiz. Kimesnenin bir 
akça ve bir habbesin ketm etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 19 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 22]

İzmir ve Manisa ve Akhisar kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ sipâhî oğlanlarım zümresinden kulum Hayreddin gelüp Kazâ-i Mani-
sa‘ya tâbi‘ Gürleye hâsları sene 953 Zilhiccesinin on yedinci gününden üç yıla 
ummâl uhdesinde dört yüz altmış bin akçada iken kırk bin akça ziyâde edip 
cem‘an üç yılda beş yüz bin akça sâfî teslîmâta kabûl ve iltizâm edip ve zarar-ı 
mâla kānûn üzre elli bin akçalık yarar kefîller vereyin dedüğü ecilden kulum 
[ ] gönderildi. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda göresiz, dahi ziyâde 
ile kabûl eder kimesneler yoğise ol mikdâr akçalık yarar ve mâldâr, yerlü ve 
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yurdlu kefîllerin alup, sebt-i sicill edip, sûretin imzâlayup bu cânibe gönderesiz 
ki, bunda mukāta‘a defterine kayd oluna. Ammâ alınan kefîller müflis ve med-
yûn ve lâ-mekân ve ardından yazılmış ve âhar âmile kefîl olmuş olmaya, hazer 
edesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 19 Recebü’l-mürecceb sene 954.

An-yed-i Ali bin Abdullah an-ulûfeî.

Sart ve Ilıca kadılarına ve Yengi nâibi zîde kadruhûya tezkire yazıla ki

Hâliyâ Matbah-ı âmire Manisa cânibine irsâl olundu. İmdi her birinizin taht-ı 
kazâsına dâhil olduklarında etden ve etmekden ve sâir me’kûlât cinsinden 
ve arpadan ve samandan ve gayrıdan her ne lâzım ise menzillerde hâzır ve 
müheyyâ edesiz ki, narh-ı rûzî üzre akça ile alınup zarûret çekilmeye ve hem 
sâhiblerine ticâret hâsıl ola. Ammâ bu bahâne ile müslimânlara zulm ü te‘addî 
olunmaya.
Tahrîren fî 19 Recebü’l-mürecceb sene 954.

An-yed-i Kurd Bali, sarrâc.

Bozdağ’dan Manisa [ya] varınca mâbeynde vâkı‘ olan kadılara tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa atlardan ba‘zı atlar Manisa cânibine irsâl olundu. İmdi her biri-
niz taht-ı kazânızda hâssa atlar yetmek içün kifâyet mikdârı âdem ihrâc edip 
yetdirip ücretlerin bile giden kullardan alıveresiz ve bundan gayrı arpadan ve 
otlakdan ve samandan ve me’kûlât cinsinden her ne lâzım ise akçalar ile alıve-
rüp kimesneye zulm ü te‘addî etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 19 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Mukāta‘ahânelerinden Orta ve Bakır ve gayrı pârelere âmil olanlar zim-
metlerinde hayli bâkī olup tahsîli içün sâbıkā mufassal hükm-i şerîf  ve defter 
gönderilüp hâliyâ ba‘zısı gelüp ba‘zı gelmedüğü ecilden tekrâr defter olunup 
nişânlanup kulum ile gönderildi. Vardukda buyurdum ki, hükm-i şerîfimle 
sâbıkā gönderilen mufassal hükm-i şerîf  ve defter mûcebince ummâl zimmet-
lerinde olan bekāyâ ta‘cîl ale’t-ta‘cîl rızıklarından ve emlâk [ve] esbâblarından 
vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdirip sâir hâsıl olan mâl-ı mîrî ile 
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bu cânibe gönderesiz, edâsına âciz olanları kayd u bend ile gönderesiz ve ba‘zı 
kimesnelere âmiller kefîl olduklarından sonra tahvîl-i cedîd mukāta‘alarına 
âmil ve kefîl olup zimmetlerine olan mâl-ı kefâlet taleb olundukda biz şimdi 
kefîl ve âmillerüz deyü te‘allül ederlerimiş. Eyle olsa ol âmillerin, tahvîl-i cedîde 
âmil ve kefîl olduk dedüklerine amel etmeyüp habs edip zimmetlerine lâzım 
olan mâl-ı kefâleti virmeyince halâs etmeyesin.

Tahrîren fî 19 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 23]

Birgi kadısına ve za‘îmi Mehmed’e tezkire yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda Bozdağ mukāta‘asına âmil olan Yitilmiş gelüp Ba‘zı ayak 
âmilleri dutdukları mukāta‘aya göre rüsûm-ı defterdâriyye-i dîvâniyyeyi ve 
çavuşiyyeyi virmezler dedi. İmdi ayak âmillerinin dutdukları mukāta‘aya göre 
rüsûm-ı defterdâriyye-i dîvâniyye ve çavuşiyyeyi aldırasız, te‘allül etdirmeyesiz.

Tahrîren fî 20 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Gördüs kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazânda havâss-ı pâdişâhîden olan Nefs-i Gördüs ve tevâbi‘i emî-
ni olan Hüsam südde-i sa‘âdetime gelüp Ba‘zı kimesneler cemâ‘at ve benüm 
ve âmiller ve cemâ‘at ma‘rifetsiz harman getürüp mâl-ı mîrîye zarar eylediler 
deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle emîn-i mezbûr [ ] varduk-
da bu husûsu onat vechile dikkat ve ihtimâmla teftîş ve tefahhus edip göresin. 
Zikr olan hâslarda ol icâzetsiz fuzûlî harman getürmüş kimesneler var ise yarar 
kefîllere verüp ba‘dehû isimleri ve resimlerin ile yazup dergâh-ı mu‘allâya arz 
eyleyesiz, bir vechile haklarından gelineler ki, sâirlerine mûcib-i ibret ve nasî-
hat ola, şöyle bileler deyü.

Tahrîren fî 20 Recebü’l-mürecceb sene 954.

İzmir ve Manisa ve Nif  kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ sen ki Nif  kadısısın, kapuma mektûb gönderüp Nefs-i Nif ’den Ömer ve 
Mehmed, Celeb Arablarından Memi nâm kimesne ile şürb-ı hamr etdükleri 
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ba‘zının ikrârıyla ba‘zının şuhûduyla sâbit olup ikrâr edenlere hadd-i şürb uru-
lup ve râyiha-i hamr sâbit olana ta‘zîr urulup sebt-i sicill olunup ve Hüseyin 
nâm kimesne, mahallesi halkı Arab tâifesinden olan Memi ile yaramazlıkları 
vardır deyü töhmet isnâd etdüklerinde şer‘le sâbit olmayup te’dîben birkaç 
ağaç urulup kānûn üzre cerîmesin alun denildikde za‘îm Arslan Musa nâm 
âmili ile mezbûrları kayd ve bend ile bir hafta karye be-karye gezdirüp ve âhar 
kadılıkda27 Turudlu nâm karyeye ve Yengi’ye iledüp envâ‘ te‘addîler ve ezâlar 
edip şer‘a itâ‘at etmeyüp kānûn sultânîye muhâlif  her birinden vâfir akçalar 
almak isterler. Mezbûrûn kimesneler, biz ehil kişilerüz, kānûn üzre cerîmelerin 
virürüz, almazlar, bir haftadır âhar kazâya iledüp karye be-karye gezdirüp kâr 
u kisbimize mâni‘ olup arz ediver dediklerinde arz olundu deyü bildirmişsin ve 
bunlardan gayrı ba‘zı müslimânlar dahi gelüp Mezbûr Arslan müstahıkk ol-
madan cerîme deyü hilâf-ı şer‘ u kānûn akçalarımız alup zulümler ve te‘addîler 
etmişdür deyü bildirdükleri ecilden mezbûr kulum Arslan [ ] nâm çavuşuma 
koşulup gönderilmesin buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda mevlânâ Nif  
kadısı ile üçünüz beyne’n-nâs nidâ ve tenbîh etdirip ve hak üzre teftîş eyleyüp 
göresiz, mezbûr kulum Arslan ve âmilleri şehirde ve kurâda müslimânlarun ak-
çaların ber-mûceb-i şer‘ u kānûn müstahıkk olmadan alup ve şer‘a ve kānûna 
muhâlif  te‘addî eylemişler ise ba‘de’s-sübût hukūk-ı nâsı ashâbına hüküm edip 
alıveresiz ve her kime ne mikdâr nesne alıverilüp te‘addî eylemişler ise ale’l-in-
firâd kazıyye defterin yazup imzâlayup mezbûr kulumla kapuma gönderesiz. 
Ammâ aldıkları akçaların ba‘zı bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l- kānûn ve defter cerîmeye 
âid cerâim olup ve hâssa karyelerimin dahi mahsûlünden ve rüsûmundan ne 
kadar nesne almışlar ise anı dahi defter edip imzâlayup bile gönderesiz ki, ken-
dülerden taleb oluna. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan 
hazer edip ve kimesneye meyl ü mehâba eylemeyüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olup 
ve kazıyyeye medhali olmayanı dahl etdirmeyesiz, muhtâc-ı arz olanı yazup 
bildiresiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 20 Recebü’l-mürecceb sene 954.

27 Metinde “kadılara” şeklinde yazılmıştır.
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[s. 24]

Manisa za‘îmine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Ulûfecibaşı Mehmed Beğ’in sene 954 Recebinin mevâcibi ki, yevmî 
yirmi beşer akça hesâbı üzre müsterekasından gayrı mukarreri yedi yüz otuz 
yedi akça olur, veresin deyü bir tezkire yazıldı.
Tahrîren fî 20 Receb sene 954.

Nevâhî-i Bergama ve Tarhala emîni Ferruh’a tezkire yazıla ki

Bundan akdem yörükânım gelüp, ba‘zı âmiller ile alâkan var ise kat‘ edesiz 
deyü tezkire gönderilmişdi. Gelmedüğün ecilden mes’ûl ve müstehakk-ı itâb 
olup durursun. Gulâm-ı sultânî [ ] vardukda bir an te’hîr etmeyüp ta‘cîl 
mevcûd bulunan akçalar ile gelüp yetişesin ve illâ maslahat bir dürlü dahi olur, 
gāfil olmayup kayd u bend ile gelmen mukarrer bilesiz.
Tahrîren fî 20 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda mukāta‘ahâneleri pârelerinden taht-ı kazâna tâbi‘ Yunddağı 
pâresine âmil olan Kara Yusuf  gelüp Tahvîlde âmil olup fevt olan Ma’cun oğlu 
nâm âmilin iflâsı zâhir olup kefîlleri muvâcehesinde yerlü yerinden hesâbın 
görüp makbûzâtı kıstü’l-yevmden ziyâde ise ziyâdesin alup ve illâ zamânının 
kıstü’l-yevmî borcum içün zabt olunmasın taleb ederin, kefîlleri dahi gaybet 
ederler deyü bildirdi. İmdi göresin, âmil-i mezbûrun iflâsı mukarrer ise mübâ-
şirîn ile müteveffâ-yı mezbûrun kefîllerin şer‘le ve kānûnla buldurmasın lâzım 
olanlara buldurup, zamân-ı mübâşeretin kefîlleri muvâcehesinde yerlü yerin-
den teftîş edesiz. Makbûzu kıstü’l-yevmden ziyâde ise zimmetine lâzım olan 
deynin kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdiresin. Şöyle ki, makbûzu kıstü’l-yevmi-
ne vefâ eylemez ise kıstü’l-yevm hesâbı üzre tahsîl etdiresiz, aslâ te‘allül ve nizâ‘ 
etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 21 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Bozdağ’dan Manisa‘ya varınca mâbeynde vâkı‘ olan kadılara tezkire yazıla ki

Hâliyâ Hızâne-i âmire Manisa cânibine irsâl olundu. Her birinizin taht-ı kazâ-
sına dâhil olduklarında etden ve etmekden ve sâir me’kûlâtdan ve arpadan ve 
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samandan ve gayrıdan her ne lâzım ise konaklarda hâzır ve müheyyâ edesiz 
ki narh-ı rûzî üzre akça ile alınup zarûret çekilmeye ve hem sâhiblerine ticâret 
hâsıl ola. Ammâ bu bahâne ile müslimânlara zulm ü te‘addî olunmakdan be-
gāyet hazer edesiz.

Tahrîren fî 21 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 25]

Aydın ve Menteşe sancakları kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazânızda ba‘zı hâslaruma âmil olanlar zimmetlerinde hayli bâkī 
olup tahsîl[i] lâzım olmağın defter olunup nişânlanup gönderilmişdi. Hâliyâ 
ba‘zısı gelüp ba‘zı gelmedüğü ecilden tekrâr defter olunup nişânlanup kulum 
[ ] ile gönderildi. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda ummâlin rızıkla-
rından ve emlâk ve esbâblarından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl 
etdiresiz. Şöyle ki, ba‘zı medyûnlar gaybet edip ele girmeleri mümkin olmaz 
ise yerlerinde kalan rızıklarından ve emlâk [ve] esbâblarından her neleri bulu-
nur ise satdırup tahsîl etdirip bu def‘a kat‘-ı alâka edip tekrâr hükm-i şerîfim 
varmağa muhtâc etmeyesiz. Mâlımın edâsına âciz olanları kayd u bend ile 
kapuma gönderesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 21 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Birgi ve Sart kadılarına hüküm yazıla ki

Bozdağ kurbunda Gölcük ve Tabakhâne deresi ve Feriz ve Teredin (?) nâm 
mevâzı‘da vâkı‘ olup haymelerim ve sâir mesâlihim içün kadîmden korunu-
gelen fınduk ve ıhlamur ağaçlarının korucusu olan dârende-i fermân-ı şerîf  
Nasuh Fakih nâm kimesne kapuma gelüp zikr olan mevâzı‘da vâkı‘ olan fınduk 
ve ıhlamur ağaçların ba‘zı kimesneler olugelmişe muhâlif  kesüp zarar ederler 
deyü bildirdi. Buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda mezkûr Nasuh Fakih 
kemâkân korucu olup kadîmden olugeldüğü üzre gördürüp gözetdirip zikr 
olan koru etrâfında sâkin olan halka tenbîh ve te’kîd ve yasak edip fınduk ve 
ıhlamur ağaçların olugelen kānûn-ı kadîme muhâlif  kesdirtmeyüp, ziyân ve 
zarar etdirmeyesiz. Eslemeyenlerün muhkem haklarından gelüp, inâd edenleri 
yazup südde-i sa‘âdetime arz eyleyesiz. Ammâ bu bahâne ile müslimânlar 

M E T I N 235

www.tuba.gov.tr



evvelden odun kesüp ve zirâ‘at edip ve kadîmden konup göçüp ve intifâ‘ ede-
geldikleri yerlerden men‘ olunup ve akçaları alınup ve bî-vech ve hilâf-ı şer‘ u 
kānûn te‘addî olunmakdan begāyet hazer edesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 18 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Aydın ve Menteşe sancakları kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ işbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân Aydın ve Menteşe sancağında 
vâkı‘ olan ba‘zı hâslaruma emîn olan çavuşlarım zümresinden kulum Abdi 
emânetinde ber-vech-i emânet mukarrer kılınup maslahat mühim olmağın işbu 
hükm-i şerîfimle gönderildi. Buyurdum ki, vardukda her biriniz taht-ı kazânız-
da vâkı‘ olan mezkûr hâslarımı olugelen kānûn-ı kadîm üzere mezbûr kuluma 
zabt ve defter etdirip an-karîb berâtı dahi yazılup gönderilür ve Aydın’da vâkı‘ 
olan kalemlere emîn gönderilen kulum Doymuş Çavuş[’u] imzâlu28 sûretleriyle 
bu cânibe gönderesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 21 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Birgi kadısına tezkire yazıla ki

Hâssa esbâb yüklenmek ve ba‘zı hademe yetmek içün yüz elli semerlü ve elli se-
mersüz çullu kirâ bârgîrleri ve katırlar hâcet olmuşdur. İmdi ol mikdâr katırları 
ve bârgîrleri şimdiden yazup sâhiblerin şartlayup ihzâr edesiz ki göç vaktinde 
hâzır bulunup maslahat tamâm oldukda âdet-i kadîme üzre kirâları verile.
Tahrîren fî 21 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 26]

Tarhala ve İvrindi kadılarına hüküm yazıla ki

Nefs-i Tarhala’da vâkı‘ olan yağhâneler havâss-ı hümâyûnumdan olup eyle 
olsa zikr olan yağhâne örüsünde ba‘zı kimesneler yağhâneler ihdâs edip yağ 
işleyüp satmağla mezkûr yağhânem mahsûlüne zarar olup ol hâdis yağhânele-
rün def‘i içün dergâh-ı mu‘allâdan verilmiş hükm-i şerîf-i cihân-mutâ‘ olduğun 

28 “İmzâlu” kelimesi mükerrer yazılmıştır.
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emîn olan kulum [ ] i‘lâm eylemeğin buyurdum ki, hükm-i şerîfimle mezbûr 
kulum [ ] vardukda göresiz, zikr olan yağhânem örüsünde sonradan ihdâs 
olunmuş yağhâneler olup hâssa yağhâneme zarar olmuş ise ol hükm-i pâdişâhî 
mûcebince men‘ u def‘ edip mezbûr yağhânem örüsünde hâric yağhâneler 
yağın satdırmayup ve mezkûr yağhânem örüsünden hârice susam bey‘ etdir-
meyip bâdet tenbîh eslemeyenlerin yağhânem örüsünden satdukları yağların 
ve örüden hârice bey‘ etdükleri susamların kānûn üzre yağhânem içün girift 
etdiresiz. Eslemeyüp memnû‘ olmayanları isimleri ve resimleriyle yazup kapu-
ma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 20 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Karacalar kadısına ve anda mezbûr hâslar emîni Bahşayiş’e tezkire yazıla ki

Bundan akdem tavâyif-i mezbûrenin bâd-ı hevâsın tahvîl-i cedîdde iltizâm 
iden Ali gelüp Kefîle kādir değilim deyü bildirdi. Göresiz, mezbûr kefîl virmez 
ise kefîlsiz ve zulmen iş gördürmeyip mübâşir olduğu pârenin havâle Murad 
mübâşeretiyle yerlü yerinden hesâbın görüp makbûzu kıstü’l-yevmden ziyâde 
değil ise kıstü’l-yevmin aldırasız ve sâir pâreler âmillerinin kefîlleri olmayanla-
rının dahi kānûn üzre kefîllerin alup ve illâ vech-i mezbûr üzre hesâbların gör-
düresiz ve siz ki kadısız, âmil-i mezbûrun ve gayrı ummâlin tahvîl-i sâbıkdan 
alâkaların emîn-i sâbık Mustafa Çavuş ve havâlesi mübâşeretiyle alâkaların 
kat‘ edip âciz olanları kayd u bend ile gönderesiz, tekrâr hüküm ve tezkire 
varmağa muhtâc etmeyesiz.
Tahrîren fî 21 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Birgi kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa esbâb yüklenmek ve ba‘zı hademe yetmek içün yüz elli semerlü 
ve elli semersüz çullu kirâ bârgîrleri hâcet olmuşdur. Şimdiden yazup ve sâhib-
lerin şartlayup ihzâr edesiz ki, göç vaktinde hâzır bulunup maslahat tamâm 
oldukda âdet-i kadîme üzre kirâları verile.
Tahrîren fî 21 Recebü’l-mürecceb sene 954.
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[s. 27]

Mevlânâ Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Tevzî‘ arpasından Manisa kilesiyle yüz kile arpa getürdüp anda anbâr atlar bö-
lükbaşısı ma‘rifetiyle der-anbâr etdiresiz ve anbârı siz mühürleyüp ve açıldıkda 
ma‘rifetinizle açdırasız. Ne kadar arpa ihrâc olunup ve neye harc olunur ise müf-
redâtla defter etdirip gerü mührünüzle kapusun tutdurasın isrâf  etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 21 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Manisa ve Nif  kadılarına hüküm yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda Nif  hâslarına emîn olan kulum Ahmed Çavuş’un emânet-i 
mezbûrda hayli bel‘ıyyât ve ketmiyyât ve ekliyyâtı vardır deyü i‘lâm olunma-
ğın mezbûr kulum Ahmed Çavuş kulum Hasan Çavuş’a koşulup gönderildi. 
Buyurdum ki, hükm-i şerîfle varduklarında tahvîl-i mezbûrda âmil olan kimes-
neler muvâcehelerinde mezbûr çavuşum Hasan mübâşeretiyle ve ma‘rifetiyle 
nefs-i mezbûrda ve karye be-karye yerlü yerinden teftîş edip hesâbın göresiz. 
Teslîmâtından zimmetinde bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn deynime âid mâlımdan 
ne mikdâr bel‘iyyât ve ketmiyyât ve ekliyyât sâbit ve zâhir olur ise mecâl virme-
yüp tahsîl etdirip ve ne mâddelerden tahsîl olunur ise ale’l-infirâd defter edip 
imzâlayup kapuma gönderesiz. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı 
zordan hazer edip ve kazıyyede medhali olmayanları dahl etdirmeyüp hakk-ı 
sarîha tâbi‘ olasız, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 21 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Menteşe sancağı kadılarına hüküm yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda taht-ı kazânızda vâkı‘ olan hâslarıma emîn olan işbu dârende-i 
fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân kulum Abdi Çavuş zîde kadruhû tahvîlinde emîn olan 
kulum Ahmed Çavuş’un ve gayrın yerlü yerinde teftîş edip hesâbların görmek 
içün eline mufassal teftîş hükmü verilmişdi. Hâliyâ gelüp mezbûr Ahmed Ça-
vuş’u taleb eylemeğin çavuşlarım zümresinden Hasan bin Mecnun’a teslîm olu-
nup teftîş olunmak içün gönderildi. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda her 
biriniz taht-ı kazânızda sâbıkā verilen mufassal hükm-i sâbıkım mûcebince yerlü 
yerinden teftîş edip teslîmâtında zimmetinde ne kadar mâlım sâbit ve zâhir olur 
ise mezbûr kuluma tahsîl etdirip kapuma gönderesiz. Edâsına kādir olunmaz 
ise zâhir olan mâlımı kazıyye kazıyye defter edip imzâlayup kapuma gönderesiz 
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ve yazup bildiresiz ki bunda tahsîl oluna. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve 
şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 22 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 28]

Karacalar kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda cemâ‘at-i mezbûrenin bâd-ı hevâsı âmili olan Kara Ali 
kapuma gelüp Tahvîl-i mezkûrda benden evvel âmil olan Elvan ve Latif  bana 
hesâb virmediler deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, [ ] vardukda mezbûrân 
âmilleri getürdüp bunun muvâcehesinde yerlü yerinden teftîş edip hesâbların 
göresin. Makbûzları kıstü’l-yevmlerinden ziyâde ise makbûzların aldırup ve 
illâ zamân-ı mübâşeretlerinin kıstü’l-yevmlerin bunun borciçün rızıklarından 
ve emlâk [ve] esbâblarından mezbûr kuluma tahsîl etdirip kapuma gönderesiz. 
Zimmetlerinde bir akça ve bir habbe bâkī komayasız ve âmil-i mezbûr arz-ı 
hâl edip Karındaşım Seydi Bali nâm kimesneyi Üçeri nâm karyede Pir Memiş 
nâm kimesnede olan mâl-ı mîrî tahsîli içün göndermişdim. nevâhî-i Bergama 
ve Tarhala hâslarından Yusuf  ve Hızır Dede ve Ahmed nâm kimesneler yolun 
basup yanınca olan mîrî akçayı gāret edip ve esbâbın alup ve kendüye hilâf-ı 
şer‘ te‘addî eylediler dedi. Bu bâbda dahi ehl-i fesâdı toprak kadılarıyla yatak-
larına ve duraklarına ve akvâmına ve bi’l-cümle şer‘le buldurması lâzım olan-
lara buldurup husamâyı berâber edip bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmamış 
ise toprak kadılarıyla hakk üzre teftîş eyleyesiz. Kazıyye arz olunduğu gibi olup 
şer‘le sâbit olur ise gāret olunan mâlımı tahsîl etdirdükden sonra ehl-i fesâd 
tâifesinden sipâhî ise habs edip toprak kadılarıyla kapuma arz eyleyesiz ve illâ 
şer‘le lâzım geleni yerine koyasın, hîn-i teftîşde ilâ âhirih, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 22 Receb sene 954.

[ ] hüküm yazıla ki

Hâliyâ Hasan nâm kimesne kapuma gelüp mukāta‘ahânelerimden olup eyle 
olsa mukāta‘a âmili olan Kara Yusuf, karındaşım Bahşayiş’i dâne uğurlamış-
sın deyü dutup hilâf-ı şer‘ altmış akçasın aldı. elân habsindedir deyü bildirdi. 
İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda husamâyı berâber edip 
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hakk üzre teftîş eyleyüp göresin, âmil-i mezbûr bunun karındaşın müstahıkk 
olmadan hilâf-ı şer‘ u kānûn habs edip ol mikdâr akçasın almış ise akçasın 
alıverüp ve habsden ıtlâk edesiz. Ammâ kānûn üzre cerîmeye müstahıkk olmuş 
ise aldırasız, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ilâ âhirih.

Tahrîren fî 22 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Adala kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda hâslar nâzırı olan Hacı Ya‘kub Çavuş mektûb gönderüp Mekir-
dos nâm hâssa karye re‘âyâsından ba‘zı kimesneler icâzetsiz harman getürüp 
mâl-ı mîrîye zarar eylediler, sebt-i sicill dahi olunmuşdur dedi. İmdi icâzetsiz 
harman getürenlerün ba‘de’s-sübût olugelen kānûn-ı kadîm üzere muhkem 
haklarından geldiresin ki, sâirlerine mûcib-i ibret ve nasîhat ola.

Tahrîren fî 22 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 29]

Karacalar kadısına ve anda hâslarım emîni Bahşayiş’e hüküm yazıla ki

Hâliyâ tavâyif-i mezbûrenin bâd-ı hevâsın tahvîl-i ûlâda kānûn üzre kefîl virmek 
şartıyla mukāta‘a dutan Kara Ali kapuma gelüp Kefîl virmeğe kādir değilim 
deyü bildirüp ve mezbûrun tahvîl-i atîkden dahi alâkası olmağın işbu dârende-i 
fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân kulum Daver’e teslîm olunup gönderildi. Buyurdum ki, 
hükm-i şerîfimle vardukda göresin, mezbûr kānûn üzere kefîller virmeğe kādir 
olmayup veyâhûd rızâsıyla kefîl virmez ise tahvîl-i cedîdde mübâşir olduğu 
eyyâmda kendünün ve kānûn üzre kefîl virmeyüp ayak âmillerinin makbûzları 
kıstü’l-yevmlerinden ziyâde değil ise kıstü’l-yevm hesâbı üzre deynlerin rızıkla-
rından ve emlâk [ve] esbâblarından her neleri bulunur ise satdırup ve kefîlleri 
var ise kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdiresiz. Şöyle ki, mezbûr Ali’nin iş verdiği 
ayak âmilleri ba‘zı deynlerin edâsına kādir olmayup ve kefîlleri dahi bulunmaz 
ise mezbûr Ali’den tahsîl etdiresiz ve tahvîl-i atîk bekāyâsına anda havâle olan 
kulum Ahmed müddet-i medîdeden berü gidip kat‘-ı alâka eylemedüğü sebeb-
den müstahıkk-ı itâb olmuşdur. Mezkûrun elinde olan havâle hükümlerin ve 
defterlerin alup mezbûr kulum Daver’e teslîm edip ve mezbûr kulum Ahmed’i 
mevcûd akça ile emînin yarar âdemleriyle koşup kapuma gönderesiz. ba‘dehû 
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emîn kulum Mustafa Çavuş’un ve ummâlin bâkī kalan deynlerin ol hükm-i 
şerîfim ve defter mûcebince rızıklarından ve emlâk [ve] esbâblarından vefâ et-
meyeni kefîl bi’l-mâllarından mezbûr kulum Daver’e işbu sene 954 Şa‘bânının 
on beşine değin tahsîl etdirip kapuma gönderesiz. Târîh-i mezbûrdan tecâvüz 
etmeyesiz, âciz olanları kayd u bend ile kapuma gönderesiz, tekrâr hükm-i 
şerîfim varmağa muhtâc etmeyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 22 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Karacalar kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ kapuma mektûb gönderüp kazâ-i Bergama’dan Kara Ali ve Mezit 
tavâyif-i mezbûrenin âdet-i ağnâm ve sâir rüsûm-ı bâd-ı hevâsına sene 954 
Cumâde’l-ûlâsının üçüncü gününden üç yıla Kâtib Abdullah emîn olmak şar-
tıyla yüz bin akçalık kefîller virmek üzre dört yüz bin akça sâfî teslîmâta kabûl 
eyledüklerin bildirmişsin. Eyle olsa mezbûrân âmillerün tahvîl-i atîkden hayli 
alâkaları vardır deyü istimâ‘ olunur. Alâkası olan âmillere iş virmek münâsib 
olmamağın buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile [ ] vardukda göresin, mezkûrla-
run tahvîl-i atîkden deynleri yoğise ol vechile arz eyleyesiz, eğer deynleri var ise 
rızıklarından ve emlâk [ve] esbâblarından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından 
tahsîl etdirip kapuma gönderesiz. Âciz olan medyûnları kayd u bend ile gön-
deresiz ve mukāta‘a-i mezbûreye yarar kefîle kādir âmiller bulup ibtidâdan 
üç yıla bi’l-fi‘il emîn olan Bahşayiş ma‘rifetiyle yazup yarar kefîlleriyle sebt-i 
sicill edip sûretin imzâlayup kapuma gönderesiz ve ba‘zı nâibler ve tavâyif-i 
mezbûrenin cerâime müte‘allık kazıyyelerin emîn kulum ve âmil olanlar 
ma‘rifetleriyle olmadan istimâ‘ ve dahl edip mâlıma zarar ederler imiş. İmdi 
nâiblerüne tenbîh edip ol vechile mâlıma zarar etdirmeyesiz. Bir dürlü dahi 
etmeyüp şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 22 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 30]

Demürci kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Seydi Ali ve Seydi Ahmed nâm kimesneler kapuma gelüp eldelik ellici-
lerinden olup eyle olsa akvâm [u] akrabâmızdan ba‘zı kimesneler terk-i diyâr 
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edip bizüm tasarrufumuzda anların rızıkları ve emlâk [ve] esbâbları olmayup 
nefislerine ve resimlerin virmeğe kefîl değiller iken emîn ve âmil ve sâir mü-
bâşir olan kimesneler anlarun rüsûm-ı âdiyelerin bizden alup hayf  ederler 
deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda göresin, kazıyye 
mezbûrların dedükleri gibi ise men‘ u def‘ edip bunlardan hilâf-ı şer‘ u kānûn 
ve mugāyir-i defter ve emr-i pâdişâhî nesne aldırmayup ve te‘addî etdirmeye-
siz. Almışlar ise alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup 
kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 22 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Tire kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ nefs-i mezbûre emîni olan Seydi’nin bir yıllık ve nevâhî za‘îmi Man-
sur’un tahvîl-i sâniye ve sâlise muhâsebeleri görülmek lâzım olmağın gulâm-ı 
sultânî [ ] gönderildi. Vardukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr etmeyüp mezkûrân 
emînlerün târîh-i mezkûrda [ ] mukāta‘aları ne asıl kimesnelerün üzerine 
almışlardır ve şimdi kimler üzerindedir ve uhdelerinde olan kimesneler mâlın 
edâsına kadirler midir, nicedir aslıyla sicillât sûretleri[n] ihrâc edip ve fürûht 
olmadık çeltük dahi var ise nesne ile tâlib olanlara verüp muhâsebe defterin-
de zimem-i nâs deyü kayd etdirip bu cânibe gönderesiz. Sa‘âdetle Manisa’ya 
varıldıkda mezkûrân emînleri mevcûd olan akça ile ve muhâsebe ve müfredât 
defterleriyle ve havâle ile gönderesiz, göndermeyince olmayasız ve nevâhî za‘î-
mi Mansur tasarrufunda olan hâslarun kitâbet hıdmetin dahi gulâm-ı mezbûra 
bile etdiresin, an-karîb berâtı dahi ihrâc olunup gönderilür.
Tahrîren fî 24 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Karacalar’a sâbıkā emîn olan Mustafa Çavuş’a tezkire yazıla ki

Hâliyâ sipâhî oğlanlarından Daver’ın sene 954 Rebî‘u’l-âhir ve Cumâdeyn 
mevâcibleri ki yevmî yedişer akça hesâbı üzre müsterekasından gayrı mukar-
reri altı yüz elli akça olur, zabt etdiğin tahvîl-i ûlâ bekāyâsından veresin deyü 
tezkire yazıldı.
Tahrîren fî 25 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Kâğıd emînine tezkire yazıla ki

Kazâ-i Tavas’dan sene 954 Recebinin evsatında hüküm ihrâc iden Nebi Fakıh 
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nâm kimesne fakīrü’l-hâl olmağın hükmünün resmi afv olundu, hükmün verüp 
resmin taleb etmeyesin.

Tahrîren fî 25 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 31]

Münâsib elkāb yazılmışdır.

İzmir ve Çeşme kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Aydın sancağı beği Behram cânibinden kapuma âdemleri gelüp şöyle 
arz eylediler ki, taht-ı kazânızda vâkı‘ olan hâslarım re‘âyâsının cerâiminden 
gayrı bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn siyâsete müstahıkk olanlarun siyâsetin emîn 
olan kullarım müstakıl kendüler edip müşârünileyh âdemlerin siyâsete dahl 
etdirmez imiş. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda her biriniz taht-ı 
kazânızda hâslarım re‘âyâsının defter-i hâkānî ve kānûn-ı pâdişâhî mûcebince 
siyâsete müstahıkk olanlardan gayrı bi-hasebi’ş-şer‘-i şerîf  ve’l-kānûni’l-münîf  
siyâset olunmaya. Müstahıkk olanların emîn olan kullarım muvâcehesinde 
müşârünileyhin âdemlerine yerinde siyâset etdirip hârice iletdirmeyesiz ve be-
del-i siyâset aldırmayasız ve emîn kullarım bile olmadan hâslarım re‘âyâsının 
siyâsetin müstakıl müşârünileyh âdemlerine etdirmeyesiz ve emr-i pâdişâhî ve 
olugelmiş dahi bunun üzerinedir ve hâslarım re‘âyâsından kānûn üzre cerîme-
ye müstahıkk olanların cerîmelerin hâslarım emînlerine aldırasız, müşârüni-
leyh âdemlerin dahl etdirmeyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 22 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Tire za‘îmi Seydi’ye tezkire yazıla ki

Bozdağ’da sarây-ı âmire kapuları içün dört büyük kilid ve bundan mâ‘adâ bir 
kazma ve bir kürek hâcet ve lâzım olmağın [ ] gönderildi. Anda üstâdlara ol 
mikdâr aded büyük kilidler ve kazma ve kürek işletdirip bu cânibe gönderesiz 
ve bahâların sâhiblerine verüp ve defterinize kayd edip vakt-i hesâbda göstere-
sin. Ammâ harc-ı gabndan ve isrâfdan hazer edesiz.

Tahrîren fî 25 Recebü’l-mürecceb sene 954.
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Adala kadısına ve anda hâslar nâzırı Hacı Ya‘kub’a tezkire yazıla ki

Hâliyâ Bayram ve Veli nâm kimesneler gelüp Mezbûr Hacı Ya‘kub bizi ikrâh-
la zulmen âmillere kefîl yazdırup hayf  eyledi deyü bildirdiler. İmdi gulâm-ı 
sultânî Mehmed Çavuş mübâşeretiyle göresiz, mezbûrları zulmen ikrâhla kefîl 
yazdırmış ise defterden ihrâc etdirip kimesneye hilâf-ı şer‘ u kānûn zulm ü 
te‘addî etdirmeyesiz ve bunlardan gayrı sâir müslimânlara dahi zulm eylemek 
ister ise men‘ edip memnû‘ olmaz ise yazup arz eyleyesiz ki Dîvân-ı Âlî’ye 
getürdülüp hakāret ve siyâset oluna ve sen ki Ya‘kub Çavuş’sun, emr-i şerî[fi]
me itâ‘at edip kimesneye zulm ü te‘addî etmeyesin ve illâ kadı arz edip veyâhûd 
tekrâr şikâyetçi gelecek olur ise ulûfen kat‘ olunmağla konulmayup bundan 
kul gönderilüp Dîvân-ı Âlî’ye kayd u bend ile getürdilüp bir vechile hakāret 
ve siyâset olunursun ki sâirlere mûcib-i ibret ve nasîhat olursun, âmil olmayup 
tenbîh olunmadı dimeyesin.
Tahrîren fî 25 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Tire za‘îmi Mehmed’e tezkire

Hâssa oğlanlara ta‘lîm iden Bostan Çelebi’nin sâkin olduğu yaylağın kirâsı iki 
yüz akçadır deyü tezkire göndermiş. İmdi ol mikdâr akçayı zabt etdiğin mâl-ı 
mîrîden yaylak-ı hâssaya veresin, te’hîr etmeyesin ve defterinize kayd edip 
vakt-i hesâbda mahsûb etdiresin.
Tahrîren fî 25 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 32]

Nişân-ı hümâyûn yazıla ki

Dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân kulum Nazar zîde kadruhû kapuma gelüp 
Sene 952 Zilhiccesinin on yedisinden üç yıla nefs-i Tarhaniyat’da vâkı‘ olan 
hâslarum Ramazan nâm kimesne, çavuşlarım zümresinden Mustafa za‘îm 
olup tamâm haklaşmak şartıyla üç yüz yirmi bin dört yüz kırk akçaya iltizâm 
etmişlerdi. Hâliyâ mezkûr kulum Nazar ibtidâ-i târîhden üç yıla yirmi bin üç 
yüz kırk yedi akça ziyâde edip cem‘an üç yılda üç yüz kırk bin yedi yüz seksen 
yedi akça sâfî teslîmâta kabûl ve iltizâm edip ve zarar-ı mâla otuz dört bin beş 
yüz akçalık yarar kefîller virdüğü ecilden mezkûr Nazar’ı zikr olan hâslaruma 
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ber-vech-i iltizâm emîn nasb edip bu berât-ı sa‘âdet-âyâtı verdim ve buyurdum 
ki, varup mezkûr hâslarıma emîn olup vâkı‘ olan mahsûlâtı toprak kadısı ve 
kâtib kulum ve âmiller ma‘rifetleriyle zabt ve kâtibe defter etdire ve toprak 
kadısı kendü cânibinden müstakıl defter etdirip defterden hâric nesne kılmaya 
ve hâsıl olan akçanın kîsesin kâtib kulum ve âmiller mühürleyüp eğer emîn ve 
kâtib ve âmillerdir, biri bir ma‘rifetsiz iş etmeyeler ve toprak kadısı etdirmeye. 
mâdâm ki mezkûr kulum emânet ve istikāmet üzre edâ-i hıdmet ede, kimesne 
mâni‘ ve dâfi‘ olmayup dahl u ta‘arruz kılmaya ve mezkûr hâslarım re‘âyâsı 
mezbûru kendülere emîn bilüp emânete müte‘allık umûrda mürâca‘at mezbû-
ra edeler, sözünden tecâvüz etmeyeler. Ammâ mezkûr kulum tahvîl âhirinde 
iltizâmına cevâb ede ve ulûfesin bölüğüyle kemâkân alup mutasarrıf  ola, şöyle 
bileler deyü.
Tahrîren fî 26 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Nişân-ı hümâyûn yazıla ki

İşbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân gurebâ zümresinden kulum Yusuf  yarar, 
ehl-i kalem, her vechile maslahat uhdesinden gelür kimesnedir denilmeğin li-
vâ-i Aydın ve Menteşe sancaklarında vâkı‘ olan hâslaruma kâtib lâzım olmağın 
mezkûru mezbûr hâslaruma kâtib nasb edip bu berât-ı sa‘âdet-âyâtı verdim 
ve buyurdum ki, varup zikr olan hâslaruma kâtib olup vâkı‘ olan mahsûlâtı 
toprak kadıları ve emîn kulum ve âmiller ma‘rifetleriyle rûz be-rûz müfredâtla 
defter edip ve toprak kadıları dahi kendü câniblerinden müstakıl defter etdirip 
defterden hâric nesne konulmaya ve hâsıl olan akçanın kîsesin kâtib ve âmiller 
mühürleyüp eğer emîn ve kâtib ve âmillerdir, bir biri ma‘rifetsiz iş etmeyüp ve 
toprak kadıları etdirmeyeler. Her kim muhâlefet eder ise yazup kapuma arz 
eyleyeler. Mâdâm ki mezkûr kulum emânet ve istikāmet üzere edâ-i hıdmet 
edip kusûr komaya, kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmayup dahl ü ta‘arruz kılmaya 
ve mezkûr hâslarım re‘âyâsı bunu kendülere kâtib bilüp kitâbete müte‘allık 
umûrda mürâca‘at mezbûra edeler, sö[zü]nden tecâvüz etmeyeler ve ulûfesin 
kemâkân bölüğüyle alup mutasarrıf  ola, şöyle bileler deyü.
Tahrîren fî 26 Recebü’l-mürecceb sene 954.
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[s. 33]

Sart kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ İsmail ve Hacı Yusuf  ve Mehmed nâm kimesne[ler] kapuma gelüp 
Eben an-cedd sancakbeği ra‘iyyetlerinden olup kadîmü’l-eyyâmdan rüsûm-ı 
âdiyemizi sancakbeği zâbitlerine veregelmişdik29. Hâliyâ mukāta‘ahâneleri 
zâbitleri tekrâr rüsûm taleb edip te‘addî ederler, iki cânibe virmeğe kādir deği-
liz30, hayfdır deyü bildirdi[ler]. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda 
göresin, fi’l-vâki‘ mezbûrlar kadîm sancak ra‘iyyetinden olup kadîm mukā-
ta‘ahânelerinden iken âhara ra‘iyyet yazılmış değiller ise mukāta‘ahânelerim 
zâbitlerin men‘ u def‘ edip hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter dahl ve 
te‘addî etdirmeyesiz. Memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup ka-
puma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 17 Şa‘bân sene 954.

Nişân-ı şerîf  yazıla ki

İşbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân çavuşlarım zümresinden kulum Abdi, 
Aydın ve Menteşe sancaklarında vâkı‘ olan hâslaruma sâbıkā iltizâmla emîn 
olup cümle iltizâmından otuz dört bin akça bâkīsı kalup on beş güne değin bî-
kusûr hızâneye gönderüp teslîm eylemeğe mültezim olup akçanın bâkīlerin bi’t-
tamâm tahsîl ve hazîneme teslîm edip hâliyâ iltizâmına bî-kusûr cevâb eyleyüp 
yarar, mâldâr kimesne olmağın tahvîl-i cedîdi iltizâm eyle deyü teklîf  olundukda 
etmezem ammâ ber-vech-i emânet inâyet olunur ise iltizâm etdüğümden dahi 
zeyl-i mukāta‘aâtın [ ] her vechile sa‘y edip inşâallah nice ziyâde edeyin de-
yüp ve hâliyâ virdüğü muhâsebesin mukābelesinde ulûfecüğüne iki akça terakkī 
olup sâir çavuş bendeleri gibi on akça ile çavuş olmağın taleb eder deyü taraf-ı 
huzûr-ı fâyizü’n-nûruma arz olunduğu ecilden mezbûr kulum hakkında mezîd-i 
merhametim zuhûra getürüp işbu sene 954. [ ] ulûfesi üzerine iki akça terakkī 
edip ve emânetinde ber-vech-i emânet mukarrer eyleyüp bu berât-ı sa‘âdet-âyâtı 
verdim ve buyurdum ki, varup zikr olan hâslaruma kemâkân emîn olup vâkı‘ 
olan mahsûlâtı toprak kadıları ve kâtib kulum ve âmiller ma‘rifetleriyle zabt ve 
kâtibine defter etdire ve toprak kadıları dahi müstakıl defter etdirüp defterden 

29 Metinde “veregelmişdim” şeklinde yazılmıştır.
30 Metinde “değilim” olarak yazılmıştır.
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hâric nesne kalmaya ve hâsıl olan akçanın kîsesin kâtib ve âmiller mühürleyüp 
eğer emîn ve kâtib ve âmillerdir, birbiri ma‘rifetsiz iş etmeyeler ve toprak kadı-
ları etdirmeye. mâdâm ki mezkûr kulum emânet ve istikāmet üzre edâ-i hıdmet 
edip kusûr komaya, kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmayup dahl u ta‘arruz kılmaya ve 
mezkûr hâslarım re‘âyâsı mezbûru kendülere emîn bilüp emânete müte‘allık 
umûrda mürâca‘at mezbûra edip sözünden tecâvüz etmeyeler ve ulûfesin bölü-
ğüyle kemâkân alup mutasarrıf  ola, şöyle bileler.

Tahrîren fî 26 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Aydın ve Menteşe sancakları [emîni] Abdi Çavuş’a tezkire yazıla ki

Sen ki Abdi Çavuş’sun, uhdende tahvîl-i ûlâ bâkīsinden hayli bâkī olup tahsîli 
lâzım olmağın gulâm-ı sultânî anda hâslar kâtibi Yusuf  havâle ve tahvîl-i sânî-
de istihdâm içün ta‘yîn olunmuşdur. İmdi vardukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr 
etmeyüp uhdende olan bekāyâyı ta‘cîl ale’t-ta‘cîl tahsîl etdirip gönderesiz, 
te’hîr etdirmeyesiz ve istihdâm lâzım olan yerlerde olugeldüğü üzre istihdâm 
etdiresin. Ammâ bekāyâyı ta‘cîl bilâ-te’hîr göndermek ardınca olup ihmâl ve 
müsâhale etmeyesin.

Tahrîren fî 26 Recebü’l-mürecceb sene 954.

[s. 34]

Fahrü’l-akrân Arpa emînine tezkire yazıla ki

Şahincilerden Seydi Ali bin Ali’nin sene 954 Recebinin yirmi beşinci günün-
den Nevruz evveline değin âdet üzre kışlığın verüp ve defterinize kayd edesiz.

Tahrîren fî 28 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Menemen nâibine tezkire yazıla ki

Sâbıkā tezkire gönderilüp İncesu nâm hâsları Nacak Mehmed nâm kimesne 
üzerinde doksan bin akçada iken dîvâne Kurd nâm kimesne on bin akça ziyâ-
de edip ikisinin dahi kefîlleri olmayup mezbûr Mehmed zarar-ı mâla kādir 
imiş. İmdi emîn-i mezbûr Mehmed’e sürdüresin, mezbûr Kurd’un sonra çeker 
kefîlleri var ise görüle denildi. Mezbûr Nacak ol zamânda gabn edip iş sürme-
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yip hâliyâ bunda ele girmeğin gulâm-ı sultânî [ ] kuluma verilüp gönderildi. 
Vardukda za‘îm olan Mustafa Çavuş’a teslîm edip işi sürdüresin, zarar-ı mâla 
kefîl virmez ise buna kefîl alup ikisine dahi te‘allül eder ise emîni kayd u bend 
ile sürdüresin.
Tahrîren fî 29 Recebü’l-mürecceb sene 954.

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda nefs-i Manisa niyâbetine âmil olan Sefer gelüp İbrahim 
nâm kimesnede Arab kul bahâsından ve gayrıdan bin üç yüz akça vardır. 
Mezbûr Akhisar’da sâkindir. Bu bâbda Akhisar za‘îmi Ca‘fer’i vekîl eyledim 
dedi. İmdi mezbûr İbrahim’i za‘îm-i mezbûr Ca‘fer mübâşeretiyle getürdüp 
ba‘dehû sübût-ı vekâle şer‘le habsi lâzım gelür ise habs etdirip veya şer‘le kefîl 
lâzım gelür ise kefîle veresin, ba‘dehû arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 6 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Fahrü’n-nüvvâb ve’l-ashâb Ilıca nâibi zîde fazluhû ma‘lûm ola ki

Hâliyâ hâssa atlardan iki tavile atlar gönderildi. Vardukda anda olan tevzî‘ 
arpasından âdet üzre yemlerin verdiresiz ve sâbıkā gönderilen atlara dahi ne 
mikdâr arpa verilmiş ise defter edip imzâlayup bu cânibe gönderesiz ve tev-
zî‘ arpasının akçası şimdiye değin verilmiş ise ta‘cîl ale’t-ta‘cîl tahvîl-i sâbık 
emîninden ve âmillerinden tahsîl etdirip verdiresiz ve anda31 alaybeğilikden 
sancağa çıkan iftihârü’l-ümerâ’i’l-kirâm, muhtârü’l-küberâ’i’l-fihâm Mehmed 
Beğ dâmet ma‘âliyehûnun evleri içine sâbıkā atlar ile gönderilen hıdmetkârlar 
davarlar çeküp ba‘zı yerlerin yıkup ve yakup harâb eylemişler. Emîn-i cedîd 
Nebi ile üzerine varup evvelki hâli üzre hâslar mahsûlünden harcla meremmet 
edip ve ne kadar harc ile meremmet olur ve ne ecnâs yevmî gelüp yapılmış ise 
müfredâtla defter etdirip imzâlayup bu cânibe gönderesiz, atlarile gönderilen-
derden tazmîn etdirilüp ve haklarından geline ve mezbûr evlerin kapuların 
mühürleyüp min-ba‘d bu cânibden emir varmayınca kimesneyi kondurmaya-
siz, zîrâ anda şehzâde hazretleri konmuşlardır, icâzetsiz kimesne konmak câyiz 
değildir ve varan atları taşra âhûra kondurasız.
Tahrîren fî 7 Şa‘bân sene 954.

31 “Ve anda” ibaresi mükerrer yazılmıştır.
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[s. 35]

Hâliyâ Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Ali nâm kimesne gelüp bundan akdem Azizlü hâslarına âmil idim. Eyle olsa 
benden sonra âmil ve mübâşir olanlar Azizlü yörüklerinin rüsûmundan akça 
almışsın deyü yerlü yerinden teftîş olunmayup ve benüm ikrârım yoğiken ak-
çam aldılar deyü bildirdi. İmdi [ ] yerlü yerinden teftîş olunmayup ve akça 
aldım deyü ikrârı yoğiken hilâf-ı şer‘ u kānûn nesnesin aldırmayasız, almış ise 
ba‘de’s-sübût müteveccih olanlardan alıveresiz, tekrâr şikâyete gelmelü etme-
yesin, varup teftîş olundukda zimmetine nesne lâzım gelür ise alına.
Tahrîren fî 5 Şa‘bân sene 954.

Fahrü’l-emâsil mukāta‘ahânelerinin ba‘zı pârelerine kâtib olan Veli ma‘lûm ola ki

Bundan akdem âmil-i müteveffâ Süleyman’ın karındaşları ve sâir vârisleri 
defe‘âtle bu cânibe gelüp müteveffâ-yı mezbûrun bizde aslâ nesnesi kalmayup 
ve zararına kefîl değil iken incidirler deyü şekvâ eyledüklerinde ellerine hüküm 
ve tezkire verilmişdi. Hâliyâ gerü gelüp senin içün anun tahrîkiyle bizi incedip 
te‘addî ederler, hayfdır dediler. İmdi mezbûrlar bunda çok şikâyete geldiler. 
Gerekdir ki, bunları hilâf-ı şer‘ incitmeyüp ve incitdirmeyüp tekrâr şikâyete 
gelmelü etmeyesin ve illâ senden bilinür, gāfil olmayasız.
Tahrîren fî 6 Şa‘bân sene 954.

Çan kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Mustafa nâm kimesne kapuma gelüp Berât-ı pâdişâhî ile doğancı oğlu 
doğancı olup mukāta‘ahânelerinden değil iken mezbûr mukāta‘a âmilleri 
rüsûm taleb edip te‘addî ederler, hayfdır deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, 
hükm-i şerîfim vardukda göresin, mezbûr kadîmî mukāta‘ahânelerinden olup 
sonradan doğancı olmuş değil ise mukāta‘a emînin ve âmillerin men‘ u def‘ 
edip hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter nesnesin aldırmayasız, alınmış 
ise alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz 
eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 6 Şa‘bân sene 954.
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Çan kadısına hüküm yazıla ki

Sinan ve Seydi Ali nâm kimesneler sipâhî ra‘iyyetlerinden iken mukāta‘a âmil-
leri dahl ederler dedükleri sebebden kadîmî mukāta‘a değil ise deyü, şartiyye 
ile hüküm verildi.
Fî 6 Şa‘bân sene 954.

Bigadiç kadısına

Osman ve Bahtiyar ve Süleyman ve İlyas ve Ma’den nâm kimesnelere mukā-
ta‘ahânelerisüz demeğin beğlerbeği ve sancak subaşıları ve gayrılar dahl etme-
ye deyü yazıldı.
Fî 6 Şa‘bân sene 954.

[s. 36]

Tarhaniyat nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ nefs-i mezbûre ihtisâbına âmil olan Mehemmedî gelüp Benden evvel 
âmil olan kimesnelerin zamânlarında kıstü’l-yevmlerinden fazlaları vardır dedi. 
İmdi yerlü yerinden teftîş edip göresin, bunun tahvîlinde mübâşir olanlarun 
zamânlarında kıstü’l-yevmden fazlaları var ise bunun borciçün tahsîl etdiresin, 
te‘allül ve nizâ‘ etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 6 Şa‘bân sene 954.

Ilıca kadısına tezkire yazıla ki

Anda bâd-ı hevâ âmili olan Mahmud ve Carullah ve Hamza gelüp Emîn olan 
Nebi bizim deynimize mahsûb olacak bâd-ı hevâyı kendüden alup ekl edip 
ba‘dehû varın siz dahi alun [deyü] cevâb eder biz asl iken âdemleri müstakıl 
cerîme alurlar ve nefs-i Ulgamlu re‘âyâsından ba‘zı kimesnelerin kızlarından 
resm-i arûsâne taleb olundukda biz tekye-nişîn ve ehl-i berâtlaruz derler ve 
ba‘zı sipâhîler medhalleri yoğiken bu def‘a cerâime müte‘allık husûslarda dahl 
ederler deyü bildirdiler. İmdi emîn-i mezbûru getürdüp bunlar muvâcehele-
rinde teftîş edip göresin, bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn hazîneye âid olan bunlarun 
deynlerine mahsûb olacak bâd-ı hevâyı kendü ekl eylemiş ise borçlariçün 
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tahsîl etdiresin ve min-ba‘d şer‘le ve kānûnla hazîneye âid cerâimi kendü içün 
almaya ve aldırmayasız. Alur ise alıveresiz ve bunun âdemlerine müstakıl cerî-
me kabz etdirmeyüp ve maslahat gördürmeyesin ve ol kimesneler kadîm hâs 
re‘âyâsından iken sonradan tekye-nişîn ve ehl-i berât olmuşlar ise kızlarının 
resm-i arûsânelerin âmilin deynleriyçün tahsîl etdiresin ve cerâime müte‘al-
lık husûslarda medhalleri olmayan sipâhîleri dahl etdirmeyüp bu husûslarda 
memnû‘ olmayanı isimleri ve resimleriyle yazup arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 7 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Biga kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem anda havâle hıdmetinde olan Ahmed’i mevcûd olan akçası ve 
defterleriyle ta‘cîl ale’t-ta‘cîl bu cânibe gönderesiz ve elindeki hükmü ve defteri 
alup işbu Hasan Çavuş’a teslîm edip ve ol hükm-i şerîf  ve defter mûcebince 
tahvîl-i atîk ve cedîdden havâlelik hıdmetini mezbûr Hasan Çavuş’a etdiresin. 
Bu def‘a kat‘-ı alâka edip âmillerün alâkaların kat‘ etdiresin.
Tahrîren fî 6 Şa‘bân sene 954.

[s. 37]

Bornova za‘îmi Ahmed Çavuş’a tezkire yazıla ki

Manisa za‘îmi Mustafa Çavuş’un iki ak Arab sâyisleri bir sâde-rû oğlanın ba‘zı 
esbâbıyla alup kaçup anda habsinde olup âdemleri varup taleb etdikde virme-
mişsin, münâsib değildir, mahall-i itâbdır. İmdi âdemleri vardukda ol sâyisleri 
esbâblarıyla mukayyed teslîm edip bu cânibe gönderesiz ve illâ eyü olmaz, gāfil 
olmayasız.
Tahrîren fî 6 Şa‘bân sene 954.

Ali Ağa’ya tezkire yazıla ki

Tarhala kazâsından [ ] kilesiyle [ ] hâssa buğday getürmek içün kifâyet 
kadarı deve veresiz ki varup Anbâr-ı âmireye getüresin.
Tahrîren fî 7 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.
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Bozdağ’dan yetmiş kantar mikdârı yağ ve un getürmek içün bir tezkire yazıla.

Tarhaniyat nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ mektûb gönderüp Nefs-i mezkûre hâsları sene 953 Zilhiccesinin on ye-
dinci gününden üç yıla za‘îm Nazar uhdesinde üç yüz kırk bin yedi yüz seksen 
yedi akçada iken Ramazan nâm âmil, Mustafa Çavuş kemâkân emînin olmak 
şartıyla mezkûr Nazar’ın iltizâmın kabûl edip ve mezkûr Mustafa Çavuş âmil-i 
mezbûru zarar-ı mâlına kefîl ve iltizâmın haklaşdırmasına mültezim olmağın 
arz olundu deyü bildirmişsin. İmdi âharın iltizâmın kabûl eylemekle verilmek 
kānûna muhâlif  olduğu sebebden verilmedikde bunda arz getüren Mehmed’i 
mezkûr Ramazan cânibinden [ ] akça ziyâde edip varup Zarar-ı mâla kānûn 
[üzere] yarar kefîller vereyüm dedüğü ecilden [ ] nâm kula koşulup gönderil-
miş. Vardukda göresin, mezkûr Ramazan on bini kabûl edip ve mezbûr Mus-
tafa Çavuş dahi zarar-ı mâla kefîl ve haklaşdırmasına mültezim olup ve dahi 
ziyâde ile kabûl eder kimesneler yoğsa mezkûr Ramazan’ın Mustafa Çavuş 
kefîl olduğundan gayrı kānûn üzre yarar ve mâldâr, yerlü ve yurdlu kefîllerin 
alup sebt-i sicill edip sûretin imzâlayup bu cânibe gönderesiz. Ammâ alınan 
kefîller müflis ve medyûn ilâ âhirih.
Tahrîren fî 7 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Birgi emîni Mehmed ma‘lûm ola ki

Hâliyâ Arablar’ın tahvîl-i atîk âmilleri gelüp muhâsebe görülmeğe huzûrun 
lâzım olmuşdur. Bir an eğlenmeyüp gelüp yetişesin ve illâ bundan kul gönde-
rilüp kayd u bendle getürdülürsün, âmil olmayup tenbîh olunmadı dimeyesin.
Tahrîren fî 7 Şa‘bân sene 954.

[s. 38]

Eyne kadısına hüküm yazıla ki

Havâss-ı hümâyûnumdan Karahisar’a tâbi‘ Kazlıgölü yöresi bahâsından ba‘zı 
kimesnelerde sene 953 Rebî‘u’l-evvelinin on beşinden altı aya değin va‘de ile 
verilmiş hayli akçalar olup va‘deleri tamâm olalu hayli zamân olmağın defter 
olunup nişânlanup kulum [ ] ile gönderildi. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle 
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vardukda defterde bâkī kayd olunan kimesneleri getürdüp zimmetlerine lâzım 
olan mâlımı mecâl virmeyüp tahsîl etdirip ve der-kîse edip mühürleyüp mezkûr 
kulumla kapuma gönderesiz, bir dürlü dahi etmeyesin, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 6 Şa‘bân sene 954.

Ticâret hıdmetinde olan Müteferrika Ali’ye hüküm yazıla ki

Havâss-ı hümâyûnumdan Karahisar-ı Sâhib’e tâbi‘ Kazlıgölü yöresi mevlânâ 
İstanbul kadısı hüccetleri mûcebince mahrûsa-i mezbûrede sâkin Hızır bin 
Abdullah zimmetinde sene 954 Cemâziye’l-evvelinin dördünden altı ay va‘de 
ile on iki bin yedi yüz yedi akça ve Hasan bin Abdullah nâm kimesne üzerinde 
dahi târîh-i mezbûrdan ol mikdâr va‘de ile on bin beş akça olmağın buyurdum 
ki, hükm-i şerîfimle kulum [ ] vardukda zikr olan akçaları va‘delerinde kadı 
ma‘rifetiyle medyûnlardan kabz edip ba‘dehû on a‘lâ döşeme çatma ve on 
dâne evsat döşeme çatma alup bahâlariçün veresin. Bunda geldüğünde seninle 
hesâb oluna, va‘delerinden tecâvüz etdirmeyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 6 Şa‘bân sene 954.

Alaşehir kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Halebli nâm âmil kapuma gelüp Nefs-i mezbûrda bâc-ı bâzâr ve kapan 
âmiliyim. Eyle olsa Veli nâm kimesnenin bin akça deynine vefâ edecek rızkı var 
iken benüm elimde olan mâl-ı mîrîden kefâlet taleb ederler deyü bildirdi. İmdi 
buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda göresin, mezbûr Veli deyninin edâsına 
kādir iken bunun zabt eyledüğü mâlından kefâlet taleb eder ise men‘ u def‘ edip 
hilâf-ı şer‘-i şerîf  nesne taleb etdirmeyesiz. Alınmış ise gerü alıverüp memnû‘ 
olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 6 Şa‘bân sene 954.

[s. 39]

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ havâss-ı hümâyûnumdan taht-ı kazânızda vâkı‘ olan hâk-ı şûre mukā-
ta‘asına nâzır olan Sahrazâde İlyas zîde kadruhû südde-i sa‘âdetime gelüp 
tahvîl-i ûlâda ve tahvîl-i sâniyede emîn olan Murad Çavuş’un ve Hasan’ın ve 
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âmil Veli’nin ve Mehmed’in ve sâir mübâşirînin kānûn üzre [eksik] olan hâk-ı 
şûre mahsûlünden hayli bel‘iyyât ve ketmiyyatları vardır deyü bildirmeğin 
mezbûr kulum Murad Çavuş ve Hasan ve âmil Veli ve Mehmed ve gayrı mü-
bâşirîn emîn-i cedîd fahrü’l-emâsil ve’l-akrân kulum Mehmed zîde kadruhûya 
berâber koşulup gönderildiler. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle varduklarında 
her biriniz taht-ı kazânızda hâk-ı şûre isti‘mâl olunan yerlerde mezkûr nâzırım 
muvâcehesinde onat vechile hakk üzere yerlü yerinden ve ehl-i vukūf  bî-garaz 
müslimanlardan hakk üzre teftîş edip göresiz, bi-hasebi’ş-şer‘i’l-kavîm ve kānû-
ni’l-kadîm hazîneme âid olan hâk-ı şûre mahsûlünden mezbûr kulum Murad 
Çavuş’da ve Hasan’da ve âmil Veli’de ve Mehmed’de ve sâir mübâşirînde ne 
kadar mâlım sâbit ve zâhir olur ise hüküm edip mezbûr kuluma tahsîl etdirip 
ve tahvîl-i ûlâdan ve sâniyeden ne kadar bel‘iyyât ve ketmiyyât zuhûr bulup 
tahsîl olunur ise ve kimlerde zâhir olur ise başka başka defter edip imzâlayup 
hâsıl olan akça ile der-kîse edip mühürleyüp kapuma gönderesiz ve yazup 
bildiresin, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip 
hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 6 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Balya kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Atmaca nâm kimesne kapuma gelüp mukāta‘ahânelerinden olup eyle 
olsa âmil olan Kara Minnet müstahıkk olmadan hilâf-ı şer‘ u kānûn kırk dört 
akçam ve yedi koyunum alup hayf  eyledi deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, 
hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda husamâyı berâber edip hakk üzere teftîş ey-
leyüp göresin, âmil-i mezbûr bunun ol mikdâr akçasın ve koyunun müstahıkk 
olmadan şer‘a ve kānûna muhâlif  alup te‘addî eylemiş ise hüküm edip bî-kusûr 
alıveresiz. Bunu tekrâr şikâyete gelmelü eylemeyesin, hakkın alıvermeyince ol-
mayasız. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edesiz. 
Muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 6 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.
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[s. 40]

Lazkıye ve Arpaz kadılarına ve anda hâslarım nâzırı Hayreddin’e hüküm yazıla ki

Hâliyâ zu‘amâdan fahrü’l-emâcid Kasım zîde kadruhû südde-i sa‘âdetime 
gelüp İbrahim nâm kimesne Balaran hâsları sınurunda ba‘zı zirâ‘ate kābil 
yerlerin mer‘âlık içün zamân-ı sâbıkda bir âmilden bir tarîkle tapulatup eline 
hüccet alup kendü davarların yürüdüp nice yıllar boz ve mu‘attal komağla 
mîrî cânibine öşür hâsıl olmayup mâl-ı mîrîye zarar olmuşdur. şöyle ki, zirâ‘ate 
kābil olan yerler bana verilür ise bin akça tapuyla kabûl edip öşrün dahi vere-
yim deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile emîn olan kulum [ ] 
vardukda bu bâbda husamâyı berâber edip hakk üzre teftîş eyleyüp ve mezbûr 
İbrahim’in elinde olan hüccete nazar edesiz. Fi’l-vâki‘ ol yerler kadîmî mer‘â 
olmayup hâslarum sınurunda zirâ‘ate ve hırâsete kābil yerleriken mezkûr 
İbrahim bir tarîkle alup zirâ‘at etmeyüp üç yıl mütevâliyen bilâ-mâni‘ boz 
ve mua‘attal koyup kānûn üzre tapuya müstahıkk olup ve mezbûr Kasım’ın 
virdüğünden ziyâde ile kabûl eder kimesneler yoğise buna verdirüp zirâ‘at ve 
hırâset etdirip öşrün ve rüsûmun aldırasız. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden 
ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın, muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 6 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Adala’da ve Alaşehir’de hâslar nâzırı Hacı Ya‘kub Çavuş ve emîn Hayred-
din hâliyâ nefs-i Alaşehir’de kapan ve bâc-ı bâzâr âmili Halebli ve şerîkleri 
gelüp Bizden evvel âmil olanların kıstların bizden taleb ederler dediler. İmdi 
bunlardan evvel âmil olanların kıstların kendülerden tahsîl etdirip anlardan 
alınacak, bunlardan aldırmayasız ve kıstü’l-yevmden fazlaları var ise anı dahi 
tahsîl etdiresin, bunları şikâyete gerü gelmelü etmeyesiz.
Tahrîren fî 7 Şa‘ban sene 954.

[s. 41]

Demürci ve Simav kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ İmirze nâm kimesne kapuma gelüp Demürci yörüklerindenim. Eyle 
olsa emîn olan Nurullah ve âmilleri İbrahim ve Ahmed ve Mürüvet ve diğer 
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İbrahim ile senin ve karındaşının, Kulağuz’da bin akçam vardır deyü iftirâ edip 
ve bizi habs ve let edip ikrâhla ikrâr etdirip ben kaçup bunda geldim ve mez-
bûr karındaşım Kulağuz habsdedir ve mezbûr emîn içün sen âhar karındaşım 
Mansur’un hilâf-ı şer‘ üç yüz akçasın alup zulm eyledi. Hârice varmağın yeri-
müzde teftîş olunmasın taleb ederin deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i 
şerîfim ile kulum [ ] vardukda bu bâbda husamâyı berâber edip onat vechile 
teftîş edip göresin; fi’l-vâki‘ mezbûr emîn kulum ve âmilleri bunu ve karındaşı 
Kulağuz’u hilâf-ı şer‘ dutup habs ve let edip ol mikdâr akçayı ikrâhla ikrâr 
edip ve karındaşı elân habsde olup ve âhar karındaşının dahi üç yüz akçası 
müstahıkk olmadan şer‘a ve kānûna muhâlif  alınmış ise ki şer‘le sâbit ve zâhir 
ola, bundan ve karındaşı Kulağuz’dan hilâf-ı şer‘ u kānûn nesne taleb etdir-
meyüp ve mezbûr Kulağuz’u habisden ıtlâk etdirip ve Mansur’un hilâf-ı şer‘ u 
kānûn alınan akçasın alıverüp tekrâr şikâyete gelmelü etmeyesin. Hîn-i teftîşde 
tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız. 
Muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 7 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Manisa kadısına hüküm yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda nefs-i Manisa niyâbetin amele dutan Sefer nâm âmil kapuma 
gelüp, arz-ı hâl edip mukāta‘a-i mezbûreye benüm mübâşeretim zamânında 
za‘îm ve kâtib ve sâir mübâşir olanlar hayli mâl-ı mîrî ekl etmişlerdir. Teftîş 
olunmaların taleb ederin deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim-
le havâle olan kulum Hüseyin Çavuş vardukda âmil-i mezbûrun tahvîlinde 
mübâşir olan zu‘amâyı ve sâir mübâşir olanları meclis-i şer‘a ihzâr edip onat 
vechile hakk üzre teftîş edip göresin. Şol kimesne ki, şer‘le ve kānûnla cerîme-
ye müstahıkk olup âmil-i mezkûrun deynine mahsûb olacak cerîmesi alınup 
hazîneme teslîm olunmuş ise febihâ ve illâ şer‘le ve kānûnla hazîneme âid 
cerâimden her kimde ne mikdâr mâlım sâbit ve zâhir olur ise ba‘de’s-sübût 
hüküm edip âmil-i mezbûrun deyni içün mezbûr kuluma tahsîl etdirip kapuma 
gönderesiz, kimesnede bir akça ve bir habbe bâkī komayasız. Hîn-i teftîşde 
tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın 
ve kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyüp kimesneye zulm ü te‘addî 
olmakdan hazer edip muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup südde-i sa‘âdetime arz 
eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 11 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.
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[s. 42]

Çeşme kadısına ve anda hâslarım nâzırı ve emînleri kullarım Mehmed Kethu-
dâ’ya ve Mahmud Çavuş’a ve Muharrem’e hüküm yazıla ki

Hâliyâ mübârek Ramazân ulûfesiçün südde-i sâ‘âdetimde akça lâzım ve mü-
him olmağın siz ki, nâzır ve emîn kullarımsız, her birinizin emânetinde tahvîl-i 
cedîd mahsûlünden birer mikdâr akça tevzî‘ ve defter olunup nişânlayup kulum 
[ ] ile gönderildi. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda bir an ve bir sâ‘at 
te’hîr ve tevakkuf  etmeyüp âmillerünüzü getürdüp her emânete tevzî‘ olunan 
akçaları ummâlin mukāta‘alarının mütehammil olduğuna göre taksîm ve tevzî‘ 
edip ahsen vechile ve hüsn-i tedbîr tedârük etdirip işbu sene 954 Ramazânının 
on beşine değin hazîneme getürüp teslîm etdiresiz. Târîh-i mezbûrdan tecâ-
vüz etdirmeyesiz ve tevzî‘den bir akça ve bir habbe eksik göndermeyesiz. Bu 
bahâne ile ummâl ta‘cîz ve tazyîk ve habs olunup zulm ü te‘addî olunmakdan 
begāyet hazer edesiz. Sizin maslahat-güzârlığınız andan ma‘lûm olmağın tev-
zî‘ olunan eksik akça getürmeyüp ve târîh-i mezbûrdan tecâvüz etmeyüp ve 
ummâli ta‘cîz ve tazyîk etdirmeyesiz. Tahvîl-i atîk âmillerinin dahi deynlerin 
sâbıkā gönderilen mufassal hükm-i şerîfim ve defter mûcebince havâlelerine 
târîh-i mezbûra değin tahsîl etdirip kimesnede bir akça komayup kat‘-ı alâka 
edip âciz olanları kayd u bend ile kapuma gönderesiz ve sen ki kadısın, mez-
bûrûn kullarımın üzerine varup vech-i mezbûr üzre amel etdiresin ve ibtidâ-i 
târîhden mukāta‘aât kimlere verilmişdir küfelâsıyla sicill sûretlerin ihrâc etdirip 
imzâlayup gönderilen akçalarla bile irsâl eyleyesiz ve hâliyâ târîh-i mezbûra 
değin mevcûd olan akçaları eğlendirmeyüp birbiri ardınca emînlerün yarar 
âdemleriyle gönderesiz ve medyûn olan âmillere iş virmeyesin ve verdirmeye-
sin, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 7 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Manisa za‘îmine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Mîrâhûr Hızır Ağa’nın sene 954 Receb ayının mevâcibi ki, yevmî otuz 
beş akça hesâbı üzre müsterakasından gayrı mukarreri bin otuz iki akça ve 
arpalığı altmış altı akça olmak üzre cem‘an bin yüz doksan sekiz akça olur, zabt 
etdiğin mâl-ı mîrîden veresin deyü.

Tahrîren fî 7 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.
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[s. 43]

Palamut nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ elliciyân tâifesinden Mehemmedî nâm kimesne gelüp İşbu geçen Ap-
rilden evvelki Abrilde resim verüp gerü April gelmeden satduğum koyundan 
âmil resim talep eder dedi. Göresin, dedüğü gibi ise âmili men‘ u def‘ edip 
bunun April gelmeden evvel satduğu koyundan hilâf-ı şer‘ u kānûn resm taleb 
etdirmeyesiz. Bunu tekrâr şikâyete gelmelü etmeyesin.

Tahrîren fî 7 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Menemen nâibine ve za‘îmine tezkire yazıla ki

Hâliyâ sarây-ı âmire içün yüz aded hasırlar hâcet olmağın [ ] gönderildi. 
Ol mikdâr hasırları bulunan yerlerden ta‘cîl narh-ı rûzî üzre alup ve kirâ da-
varlarına tahmîl etdirip bu cânibe gönderesiz ve hasır bahâsiçün lâzım olan 
akçayı sen ki za‘îmsin, zabt etdiğin mâl-ı mîrîden nâibe teslîm edip ve sen ki 
nâibsin, akça-i mezbûr[u] emîninden alup sâhiblerine bi’t-tamâm teslîm edip 
kimesnenin bir akça ve bir habbesi ketm olunmaya ve etdirmeyesiz ve mezkûr 
hasırlarun bahâsın ve kirâsın yazup bildiresin.

Tahrîren fî 7 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Nif  kadısına tezkire yazıla ki

İşbu dârende-i tezkire Nif  za‘îmi gulâm-ı sultânî Arslan emânetinde kemâkân 
mukarrerdir, geri kimesneye verilmemişdir. İmdi vâkı‘ olan mahsûlât ve rüsûm 
ve cürm-i cinâyet ve bi’l-cümle mîrîye âid her ne ise mezbûra zabt ve defter 
etdirip emânetinden azl olundun dimeyesin. Mâl-ı mîrîye zarar gelmekden 
hazer edesiz ve teftîş husûsu dahi görülür, şöylece bilesiz.

Tahrîren fî 8 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Fahrü’l-akrân kâğıd emînine tezkire yazıla ki

Kazâ-i Ayasuluk’dan Ümmühani nâm hâtûn ve Abdurrahman nâm kimesne 
fakīrü’l-hâl olmağın hükümlerinin resimleri afv olundu. Hükümlerin verüp 
resimlerin taleb etmeyesiz.

Tahrîren fî 9 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.
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[s. 44]

Marmara kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem taht-ı kazândan Mustafa bin Hacı ve Nasuh bin İlyas nâm 
kimesneler gelüp Perakende mukāta‘ahânelerinden Adala pâresi sene 953 Zil-
hiccesinin on yedinci gününden üç yıla Hacı nâm kimesne üzerinde yetmiş üç 
bin beş yüz akçada iken yetmiş sekiz bin akçaya kabûl eyledükleri ecilden kefîl 
virmek içün gulâm-ı sultânî ile gönderilmişdi. Mezbûr âmil Mustafa içün Yava 
mukāta‘asının bir pâresi tahvîl-i cedîdde uhdesindedir deyü kefîl alınmayup 
ammâ mezbûr Mustafa’nın eskiden deyni olmayup za‘îm-i mezbûr Hacı Bali 
emîn Veli’nin âdemisi olup bunlara virmeğe rızâsı olmayup ve mezbûrlar dahi 
kadirlerimiş. İmdi mezbûrlar gulâm-ı mezbûrla gönderildiler. Vardukda emîn-i 
mezbûr ma‘rifetiyle yarar kefîllerin alup sebt-i sicill edip sûretin imzâlayup gön-
deresiz. Şöyle ki emîn kefîl almayup te‘allül ederse siz yarar kefîllerden alup sû-
retin imzâlayup gönderesiz, ammâ alınan kefîller müflis ve medyûn ve lâ-mekân 
ve ardından yazılmış olmayup mâla zarar gelmelü olmaya, ihtimâm edesiz.
Tahrîren fî 8 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Ilıca kadısına ve Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Taht-ı kazâna âdet-i kadîme üzre akça ile salınan tevzî‘ arpası ve samanı olu-
geldüğü üzre Yengi’de olan hâssa katırlar içün lâzım olan mahalle getürdülmek 
zamânı olmağın harbendebaşı ve yâhud yoldaşları vardukda zikr olan arpayı ve 
samanı olugelen âdet [ve] kānûn üzre lâzım olan mahalle iletdiresiz. Arpanın 
ve samanın lâzım olan akçaları verilmemiş ise ta‘cîl ale’t-ta‘cîl taht-ı kazânda 
vâkı‘ olan hâsların eski ve yeni tahvîlleri mahsûlünden verdirüp ba‘dehû arpayı 
ve samanı alup gönderesiz ve sen ki Yengi nâibisin, anda olan mezkûr katırlar 
âhûrunun meremmâta muhtâc yerleri varimiş. İmdi bir iki yüz akça ile olur ise 
etdiresiz ve illâ küllî harc lâzım olur ise yazup bu cânibe i‘lâm edesiz.
Tahrîren fî 8 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Gördük kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazânda akça ile salınan tevzî‘ arpası gelmek lâzım olmuşdur. 
İmdi ta‘cîl olugelen âdet u kānûn üzre sâhibleriyle anbâr-ı âmireye gönderesiz. 
Arpanın akçası verilmemiş ise bilâ-te’hîr anda olan hâslar mahsûlünden vere-
sin, te’hîr etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 9 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.
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[s. 45]

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem Ka’be-i şerîf  yolunda fevt olan Küçük İmrahor merhûm Bali 
Ağa’nın kendüsi ile olan muhallefâtın ben vasîyim Sarrâc Nazar mahrûsa-i 
Mısır’da beğlerbeği Davud Paşa hazretleri ma‘rifetiyle üç yüz otuz sikke-i 
sultâniyeye satup ve kassâm-ı askeriyeye defter etdirip defter ile yüz seksen dört 
sikke altunu getürüp deynine teslîm eyledi ve hâliyâ hâtûnu dahi gelüp heşt yek 
ve ba‘zı hak taleb eder ve mezbûr şehzâde hazretlerinin pâdişâh cânibinden 
verilmiş kuludur. İmdi bu cânibden mefharü’l-muharrerât arpa kâtibi Piri zîde 
kadruhû gönderildi. Vardukda bu bâbda husamâyı berâber edip müteveffâ-yı 
mezbûrun bunda olan emlâkin ve esbâbın ve sâir her kimde şer‘le ne mikdâr 
nesnesi bulunur ise değer bahâlarıyla satup, nakd etdirip, der-kîse edip, mü-
hürleyüp ve hazînede olanı bile hesâb eyleyüp şer‘le müşârünileyh hazretlerine 
lâzım olanı ve vârislere ve dâyinlere verilecek ne mikdâr ise tevzî‘ ve defter edip 
ve imzâlayup bu cânibe gönderesiz ki anunla amel oluna.
Tahrîren fî 9 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Taht-ı kazâna akça ile salınan tevzî‘ arpası gelmek lâzım olmuşdur. İmdi ta‘cîl 
olugelen âdet-i kānûn üzre sâhibleriyle anbâr-ı âmireye gönderesiz. Arpanın 
akçası verilmemiş ise ta‘cîl ale’t-ta‘cîl anda olan hâslar mahsûlünden veresiz, 
te’hîr etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 9 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Vech-i mezbûr üzre Tarhaniyat nâibine bir tezkire yazıla ki.

Matbah-ı âmire emînine tezkire yazıla ki

Hâliyâ pişkeş gelen parsın lâzım olan harcını görüp ve defterinize kayd edip bu 
cânibe arz edesiz.
Tahrîren fî 9 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Akhisar za‘îmine tezkire yazıla ki

Hâliyâ buğday cem‘ine varılup senden akça taleb olundukda ancak arpa ve 
hınta vereyüz deyü akça virmekde te‘allül edermişsin. İmdi ta‘cîl cem‘ olunan 
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buğdayın ve arpanın ve gayrın akçasın veresin ve illâ maslahat birdir, bir dürlü 
dahi olur, gāfil olmayasız.

Tahrîren fî 9 Şa‘ban sene 954.

[s. 46]

Tire kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazâna tâbi‘ Kona yağhânesine tahvîl-i atîkde âmil olan Yahşi 
Alisi’nin tahvîl-i mezbûrda emîni olan gulâm-ı sultânî Ferruh ile nizâ‘ı olma-
ğın anda gönderildi. Vardukda mezbûrların kazıyyelerin siz göriveresiz, zîrâ ki 
sizin toprağınızdadır.

Tahrîren fî 9 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Nevâhî-i Bergama kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Bayram nâm kimesne kapuma gelüp mukāta‘ahânelerinden olup eyle 
olsa emîn Abdi karındaşın Mestan bir kimesnenin kulun let eylemiş deyü 
mezbûru habs edip yüz altmış akçasın ve benüm bir atum aldı, hayfdır deyü 
bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda husamâyı 
berâber edip hak üzre teftîş eyleyüp göresin. Emîn-i mezbûr bunun karındaşın 
hilâf-ı şer‘ u kānûn müstahıkk olmadan habs edip akçasın alup ve bunun dahi 
atını almış ise ki sâbit ve zâhir ola, hüküm edip hakların alıverüp ve karındaşın 
habsden ıtlâk etdirip ve te‘addîsin yazup bildiresin. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve 
telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın. Muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 9 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Arpa emînine tezkire yazıla ki

Etmekçiler kethudâsı Piri içün Tarhala cânibine buğday cem‘ eylemeğe gitdik-
de kullandığı bârgîrlere sene 954 Cumâde’l-âhirinin onundan sene-i mezbûre 
Recebinin yirmi altıncı gününe değin kendü yanından arpa alıvermiş. İmdi 
âdet üzre ol mikdâr zamânın yemin veresin.

Tahrîren fî 9 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.
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[s. 47]

Ayasuluk ve Tire kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Nasuh ve Mustafa nâm kimesne kapuma gelüp şöyle arz-ı hâl eylediler 
ki, mezbûrlar havâss-ı hümâyûnumdan Mekri’ye tâbi‘ Duman nâm yörük 
cemâ‘atinden olup eyle olsa kānûn üzre defter mûcebince iki koyuna bir akça 
âdet-i ağnâmın ve cürm-i cinâyetlerin emîn ve âmil olanlara verdiklerinden 
sonra emîn ve hıdmetkâr ağırlığı ve gayrı deyü ziyâde nesnelerin alup ve zul-
men evlerine konup râyegâ[n] yem ve yemek buldurup te‘addî ederlermiş. İmdi 
buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda göresiz, kazıyye mezbûrların dedükleri 
gibi ise emînin ve âmillerin men‘ u def‘ edip bunlardan hilâf-ı şer‘ u kānûn ve 
mugāyir-i defter ziyâde nesne taleb etdirmeyesiz. Almışlar ise gerü alıveresiz, 
memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle 
bilesiz deyü.
Tahrîren fî 9 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ [ ] nâm kimesne kapuma gelüp şöyle arz-ı hâl eyledi ki, mezbûr ve 
babası yirmi yıldan ziyâde [ ] nâm hâssa ortakçı karyemde sâkin olup or-
takçılığa yazılup sülüs hissesin ve âdet-i ağnâm ve sâir bâd-ı hevâsın mezbûr 
karyem zâbitlerine verüp atası ve dedesi ve kendüsü beğlerbeği yörükleri def-
terinde mukayyed değil iken mezbûr beğler yörükleri zâbitleri bundan tekrâr 
resm-i ganem ve sâir rüsûm ve bâd-ı hevâ taleb edip te‘addî ederlermiş. İmdi 
buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda göresiz, mezbûr ve atası ve dedesi def-
ter-i cedîdde mukayyed beğlerbeği yörüklerinden olmayup on yıldan ziyâde 
mezbûr hâssa karyemde sâkin olup ortakçılığa yazılup resm-i ganem ve sâir 
rüsûm ve bâd-ı hevâsın bu cânibe virdüğünden sonra tekrâr taleb olunduğu 
vâkı‘ ise men‘ u def‘ [edüp] hilâf-ı emr u kānûn ve mugāyir-i defter nesnesin 
aldırmayup almışlar ise gerü alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıy-
yeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 9 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.
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[s. 48]

Küçük mîrâhûra tezkire yazıla ki

Akhisar’da atlar yarağ iden yarakçı [ ] bir bârgîr verüp edâ-i hıdmet etdükde 
gerü alasın.
Tahrîren fî 9 Şa‘bân sene 954.

Cezîre-i Sakız beğlerine hüküm yazıla ki

Hâliyâ hâssa-i hümâyûnum içün [ ] aded turunç ve [ ] aded limon ve [ ] 
kantar limon suyu [ve] [ ] vukıyye sakız [ ] ve şa‘riye [ ] ve aded ağaç 
kavunu hâcet ve lâzım olmağın Çaşnigîrim Mehmed gönderildi. Vardukda 
bilâ-te’hîr ol mikdâr aded turunç ve limonu ve gayrı bulunan yerlerden ta‘cîl 
olugelen âdet-i kadîme üzre tahsîl ve tedârük edip mezbûr kulumla kapuma 
gönderesiz. Bu maslahat mühimdir, te’hîr etmeyesin, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 9 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Küçük mîrâhûra tezkire yazıla ki

Sakā Nasuh’a bir bârgîr verüp ve defterinize kayd edesiz ve elindeki bârgîri 
alasın.
Tahrîren fî 9 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Küçük mîrâhûra [ve] arpa emînine ve kâtibine tezkire yazıla ki

Matbah-ı âmirede suya kıllet olmağın bir sakā dahi konuldu. Bir bârgîr veresin, 
semer ile.
Tahrîren fî 9 Şa‘bân sene 954.

Şeyhlü kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem hükm-i şerîf  gönderilüp anda hâssa develer içün tevzî‘ olunan 
arpa cem‘ olunup der-anbâr olunmak lâzım olmağın gulâm-ı sultânî [ ] gön-
derildi. Vardukda bir an te’hîr etmeyüp ol tevzî‘ olunan arpaları ber-mûceb-i 
defter-i tevzî‘ ırakda ve yakında mümkin oldukça der-anbâr etdiresin, aslâ 
tevakkuf  etdirmeyesiz ve cem‘ olunup der-anbâr arpa ve saman ne mikdârdır 
ve ne kadarı il üzerindedir, mu‘accelen yazup bu cânibe i‘lâm edesiz ve anbârın 
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kapusun sizün ve sârbânın mührüyle mühürleyesin ve açılup arpa ihrâc olun-
dukda defter olunup sizün ma‘rifetiniz ile açılup gerü mühürleyesin.

Tahrîren fî 10 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Küçük mîrâhûra tezkire yazıla ki

Kilârcılar [eksik] [eksik] [eksik] gitmek içün bir bârgîr veresin. Edâ-i hıdmet 
etdikde gerü alasın.

Tahrîren fî 10 Şa‘bân sene 954.

[s. 49]

Çeşme kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda Hereke nâm hâslaruma âmil olan Nur Halîfe südde-i 
sa‘âdetime gelüp Ba‘zı kimesneler mezbûr hâslar sınurunda zirâ‘at olunan 
yerlerinde ve öşür ve resm-i zemîn mukābelesinde mukāta‘a alınmaz incir bağ-
çelerinin kadîmden öşrü alınugelüp zirâ‘at olunur harîmlerinden resm-i zemîn 
taleb etdüğümde te‘allül edip mülkiyet üzre zabt etdüğümüz eşcâr-ı müsmire 
arasıdır deyü cevâb ederler deyü bildirdiler. İmdi şol yerler ki, zirâ‘at olunup 
öşrü alına gerek ise içinde mülk meyve ağaçları olsun, resm-i zemîn alınmak 
kānûndur. Eşcâr-ı müsmire arasıdır dimek söz olmaz. Nihâyet meyve ağaçları 
mülkdür ve hâs olup su basup penbe bitüp ve her yıl zirâ‘at olunur yerlerden 
iki dönüme bir akça ve mutavassıtu’l-hâl yerlerden üç dönüme bir akça ve 
ednâ yerlerden dört beş dönüme bir akça resm-i zemîn alınmak kānûndur ve 
hâs yerden yetmiş-seksen dönüm ve mutavassıtu’l-hâl yerlerden yüz dönüm ve 
ednâ yerlerden yüz otuz ve yüz elli dönüm yer bir çiftlik i‘tibâr olunmuşdur ve 
hatevât-ı mütefârika ile tûlen ve arzan kırk hatve yer bir dönümdür. Buyurdum 
ki, hükm-i şerîf  vardukda vech-i mezbûr üzre amel edip mezkûrûn kimesne-
lerin ellerinde zirâ‘at olunup a‘şârı alınan ra‘iyyetlik yerlerden sene 950 Zil-
hiccesinin on yedisinden berü resm-i zemîn a‘lâ ve evsat ve ednâ i‘tibârınca, 
mecâl virmeyüp zabt ve defter etdirip eşcâr-ı müsmire arasıdır dedüklerine 
amel etmeyüp tekrâr hükm-i şerîfim varmağa muhtâc etmeyesiz. Temerrüd 
ederler ise yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 14 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.
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Manisa kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ nefs-i mezbûrede vâkı‘ olan bâğāt mukāta‘asına âmil olan Hamza 
fevt olup mukāta‘a-i mezbûre mahsûlünden zimemde hayli bâkī kalup hâliyâ 
tahsîli lâzım olmağın kulum [ ] gönderildi. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle 
vardukda sen ki kadısın, kendü cânibinden bir yarar nâibin ta‘yîn edip nefs-i 
mezbûre za‘îmi Mustafa Çavuş ma‘rifetiyle teftîş edip göresin. Bi-hasebi’ş-şer‘ 
ve’l-kānûn rüsûm-ı bâğātdan her kimde ne mikdâr nesne sâbit ve zâhir olur ise 
bî-kusûr tahsîl etdirip ve müfredâtla defter etdirip kapuma gönderesiz. İhmâl 
etmeyüp ikdâmda ve ihtimâmda kusûr komayasız ki, mâlım zâyi‘ ve ketm 
olunmaya, şöyle bilesiz.
Tahrîren fî 14 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 50]

Manisa kadısına hüküm yazıla ki

Turudlu nâm o[r]takçı hâslarım re‘âyâsının üzerlerine defter-i hâkānîde resm-i 
çift kayd olunup ve defter mûcebince resm-i çiftleri alınmak içün hükm-i pâ-
dişâhî vârid olup ammâ defter-i hâkānîde üzerlerine yer kayd olanların yerleri 
mürûr-ı eyyâmla âharlara intikāl edip mücerred defterde yazılmağla yerleri 
ellerinden gidenlerin resm-i çiftleri alınmak hilâf-ı şer‘ u kānûn olup ve mezkûr 
hâslarımın yerleri elân kimlerin ellerinde ise resim anlardan alınmak lâzım ge-
lüp yerlerin ölçülmesi mühim olmağın buyurdum ki, hükm-i şerîfimle emîn ve 
kâtib olan kullarım [ ] sahîh ve nişânlu dönüm urganıyla vardıklarında zikr 
olan hâslarım re‘âyâsının yerlerin ölçdürüp a‘lâ ve evsat ve ednâ i‘tibârıyla tah-
vîl târîhinden berü ki, sene 950 Zilhiccesinin on yedisindendir, dönüm akçaların 
aldırup yerler kimler ellerinde ise ale’l-infirâd defter edip imzâlayup kapuma 
gönderesiz. Bu bâbda kimesneye meyl ü mehâbâ eylemeyüp hakk-ı sarîha tâbi‘ 
olasın. Muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma i‘lâm edesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 14 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Mîrâhûr Ali Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ Bali Çelebi’nin ulûfesi üzre âdet-i otluğun olugelen âdet-i kadîme üzre 
veresin.
Tahrîren fî 15 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.
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Marmara ve Gördük kadılarına tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa-i hümâyûn içün yirmi yük kavun hâcet olmağın gulâm-ı sultânî 
[ ] akça ile gönderildi. Vardukda bilâ-te’hîr taht-ı kazânızda bulunan yerler-
den ol mikdâr kavunları a‘lâlarından ta‘cîl tahsîl ve tedârük edip ve narh-ı rûzî 
akçaların gulâm-ı mezbûrdan alup siz kendü elünüz ile sâhiblerine bi’t-tamâm 
teslîm edip kimesnenin bir akça ve bir habbesin ketm olunmaya ve etdirmeyesiz 
ve cem‘ olunan kavunları kirâ davarlarına tahmîl etdirip bu cânibe gönderesiz, 
bahâsın ve kirâsın ve kavunların adedlerin yazup bildiresiz.
Tahrîren fî 15 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Hâssa sârbânlardan Atmaca Kara nâm kimesne anda fevt olup muhallefâtın 
defter etdiğinde beytü’l-mâl âmilleri dahl ederlermiş. İmdi şehzâde hazret-
lerinin ulûfesin tasarruf  edenlerin muhallefâtına toprak beytü’l-mâlcilerinin 
medhali yokdur. Müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtın müfredât defteriyle 
kendünün davarına, vefâ etmeyeni kirâ davarlarına tahmîl etdirip bu cânibe 
gönderesiz. Bir ferde bir akça virmeyesin, ketm etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 17 Şa‘bân sene 954.

[s. 51]

Mîrâhûr Ali Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ cerrâhbaşı Şa‘ban’ın yevmî on akça ulûfesi üzre âdet-i otluğun olugelen 
âdet-i kadîme üzre verüp ve defterinize kayd edesiz.
Tahrîren fî 15 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Akhisar kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda Öşr-i gallât ve harâc-ı bâğāt mukāta‘asına âmil olan 
İbrahim ve Kara Hasan ve şerîkleri kapuma gelüp Sâbıkā Seydi köyü nâm 
karyede Ahmed Seydi zâviyesi şeyhi olan Ferruh, harâçları kadîmden mîriçün 
zabt olunugelen bağların harâcına dahl eyledikde mukaddemâ hükümler mû-
cebince defe‘âtle teftîş olundukda nizâ‘ olunan bağların harâçları mîrî cânibine 
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hüküm olunup şer‘î hüccetler verilmişdir, tahvîlimizden berü vâkı‘ olan harâcı 
taleb ederüz, mezbûr zâviye evkāfı zâbitleri mâni‘ olurlar deyü bildirdikleri 
sebebden buyurdum ki, hükm-i şerîfimle [ ] vardukda bu bâbda husamâyı 
berâber edip ve bu husûs içün sâbıkā verilen şer‘î hüccetlere ve hükümlere ve 
sâir temessükâta nazar edesiz. Hüccetlerin mazmûnları muvâfık-ı şer‘-i kavîm 
ve kānûn olup alâ-vechi’l-hasm sübût bulup hasımlarının mukābelede cevâb-ı 
şer‘leri yoğise mukarrer dutup tahvîl ve târîhimden berü ve min-ba‘d hâssa-i 
hümâyûnuma âid olan harâc-ı bâğātı müteveccih olanlardan âmillerin borçla-
riçün zabt ve defter etdiresin. Kimesneye şer‘ u kānûna muhâlif  ve mugāyir-i 
defter inâd u muhâlefet etdirmeyesiz, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıy-
yeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz.
Tahrîren fî 15 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ kazâna tâbi‘ [ ] Kırbeylü nâm karye halkı cânibinden Yusuf  ve Kemâl 
[ ] nâm kimesneler Akhisar kilesiyle altı müd arpa getürüp anbâr-ı âmireye 
teslîm edip mezkûr teslîm olunan arpadan gayrı bizüm arpamız yoğiken üze-
rimize dahi arpa yazmışlardır taleb ve teklîf  ederler, kādir değillerüz dediler. 
İmdi arpa tevzî‘ine gönderilen hükm-i şerîfde bulunan yerlerden deyü emr 
olunmuşdur. Göresin, bunlar getürdükleri arpadan gayrı arpaya kādir değiller 
ise verilen akçayı alup âhar bulunan yerlerden tedârük etdiresin, kimesneye 
emre muhâlif  zulm ü te‘addî etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 16 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 52]

İzmir nâibine ve anda hâslarım emîni Mehmed’e tezkire yazıla ki

Hâliyâ pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri cânibine gönderilmek içün iki kantar 
çanak incir ve iki kantar basdırma kızıl üzüm hâcet ve lâzım olmağın gulâm-ı 
sultânî [ ] gönderild[i]. Vardukda bilâ-te’hîr ol mikdâr inciri ve üzümü bu-
luna[n] yerlerden tahsîl ve tedârük idüp sepetlere koyup gulâm-ı mezbûr ile 
bu cânibe gönderesiz ve bahâsiçün lâzım olan akçaları sen ki nâibsin emîn-i 
mezbûrdan alup kendü elünle narh-ı rûzî üzre sâhiblerine bi’t-tamâm verüp 
kimesnenin bir akça ve bir habbesin ketm olunmaya ve etdirmeyesiz ve kirâ 
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davarlarına tahmîl etdirip bu cânibe gönderesiz ve kirâsın ve ne mikdâr incir 
ve üzüm alınmışdır, yazup bildiresin, te’hîr etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 15 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Anadolu kadılarına tezkire yazıla ki

Hâliyâ mukāta‘ahânelerinin ba‘zı pârelerine emîn olan Davud Çavuş’un 
huzûru lâzım olduğu ecilden defe‘âtle tezkireler gönderilmişdi. Hâliyâ gelme-
düğü ecilden gulâm-ı sultânî [ ] gönderildi. Vardukda her kangınızın taht-ı 
kazâsında bulunur ise bilâ-te’hîr gulâm-ı mezbûra kayd u bendile koşup bu 
cânibe gönderesiz. Aslâ te‘allül etdirmeyüp ta‘cîl ale’t-ta‘cîl gönderesiz.
Tahrîren fî 16 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Bizüm anda olan Kürdelik nâm tîmârımıza âmil olan Resul gelüp Hâliyâ 
mezbûr tîmâr mahsûlünden hâsıl olan buğday ile bir kul alup Ece nâm ki-
mesneye bey‘ etmişdim. Şimdi mezbûr kulun akçasın taleb etdiğimde Ahmed 
nâm sipâhînin yanına varup mezbûr sipâhî mezkûr Ece’yi arkasına alup mez-
bûr akçayı bana virmeyüp te‘allül ederler deyü bildirdi. İmdi gulâm-ı sultânî 
anda hâslar emîni Ca‘fer vardukda bilâ-te’hîr mezbûr Ece’i getürdüp göresin. 
Fi’l-vâki‘ kazıyye âmil-i mezbûrun dedüğü gibi ise bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn 
sübût bula, mezbûr kulun bahâsın mezkûr gulâm-ı mezbûra bî-kusûr tahsîl 
etdirip bir akça ve bir habbe komayasız. Mezbûr sipâhîyi dahl etdirmeyüp 
te‘allül eder ise yazup arz eyleyesiz, ana göre tedârük görüle.
Tahrîren fî 16 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 53]

Manisa kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazânda pâdişâh-ı âlem-penâh hâslarından Yeregiren ve Hâtûn 
Argı dimekle ma‘rûf  hâssa nehirler kürekçileri kapuma âdem gönderüp, hâssa 
enhâra kürekçilik hıdmetin ederken mîrî hıdmete buyurulup ve otlak biçdir-
mek ve arpa yoldurmak teklîf  olunup ve develerimüz hıdmetine yazılmağla 
çeltik hıdmetinin edâsına kādir olmazuz deyüp ve zikr olan makule hıdmetler 
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bunlara teklîf  olunmamak içün dergâh-ı mu‘allâdan verilmiş hüküm ibrâz 
eyledükleri ecilden buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda ol hükm-i şerîf-i 
pâdişâhî mûcebince amel edip ana muhâlif  bunlara kapumdan ol asl tekâlif  
teklîf  etdirmeyüp edenleri men‘ u def‘ edesiz, memnû‘ olmayanları yazup ka-
puma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 16 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Marmara kadısına tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda nefs-i Manisa ihtisâbın mukāta‘aya dutan Karamanlu Mustafa 
zimmetinde mukāta‘a-i mezbûrdan hayli bâkīsı olup kendüsinin esbâbı ve em-
lâki satılup vefâ etmeyüp kefîl bi’l-mâllarından tahsîl olunmak lâzım olmağın 
taht-ı kazânıza tâbi‘ karye-i Selendi’den ba‘zı kimesneler âmil-i mezbûra kefîl 
bi’l-mâl olup mahrûsa-i Manisa mahkemesinde müseccel bulmağın sûret-i sicill 
ihrâc olunup gulâm-ı sultânî Satılmış Çavuş ile irsâl olundu. Inde’l-vusûl ol 
kefîl olan kimesnelerden ne mikdâr akçaya kefîl oldular ise kefâletlerin mezbûr 
Satılmış Çavuş’a sicil-i şer‘î mûcebince te‘allül etdirmeyüp esbâbın ve emlâkin 
satdırup mâl-ı mîrîyi tahsîl etdirip âciz olan medyûnları bu cânibe irsâl eyleyesiz.
Tahrîren fî 16 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Bergama cânibinde hâslar nâzırı Hacı Memi ve havâle Ali’ye tezkire yazıla ki

Nevâhî hâslarına tahvîl-i atîkde âmil olan Hızır’ın zararına kefîl olan Arabların 
kazıyyeleriçün mufassal hükm-i şerîf  yazılup an-karîb gönderilse gerekdir. Ol 
hükm-i şerîf  varıncaya değin mezkûrlardan kefâlet akçası taleb etmeyüp incit-
meyüp hükm-i şerîf  vardukda mûcebiyle amel edesiz, şöyle bilesiz.
Tahrîren fî 16 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 54]

Nişân-ı hümâyûn yazıla ki

İşbu dârende-i fermân-ı vâcibi’l-iz‘ân sipâhî oğlanlarım zümresinden kulum 
Mehmed nefs-i İzmir’de ve nevâhîsinde kulum Çaşnigîr Pir Ali tasarrufundaki 
hâslarımdan nefs-i İzmir mukāta‘âtı ve ba‘zı hâslar dahi nevâhîden ve çavuşum 
Ahmed tasarrufunda olan Mande ve karye-i Kirizman ve Denizlüburnu ve 
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Balçukca [Balçova] nâm hâslarım sene 953 Zilhiccesinin on yedinci gününden 
üç yıla on kerre yüz bin ve kırk altı bin [1.046.000] akçada iken iki yüz seksen 
dokuz bin akça ziyâde edip cem‘an târîh-i mezkûrda üç yılda on üç kerre yüz 
bin dahi otuz beş bin [1.335.000] akça sâfî teslîmâta kabûl ve iltizâm edip 
a’lemü’l-ulemâ’i’l-mütebahhirîn İzmir kadısı mevlânâ Taceddin arzı mûcebin-
ce dört yüz bin akçalık zarar-ı mâla kefîller getürmeğin mezkûru zikr olan 
hâslaruma emîn nasb edip bu berât-ı sa‘âdet-âyâtı verdim ve buyurdum ki, 
varup emîn olup vâkı‘ olan mahsûlü kendüye verilen tevzî‘ defteri mûcebince 
toprak kadısı ve kâtib ve âmiller ma‘rifetleriyle zabt edip ve kâtibine müfredât-
la defter etd[ir]üp defterden hâric nesne komaya ve toprak kadısı dahi kendü 
cânibinden müfredâtla defter etdirip defterden hâric nesne komaya ve hâsıl 
olan akçanın kîsesin kâtib ve âmiller mühürleyüp eğer emîn ve kâtib ve âmiller-
dir, birbiri ma‘rifetsiz iş etmeye ve toprak kadısı etdirmeye. mâdâm ki, mezkûr 
kulum emânet ve istikāmet üzre edâ-i hıdmet idüp kusûr komaya. Kimesne 
mâni‘ ve dâfi‘ olmayup dahl ü ta‘arruz kılmaya ve tahvîl âhirinde iltizâmına bî-
kusûr cevâb ede ve ulûfesin bölüğüyle kemâkân alup mutasarrıf  ola ve mezkûr 
hâslarım re‘â[yâ]sı mezbûru kendülere emîn bilüp emânete müte‘allık umûrda 
mürâca‘at mezbûra edeler, sözünden tecâvüz etmeyeler, şöyle bileler deyü.
Tahrîren fî 16 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Çeşme kadısına tezkire yazıla ki

Taht-ı hükûmetinize tâbi‘ Zeytin-önü ve gayrı hâslar emîni gulâm-ı sultânî 
Mahmud Çavuş zîde kadruhû südde-i sa‘âdetime gelüp Mezbûr Zeytin-önü 
hâsları re‘âyâsı terekelerin anbârdan Seferihisar bâzârına iledigelmişlerdir, 
hâliyâ te‘allül ederler deyü bildirdi. İmdi göresin, kazıyye mezbûrun dedüğü 
gibi ise re‘âyânın terekelerin kānûn-ı kadîm üzre mezbûr bâzâra iletdiresin. 
Olugelmişe muhâlif  kimesneye inâd u muhâlefet etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 17 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 55]

Bergama ve nevâhî-i Bergama ve Tarhala kadılarına hüküm yazıla ki

Bundan akdem Ol cânibde perâkende mukāta‘ahânelerine âmil olan maktûl 
Süleyman’ın kıstü’l-yevmden hayli fazlası vardır denilmeğin yerlü yerinden 
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teftîş edip fazlası var ise vârislerine intikāl iden muhallefâtından, vefâ etmeyeni 
kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdirip gönderesiz deyü Kâtib Veli yedinden tezkire 
gönderilmişdi. Hâliyâ sen ki Bergama kadısısın, kapuma mektûb gönderüp 
mezbûr Süleyman’ın yirmi dört bin dört yüz doksan beş akça ve gaybet iden 
Meyyit Ramazan’ın on beş bin üç yüz yetmiş iki akça makbûzları bulunup 
müfredâtla defter olunup mezbûr kâtib ile gönderildi ve mezbûrân âmillerün 
zarar-ı mâla kefîlleri sûreti perâkende nâibi Hayreddin’den taleb olunduk-
da Evime ve sâir esbâbıma harîk vâkı‘ oldukda külliyen defterler dahi ihrâk 
olundu deyü bildirmişsin ve mezbûr kulum Kâtib Veli, müteveffâ-yı mezbûr 
Süleyman’ın vârisleri kendünün deyninden ve muhallefâtından hayli nesne 
ekl eylediler deyü imzâlu sicill sûretlerin getürüp bunda kendülerden mütevef-
fâ-yı mezbûr zimmetine lâzım olan mâlım taleb olundukda Biz müteveffâ-yı 
mezkûrun muhallefâtından ve deyninden nesne almaduk ve zararına kefîl dahi 
olmaduk deyü cevâb verüp bu husûs tekrâr görülmek lâzım olmağın mezbûrân 
vârisler [ ] nâm kuluma koşulup gönderildiler. Buyurdum ki, hükm-i şerî-
fimle vardukda sen ki Tarhala kadısısın, ikiniz bir yere cem‘ olup bu husûsu 
ibtidâdan yerlü yerinden ve ehl-i vukūf  bî-garaz müslimânlardan hakk üzre 
teftîş edip göresiz, mezkûr Süleyman’ın üzerinde makbûzundan fazla zâhir 
olup vârislerinde nesnesi olduğu şer‘le ve şuhûd-ı ud[û]lle sâbit olur ise tahsîl 
etdirip ve illâ kefîl-i sâniyesin hüsn-i tedbîrile ve ahsen vechile mezbûr nâib 
Hayreddin’e buldurup zuhûra getürdüp kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdiresiz. 
Ve’l-hâsıl bu def‘a kat‘-ı alâka edip tekrâr hükm-i şerîfim varmağa muhtâc 
etmeyesiz. Ammâ hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer 
edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız, muhtâc-ı arz kazıyyeyi ta‘cîl ikiniz yazup südde-i 
sa‘âdetime arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 16 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Bundan akdem Turudlu emîni olan gulâm-ı sultânî Mehmed gelüp Kassâb 
Hızır nâm kimesnede mâl-ı mîrîden verilmiş üç yüz akça vardır dedi. İmdi 
bu bâbda husamâyı berâber edip hakk üzre teftîş eyleyüp göresin, mezbûr 
Hızır’da ol mikdâr akça sâbit ve zâhir olur ise hüküm edip ve tahsîl etdirip 
gulâm-ı mezbûrla bu cânibe gönderesiz ve yazup bildiresin.

Tahrîren fî 17 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.
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[s. 56]

Marmara kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ mukāta‘ahânelerinin ba‘zı pârelerine emîn olan gulâm-ı sultânî Veli 
gelüp Adala pâresin iltizâm iden Mustafa ve Nasuh’un kefîlleri benüm ma‘ri-
fetimle alınmayup müflislerdir. Yerlü yerinden ma‘rifetimle görülmesin taleb 
ederin dedi. İmdi yirli yerinden teftîş edip göresin, mezbûrân âmillerün vir-
dükleri kefîller kefîl oldukları mâlın edâsına kadirler ise febihâ ve illâ yerlerine 
bunun ma‘rifetiyle kefîl oldukları mâlın edâsına kādir kefîllerin alup sebt-i sicill 
edip sûretin imzâlayup bu cânibe gönderesiz. Ol vechile kefîle kādir olmazlar 
ise işden ihrâc etdiresin.
Tahrîren fî 16 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Lâzkıye cânibinde hâslar nâzırı Hayreddin’e tezkire yazıla ki

Hâliyâ bu âsitâneye mektûb gönderüp emîrü’l-ümerâi’l-kirâm, kebîrü’l-kü-
berâi’l-fihâm, zû’l-kadri ve’l-ihtirâm, el-muhtass bi-mezîd-i inâyeti’l-meli-
ki’l-allâm Anadolu beğlerbeğisi dâmet me‘âliyehûnun âdemleri Kütahya 
yörüklerinden Kuyrukçuoğlu ve Selçikoğlu ve Ağzıbüyük ve dîvâne Turgud, 
mezbûrlar içün emr-i şerîf  vârid olup Anadolu beğlerbeğisi cânibinden mez-
bûrûn harâmîleri dutmağa gelen âdemleri yataklandırup ceng ederken mez-
bûr Kuyrukçu-oğlu’nu katl edip ele giren harâmîlere işkence edip yatağınız 
ve durağınız kimlerdir denildikde hâslar re‘âyâsından ba‘zı kimesneler içün 
yatağımızdır denildikde müşârünileyh beğlerbeği cânibinden âdemleri gelüp 
hâs re‘âyâsın dutup alup gidip akçaların alup koyuverüp müslimânları me’kel 
idindiler deyü bildirmişsin. İmdi bu husûsa dergâh-ı mu‘allâdan mûmâ-ileyh 
beğlerbeğine hüküm gelmişdir. Biz ana [ ] bilmeden karışmazuz. Gerekdir 
ki, kadı efendiyle müşâvere edip bu bâbda dergâh-ı mu‘allâdan vârid olan 
hükm-i şerîfin ve beğlerbeği cânibinden gelen temessüklerin sûretlerin çıkar-
dup imzâladup bu cânibe göndere ve kadı efendiye arz etdiresin ki tedârükü ne 
ise görüle, şöyle mülâhaza eyleyesiz.
Tahrîren fî 16 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Demürcü kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazânda mukāta‘ahânelerine âmil olan Kulfal Fakih gelüp 
mukāta‘a-i mezbûru Sefer Şah nâm kimesne iki buçuk yıl sürdükden sonra 
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altı ay benümle şerîk olmuşdu. Üç yılın kıstü’l-yevmî ikimizden iştirâk üzre 
alındı. Ben dahi mezbûrdan hesâb taleb ederin deyü bildi[r]di. İmdi emîn 
olan gulâm-ı sultânî Veli, mübâşeretinle bunları yerlü yerinden hesâblaşdırup 
bunun mezbûr Sefer Şah’da ne kadar hakkı zâhir olur ise alıveresiz.
Tahrîren fî 17 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 57]

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ mukāta‘ahâneleri pârelerine âmil olan Düğüneri ve Mehmed ve Nasuh 
ve İbrahim kapuma gelüp tahvîlimizde emîn olan Davud Çavuş bizüm deyni-
mize mahsûb olacak rüsûmdan ve bâd-ı hevâdan hayli nesne ekl eyledi. Yerlü 
yerinden teftîş olunmasın taleb ederüz deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki, 
hükm-i şerîfimle kulum [ ] vardukda her biriniz taht-ı kazânızda husamâyı 
berâber edip yerlü yerinden hak üzre teftîş edip göresiz, mezbûr emîn kulum 
bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn bunlarun deynine mahsûb olacak bâd-ı hevâdan 
ne mikdâr nesne almış ise mezbûr kuluma tahsîl etdirip kapuma gönderesiz. 
Zimmetinde bir akça ve bir habbe bâkī komayasız. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve 
telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız, muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 17 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Mîrâhûr Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ Matbah-ı âmire sakāsı olan Mehmed Bey’in kullanduğu bârgîri durmuş 
İmdi mezbûrun elinde olan bârgîri alup bir âhar bârgîr verüp ve defterinize 
kayd edesiz.
Tahrîren fî 17 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Manisa ve Nif  kadısına32 hüküm yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i atîk ve cedîdde Nefs-i Nif  Niyâbeti’ne âmil olan Bozca Musa 
kapuma gelüp tahvîlimde emîn olan Ahmed Çavuş ve Kasım ve Piri ve âmil 

32 Metinde “Manisa kadısına” şeklinde yazılmış, “ve Nif ” ibaresi sonradan ilave edilmiştir.
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dîvâne Hüseyin ve gayrı âmiller ve mübâşirler ile görülecek hesâbım vardır 
deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle havâle olan kulum [ ] 
vardukda toprak kadısıyla bu bâbda husamâyı berâber edip âmil-i mezbûrun 
dedüğü kazıyyeleri ikiniz ferâden hak üzre teftîş edip göresiz. Âmilin hakkın-
dan şer‘le ve kānûnla mezbûrlarda ne kadar mâlım sâbit ve zâhir olur ise me-
câl virmeyüp rızıklarından ve emlâk [ü] esbâblarından satdırup tahsîl etdirip 
zimmetlerinde bir akça ve bir habbe komayasız. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve 
telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız. Muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup bildiresiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 17 Şa‘bân sene 954.

[s. 58]

Manisa kadısına tezkire yazıla ki33

Nefs-i mezbûre mukāta‘aâtına hâliyâ za‘îm olan gulâm-ı sultânî Mustafa 
Çavuş’un ibtidâ-i târîhden hesâbı görülüp kendünün makbûzâtı kıstü’l-yevm 
îcâb iden mukāta‘aâtı dutan âmilin kıstü’l-yevmleri tahsîl olunmak lâzım ol-
mağın gulâm-ı sultânî Mehmed Çavuş gönderildi. Vardukda bir an ve bir sâ‘at 
te’hîr etmeyüp kendüyü ve âmillerin getürdüp müfredâtı defterleriyle yerlü 
yerinden teftîş edip hesâbın görüp kendünün makbûzâtın ve kıstü’l-yevm îcâb 
iden mukāta‘aât âmillerinin kıstların tahsîl etdirip ve müfredâtı defterin beyâz 
etdirip kalan muhâsebesin yazup ve imzâlayup hâsıl olan akça ile der-kîse edip 
mühürleyüp bu cânibe gönderesiz. Te’hîr olunmamasına sa‘y buyurasın ve 
müflis âmillere iş vermiş ise ziyânların za‘îm-i mezbûrdan aldırasız.
Tahrîren fî 18 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Nevâhî-i Bergama ve Tarhala kadılarına hüküm yazıla ki

Bundan akdem Buğurcu Arablarından Süleyman ve Mustafa ve Halil ve Veli 
ve Hüseyin ve İncinür ve diğer Mustafa nâm kimesneler kapuma gelüp Tah-
vîl-i ûlâda zikr olan kadılıklarda vâkı‘ olan hâsları, İzmir’den Hızır Bali nâm 
kimesne elli bin akça ziyâde etdükde kefîl bi’l-mâl olmuşduk. Sonradan ziyâde 
eyledüğü yirmi bine kefîl olmaduk. Âmil-i mezbûrun evvelki iltizâmından 

33 Hükmün üzeri “mükerrerdir” kaydıyla çizilmiştir.
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ziyân yoğiken bizden mâl-ı kefâlet taleb ederler deyü bildirdüklerinde hükm-i 
şerîfim verilüp sicillâta nazar edesiz ve mezbûrlar sonradan ziyâde olunan 
yirmi bine kefîl olmayup evvelki iltizâmından kesr yoğise alınan akçaların alı-
veresiz deyü emr edip Mehmed nâm kulum mübâşir ta‘yîn olunmuşdu. Hâliyâ 
nevâhî-i mezbûre mahkemesi nâibi kapuma mektûb gönderüp Ber-mûceb-i 
emr sicillâta nazar olundukda âmil-i mezbûrun altı bin akça ve yirmi bin akça 
ziyâdesi bulunmayup sebeb nedir deyü âmil-i mezbûrdan suâl olundukda 
Emînler bana dahl etdirmezlerdi dedükde bi’t-taleb arz olundu deyü bildirmiş. 
İmdi âmil-i mezbûr yirmi bin akça ziyâde etdikde Veli nâm kulumu emîn taleb 
edip mezbûr kulum Veli’nin berâtında Mezbûr Hızır iltizâm etdüğü yirmi bini 
ummâle birleşdirüp birleşdirmedüğüne yarar kefîller alına deyü kayd olunmuş-
du. Böyle kayd olunmuş iken kefîlleri alınmamağın vechi olmaduğı sebebden 
buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile mezbûr kulum Mehmed vardukda her biriniz 
üç yıldan berü mahkemelerde olan sicillâta nazar edip sa‘y u ikdâm eyleyüp 
kimler kefîl bi’l-mâl olmuşlar ise bulup sûretin imzâlayup kapuma gönderesiz. 
Şöyle ki, hiç bulunmağa kābiliyet olmaz ise emînin berâtı mûcebince ummâle 
birleşmedüğüne, âmilden kefîl alınmaduğuna sebeb ne olmuşdur mufassal ya-
zup kapuma arz eyleyesiz. Sonra emr-i şerîfim ne vechile sâdır olur ise anunla 
amel eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 18 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Menemen nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ sipâhî oğlanlarım zümresinden Zâl Mustafa nâm kimesnenin sâbıkā 
nefs-i mezbûrda dutuldukda nukreler ve ba‘zı esbâblar alıkonmuş imiş. Gulâm-ı 
sultânî [ ] vardukda ol alıkonulan esbâbları müfredâtla defter etdirip gulâm-ı 
mezkûra teslîm edip bu cânibe gönderesiz, te’hîr etmeyesin.
Tahrîren fî 20 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 59]

Çeşme kazâsında Hereke hâsları emîni Muharrem’e tezkire yazıla ki

Bundan akdem Bozdağ’a geldüğünde terakkī olunup tahvîl-i atîk bâkīsın beş on 
gün içinde göndereyim deyü va‘de edip gitmişdin. Ol vakitden berü hayli zamân 
olup bi’t-tamâm getürmeyüp bi’l-fi‘il fısk-ı fücûrda olup hiç mukayyed olmaz 
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imişsin. Senin fısk-ı fücûrun bundan dahi mühim olmaz ki ol vakitden berü 
bekāyâyı getürmeyüp ve nâzırın ile gelmedün. Ulûfen kat‘ olunmağla konulma-
yup siyâset olunmağa müstahıkk olupdurursun. İmdi tahvîl-i atîka havâle olan 
gulâm-ı sultânî [ ] vardukda bir an ve bir sâ‘at tevakkuf  etmeyüp tahvîl-i atîkın 
bâkīsın bi’t-tamâm tahsîl edip ve tahvîl-i cedîdden tevzî‘ ve ta‘yîn olunanı dahi 
tedârük eyleyüp getürüp teslîm edesiz ve illâ yerüne âhar âdem tedârük olunup 
ve terakkīn alınmağla konulmayup belki ulûfene dahi zarar gelüp emînler içinde 
bed-nâm ve rüsvây olursun, tenbîh olunmadı dimeyüp gāfil olmayasız.

Tahrîren fî 17 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Bigadiç ve Karacalar kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Mehmed nâm kimesne kapuma gelüp Karacalar tâifesinden Köçekler 
nâm cemâ‘atden olup kâtib olan Abdi senin üzerinde üç yıllık hak vardır deyüp 
âmil Ca‘fer ile beş yüz akçam alup ve mezkûr âmil Ca‘fer beni let eyledün deyü 
bana iftirâ edip emîn ve kâtib ve âmil olanlar her zamân nice nefer kimesneler 
ile üzerimize gelüp zulmen evimize konup ve mîrîye müteveccih rüsûmdan 
ziyâde akçalarımız alup ve râyegân yem ve yemek buldurup te‘addî ederler, 
hayfdır deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda göresiz, 
kâ[tib-i] mezkûr ve âmil Ca‘fer bunun üzerinde bâkī rüsûm yoğiken ol mikdâr 
akçasın alup te‘addî eylemişler ise ki sâbit ve zâhir ola, hüküm edip ve hakkın 
alıverüp ve bunlarun kānûn üzre bu cânibe âid olan rüsûm-ı âdiyelerinden 
ziyâde bir akça ve bir habbelerin ve râyegâ[n] yem ve yemeklerin aldırmayup 
zulmen üzerlerine kondurmayup memnû‘ olmayanları isimleri ve resimleriyle 
yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 18 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Adala kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda hâslar nâzırı Hacı Ya‘kub zîde kadruhû gelüp Mekirdos nâm 
hâslar âmili olan Mehmed bin Bayram ve Mehmedî nâm kimesneler iki bin 
dört yüz akçaya kefîl olup sebt-i sicill olunmuşdu. Hâliyâ ikrâhen kefîl olduk 
deyü te‘allül ederler deyü bildirdiler. İmdi hak üzre teftîş edip göresin, kazıyye 
mezbûrların dedükleri gibi olup bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn sübût bula, mez-
bûrlardan te‘allül etdirmeyüp mâl-ı kefâleti aldırasız ve fazlayı yazup bildiresin.

Tahrîren fî 21 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.
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[s. 60]

Marmara ve Gördük kadılarına tezkire yazıla ki

Hâliyâ sen ki Marmara kadısısın, nâibin Mahmud mektûb gönderüp Kızılcalu 
nâm hâssı iltizâm iden Irmak ve Seyfe nâm âmiller dâyimâ gaybet üzre olup 
zimmetlerine lâzım olan bâkīler içün sâbıkā za‘îm olan gulâm-ı sultânî Şani 
esbâblarını bey‘ etmek istedükde mezkûrân âmiller her kim alur ise evlerin 
hark ederüz deyü havf  verüp şimdi bir tarîkle mezkûrân âmillerden Seyfe’yi 
emîn-i mezbûr ele getürüp Irmak gaybet üzre olduğun bildirmiş. İmdi gulâm-ı 
sultânî [ ] vardukda hâzır olan âmilin rızkın ve emlâk ve esbâbın satdırup 
zimmetine lâzım olan mâl-ı mîrîyi bi’t-tamâm tahsîl etdirip vefâ etmez ise kefîl 
bi’l-mâllarından tahsîl etdirip ve bir akça ve bir habbe bâkī komayup âciz olur 
ise kayd u bend ile bu cânibe gönderesiz ve illâ gaybet üzre olan âmil Irmak’ı 
dahi sa‘y u ikdâm edip şer‘le buldurması lâzım olanlara buldurup hiç[bir] ve-
chile buld[ur]ması mümkin olmaz ise beride kalan esbâbın mümkin oldukça 
iştirâya bey‘ etmesine kemâl-i ikdâm ve ihtimâmda kusûr komayasız.
Tahrîren fî 19 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Mahrûsa-i Manisa’da olan tahvîl-i sânî mukāta‘aâtının ibtidâ-i târîhlerinden 
berü mübâşir olan ummâl kimlerdir ve her mukāta‘ayı ne mikdâr akçaya 
iltizâm etmişlerdir ve her birinin küfelâsı ne mikdârdır, sicillâtdan ihrâc olu-
nup Dîvân-ı Âlî’ye gelüp mukāta‘a defterine kayd olunmak lâzımdır. İbtidâ-ı 
târîhlerinden berü gāyet-i Recebe değin her birinin kıstü’l-yevmlerin dağı-
tup ma‘lûm oldukdan sonra her birinin teslîmâtları ne mikdârdır ve kimlere 
teslîm olunmuşdur. Defter olunup bu cânibe gelmesi lâzımdır. Bundan gayrı 
her bir âmilin teslîmâtlarından gayrı bâkī kalan kıstü’l-yevm tahsîl olunup 
Hızâne-i âmireye gelmesi mühim olmağın [ ] gönderildi. İmdi vech-i meş-
rûh üzre mukāta‘aâtı küfelâsıyla sicillâtlardan ihrâc edip imzâlayup gönde-
resiz ki mukāta‘a defterine kayd oluna. Ammâ müflis ve medyûn ummâlden 
kimesne var ise ihrâc edip yerlerine küfelâsıyla yarar âmiller kayd edesiz ve 
ibtidâ-i târîhlerinden şehr-i mezbûr gāyetine değin her bir âmilin müfredât 
defterlerinden kıstü’l-yevmlerin ma‘lûm idinüp ve teftîşe muhtâc olanın yerlü 
yerinden teftîş ve defter edip imzâlayup ve bâkī kalan kıstü’l-yevmlerin isti‘câl 
üzre mezbûr kula tahsîl etdirip bile gönderesiz ve ummâlin kıstü’l-yevmden 
fazlaları var ise bile irsâl eyleyesiz ve âmillerün subaşı ile olan nizâ‘ın ber-mû-
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ceb-i şer‘ u kānûn kat‘ edip fasl-ı husûmet eyleyüp muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 18 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 61]

Demürci kadısına tezkire yazıla ki

Bi’l-fi‘il anda hâslar emîni olan Hayreddin tahvîl-i sâbıkda Bozdoğan ve Azpar 
hâslarına emîn olup zimmetinde [ ] akça bâkī olup Bozdağ’dan anda git-
dükde beş on gün içinde gönderse gerekdi. Hayli zamân olup göndermedüğü 
ecilden gulâm-ı sultânî [ ] vardukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr etdirmeyüp 
meblağ-ı mezbûru mezkûrdan taleb edip te‘allül eder ise rızkın ve esbâbın sat-
dırup ta‘cîl tahsîl etdirip gulâm-ı mezbûrla ve kendünün âdemisiyle bu cânibe 
gönderesiz. Anda edâsına kādir olmaz ise mezbûru gulâm-ı mezkûra koşup bu 
cânibe bilâ-te’hîr gönderesiz.
Tahrîren fî 20 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Mazun kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ kapuma mektûb gönderüp Uşak Çadırı nâm hâslarım âmili olanlar 
re‘âyânın iki buçuk kile öşr-i sâlâriyelerin aldıklarından sonra yemlik deyü 
ziyâde terekelerin alup dörtde bir ölçülmek mertebesine varup ve terekelerinin 
a‘şârın üzerlerinde koyup sonra narh-ı rûzîden ziyâde akçaların alup te‘addî 
eylediklerin bildirmişsin. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda mezbûr 
hâslarım re‘âyâsının terekeleri yetişdikde eğlendirmeyüp ölçdürüp ber-mû-
ceb-i şer‘ u kānûn öşr-i sâlâriyyeleri alındıkdan sonra yemlik deyü emîne ve 
âmillere ve kileciye ve gayrı mübâşirîne bir habbelerin aldırmayup terekeleri 
a‘şârın üzerlerinde kodurmayup emîn ve âmil dilerler ise re‘âyâya der-anbâr 
etdirip veya akreb bâzâra iletdiresin. Bu husûslarda re‘âyânın ziyâde nesneleri 
alınmış ise ve min-ba‘d alınur ise müteveccih olanlardan ba‘de’s-sübût hüküm 
edip bilâ-te’hîr alıveresiz. Bunları bir dahi kapuma şikâyete gelmelü eylemeyüp 
memnû‘ olmayanları isimleri ve resimleriyle yazup kapuma arz eyleyesiz. Bir 
vechile haklarından geline ki sâirlere mûcib-i ibret ve nasîhat ola. Bir dürlü 
dahi eylemeyesin, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 20 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.
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Marmara kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa atlar yarağ olup koşmak içün koşucu lâzım olmağın [ ] gönde-
rildi. Vardukda taht-ı kazânda Dereköyü nâm karyede sâkin yarağ at koşucu 
Bayram nâm bir oğlan varimiş. İmdi mezbûru babası ve atası ve sâir akvâm ve 
akrabâsı rızâsıyla bu cânibe gönderesiz. Bunda gelüp itmâm-ı hıdmet etdikde 
ri‘âyet oluna.
Tahrîren fî 19 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 62]

Adala kadısına hüküm yazıla ki

Anda hâslar nâzırı olan Hacı Ya‘kub kapuma gelüp Turhanlu nâm hâssa kar-
yeyi Hüseyin bin Seydi nâm kimesne ibtidâ-i târîhden üç yıla elli iki bin akçaya 
sürerken Salih bin Ali nâm kimesne şerîk olup müslimânlar mahzarında iki bin 
akça ziyâde eyleyüp ve öndüllük alup işe mübâşir oldukdan sonra hâliyâ te‘allül 
edip iş yürümemek isterler deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle 
[ ] vardukda bu husûsu onat vechile hak üzre teftîş edip göresin, fi’l-vâki‘ 
mezkûrân Hüseyin ve Salih mukāta‘a-i mezkûru elli iki binde iken müslimânlar 
mahzarında iki bin akça ziyâde edip ve kabûl eyleyüp ve öndüllüğün alup işe 
mübâşir olduklarından sonra sürmemek isterler ise ki sâbit ve zâhir ola, aslâ 
te‘allül ve terâhî etdirmeyüp sicillâta yazdırup işini sürdüresin. İnâd ve temer-
rüd ederler ise mufassal yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 21 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Çeşme nâibine ve anda hâslar nâzırı Mehmed Kethudâ’ya tezkire yazıla ki

Bundan akdem tahvîl-i ûlâda İpsili ve gayrı hâslar emîni gulâm-ı sultânî Haydar 
bu cânibe gelüp arz-ı hâl edip Mezbûr İpsili karyesi re‘âyâsından bir kimesne 
on yıldan berü gāib olup karye-i mezbûrda Mengenlü Hasan nâm kimesnede 
gāib-i mezbûrun emânet konulmuş üç bin akçası olup fetevâ-yı şer‘î ve hükm-i 
şerîf  mûcebince mâl-ı gāibe hüküm alunup gulâm-ı mezbûr kabz edip nefs-i 
Seferihisar’da Sinan nâm kimesnede emânet konulduğun bildirdikde hükm-i 
şerîf  verilüp mezbûr Hasan’da emânet konulan mâl-ı gāibi fetevâ-yı şer‘iyye 
ve hükm-i şerîf-i sâbık mûcebince emîn-i mezkûrla gönderesiz denilmişdi. Hâ-
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liyâ gulâm-ı mezbûr gelüp meblağ-ı mezbûru mezkûr Mengenlü Hasan alup 
virmekde te‘allül eder dedi. İmdi emîn-i mezbûr vardukda meblağ-ı mezkûru 
mezbûr Mengenlü Hasan’dan fetevâ-yı şer‘iyye ve hükm-i şerîf  mûcebince 
alup gulâm-ı mezbûr ile bu cânibe gönderesiz ve yazup bildiresiz. Tekrâr 
hükm-i şerîf  ve kul varmağa muhtâc etmeyesiz.
Tahrîren fî 21 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ bizüm katırlardan bir kır katır ol cânibe gönderilse gerekdir. Eyle olsa 
âdemimiz [ ] mezbûr katırlar ve akça ile vardukda İstanbul kilesiyle beş müd 
arpa ve yüz garâr saman narh-ı rûzî üzre bulunan yerlerden harbendebaşı 
ma‘rifetiyle tahsîl ve tedârük edip anda bir yerde der-anbâr etdiresin ki mezbû-
run elinden davarlara sarf  oluna ve akçasın narh-ı rûzî üzre mezkûrdan alup 
sâhiblerine teslîm edesiz. Kimesnenin bir akçasın ketm etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 21 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 63]

Tire kadısına ve nefs-i mezbûre za‘îmi Sa‘di’ye tezkire yazıla ki

Hâliyâ Kilâ[r-ı] âmire içün [ ] kantar balmumu hâcet ve lâzım olmağın 
gulâm-ı sultânî [ ] gönderildi. Vardukda zikr olan kantar balmumun taht-ı 
kazânda bulunan yerlerden tahsîl ve tedârük edip ve narh-ı rûzî üzre satun alup 
ve kirâ davarlarına tahmîl etdirip ta‘cîl gulâm-ı mezbûrla bu cânibe gönderesiz 
ve sen ki za‘îmsin, zabt etdiğin hâslar mahsûlünden balmumu bahâsiçün lâzım 
olan akçayı kadıya verüp ve siz ki kadısız, alup narh-ı rûzî üzre bi’t-tamâm 
sâhiblerine teslîm edip kimesnenin bir akça ve bir habbesin ketm olunmaya ve 
etdirmeyesiz. Ammâ bahâsında ihtimâm edip değer bahâsıyla alalar. Ammâ 
bu bahâne ile kimesneye zulm ü te‘addî olunup ve akçaları alınmakdan mübâ-
şirîn hazer edeler ve ne mikdâr balmumu alınur ise bahâsın ve kirâsın yazup 
bildiresiz.
Tahrîren fî 21 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.
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Nif  ve Ilıca kadılarına ve Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa katırlardan [ ] katırlar satılmak lâzım olmağın harbendebaşı 
[ ] ile ol cânibe gönderildi. İmdi her biriniz taht-ı kazânızda bâzârgâh ve 
sâir cem‘iyyet yerlerinde nidâ etdiresiz. Hâceti olanlara bahâ ile satup akçasın 
bu cânibe gönderesiz ve nesne ile ziyâdeye tâlibler bulunur ise nesne ile dahi 
veresiz ve kimlere ve niceye verilür ise yazup bildiresiz. Ammâ bahâlarında 
ihtimâm edip ziyâde ile satmağa sa‘y edesiz.
Tahrîren fî 21 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Mîrâhûr Ali Ağa’ya tezkire yazıla ki

Menemen kazâsından Manisa kilesiyle yigir[mi] buçuk kile soğan ve elli beş 
kile nohud ve kırk kile bulgur ve on kile tarhana ve on altı kantar kızıl üzüm 
içün kifâyet kadarı ve tuz getürmek içün on iki katar deve veresin.
Tahrîren fî 21 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Mîrâhûr Ali Ağa’ya tezkire yazıla ki

Kapıcılar kâtibi Hamza’nın altı akça ulûfesi üzre âdet-i otluğun olugelen âdet-i 
kadîme üzre verüp ve defterinize kayd edesiz.
Tahrîren fî 21 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 64]

Nefs-i Bergama za‘îmi Hüseyin’e tezkire yazıla ki

Bundan akdem nevâhî niyâbetine tâbi‘ yerlerde vâkı‘ olan cerâime dahl ey-
ledüğün istimâ‘ olunmağın hükm-i şerîf  gönderilmişdi. Siyâset benümdür 
deyü amel eylememişsin. Eğer vâkı‘ ise hakāret ve siyâset olunmağa müsta-
hıkk olubdurursun. İmdi senin emânetine tâbi‘ hâslardan ve korulardan gayrı 
niyâbet olan yerlere medhalin yokdur, siyâset dahi senin değildir. Siyâset kimin 
emânetinde ise anundur. Gerekdir ki, dahl ü ta‘arruz eylemeyesin ve cerîme 
aldın ise emîne veresin. Tekrâr şikâyet olunmalu etmeyesin ve illâ sen bilürsün, 
tenbîh olunmadı dimeyesin.
Tahrîren fî 21 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.
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Menemen nâibine tezkire yazıla ki

Kilâr-ı âmire içün gulâm-ı sultânî Haydar mübâşeretiyle hükm-i şerîf  mûce-
bince akçalarıyla alınan yirmi buçuk kile soğan ve on kile tarhana ve kırk kile 
bulgur ve on altı kantar kızıl üzümü varan develere tahmîl etdirip bu cânibe 
gönderesiz ve deveciler ellerine irsâliye tezkire[sin] veresin ki ana göre alına.
Tahrîren fî 13 [23] Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Nif  kadısına ve anda hâslar za‘îmi Arslan’a tezkire yazıla ki

Hâliyâ şehzâde-i civân-baht tâle bekāhû hazretlerinin nefs-i nefîsleriçün yirmi 
kutu a‘lâ gömeç bal hâcet olmağın gulâm-ı sultânî [ ] gönderildi. Vardukda 
ta‘cîl bulup değer bahâsıyla satun alup ve kirâ davarlarına tahmîl etdirüp bu 
cânibe gönderesiz ve sen ki za‘îmsin bal bahâsın mevlânâ-yı mezbûra teslîm 
edip ve siz ki kadısız, akçayı alup kendü elünüz ile sâhiblerine veresiz ve bahâ-
sın ve kirâsın yazup bildiresiz.
Tahrîren fî 23 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Nevâhî-i Lazkıye za‘îmi Üveys’e tezkire yazıla ki

Ulûfecilerden Budak bin Yardım’ın sene 953 Rebî‘ü’l-âhiri gurresinden se-
ne-i mezbûre Ramazânının gāyetine değin vâcib olan ulûfesi yevmî elli akça 
hesâbınca müsterekasından gayrı mukarreri bin altmış iki akça olur, nevâhî 
hâsları mahsûlünden verüp ve bu tezkireyi hıfz edip vakt-i hesâbda mahsûb 
etdiresin.
Tahrîren fî 13 [23] Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Marmara kadısına ve anda hâslar za‘îmi Ca‘fer’e tezkire yazıla ki

Kilâr-ı âmire içün Manisa kilesiyle yüz elli kile soğan hâcet olmağın gulâm-ı 
sultânî [ ] gönderildi. Vardukda taht-ı kazânda bulunan yerlerden ta‘cîl bu-
lup değer bahâsıyla satun alup ve kirâ davarlarına tahmîl etdirip bu cânibe 
gönderesiz ve sen ki za‘îmsin, soğan bahâsın mevlânâ-yı mezkûra teslîm edip 
ve siz ki kadısız, akçayı alup kendü elünle sâhiblerine veresiz ve bahâsın ve 
kirâsın yazup bildiresiz.
Tahrîren fî 23 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.
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[s. 65]

Saruhan sancağı kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ nâzır-ı emvâl-i sultânî olan mevlânâ Muhyiddin südde-i sa‘âdetime 
mektûb gönderüp Tahsîl-i mâl-ı sultânım içün Saruhan cânibine müteveccih 
olup ba‘zı emîn kullarumun ve hâslarım âmillerinin zamân-ı sâbıkda pâdişâh-ı 
âlem-penâh hallede mülkehü cânibinden hâslaruma mübâşir oldukları zamân-
dan görülecek muhâsebeleri ve tahsîl olunacak bâkīleri olduğun bildirmeğin 
buyurdum ki, hükm-i şerîf-i vâcibi’l-ittibâ‘ımla mevlânâ-yı mûmâileyh ve 
yâhûd kendü cânibinden nâibleri ve havâle-i mâl-ı sultânım ve hisâr erleri ve 
âdemleri varduklarında siz ki emîn kullarımsız, eğer kendünüz ve âmilleriniz-
dir aslâ te’hîr ve tevakkuf  etmeyüp kendünüz varup alâkaları olan âmilleri 
bile iledüp sizün görülecek hesâbınız var ise hesâbınız verüp ve âmillerün dahi 
hesâbların gördürüp zimmetinize ve ummâl zimmetlerine lâzım olan mâl-ı 
mîrîyi siz kendü mâlınızdan verüp ve ummâlin rızıkların ve emlâk-i esbâb-
larından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından müşârünileyh nâzır ve kuzât 
ma‘rifetleriyle tahsîl etdirip zimmetinizde ve ummâl zimmetlerinde bir akça 
ve bir habbe bâkī komayasız. Âciz olan âmilleri alâkaları bi’l-külliye kat‘ olun-
dukdan sonra mevlânâ-yı mezkûr nâzır-ı emvâl-i sultânîye teslîm edesiz. Bu 
husûsda âmiller iş içindedir deyü ihmâl ve müsâhale etmeyesiz ve illâ kapuma 
getürdülüp hakāret ve siyâset olunursuz, tenbîh olunmadı dimeyesiz. Ammâ 
sizin ve ummâlin zimmetlerine lâzım olan mâl-ı mîrî benüm hâslarım mah-
sûlünden verilmekden hazer edesiz ve siz ki kadılarsız, emîn kullaruma vech-i 
meşrûh üzre amel etdirip ihmâl ve müsâhale etdirmeyesiz. Her kangısı inâd 
u muhâlefet eder ise isimleriyle yazup kapuma arz eyleyesiz ve min-ba‘d eğer 
pâdişâh-ı âlem-penâh cânibine ve bu cânibe medyûn olan âmillere iş virmeyüp 
ve verdirmeyüp iş içinde medyûn âmiller var ise ihrâc etdirip yerlerine yarar 
kefîlleriyle âhar âmiller nasb eyleyesiz, bir dürlü dahi etmeyesiz, şöyle bilesiz 
deyü.
Tahrîren fî 23 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Çeşme nâibine ve anda hâslar nâzırı ve emîni Mehmed Kethudâ’ya tezkire 
yazıla ki

Sen ki nâibsin, mektûb gönderüp bundan akdem Sakız cânibinden sakız ve 
limon suyu ve gayrı içün gönderilen Çaşnigîr Mehmed’i levendler katl edip 
ba‘zı esbâbı gāret olunup ve ba‘zı emânet konuldu deyü bildirmişsin. İmdi 
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Sakız beğlerinin bu cânibe gelen mektûbunda bin aded ağaç kavunu bin dört 
yüz aded turunç ve bin dört yüz aded limon ve iki varil şa‘riye ve on kutu sakız 
irsâl olundu deyü i‘lâm olunup zikr olan meyve ve gayrı ve maktûl-i mezbûrun 
esbâbı bunda gelmek lâzım olmağın gulâm-ı sultânî gönderildi. Vardukda zikr 
olan meyveyi ve gayrı ve maktûl-i mezbûrun nakdiyesin ve esbâbın imzâlu 
müfredât defterleriyle kirâ davarlarına tahmîl etdirip bu cânibe gönderesiz 
ve kirâsın yazup bildiresiz. Ammâ ihtimâm edip meyveden ve gayrıdan ve 
müteveffâ-yı mezbûrun esbâbından arada nesne zâyi‘ ve ketm olunmakdan 
be-gāyet hazer eyleyesiz, sonra teftîş olunsa gerekdir, gāfil olmayasız.
Tahrîren fî 23 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Birgi kadısına tezkire yazıla ki

(Hâliyâ mektûb-ı şerîfiniz vârid olup ba‘zı medyûn subaşılarun ve ummâlin 
görilecek muhâsebeleri ve tahsîl olunacak bâkīleri husûsun bildirdükler[i] se-
bebden Saruhan kadılarına, hâslar emînlerine mufassal ve mü’ekked hükm-i 
şerîf  gönderildi. Ol hükm-i şerîf  mûcebince maslahatınızı göresiz... Sahh. 
Sahh.)34 ve bundan akdem ba‘zı hâsların dergâh-ı mu‘allâdan gelecek vilâyet 
defter sûretin göndermeğe va‘de buyurmuş idiniz. İmdi lutf  edip göresiz, eğer 
şimdiye değin gelmiş ise işbu gulâm-ı sultânî [ ] ile sûretcüklerin o cânibe 
gönderile, himmet edesiz.
Tahrîren fî 13 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 66]

Tarhala kadısına hüküm yazıla ki

Bundan akdem südde-i sa‘âdetime mektûb gönderüp Vilâyet-i Tarhala’da vâkı‘ 
olan yava ve beytü’l-mâl ve mâl-ı gāib ve mâl-ı mefkūd emîn Veli yedinde olan 
defterde mîrîye hâsıl mukayyed olup ehl-i vukūfdan ahâlî-i vilâyetden istifsâr 
olundukda kadîmden ilâ-yevminâ hâzâ vilâyet-i mezbûrda havâss-ı sultânî ve 
evkāf  ve serbest ve gayrıda vâkı‘ olan yava ve beytü’l-mâl ve mâl-ı mefkūd 
defter mûcebince mîriçün zabt olunugeldüğün haber verüp zikr olan havâss-ı 

34 Parantez içine alınan kısım, hükmün kenârına sonradan yazılmıştır.
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sultânî ve mîrlivâ tîmârları ve evkāf  ve gayrı serbest tîmârlar zâbitleri nizâ‘dan 
hâlî olmayup beytü’l-mâl mukāta‘asına zarar olmağın mezbûr emîn Veli ta-
lebiyle arz olundu deyü bildirdüğünde dergâh-ı mu‘allâdan verilen, bunda 
hazînem defterleriyle mahfûz olan sahîh ve cedîd vilâyet defteri sûretine nazar 
olundukda vech-i mezbûr üzre bir kalem kayd olunmuş bulunmağın olugelen 
kānûn-ı kadîm üzre ve Defter-i hâkānî muktezâsınca amel edesiz deyü emr 
eylemişdim. Eyle olsa hâliyâ emîn olan kulum [ ] gelüp gerü nizâ‘dan hâlî 
olmazlar deyüp ve hükm-i cedîd taleb eylemeğin buyurdum ki, hükm-i şerî-
fim ile mezbûr kulum [ ] vardukda zikr olan kadılıkda vâkı‘ olan yava ve 
beytü’l-mâl ve mâl-ı gāib ve mâl-ı mefkūdu defter-i cedîd-i hâkānî ve olugelen 
kānûn-ı kadîm üzre her kimin ra‘iyyeti dutup ve dutar ise tahvîl ve târîhimden 
berü ve min-ba‘d mezbûr kuluma zabt etdiresin ve kâtibe defter etdiresin. Her 
kim muhâlefet eder ise yazup kapuma arz eyleyesiz ve temessüklerümüz vardır 
derler ise temessükleriyle kapuma gönderesiz ki cevâb verile, bir dürlü dahi 
etmeyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 23 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Güzelhisar kadısına tezkire yazıla ki

Kilâr-ı âmire içün gulâm-ı sultânî Haydar mübâşeretiyle hükm-i şerîf  ma‘ri-
fetiyle akça ile satun alınan nohudu varan davarlara tahmîl etdirip bu cânibe 
gönderesiz ve deveciler ellerine irsâliye tezkiresin veresin ki ana göre alına.
Tahrîren fî 23 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Turudlu hâslarına tahvîl-i atîkde âmil olan Kara’nın elân mevcûd olan 
akçası ve defterleriyle ve havâlesiyle ta‘cîl işbu gulâm-ı sultânî [ ] koşup bu 
cânibe gönderesiz, aslâ te’hîr eylemeyesin.
Tahrîren fî 23 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Durmuş nâm kimesne gelüp Ortakçı tâifesinden tasarrufumda olan nar 
bağçesin kurbunda bir mikdâr yerim olup zirâ‘at edip on akça mukāta‘aya ke-
silüp kadîmü’l-eyyâmdan mukāta‘asın veregelmişdim. Hâliyâ âmil Kara öşrün 
taleb eder, hayfdır deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hüküm fi’l-vâki‘ mütenâ-
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zi‘un-fîhâ olan yere vilâyet defterinde mukāta‘a kayd olunmuş ise mukāta‘asın 
aldırasız ve illâ vilâyet defterinde mukāta‘a mukayyed değil ise mâl-ı mîrîye 
kangısı enfa‘ ise anı aldırasız.

Tahrîren fî 23 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 67]

Çeltik emîni Pir Nefes’e tezkire yazıla ki

Sâbıkā sende emânet konulan akça taleb olundukda Ali’ye virürin demişsin. 
İmdi mezbûr emânet konulan akçayı alup varan âdemime sen kendün bile 
bunda mezbûra teslîm ede[sin], te’hîr etdirmeyesiz.

Tahrîren fî 23 Şa‘bân sene 954.

Mîrâhûr Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ şehzâde-i civân-baht tâle bekāhû ile binmek içün hâssa sarrâclara iki 
tavile bârgîrler Büzürg Mîrâhûr Ali Ağa’ya teslîm edesiz ve defterinize kayd 
edesiz.

Tahrîren fî 23 Şa‘bân sene 954.

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem anda fevt olan İncekara nâm sârbânın esbâbın işbu hâmil-i 
tezkire Yusuf  defterinüz mûcebince bunda getirüp teslîm eyledi. Mezbûru 
âmillere ve gayre incitdirmeyesiz, cevâbı olanı bunda gönderesiz.

Tahrîren fî 23 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Nefs-i Manisa za‘îmine tezkire yazıla ki

Hâliyâ solakbaşı Murad Beğ’in sene 954 Şa‘ban ayı mevâcibi ki yevmî onar 
akça hesâbı üzre müsterakasından [gayrı] mukarreri iki yüz doksan beş akça 
olur, Safer ayına değin hâslar mahsûlünden verüp ve deftere kayd edip hîn-i 
hesâbda mahsûb etdiresin.

Tahrîren fî 23 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.
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Marmara kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem Manisa kazâsına tâbi‘ mukāta‘ahâneleri emânetin Davud Ça-
vuş ve Veli ve Abdi nâm kullar iltizâm etdikde mezkûrân Veli ve Abdi ikişer 
yüz altışar bin akçalık kefîller verüp emânet-i mezkûr üçüne tefrîk olunup ve-
rilmiş idi. Hâliyâ mezkûr Davud Çavuş’dan dahi kefîl taleb olundukda vereyin 
dedüğü ecilden kefîl virmeğe gönderildi. Göresin, mezbûr Davud Çavuş kefîl 
virmeğe kādir olmaz ise mezbûr Veli’nin Davud Çavuş zabtında olan Ortapâ-
re içün altı bin akçalık kefîllerin alup gönderesiz. Ammâ alınan kefîller müflis 
ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından yazılmış ve âhar âmile kefîl olmuş olmaya.
Tahrîren fî 23 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Mîrâhûr Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ Parsçıbaşı olan [ ] eyeri ve abayı rahtıyla mükemmel bir yarar bârgîr 
verüp ve defterinize kayd edesiz.
Tahrîren fî 24 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 68]

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem taht-ı kazâna tâbi‘ mukāta‘ahâneleri emânetin Davud Çavuş 
ve Veli ve Abdi nâm kullar iltizâm etdikde mezkûrân Veli ve Abdi ikişer yüz 
ellişer bin akçalık kefîller verüp emânet-i mezkûr üçüne tefrîk olunup verilmiş 
idi. Hâliyâ mezkû[r] Davud Çavuş’dan dahi kefîl taleb olundukda vereyin 
dedüğü ecilden gulâm-ı sultânî [ ] ile gönderildiler. Bilâ-te’hîr mezkûrun elli 
bin akçalık yarar ve mâldâr yerlü ve yurdlu kefîllerin alup sebt-i sicill edip sû-
retin imzâlayup bu cânibe gönderesiz. Mukāta‘a defterine kayd oluna, ammâ 
alına[n] kefîller müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından yazılmış olmaya.
Tahrîren fî 23 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Manisa ve Nif  kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Hamza ve Nasuh ve Ali ve diğer Ali ve Memi nâm kimesneler kapu-
ma gelüp dîvâne Hüseyin nâm âmil bizi dutup habs ve let edip hilâf-ı şer[‘] 
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bin akçamız alup hayf  eyledi. Şer‘le görülmesin taleb ederüz deyü bildirdiler. 
İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile [ ] vardukda âmil-i mezkûru getürdüp 
bunlar ile berâber edip hak üzre teftîş eyleyüp göresiz, âmil-i mezkûr bunların 
akçaların müstahıkk olmadan şer‘a ve kānûna muhâlif  almışlar ise ki sâbit ve 
zâhir ola, hakkı müstehakkına alıverüp bunları tekrâr kapuma şikâyete gelmelü 
eylemeyesiz. Ve âmil-i mezbûrun zulm ü te‘addîsin mufassal ve meşrûh kapu-
ma yazup arz eyleyesiz. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan 
hazer edip ve kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 23 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Rumili ve Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Rumili’nden emr-i pâdişâhî mûcebince Matbah-ı âmirem içün her yıl 
satun alınan altı bin re’s koyunun alınmasının zamânı olmağın kulum [ ] 
ta‘yîn olunup akça ve kassâblar ile gönderildiler. Buyurdum ki, hükm-i şerî-
fimle vardukda taht-ı hükûmetinizde tetebbu‘ edip evvelden olugelen kānûn-ı 
kadîm üzre ol mikdâr koyunu değer bahâlarıyla satun aldırup ve akçaların 
sâhiblerine verdirüp kimesnenin bir akçasın ketm etdirmeyesiz ve her birinizin 
kadılığında ne kadar koyun alınup ve niceye alınur ise defter edip imzâlayup 
bile gönderesiz. Sa‘y u ikdâm edip bahâlarıyla alıverüp ziyâdeye aldırmayasız 
ve mezbûrlar akça ile kazânıza dâhil olduklarında gice ile konaklarda bekletdi-
rip ve gündüzde mahûf  ve derbend olan yerlerde âdemler koşup bir kadılıkdan 
bir kadılığa sahîh ve sâlim ulaşdırasız. Nev’an zarar u ziyân gelmekde deyü bu 
bahâne ile kimesneye zulm ü te‘addî olunup ve akçaları alınmakdan hazer ede-
siz. Ve sen ki Gelibolu kadısısın, zikr olan mikdâr koyundan resm-i geçid alın-
mamak içün sâbıkā hükm-i şerîf-i sultânî verilmişdir, ol mikdâr koyunlardan ve 
zikr olan koyunları getürmek içün gönderilen mezkûr kulumun ve kassâbların 
ve hıdmetkârlarının atlarından resm-i geçid aldırmayasız, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 24 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 69]

Hüküm yazıla ki

Hâliyâ Kasım nâm kimesne kapuma âdem gönderüp ben bir kimesnenin mu‘tak 
kulu iken Hoca hâsları dimekle ma‘rûf  hâslar emîni Nebi ıtknâmem elümden 
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alup kulumdur deyü beni kullanup te‘addî eyledi, hayfdır deyü bildirdi. İmdi 
buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda husamâyı berâber edip hak 
üzre teftîş edip göresin, kazıyye mezbûr Kasım’ın dedüğü gibi ise ki sâbit ola, ıt-
knâmesin alıverüp ve kendüye hilâf-ı şer‘-i şerîf  dahl etdirmeyesiz. Hîn-i teftîşde 
tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın. 
Muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 25 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Ticâret hıdmetinde olan Ali’ye hüküm yazıla ki

Hâssa-i hümâyûnum içün ba‘zı esbâb lâzım olmağın defter olunup nişânla-
yup kulum [ ] ile gönderildi. Vardukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr ve tevakkuf  
etmeyüp mezkûr defterde mukayyed olan esbâbı dergâh-ı mu‘allâ müteferri-
kalarından fahrü’l-e‘âlî ve’l-ekârim müstecmi‘u cemî‘i’l-me‘âlî ve’l-mekârim 
el-muhtass bi-mezîdi inâyeti’l-meliki’s-samed Mehmed lalam edâmallahu ik-
bâlehû ma‘rifetiyle mahrûsa-i İstanbul’da ve gayrıda bulunan yerlerden satun 
alup ve anda çavuşum Hızır’a defter etdirip ba‘dehû tahmîl etdirip defteriyle 
kapuma gönderesiz. Ammâ bahâlarında ihtimâm edip ziyâde almayasın, şöyle 
bilesiz deyü.
Tahrîren fî 25 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Tarhala kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Şarabdâr nâm karye emîni gulâm-ı sultânî Ferruh ve âmili Mahmud 
gelüp Mezkûr karye içinde bir kimesne maktûl bulunup katili ma‘lûm olmadı. 
Karye halkı kan cerîmesin virmezler ve gayrı hâssa karyelerde bu makule vâkı‘ 
oldukda inâd ederler deyü bildirdiler. İmdi göresin, dedükleri gibi olup ve min-
ba‘d vâkı‘ olur ise kānûn üzre mîrîye âid olan dört yüz akça kan cerîmesin ehl-i 
karyeden te‘allül etdirmeyüp tahsîl etdiresin.
Tahrîren fî 25 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Tarhala kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda yava ve beytü’l-mâl âmili olan Halil gelüp Hasan nâm kimesnede 
karzdan iki yüz akçam vardır, borcum içün zabt olunmasın taleb ederin dedi. 
Bu bâbda husamâyı berâber edip ve hak üzre teftîş edesiz. Bunun mezbûr 
Hasan’da ol mikdâr hak[kı] sâbit olur ise borciçün emîn olan gulâm-ı sultânî 
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[ ] tahsîl etdiresin. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan 
hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma 
arz eyleyesiz.

Tahrîren fî 25 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 70]

Nevâhî-i Bergama kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Şarabdâr nâm karye âmili Mahmud gelüp sonradan mezkûr karyede 
bu cânibe hüküm olunan yerlerin geçen senede vâkı‘ olan resm-i zemînin cem‘ 
olunmadı deyü bildirdi. İmdi ol yerleri ölçdürüp a‘lâ yerden iki dönüme, evsat 
yerden üç dönüme, ednâ yerden dört beş dönüme bir akça geçen senede ve 
min-ba‘d resm-i çiftlerin gulâm-ı sultânî [ ] tahsîl etdiresin.

Tahrîren fî 25 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Turudlu hâslarının yavasın baş âmillerden mukāta‘aya alan [ ] ge-
lüp Mezbûrân baş âmiller havâleyi benüm üzerime kondurup te‘addî ederler, 
hayfdır dedi. İmdi mezbûrun üzerine havâleyi kondurmayup ve te‘addî etdir-
meyesiz.

Tahrîren fî 26 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Karacalar kadısına hüküm yazıla ki

Kazâ-i Tarhala’ya tâbi‘ karye-i Soma’da Elvan nâm kimesne bâb-ı sa‘â-
det-me’âbıma gelüp Karacalar mukāta‘ası sene 953 Zilhiccesinin on yedinci 
gününden üç yıla yüz otuz yedi bin akçada iken on üç bin akça ziyâde edip 
cem‘an üç yılda yüz elli bin akça mukāta‘aya kabûl ve iltizâm edip ve zarar-ı 
mâla kānûn üzre yarar kefîller vereyin dedüğü ecilden buyurdum ki, hükm-i 
şerîfimle mezbûr vardukda dahi ziyâde ile kabûl eder kimesneler yoğise 
mezkûrun emîn ma‘rifetiyle kānûn üzre yüz binde yirmi bin akçalık yarar ve 
mâldâr yerlü ve yurdlu kefîllerin alup sebt-i sicill edip sûretin imzâlayup bu câ-
nibe gönderesiz ki bunda mukāta‘a defterine kayd oluna. Ammâ alınan kefîller 
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müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından yazılmış ve âhar âmile kefîl olmuş 
olmaya, hazer edesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 26 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Lazkıye kadısına hüküm yazıla ki

Timur nâm kimesne kapuma gelüp nefs-i mezbûre za‘îmi olan Mehmed sen 
[ ]nin avretine bıçak çıkarmışsın deyü beni habs ve let edip bana ikrâhla 
ikrâr etdirip akçam aldı, hayfdır deyü bildi[r]di. İmdi buyurdum ki, hükm-i 
şerîfim vardukda bu bâbda husamâyı berâber edip hak üzre teftîş eyleyüp gö-
resin, fi’l-vâki‘ emîn-i mezbûr bunu hilâf-ı şer‘ u kānûn habs ve let edip husûs-ı 
mezbûru ikrâhen ikrâr etdirip ol mikdâr akçasın almış ise alıverüp ve kazıyyeyi 
vukū‘u üzre yazup südde-i sa‘âdetime arz eyleyesiz. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve 
telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın, şöyle bilesiz 
deyü.
Tahrîren fî 26 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 71]

Arpa emînine tezkire yazıla ki

Hâliyâ çakırcılardan Abdurrahman kış hıdmetine konulmuşdur. İmdi âdet-i 
kadîme üzre mezbûra Ağustos’un on beşinden nevruz evveline varıncaya de-
ğin âdet-i yemin verüp ve defterinize kayd edesiz.
Tahrîren fî 26 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Karacalar kadısına ve anda havâle gönderilen Daver’e tezkire yazıla ki

Hâliyâ ayak âmillerinden Ali gelüp Livâ-i Saruhan’da Karacalar hâneleri kon-
duğu yavayı ve kaçgunu baş âmil olan bana bile satmışdı deyü livâ-i mezbûrda 
Karacalar konduğu yavalarun imzâlu defterlerin getürdü. Ol defterde kayd 
olanların bahâları mikdârı akçayı bundan şimdi taleb etmeyüp ve etdirmeyüp 
emîni ve baş âmil ile bunda gönderesiz ki görüle.
Tahrîren fî 26 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.
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Mîrâhûr Ali Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ hayme mehterlerine on re’s bârgîrler verüp beğ hazretleri ile varup 
edâ-i hıdmet etdikde gerü alasın.

Tahrîren fî 26 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Balıkesri kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Mustafa nâm kimesne kapuma gelüp Karacalar hâsları emîni olan 
Bahşayiş ve âmilleri Boyacı Mustafa ve Kör Ali ve bir nice nefer âdemleri 
ile kuşluk zamânında evim üzerine gelüp oğlum İlyas’ı let edip ve bir gözün 
mecrûh eyleyüp te‘addî eylediler, hayfdır deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, 
hükm-i şerîfim vardukda göresin, fi’l-vâki‘ kazıyye mezbûrun arz eyledüğü gibi 
olup bi-hasebi’ş-şer‘ sübût bulur ise mezbûrân âmillerden hakların alıverip ve 
te‘addîlerin vukū‘u üzre mufassal yazup kapuma arz eyleyesiz. Hîn-i teftîşde 
tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın, 
şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 26 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Mîrâhûr Ali Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ Ayasuluk kazâsından cem‘ olunan on kantar bal, dört kantar balmu-
mun getürmek içün kifâyet kadarı deve veresin.

Tahrîren fî 26 Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene 954.

Ticâret hıdmetinde olan Ali Çelebi’ye tezkire yazıla ki

Sakālar içün ba‘zı meşk ve gayrı lâzım olmağın defter olunup gönderildi. 
Bahâlarıyla alup gönderesiz ve bahâsın bildiresin deyü.

Tahrîren 27 Şa‘ban sene 954.

Dört kıt‘a büyük meşk, âhûr içün koğalarıyla, mükemmel ola.

İki kıt‘a büyük bir (?) meşk, on aded koğasıyla.

On altı kıt‘a evsat koğalar.

Beş kıt‘a küçük musluk koğası.
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Ve iki kıt‘a büyük, hazret-i mîr-i mîr[ân] ardınca mîrîye ve gayrı (?) götürecek

Sâbıkā muhtasar defter olunup gönderilmişdi. Tekrâr bu vechile mufassal def-
ter olunup ve hem dergâh-ı âlî bekāyası her veçhile alına deyü kayd olundu.

Fî 8 Şa‘ban sene 954.

[s. 72]

Tarhala kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ mektûb gönderüp Na‘ldöken mukāta‘asına mutasarrıf  olan Ali bin 
Hacı Bayram üzerinde ibtidâ-i târîhden üç yıla varınca karye-i mezbûre si-
cill-i mahfûzda nâzır Hacı Hasan ve emîn Mustafa ma‘rifetleriyle otuz iki bin 
akçaya maktû‘ iken mezkûr Ali kendü rızâsıyla iki bin akça dahi ziyâde edip 
müfredâtıyla cem‘an otuz dört bin olmuş iken kalem sehv olunmağla üzerinde 
otuz beş bin beş yüz akça hesâbı üzre bulunup mezkûr âmilden kıst taleb olun-
dukda Benüm borcum otuz dört bindir deyü inâd u muhâlefet edip âsitâne-i 
sa‘âdete arz olundu deyü bildirmişsin. İmdi dikkat ve ihtimâmla teftîş edip 
göresin, bu husûsu sicille kimler yazup ve yazdırmışdır. Sehv olunmağın aslı 
nedir veyâhûd tezvîr ve telbîs mi olunmuşdur, ma‘lûm idinüp ne vechile sübût 
bulur ise mufassal yazup arz eyleyesiz.

Tahrîren fî 29 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Ayazmend ve Tarhala ve Güzelhisar ve nevâhî-i Bergama ve Tarhala35 kadı-
larına hüküm yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda nevâhî niyâbetine âmil olan Meyyit Ramazan gaybet edip ve 
yerinde rızkı ve esbâbı kalmayup ve zarar-ı mâla dahi kefîlleri olmayup asl-ı 
mukāta‘a cümleden baş âmil Hızır uhdesinde olup anun dahi emlâki zâhir 
olup mezbûr Meyyit Ramazan’ın kesri mezkûr Hızır’ın kefîl bi’l-mâllarından 
alınmak lâzım olmağın buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile [ ] vardukda âmil-i 
mezbûrun kesrin zikr olan küfelâ rızıklarından ve emlâk ve esbâblarından 
bilâ-te’hîr tahsîl edip sâir hâsıl olan mâlımla kapuma gönderesiz ve tahvil-i 

35 “Tarhala” kelimesi mükerrer yazılmıştır.
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cedîd âmillerinden ba‘zı tahvîl-i atîkın sâlisinci senenin resm-i karasın alup ekl 
eylemişler, anı dahi tahvîl-i atîk içün müteveccih olanlardan tahsîl etdirip bile 
gönderesiz. Bu husûslarda tekrâr hükm-i şerîfim varmağa muhtâc etmeyesiz, 
şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 27 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Mukāta‘ahânelerinin ba‘zı pârelerine emîn olan Abdi’ye tezkire yazıla ki

Hâliyâ âsitâne-i sa‘âdet müteferrikalarından Hüsrev Beğ’in bir âdemisi ol câ-
nibe gönderilüp anda Turmuş nâm âmil kulsun deyü dutmuş. İmdi mezkûru 
bunda ağalardan ba‘zı[sı] bilürler. İmdi mezbûru salıverüp ve esbâbın dahi 
verüp bir habbesin almayasın yolca giden adamı kuldur deyü dutmanın vechi 
yokdur, gāfil olmayasız. Sonra bir dürlü dahi olur.

Tahrîren fî 27 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 73]

Bergama ve Ayazmend kadılarına tezkire yazıla ki

Bundan akdem tahvîl-i ûlâda Arablar âmili olan müteferrika Sefer’in deyni 
içün rızkı ve esbâbı satılup hazîneye gelüp âmil-i mezbûrun makbûzundan 
zimmetinde dört bin beş yüz yirmi akça bâkī olup kefîl bi’l-mâllarından tahsîl 
olunmak lâzım olmağın kefîl olanların isimleri defter olunup gulâm-ı sultânî 
[ ] ile gönderildi. Vardukda defter mûcebince her birine ne mikdâr mâl-ı 
kefâlet lâzım gelür ise rızkından ve emlâk ve esbâblarından satdırup tahsîl etdi-
resiz ve âmil-i âhar Hacı Ali’nin dahi iflâsı zuhûr bulup ba‘zı kefîllerinden mâ-
lıma kefâlet alınup [ ] alınmış. Anlarun dahi zimmetlerine lâzım olan mâl-ı 
kefâleti mecâl virmeyüp tahsîl etdiresiz. Medyûnlardan âciz olanları kayd u 
bendile bu cânibe gönderesiz.

Tahrîren fî 27 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

Alaşehir kadısına hüküm yazıla ki

Akzâ kuzâti’l-müslimîn evlâ vülâti’l-muvahhidîn nâzır-ı emvâl-i sultânî Birgi 
kadısı mevlânâ Muhyiddin kapuma mektûb gönderüp Alaşehir kazâsı livâ-i 
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Aydın memlehasının örüsü olur. Âhar sancakdan ve gayrı vilâyetden tuz getü-
rüp bey‘ olunmak emr-i pâdişâhî ile men‘ olunugelüp defe‘âtle ahkâm-ı şerîfler 
nâzil olduğundan gayrı hâliyâ dahi tekrâr emr-i şerîf  nâzil oldu ki hilâf-ı emr 
her kim âhar vilâyetden ve Koçhisar’dan tuz getürüp mîrî dîvânlar örüsün-
de bey‘ ederler ise ve alup ekl ederler ise ki zâhir ola, her birisin yarar kefîle 
verüp arz edesiz, Rodos’a sürdürüle deyü fermân olunmuşdu. Şimdiki hâlde 
mezkûr Alaşehir dîvânına bi’l-fi‘il mübâşir olan İlaldı gelüp ’Emr-i pâdişâhî-
ye nice kimesneler itâ‘at etmeyüp men‘le memnû‘ olmazlar. Hükm-i şerîf  ve 
kuluma inâyet olunmak ricâ etdüğüm arz u i‘lâm ediverin’ deyü vâkı‘ hâl arz 
olundu deyü bildirmiş. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle kulum [ ] bu 
husûsu hükm-i şerîf-i sultânî mûcebince karye be-karye teftîş edip pâdişâh-ı 
âlem-penâh emri mûcebince kefîllenmek lâzım olanları yarar kefîllere verüp 
isimleri ve resimleri ile dergâh-ı mu‘allâya arz eyleyesiz. ammâ bu bahâne ile 
bî-günâh müslimânlara zulm ü te‘addî olunup ve akçaları alınmakdan hazer 
edesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 27 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.

[s. 74]

Çeşme kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ südde-i sa‘âdetimde şöyle istimâ‘ olundu ki, taht-ı kazâna tâbi‘ Ka-
raburun’da vâkı‘ olan hâslaruma za‘îm olan kulum Mahmud Çavuş ba‘zı 
harâmî levendler ile ihtilât edip et ve etmek ve sâir me’kûlât ve hamr verüp 
azıklandırır imiş. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîf  [ile] [ ] vardukda bu husû-
su onat vechile dikkat ve ihtimâmla teftîş edip göresin. Fi’l-vâki‘ mezbûr kulum 
Mahmud Çavuş harâmî ve levendlerle ihtilât edip azıklandırdığı vâkı‘ mıdır, 
nicedir, tamâm aslı ve hakīkatiyle ma‘lûm idinüp ne vechile ma‘lûmun olur ise 
mufassal ve meşrûh yazup arz eyleyesiz ve sen ki kadısın, taht-ı kazânda bu asıl 
vaz‘ oluncak niçün arz eylemeyesin, basîret üzre olup dakīka fevt etmeyesin ve 
illâ maslahat bir dürlü dahi olur ve hâslarım subaşılarına dahi tenbîh eyleyesiz, 
ihtirâz üzre olalar, gāfil olmayalar, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 29 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 954.
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Tire kadısına tezkire yazıla ki

Bir katar katırın rahtı ne mikdâr akça ile olur, bunda ma‘lûm olmak lâzım ol-
mağın gulâm-ı sultânî [ ] gönderildi. Vardukda taht-ı hükûmetinizde gulâm-ı 
mezbûr mübâşeretiyle ehl-i vukūfdan tetebbu‘ edip bir katarın rahtı niceye 
olmak mümkin ise yazup arz eyleyesiz.

Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Adala ve Alaşehir ve Akhisar kadılarına

Bir katar develer rahtı ne mikdâr akça ile olur deyü bir tezkire yazıldı.

Uşak kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ İlyas ve Dursun ve diğer Dursun ve Durmuş ve Sevindik ve Piri nâm 
kimesneler kapuma gelüp mukāta‘ahânelerinden olup rüsûm-ı âdiyelerin 
mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verüp edâ eylediklerinden sonra beğlerbeği ve 
sancakbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar tekrâr rüsûm taleb edip 
te‘addî ederler, hayfdır deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim 
vardukda göresin, fi’l-vâki‘ mezbûrlar mukāta‘ahânelerimden olup rüsûm-ı 
âdiyelerin mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verüp edâ eyledüklerinden sonra 
beğlerbeği ve sancakbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar tekrâr rüsûm 
taleb edip te‘addî eyledükleri vâkı‘ ise men‘ u def‘ edip hilâf-ı şer‘ u kānûn 
ve mugāyir-i defter dahl etdirmeyüp ve tekrâr rüsûm taleb etdirmeyesiz. Bu 
bâbda nesnelerin almışlar ise gerü alıveresiz, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı 
arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Lazkıye kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda olan mukāta‘aâtın tahvîl-i cedîdi kimler uhdesindedir, ger[ü] eski 
âmillere mi verilmişdir ve yâhûd âhar âmillerde midir ve kefîlleri kimlerdir, 
ma‘lûm olmak lâzım olmuşdur. İmdi sicillâta nazar edip göresin, fi’l-vâki‘ 
tahvîl-i cedîd eski ve medyûn âmillere mi verilmişdir ve yâhûd âhar âmillerde 
midir ve nicedir ve kefîller kimlerdir, tamâm ma‘lûm idinüp mufassal ve meş-
rûh sûretlerin ihrâc edip imzâlayup bu cânibe gönderesiz.

Tahrîren fî 9 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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[s. 75]

Akhisar ve Marmara ve Gördük kadılarına ve anda havâle olan gulâm-ı sultânî 
Ali’ye tezkire yazıla ki

Anda olan mukāta‘aâtın tahvîl-i cedîdinden yüz elli beş bin sekiz yüz doksan üç 
akça ta‘yîn olunmuşdu. Hâliyâ emîn olan Ca‘fer âdem gönderüp Tahvîl-i ce-
dîd mahsûlünden ba‘zı ihrâcât-ı hâssaya sarf  olunmak içün hayli akça verdim. 
Meblağ-ı mezbûr yüz elli beş binden aşağa varılmaz ise kādir değilim deyü 
bildirmiş. İmdi emîn-i mezbûrun tahvîl-i cedîd mahsûlünden hâssa masârife 
sarf  eyledüğün aşağa varup andan mâ‘adâ bâkī kalanı hükm-i şerîf  mûcebince 
tahsîl etdiresiz [ve emîn-i mezbûrun dedüğü masraf  ne asıl masrafdır ve ne 
temessükle eylemişdir, müfredâtla defter edip imzâlayup ve temessükleriyle 
der-kîse edip mühürleyüp ta‘cîl gönderesiz. Sahh].

Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Mîrâhûr Ali Ağa’ya ve Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ emr-i şerîf  şöyle olmuşdur ki, sarrâc ve sâyis ve deveci ve gayrı hade-
menin gedükleri mahlûl oldukda pâye-i serîr-i a‘lâya arz olunmadın kimesneye 
verilmeye ve hâricden kimesneye tevcîh olunmayup âhûra hıdmet iden mülâ-
zimîne verile. Vech-i mezkûr üzre amel edesiz, bir dürlü dahi etmeyesiz.

Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Lazkıye cânibinde hâslar nâzırı olan Hayreddin’e tezkire yazıla ki

Hâliyâ bir mikdâr akça gönderüp ba‘zı akça masrafa verildi deyü bildirmişsin. 
Masraf  dedüğün ne asıl masrafdır ve ne temessükle virdün, bildirmeyüp ve 
temessükleri dahi göndermemişsin. İmdi bu tezkire vusûl buldukda vâkı‘ olan 
hâssa masârifi kadıya müfredâtla defter etdirip imzâladup ve temessükleriyle 
der-kîse edip mühürleyüp bu cânibe gönderesiz ki hazînede tahvîl oluna, me-
chûl komayasız ve tahvîl-i atîkın bekāyâsın Ramazân’ın o[n] yedisine değin 
göndermeyince olmayasız ve illâ eyü olmaz ve Sena oğlu akça ile bugün gelür 
yarın [gelür] deyü haberler gelür, eseri zâhir olmaz, hemân buna gelmedi ki, 
hüküm ve kul varup boğazına ip takup getüre, eğer sen eğer mezbûr Sena-zâ-
de, gāfil olmayasız, sonra bilmedik demeyesiz

Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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Adala kazâsında hâslar nâzırı ve emîni Hacı Ya‘kub’a tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda bâd-ı hevâ âmili olan Ebû Derdâ gelüp Sâbıkā emîn olan Nu-
rullah deynime mahsûb olacak bâd-ı hevâdan hayli nesne almışdır. Deynime 
mahsûb etdirmemeğin şimdi taleb ederler, hayfdır dedi. İmdi emîn-i mezbûr 
Nurullah İstanbul’a gitmişdir. An-karîb gelür, gelinceye değin âmil-i mezbûrun 
kefîlleri var ise mühlet veresin, kefîlleri yoğise kefîllerin alup mühlet veresin.
Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 76]

Birgi kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ şöyle istimâ‘ olundu ki, anda olan hâslar âmilleri ve kâtib, emîn ma‘ri-
fetsiz müstakıl maslahat görüp ve akça kabz ederlermiş. İmdi emîni ve kâtibi ve 
âmilleri ve sâir mübâşiri getürdüp tenbîh ve te’kîd edesiz ki birbiri ma‘rifetsiz 
iş etmeyeler ve etdirmeyesiz. Her kim muhâlefet eder ise haklarından gelüp 
ziyâde şirret ve temerrüd edenleri isimleri ve resimleriyle yazup bildiresiz.
Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Tire kadısına ve anda hâslar za‘îmi Arslan’a tezkire yazalı ki

Hâliyâ Matbah-ı âmirede hime çekmek içün dört kıt‘a huzâreci tahtaları hâcet 
olmağın [ ] gönderildi. Onat vechile bey‘ edip değer bahâlarıyla satun alup 
kirâ davarlarıyla bu cânibe gönderesiz ve sen ki za‘îmsin, bahâsın kadıya ta‘cîl 
teslîm edip ve siz ki kadısız akçayı alup kendü elünle sâhiblerine veresiz, kimes-
nenin hakkın ketm etdirmeyesiz ve bahâsın ve kirâsın bildiresiz.
Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Manisa ve Güzelhisâr kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Ömer nâm kimesne kapuma gelüp Ellici tâifesinden kız karındaşımın 
Nasûh nâm zevci Mehmed nâm oğluna bir kaftan alıverüp ba‘dehu mezbûr 
oğlan fevt olup ve mezbûr Nasûh gāib oldukda kız karındaşımın nafaka ihtiyâ-
cı olmağın ol kaftanı bana verüp ben dahi satup mezbûreye vermişdim. Hâliyâ 
mezkûr Nasûh gelüp Memi ve Ali nâm karındaşları ile evimden kaftan alup 
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satmışsın deyü karındaşımı za‘îm olan Musa’ya habs etdirip ve za‘îm-i mezbûr 
cerîme taleb eder, hayfdır, bu bâbda elümde fetvâm dahi vardır deyü bildir-
di. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda husamâyı berâber 
edip hakk üzre teftîş edip ve bunun elinde olan fetvâsına nazar edip göresiz, 
fi’l-vâki‘ mezbûr ellici tâifesinden olup mezkûrân Nasûh ve karındaşları bunun 
karındaşını şer‘-i şerîf  ve kānûn-ı münîfe muhâlif  habs edip ve za‘îm-i mezbûr 
cerîme taleb eder ise habsden ıtlâk edip ve min-ba‘d hilâf-ı şer‘ u kānûn buna 
ve karındaşına dahl etdirmeyüp ve cerîmesin aldırmayasız. Almış ise alıverüp 
bunu tekrâr şikâyete gelmelü etmeyesiz. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden 
ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız, memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 77]

Adala ve Marmara ve Akhisar kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Nasûh nâm kimesne kapuma gelüp bundan akdem ba‘zı ellicilere ket-
hudâ olmuşdum, mezbûrûn ellicilere hıdmet-i pâdişâhî vâki‘ oldukda anlarun 
zimmetlerine vâki‘ olan harcı ben vermişdim, hakkımı taleb ederin virmezler 
deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle [ ] vardukda bu bâbda 
husamâyı berâber edip hakk üzre teftîş eyleyüp göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûrân 
ellicilerün zimmetlerine lâzım olan harcı bu kendü yanından verüp ellicilerde 
hakkı kalmış ise ki sâbit ve zâhir ola, hüküm edip müteveccih olanlardan bî-
kusûr alıveresiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer 
edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız, muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyle-
yesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Tire kadısına hüküm yazıla ki

Eymir nâm kimesne kapuma gelüp nevâhî-i Tire za‘îmi olan “sen Kara 
Durmuş nâm kimesnenin harmanın ihrâk etmişsiz deyü hilâf-ı şer‘ u kānûn 
müstahıkk olmadan beni dutup habs edip yedi yüz akçam aldı, hayfdır deyü 
bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîf  vardukda göresiz, kazıyye mezbûrun 
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dedüğü gibi olup emîn-i mezbûr bunun ol mikdâr akçasın müstahıkk olmadan 
şer‘a ve kānûna muhâlif  almış ise ki sâbit ve zâhir ola, hüküm edip bî-kusûr 
müteveccih olanlardan alıveresiz, bunu tekrâr şikâyete gelmelü etmeyesiz, şöy-
le bilesiz deyü.

Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Demürci kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ bu âsitâne kapucubaşılarından fahrü’l-emâcid ve’l-ekârim Abdi Ağa 
zîde mecduhûnun [ ] asl bir kulu gaybet edip anda yava âmilleri dutmuşlar 
deyü istimâ‘ olundu. İmdi adamları vardukda yava âmillerin ve ellerinde bu-
lunan yava kulların getürdüp göresiz, müşârünileyh ağanın kulu idüğü zâhir 
olur ise harc-ı ma‘kūlün âmile alıverüp kulu âdemisine teslîm edesiz. Âmillere 
bî-vech inâd u muhâlefet etdirmeyesiz.

Tahrîren fî 2 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Tarhaniyat nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i cedîdde harâc-ı bâğāt mukāta‘asına âmil olan Mehmed gelüp 
sâbıkā zikr olan bağlar harâcı husûsiçün hükm-i şerîf  verilmişdi, mübâşir 
olmağın görülmedi dedi. İmdi işbu gulâm-ı sultânî Bali Çavuş mübâşeretiyle 
bağlar harâcı husûsun ol hükm-i şerîf  mûcebince görüp zâhir olan mâl-ı mîrîyi 
müteveccih olanlara tahsîl etdirip gulâm-ı mezbûrla bu cânibe gönderesiz ve 
yazup bildiresiz. Mâl-ı mîrîden kimesnede bir akça ve bir habbe komayasız.

Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 78]

Sâbıkā Arpaz ve Bozdoğan hâslarına emîn olan Hayreddin’e tezkire yazıla ki

Bundan akdem Bozdağ’dan Adala cânibine gitdüğünde zimmetinde olan yirmi 
binden ziyâde mâl-ı mîrîyi beş altı güne değin göndermen gerek idi, gönderme-
diğin ecilden İskender nâm kul gönderilüp mezbûr İskender ile ve adamınla üç 
bin akça gönderüp tamâm göndermedüğün sebebden gulâm-ı sultânî Bayram 
Çavuş irsâl olundu. Vardukda üç binden mâ‘adâ akçayı ta‘cîl mezbûra teslîm 
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edip gönderesiz. Şöyle ki, te‘allül edecek olursan mezbûr çavuşa ısmarlanmışdır, 
ırzına dokunup ve kayd u bend ile getürür, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 2 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Mahmiyye-i Mısır’da müteferrikalar cemâ‘atinden hâliyâ nâzır-ı deşîşe olan 
Mehmed zîde mecduhûye hüküm yazıla ki

Hâliyâ südde-i sa‘âdetimde ba‘zı eşribe ve edviye içün bir mikdâr mütenevvi‘a 
bahâr esbâbı ve sükker hâcet ve lâzım olmağın defter olunup sana gönderildi. 
Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda mezkûr defterde mukayyed ve mestûr 
olan esbâbı mevsiminde değer bahâlarıyla satun alup tamâm oldukda münâsib 
gemiye tahmîl edip yarar adamlarunla südde-i sa‘âdetime gönderesiz ve her 
cinsin osmanî vukıyyesi niceye alınur ise müfredâtla defter edip nişânlayup ve 
mühürleyüp bile irsâl eyleyüp ve yazup bildiresiz ki ana göre akçaları mek-
tûbunda ta‘yîn eyledüğün adamına bi’t-tamâm verilüp gönderile ve bundan 
gayrı Hind cânibinden mermerşâhî dülbendler ve sâir bu vilâyetlerde mu‘teber 
ve kumaşında a‘lâ Hind kumaşları geldikde anlardan dahi bir mikdâr alup 
bile irsâl eyleyesiz ve anlarun dahi bahâsın bildiresiz ki ta‘yîn etdiğin adamına 
verile. Ammâ gönderdüğün kumaşlarun ve gayrun bahâları bu vilâyetde anda 
alınandan tefâvüt üzre olmağa ikdâm-ı tâm ve ihtimâm-ı tamâm edip dakīka 
fevt etmeyesiz. İnşâallah sa‘yin zâyi‘ olmaya, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Mahmiyye-i Mısır’dan ısmarlanan bunlardır ki zikr olunur. Gurre-i Ramazan 
sene 954.

Sükker
60 kantar

Darçın
3 kantar

Karanfil
3 kantar

Zencebil
3 kantar

Temirhindî
5 kantar

Cevz-i buvvâ
20 vukıyye

Cevz-i Hindî
30 aded

Ûd
5 vukıyye

Anber-i ham
20 miskal

Sandal-ı ebyaz
30 vukıyye

Peşkir-i Hindî
4 kıt‘a

Hasâlübân-ı (…)
20 vukıyye

Sinamekki
20 vukıyye

Hurda mercân
30 miskal

Havlincan
2 vukıyye

(…)
200 [dirhe]m

Türbüt
200 [dirhe]m

Besbâse
2 kıyye

Lü’lü
30 miskal

Hıyarşenbe
60 kıyye

M E T I N 301

www.tuba.gov.tr



Emleç
5 kıyye

Murabbâ-i 
K[âb]ilî

Kebâbe
3 kıyye

Sa‘dic-i Hindî
200 [dirhe]m

Kakule-i kebîr
1 kıyye

Kakule-i sağīr
2 kıyye

Kan-i Hindî
200 [dirhe]m

Kurs-ı ef‘â
50 miskal

Dühn-i belesân
50 miskal

Cevz-i Hindî
100 aded

Dühn-i usâc
1 kıyye

Sünbül-i Hindî
1 kıyye

Mental (?)
5 aded

Sabır
2 kıyye

Mukl-ı azrak
1 kıyye

(…)-ı hulv
1 kıyye

Lûk-ı sakız
1 kıyye

İdhîr-i Mekkî
7 kıyye

Belîlec
1 kıyye

Kâbilî
5 kıyye

Dâr-ı fülfül
2 kıyye

Ûd-ı belesân
2 kıyye

Sîrhışt (?)
2 kıyye

Terengübîn
2 kıyye

Tebâşir-i Hindî
1 kıyye

Temmet fi’t-târîhi’l-mezbûr.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem Gürle hâslarında tahvîl-i ûlâda ba‘zı piyâde tâifelerinin çift-
likleri emr-i pâdişâhî mûcebince gerü piyâdeye hüküm olmak ile iltizâmdan 
aşağa varılmak lâzım olmağın nâibiniz Şücâ‘ Fakīh görüp defterin göndermiş-
di. Hâliyâ tekr[âr] görülmesi lâzım olmuşdur. İmdi yerlü yerinden teftîş edip 
göresiz, piyâdeye âmil olan mahsûlden piyâde tâifesine ne mikdâr nesne hükm 
olunmuşdur. Aynı ile defter edip imzâlayup bu cânibe gönderesiz ve yazup 
bildiresiz ki ana göre iltizâmdan aşağa varıla.

Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 79]

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Manisa kadısı cânibinden mukāta‘ahânelerinin ba‘zı pârelerine nâib 
olan mevlânâ Sinan Fakīh kapuma mektûb gönderüp bundan akdem kazâ-i 
Balıkesrî’de mütemekkin Kara Ali nâm kimesne Kara Şa‘bân nâm çobandan 
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va‘de ile iki bin beş yüz akçalık koyun satun alup Kara Şa‘bân âhar yerde 
yürürken zikr olan koyun bahâsı mâl-ı gāibdir deyü mezbûr Kara Ali mukā-
ta‘ahânesinden olmak ile mukāta‘a emîni Veli ve âmil Mehmed’i mezkûr Kara 
Ali’yi dutup iki bin beş yüz akçayı alup kabz etdüklerinin akabince mukā-
ta‘ahânesi olmayan Kara Şa‘bân gelüp Kara Ali ve âmil ve emîn hâzırlar iken 
meclis-i şer‘de koyun bahâsı iki bin beş yüz akçasın taleb edip mezkûr Kara 
Şa‘bân gerü vilâyetden gitmiş kimesne olduğunu bilür cemm-i gafîr şehâdet 
eyleyüp aslâ mahall-i şübhe olmaduğu ise emîn ile âmil akçasın verüp teslîm 
edelüm dimeğin bir nesne bahâne edip gitdüklerinde[n] sonra Kara Şa‘bân 
akçasın Kara Ali’den taleb etmeğin Kara Ali hükm-i şerîf  ibrâz edip âmilin 
ikrârı mûcebince akça Kara Ali’ye hüküm olunup edâya adem-i kudret izhâr 
edip Kara Şa‘bân’a ve Kara Ali’ye bu husûsda zulm fehm olunmağın vâki‘ hâl 
Kara Ali talebiyle arz olundu deyü bildirdüğü ecilden buyurdum ki, hükm-i 
şerîfimle kulum [ ] vardukda mezbûr kulum, emîn Veli ve âmil Mehmed her 
kangınızın taht-ı kazâsında bulunur ise meblağ-ı mezbûru mezkûr Kara Ali’ye 
bî-kusûr alıverüp tekrâr kapuma şikâyete gelmelü etmeyüp bir dürlü dahi eyle-
meyesin. Şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 2 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Taht-ı hükûmetinizde yava ve beytü’l-mâl âmili olan Veli gelüp Sâbıkā Mah-
mud nâm kimesnede karzdan yedi bin akçam var iken fevt olup yedinde kalan 
rızkı taksîm-i guremâ olunmadın sâir dâyinleri aldılar ve ba‘zı yerlerde şer‘î 
alımları vardır dimeğin eline hükm-i şerîf  verilüp Kılıç nâm kul mübâşir 
ta‘yîn olunmuşdı. Hâliyâ âmil-i mezbûr gelüp ba‘zı tevâbi‘i ile husûs-ı mezkûr 
görülmedi ve ba‘zı gabn-ı fâhiş husûsunda elimde fetvâm vardır ve tahvîl-i 
cedîdde ba‘zı harâcî levendlerden nâhiye-i mezbûrda esbâblar bırakdırılmışdı. 
Mâl gāib olmuş iken mezbûr karye halkı ve gayrılar yağma edip bel‘ eyle-
diler ve mukātaa‘aya dutduğum hâslarda ba‘zı hâric re‘âyâ sâkin olup öşür 
ve rusûm virmeyüp tütünselik taleb olundukda te‘allül ederler deyü bildirdi. 
İmdi gulâm-ı sultânî [ ] mübâşeretiyle fetvâ-yı şer‘iyye ve hükm-i sâbık 
mûcebince onat vechile dikkat ve ihtimâm birle teftîş edip bi-hasebi’ş-şer‘ 
ve’l-kānûn âmil-i mezbûrun her kimde hakkı zuhûr bulur ise borciçün tahsîl 
etdirip gulâ[m-ı] mezbûrla bu cânibe gönderesiz ve levendlerden bırakdırılan 
esbâbdan dahi mezkûr karye halkında ve gayrıda ne mikdâr nesne zâhir olur 
ise anı dahi tahsîl etdirip bile irsâl eyleyesiz ve hâs sınurunda oturup öşür ve 
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rusûm vermiyenlerün sene 950 Zilhiccesinin on yedisinden berü kānûn üzre 
tütünselik rusûmun aldırup aslâ te‘allül ve nizâ‘ etdirmeyesiz. Muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup arz eyleyesiz.
Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 80]

Tarhâniyât nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-ı ûlâda Belen nâhiyesinin yava ve beytü’l-mâl ve mâl-ı gāib ve mâl-ı 
mefkūduna âmil olan Veli gelüp Nâhiye-i mezbûrda levendlerden bırakdırılan 
ba‘zı esbâbları mâl-ı gāib iken nefs-i mezbûrede ve gayrıda ba‘zı kimesneler 
benümdür dimekle bilâ-sübût aldılar dedi. Gulâm-ı sultânî [ ] mübâşeretiyle 
dedüğü kimesneleri getürdüp aldukları esbâbları ihzâr etdirip kendülerin idü-
ğün sâbit edemezler ise fetvâ-yı şer‘iyye mûcebince bilâ-sübût alamazlar. Mâl-ı 
gāib içün gulâm-ı sultânî-i mezbûra teslîm edip bu cânibe gönderesiz.
Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Mîrâhûr Ali Ağa’ya ve Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ şehzâde-i civân-baht tâle bekāhü hazretlerinin emr-i şerîfleri şöyle oldu 
ki, Istabl-ı âmirede sarrâc ve sâyis ve deveci ve gayrı hademenin gedükler[i] 
mahlûl oldukda min-ba‘d pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olunmadın kimesneye 
verilmeye ve hâricden kimesneye tevcîh olunmayup ahûra hıdmet iden mülâ-
zimîne verile ve mâbeynde bir gedük mahlûl oldukda dîvân-ı âlide arz olunup 
mahlûl olduğu zamândan emr-i şerîf  olduğu târîhe değin kalan ulûfeleri ulûfe 
defterlerinde mukayyed buluna ve hem devecilere ri‘âyeten bir iki üç katar 
deve verilüp anlar dahi mübtedî şâkirde hıdmet etdirip develerün arpasın dahi 
noksân üzre verilüp ve kemâliyle hıdmet olunmamağla develere zarar müte-
retteb olurmuş. Min-ba‘d devecilere tekrâr katar verilmeye ve yarar deveciler 
bulunup anun gibilere verilüp mübtedî şâkirdleri katar verilmeye deyü emr-i 
şerîfleri oldu. Gerekdir ki, şehzâde-i civân-baht hazretlerinin emr-i şerîflerine 
imtisâl edip vech-i mezkûr üzre amel edesiz. Bir dürlü dahi etmeyesiz, inâd u 
muhâlefet olunur ise maslahat bir dürlü dahi olur. Âmil olmayup sonra tenbîh 
olunmadı dimeyesiz.
Tahrîren fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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İzmir kadısına tezkire yazıla ki

İzmir zindânında mahbûs olan Çakal Mustafa dutuldukda bir çapraz düğmelü 
mor iskarlat çukasın ve yan torbasıyla yüz yirmi akçasın ve şalvarın, dutanlar 
yağma eylemişler deyü istimâ‘ olunmağın gulâm-ı sultânî Baki Çavuş gönderil-
di. Vardukda bu husûsu defter ve teslîmâtla teftîş edip her kimde zâhir olur ise 
alup gulâm-ı mezbûr ile bu cânibe irsâl buyurasız.
Tahrîren fî 2 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Mîrâhûr Ali Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ Marmara kazâsından Manisa kilesiyle otuz kile tarhana ve otuz kile 
bulgur ve altmış kantar kızıl üzüm cem‘ olunmuşdur. Getürmek için kifâyet 
kadarı deve veresin.
Tahrîren fî 4 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 81]

Gördük kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Memi nâm kimesne kapuma âdem gönderüp bundan akdem Gördük’e 
tâbi‘ Balçalu ve Şarâbdâr nâm hâsları sene 950 Zilhiccesinin on yedisinden üç 
yıla Ali dutup sürerken Hızır nâm kimesne ziyâde edip tahvîl üzerinde âhar 
olup mezbûr Hızır beni teftîş edip üzerime üç bin yedi yüz akça zâhir olup ve 
bin akça dahi verüp [ ] ıslâh eyleyüp mâl-ı kefâletden ve gayrıdan min-ba‘d 
da‘vâm yokdur deyü elü[me] hüccet-i şer‘iyye verilmiş iken hâliyâ mezbûr Hızır 
ve emîn-i sânî ol hüccet-i şer‘iyyeye muhâlif  sulhu bozup zulm eylemek isterler, 
hayfdır deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda 
husamâyı berâber edip ve hakk üzre teftîş eyleyüp ve bunun elinde olan hüccete 
nazar edesiz. Mazmûnu muvâfık-ı şer‘ u kānûn [ ] alâ vechi’l-hasm sübût 
bulup mezbûrân emîn ve emîn-i sânî ve Ali Ca‘fer bundan evvel hüccet-i şer‘iy-
yeye muhâlif  ve mugāyir-i kānûn dahi akça taleb ederler ise hüccet-i şer‘iyyesin 
mukarrer dutup min-ba’d şer‘a ve kānûna muhâlif  nesne taleb etdirmeyüp alın-
mış ise gerü alıveresiz. Bunu tekrâr şikâyete gelmelü etmeyesiz. Hîn-i teftîşde 
tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız 
ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz deyü, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 2 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

M E T I N 305

www.tuba.gov.tr



Rumili ve Anadolu vilâyetleri kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ işbu dârendegân-ı fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân Hasan ve Süleyman ve Musa 
ve Mustafa ve İlyas nâm sayyâdlar fahrü’l-emâcid ve’l-ekârim şahincilerim 
ağası Mustafa zîde mecduhû tezkiresi mûcebince hâssa-i hümâyûnum içün bi-
rer yarar doğan getürmeğe mültezim oldukları sebebden buyurdum ki, hükm-i 
şerîfimle varduklarında mezbûrlar taht-ı kazânızda vahşî balabânlar ve sâir 
doğanlar şikâr edeler. Sancakbeğileri ve yerlerine duran âdemleri ve subaşıları 
ve gayrılar mezbûrlara ve sayd etdikleri vahşî doğanlara ve şikâr esbâblarına 
mâni‘ ve dâfi‘ olmayalar, dahl edenleri men‘ ve def‘ edesiz. Memnû‘ olmayanı 
ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz. Şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 3 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Rumili ve Anadolu vilâyetleri kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Rumili’nde emr-i pâdişâhî mûcebince matbah-ı âmirem içün satun 
alınacak altı bin re’s koyunun gelmesinin zamânı olmağın kulum ve kassâblar 
akça ile gönderildiler. Mezkûrlar akça ile her kangınızın taht-ı kazâsına dâhil 
olurlar ise gice ile konaklarda bekletdirip ve gündüz mahûf  ve derbend olan 
yerlerde yarar âdemler koşup bir kadılıkdan bir kadılığa ulaşdırasız. Nev’an 
zarar u ziyân gelmekden ve bu bahâne ile kimesneye zulm ve te‘addî olunup ve 
akçaları alınmakdan hazer edesiz ve sen ki Gelibolu kadısısın, zikr olan mikdâr 
koyundan resm-i geçid alınmamak içün sâbıkā hükm-i şerîf-i sultânî verilmiş-
dir, resm-i geçid aldırmayasız ve zikr olan koyunu getürmek içün gönderilen 
mezkûr kulumun ve kassâblarun ve hıdmetkârlarının atlarından resm-i geçid 
aldırmayasız. Şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 2 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 82]

Sebeb-i tahrîr yazıla ki

Hâliyâ akzâ kuzâti’l-müslimîn evlâ vülâti’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazli 
ve’l-yakīn mevlânâ Edremid kadısı zîde fazluhû kapuma mektûb gönderüp 
Nefs-i Lâzkıye ahâlîsi bi-esrihim meclis-i şer‘a hâzirûn olup kethudâmız olan 
Abdürrezzâk’dan şükrânımız yokdur. Birkaç yıldır kethudâlık eyledi, şimdiki 
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hâlde İbrahim nâm kimesne mesâlih-i müslimîn görüp ve narh ahvâline âlim 
fil-cümle emîn ve müstakīm kimesnedir. Mezbûr İbrahim’in kethudâlığına her 
vechile râzı ve irzâyuz, bize kethudâ taleb ederüz. Hem müslimânlara ve hem 
mâl-ı mîrî cânibine dahi nâfi‘ ve enfa‘dır, arz ediverin dedikleri sebebden müs-
limânlar ma‘rifetiyle mezkûr Abdürrezzâk kethudâlıkdan ref‘ olunup mezkûr 
İbrahim’e mezbûr kethudâlık tevcîh olunup arz olundu deyü bildirdüğü ecil-
den mezbûr İbrahim’i mevlânâ-yı müşârünileyh arzı mûcebince nefs-i mezkû-
reye Abdürrezzâk yerine kethudâ nasb edip bu berât-ı sa‘âdet-âyâtı verdim 
ve buyurdum ki, varup kethudâ olup şol ki, vezâyif-i hıdemât-ı kethudâlıkdır, 
bî-kusûr mü’eddî kıldıkdan sonra mezbûra kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmaya, 
dahl u ta‘arruz kılmaya ve evvelden kethudâ olanlar hıdmetleri mukābelesinde 
ne vechile olugelmiş ise bu dahi eyle ola. Şöyle bileler deyü.
Tahrîren fî 3 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

İzmir kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Kirizmen âmili olan Nasuh gelüp Musa nâm kimesne gāib oldukda 
yedinde kalan emlâk [u] esbâbı kānûn üzre mâl-ı gāib içün zabt olunup üç yüz 
akçaya verilmişdi. Hâliyâ iki yüz akça ziyâde ile kabûl eder kimesneler vardır 
deyü bildirdi. İmdi göresiz, bu bâbda gabn-ı fâhiş olup hâliyâ ziyâde ile kabûl 
eder kimesneler var ise ber-mûceb-i şer‘ u kānûn ziyâde ile tâlib olana veresiz.
Tahrîren fî 4 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Şeyhlü kadısına tezkire yazıla ki36

Hâliyâ anda yağ cem‘ine varan gulâm-ı sultânî Nasuh yağı getürüp vezn olun-
dukda tulumlar yağ içmeğin Osmânî vukıyye ile beşer buçuk vukıyye çıkup ve 
andan bir mikdâr dahi kesr gelüp mezbûr Nasuh’dan suâl olundukda tulumlar 
yağ konulmadan ol mikdâr vukıyye değil idi ve hem beş ay mikdârı mahzende 
durup kesr-i mahzen olmuşdur deyüp arzınızda yazılmağın üstüne varılmadı. İmdi 
gulâm-ı mezbûr vardukda tulumlara yağ konulmadan Osmânî vukıyye ile kaçar 
vukıyye idi ve yağ mahzene girdükden sonra bu cânibe gönderilinceğeye değin ne 
mikdâr kesr-i mahzen vâki‘ olmuşdur, yazup arz eyleylesin ki ana göre aşağa varıla.
Tahrîren fî 5 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

36 Hükmün üstüne “mükerrer-şüd” kaydı düşülmüştür.
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[s. 83]

Şeyhlü kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem taht-ı kazândan Osmânî vukıyye ile bin vukıyye sâdeyağ satun 
alup getürmek içün Nasuh nâm gulâm-ı sultânî hükm-i şerîf  ile ve akça ile gön-
derilüp Hükm-i şerîfin mazmûnunda bulunan yerlerden narh-ı rûzî üzre alup 
yağı tulumlara koyup ve kaç tulum olup ve bir tulum, yağ konulmadan vezinde 
ne mikdârdır ve her tuluma kaç vukıyye yağ koyulur ise ve yağ ile tulum ne 
kadar vukıyye olur ise defter edip imzâlayup ve kir[â] davarlarına yükletdirip ve 
yağ cem‘ olunan vukıyyeyi der-kîse edip mühürleyüp bile gönderesiz deyü emr 
olunmuşdı. Hâliyâ bu cânibe yağ gelüp vezn olundukda tulumlarıyla yağ dokuz 
yüz doksan yedi vukıyye gelüp arzında tulumların vezni hükm-i şerîf  mûcebin-
ce vech-i mezbûr üzre yazılmayup ve defter dahi gelmedüğü ecilden gulâm-ı 
mezbûr gönderildi. Vardukda gönderilen emr mûcebince kaç tulum yağdır ve 
bir tulumun yağ konulmadan darası nedir ve her tulumda ne mikdâr vukıyye-i 
Osmânî yağdır, mufassal defter edip ve yağ alınan taşın dahi der-kîse edip 
mühürleyüp bu cânibe gönderesiz ve hem hesâb edip ne mikdâr kesr yağ gelür 
ve kesr gelen kime tazmîn lâzım gelür, mektûbunla bu cânibe arz eyleyesiz ki, 
tazmîn oluna ve hem anda tekrâr satun alınan yağ kimden alınduğun göresiz 
ki hesâbınızda hatâ olup mektûbunuzda ziyâde yazılup bunda tazmînden ki-
mesneye zulm olmaya.
Tahrîren fî 5 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Akhisar za‘îmi Ca‘fer’e tezkire yazıla ki

Bundan akdem tezkire gönderilüp kızıl üzüm içün lâzım olan akçayı veresiz 
denilmişdi. Hâliyâ virmemişsiz. İmdi ta‘cîl ale’t-ta‘cîl veresiz ve illâ ırzına do-
kunulur gāfil olmayasız. Tenbîh olunmadı dimeyesiz.
Tahrîren fî [ ] Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Lazkiye kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i sâniyede kıstü’l-yevm îcâb iden mukāta‘ât âmillerinin vâki‘ 
olan kıstü’l-yevmlerinin tahsîli lâzım olmuşdur. İmdi sâbıkā tevzî‘ hükmüyle 
gönderilen Hemdem mübâşeretiyle ol hükm-i şerîfim mûcebince bir an ve bir 
sâ‘at te’hîr ve tevakkuf  etdirmeyüp mezkûrûn ummâlin tahvîl-i cedîdde lâzım 
olan kıstü’l-yevmlerin gulâm-ı mezbûra tahsîl etdirip zimmetlerinde bir akça 
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kodurmayasın. Ramazân’ın on beşine değin gönderesiz, ihmâl ve müsâhale 
etmeyesin ve etdirmeyesiz.

Tahrîren fî 9 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 84]

Bergama ve nevâhî-i Bergama kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Şahkulu nâm kimesne kapuma gelüp Dündarlu nâm hâs sınurunda 
bostanlık dimekle ma‘rûf  ba‘zı tapuya müstahıkk yerleri sâbıkā âmilden tapu-
ya alup sulak olmak sebebiyle zirâ‘ate kābil olmayup hâliyâ zirâ‘ate kābil olup 
zirâ‘at eylemek taleb etdüğümde mezkûr Dündarlu karyesi halkı bizüm mer‘â-
mızdur deyü zirâ‘ate mâni‘ olurlar. Ma‘a hâzâ mer‘a idüğüne elân hendekleri 
mukayyeddir ve mezkûr yerlerde karye halkının davarları yürümek sebebiyle 
kadîmden korunugelüp sazlığına dahi girüp zarar ederler deyü bildirdi. İmdi 
buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda husamâyı berâber edip 
onat vechile hakk üzre teftîş eyleyüp göresiz, fi’l-vâki‘ münâzi‘un-fîhâ olan yer-
ler karye halkının kadîmden mer‘ası olmayup zirâ‘at olunur yerleriken zirâ‘at 
eylemeğe mâni‘ oldukları ve hâssa sazlığa dahi zarar eyledükleri vâki‘ ise karye 
halkın men‘ u def‘ edip hilâf-ı şer‘ u kānûn dahl etdirmeyesiz. Hîn-i teftîşde 
tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız, 
memnû‘ olmayını ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz. Şöyle 
bilesiz deyü.

Tahrîren fî 5 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Bergama kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem ol cânibde perâkende mukāta‘ahânelerine âmil olan Makbûl 
Süleyman’ın hayli fazlası vardır denilip ve küfelâsı defteri Hızır Bali nâm 
yanında olup taleb olundukda evim ve esbâbımla ihrâk olundu deyü i‘lâm 
olundukda hüsn-i tedbîr ve ahsen vechile mezbûr nâibe buldurasız deyü size 
Nevâhî ve Tarhala kadılarına hükm-i şerîf  ile Ca‘fer nâm kul irsâl olunmuşdur. 
Hâliyâ mezbû[r] nâib gelüp mezbûr defter-i sahîh evim ve esbâbımla ihrâk 
olundu. Bana elbetde bul deyü hilâf-ı şer‘ te‘addî ederler deyü bildirdi. İmdi 
nâib-i mezbûra ol küfelâ defteri[ni] şer‘le buldurmak lâzım değil iken hilâf-ı 
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şer‘ teklîf  ve te‘addî etdirmeyüp men‘ ve def‘ etdiresiz. Bu bâbda nesnesin 
almışlar ise alıveresiz. Her kim memnû‘ olmaz ise yazup arz eyleyesiz ki, bunda 
getürdülüp bir vechile hakkından geline ki sâirlere mûcib-i ibret ve nasîhat ola.

Tahrîren fî 5 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Kerim nâm âmil gelüp Tahvîl-i ûlâda nâhiye-i mezbûrenin bâd-ı hevâ-
sın dutmuşdum. Tahvîl üzerimde tamâm oldu. Benden evvel âmil olanlarun 
hesâbları görülmedin baş âmil benden kıst taleb eder deyü bildirdi. İmdi anda 
havâle olan gulâm-ı sultânî [ ] mübâşeretiyle bunun tahvîlinde mübâşir olan-
ları getürdüp göresiz, zamânlarında kıstü’l-yevmleri makbûzlarından ziyâde 
ise kıstü’l-yevmlerin aldırasız. kıstü’l-yevmden fazlası var ise fazlaların dahi 
tahsîl edesiz.

Tahrîren fî 5 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 85]

Akhisar cânibinde olan hâslara havâle gönderilen gulâm-ı sultânî Ali’ye tezkire 
yazıla ki

Hâliyâ mezkûr hâslar emîni Ca‘fer gelüp üzüm ölçmesi ve sâir mîrî masraf  içün 
akça taleb ederler. Tevzî‘ akçasından aşağa varılmaz ise kādir değilim dedi. İmdi 
şimdiye değin tahvîl-i cedîd mahsûlünden verileni ve Ramazânın on beşine de-
ğin vâki‘ olan masrafî borcundan aşağa varasın ve geldüğünde ne asıl masrafdır 
ve ne temessükle verilmişdir kadıdan arz getürüp ve temessükleri bile getüresin.

Tahrîren fî 6 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Kazâ-i mezbûra tâbi‘ Arpalu nâm karyeden Turahan bin Mahmud nâm ki-
mesne gelüp Bozdağı nâhiyesinin yavası ve beytü’l-mâlı sene 953 Zilhiccesinin 
on yedinci gününden üç yıla varınca [ ] nâm kimesne uhdesinde altı bin 
üç yüz akçada iken hâliyâ mezkûr Turahan yedi yüz akça dahi ziyâde edip 
ce[m]‘an üç yılda yedi bin akçaya kabûl edip vüfûr-ı mâla kānûn üzre yarar 
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kefîller vereyin dedüğü ecilden [ ] gönderildi. Vardukda göresiz, dahi ziyâde 
ile kabûl eder kimesneler yoğise mezbûrun kānûn üzre yüz bin akçada yirmi 
bin akçalık yarar ve mâldâr yerlü ve yurdlu kefîllerin alup sebt-i sicill edip sûre-
tin imzâlayup bu cânibe gönderesiz ki, bunda mukāta‘a defterine kayd oluna. 
Ammâ alınan kefîller müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından yazılmış ve 
âhar âmile kefîl olmuş olmaya, ihtimâm edesiz.

Tahrîren fî 6 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Akhisar kadısına hüküm yazıla ki

Bundan akdem taht-ı kazânda Alacalar Nehri çeltükçilerine arpa ve yağ ve 
sisâm ve gayrı avârızât teklîf  olunmamak içün ellerinde hükümleri olmağın 
teklîf  etdirmeyesiz deyü ellerine bu âsitâneden dahi hükm-i şerîf  verilmişdi. 
Hâliyâ mezbûrlar bu cânibe gelüp ol hükm-i şerîfe muhâlif  [z]iyâde arpa ve 
sâir bunun emsâli nesneler teklîf  ederler deyü bildirdiler. İmdi pâdişâh âsitâne-
sinden dahi hükm-i cedîd vârid olup Saruhan sancağında vâki‘ olan kürekçile-
re bunun emsâli avârızât teklîf  olunmaya deyü emr olunmuşdur. Mezbûrlara 
pâdişâh emrine muhâlif  ve ellerinde mevcûd olan hükümlerine mugāyir nesne 
teklîf  etmeyüp ve etdirmeyesiz, âhar yerlerden tedârük edesiz, bunları tekrâr 
şikâyete gelmelü etmeyesiz. Şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 6 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Mande emîni Mehmed’e tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda âmil olan Seydi Ali nâm kimesnenin işbu dârende-i tezkire Kara 
Ali ile bunda görülecek hesâbı vardır. Mezbûr Seydi Ali’i şartlayup mezbûr 
Kara Ali ile ta‘cîl berâber gönderesiz, bir an eğlendirmeyesiz.

Tahrîren fî 7 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 86]

Tire kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ nefs-i mezbûre niyâbetine âmil olan Veli kapuma gelüp niyâbet-i mez-
bûru mevlânâ Ramazan nâm kimesne ile ibtidâ-i târîhden ber-vech-i iştirâk 
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tasarruf  edip sene üzerimizde tamâm olup kıstü’l-yevmden üzerimizde on 
dört bin akça kesr gelüp mezbûr Ramazan fevt olup meblağ-ı mezbûr benüm 
rızkımdan alındı. Ben dahi mezbûr zimmetime lâzım olan kazıyyeyi maktûl-i 
mezbûrun vârislerine intikāl iden rızkından tahsîl olunmasın taleb ederin deyü 
bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda mezbûr Ramazan bu-
nunla ibtidâdan şerîk olup sene üzerlerinde tamâm olup ba‘dehû fevt olup 
andan alınacak kıstü’l-yevm bundan alınmış ise ki zâhir ola, bunun hakkın 
şer‘le müteveffâ-yı mezbûrun vârislerine intikāl iden muhallefâtından alıvere-
siz. Tekrâr şikâyete gelmelü eylemeyesiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve 
şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz. Şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 6 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Kâğıd emînine tezkire yazıla ki

Kazâ-i Gördes’de 954 Şa‘bânının evâilinde hüküm ihrâc iden Nasûh nâm ki-
mesne ve Alaşehir’den târîh-i mezbûrda hüküm ihrâc iden Saltık nâm kimesne 
ve kazâ-i Adala ve Alaşehir’de sene 954 Şa‘bânının evâhirinde hüküm ihrâc iden 
Âsûde nâm kimesne ve târîh-i mezkûrda kazâ-i Gördes’de hüküm ihrâc iden 
Safiye nâm hâtûn ve kazâ-i Adala ve Gördes’de ve Gördük’den Nasûh ve kazâ-i 
Çeşme’den [ ] nâm hâtûn fakīru’l-hâl olmağın hükümlerinin resimleri afv olun-
du. Mezkû[r]lara hükümlerin verüp resimlerin taleb etmeyesiz ve defterinize kayd 
edesiz ve bu tezkireyi zabt edip vakt-i hesâbda mahsûb etdiresiz. Sahh. Sahh.
Tahrîren fî 7 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

An-yed-i Ali Silâhdâr, hîş-i Mustafa, ağa-i silâhdârân.

Birgi kadısına ve anda Hâslar emîni Mehmed’e tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa-i hümâyûn içün [ ] kantâr nardenk hâcet ve lâzım olmağın 
gulâm-ı sultânî [ ] gönderildi. Vardukda siz ki kadısız, bilâ te’hîr ol cânib-
de bulunan yerlerden ol mikdâr nardengi ta‘cîl tedârük edip narh-ı rûzî üzre 
alup kirâ davarlarına tahmîl etdirip bu cânibe gönderesiz ve sen ki za‘îmsin 
nardenk bahâsiçün lâzım olan akçayı kadıya teslîm edip ve siz ki kadısız, alup 
kendü elünüz ile sâhiblerine verüp kimesnenin bir akça ve bir habbesi ketm 
olunmaya ve etdirmeyesiz ve nardengin bahâsın ve kirâsın yazup bildiresiz. Bu 
maslahat[ı] mühim bilüp te’hîr etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 7 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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Vech-i mezbûr üzre Nif  kadısına ve anda hâslar za‘îmi Arslan’a bir tezkire 
yazıla ki.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa katırlar içün bin altı yüz garâr saman hâcet ve lâzım olmağın 
[ ] gönderildi. Vardukda taht-ı kazânda bulunan yerlerden ol mikdâr garâr 
samanı ta‘cîl tedârük etdirip olugelen âdet-i kadîme üzre sâhibleriyle göndere-
siz ki getürüp bunda Istabl-ı âmireye teslîm edip âdet üzre akçaların alalar. Bu 
maslahat mühimdir, te’hîr etdirmeyesiz.

Tahrîren fî 7 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 87]

Arpa emînine ve kâtibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ çakırcılardan Ca‘fer bin Veli ve Mustafa bin İlyas ve Seydi Ahmed bin 
Piri nâm kimesneler kış hıdmetine konulmuşlardır deyü ağaları cânibinden 
mühürlü tezkire geldi. İmdi mezbûrlara âdet-i kadîme üzre sene 954. Ağus-
tos’unun on beşinden nevrû[z] evveline değin kış âdetin verüp ve defterinize 
kayd edesiz.

Tahrîren fî 7 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Cebecibaşıya tezkire yazıla ki

Hâliyâ sekbânlara otuz vukıyye güherçileyi verüp ve defterinize kayd edesiz.

Tahrîren fî 6 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

İzmir kadısına hüküm yazıla ki

Nefs-i mezbûre za‘îmi olan kulum Mehmed zîde kadruhû südde-i sa‘âdetime 
gelüp Nefs-i mezbûre niyâbetin ve bâc-ı bâzârın tevâbi‘iyle mukāta‘aya dutan 
Mustafa ve Hamza ve Yusuf  üzerlerinde [iken] mukāta‘a-i mezbûru ziyâde 
etdirmişdim. Mezbûrlar ‘senevî mahsûldür’ deyü olugelen kānûn-ı kadîm üzre 
kıstü’l-yevm virmekde te‘allül ederler deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i 
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şerîfim ile mezbûr kulum [ ] vardukda göresiz, mezbûrân Hamza ve İbrahim 
mukāta‘a-i mezbûru niceye dutup ve ne kadar zamân mübâşir olmuşlar ise 
olugelen kānûn-ı kadîm üzre senevî mahsûlün yerlü yerinden hesâbın gör-
dürüp andan mâ‘adâ bâd-ı hevânın kıstü’l-yevmden fazlaları var ise anı dahi 
tahsîl etdiresiz. Şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 7 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Adala kazâsında hâslar emîni olan Hacı Ya‘kub’a tezkire yazıla ki

Bundan akdem hükm-i şerîf  gönderilüp pâdişâh cânibine medyûn âmilleri 
nâzır-ı emvâl-i sultânî Birgi efendisine iledüp hesâbın verdiresiz deyü emr 
olunmuş iken Paşa Bali nâm medyûn âmili iledeyim deyüp ba‘de iletmeyüp 
emr-i şerîfe muhâlif  te‘allül eylemişsiz. İmdi bundan kul gönderilüp getürdüp 
hakāret olunman mukarrer olmuşdu. Lâkin ba‘zı devletlü düşüp bu def‘a dahi 
işâret olunmasın denildiği ecilden işbu tezkire gönderildi. Eyle olsa müşârüni-
leyhin mektûbuyla âdemleri ve hisâr-erleri vardukda âmil-i mezbûrun zimme-
tine lâzım olan mâl-ı mîrîyi meclis-i şer‘de teslîm edip te‘allül eder ise kayd u 
bendile kendüsün gönderesiz ve illâ te‘allül edecek olursan bunda getürdülüp 
hakāret ve siyâset olunmağı mukarrer bilesiz ve min-ba‘d pâdişâh-ı âlem-
penâh cânibine medyûn âmile mukāta‘a virmeyesiz. Şöyle bilesiz.
Tahrîren fî 7 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 88]

Lazkıye kadısına tezkire yazıla ki

Balaran âmili olan Seydi Ali gelüp Ba‘zı sipâhlar Balaran suyuyla sulanu ge-
len sisâmlarun ve bağ ve bağçeler ve yoncalıklarının âdet-i kadîme üzre sâir 
müslimânlardan alıgeldüğümüz üzre su hakkın virmeyüp ve benüm ma‘rife-
tim olmadan sisâm çeçlerin kaldırırlar, teftîş olunup görülmesin taleb ederin 
deyü bildirdi. İmdi vardukda mezbûrun tahvîlinde sipâhlarun Balaran suyuyla 
sulanan sisâmlarının ve bağ ve bağçe ve yoncalıklarının âdet-i kadîme üzre 
su hakların gulâm-ı mezbûra âmilin borciçün aldırup ve min-ba‘d âmil ma‘ri-
fetsiz sipâhlara sisâm hüccetin getürtmeyesiz. Her kim eslemez ise isimleri ve 
resimleriyle yazup bildiresiz ki tedârükü görüle.
Tahrîren fî 8 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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Bozdoğan kadısına ve anda hâslar emîni kuluma tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda hâslar âmillerinden İlyas gelüp Emînim olan Doymuş Çavuş otuz 
bin akça taleb edip mevcûd olan terekeyi değerin değmeze satdırmak ister. 
Bâ-vücûd bir mikdâr durmağla tereke ziyâde bahâya çıkmak ihtimâli vardır 
ve hem ol mikdâr akçayı şimdi bulmağa kādir değilim. Bir mikdârın bekledip 
mâ‘adâsın dahi düşdükce kabz eyleyin deyü bildirdi. İmdi hükm-i şerîfde dahi 
hüsn-i tedbîr ve ahsen vechile tedârük edesiz deyü emr olunmuşdu. Gerekdir 
ki, hüsn-i tedbîr edip gallâtı şimdi satdırmayup mümkin oldukça âmile akça 
buldurup ve sen ki Doymuş Çavuş’sun, sen dahi buluverüp maslahat tamâm 
eyleyesiz. Âmilleri ta‘mîd ve tazyîk eyleyesiz. Asıl maslahat-güzârlara ma‘lûm 
olur. Şöylece bilesiz.

Tahrîren fî 8 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Tahvîl-i sâbıkdan ba‘zı ummâl zimmetlerinde bâkī kalmağın defter olunup 
gulâm-ı sultânî [ ] ile gönderildi. Vardukda defter mûcebince ummâlin rızık-
larından ve emlâk ve esbâblarından, vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl 
etdiresiz, âciz olanları kayd u bend ile gönderesiz.

Tahrîren fî 8 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Balya kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Ali nâm kimesne kapuma gelüp mukāta‘ahânelerinden olup eyle olsa 
emîn olan Veli ve âmilleri on on beş nefer kimesne ile gelüp üzerimize gelüp 
râyegân yem ve yemek buldurup ve bundan mâ‘adâ kānûn üzre verdiğimiz 
rüsûmdan ziyâde emîn ve kâtib ağırlık ve hıdmetkâr akçası deyü akçalarımız 
alup zulümler ve te‘addîler ederler, hayfdır deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, 
hükm-i şerîfim vardukda göresin, kazıyye dedüğü gibi ise men‘ ve def‘ edip 
zulmen ve bilâ-rızâ evlerine kondurmayup ve râyegân yemlerin ve yemeklerin 
ve kānûndan ziyâde bir akça ve bir habbelerin aldırmayasız, almışlar ise ve 
alurlar ise alıverüp memnû‘ ilâ âhirih.

Tahrîren fî 8 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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[s. 89]

Marmara kadısına ve mukāta‘ahânelerinin ba‘zı pârelerine emîn olan gulâm-ı 
sultânî Veli’ye tezkire yazıla ki

İşbu dârendegân-ı tezkire Nasûh ve Mustafa yedinden Adala pâresine dört 
bin beş yüz akça ziyâde eylemişlerdi. Hâliyâ mezbûr Nasûh gelüp Emîn Veli 
kefîllerim kabûl etmeyüp ziyâde etdüğüm akçayı talep eder dedi. İmdi siz ki 
kadısız, mezbûrun kefîli kabûl olmayıcak etdüğü ziyâdeyi talep etdirmeyesiz 
ve sen ki emînsin, talep eylemeyesin. Hilâf-ı şer‘ u kānûn nedir şöylece bilesiz.
Tahrîren fî 8 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Lâzkıye kadısına hüküm yazıla ki

Bundan akdem anda nevâhî hâslarına nâzır ve emîn olan Hayreddin’in ve 
Üveys’in ve âmillerinin tahvîl-i evvelinden kalan bâkīlerinin defter olunup 
kulum Ali ile gönderilüp işbu sene 954 Şa‘bânının gāyetine değin tahsîl etdirip 
gönderesiz deyü emr eylemişdim. Cüz’î akça irsâl olunup hâliyâ mezbûr kulum 
Ali dahi gelüp suâl olundukda ummâl zimmetinde cüz’î akça olup küllîsi nâzır 
ve emîn zimmetlerindedir deyü bildirmeğin buyurdum ki, hükm-i şerîfimle 
mezbûr kulum [ ] vardukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr ve tevakkuf  eylemeyüp 
nâzır-ı mezbûru ve emîn kulumu ve âmillerin bir yere cem‘ edip ve gönderilen 
bâkī defterine ve sicillâta nazar edesiz. Tahvîl-i sâbık bâkīsinden ummâl zim-
metlerinde ne kadar akça var ise ve ummâlden gayrı nâzır ve emîn üzerlerinde 
dahi ne kadar bâkī kalur ise ma‘lûm idinüp ve ale’l-infirâd defter edip imzâ-
layup mezbûr kulum eline verüp ba‘de âmillerinin bâkīların rızıklarından ve 
emlâk ve esbâblarından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından bilâ-te’hîr tahsîl 
etdirip ve nâzır ve emîn zimmetlerine lâzım geleni dahi kendülerden taleb edip 
te‘allül ederler ise mecâl virmeyüp mezbûr kuluma der-zencîr etdirip rızıkla-
rından ve esbâblarından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından te’hîr etdirmeyüp 
tahsîl etdirip nâzırda ve emînde ve âmilde sene-i mezbûre Ramazânının gā-
yetine değin bir akça ve bir habbe komayasız. Âciz olurlar ise kayd u bend ile 
kapuma gönderesiz. Bu husûsu ziyâde mühim bilüp tekrâr hüküm-i şerîfim 
varmağa muhtâc eylemeyesiz. Şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 8 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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[s. 90]

Nif  kadısına hüküm yazıla ki

Bundan akdem taht-ı kazânda vâki‘ olan piyâde tâifesi kapuma âdem gönde-
rüp yayalık toprağımızda yürüyen davarlarımızdan deştibâniye âmili deştibânî 
rusûmun taleb eder deyü bildirüp bu bâbda dergâh-ı mu‘allâdan verilmiş 
hükm-i şerîf  ibrâz eyledükleri ecilden ellerine hükm-i şerîfim verilmişdi. Hâ-
liyâ mezbûrlar gerü kapuma âdem gönderüp ve emîn olan Arslan ve âmil ol 
hükümlere muhâlif  bizden deştibâniye taleb ederler deyü bildirdiler. İmdi der-
gâh-ı mu‘allâdan verilen hükm-i şerîfe nazar olundukda, piyâdelik yerlerinin 
sınuru içinde yürüyen davarlarından deştibâniye taleb eder ise men‘ edesiz 
deyü emr olunmağın buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda ol hükm-i şerîf  
mûcebince amel edip taht-ı kazânda piyâde tâifesinin piyâdelik yerleri içinde 
yürüyen davarlarından deştibâniye taleb etdirmeyesiz, memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz. Ammâ mezkûr piyâdele-
rin davarları sâir müslimânların terekelerine girüp zarar u ziyân etdikde âdet 
üzre deştibânî rusûmun aldırasız. Şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 8 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Bergama ve Nevâhî-i Bergama kadılarına tezkire yazıla ki

Sâbıkā anda mukāta‘ahânelerinin bâd-ı hevâsına âmil olan Makbûl Süley-
man’ın kıstü’l-yevminden fazlası vardır deyü i‘lâm olunmağın teftîş olunmak 
içün defa‘âtle hükümler ve tezkireler verilmişdi. Nesne zuhûr bulmayup ve 
âmil-i mezbûrun kıstü’l-yevmî bi’t-tamâm hazîneye teslîm olunup mücerred 
vârisleri müte’ezzilerin gamzıyla ta‘mîd ve tazyîk olunup zulm-i tâm ve hayf-ı 
tamâm olduğu bu âsitânede ma‘lûm olmuşdur. İmdi mezbûr Süleyman’ın 
fazlası husûsu min-ba‘d aslâ ve kat‘â istimâ‘ etmeyüp ve teftîş içün gönderilen 
hükümleri ve tezkireleri varan kullar ellerinden alup der-kîse edip mühürleyüp 
bu cânibe gönderesiz. Eslemeyenleri isimleri ve resimleriyle yazup bildiresiz.
Tahrîren fî 8 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Tire za‘îmi Seydi’ye tezkire yazıla ki

Bundan akdem Nevâhî-i Lâzkıye za‘îmi olduğun zamânda yağhâne sermâ-
yesiyçün nefs-i mezbûre za‘îmi Çaşnigîr Hızır yedinden dokuz bin ve kâtib 
İsmail yedinden bin akça kabz eyleyüp senden taleb olundukda sonradan nefs-i 
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mezbûreye za‘îm olan Mustafa Çavuş’a dokuz bin akça virdüm deyü cevâb ey-
lemişdin. Hâliyâ mezkûr Mustafa Çavuş bunda gelüp taleb ve suâl olundukda 
akça almadım deyü cevâb virmeğin gulâm-ı sultânî [ ] gönderildi. Vardukda 
meblağ-ı mezbûr dokuz bin akçayı gulâm-ı mezkûra teslîm edip ta‘cîl bu câni-
be gönderesiz ve eğer noksanın var ise mezkûr Mustafa bunda iken ta‘cîl gelüp 
söyleşesin ve illâ sonra senden alınur. Şöyle bilesiz, tenbîh olunmadı dimeyesiz.
Tahrîren fî 9 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 91]

Nif  kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ mektûb gönderüp İhzâriye âmili olan dîvâne Hüseyin’in mâl-ı mîrîye 
nice def‘a sa‘yi ve kifâyesi olmuş iken ba‘zı kimesneler âmil Bozca tahrîki ile 
şikâyet edip on, on beş yıldan berü vâki‘ olan husûslar içün hükm-i şerîf  alup 
bi’l-fi‘il hükm-i şerîf  ile gelen Mehmed nâm kulun habsde olup mukāta‘ât 
âmilleri bu husûsa cümleten münkir olmuşlardır. Geçen ümerâ zamânlarında 
yenmiş cerîmeler teftîş olunmalu olucak min-ba‘d mukāta‘a iltizâmına teveccüh 
ederüz derler. Ammâ hîn-i teftîşde vâki‘ olup şer‘le müteveccih olanı görürüz ve 
şikâyet edenlerin ekseri şehzâde-i civân-baht hazretleri zamânında olmuş değil-
dir derler, zamân-ı sâbıkda vâki‘ olan şikâyet ma‘lûmunuz olmamışdır, ola deyü 
ana binâ’en arz olundu deyü bildirmişsiz. Eyle olsa ol hükm-i şerîfde şer‘le ve 
kānûnla görülmek emr olunmuşdur. İmdi bu bâbda mübâşir olan Hüseyin Ça-
vuş cânibinden varan mezkûr Mehmed mübâşeretiyle mevlânâ Manisa kadısı 
cânibinden varan nâib ile mezbûr âmil Hüseyin’i yarar kefîllere verüp ve ba‘de 
hasımları ile berâber edip ol hükm-i şerîf  mûcebince teftîş edip şer‘le ve kānûnla 
görülmeğe kābiliyet olmayanı hâli üzere ibkā edesiz. Şer‘a ve kānûna muhâlif  iş 
etdirmeyesiz. Memnû‘ olmayanları mevlaya-yı mezbûr nâibiyle ma‘an mufassal 
arz eyleyesiz. Ve hem bir kazıyyeyi dahi [ ] istimâ‘ edüp şöyledir deyü arz 
eylemeyüp şer‘le sübût bulduğuna göre mufassalca ikiniz arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 8 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Lâzkıye kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Abdürrezzâk [nâm] kimesne kapuma gelüp berâtla şeyhi olduğum Ahi 
Tuman zâviyesinin vakıf  toprağında Büyük Köy nâm hâssa karye re‘âyâsın 
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sâkin olup zirâ‘at etmeyenlerden [ ] olan nüviştenin ve seyyibelerinin vakıf  
yerde vâki‘ olan resm-i arûsânelerin mezkûr hâs karye âmilleri alup ve mezkûr 
vakıf  yerde vâki‘ olan bağlar harâcına ve gayrı mahsûlâta dahi dahl ederler 
deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda göresiz, kazıyye 
arz olunduğu gibi ise mezkûr hâslarım re‘âyâsının sâkin olup zirâ‘at olmayup 
öşür ve rusûm virmeyenlerin resm-i nüvişteliklerine ve vakıf  yerde vâki‘ olan 
seyyibelerin resm-i arûsânelerine ve bağların harâcına ve sâir mahsûlâtına 
hâslarım âmilleri dahl eyledükleri vâki‘ ise men‘ u def‘ edip hilâf-ı şer‘ u kānûn 
ve mugāyir-i defter dahl etdirmeyesiz. Bu bâbda vakfa âid mahsûlden nesne 
almışlar ise hüküm edip alıveresiz ve mezbûr Abdürrezzâk arz-ı hâl edip sâbık 
şeyh olan Mustafa’da [ ] var dedi. Anı dahi hakk üzre teftîş edip şer‘le lâzım 
geleni yerine koyasın, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ilâ âhir.

Tahrîren fî 9 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 92]

Nif  kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda mukāta‘ât âmillerinden müteveffâ Yusuf  ve dîvâne Hüseyin ve 
Osman âdem gönderüp dutduğumuz mukāta‘aları emîn Arslan, yanından 
birer mikdâr akça öğündül ile ziyâde edüp ve öğdülün deyni içün za‘îm-i mez-
bûra fetvâ-i şer‘le devr edip teslîm eylemişdik. Hâliyâ nizâ‘ eder dediler. İmdi 
göresiz, kazıyye dedikleri gibi olup emîn-i mezbûr kendü yanından öğündüllük 
virmek şartıyla mezbûrân âmillere anda ziyâde etdürüp deynleri içün devir ve 
teslîm eylemişler iken şimdi nizâ‘ eder ise bî-vech nizâ‘ etdirmeyüp emîn ya-
nından virdüğü öğündülünü âmillerden aldırmayasız, dâyinlendiresin. Ammâ 
mâl-ı mîrîden aşağa varılmaya, emînden alına.

Tahrîren fî 9 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem mukāta‘ahânelerinin Yunddağ pâresin mukāta‘aya dutan 
müteveffâ Ma‘cun Mehmed Bey’in kıstından üç bin beş yüz akça deyni olup 
kendünün rızkı kalmayup kefîl bi’l-mâllarından taleb olundukda kefîlleri 
müteveffâ-yı mezbûrun üveyi oğlu Ali Bali ve Hüseyin’de rızkı vardır dediler. 
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İmdi gulâm-ı sultânî [ ] mübâşeretiyle göresiz, müteveffâ-yı mezbûrun oğlu 
Bali’de ve Hüseyin’de rızkı zâhir olur ise deyniçün tahsîl etdiresiz, vefâ eylemez 
ise veya cüz’ü zâhir olur ise kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdiresiz.

Tahrîren fî 9 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Nefs-i mezbûreye tâbi‘ Cebel-i Manisa’da ba‘zı piyâdelerin ve gayrının kovan-
ları yazılmayup olugelen kānûn-ı kadîm üzre her hımlda bir akça yazılacağı ta-
leb olundukda te‘allül ederlermiş. İmdi fahrü’l-akrân ve’l-emsâl şehir nâzırı ve 
za‘îmi Mustafa Çavuş mübâşeretiyle göresiz. Bu bâbda mîrîye âid olan yazıla, 
hakkın müteveccih olanlardan olugelen kānûn-ı kadîm üzre aldırup kimesne[-
ye] olugelmişe muhâlif  inâd u muhâlefet etdirmeyesiz, temerrüd edenleri ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup arz eyleyesiz.

Tahrîren fî 9 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Turudlu’nun bu senede vâki‘ olan bakıyyesin mukāta‘aya dutan ummâlin her 
niceye dutmuşlar ise kıstların havâle olan gulâm-ı sultânî Hasan Çavuş mübâ-
şeretiyle tahsîl etdiresiz ve kıstü’l-yevmden fazlaları vardır deyü istimâ‘ olundu. 
Yerlü yerinden teftîş edip fazlaları var ise [silik] dahi tahsîl etdiresiz.

Tahrîren fî 9 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 93]

Ayazmend kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Ramazân nâm kimesne kapuma gelüp Hamza Beğ evkāfı nâm vakıf  
ra‘iyyeti oğlu olup rusûm-ı âdiyesin sâl be-sâl evkāf-ı mezbûre zâbitlerine 
verüp edâ ederim. Eyle olsa Arablar tâifesiyle Yağıbey nâm karyede sâkin ol-
mağla Arablar emîni ve âmilleri ‘haymanasın’ deyü benden tekrâr rusûm taleb 
edip te‘addî ederler, hayfdır deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim 
vardukda göresiz, fî’l-vâki‘ mezbûr defter-i cedîde vakf-ı mezbûr ra‘iyyeti oğlu 
olup hâssa arablarım tâifesinden ve oğullarından değil ise arablarım emîn ve 
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âmillerin men‘ u def‘ edip hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter dahl etdirme-
yüp ve nesnesin aldırmayasız, alınmış ise alıverüp bunu tekrâr şikâyete gelmelü 
etmeyesiz. Memnû‘ olmayanları isimleri ve resimleri ile yazup kapuma arz 
eyleyesiz. Şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 10 Ramazân sene 954.

Tarhala kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Tarhala’da vâki‘ olan hâssa yağhâneye emîn olan Ferruh gelüp Hâsıl 
olan sisâm ve yağ husûsunda olugeldüğü üzre yasağ olunmamağla yağhâne 
mahsûlüne zarar müteretteb olur. Ve benüm âhar hâslarda maslahatım olup 
kendü cânibimden âdem gönderdiğimde inâd ederler deyü bildirdi. İmdi 
emîn-i mezbûr cânibinden mektûbla âdemisi [ ] vardukda olugelen kānûn-ı 
kadîm üzre yasağ etdirip mezkûr yağhâne örüsünden hârice sisâm satdırma-
yup ve aldırmayasız ve mezkûr örüden hâric yağhâneler yağı bey‘ etdirmeye-
siz. Hâsıl olan sisâmı kānûn-ı kadîm üzre hâssa yağhâne içün aldırasız. Yasağa 
muhâlif  hârice sisâm satanların ve alanların ve hâric yağhâneler yağın bey‘ 
edenlerin sisâmların ve yağların kānûn-ı kadîm üzre yağhâne içün girift etdire-
siz ve kadîmden sisâm zirâ‘at edenlere olugeldüğü üzre lâzım olan sisâmı bi’t-
tamâm zirâ‘at etdiresiz te‘allül etdirmeyesiz. Her kim olugelen kānûn-ı kadîme 
muhâlif  inâd u muhâlefet eder ise isimleriyle yazup arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 10 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Nif  kadısına tezkire yazıla ki

Taht-ı kazânda vâki‘ olan piyâdeler çiftliklerinde vâki‘ olan deştibâniyeye dahl 
olunmamak üzre ellerine hükm-i şerîf  verilmişdi. Eyle olsa livâ-i mezbûrda 
ve Aydın’da ve Menteşe’de ba‘zı hâsların deştibâniyesi havâss-ı hümâyûndan 
olmağın nâzır-ı emvâl mevlânâ Birgi kadısı dergâh-ı mu‘allâya arz eylemişdir, 
cevâb gelinceye değin piyâdeler çiftliklerinde vâki‘ olan deştibâniyeyi müfre-
dâtla defter etdiresiz. Pâdişâh-ı âlem-penâh âsitânesinden ol dahi ne vechile 
olur ise anınla amel oluna.
Tahrîren fî 11 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

M E T I N 321

www.tuba.gov.tr



[s. 94]

Tire kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Kona yağhânesine emîn olan kulum Mehmed zîde kadruhû kapuma 
gelüp Mezkûr yağhâne örüsünde hâsıl olan sisâm yasağı ve yağ tarh eylemek 
içün hükm-i şerîfim taleb eylemeğin kulum [ ] gönderildi. Buyurdum ki, 
hükm-i şerîfim vardukda mezbûr kulum olugelen kānûn-ı kadîm üzre sisâm 
yasakçılığın etdirip mezkûr yağhânem örüsünden hârice sisâm satdırmayup 
ve aldırmayasız ve mezkûr örüde hâric yağhâneler yağın bey‘ etdirmeyesiz. 
Hâsıl olan sisâmı kānûn-ı kadîm üzre yağhânem içün aldırasız. Yasağa muhâlif  
hârice sisâm satanların ve alanların ve hâric yağhâneler yağın bey‘ edenlerin 
sisâmların ve yağların kānûn-ı kadîm üzre yağhânem içün girift etdiresin ve 
mezkûr yağhânede min-ba‘d kaç nevbet sıkılup ve her sıkımda ne kadar yağ 
hâsıl olur ise ve örüde hâsıl olan sisâmdan yağhânem içün ne kadar alınup ve 
niceye alınur ise ve sâir muhâlef[et] edenlerden kānûn-ı kadîm üzre ne mikdâr 
sisâm ve yağların alınur ise mezbûr kuluma müfredâtla defter etdirip defterden 
hâric nesne kodurmayasız ve özür söylemiş olmayup kadîmden sisâm zirâ‘at 
edenlere olugeldüğü üzre lâzım olan sisâmı bi’t-tamâm zirâ‘at etdiresin, te‘allül 
etdirmeyesiz. Her kim olugelen kānûn-ı kadîm ve âdete muhâlefet eder ise 
isimleri ve resimleriyle yazup kapuma arz eyleyesiz. Şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 10 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Arpa emînine ve kâtibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ şahincilerden Ali ve Yahya ve Osman ve Mahmud ve Mehmed nâm 
kimesneler kış hıdmetine konulmuşlardır deyü ağaları mühürlü tezkire gönder-
mişdir. İmdi mezbûrlara âdet-i kadîme üzre Ağustos’un on beşine ve nevrûz 
evveline değin vâki‘ olan kış âdetin verüp ve defterinize kayd edesiz.

Tahrîren fî 10 Ramazân sene 954.

Mîrâhûr Ali Ağa’ya tezkire yazıla ki

Arabacılardan Manisa kazâsının tevzî‘ arpasın sürmeğe giden Nasuh’un bâr-
gîri durmuş, bir yarar bârgîr verüp ol bârgîri alasız.

Tahrîren fî 12 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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[s. 95]

Birgi kadısına tezkire yazıla ki

Taht-ı kazânda vâki‘ olan hâslarımuz âmillerinden işbu dârende-i tezkire Sâlih 
ve Ali ve Nesimi nâm iş erleri gelüp mübâşir olduğumuz mukāta‘aya bizden 
evvel tahvîlimizde mübâşir olan Hasan ve Mirzâ ve Yusuf  ve Mehmed bin Bali 
ve ba‘zı ayak âmilleri hesâbları görülmedi, hesâbları görülmesin taleb ederiz 
deyü bildirdiler. İmdi anda hâslarımız emîni Ali vardukda mezkûrûn âmilleri 
meclis-i şer‘a ihzâr edip bir def‘a şer‘le görülmeyen hesâbların ber-mûceb-i 
şer‘ u kānûn teftîş edip şübhe olan mevâddı yerlü yerinden tetebbu‘ edesiz. 
Mezkûrların uhdesinde ne mikdâr nesne zâhir olur ise alıveresiz. Bir def‘a fasl 
edip tekrâr hükm-i şerîf  ve tezkire varmağa muhtâc etmeyesiz.
Tahrîren fî 11 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Manisa ve Nif  kadılarına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Kara nâm âmil gelüp Tahvîl-i ûlâda nefs-i mezbûre niyâbetine âmil 
Bozca ile şerîk olmuşdum. Zamânımızda za‘îm olan Ahmed Çavuş mezbûr 
şerîkim Bozca’ya ber-vech-i sulh bin sekiz yüz akça verüp bana virmedi deyü 
bildirdi. İmdi mezbûrun dedüğü husûsu hakk üzre teftîş edip göresiz, fi’l-vâki‘ 
mezbûr Ahmed Çavuş bunun şerîki Bozca’ya ber-vech-i sulh ol mikdâr akça 
verüp bunun dahi hakkı zâhir olur ise ve yâhûd ol bin sekiz yüz akçanın şer‘le 
ve kānûnla nısfı bunun deynine geçmek lâzım ise şer‘le ve kānûnla lâzım geleni 
yerine koyasız. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer 
edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız.
Tahrîren fî 11 Ramazân sene 954.

Manisa ve Nif  kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ kazâ-i Nif ’de deştibânî mukāta‘asına âmil olan Hoca Bali nâm kimesne 
kapuma gelüp Turmuş ve Veli ve Sâfî ve Ca‘fer ve Mahmud ve Seydi Ahmed 
nâm kimesneler gice ile evim üzerine gelüp bir levendim ok ile urup helâk 
eylediler, hayfdır deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle [ ] var-
dukda bu kazıyye bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmamış ise mahall-i hâdisede 
husamâyı berâber edip hakk üzre teftîş eyleyüp göresiz, kazıyye dedüğü gibi 
ise ki sâbit ola, şer‘le [lazım] geleni yerine koyasın. Hîn-i teftîşde tezvîrden 
ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız, muhtâc-ı 
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arz kazıyyeyi yazup (ve kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyüp memnû‘ 
olmayanı sahh sahh sahh sahh)37 kapuma arz eyleyesiz. Şöyle bilesiz deyü.
11 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 96]

Manisa ve Akhisar kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Ali ve Bünyad nâm kimesneler ve Ferdi nâm Arab kapuma gelüp bir bir 
çift arı yundum sirka olundu deyü bizi mutalebe eylemek ile Nif  za‘îmi Arslan 
ve âmili Bozca ba‘zı kimesneler karyelerimüz üzerine gelüp hayli rızkımız ve 
esbâbımız alup ma‘rifet-i kadı ile emânet vaz‘ edip ve bize sizi siyâset ederüz 
deyü havf  verüp kadı önünde cüz’ice nesne verüp cümle esbâbımız aldık deyü 
ifrâz etdirip küllî esbâbımızı kendüler bel‘ ve ketm eylediler, hayfdır. Bu bâbda 
yedlerimizde fetvâmız dahi vardır deyü bildirdiler. İmdi buyurdum ki, hükm-i 
şerîfim vardukda bu kazıyye mukaddemâ bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunma-
mış ise husamâyı berâber edip onat vechile dikkat ve ihtimâmla hakk üzre teftîş 
edip mezbûrun elinde olan fetvâsına nazar edesiz. Kazıyye mezbûrun dedüğü 
gibi olup sâbit olur ise şer‘le müteveccih olanlardan hakların alıverüp ve ka-
zıyyeyi vukū‘u üzre yazup kapuma arz eyleyesiz. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve 
telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız ve kazıyyede 
medhali olmayanları dahl etdirmeyesiz. Şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 12 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Lâzkıye kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Hüseyin nâm âmil kapuma gelüp Sâbıkā Balaran mukāta‘asın Saî nâm 
âmil ile ber-vech-i iştirâk mukāta‘aya dutarken ol zamânda emîn olan Sa‘di’den 
üç bin akça alup mîrîye deynimiz içün verüp sonra iş hâsılından veresiz gerek idi. 
Ben âmillikden çıkdım ve teftîş olunup deynime lâzım olan mâlı verdim. Hâliyâ 
ol üç binden hisseyi nâzır benden bir kimesneye devr edip zulm eder. Ve bağlar 
harâcın dutduğum zamândan ba‘zı harâcı mîriçün alınacak bağlarun harâcın 
Karaca tekyesi nâm tekye vakfî şeyhi Halil aldı ve mezkûr harâc mukāta‘asında 

37 Hükmün altına ilave yapılan kısımdır.

324 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



müteveffâ Satı ve Dirikmiş nâm âmiller ile Denizlü kilesiyle yüz ellişer kile yemlik 
ve kalbur fazlası husûsunda görülecek hesâbım vardır deyü bildirdi. İmdi bu-
yurdum ki, hükm-i şerîfimle [ ] vardukda husamâyı berâber edip onat vechile 
hakk üzre teftîş eyleyüp göresiz. Fi’l-vâki‘ mezbûrun dedüğü gibi olup mezbûr 
kulum Sa‘di’den aldıkları üç bin akçayı iş mahsûlünden virmedi. Bu, işden çıkup 
ve hesâbın dahi vermiş iken üç binden hisseyi nâzır-ı mezbûr bundan almış ise 
alıveresiz. Almak isterler ise aldırmayasız ve bunun zamânında dahi mîriçün 
alınacak bağlarun harâcın vakf-ı mezbûr zâbiti Halil almış ise anı dahi borciçün 
tahsîl etdiresiz ve mezbûr müteveffâ Satı’nın vârisleri Dirikmiş ile bunu berâber 
edip hakk üzre teftîş edip yemlikden ve kalbur fazlasından ne kadar hakkı sâbit 
olur ise hüküm edip alıveresiz ve mezbûr arz-ı hâl edip Abdi nâm kimesnede yer 
ücretinden dört yüz akçam vardır dedi. Anı dahi bir def‘a şer‘le fasl olunmamış 
ise hakk üzre teftîş edip ba‘de’s-sübût şer‘le hakkın alıveresiz. Hîn-i teftîşde tezvîr-
den ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız. Muhtâc-ı 
arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 12 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 97]

Lâzkıye kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Pir Ahmed nâm âmil kapuma gelüp bundan akdem tahvîl-i ûlâda 
Urmaz mukāta‘asın dutmuşdum. Eyle olsa sene-i ûlânın âdet-i ağnâmın müte-
veccih olanlardan taleb etdüğümde Kasım nâm kimesneye verdik derler. Teftîş 
olunup borcum içün zabt olunmasın taleb ederin deyü bildirdi. İmdi buyurdum 
ki, hükm-i şerîfim ile kulum [ ] vardukda mezbûr Kasım’ı ve sâir ihzârı lâzım 
olan kimesneleri getürdüp yerlü yerinden teftîş edip göresiz; sene-i mezbûrun 
âdet-i ağnâmı mezbûr Kasım’a verilmiş ise Kasım’dan tahsîl edip yerlü yerinde 
kalmış ise yerlü yerinden bilâ-te’hîr cem‘ etdirüp âmil-i mezbûrun borciçün 
kapuma gönderesiz ve Ahmed nâm kimesnede tahvîlimde mîrî yerde zirâ‘at 
etdüğü terekeden öşür vardır dedi, göresiz, mezkûr Ahmed’de öşürden hakkı 
zâhir olur ise anı dahi borciçün tahsîl edip bile gönderesiz, kimesnede bir akça 
ve bir habbe komayasız, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan 
hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma 
arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 12 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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Lâzkıye ve Honaz kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Mehmed nâm kimesne kapuma gelüp bundan akdem Urmaz mukā-
ta‘asın Sultân Mehmed tâbe serâhû zamânında mukāta‘aya almışdım. Tahvîl 
üzerimde itmâm oldu. Eyle olsa ben. âmilde iken tahvîlimde baş âmil olan 
Kasım ve Destan ve gayrı âmili Demürci Veli nâm kimesneler der-anbâr olan 
iki bin kileden ziyâde gallâtı ve gayrı mahsûlâtı bel‘ ve ketm eylediler ve ba‘zı 
ekmekcilerde ve gayrda galle bahâsından ve gayrıdan akçalar olup ve yerlü 
yerinde dahi kalmış bâkīlerim vardır, tahsîl olunup borcum içün zabt olmasın 
talebi derin deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle [ ] vardukda 
bu bâbda husamâyı berâber edip yerlü yerinden ve ehl-i vukūfdan hakk üzre 
teftîş eyleyüp göresiz. Bunun tahvîlinde gallâtdan ve gayrıdan her kimde ne 
mikdâr mâl-ı mîrî sâbit ve zâhir olur ise mecâl virmeyüp tahsîl edip deyni-
çün nâzır-ı emvâl-i sultânî mevlânâ Birgi kadısına gönderesiz. Hîn-i teftîşde 
tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâb‘ olasız, 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 12 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Menemen nâibine ve anda hâslar za‘îmi Mustafa Çavuş’a tezkire yazıla ki

Anda olan sarây-ı âmire içün elli yük kürek alıveresiz ve sen ki za‘îmsin bahâsın 
kadıya teslîm edip ve sen ki nâibsin alup kendü elünle sâhiblerine teslîm edesiz, 
kimesnenin hakkı zâyi‘ olup ve isrâfda olmakdan hazer edesiz.
Tahrîren fî 14 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 98]

Sart kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ İbrahim nâm sipâhî kapuma gelüp Sart kazâsında defter-i hâkānî ve 
berât-ı sultânî ile tîmârım re‘âyâsı oğullarından Hâbil ve Ömer ve Mehmed ve 
Ali ve Bedir ve Nebi ve gayrılar biz haymana yazılduk deyü rüsûm-ı âdiyelerin 
virmekde te‘allül ederler deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim var-
dukda göresiz, fi’l-vâki‘ dedüğü kimesneler eben an-ceddin mukāta‘ahânele-
rimden iken sipâhîye ra‘iyyet yazılmayup bunun kadîmî re‘âyâsı oğullarından 
ise haymana yazılduk dedüklerine amel etmeyüp kānûn üzre ve defter-i hâkānî 
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ve berât-ı sultânî muktezâsınca tahvîl ve târîhine düşen hakkın alıveresiz. 
Mezbûru tekrâr şikâyete gelmelü etmeyesiz. Ammâ dergâh-ı mu‘allâ defteri 
emîni mührüyle veya beğlerbeği nişânıyla defter-i cedîdde iki hâne mukayyed 
ise akdemiyle amel eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 12 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Lâzkıye kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Yemyem Arab nâm kimesne kapuma gelüp bostanım içinde Ali Bali ve 
Memi nâm kimesneleri kavun gāret ederken dutup bir çift garârların alıkomuş-
dum. Eyle [olsa] nevâhî-i mezbûre za‘îmi olan Evliyâ hilâf-ı şer‘ u kānûn beni 
dutup bu husûs içün yüz otuz akçam alup hayf  eyledi deyü bildirdi. Buyurdum 
ki, hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda husamâyı berâber edip hakk üzre teftîş 
eyleyüp göresiz; mezbûr za‘îm kulum bunun ol mikdâr akçasın şer‘a ve kānûna 
muhâlif  almış ise hüküm edip alıveresiz. Hîn-i teftîşde hakk üzre olup kimesneye 
meyl ü mehâbâ eylemeyesiz, muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleye-
siz [hükmün kenârına yapılan ek] Ve mezkûr arz-ı hâl edip ben hâric-i defter 
haymana tâifesinden olup rüsûm-ı âdiyemi mukāta‘ahâneler zâbitlerine verüp 
edâ eyledikden sonra âhardan rüsûm taleb edip te‘addî ederler dedi. Göresiz, 
fi’l-vâki‘ mezbûr hâric-i defter haymana tâifesinden olup rüsûm-ı âdiyesini sâl 
be-sâl mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verüp edâ eyledikden sonra âhardan tekrâr 
rüsûm taleb etdükleri vâkı‘ ise men‘ u def‘ edip hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i 
defter tekrâr rüsûm taleb etdirmeyesiz, nesnesin almışlar ise gerü alıveresiz.
Tahrîren fî 14 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Tarhaniyat nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda orman deştibâniyyesine âmil [olan] Rızâ gelüp tahvîlim-
de ba‘zı kimesnelerün koyunları ve sığırları ve develeri ve sâir davarları bağ 
ve bağçeye ve terekeye gerüp dutup sâhiblerine teslîm edip akçaların verecek 
olmuşlardı. Hâliyâ tahvîl-i âhar oldu deyü te‘allül ederler deyü bildirdi. İmdi 
gulâm-ı sultânî Bali Çavuş vardukda bunun tahvîlinde koyunları ve sığırları 
ve develeri ve sâir davarları bağ ve bağçe ve terekeye girenlerün şer‘le ayniyle 
sâbit oldukdan sonra deştibâniyyelerin borciçün tahsîl etdiresiz. Kimesnede bir 
akça ve habbe komayasız, tahvîl-i âhar oldu dedüklerine amel etmeyesiz, zirâ 
senedi mahsûbdur.
Tahrîren fî 15 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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[s. 99]

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Kara Hasan nâm âmil gelüp Ömer nâm âmilde penbe ve hubûbât 
öşründen bir mikdâr öşür ve yer akçasından dokuz yüz akçam vardır, taleb et-
diğimde bize deyni vardır deyü havâlesi Ahmed ele vermez deyü bildirdi. İmdi 
bunun havâlesi Hurrem vardukda göresiz. Bunun mezkûr Ömer’de öşürden 
ve yer akçasından şer‘le ne mikdâr hakkı sâbit ve zâhir olur ise hüküm edip 
borciçün tahsîl etdiresiz. Mîrîye âhar deynim vardır dedüğüne amel etmeyesiz 
ve havâlesi mâni‘ olmaya. Temerrüd eder ise arz eyleyesiz ve Seydi nâm âmil 
hayli zamân baş mübâşir oldu, te‘allül eder dedi. Bununla hesâblaşdırasız, 
te‘allül eder ise bunda berâber gönderesiz.
Tahrîren fî 14 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Birgi kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Şa‘bân nâm kimesne gelüp Sâbıkā Arablar emîni ve hâliyâ Birgi za‘îmi 
olan Mehmed zamân-ı mübâşeretinde sen iş aldun deyü hilâf-ı şer‘ u kānûn 
bin akçam alup hayf  eyledi deyü bildirdi. İmdi bu bâbda husamâyı berâber 
edip hakk üzre teftîş eyleyüp göresiz, fi’l-vâki‘ za‘îm-i mezbûr bunun ol mikdâr 
akçasın müstahıkk olmadan şer‘a ve kānûna muhâlif  almış ise ki sâbit ve zâhir 
ola, hüküm edip alıveresiz. Bunu tekrâr şikâyete gelmelü eylemeyesiz, muhtâc-ı 
arz kazıyyeyi yazup arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 15 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Nif  kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Piri nâm kimesne gelüp müteveffâ karındaşım eytâmı Nasuh ve Yusuf  
nâ-bâliğ olup kâr u kisbe kādir değiller iken mezbûr[ân] içün ellici emîni ve 
âmilleri benden dört yıllık rüsûm alup te‘addî eylediler deyü bildirdi. İmdi 
göresiz, mezbûrân Nasuh ve Yusuf  nâ-bâliğ olup kâr u kisbe kādir değiller iken 
emîn-i mezbûr ve âmilleri anlar içün rüsûm deyü bundan akça almışlar ise 
hüküm edip alıveresiz. Mezbûru tekrâr şikâyete gelmelü eylemeyesiz.
Tahrîren fî 15 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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Manisa kadısına [ve] za‘îmine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Rıdvan Mehmed’in sene 954 Receb, Şa‘bân ve Ramazân ayları mevâ-
cibi içün dört yüz akça verüp ve ulûfesi ihrâc olundukda tahvîl etdiresiz.
Tahrîren fî 15 Ramazân sene 954.

[s. 100]

Marmara kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda Karıncalu nâm hâssa karyeye âmil olan Seyfi gelüp şerî-
kim Irmak gaybet eylemekle ânın deyni benden taleb olunur. Mezbûru ba‘zı 
mahalde bulduğumda te‘allül eder dedi. İmdi mezbûr Irmak’ı saklandırdukda 
âdemler gönderüp getürdüp bununla hesâblaşdırasız. Şöyle ki, inâd eder ise 
anda muhkem habs etdirüp ve yazup bildiresiz ki, tedârükü görüle.
Tahrîren fî 14 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Bozköy âmili olan Memi gelüp ba‘zı kimesnelerde şer‘î alımların vardır, tahsîl 
olunup borcum içün zabt olunmasın taleb ederin deyü bildirdi. İmdi gulâm-ı 
sultânî anda havâle Göçeri mübâşeretiyle hakk üzre göresiz. Bunun şer‘le her 
kimde hakkı sâbit olur ise gulâm-ı mezbûra tahsîl etdiresiz ve mezbûr arz-ı 
hâl edip şerîkim olan İlyas ile görülecek hesâbım vardır dedi. anı dahi göresiz, 
bi-hasebi’ş-şer‘ bunun müteveccih olan hakkın alıveresiz, hîn-i teftîşde hakk 
üzre olup kimesneye meyl u mehâbâ eylemeyesiz, muhtâc-ı arz kazıyyeyi ya-
zup bildiresiz.
Tahrîren fî 16 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda Durudlu âmili olan Kara Hasan zimmetinde hayli mâl-ı mîrî 
olup tahsîli lâzım olmağın defter olunup nişânlanup gönderildi. Hâliyâ ba‘zı 
gelüp ba‘zısı dahi gelmedüğü ecilden tekrâr defter olunup nişânlayup gulâm-ı 
sultânî [ ] ile gönderildi. Vardukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr etmeyüp mezkûr 
defter mûcebince zimmetine lâzım olan mâl-ı mîrîyi ta‘cîl rızkından ve emlâk 
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[u] esbâbından, vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdirüp mezbûrun 
bo[r]ciçün zabt etdiresiz, zimmetinde bir akça ve bir habbe bâkī komayasız. 
Âciz olur use kayd u bend ile bu cânibe gönderesiz ve anda havâle olan Fer-
ruh’u bu cânibe gönderüp havâleliğe dahl etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 16 Ramazân sene 954.

[s. 101]

Lâzkıye kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Ahmed nâm kimesne kapuma gelüp Urnaz [Urmaz] mukāta‘ası içinde 
eben an-ceddin tasarruf  eyledüğüm İki Köy dimekle ma‘rûf  yerleri boz ve 
mu‘attal komamış iken âmil olan Kasım boz kodun deyü âhar tapuya verdi, 
hayfdır deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda 
husamâyı berâber edip hakk üzre teftîş edip göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûr münâ-
za‘un-fîhâ olan yerleri üç yıl bilâ-mâni‘ mütevâliyen boz ve mu‘attal komamış 
iken âmil-i mezkûr alup âhar tapuya vermiş ise hüküm edip yerin alıverüp ber-
karâr-ı sâbık buna tasarruf  etdiresiz. Hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve 
şuhûd-ı zordan hazer edip hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 15 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Lâzkıye kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ işbu dârende-i tezkire çavuşlar zümresinden Mustafa Çavuş zîde 
kadruhû nefs-i mezbûre mukāta‘asına emîn olan Mehmed yerine emîn ta‘yîn 
olunmuşdur. Kendü cânibinden âdemleri vardukda mezbûr varıncaya değin 
vâkı‘ olan mahsûlâtı mezbûr Mehmed ve kâtib ve âmiller ma‘rifetleriyle zabt u 
defter etdiresiz, defterden hâric nesne kodurmayasız. İnşaallah an-karîb mez-
bûrun berâtı ihrâc olunup gönderilür.
Tahrîren fî 16 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Lâzkıye kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ İbrahim nâm kimesne kapuma gelüp bundan akdem müteveffâ Satı nâm 
kimesne Dirikmiş nâm kimesne ile nefs-i mezbûra tâbi‘ bağlar harâcın mukā-
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ta‘aya dutup mezbûrlarun üzerine on iki bin yedi yüz akça zâhir olup mezbûr 
Dirikmiş gaybet üzre olmağın anun hıssesi dahi müteveffâ-yı mezbûr Satı’nın 
vârislerine intikāl iden rızkından aldılar. Mezbûr Dirikmiş’den hıssesin şer‘le 
taleb ederin deyü bildirdi. İmdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle [ ] vardukda bu 
kazıyye mukaddemâ bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmamış ise husamâyı berâber 
edip hakk üzre teftîş eyleyüp göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûr Dirikmiş’in hıssesi mü-
teveffâ-yı mezbûrun rızkından alınmış ise şer‘le vârislerine lâzım olan hakların 
hüküm edip mezbûr Dirikmiş’den alıveresiz. Mezbûrları tekrâr kapuma şikâyete 
gelmelü etmeyesiz, hîn-i teftîşde hakk üzre olup kimesneye meyl ü mehâbâ eyle-
meyesiz. Muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 16 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 102]

Birgi kadısına ve Güzelhisâr kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Ali ve Nesimi nâm âmiller kapuma gelüp [ ] nâm hâsları sâbıkā pâ-
dişâh-ı âlem-penâh hallede mülkehû cânibinden mukāta‘aya almışduk eyle olsa 
tahvîlimizde Doymuş Çavuş ve Pir Yusuf  ve Ca‘fer nâm kimesneler emîn olup 
deynimize mahsûb olacak gallâtdan ve gayrıdan hayli nesne ekl edüp bize hesâb 
vermediler deyü bildirdiler ve sen ki mevlânâ nâzırü’l-emvâl-i sultânî Birgi 
kadısısın kapuma mektûb gönderüp mezkûrîn âmillere südde-i sa‘âdetimden 
hükm-i şerîf  verilmesin taleb ve i‘lâm eyledüğin ecilden buyurdum ki, hükm-i 
şerîfimle [ ] vardukda mezbûrûn emînleri getürdüp mezbûrîn âmiller muvâ-
cehelerinde yerlü yerinden teftîş edüp göresin, bi-hasebi’ş-şer‘ u kānûn bunlarun 
deynlerine mahsûb olacak galleden ve gayrıdan zimmetlerinde ne kadar mâl-ı 
mîrî sâbit ve zâhir olur ise borçlariçün tahsîl etdiresin, hîn-i teftîşde ilâ-âhirih.

Tahrîren fî 16 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Çeşme kadısına hüküm yazıla ki

Aydın nâm kimesne kapuma gelüp Şahinler Kışlası nâm karyede on sekiz yıl-
dan berü tasarrufumda olan yerlerümü Ca‘fer nâm kimesne boz ve mu‘attal 
komamış iken elümden alup âhara tapuya vermek ister deyü bildirdi, imdi 
buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda husamâyı berâber edüp bu 
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husûsu kendü nefsiniz ile hak üzere teftîş eyleyüp göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûr on 
yıldan ziyâde tasarrufunda olan yerlerin üç yıl mütevâliyen bilâ-mâni‘ boz ve 
mu‘attal komamış iken âmil-i mezbûr alup âhara tapuya vermek ister ise men‘ 
u def‘ edüp ber-karâr-ı sâbık buna tasarruf  etdiresin ve mezbûr arzuhâl edüp 
Veli nâm kimesne ile zeytünlik husûsunda şer‘le görülecek kazıyyem olup elüm-
de fetvâm38 vardır der, bu kazıyye dahi bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmamış 
ise hak üzere teftîş eyleyüp ve fetevâ-yı şer‘iyyesine nazar edüp şer‘le lâzım 
geleni yerine koyasız, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan 
hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasız ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma 
arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 16 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

İmamzade Mustafa Çelebi’ye tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda sana ısmarladuğumuz hâslarumuzun mahsûlâtın satup, cem‘ ey-
ledün ise ve satılmasının zamânı ise satup savup hâsıl olan akçayı külliyen a‘lâ 
soflara verüp bu cânibe gönderesiz, ammâ bahâlarında ihtimâm üzere olasın, 
kaç kıt‘a sof  alınur ve her kıtasın niceye alınur ise defter edüp bile gönderesiz 
ve mufassal yazup bildiresin ve tîmârlarumuz [mahsûlün] niceye satdun ise 
kadılardan sicillât sûretlerin ihrâc edüp bile gönderesiz.
Tahrîren fî 20 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Hamza Baba tekyesi şeyhine tezkire yazıla ki

Hâliyâ sende mîrîye yarar bir dişi çakır varmış, imdi [ ] vardukda mezbûre 
teslîm edüp bu cânibe gönderesiz, aslâ te‘allül ve te’hîr eylemeyesin.
Tahrîren fî 19 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 103]

İzmir ve Ayasuluk ve Tire ve Çeşme ve Birgi kadılarına hüküm yazıla ki

Şimdiki hâlde emr-i şerîfim bunun üzerinedir ki, memâlik-i mahrûsede kimes-
neye kuzât ma‘rifetinsiz dahl u ta‘arruz olunmaya eyle [olsa], hâliyâ südde-i 

38 “Fetvâm” kelimesi mükerrer yazılmıştır.
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sa‘âdetimde şöyle istimâ‘ olunur ki, hâslarım nâzırı ve emîn ve kâtib ve âmil 
ve havâle ve sâir hıdmete varan kullarım, re‘âyânın kadılar ma‘rifetinsiz hilâf-ı 
şer‘ u kānûn akçaların alup ve kilâr-ı âmirem ve ıstabl-ı ma‘mûrem içün sa-
tun alınan balın ve yağın ve bulgurun ve tarhananın ve arpanın ve gayrının 
akçaları mukāta‘âtdan verile deyü defe‘âtle hükümler verilmişken, ba‘zı veril-
meyüp nâzır ve emîn ve [hıdmete] varan kullarım ve nâibler ve âmiller ve sâir 
mübâşirler ekl edüp bu sebebler ile müslimânlara zulümler ve te‘addîler olup 
hakları zâyi‘ olur imiş, eğer vâkı‘ ise niçün müslimânların [hakların] alıverilme-
ye veyâhud mufassal arz olunmaya, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim ile [ ] 
vardukda taht-ı kazânızda bâzârgahlarda ve sâir cem‘iyyet yerlerinde ferâden 
tenbîh ve nidâ etdiresin ki nâzır ve emîn ve sâir hıdmete varan kullarım ve 
nâibler ve âmiller ve sâir mübâşir re‘âyâya kadı ma‘rifetinsiz dahl u ta‘arruz 
etmeye ve etdirmeyesiz şöyle ki, bilâ-ma‘rifetü’l-kadı dahl edüp nâ-hak yere 
akçaların alup zulm ü te‘addîler edüp ve kilâr-ı âmirem ve ıstabl-ı ma‘mûrem 
içün alınan me’kûlât ve yemlerin dahi akçaları verilmemiş ise ve min-ba‘d 
alınanın dahi verilmez ise ki sâbit ve zâhir ola müteveccih olan yerlerden hak-
ların bî-kusûr alıverüp zulümlerin ve te‘addîlerin her ne vechile olur ise men‘ u 
def‘ edesiz, men‘ ile memnû‘ olunmaya mufassal yazup kapuma arz eyleyesiz, 
kullarumun ulûfeleri kat‘ olunmağla konulmayup ve âmiller ve nâibler cümlesi 
kayd u bend ile kapuma getürdülüp bir vechile hakāret ve siyâset olunalar ki 
sâirlerine mûcib-i ibret ve nasîhat ola, eğer emîn ve kâtib kullarım ve nâibler ve 
âmillerden gaybet eylemek ihtimâli olanları kefîlleyip arz eyleyesiz, kefîle kādir 
olmayanları şer‘le hasb edüp kazıyyesin bildiresin ve me’kel tahsîlinde dahi 
gereği gibi ihtimâm edüp mukayyed olasın, bu husûslar içün sonradan tekrâr 
hükm-i şerîfimle müstakıl müfettiş ve yarar kullarım gönderüp teftîş etdirsem 
gerekdir, şöyle ki nâzır ve emîn ve kâtib ve sâir hıdmete varan kullarım ve nâib-
ler ve sâir mübâşirler şer‘-i şerîfe u kānûn-ı münîfe ve defter-i hâkānîye muhâlif  
iş eyleyüp ma‘lûmunuz olmuş iken men‘ eylemeyüp ve men‘a kādir olmazsanız 
ihmâl edüp arz etmeyesiz evvelâ siz mes’ûl ve mu‘âteb olmak mukarrer bilesiz, 
sonra tenbîh olunmadık demeyesiz, bir vechile edesiz ki mâlım zâyi‘ olmayup 
âmillere hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter zulm olunmalu olmayasız ve 
nesneleri [ekl] etmeyüp re‘âyâ ve berâyâ zılâl-ı himâyetimizde âsûde-hâl olalar 
ve bu hükm-i şerîfim vusûl bulduğu gibi sicillâtınıza kayd olundukdan sonra 
kulumun eline arz verüp ve dahi mazmûnun mütala‘a kılup mûcebiyle amel 
edesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 15 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

M E T I N 333

www.tuba.gov.tr



Sa‘di ve Mansur’a tezkire yazıla ki

Bu âsitâne çavuşlarından Behram Çavuş’un anda bir arab kulu dutulmuş, 
imdi mezbûr tezkire ile vardukda ba‘de’s-sübût harc-ı ma‘kūlun âmil aldukdan 
sonra mezkûr arabı buna teslîm edesiz.

Tahrîren fî 17 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Nif  Za‘îmi Arslan’a tezkire yazıla ki

Hâliyâ sende mîrîye yarar bir kılade39 tazı varimiş, imdi [ ] vardukda ta‘cîl 
mezkûre teslîm edüp bu cânibe gönderesiz, aslâ te‘allül etmeyüp te’hîr etmeyesin.

Tahrîren fî 19 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 104]

İzmir kadısına ve anda hâslar emîni Mehmed’e hüküm yazıla ki

Ol cânibde levendât envâ‘-ı şenâ‘at ve fesâdât edüp anlarun mazarratın ref  
edüp ol cânibin deryâ kenârların görüp gözedüp hıfz u hırâset etmek içün 
hâliyâ âsitâne-i sa‘âdetden bir kıt‘a kalyete ve bir kıt‘a kayık gelüp anlarun zâid 
olan âlât ve esbâbların kal‘a içinde der-mahzen edüp ve mezkûrân gemiler 
seferlenmeyüp karâr etdikde kal‘a kurbunda tershâne gibi bir yer tedârük et-
mek lâzım olmağın hâliyâ mezkûrân gemiler içün ta‘yîn olunan fahrü’l-emâcid 
ve’l-ekârim mîrâlem kulum Ca‘fer zîde mecduhû ile hükm-i şerîfim gönderildi 
ve mezkûrân gemilerün gelen âlâtları bunda reîsleri takrîriyle defter olunup bir 
sûreti nişânlayup müşârünileyh [ ] ile bile irsâl olundu buyurdum ki, hükm-i 
şerîfim vardukda kal‘a içinde yarar mahzen bulup mûmâileyh ile gemilerün 
gelen âlâtı ve esbâbın ol defter ile yoklanup ziyâde ve noksan ma‘lûm edinüp 
tekrâr defter olundukdan sonra gemilere hâcet olanın reîslerine teslîm kayd 
edüp ve zâid olanın der-mahzen edüp sen ki kadısın kapudanım ile ikiniz mah-
zeni mühürleyüp ve esbâb defterinin bir sûretin imzâlayup kapuma gönderesiz 
ki bunda hızâne-i âmiremde hıfz oluna ve tershâneye lâzım olanları görüp ne 
vechile olması lâzım olur ise mufassal bu cânibe arz eylesiz ki ana göre emr-i 

39 Tasma.
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şerîfim gönderile ve der-mahzen olan âlât ve esbâbdan lâzım oldukda ikiniz 
ma‘rifetleriyle gelüp her ne alınur ise dahi sicill olup girü ikiniz mührüyle 
mahzen mühürlenüp hıfz oluna, mahzen gece ile beklenmek lâzım ise tedârük 
oluna ve gemilerün reîslerinin ve âlâtcılarının ve topçularının ulûfeleri tekrâr 
anda kendülerinden yoklanup varan defterde muhâlif  ise muhâlifî arz oluna ve 
harc lâzım olur ise sen ki emîn kulumsun kadı ma‘rifetiyle verüp siz ki kadısız 
vâki‘ olan harcı mezbûr mîrâlem ma‘rifetiyle defter etdirüp defterden hâric 
nesne kodurmayasız, bu bâbda ikdâm-ı tâm ve ihtimâm-ı tamâm edüp harc 
zâyid olup ve mahzende esbâba zarar gelmekden ihtirâz üzere olasız, şöyle 
bilesiz deyü.

Tahrîren fî 19 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

İzmir ve Tarhaniyat kadısına hüküm yazıla ki

Bundan akdem harâmî levendlerden iki kıt‘a kayık mükemmel âlât-ı esbâbıyla 
alınup taht-ı kazânızda Foça’da durur imiş, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim 
ile dergâh-ı mu‘allâdan gönderilen gemilere bu cânibden başbuğ ta‘yîn olunan 
[ ] vardukda zikr olan kayıkları yelkeniyle ve küreği ve sâir âlât-ı esbâbıyla 
müşârünileyhe teslîm edesiz, zâyid noksan var ise müşârünileyh ile der-mah-
zen edesiz.

Tahrîren fî 19 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 105]

Lazkiye kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda nefs-i mezbûre mukāta‘asına emîn olan gulâm-ı sultânî Mustafa 
Çavuş zîde kadruhû gelüp, ihtisâb âmilleri işi yürüdürken defe‘âtle ziyâde 
olunmağla ba‘zı güzeşte aylarun kesrin ben vermişdim tahvîl üzerinde tamâm 
olan âmilden taleb etdikde vermez ve ba‘zı mukāta‘ât akçalarından bundan 
hazîneye akça getürüldükde kesr gelüp ol kesri dahi vermişdim taleb ederin 
deyü bildirdi, imdi bunu âmiller ile berâber edüp hesâblaşdırup güzeşte ayla-
run kesrinden ve kesr-i mîzândan üzerlerinde ne mikdâr hakkı zâhir olur ise 
hüküm edüp alıveresiz, muhtâc-ı arz olanı yazup bildiresin.

Tahrîren fî 7 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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Lazkiye ve Tavas kadılarına hüküm yazıla ki

Bundan evvel Satı nâm âmil kapuma âdem gönderüp Balaran mukāta‘asın 
sene hamsîn ve tis‘a mie Zilhiccesinin on yedinci gününden altı yıla Hüseyin 
ve şerîkleri uhdelerinde iken ben ziyâde edüp alup yürüdürken üzerimden 
ziyâde edüp aldılar, eyle olsa altı yıla üzerimde tamâm olmayup üç yıl tamâm 
olmağla mevcûd olan gallâtı aynı ile iletüp ve yerlü yerinden hesâbım görme-
yüp üç yılın hesâbını benden yevmül kıst üzere almak isterler hayfdır deyüp, 
altı yıla satun aldığuna imzâlu sicill sûretleri ibrâz eyledükde hükm-i şerîfim 
verilmeyüp ve kulum Ali mübâşir ta‘yîn olunup mezbûr Satı’ının zamân-ı 
mübâşeretinde müfredât defterleriyle emîn-i mültezim ve âmil-i cedîd muvâce-
helerinde yerlü yerinden teftîş edüp ber-mûceb-i hesâb aynı ile gallâtı aldırup 
ve makbûzundan üzerinde ne mikdâr mâlım sâbit ve zâhir olur ise tahsîl etdi-
rüp hilâf-ı emr u kānûn kıstü’l-yevm taleb etdirmeyesiz deyü elinize mufassal 
hükm-i şerîfim gönderilmişdi hâliyâ Habib ve Şuca nâm nâiblerinüz mektûb 
gönderüp mezbûr Nâzır Hayreddin ve Emîn Üveys ve âmil-i cedîd olanlar 
ihzâr olunup ber-mûceb-i emr teftîşe şürû‘ olundukda mezbûr Satı’nın mak-
bûzatı yerlü yerinden teftîş olunmağa iktidarımız yokdur deyü teftîş olunmağa 
râzı olmadıkları ecilden mezkûr Satı talebiyle arz olundu deyü bildirmişler, 
eyle olsa nâzır-ı mezbûr Hayreddin ve emîn kulum Üveys âdem gönderüp 
altı yıla satılmışdır ammâ tahvîl-i ûlâi tamâm haklaşmak şartıyla idi sicilde 
sehv olunmuş deyü bildirüp ve hâliyâ mezbûr Satı’nın âdemisi gelüp üç yıl 
tamâm olucak haklaşmak üzere olmaduk altı yıl tamâm olucak cümleyi hak-
laşmak üzere olduk şâhidlerimüz vardır deyüp ve mezkûrân nâzırın ve emînin 
şâhidlerinden bunlarun altı yıla aldukları şâhid evlâ olduğuna fetevâ-yı şer‘iyye 
ibrâz eyledükleri ecilden buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile [ ] vardukda bu 
bâbda husamâyı berâber edüp hak üzere ve fetevâ-yı şer‘iyye mûcebince amel 
eyleyüp mezkûr Satı mukāta‘a-i mezbûru altı yıla alduğun şer‘le sâbit eder ise 
sâbık verilen hükümlerim mûcebince yerlü yerinden hesâbın gördürüp ve aynı 
ile gallâtı ve makbûzatın aldırup hilâf-ı şer‘ u kānûn kıstül yevm taleb etdirme-
yesiz, bir def‘a fasl-ı husûmet edüp tekrâr kapuma şikâyete gelmelü etmeyüp ve 
hükm-i şerîfim varmağa muhtâc etmeyesin, hîn-i teftîşde tezvîrden ilâ-âhirih.

Tahrîren fî 19 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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[s. 106]

Uşak kadısına hüküm yazıla ki

Hüseyin ve Süleyman ve Receb nâm kimesneler kapuma gelüp beğlerbeği ve 
sancakbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar, biz mukāta‘ahânelerin-
den olup rüsûm-ı âdiyemiz mukāta‘ahâneleri zâbitlerine edâ ederken tekrâr 
taleb edüp te‘addî eder deyü bildirdiklerinde âdet üzere hüküm verildi

Vech-i mezbûr üzere Sandıklu kadısına, Beytemür ve Nurdin (?) ve Süleyman 
nâm kimesnelere bir hüküm

Ve Ca‘fer nâm kimesne, Uşak kadısına vech-i mezbûr üzere bir hüküm.
Tahrîren fî 20 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Sevindik ve Umur ve İbrahim nâm kimesnelere bir hüküm, Uşak kadısına

Kâğıd emînine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Tire kazasından sene 954 Ramazânının evâsıtında hüküm ihrâc eden 
İbrahim ve Karacakoyunlu Receb ve Mehmed nâm kimesneler ve kazâ-i İzmir 
ve Nif  kadılarına sene-i mezbûre Ramazânının evâsıtında hüküm ihrâc eden 
Receb ve İzmir kadısına hüküm alan Resul nâm kimesneler fakīrler olmağın, 
hükümlerinin resimleri afv olundu, imdi hükümlerin verüp resimlerin taleb 
etmeyesiz.
Tahrîren fî 20 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Adala ve Alaşehir ve Demürci kadılarına ve anda hâslar nâzırı Hacı Ya‘kub’a 
ve emîni Hayreddin’e tezkire yazıla ki

Zikr olan hâslarda kâtib olan gulâm-ı sultânî Hurrem sâbıkā mîrî maslahat 
içün Kastamonu cânibine gönderilmişdi, hâliyâ gelüp kitâbeti üzerinde mu-
karrer olmağın girü anda gönderildi, mezbûra kemâkân kitâbeti hıdmetin 
etdiresiz, defterden hâric kodurmayasız eğer nâzır ve emîn ve kâtib ve âmildir 
biri birin ma‘rifetinsiz iş etmeyeler ve siz ki kadılarsız etdirmeyesiz, her kim 
muhâlefet eder ise arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 20 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Bu hüküm tekrâr bir vechile dahi yazıldı, fî m[ezbûr]
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Manisa’dan İstanbul’a varınca yol üzerinde vâki‘ olan yerlerün kadılarına ve 
iskele ve geçüd emînlerine hüküm yazıla ki

Hâliyâ südde-i sa‘âdetimden dergâh-ı adâlet-penâh cânibine [ ] re’s yarağ 
atları gönderildi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle, siz ki kadılarsız, her kangını-
zun taht-ı kazâsına dâhil olur ise gice ile konaklarda bekletdirüp ve gündüzün 
mahûf  ve derbend olan yerlerde âdemler koşup bir kadılıkdan bir kadılığa 
ulaşdırasız, nev’an zarar u ziyân gelmekden hazer edesiz ve siz ki iskele ve ge-
çüd emînlerisiz, gümrük ve resm-i geçüd taleb etdirmeyesiz, şöyle bilisez deyü.

Tahrîren fî 21 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 107]

Akhisar kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Seydi Ahmed nâm kimesne bâb-ı sa‘âdet-meâbıma gelüp arzuhâl edüp 
hâliyâ kazâ-i mezbûrda hâslar za‘îmi olan Ca‘fer hırsuz yatağısın deyü beni 
dutup habs edüp bana cebren Salur nâm hâssı otuz üç bin akçaya satup hâlâ 
ki kefîl dahi vermedim işi dahi zabt etmedim benden zulmen hâss-ı mezkûrun 
kıstü’l-yevmin taleb edüp bana zulm ve hayf  etmek ister deyü bildirdi, imdi 
buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda za‘îm-i mezbûru getürdüp bununla 
berâber edüp hak üzere teftîş eyleyüp ve sicillâta nazar edesiz, fi’l-vâki‘ mezbûr 
Seydi Ahmed’e hâss-ı mezkûr olvechile kefîlsiz verilmiş ise mezbûra iş zabt 
etdirmeyesiz ve hilâf-ı şer‘ u kānûn bî-vech incitdirmeyüp ve nesnesin aldırma-
yasız, alınmış ise alıveresiz ve sicillâtdan ihrâc etdirüp bunu tekr[ar] şikâyete 
gelmelü etmeyesin, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 21 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Sâbıkā niyâbet âmili olan Mahmud’un iflâsı zâhir olmuş göresin vâkı‘ ise 
mezbûr âmilin bâkī deynin kefîl bi’l-mâllarından havâlesi Hüseyin Çavuş mü-
bâşeretiyle tahsîl etdiresin.

Tahrîren fî 13 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.
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Manisa’dan İstanbul’a varınca yol üzerinde olan yerlerün kadılarına tezkire 
yazıla ki

Hâliyâ şehzâde-i civânbaht Sultân Selim tâle bekāhû hazretlerinin âsitâne-
sinden dergâh-ı mu‘allâya dört re’s yarağ atlar gönderildi, zikr olan atlara ve 
bile koşulan hademenin bârgîrlerine akçalarıyla narh-ı rûzî arpa ve otlukların 
alıveresiz, ammâ bu bahâne ile kimesneye zulm olunmaya, ederler ise men‘ 
edesiz memnû‘ olmayanı arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 22 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 108]

Nişân-ı hümâyûn yazıla ki

Hâliyâ akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vulatü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazli ve’l-
yakīn vâris-i ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn mevlânâ Lazkiye kadısı Muhyiddin 
südde-i sa‘âdet meâbıma mektûb gönderüp işbu dârende-i vâcibü’l-iz‘ân 
kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân sâbıkā tahvîl-i ûlâda nefs-i mezbûre mukāta‘âtına 
za‘îm ve emîn olan çavuşlarım zümresinden kulum Mustafa zîde kadruhû 
içün yarar ve maslahat-güzâr her vechile hıdmet uhdesinden gelür kimesne 
olup ve bundan akdem iltizâm etdüğü tahvîlin muhâsebesin tamâm haklaşup 
kat‘â şer‘-i şerîf  u kānûn-ı münîfden tecâvüz etmeyüp ve ahâlî-i memleket dahi 
mezkûrdan şâkirler olup zikr olan hâslar ze‘âmeti yevmî iki akça terakkī ile 
ber-vech-i emânet mezbûra inâyet olunur ise tahvîl-i sâbıkdan ziyâde sa‘yler ve 
kifâyetler gösterüp envâ‘-ı inâyete müstahıkk ve maslahatında mücidd ü sâ‘îdir 
deyü i‘lâm eyledüğü ecilden mezbûr hakkında mezîd-i merhamet edüp yevmî 
sekiz akça ulûfesi üzerine iki akça terakkī eyleyüp ve mezbûr hâslaruma emîn 
olan kulum Mehmed yerine ber-vech-i emânet za‘îm ve emîn nasb kılup bu 
berât-ı sa‘âdet-âyâtı verdim ve buyurdum ki, varup mezkûr kulum Mehmed 
yerine ber-vech-i emânet za‘îm ve emîn olup vâki‘ olan mahsûlâtı toprak kadısı 
ve kâtib ve âmiller ma‘rifetleriyle zabt edüp ve kâtibe müfredâtla defter etdirüp 
ve toprak kadısı dahi defter etdirüp defterden hâric nesne kalmaya ve rûz be-
rûz hâsıl olan akçanın kesesin kâtib ve âmiller mühürleyüp mezkûr kulum zabt 
eyleye ve eğer za‘îm ve kâtib ve âmiller ve sâir mübâşirîn-i emvâlimdir bir 
biri ma‘rifetinsiz iş etmeyeler ve toprak kadısı etdirmeye, her kim muhâlefet 
eder ise kapuma arz eyleye mâdâm ki mezbûr kulum emânet ve istikāmet 

M E T I N 339

www.tuba.gov.tr



üzere edâ-i hıdmet edüp kusûr komaya, kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmaya dahl 
u ta‘arruz kılmaya ve mezkûr kulum re‘âyâsı bunu kendülere za‘îm ve emîn 
bilüp emânetine ve ze‘âmetine müte‘allık umurda mürâca‘at mezbûra edeler, 
sözünden tecâvüz etmeyeler ve ulûfesin bölüğüyle kemâkân alup mutasarrıf  
ola, şöyle bileler deyü.
Tahrîren fî 23 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

İzmir kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazânda vâki‘ olan Mande nâm hâslaruma ve gayre emîn olan 
kulum Mehmed kapuma gelüp Pınarbaşı nâm karyede cum‘a mescidi ihdâs 
olunmağla Mande bâzârında satılup bâcı alınacak koyun ve arpa ve buğday ve 
gayrı anda satılup Mande bâzârı mahsûlüne zarar müretteb olur deyü bildirdi 
imdi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle mezbûr kulum [ ] vardukda onat vechile 
yasak etdirüp mezkûr cum‘a mescidi ihdâs olunan karyede Mande bâzârında 
bey‘ olunacak bâc davarın satdırmayasız, men‘le memnû‘ olmazlar ise kānûn 
üzere bâcın anda aldırasız muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, 
tahrîren fî m[ezbur].

[s. 109]

Uşak kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ sârbânlarımdan fevt olan sârbân İncekara’nın anda iken bir arab kulu 
gaybet edüp taht-ı kazâna tâbi‘ Meydanlu (?) nâm karyede sâkin Şah Ali nâm 
kimesnenin evine vardukda mezbûr arabı dutup nâ-bedîd eylemiş, bu husûs 
içün sârbânlarımdan kulum [ ] gönderildi buyurdum ki, hükm-i şerîfimle 
vardukda mezbûr Şah Ali’yi getürdüp mezbûr kulum muvâcehesinde hak üze-
re teftîş edüp göresin, müteveffâ-yı mezkûr sârbânımın arab kulun mezbûr Şah 
Ali nâ-bedîd eyleyüp şer‘le kendüye bulmak ve bahâsın vermek lâzım gelür ise 
buldurup ve yâhûd değer bahâsın alup mezkûr çavuşla kapuma gönderesiz, 
ammâ bu bâbda ihtimâm üzere olup tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zor-
dan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olup kimesneye hilâf-ı şer‘ zulm ü te‘addî 
olunmakdan be-gāyet hazer edesiz, muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz 
eyleyesiz, söyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 23 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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Lazkiye kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Mehmed nâm kimesne kapuma gelüp Akşehir’e giderken Denizlü’ye 
uğraduğumda ba‘zı kimesnelerün gamzıyla nâ-bâliğ kaynımı nevâhî za‘îmi 
Üveys kadı ma‘rifetinsiz zulmen elümden aldı deyü bildirdi imdi buyurdum 
ki, hükm-i şerîfimle nefs-i mezbûre za‘îmi kulum [ ] vardukda bu bâbda hu-
samâyı berâber edüp hak üzere teftîş eyleyesiz, mezbûr kulum Üveys, kaynın 
zulmen ve kadı ma‘rifetinsiz alup te‘addî eylemiş ise hüküm edüp alıveresiz, 
zulm ü te‘addîsin yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 23 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazâna tâbi‘ mukāta‘ahâneleri pârelerinden Adala pâresine 
âmil olan Hacı Bali gelüp Mustafa ve Nasuh nâm kimesneler birkaç yıl işe 
mübâşirler olup hayli nesne ekl eylediler dedi, imdi gulâm-ı sultânî emîn Veli 
mübâşeretiyle mezbûrîn Mustafa ve Nasuh’u getürdüp bunun muvâcehesinde 
yerlü yerinden toprak kadıları ma‘rifetleriyle hesâbların görüp zimmetlerinde 
ne kadar mâl-ı mîrî zâhir olur ise tahsîl etdirüp kimesnede bir akça ve bir 
habbe komayasız.
Tahrîren fî 23 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Şam’dan sofrası, aded 5

Saru üzere siyâh renk sahtiyan

Üç adedi gayrı renk ola

[s. 110]

Sart kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Derviş nâm kimesne kapuma gelüp ben ve Kalender Kulu ve Balım 
Kulu nâm oğullarım hâric vilâyetden gelüp kazâ-i mezbûrda Kurşunludere-
si’nde anda Bahşiler nâm karyede sâkin olup sadakat-ı müslimîn ile zindegâne 
ederüz, eyle olsa haymana emînleri hâric-i defter haymanalersiz deyü dahl 
edüp rüsûm taleb ederler hayfdır deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i 
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şerîfimle vardukda göresin fi’l-vâki‘ mezbûr ve oğulları sadakat-ı müslimîn ile 
zindegâne ederken haymana emîni olan kulum ve âmilleri rüsûm taleb eyledik-
leri vâkı‘ ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn dahl u te‘addî etdirmeyesiz 
ve nesnelerin aldırmayasız alınmış ise alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı 
arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 23 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Bergama ve Nevâhî-i Bergama kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Mustafa ve Pir Ali ve Musa nâm karındaşlar kapuma gelüp on yıldan 
ziyâde tasarruf  edegeldüğümüz Dokuzağıl nâm tapulu ve mukāta‘alu kışlak-
dan Salur nâm karye halkı mukāta‘asın biz verürüz deyü kaldırmak isteyüp 
te‘addî ederler hayfdır bu bâbda elümüzde hüccetlerümüz dahi vardır deyü 
bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda husamâyı 
berâber edüp hak üzere teftîş eyleyüp ve bunlarun ellerinde olan hüccetlerine 
nazar edesiz, mezbûrîn karye halkı bunları on yıldan ziyâde hak edegeldükleri 
karyelerinden şer‘a ve kānûna muhâlif  kaldırmak isterler ise men‘ u def‘ edüp 
ber-karâr-ı sâbık bunlara tasarruf  etdiresin, kimesneye hilâf-ı şer‘ u kānûn iş 
etdirmeyesiz hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp 
hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, 
şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 23 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

İzmir kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ nefs-i mezbûre za‘îmi kulum Mehmed kapuma gelüp nefs-i mezbûre 
dâhilinde ba‘zı bostan ve bağçelerün defter-i şâhî mûcebince öşrü taleb olun-
dukda biz harâc verürüz deyü cüz’î nesne vermek isterler deyü bildirdi, imdi 
dergâh-ı mu‘allâdan verilen bunda destimde mahfûz olan vilâyet defterine na-
zar olundukda nefs-i İzmir’in a‘şârı bir yılda otuz bir bin kırk iki akça mukay-
yed olunmağın buyurdum ki, hükm-i şerîfimle mezbûr kulum [ ] vardukda 
nefs-i mezbûre dâhilinde vâki‘ olan bunda bağlarun ve bağçelerün a‘şârın veya 
bedel-i öşrün aldırasız, harâc verürüz dediklerine amel eylemeyesin memnû‘ 
olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz 
deyü.

Tahrîren fî 22 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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[s. 111]

Nif  kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ kapuma mektûb gönderüp nefs-i mezbûre etrafında olan kurâ halkı 
meclis-i şer‘a gelüp bağlarumuz ve kirâs bağçelerümüz harâb oldu yeni işlen-
miş bir yıllık iki üç yıllık kirâs fidanlarının cemi budakları kırılmış, at ve katırı 
olan kimesneler tavarların zabt etmezler ve koyun erleri ve kasablar koyunların 
salup harâb etdiler ve deştibâncı olan kimesneye davar sâhibleri akça verürler 
bağa ve bağçeye ve yoncalıklara giren davarları tutmazlar deyü şekvâ etdükle-
rinde defe‘âtle nidâ ve tenbîh etdirdük men‘le memnû‘ olmazlar, deştibâncıları 
te’dîb etdük men‘a kābiliyet yokdur bize davar sâhibleri etdikleri zulmü arz 
ediverün, mü’ekked hükm-i şerîf  inâyet oluna dedikleri sebebden arz olundu 
deyü bildirmişsin, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda davarları müs-
limânlarun bağlarına ve bağçelerine zarar edenlerin zararların şer‘le tazmîn 
etdirüp u kānûn üzere cerîmelerün aldırasız ve muhkem tenbîh ve yasağ etdi-
resin ki, davarlarına gereği gibi tîmâr edüp bağ ve bağçe arasına salmayup za-
rar u ziyân etmeyeler, bâdet tenbîh eslemeyenleri yarar kefîllere verüp isimleri 
ve resimleriyle yazup kapuma arz eyleyesiz, bunda kulum gönderilüp kapuma 
getirdilüp hakāret ve siyâset olunalar ki sâirlere mûcib-i ibret ve nasîhat ola ve 
arz getüren kimesneler arzuhâl edüp kadîmden Nif  suyun nevbet ile tasarruf  
edegelmişdük hâliyâ ba‘zı kimesneler nevbetlerinden mukaddem alup zulm ve 
hayf  ederler dediler, mezkûr su husûsunda dahi olageldüğü üzere amel etdire-
sin kimesneye şer‘-i şerîfe ve olagelene muhâlif  iş etdirmeyüp bu bâbda dahi 
memnû‘ olmayanı isimleriyle yazup kapuma [arz] eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 23 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Nif  kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazânda vâki‘ olan ellici tâifesi kapuma gelüp, bizi cebren mîrî 
otlak biçmeğe sürüp za‘îm ve kâtib olanlar kâtib akçası deyü birer akçamız 
alurlar deyüp ve bu bâbda dergâh-ı mu‘allâdan verilmiş hükm-i şerîfî ibrâz 
eyledükleri ecilden buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda ol hükm-i şerîf-i 
sultânî mûcebince amel edüp bunlara ana muhâlif  otlak biçmek hıdmeti teklîf  
etdirmeyüp ve kâtib akçası deyü akçaların aldırmayasız, alınmış ise alıverüp 
bunu tekrâr şikâyete gelmelü eylemeyesin ve bu bâbda memnû‘ olmayanları ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 22 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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[s. 112]

Nevâhî-i Bergama kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ kapuma mektûb gönderüp Mustafa nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîfe 
gelüp şekvâ ve şikâyet eyleyüp ben kadîmü’l-eyyâmdan Sultân Murad Han 
aleyhi’-rahmeti ve’l-gufrân re‘âyâsından olup rüsûmum ol cânibe veregelmiş 
iken hâliyâ Nevâhî-i Bergama’da emîn olanlar bizüm defterimüzde dahi 
ra‘iyyet kayd olunmuşsun deyü anlar da alurlar deyücek tarafeynden temessük 
taleb olundukda emîn olanlar sûret-i defter ibrâz eylediler ve merhûm mağ-
fûrunleh Sultân Murad Han tâbe serâhâ evkāf  zâbitleri dahi nişânlu sahîh 
sûret-i defter ibrâz edüp defter-i cedîd ve atîkde mezkûr Mustafa ra‘iyyet kayd 
olunmuş bulunduğunu dersa‘âdete i‘lâm ediverin tarafeyne hak vermemek 
hayfdır dedüğü ecilden şol ki vâkı‘ hâldir arz olundu deyü bildirmişsin, imdi 
buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda kazıyye arz eyledüğin gibi ise mezkûr 
hâslarım emînin ve âmillerin men‘ u def‘ edüp mezbûr Mustafa’dan hilâf-ı 
defter u kānûn tekrâr rüsûm taleb etdirmeyesiz, alınmış ise alıverüp tekrâr ka-
puma şikâyete gelmelü etmeyesin memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 23 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Ta[r]hala kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Bahşayış nâm kimesne kapuma gelüp mezbûr ceddim Sultân Murad 
Han tâbe serâhâ evkāfına câbî olup eyle olsa zikr olan evkāf  re‘âyâsından Tar-
hala kazasında ba‘zı karyelerde sâkin olan re‘âyânın yava ve kaçgunu defter-i 
hâkānîde vakfa hâsıl mukayyed olup kadîmden kazâ-i mezbûrda yava ve gayrı 
hâslar emîni ve âmilleri dahl edegelmemiş iken hâliyâ deftere ve olugelmişe 
muhâlif  dahl ederler deyü defter-i hâkānî ve hükm-i sultânî ibrâz eylemeğin 
buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda defter-i hâkānî ve olugelen 
kānûn üzere amel edüp vakıf  re‘âyâsının yava ve kaçgununa emîn kulumu 
ve âmillerin hilâf-ı emr u defter u kānûn-ı kadîm dahl etdirmeyesiz bu bâbda 
vakfa âid mahsûlden nesne almışlar ise alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı 
arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 23 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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Arpa emînine ve kâtibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ çakırcılardan Mustafa nâm kimesne kış hıdmetine koşulmuşdur deyü 
tezkire gönderilmişdir imdi mezbûra olugelen âdet-i kadîme üzere kış yemin 
verüp ve defterlerinüze kayd40 edesiz.
Tahrîren fî 27 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 113]

Karacalar kadısına tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda Karacalar hânelerine emîn olan Mustafa Çavuş ummâl zim-
metlerinde hayli mâl-ı mîrî vardır deyü bildirmeğin mezbûr gulâm-ı sultânî 
[ ] ile anda gönderildi vardukda ummâli şer‘le ve kānûnla buldurması lâ-
zım olanlara getürdüp zimmetlerine lâzım olan mâl-ı mîrîyi rızıklarından ve 
emlâk-ı esbâblarından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdirüp âciz 
olmağın bunları kayd u bend ile gönderesiz sa‘y u ikdâm edesiz kimesnede bir 
akça ve bir habbe bâkī komayasız.
Tahrîren fî 24 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Karacalar kadısına hüküm yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda zikr olan Karacalar tâifesine iltizâmla emîn olan kulum Mustafa 
Çavuş zimmetinde teslîmâtdan gayrı hayli mâlım olup taleb olundukda ba‘zı 
ummâl zimmetlerindedir deyü cevâb vermeğin mezbûr kulum [ ] koşulup 
gönderildi buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr 
etdirmeyüp dediği âmilleri şer‘le ve kānûnla buldurması lâzım olanlara bul-
durup getürdüp zimmetlerine lâzım olan mâlımı rızıklarından ve emlâk ve 
esbâblarından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından alup ve rüsûmdan zimem-i 
re‘âyâda kalmış nesne var ise anı dahi tahsîl etdiresin ve tahvîl-i sâbıkda ba‘zı 
medyûn âmiller bi’l-fi‘il iş içinde olmağla tahvîl-i ûlâdan zimmetlerine lâzım 
olan mâlımı vermekde te‘allül ederler imiş anun gibi âmilleri eskiden deyn-
lerin vermeyince yeni tahvîlin işine aslâ ve kata dahl etdirmeyüp deynlerin 
rızıklarından ve emlâk ve esbâblarından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından 

40 “Kayd” kelimesi mükerrer yazılmıştır.
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tahsîl etdiresin kimesnede bir akça ve bir habbe bâkī komayasız âciz olanları 
kayd u bend ile kapuma gönderesiz ve sâbıkā sana defe‘âtle hükm-i şerîfim 
gönderilüp tavâyif-i mezbûrenin üç yıllık mahsûlünden ne mikdâr nesne hâsıl 
olup ve emîn-i mezkûr ne kadar nesne kabz eylemişdir yerlü yerinden teftîş 
ve defter edüp ve defteri imzâlayup kapuma gönderesiz deyü emr eylemişdim 
imdi ol husûsu defter eyledün ise defteri imzâlayup mezbûr kulumla kapuma 
gönderesiz ve illâ ahkâm-ı sâbıkım mûcebince mezkûr kulum mübâşeretiyle 
ta‘cîl alet ta‘cîl teftîş ve defter edüp imzâlayup kapuma gönderesiz bu husûslar-
da tekrâr hükm-i şerîfim ve kulum varmağa muhtâc etmeyesin bir dürlü dahi 
eylemeyesin şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 26 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[114]

Lazkiye ve Honaz kadılarına hüküm yazıla ki

Sen ki Lazkiye kadısısın kapuma mektûb gönderüp Erbeği ve Hüseyin nâm 
kimesneler mîrî vaşak sayyâdıdır, vaşak şikâr olunacak yerlere ba‘zı kimesneler 
evleri ile konup davarların salup vaşak tutulmasına mâni‘ olurlar ve hem tut-
dukları vaşak postun vermezler deyü hükm-i şerîf  vârid edüp Mahmud Fakih 
ve Kara Veli ve Hasan ve İsa nâm kimesneleri ve gayrıları meclis-i şer‘a ihzâr 
edüp ber-mûceb-i hükm-i şerîf  görülmesin taleb ederin dediklerinde mezkûrun 
kimesneler cevâb verüp bizler evlerimiz ile konup ve davarlarımız yürütdükde 
bizler kadîmü’l-eyyâmdan tapulu ve hüccetlü yurdlarımızdır hiçbir zamânda 
vaşak sayd olunmuş yerler değildir ve hiçbir vaşak tutar kimesneler değillerüz tut-
salaridi dahi mîrîye müte‘allık olmağın aramızda bey‘ olmaz sayyâdlara verürüz 
bu bahâne ile bizi rencîde edüp ahz-ı mâl etmek isterler bu bâbda bizlere hayfdır 
bizüm ahvâlimizi arz ediverin deyü iltimâs eyledüklerinde mu‘temedün aleyh 
kimesneler meclis-i şer‘a hâzırûn olup mezbûrûn Mahmud Fakih’in ve Kara 
Veli’nin ve Hüseyin’in ve gayrılarun sözlerine muvâfık cevâb verdikleri sebebden 
şöyle ki vâkı‘ hâldir, alâ-vukū‘ihî arz olundu deyü bildirmişsin imdi buyurdum ki 
hükm-i şerîfim vardukda teftîş edüp göresin fi’l-vâki‘ münâza‘atün fiha olan mîrî 
içün vaşak şikâr olunugelmiş yerler olmayup bunlarun evvelde tapulu ve hüccet-
lü yurdları olup mezkûrîn sayyâdlar ahz-ı mâl içün dahl ederler ise men‘ u def‘ 
edüp kimesneye hilâf-ı şer‘-i kavîm ve kānûn-ı kadîm iş etdirmeyesiz memnû‘ 
olmayanları isimleri ve resimleriyle yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz.

Tahrîren fî 25 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

346 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



Balıkesir kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Bahşayış nâm kimesne kapuma gelüp merhûm ceddim Sultân Murad 
Han tâbe serâhâ evkāfına câbî olup eyle olsa zikr olan evkāf  re‘âyâsından Tar-
hala kazasında ba‘zı karyelerde sâkin olan re‘âyânın yava ve kaçgunu defter-i 
hâkānîde vakfa hâsıl mukayyed olup kadîmden kazâ-i mezbûrda yava ve gayrı 
hâslar emîni ve âmilleri dahl edegelmemiş iken hâliyâ deftere ve olugelmişe 
muhâlif  dahl eder deyü defter-i hâkānî ve hükm-i sultânî ibrâz etmeğin buyur-
dum ki hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda defter-i hâkānî ve olugelen kānûn-ı 
kadîm üzere amel edüp vakıf  re‘âyâsının yava ve kaçgununa emîn kulumu ve 
âmillerini hilâf-ı emr ve defter ve kānûn-ı kadîm dahl etdirmeyesiz bu bâbda 
vakfa âid mahsûlden nesne almışlar ise alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı 
arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 24 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 115]

Nevâhî-i Bergama ve Tarhala kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Pir Memiş nâm kimesne kapuma gelüp Tarhala kazâsına tâbi‘ Uçarı 
nâm hâssa karyede Hurşid nâm kimesne fevt olup evlâd-ı zükûru kalmayup 
tasarrufunda olan yeri tapuya müstahıkk oldukda Hüseyin nâm âmilden yedi 
yüz akça hakk-ı karârına tapuya alup akçasın mezkûr âmile vermişdim âmil 
bana vermeyüp Mustafa nâm kimesneye gabn-ı fâhiş ve muvâza‘a ile dört yüz 
yetmiş akçaya tapuya verdi gerü ben yedi yüz akçaya kabûl ederin deyü bildirdi 
imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda bu husûsu onat vechile hak üzere 
teftîş edüp göresin fi’l-vâki‘ ol tapuya müstahıkk olan yerleri yedi yüz akçaya 
kabûl edüp akçasın âmile vermiş iken mezkûr Mustafa’ya muvâza‘a ile eksüğe 
tapuya vermiş ise alup buna verdirüp tasarruf  etdiresin ve dahi ziyâde tapu 
ile kabûl eder kimesneler var ise anı dahi göresin hîn-i teftîşde hak üzere olup 
kimesneye meyl ü mehâbâ eylemeyesin hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 25 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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Adala ve Marmara ve Akhisar ve Sart kadılarına tezkire yazıla ki

Bundan evvel perâkende mukāta‘aları hânelerin altı yıla varınca Veli ve Abdi 
ve Davud Çavuş nâm kimesneler yirmi dört kerre yüz bin ve kırk altı bin altı 
yüz [2.446.600] akça sâfî teslîmâta kabûl ve iltizâm edüp ve biri biri mâbeynin-
de üç emânet edüp her emânetin başka başka tevzî‘ edüp almışlardı, cümleden 
Ortapare emâneti ki Davud Çavuş uhdesinde tahvîl-i ûlâ iki yüz seksen iki bin 
beş yüz akçaya ve tahvîl-i sâniye iki yüz doksan yedi bin beş yüz ki ceman altı 
yılda beş yüz seksen bin akça sâfî teslîmâta kabûl ve iltizâm etmişdi, tekrâr kefîl 
vermek lâzım olup elli bin akçalık kefîl vermeğe gönderildikde kefîl vermeğe 
kādir olmayup müştereki olan Veli emânet-i mezbûr bana sadaka olunur ise 
mezkûr Davud’un iltizâmı üzere bundan evvel verdiğim küfelâdan mâ‘adâ 
elli bin akçalık yarar kefîller dahi vereyin dediği ecilden buyurdum ki hükm-i 
hümâyûnumla kulum Mehmed Çavuş vardukda mezkûrun elli bin akçalık 
yarar ve yerlü ve yurdlu yarar kefîllerin ve mezkûr Davud’un tahvîl-i evveli 
ve tahvîl-i sâniye ki ceman beş yüz seksen bin akçaya kabûl etdiği iltizâmın 
sebt-i sicill edüp ve sûretin ihrâc edüp bunda gönderesiz ki mukāta‘a defterine 
kayd oluna ammâ alınan kefîller müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından 
yazılmış ve âhar âmile kefîl olmuş olmakdan hazer edesiz.

Tahrîren fî 26 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 116]

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Hasan nâm kimesne âdem gönderüp ellici tâifesinden olup eyle olsa 
Seydi Ali ve Veli nâm karındaşlarım yirmi yıldan ziyâdedir ki âhar vilâyete 
gidüp ba‘dehû mezkûrların rızıklarından ve emlâk ve esbâblarından nesneleri 
olmayup ve deynlerine ve rüsûm-i âdiyelerin vermeğe kefîl olmuş değil iken 
emîn ve âmil olanlar mezkûrları buluver veyâhud harcın vir deyü dutup habs 
edüp te‘addî eylediler deyü bildirdi, imdi göresin kazıyye arz olunduğı gibi 
ise emîn ve âmil olanları men‘ ü def‘ edüp mezbûrı incitdirmeyüp ve te‘addî 
etdirmiyesin tekrâr bu cânibe şikâyete gelmelü etmeyesin.

Tahrîren fî 24 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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Ayazmend kadısına, hâliyâ Arablar emîni olan Süleyman Çavuş ve tahvîl-i 
ûlâda Buğurcu Arabları rüsûmunun bekayâsı cem‘ine gönderilen Hacı Nurul-
lah’a tezkire yazıla ki

Hâliyâ mezkûr Arablardan ba‘zı kimesneler âdem gönderüp bizler mezkûr 
Arablarun Karacadağ pâresi emîni Hacı Mehmed zamânında Sefer nâm âmil 
ibtidâ-i târîhinden üç yıla yüz altı bin akçaya aldıkda kefîl bi’l-mâl olmuşduk 
sonra diğer Mehmed emîn ziyâde etdükde mezkûr Sefer on beş bin akça dahi41 
kabûl eyledikde biz kefîl bi’l-mâl olmamışduk hâlîya yüz altı binden ziyâde 
yoğiken bizden mâl-ı kefâlet taleb edüp ve bizi habs eyleyüp hayf  eylediler 
deyü bildirdiler, eyle olsa bu bâbda yüz altı bine kefîl oldukları sicillât bulunup 
sonraki ziyâdeye kefîl oldukları bulunmadı imdi sicillâta nazar edesiz sonradan 
mezbûrlar Mehmed emîn zamânında ol ziyâde olunan on beş bine dahi kefîl 
mukayyed değiller ise siz ki emîn ve havâlesiz bunlardan sonra ziyâde olunan 
on beş bin içün mâl-ı kefâlet taleb etmeyüp ve siz ki kadısız etdirmiyesiz alın-
mış ise alıverip memnû‘ olmayanı yazup bildiresiz.

Tahrîren fî 27 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Gedüs kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Turgud ve Murad ve Hamza ve Mahmud ve Hüdaverdi ve Halil ve 
Ferhad ve Pir Ahmed nâm kimesler kapuma gelüp hâric ez-defter haymana 
tâifesinden olup rüsûm-ı âdiyelerin hâric ez-defter haymana zâbitlerine ve-
rip edâ eyledüklerinden sonra beğlerbeği ve sancakbeği subaşıları ve toprak 
sipâhîleri tekrâr rüsûm taleb edüp te‘addî ederler hayfdır deyü bildirdi imdi 
buyurdım ki hükm-i şerîfim ile kulum [ ] vardukda göresiz, fi’l-vâki‘ mezbûr-
lar hâric ez-defter haymana tâifesinden olup rüsûm-ı âdiyelerin hâric ez-defter 
haymana zâbitlerine verip edâ eylediklerinden sonra beğlerbeği ve sancakbeği 
subaşıları ve toprak sipâhîleri tekrâr rüsûm taleb edüp te‘addî eyledükleri vâkı‘ 
ise men‘ u def‘ edüp kimesneye hılâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter dahl ve 
te‘addî etdirmiyesiz bu bâbda nesnelerin almışlar ise gerü alıveresiz sipâhî ve 
za‘îm oğullarıdır dedüklerine amel eylemeyesiz memnû‘ olmayanı ve muhtâcı, 
arz-ı kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 29 Ramazân sene 954.

41 “Dahi” kelimesi mükerrer yazılmıştır.

M E T I N 349

www.tuba.gov.tr



[s. 117]

Tarhala kadısına tezkire yazıla ki

Mukāta‘ahânelerine âmil olan Murad gelüp tahvîlimde iki nefer ak kullar du-
tulup müddet-i örfiyyeleri tamâm olup kadı ma‘rifetiyle satmış idim eyle olsa 
hâliyâ sâhibleri gelüp benden zikr olunan kulları ayniyle taleb ederler deyü 
bilrdi, imdi [ ] vardukda bu husûsu hak üzere teftîş edüp ber-mûceb-i şer‘ u 
kānûn lâzım geleni yerine kayup mezbûrı şer‘a ve kānûna muhâlif  incetdirmi-
yesiz şiddet ve temerrüd edenleri âmil-i mezkûr ile berâber koşub bu cânibe 
gönderesiz.

Tahrîren fî 26 Ramazânü’l-mübârek, sene 954.

Çeşme kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazânıza tâbi‘ Hereke hâslarına emîn olan gulâm-ı sultânî Mu-
harrem ve Âmil Mustafa gelüp mezkûr hâs re‘âyâsından Hüseyin nâm kimes-
nede bir ibâkat eylemiş Arnavud asl kul olup bir kimesnenindir zabt eyle veya 
bey‘ eyle deyü beni vekîl etdi bizüm yüzümüze sâbit eylemedin mezkûr kulı 
fuzûlî tasarruf  eder deyü bildirdi imdi bu husûsu hak üzere teftîş edüp ber-mû-
ceb-i şer‘-i kavîm ve kānûn-ı kadîm lâzım geleni yerine koyasız muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup bildiresiz.

Tahrîren fî 26 Ramazânü’l-mübârek, sene 954.

Karacalar ve İvrindi kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Ali nâm kimesne kapuma gelüp Karacalar hânelerinden olup eyle 
olsa âmil olan Mustafa nâm kimesne karındaşın bir kimesnenin oğluna güc 
eylemiş deyü kadı ma‘rifetinsiz iki öküzlerimüz alup hayf  etdi deyü bildirdi, 
imdi buyurdım ki hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda husamâyı berâber edüp 
hak üzere teftîş eyleyüp göresiz âmil-i mezbûr bunlarun öküzlerin müstehık 
olmadan şer‘a ve kānûna muhâlif  almış ise hüküm edüp alıveresiz hîn-i teftîşde 
tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp kazıyyede medhali olma-
yanları dahl etdirmeyüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup 
kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 26 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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Edremid kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Musli nâm kimesne kapuma âdem gönderüp mukāta‘ahânelerinden 
olup eyle olsa âmil olan Ahad ve Minnet ve Hırsuz Sinan bu bir nefer Arab yol-
daşlarıyla mer‘ada yürürken altmış üç re’s koyunum alup hayf  etdiler deyü bil-
dirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda husamâyı berâber 
edüp hak üzere teftîş eyleyüp göresin, âmil-i mezbûr bunlarun koyunların 
müstehık olmadan şer‘a ve kānûna muhâlif  almış ise hüküm edüp alıveresiz 
hîn-i teftîşte tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hak-ı sarîha 
tâbi‘ olasız kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyüp memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 26 Ramazânü’l-mübârek, sene 954.

[s. 118]

Sebeb-i tahrîr yazıla ki

Hâliyâ havâss-ı hümâyûnumdan hâk-ı şûre mukāta‘asının nâzırı olan fah-
rü’ş-şiyâb ve’l-mu‘temedîn Sahrazâde İlyas zîde kadruhû develer ile sabuncıla-
ra gelen çorağı defter eylemek içün kâtib lâzımdır ve işbu dârende-i fermân-ı 
hümâyûn Kâtib Süleyman ol hıdmete mahaldir deyü i‘lâm eylemeğin mezbûru 
harc-ı âmilde yevmî üç akça ile kâtib nasb edüp bu berât-ı hümâyûnı verdim ve 
buyurdım ki, varup kâtib olup develer ile gelen çorak yüklerin toprak kadısı ve 
nâzır ve emîn ve âmil ma‘rifetiyle rûz be-rûz müfredâtla defter edüp ve toprak 
kadısı dahi müstakil defter etdirüp defterden hâric nesne kalmaya ve hâsıl olan 
akçanın kîsesin nâzır ve kâtib ve âmil mühürleyüp ve mezkûrla birbiri ma‘ri-
fetinsiz iş etmeye ve etdirmeyesiz mâdâm ki mezkûr kâtib emânet ve istikāmet 
üzere edâ-i hıdmet edüp kusûr komaya, kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmayup dahl 
ü ta‘arruz kılmaya ve ta‘yîn olunan yevmî üç akça ulûfesin harc-ı âmilden mâh 
be-mâh nâzır-ı mezkûrdan alup mutasarrıf  ola, şöyle bileler deyü.
Tahrîren fî 26 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

İzmir kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâk-ı şûre mukāta‘asına nâzır olan fahrü’ş-şiyâb ve’l-mu‘temedîn Sah-
razâde İlyas gelüp ba‘zı sabuncılar olugelen kānûn-ı kadîme muhâlif  sabun 

M E T I N 351

www.tuba.gov.tr



işleyüp bu sebeble mâl-ı mîrîye hayli zarar müteretteb olur deyü bildirdi, bu 
husûs hak üzere teftîş edüp göresiz mezkûrûn sabuncılar şer‘-i şerîfe ve oluge-
len kānûn-ı kadîme muhâlif  sabun işlemezler ise şer‘le ve kānûnla lâzım geleni 
icrâ buyurasız şer‘a ve kānûna muhâlif  ziyâde şirret ve temerrüd edenleri bu 
cânibe berâber gönderesiz ve mufassal yazup bildiresiz ve mezkûr nâzır âmil-i 
sâbık Mehmed tahvîl-i sâniyedeki benüm tahvîlimdir ba‘zı Filibe taşının rüsû-
mın tahvîl-i sâbık âmili Mehmed almadı dedi ve âmil-i mezkûr Mehmed dahi 
gelüp dedü ki, Filibe taşı benüm tahvîlimde vâki‘ olmağın rüsûmın aldum ve 
sâbıkā bu bâbda almağa mürâsele verilmişdir ve mezkûr nâzırun dükkânında 
işleyen çorakdan tahvîlimde hayli nesne vardır dedi, bu husûsu dahi şer‘le ve 
kānûnla fasl buyurasız muhtâc-ı arz olanı bildiresiz tahrîren fî 26 Ramazâ-
nü’l-mübârek sene 954.

[s. 119]

İzmir emîni Mehmed’e tezkire yazıla ki

Hâliyâ dergâh-ı mu‘allâdan gelen gemiler reîslerinin ve âlâtcılarının işbu sene 
954 Receb ve Şa‘ban ve Ramazân ayları mevâcibi ber-vech-i karz verilmek 
lâzım olmışdır, imdi İzmir efendisine varup mezkûrların târîh-i mezbûrda 
vâcib olan ulûfelerinin müsterekalarından gayrı mukarrerlerin mevlânâ-yı 
müşârünileyh kendülerde olan deftere göre bî-kusûr verip teslîm eylesiz, sonra 
dergâh-ı mu‘allâdan ulûfeleri geldikde gerü alına, bu maslahat mühimdir te’hîr 
eylemeyesiz.

Tahrîren fî 26 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Nif  kadısına ve Halil Beğlü emîni çaşnigîrbaşıya tezkire yazıla ki

Hâliyâ Şah Kulı nâm kimesne gelüp kazâ-i mezbûra tâbi‘ Halil Beğli mukāta‘a-
sın Kara Ali nâm âmil yetmiş sekiz bin akçaya mukāta‘aya aldıkda zarar-ı mâla 
kefîl olup sonradan etdiği ziyâdeye kefîl olmayup yetmiş sekiz binde zarar yoği-
ken mücerred mâl-ı kefâlet taleb ederler hayfdır deyü bildirdi, imdi göresin ka-
zıyye mezbûrun dedüği gibi olup yetmiş sekiz binde zarar yoğise bundan hilâf-ı 
şer‘ u kānûn mâl-ı kefâlet taleb etdirmeyüp tekrâr şikâyete gelmelü etmeyesiz.

Tahrîren fî 27 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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Manisa ve Nif  kadılarına hüküm yazıla ki

Sen ki Nif  kadısısın hâliyâ mektûb kapuma gönderüp tahvîl-i ûlâda Nif  kazâsı-
na tâbi‘ Halil Beğli nâm hâssa mukāta‘aya baş âmil olan Kara Ali gaybet eyledi 
deyü bildirmişsin, eyle olsa mezbûr Ali südde-i sa‘âdetimde bulunup zimme-
tine lâzım olan mâlı taleb olundukda ayak âmili olan Saru mîrîye medyûn 
mâl-ı mîrîden ve kendi mâlından ba‘zı dâyinlerine akça vermişdir ve tahvîlim-
de emîn ve kâtib ve saîr mübâşir olanlarun hesâbları görilmesin taleb ederin 
deyü bildirmeğin mezbûr havâlesi olan kulum [ ] teslîm olunup gönderildi 
buyurdum ki, hükm-i şerîfim ile vardukda bu bâbda ikiniz münâsib mahalde 
akd-i meclis edüp ve ihzâr-ı husamâ kılup âmil-i mezbûrun dedüği kazıyyeleri 
ferâden ber-mûceb-i şer‘-i kavîm ve kānûn-ı kadîm teftîş edüp bi-hasebi’ş-şer‘ 
ve’l-kānûn mezbûr Ali’nin ve ayak âmilinin her kimde ne mikdâr nesneleri 
zuhûr bulursa mecâl vermeyüp mezkûr kuluma tahsîl etdirüp kapuma gönde-
resiz ve’l-hâsıl husûs-ı mezbûrı bu def‘a faysala yetişdirüp tekrâr hükm-i şerîfim 
varmağa muhtâc etmeyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 27 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 120]

Uşak kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Mustafa nâm kimesne kapuma gelüp mukāta‘a hânelerinden olup 
rüsûm-ı âdiyesin mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verip edâ eyledükden sonra 
beğlerbeği ve sancakbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar tekrâr rüsûm 
taleb edüp te‘addî ederler hayfdır deyü bildirdi, imdi buyurdım ki, hükm-i 
şerîfim vardukda göresin fi’l-vâki‘ mezbûr mukāta‘ahânelerinden olup rüsûm-ı 
âdiyesin mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verip edâ eyledükden sonra beğlerbeği 
ve sancakbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar tekrâr rüsûm taleb 
edüp te‘addî eyledükleri vâkı‘ ise men‘ u def‘ edüp kimesne hilâf-ı şer‘ u kānûn 
ve mugāyir-i defter dahl ü te‘addî etdirmeyüp tekrâr rüsûm taleb etdirmiyesiz 
bu bâbda nesnesin almışlar ise gerü alıveresiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı 
arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 27 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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E[z]ine ve Lapseki kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Tarhaniyat hâslarının âmili olan Ramazan kapuma gelüp geçen senede 
Lapseki kazâsına bey‘ etmek içün Men‘emen kilesiyle dört müd hardal ilet-
mişdim, eyle olsa zamânı olmamağın satmayup kazâ-i Lapseki’ye tâbi‘ Nefs-i 
Boğaz-hisâr’da bir kimesnenin dükkânında ber-vech-i emânet der-mahzen 
edüp çeküp gitmişidim, ba‘zı mevâni‘ olduğu ecilden kendim varmayup te’hîr 
olunmağla anda mâl-ı gāib ve beytü’l-mâl âmilleri toprak kadısının ma‘rifetiyle 
mevsimi değil iken bî-vakt bey‘ eylemişler, ol mikdâr hardalı fetevâ-yı şer‘iyye 
mûcebince ayniyle taleb ederin vermezler deyü bildirdi, imdi buyurdım ki 
hükm-i şerîfimle [ ] vardukda bunun der-mahzen hardalın bey‘ eden mâl-ı 
gāib ve beytü’l-mâl âmillerin şer‘le buldırması lâzım olanları getürdüp bunun-
la berâber edüp hak üzere teftîş eyleyüp ve fetevâ-yı şer‘iyye mûcebince amel 
edüp şer‘le lâzım geleni edâ eyleyesiz, hîn-i teftîşde ilâ âhirih.
Tahrîren fî 27 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Arpa emîni ve kâtibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ şahincilerden Kalem bin Ahmed kuş hıdmetine konmuşdır deyü ağası 
tezkire göndermişdir, imdi mezbûra olugelen âdet-i kadîme üzere mezbûr 
Ağustos’un on beşinden Nevruz evveline değin kuş yemîn verip ve defterinize 
kayd edesiz tahrîren fî 7 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

[s. 121]

Karacalar kâtibi Abdullah’a tezkire yazıla ki

Bundan akdem sana sâde yağ getürmen içün hükm-i şerîf  verilüp ol vakitden 
berü bir yıla karîb olup gelmedüğin ecilden ulûfen kat‘ olunmak değil siyâsete 
ve hakārete müstehık olup durursun, imdi tezkire ile [ ] vâsıl olduğu gibi 
bir an tevakkuf  etmeyüp cem‘ etdiğin yağı kirâ davarlarına tahmîl edüp ta‘cîl 
ale’t-ta‘cîl gelüp yetişesiz ve tâife-i mezbûrenin mahsûl ve rüsûm ve bâd-i hevâ 
defterlerinden anda bir varak komayup bile alup gelesiz, bir dürlü dahi etme-
yesiz hemân gelüp gidesin.
Tahrîren fî 28 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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Mukāta‘ahânelerinin ba‘zı pârelerine emîn olan Abdi’ye tezkire yazıla ki

Hâliyâ mukāta‘ahânelerinden Musa nâm kimesne âdem gönderüp Ahad ve 
Minnet nâm âmiller bir nefer Arab yoldaşlarıyla benüm içün hırsuzdır Ed-
remid kazâsından mer‘ada yürürken altmış re’s koyunum aldılar deyü şekvâ 
eyledikde yerinde görilmek içün mevlânâ Edremid kadısına hükm-i şerîf  ve 
kul verilüp gönderildi, sana vardukda mezkûrân âmilleri ve yoldaşları olan 
Arabı veya vekîl-i şer‘îlerin mezkûr Musa‘ya berâber koşup mahall-i hâdiseye 
gönderesiz varup şer‘le teftîş olunalar, bu bâbda ihmâl eylemeyüp bu cânibe 
tekrâr şikâyete gelmelü etmeyesiz, şöyle ki göndermeyüp ele vermeyecek olur-
san ki tekrâr şikâyete âdem gele, taleb olunan senden alındukdan sonra hakāret 
ve siyâset olunursız, emânetin ve ulûfen gitmeğle konulmaz tenbîh olunmadı 
dimeyesiz.
Tahrîren fî 29 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda Arablar âmili olan Hacı Ali zimmetinde teslîmâtdan gayrı yir-
mi bin beş yüz on akça mâlım olmağın kulum [ ] gönderildi, buyurdım ki 
hükm-i şerîfimle vardukda âmil-i mezbûr her kangınızın taht-ı kazâsında bulu-
nursa mezbûr kuluma teslîm edüp meblağ-ı mezbûrı rızkından ve esbâbından 
vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdirüp bu cânibe gönderesiz, âciz 
olursa kayd-ı bendile kapuma gönderesiz ve gaybet ederse şer‘le ve kānûnla 
buldırması lâzım olanlara buldurasız, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 27 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

[s. 122]

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Ilgun korusının ba‘zı yerlerine olugelmişe muhâlif  yörük tâifesi konup 
zarar u ziyân ederler imiş, imdi korucu vardukda göresin fi’l-vâki‘ tavâif-i 
mezbûre olugelmişe muhâlif  mezkûr koruya konup zarar u ziyân eylemişler 
ise men‘ u def‘ edüp olugelmişe muhâlif  kondırmayasız memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup arz eyleyesizz.
Tahrîren fî 29 Ramazânü’l-mübârek sene 954.
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Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa develerden anda kışlamak içün beş katar develer gönderildi, imdi 
sarvân ulusu develeriyle varıldıkda lâzım olan samanları narh-ı rûzî üzere 
akçalarıyla alıverip muzâyaka çekdirmiyesiz, fe-emmâ bu bahâne kimesneye 
zulm ü te‘addî olunmaya hazer edesiz.
Tahrîren fî 29 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Çine kadısına hüküm yazıla ki42

Hâliyâ Süleyman nâm kimesne kapuma gelüp tahvîl-i ûlâda Dereköy nâm 
hâssa karye âmili olan Hüseyin’e iki bin akçaya kefîl olmışdım, âmil-i mezbûr 
ki tahvîl-i mezkûr kıstın bi’t-tamâm edâ edüp zimmetinde bir akça ve bir hab-
be bâkī kalmamış iken emîn olan Abdi Çavuş ve yeni âmil olan Mahmud ve 
Mehemmedî ol mikdâr akçam alup te‘addî etdiler hayfdır deyü bildirdi, imdi 
buyurdım ki, hükm-i şerîfimle [ ] vardukda göresiz kazıyye mezbûrun dedüği 
gibi olup mezkûr âmil Hüseyin kıstın edâ eyleyüp mezkûr Süleyman’dan şer‘le 
mâl-ı kefâlet müteveccih olmayup ve bi’l-cümle bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn 
bundan ol mikdâr akça alınmasına îcâb eder âhar sebeb-i kavî yoğise hılâf-ı 
şer‘ u kānûn alınan akçasın hüküm edüp alıveresiz, hîn-i teftîşde tezvîr ve tel-
bîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi olasız, muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz, şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 29 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Ilıca kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda olan atlardan iki tavilesin bu cânibe göndermek lâzım olmışdır, 
imdi mezkûr atlara yetmek içün olugelen âdet-i kadîme üzere âdem buldırup 
mezkûr mezkûr atlar ile bu cânibe gönderesiz bunda geldikde akçaları verilür 
şöyle bilesiz tahrîren fî 2 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

42 Hükmün üzerine mükererr-şüd kaydı çekilmiştir.

356 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



[s. 123]

Bergama ve Nevâhî-i Bergama kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ sen ki Nevâhî kadısısın kapuma mektûb gönderüp kazâ-i Arpaz ve 
Nevâhî-i Bergama ve Tavas ihzârı, bundan sâbık Hasan nâm kimesneye sada-
ka olunup âsitân-ı gerdün-iktidârdan eline berât-ı şerîf, mezbûr Hasan elinden 
Resul nâm şahsa ve mezkûr Resul elinden Nasuh nâm kimesneye, mezkûr 
Nasuh’dan Sefer nâm kimesneye sadaka olunup berât-ı şerîfle gelicek, Berga-
ma emîni olan Hüseyin tasarrufına mâni‘ olduğun dersa‘âdete arz ediverün 
dedüği sebebden arz olundu deyü bildirmişsiz, imdi bunda defter-i hâkānîye 
nazar olunup görüldikde kazâ-i Bergama ihzâriyesi bu cânibe hâsıl mukayyed 
bulunup nevâhî ihzâriyesi bulunmadı, buyurdım ki, hükm-i şerîfim vardukda 
mezbûr Sefer’ün elinde olan berât-ı sultânî mûcebince amel edüp nevâhî ih-
zâriyesine hâslarım emînin âmillerin dahl etdirmeyüp tahvîl ve târîhine düşen 
mahsûlünden nesne almışlar ise alıveresiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 29 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Ilıca kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ [ ] nâm sipâhî gelüp bir abd-i memlûkum ibâkat eylemişidi taht-ı 
kazânızda Elceklü nâm karyede sâkin Tatar nâm kimesne bulup taleb etdikde 
müddet-i örfiyyesi tamâm olmuş kuldur âmilden aldım deyü te‘allül eder deyü 
bildirdi, imdi [ ] vardukda göresin fi’l-vâki‘ mezkûr Tatar abd-i mezbûrı 
müddet-i örfiyyesi tamâm olup yâve âmilinden alup ve mezkûr Emirze sipâhî 
olup kul bunun idüği şer‘le sâbit ve zâhir olur ise âmil içün harc-ı mefkūdın 
alıvirdükde ayniyle kulun alıveresiz ve mezbûr Tatar dahi âmilden niceye ister 
ise alıveresiz bunu tekrâr şikâyete gelmelü etmeyesin.

Tahrîren fî 29 Ramazânü’l-mübârek sene 954.

Cebecibaşıya tezkire yazıla ki

Gemiler donatmak içün yirmi aded gönder sırıkların veresin.

Tahrîren fî 2 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.
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[s. 124]

Karahisâr-ı sâhib kadısına ve anda hâslar emîni Veli’ye tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda hâslar kâtibi olan Hızır gelüp kâtib olduğum zamânda emr-i şâhî 
üzere harc-ı âmilden yevmî iki akça ulûfe ta‘yîn olunmuşidi, hâliyâ vermezler 
deyü bildirdi, imdi kâtib-i mezbûrun emr-i şâhî üzere hıdmet eylediği zamânın 
yevmî iki akça hesâbı üzere ulûfesin sen ki kadısın verdiresin te‘allül etdirmi-
yesin ve mezkûrun yerine bir âhar kâtib vaz‘ olunmışdır mâl-ı mîrî husûsunda 
kangısı evlâ ise arz eyleyesiz tahrîren fî 3 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Menemen nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ bundan akdem mufassal hükm-i şerîf  gönderilüp tevzî‘ olunan arpanın 
küllîsi lâzım olmağın [ ] gönderildi vardukda göresin ne mikdâr arpa cem‘ 
olunmış ise gulâm-ı mezkûr ile bu cânibe gönderesiz te’hîr ü terâhî eylemeyesin.

Tahrîren fî 3 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Nevâhî-i Bergama ve Tarhala kadılarına tezkire yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâ bekāyâsının tahsîl olunması zamânı olmağın defter olunup 
nişânlanup gönderilmişidi ba‘zı gelüp ba‘zısı gelmedüği ecilden tekrâr defter 
olunup nişânlanup gulâm-ı sultânî [ ] ile gönderildi vardıkda bir an te’hîr ey-
lemeyüp zikr olan defter mûcebince ol mikdâr akçayı âmillerün rızıklarından 
ve emlâk [ü] esbâblarından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından ta‘cîl tahsîl 
etdirüp işbu sene 954. [ ] değin gulâm-ı mezkûr ile gönderesiz âciz olurlar 
ise kayd u bend ile gönderesiz bu def‘a kat-ı alâka edüp tekrâr hükm-i şerîf  ve 
tezkire varmağa muhtâc etmeyesin.

Tahrîren fî 4 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Tarhala kadısına tezkire yazıla ki43

Hâliyâ anda hâslar emîni olan gulâm-ı sultânî Ferruh gelüp tahvîl-i ûlâ bekāyâsı-
nın tahsîline gelen Kâtib Hasan’a deynime mahsûb etmek içün mâl-ı mîrîden akça 
teslîm etmişdim, hâliyâ deynime mahsûb etdirmeyüp inkâr eder deyü bildirdi.

43 Hükmün üstüne “mükerrer” yazılmış ve tamamlanmamıştır.
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Menemen nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ senin bunda huzûrun lâzım olmuşdur gulâm-ı sultânî [ ] vardukda 
ta‘cîl göresin te’hîr etmeyesin.
Tahrîren fî 6 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

[s. 125]

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda âmil olan Kara Hasan’ın zimmetinde hayli bâkī olmağın 
tezkire ile Hanifî nâm kul gönderildi, eyle olsa mezkûrun zimmetinde hayli 
alımları olup kulum mezbûr tahsîl etmeyüp âmil-i mezkûru der-zincir edüp 
ezâ edermiş imdi mezkûra yirmi gün mühlet verüp zimmetinde olan alımla-
rından tahsîl etdiresin.
Tahrîren fî 3 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Terakkī, Ferhad an-ulûfeî

Urla nâibine tezkire yazıla ki

Anda rüsûm-ı defterdâriyyeden ve gayrıdan bâkī kalan on bin altı yüz râyi-
cü’l-vakt akçanın beş bin altı yüz otuz akçası emîn olan Murad Çavuş ve beş 
bin akçasın Âmil Mehmed vermeğe mültezimler olup akzâ kuzâtü’l-müslimîn 
evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazli ve’l-yakīn mevlânâ İzmir efendisi 
huzûrunda sebt-i sicill olunup sûretin ibrâz eyledükleri ecilden emîn-i mezkûr-
dan ol mikdâr akça bunda alınup âmil-i mezbûrdan dahi alınmak lâzım olma-
ğın gulâm-ı sultânî [ ] gönderildi vardukda edâsına mültezim olduğu akçayı 
âmil-i mezkûrun rızkından ve emlâk-ı esbâbından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâl-
larından ta‘cîl tahsîl etdirüp bu cânibe gönderesiz te‘allül ve nizâ‘ etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 5 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Kâğıd emînine tezkire yazıla ki

Nif  kazasından sene 954 Ramazânının selhinde hüküm ihrâc eden Hacı Halîfe 
evlâdından [ ]’nin hükmünün resmi afv olundu hükmün verüp resmin taleb 
etmeyesin.
Tahrîren fî 6 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.
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[s. 126]

Tarhala kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda hâslar emîni olan Ferruh gelüp tahvîl-i ûlâ bekāyâsının tahsîline 
gelen Kâtib Hasan’a deynime mahsûb etmek içün üç bin akça teslîm etmişdim 
hâliyâ deynime mahsûb etdirmeyüp inkâr eder deyü bildirdi, imdi husamâ 
muvâcehesinde hak üzere teftîş edüp göresin fi’l-vâki‘ mezkûr, mezbûr Hasan’a 
deynine mahsûb etmek içün ol mikdâr akçayı vermiş ise ki bi-hasebi’ş-şer‘î’ş-
şerîf  sübût bula, hüküm edip bî-kusûr alıveresiz hîn-i teftîşde hak üzere olup 
kimesneye meyl ü mehâbâ eylemeyesin.

Tahrîren fî 5 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda Gürle hâslarına nâzır ve emîn olan Kasım Çavuş gelüp tahvîl-i 
mezkûrda Dağ mukāta‘asına âmil olan Hüseyin’in kıstından ziyâde zimme-
tinde fazla vardır yerlü yerinden teftîş olunmasın taleb ederin deyü bildirdi 
imdi [ ] mübâşeretiyle hak üzere yerlü yerinden teftîş edüp göresin fi’l-vâki‘ 
mukāta‘a-i mezbûre kıstından ziyâde âmil-i mezkûrun zimmetinde fazla zâhir 
olursa hüküm edüp emîn-i mezkûrun borciçün tahsîl etdiresin.

Tahrîren fî 5 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Ayasuluk ve İzmir kadılarına tezkire yazıla ki

Hâliyâ inşâallahü’l-e‘azzü ve’l-iclâl ve yümn-i ikbâl ile şehzâde-i civân-baht 
sezâvâr-ı tâc u bahş hazretleri pencşenbe günü şikâr içün ol cânibe müteveccih 
olmaları mukarrerdir imdi gulâm-ı sultânî [ ] vardukda anda etmekden ve 
arpadan ve samandan ve sâir zehâirler satun [alup] kifâyet mikdârı hâzır u 
müheyyâ edüp taht-ı kazânıza dâhil olduklarında akçalarıyla narh-ı rûzî üzere 
alıverüp müzâyaka çekilmelü olmayup ordu-yı hümâyûna vüs‘at ve sâhiblerine 
ticâret hâsıl ola.

Tahrîren fî 6 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.
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[s. 127]

Lazkiye ve Honaz kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Hacı kethudâ ve Habil nâm kimesneler kapuma gelüp kazâ-i Honaz’da 
Aksu demekle ma‘rûf  sudan üç yıl su hakk-ı şürbümüz olup kadîmü’l-eyyâm-
dan tasarruf  edegelmişdük hâliyâ nevâhî za‘îmi Üveys tasarrufumuza mâni‘ 
olup te‘addî eder deyü bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda 
ehl-i vukūf  bî-garaz müslimânlardan hak üzere teftîş eyleyüp göresin fi’l-vâki‘ 
mezkûrların kadîmü’l-eyyâmdan mezkûr sudan üç yıl su hakk-ı şürbleri olup 
emîn-i mezkûr hilâf-ı şer‘ u kānûn olugelmişe muhâlif  dahl edüp harklarına 
mâni‘ olduğu vâkı‘ ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn ve olugelmişe 
muhâlif  dahl ve te‘addî etdirmeyesiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıy-
yeyi kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 6 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Marmara kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Tatar nâm kimesne gelüp Ömer nâm âmilden bir kul almışdım mezkûr 
kulun sâhibi sipâhî olup kadı mahzarında ba‘de’s-sübût kulu benden alup 
âmil-i mezkûrdan kul bahâsiçün verdüğüm akçayı taleb etdüğümde gaybet 
edüp te‘allül eder deyü bildirdi imdi gulâm-ı sultânî [ ] vardukda âmil-i 
mezkûru getürdüp husamâ muvâcehesinde hak üzere teftîş edüp göresin 
fi’l-vâki‘ kazıyye mezkûrun dedüğü gibi olup bi-hasebi’ş-şer‘-i şerîf  sübût bula 
hüküm edüp alıveresiz bunu tekrâr şikâyete gelmelü etmeyesin.
Tahrîren fî 6 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Uşak kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Tulgar ve Mehmed ve Nazar ve Üveys ve Cabi ve Halil nâm kimesneler 
kapuma gelüp mukāta‘ahânelerinden olup rüsûm-ı âdiyelerin mukāta‘ahânele-
rim zâbitlerine verüp edâ eyledüklerinden sonra beğlerbeği ve sancakbeği suba-
şıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar tekrâr rüsûm taleb edüp te‘addî ederler hay-
fdır deyü bildirdiler imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda göresin fi’l-vâki‘ 
mezbûrlar mukāta‘ahânelerinden olup rüsûm-ı âdiyelerin mukāta‘ahânelerim 
zâbitlerine verüp edâ eyledüklerinden sonra beğlerbeği ve sancakbeği subaşıları 
ve toprak sipâhîleri ve gayrılar tekrâr rüsûm taleb edüp te‘addî eyledükleri vâkı‘ 
ise men‘ u def‘ edüp kimesneye hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter dahl ve 
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te‘addî etdirmeyesiz bu bâbda nesnelerin almışlar ise alıveresiz memnû‘ olmaya-
nı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 6 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

[s. 128]

Bu hüküm yazıldı, bir dürlü dahi yazıldı

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ südde-i sa‘âdetim müteferrikalarından Karacalar emîni olan fahrü’l-efâ-
him Bahşayış zîde kadruhû kapuma gelüp şöyle arzuhâl eyledi ki tavâyif-i 
mezbûrenin cürm-i cinâyet ve resm-i arûsâne ve sâir rüsûm-ı bâd-ı hevâlarına 
beğlerbeği ve sancakbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar dahl ederler 
deyü bildirdiği sebebden buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] vardukda göresin 
kazıyye arz olunduğu gibi ise tavâyif-ı mezbûrenin cürm ü cinâyet ve resm-i 
arûsânelerine ve sâir rüsûm-ı bâd-ı hevâlarına [beğlerbeği ve] sancakbeği suba-
şıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılarını dahl etdirmeyesiz ammâ tavâyif-i mez-
bûreden birisi cürm-i galîz edüp siyâsete müstahıkk olsa yerinde sâhib-i siyâsete 
emr-i pâdişâhî mûcebince emîn-i cedîd ma‘rifetiyle siyâset etdürüp hârice ilet-
dirmeyesiz ve bedel-i siyâset aldırmayasız memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 5 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Lazkiye kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Dirikmiş nâm kimesne kapuma gelüp Satı nâm kimesne ile ber-vech-i 
iltizâm harâc mukāta‘asın dutardık eyle olsa mezkûr Satı fevt olup benüm 
hesâbım görüp ba‘de zamân mezbûr Satı’nın zimmetinde hayli mâl-ı mîrî 
zâhir oldukda zâhir olan akçanın nısfın vârisleri benden taleb ederler hayfdır 
deyü bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkda hak üzere göresin 
mezkûr Satı’nın vârisleri bundan şer‘-i şerîfe ve kānûn-ı münîfe muhâlif  akça 
taleb ederler ise men‘ u def‘ edüp kimesneye hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i 
defter dahl etdirmeyesiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup 
kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 6 Şevvâlü’l-mükerrem sene 95444.

44 Hüküm s. 135’de imlası düzeltilerek tekrar yazılmıştır.
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[s. 129]

Menemen nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa atlardan iki tavile atlar ol cânibe gönderildi vardukda bundan 
akdem hükm-i şerîfim ile tevzî‘ olunan arpadan kifâyet mikdârı arpa veresin 
müzâyaka çekdirmeyesin ve anda vakıf  kârbânsarây varimiş anda kışlatdırasın 
muhtâc-ı arz olursa yazup bildiresin.
Tahrîren fî 7 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Mîrâhûr Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ Muhyiddin nâm garîbe bir bârgîr in‘âm buyuruldu imdi mezkûra bir 
bârgîr verüp ve defterine kayd edesiz paşa hazretlerinin arzıyla buyurulmuşdur.
Tahrîren fî 7 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Kâğıd emînine tezkire yazıla ki

Kazâ-i Sart’dan sene 954 Ramazânının yirmi altıncı günü hüküm ihrâc eden 
Feraş nâm arabın, fakīrü’l-hâl olmağın hükmünün resmi afv olundu hükmün 
verüp resmin taleb etmeyesin.
Tahrîren fî 7 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Vech-i mezbûr üzere kazâ-i İzmir ve Tarhaniyat’dan sene 954 Z[ilkāde]sinin 
yedinci günü hüküm ihrâc eden Hüseyin’in hükmünün resmi avf  olundu, 7 
Şevvâl sene 954.

An-yed-i Veli, ulûfeî

Nif  kadısına tezkire yazıla ki

Kilâr-ı âmire içün otuz kantar bala hâcet olmağın [ ] gönderildi vardukda 
bir an te’hîr etmeyüp taht-ı kazânda bulunan yerlerden ol mikdâr kantar a‘lâ 
balı tahsîl ve tedârük edüp ve kirâ davarlarına tahmîl edüp gulâm-ı mezbûr ile 
bu cânibe gönderesiz ve balın bahâsiçün lâzım olan akçayı anda hâslar emîni 
Arslan’dan alup kendü elünüz ile sâhiblerine veresin kimesnenin bir akçasın 
ketm etdirmeyesiz ve bahâsın ve kirâsın ve balın kantarın yazup arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 7 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

M E T I N 363

www.tuba.gov.tr



Nevâhî-i Bergama ve Tarhala kadılarına tezkire yazıla ki

Bundan akdem geçen senede yağ cem‘i içün mufassal hükm-i şerîf  ile Hacı 
nâm kul gönderilüp mezkûr kul hükm-i şerîf  mûcebince yağı cem‘ edüp 
der-mahzen etmeyüp çeküp gitmiş idi hâliyâ mezkûr Hacı geri gönderildi 
vardukda mezkûr yağın bir mikdârı bey‘ olunmuş ol bey‘ olunan yağın aynıyla 
defter edüp imzâlayup defterin ve akçasın ve anda olan yağı aynıyla dahi ku-
lum mezbûr ile bu cânibe gönderesiz ve kazıyyeyi mufassal yazup arz eyleyesiz.

Tahrîren fî 7 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

[s. 130]

Nif  kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ kapuma mektûb gönderüp Çelebi Yakası nâm karye ahâlîsi meclis-i 
şer‘a gelüp her bir[i] kelimât edüp dediler ki şehzâde-i civânbaht hazretlerinin 
havâss-ı hümâyûnlarından olan kasaba-i Nif ’e müte‘allık harâclu yerlerden 
ba‘zı harâclu bağ ve bağçelerimiz Çelebi Yakası tîmârlı sipâhîsinin tîmâr dâ-
hilinde olup ve tîmâr-ı mezbûrun sipâhîsi dahi benüm tîmârım yerlerinden 
ba‘zı bağ ve bağçe kasaba-i Nif  hâslarının içindedir deyü sâbıkā livâ-i Saruhan 
sancağıbeği olan Ferhad Beğ subaşısı olan Sinan Subaşı’yla zikr olan emlâkın 
harâcların istibdâl etmişler hâliyâ sipâhî olan kimesne Nif ’e müte‘allık olan hâs 
bağ ve bağçe ve yoncalıklar ve vâki‘ olan arzı ba‘zan mülkiyet üzere tasarruf  
olugelmişdir bir kimesne fevt olsa Nif ’e müte‘allık hâs bağ ve bağçeler ve yerler 
oğluna ve kızlarına irsle intikāl edegelmiş iken hâliyâ mezbûr sipâhî bir ki-
mesne fevt olup evlâd-ı zükûru kalmasa tîmârım içindedir istibdâl olunmuşdur 
deyü âhar kimesnelere tapulara verür bize zulm olur istibdâl olunan harâcdır 
yer değildir bizüm mülk yerlerümüzü arz-ı mîrî etmek ister bize hayfdır bizüm 
ahvâlimizi bâb-ı sa‘âdet-meâba arz ediverin dedikleri ecilden arz olundu deyü 
bildirmişsin imdi buyurdum ki hükm, şerîfim vardukda mezkûr sipâhî hilâf-ı 
şer‘ iş etmek ister ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn ve emr-i sultânî ve 
defter-i hâkānî iş etdirmeyesiz memnû‘ olmayanı [ve] muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 7 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.
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Kâğıd emînine tezkire yazıla ki

Tire ve Birgi kadılıklarından sene 954 Şevvâli’nin yedinci gününden hüküm 
ihrâc eden Emre nâm kimesne a‘mâ olmağın hükmünün resmi afv olundu 
hükmün verüp resmin taleb etmeyesin defterine kayd edesiz.
Tahrîren fî 7 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Lazkiye ve Tavas kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Dirikmiş nâm kimesne kapuma gelüp bundan evvel âmil olan Hüseyin 
ve Nasuh’un yerlü yerinden teftîş olunup hesâbları görülmesin taleb ederin 
deyü bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] vardukda yerlü yerinden 
hak üzere teftîş eyleyüp göresin bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn mezkûrân âmillerün 
zimmetlerinde ne mikdâr mâlım sâbit ve zâhir olur ise mezbûr kuluma tahsîl 
[etdirüp] mezkûr Dirikmiş’in borciyçün zabt etdiresin zimmetlerinde bir akça 
ve bir habbe bâkī komayasın muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup arz eyleyesiz şöyle 
bilesiz deyü.
Tahrîren fî 7 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

[s. 131]

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa atlardan otuz re’s atlar Menemen cânibine gönderilmek lâzım 
olup yetmek içün âdem lâzım olmağın Bölükbaşı Pervane gönderildi olugelen 
âdet-i kadîme üzere kifâyet mikdârı âdem ihrâc etdirüp atları yetdiresin edâ-i 
hıdmet etdüklerinde ücretlerin alalar.
Tahrîren fî 7 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Balıkesri kadısına hüküm yazıla ki

Karacalar bâd-ı hevâsına âmil olan Mustafa kapuma gelüp tavâyif-i mezbûre-
den Turgud nâm kimesne bir yava kul tutup ve girü tâife-i mezkûrdan Taş nâm 
karyede sâkin İlyas nâm kimesne bir yava öküz dutup taleb etdüğümde mezbûr 
Turgud gaybet eyledi deyüp ve mezbûr İlyas sâhibine verdim deyü te‘allül eder-
ler deyü bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] vardukda zikr olunan 
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yava kul ve öküz bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn mezkûrîn Turgud’a ve İlyas’a bul-
durmak lâzım olur ise ber-mûceb-i şer‘ u kānûn lâzım geleni icrâ edesiz hîn-i 
teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ 
olasın muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 8 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Tarhala kadısına hüküm yazıla ki

Tarhala’da vâki‘ olan hâssa yağhâneme emîn olan kulum Ferruh kapuma ge-
lüp hâsıl olan sisâm ve yağ husûsunda olugeldüğü üzere yasağ olunmamağla 
yağhâne mahsûlüne zarar müretteb olur ve andan gayrı ba‘zı nevâhî ve karye-
ler halkına âdet-i kadîme üzere yağ tarh olunmak taleb olundukda inâd eder-
ler deyü bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] vardukda olugelen 
kānûn-ı kadîm üzere yasağ etdirüp mezkûr yağhâne örüsünden hârice sisâm 
satdırmayup ve aldırmayasız ve mezkûr örüden hâric yağhâneler yağın bey‘ et-
dirmeyesiz hâsıl olan sisâmı kānûn-ı kadîm üzere hâssa yağhâne içün aldırasız 
yasağa muhâlif  hârice sisâm satanlarun ve alanlarun ve hâric yağhâneler yağın 
bey‘ edenlerin sisâmların ve yağların kānûn-ı kadîm üzere yağhânem içün gi-
rift etdiresin ve hâsıl olan yağı olugeldüğü üzere tarh etdürüp ve kadîmden 
sisâm zirâ‘at edenlere olugeldüğü üzere lâzım olan sisâmı bi’t-tamâm zirâ‘at 
etdiresin te‘allül etdirmeyesiz her kim olugelene ve kānûn-ı kadîme muhâlif  
inâd u muhâlefet eder ise isimleriyle yazup arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 8 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

[s. 132]

Nevâhî-i Bergama kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda hâslar emîni olan Ferruh, Üveys nâm medyûn âmilin deyni ta-
leb olundukda ba‘zı yerlerde bâkīlerim ve şer‘î alımlarım vardır tahsîl olunup 
borcum içün zabt olunmasın taleb eder deyü bildirdi imdi emîn-i mezbûr 
vardukda âmil-i mezbûrun bâkī ve alım taleb eyledüğü kimesneleri getürdüp 
hak üzere teftîş eyleyüp şer‘le her kimde bâkīsi ve alımı zâhir olur ise hüküm 
edüp borciyçün tahsîl etdiresin hîn-i teftîşde hak üzere olup kimesneye meyl ü 
mehâbâ eylemeyesin muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup bildiresin.
Tahrîren fî 8 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.
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Nevâhî-i Bergama kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda hâslar emîni Ferruh gelüp niyâbet re‘âyâsından ba‘zı kimesneler 
sohbet ederken hânelerinde âdem katl olunup girü aralarında sulh ve ıslâh 
edüp kānûn üzere mîrî içün âid olan cerâimi taleb etdüğümde vermezler deyü 
bildirdi imdi ol asıllarun kānûn üzere mîrîye âid olan cerîmelerin te‘allül etdir-
meyüp tahsîl etdiresin ziyâde şirret ve temerrüd edenleri isimleriyle yazup arz 
eyleyesiz.
Tahrîren fî 8 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Saruhan sancağı kadılarına ve Bergama ve Nevâhî-i Bergama kadılarına hü-
küm yazıla ki

Taht-ı kazânuzda toprak subaşıları olan kullarıma hükm-i şerîfim verilüp 
cürm-i galîz edüp siyâsete müstahıkk olanları ba‘de’s-sübût istihkākına göre 
yerinde siyâset etdirüp hârice iletdirmeyesiz ve bedel-i siyâset aldırmayasız pâ-
dişâh-ı âlem-penâh hâslarında ve benüm âhar hâslarım re‘âyâsının siyâsetinde 
emînlerinin ma‘rifetleri bile ola deyü emr eylemişdim eyle olsa hâliyâ Kara-
calar nâm hâslarıma emîn olan fahrü’l-efâhim müteferrikalarım zümresinden 
kulum Bahşayış zîde kadruhû kapuma gelüp mezkûrun tavâyifin ba‘zı siyâsete 
müstahıkk olanların ba‘de’s-sübût siyâset bu cânibin olmak sebebiyle kadılar 
siyâset eylemek içün toprak subaşılarına teslîm eyledikde siyâset eylemeyüp 
muvâza‘a tarîkıyla bedel-i siyâset bir mikdâr akçaların alup halâs ederler deyü 
i‘lâm eyledüğü ecilden buyurdum ki hükm-i şerîfimle mezbûr kulum vardukda 
emîn olduğu tavâyif-i mezbûrenin cürm-i galîz edüp siyâsete müstahıkk olan-
ların toprak subaşıları olan kullarım muvâza‘a tarîkıyla birer mikdâr akçaların 
alup siyâset eylemeyüp halâs eylemiş olalar ve min-ba‘d müstahıkk olanları 
dahi ba‘de’s-sübût istihkākına göre yerinde mezbûr emîn kuluma siyâset etdi-
resin hârice iletdirmeyesiz ve bedel-i siyâset aldırmayasız eslemeyenleri seğidip 
ziyâde şirret ve temerrüd edenleri isimler[i] ve resimleriyle yazup kapuma arz 
eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 8 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

M E T I N 367

www.tuba.gov.tr



[s. 133]

Menteşe sancağı kadılıklarında vâki‘ olan hâslar emîni Abdi Çavuş’a tezkire 
yazıla ki

Hâliyâ zimmetinde [ ] akça bâkī olup tahsîli lâzım olmağın [ ] gönderildi 
vardukda ta‘cîl ale’t-ta‘cîl ol mikdâr akçayı verüp bu cânibe gönderesiz te‘allül 
eylemeyesin cevâbın var ise sonra görüle akçayı göndermeyince olmayasız.
Tahrîren fî 8 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Ticâret hıdmetindeki Ali’ye tezkire yazıla ki

Çavuşlar zümresinden anda kitâbet hıdmetinde olan Hızır zîde kadruhûnun 
sene 953 Zilka‘desi dokuzundan sene 954 Ramazânının gāyetine değin vâcib 
olan yevmî on akça ulûfesi müsterekasından gayrı üç bin yüz elli akça olur sana 
havâle olunan yöre akçasın alduğunda bî-kusûr verüp teslîm eyleyesiz bunda 
geldüğünde hesâb oluna.
Tahrîren fî 13 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Bozdoğan kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ anda hâslarım emîni olan Doymuş Çavuş kapuma gelüp Sefer ve Ali 
nâm kimesneler mîrî akça ile alınmış üç nefer yundları sirka eyledüler deyü 
bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] vardukda bu bâbda gaybet 
eden ehl-i fesâdı akvâmına ve yataklarına ve duraklarına ve bi’l-cümle şer‘le 
buldurması lâzım olanlara buldurup husamâyı berâber edüp hak üzere teftîş 
edüp göresin kazıyye arz olunduğu gibi olup şer‘le sübût bulup ehl-i fesâd 
sipâhî tâifesinden ise yarar kefîllere verip arz eyleyesiz ve illâ şer‘le lâzım geleni 
yerine koyasın hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer 
edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyle-
yesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 9 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Güzelhisar ve Kestel ve Arpaz kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Arpaz hâslarına âmil olan Saltık gelüp Emirze ve Seyyid Ali nâm ki-
mesneler bir yava yund ve bir katır sirka eylediler deyü bildirdi imdi buyurdum 
ki hükm-i şerîfimle kulum [ ] vardukda bu bâbda ehl-i fesâd sipâhî tâifesin-
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den ise akvâmına ve yataklarına ve duraklarına ve bi’l-cümle şer‘le ve kānûnla 
buldurması lâzım olanlara buldurup getürdüp husamâyı berâber edüp hak 
üzere teftîş eyleyüp göresin kazıyye arz olunduğu gibi olup ba‘de’s-sübût ehl-i 
fesâd sipâhî ise yarar kefîllere verüp kapuma arz eyleyesiz ve illâ şer‘le lâzım 
geleni yerine koyasın hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan 
[hazer] edüp kimesneye meyl mehâbâ eylemeyesin muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 9 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ şikâr-ı hümâyûna gidecek hâssa atları yetmek içün âdet-i kadîme üzere 
on beş nefer âdem ihrâc etdiresin ki hıdmetlerin edüp ücretlerin alalar.

Tahrîren fî 10 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

[s. 134]

Tarhaniyat nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda nevâhî-i mezbûre za‘îmi olan Mustafa Çavuş âdem gön-
derüp Salih nâm âmilde iki bin beş yüz ve Mahmud nâm âmilde dört bin 
yüz akça olup sebt-i sicill olunmuş iken inâd ederler deyü bildirdi imdi tezkire 
vusûl buldukda anda havâle olan Bali Çavuş mübâşeretiyle mezkûrun âmille-
rün sicill-i şer‘î mûcebince zimmetlerine lâzım olan mâl-ı mîrîyi rızıklarından 
ve emlâk-ı esbâblarından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından elbet elbet ta‘cîl 
ale’t-ta‘cîl tahsîl etdürüp bu cânibe gönderesiz şöyle ki şer‘a ve kānûna muhâlif  
cevâbları var ise yazup arz eyleyesiz ve âmilleri bile gönderesiz.

Tahrîren fî 8 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Bergama kadısına ve nâzırına tezkire yazıla ki

Anda mukāta‘âta emîn olan gulâm-ı sultânî Hüseyin’in iltizâmı mûcebince bir 
senenin mahsûlü iki yüz otuz sekiz bin altı yüz doksan akçadır sene tamâm 
olmağa karîb olup ancak hazîneye otuz sekiz bin altı yüz akça teslîm bulun-
mağın gulâm-ı sultânî Hüseyin zîde kadruhû havâle ta‘yîn kılınup ve tahvîl-i 
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atîkın dahi bekāyâsı defter olunup nişânlanup gulâm-ı mezbûrla gönderildi 
vardukda bir an te’hîr etdirmeyüp tahvîl-i cedîd âmillerinin ibtidâ-i târîhden 
bu zamâna gelince kıstü’l-yevmlerin ahsen vechile tahsîl ve tedârük etdirüp ve 
tahvîl-i atîk ummâlinin bâkīlerin rızıklarından ve emlâk-ı esbâblarından satdı-
rup tahsîl etdirüp vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdirüp işbu sene 
954 Şevvâli’nin gāyetine değin bu cânibe gönderesiz tahvîl-i atîk âmillerinden 
ve küfelâsından âciz olanları kayd u bend ile gönderesiz bu bâbda tekrâr kul ve 
hüküm ve tezkire varmağa muhtâc eylemeyesin.

Tahrîren fî 9 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Güzelhisar kadısına hüküm yazıla ki

Bozdoğan hâsları âmillerinden Demür kapuma gelüp Ömer nâm esîrciden 
bir kul almışdım İzmir kadısı huzûrunda mezbûr kulu cezîre-i Midillü’dendir 
deyü sâbit edüp aldılar borcum içün alınup zabt olunmasın taleb ederin deyü 
bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle emîn olan kulum Doymuş Çavuş 
vardukda bu bâbda husamâyı berâber edüp hak üzere teftîş eyleyüp göresin 
kazıyye mezbûrun dedüğü gibi ise mezbûr Ömer’den şer‘le müteveccih olan 
kul borciyçün mezbûr kuluma tahsîl etdirüp kapuma gönderesiz hîn-i [teftîşde] 
tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 9 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Karacalar hânelerinin tahvîl-i atîki emîni Mustafa Çavuş’un bekāyâsı tahsîline 
gönderilen gulâm-ı sultânî İbrahim zîde kadruhûya tezkire yazıla ki

Zikr olan tahvîl-i atîk ummâlinin bekāyâsın cem‘ ederken tahvîl-i cedîd âmil-
lerinin dahi kıstları kuzât ma‘rifetleriyle emîn-i cedîd müteferrikalarımdan 
Bahşayış zîde kadruhû ma‘rifetiyle tahsîl edesiz, tahsîl etmeyince olmayasız ve 
illâ bunda geldüğünde mes’ûl olursun.

Tahrîren fî 9 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.
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[s. 135]

Manisa kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ havâss-ı hümâyûnumdan elliciyân-ı Yunddağı mukāta‘asın sene 953 
Zilhiccesinin on yedinci gününden üç yıla dört yüz yirmi bin akça mukāta‘aya 
dutan Mahmud bin Bahşi nâm kimesne gelüp silâhdârlar zümresinden Hur-
rem nâm kulum za‘îm ve Kâtib Abdullah gerü kemâkân kâtib [olmak] şartıyla 
on üç bin akça dahi ziyâde edüp cem‘an üç yılda dört yüz otuz üç bin akça 
mukāta‘aya kabûl edüp ve kānûn üzere yarar kefîller vereyin deyüp ve mezkûr 
kulum Ferruh dahi zikr olan mukāta‘adan ziyâde tahvîl âhirine değin za‘îm 
olmak şartıyla mezkûr âmil uhdesine alduğu dört yüz otuz üç bin akçadan 
ziyâde on bin akça dahi ziyâde edüp cem‘an üç yılda dört yüz kırk üç bin akça 
sâfî teslîmâta kabûl ve iltizâm eyledi imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] 
vardukda göresin dahi ziyâde ile kabûl eder yarar kimesneler yoğise mezbûr 
âmilin dört yüz otuz üç bin akçaya kānûn üzere yüz bin akçada yirmi bin 
akçalık yarar kefîlleri alınup ve on bin akçanın zararına dahi mezkûr kulum 
Hurrem’in yarar kefîllerin sebt-i sicill edüp sûretin ihrâc edüp Manisa kadısına 
gönderesiz ki mukāta‘a defterine kayd oluna ve emânet-i mezkûra tasarruf  et-
dire ammâ alınan kefîller müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından yazılmış 
ve âhar âmile kefîl olmuş olmayup kefîl olduğu âmilin edâsına kādir ola sonra 
sen dahi suâl vârid olmalu olmayasız, ihtimâm eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 9 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

An-yed-i Ali Çelebi el mezbûr

Ticâret hıdmetinde [olan] müteferrika Ali’ye hüküm yazıla ki

Hâssa-i hümâyûnum içün ba‘zı esbâb ve gayrı lâzım olmağın defter olunup 
nişânlanup [ ] gönderildi vardukda bir an [ve] bir sâ‘at te’hîr ve tevak-
kuf  etmeyüp mezkûr defterde mukayyed olan esbâbı ve gayrı dergâh-ı âlî 
müteferrikalarından fahrü’l-e‘âlî ve’l-ekârim ve’l-cem‘-i cemî‘ü’l-me‘âlî 
ve’l-mekârim el-muhtas bi-mezîd-i inâyeti’l-melikü’l-fazl Mehmed Lalam 
dâmet me‘âliyehû ma‘rifetiyle mahrûse-i İstanbul’da ve gayrıda bulunan 
yerlerden satun alup ve çavuşum Kâtib Hızır’a defter etdirüp ba‘dehû tahmîl 
edüp defteriyle kapuma gönderesiz ammâ bahâlarında ihtimâm edüp ziyâ-
deye almayasın şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 9 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.
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On üç ağaç dü havî kadife, a‘lâ ola

İki aded serâser kuşaklı, yedişer ağaç ola, biri güğezî üstüne ve biri

Kırmızı kadife iki ağaç mücevvezelik, gāyet [a‘lâ] ola

İki yük a‘lâ Bursa kestanesi

Bir dâne çetik

Bir kıt‘a pelenk kumaş

Üç kıt‘a döşeme çatma fistân, a‘lâ

On kıt‘a kadife çatma uzun fistân

Bir denk Adana bezi nohudî, Azizi bezi ola

Elli dâne al boğasi, sana verilen numûneye göre

[s. 136]

Mîrâhûr Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Câme-şûrlardan şikâr-ı hümâyûna bile giden Hüseyin’e bir bârgîr veresin gel-
dikde girü alasın.
Tahrîren fî 10 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Dört nefer sason sarrâc şâkirdlerine vech-i mezkûr üzere bir tezkire yazıla

İstanbul’a gönderilen Manisa ihtisâbı emîni Mehmed’e tezkire yazıla ki

Bundan akdem senin yedinden ticâret hıdmetinde olan müteferrika Ali’ye 
hükm-i şerîf  gönderilüp mazmûn-ı münîfinde Karahisar-ı Sâhib’e tâbi‘ Kazlu-
gölü yöresi bahâsından akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn mev-
lânâ İstanbul kadısı hüccetleri mûcebince mahrûse-i mezbûrede sâkin Hızır 
bin Abdullah zimmetinde sene 953 Cumâde’l-ûlâsının dördünden altı ay va‘de 
ile on iki bin yedi yüz yedi akça ve Hüsrev bin Abdullah nâm kimesne üzerinde 
dahi mezbûrdan ol mikdâr va‘de ile on bin beş akça vardır zikr olan akçaları 
va‘delerinde kadı ma‘rifetiyle medyûnlardan kabz edüp on a‘lâ döşeme çatma 
ve on dâne evsat döşeme çatma alup bahâlarıçün veresin bunda geldüğünde 
seninle hesâb oluna deyü emr olunmuşdu, hâliyâ mezbûr Ali seninle mülâkī 
olmadan gelüp hükm-i şerîf  bana vâsıl olmadı dedi imdi her kande bulunursan 
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eğer akça medyûnlardan aldun ise akçayı mezbûr Ali’ye verüp elüne mühür-
lü temessük alasın şöyle ki va‘deleri tamâm olmamağla akçayı almadun ise 
hükm-i şerîfî teslîm eyleyesiz ki varup va‘desinde akçaları medyûnlardan kadı 
ma‘rifetiyle ala, bir dürlü dahi eylemeyesin.
Tahrîren fî 9 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Nevâhî-i Bergama ve Tarhala kadılarına tezkire yazıla ki

Bundan akdem tahvîl-i ûlâ bekāyâsın tahsîli içün ulûfecilerden Mustafa nâm 
kul gönderilmişdi imdi gulâm-ı sultânî Hacı Mehmed gönderildi vardukda 
mezbûr Mustafa’yı getürdüp elinde olan defteri ve tezkireyi alup mezbûr Hacı 
Mehmed’e teslîm edesiz ve bekāyâyı ol defter ve tezkire mûcebince mezbûra 
tahsîl etdiresin.
Tahrîren fî 10 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Arpa emîni ve kâtibine tezkire yazıla ki

Çakırcılardan Hüseyin ve Kadı ve Musa ve Mehmed ve Ulaş ve Eymir ve 
Ya‘kub kış hıdmetine konulmuşdur deyü ağası tezkire göndermişdir imdi âdet-i 
kadîme üzere mezbûrlara Ağustos’un on beşinden Nevruz’un on beşine değin 
kış âdetin verüp defterine kayd edesiz.
Tahrîren fî 9 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

[s. 137]

Mîrâhûr Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Beğ hazretleriyle şikâra gitmek içün alem mehterlerine altı re’s bârgîrler vere-
sin, biri iri ve gāyetle mükemmel ola ve mâ‘adâsı çullu iri bârgîrleri ola verüp 
defterine kayd edesiz edâ-i hıdmet etdiklerinde girü alasın.
Tahrîren fî 10 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Ilıca kadısına ve Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ nâhiye-i mezbûrenin bâd-ı hevâsına âmil olan Kara Hızır gelüp hab-
simde bir hırsuzluğu sâbit olmuş arab var idi, Derzi nâm kimesne habsimden 
sirka edüp Ilıca kazâsına iledüp Ilıca âmilleri Mahmud ve Carullah dutdukda 
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ben dahi haber alup taleb etmekle varduğumda mezbûr Derzi kendüden şer‘le 
satun alduğum yundu elimden alup ve mezbûrûn âmiller sâbıkā merhûm Sultân 
Mehmed zamânında ben Ilıca hâsların dutarken bâd-ı hevâ âmilleri idi bana 
kıstü’l-yevm üzere hesâb vermeyüp yerlü yerinde hesâb verirüz derler ve ba‘zı 
kimesneler medhalleri yoğiken aramıza girürler deyü bildirdi imdi münâsib ma-
halde akd-i meclis edüp ve Turudlu hâslarının tahvîl-i ûlâsı bekāyâsına havâle 
olan gulâm-ı sultânî Hanifî mübâşeretiyle bu bâbda mezkûr Derzi’yi ve Ilıca 
âmillerin getürdüp bununla berâber edüp hak üzere teftîş eyleyesiz, mezkûr Der-
zi bunun satun alduğu yundun şer‘-i şerîfe muhâlif  almış ise alıveresiz ve mezkûr 
arabın Yengi nâhiyesinde hırsuzluğu sâbit olmuş ise veya min-ba‘d sâbit olur ise 
mezkûr kul ile bu cânibe gönderesiz ve Sultân Mehmed tâbe serâhâ zamânında, 
bu Ilıca hâsların dutarken mezkûrân Mahmud ve Carullah bâd-ı hevâ dutup 
kıstü’l-yevm vermemek isterler ise amel etmeyüp bulunurlar ise yerlü yerinde 
hesâbların gördürüp hisseleriyle kıstü’l-yevmin aldırasız, hîn-i teftîşde tezvîrden 
ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın ve kazıyyede 
medhali olmayanı dahl etdirmeyüp muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 10 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Tarhaniyat nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Receb nâm âmil gelüp kazâ-i mezbûrda vâki‘ olan yava ve beytü’l-mâl 
mukāta‘ası sene 953 Zilhiccesinin on yedinci gününden üç yıla Mustafa nâm 
âmil üzerinde sekiz bin akçada iken iki bin akça dahi ziyâde edüp kānûn üzere 
yarar kefîller vereyin dedi imdi göresin dahi ziyâde ile kabûl eder kimesneler 
yoğsa mezbûr âmilin emîni gulâm-ı sultânî [ ] ma‘rifetiyle kānûn üzere yarar 
kefîllerin alup sebt-i sicill edüp sûretin imzâlayup bu cânibe gönderesiz, ammâ 
alınan kefîller müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından yazılmış ve âhar 
âmile kefîl olmuş olmaya ihtimâm edesiz.
Tahrîren fî 13 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

[s. 138]

Şehzâde hazretleri teveccüh-i şikâr etdiklerinden sonra bunda konulan imzâlu 
beyâz hükümlere yazıldı
Fî 11 Şevvâl sene 954.
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Gedüz [kadısına] hüküm yazıla ki

Bundan akdem Turgud ve Hamza ve Murad ve Mahmud ve Hudaverdi ve 
Halil ve Ferhad ve Pir Ahmed nâm kimesneler südde-i sa‘âdetime gelüp hâric 
ez-defter haymana tâifesinden olup rüsûm-ı âdiyelerimiz hâric-i defter hay-
mana zâbitlerine verüp edâ eyledüğümüzden sonra beğlerbeği ve sancakbeği 
subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar tekrâr rüsûm taleb ederler deyü 
bildirdüklerinde, dedükleri gibi ise deyü ellerine hükm-i şerîfim verilmişdi 
eyle olsa hâliyâ Çalış nâm sipâhî kapuma gelüp mezkûrun kimesneler defter-i 
cedîd-i sultânîde mukayyed ra‘iyyetlerim oğullarıdır hâric-i defter haymana 
değüllerdir ba‘zın Sultân Mustafa zamânında emîn ve âmil olanlar müşârüni-
leyh hükmüyle ve ba‘zın sonradan sizi mukāta‘aya yazduk deyü kendü defter-
lerine kayd edüp ellerine bir tarîkıyla sûret-i defter alup bana rüsûm vermezler 
hayfdır deyü bildirdi eyle olsa bunda südde-i sa‘âdetimde olan defterlere nazar 
olundukda mezbûrlardan ba‘zı müşârünileyh emrem Sultân Mustafa zamâ-
nında yazılup defterde bulunup ba‘zı bulunmadı imdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfle [ ] vardukda zikr olan kimesnelerle mezkûr sipâhîyi berâber edüp ve 
cânibeynin ellerinde olan defâtire ve sâir temessükâta nazar edesiz fi’l-vâki‘ 
zikr olan kimeseneler bunun defter-i cedîdde mukayyed ra‘iyyetleri oğulları 
ise hâric-i defter haymana olmazlar, ra‘iyyet oğlu ve kulu ra‘iyyetdir mâdâm ki 
pâdişâh-ı âlem-penâh hallede mülkehû emri ile âhara ra‘iyyet kayd olunmaya 
ol kimesneler gerek mûmâileyh emrem zamânında ve gerek sonradan pâdişâh 
emriyle mukāta‘ahânelerine yazılmışlar ise febihâ ve illâ müşârünileyh emrem 
Sultân Mustafa ve andan mukaddem ve sonradan gelen şehzâdeler emirleriyle 
mukāta‘ahânelerine yazılduk dediklerine aslâ amel etmeyüp sipâhînin tahvîl 
ve târîhinden berü ve min-ba‘d vâki‘ olan rüsûm-ı âdiyelerin bî-kusûr alıverüp 
tekrâr kapuma şikâyete gelmelü eylemeyesin memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı 
arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz.

Tahrîren fî 11 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Palamut nâibine tezkire yazıla ki

Hâssa öküzlerden iki re’s öküzler zâyi‘ olmuş imdi gulâm-ı sultânî Nasuh 
vardukda mazanna olanları onat vechile ber-mûceb-i şer‘-i kavîm buldurup 
zuhûra getüresin hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer 
edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın, muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup arz eyleyesiz.

Tahrîren fî 11 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.
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[s. 139]

Karacalar kadısına ve anda emîn olan gulâm-ı sultânî Bahşayış’a tezkire yazıla ki

İşbu dârende-i tezkire Kâtib Bali yarar ehl-i kalem olmağın mezkûr Karacalar 
hânelerine kâtib olan Abdi yerine kâtib nasb olunup gönderildi vardukda tah-
vîl-i cedîd ibtidâsından berü vâki‘ olan mahsûlâtı sizün ma‘rifetiniz ile defter 
etdirüp defterden hâric nesne kodurmayasız ve siz dahi mufassal defter etdirüp 
hâsıl olan akçanın kîsesin kâtib ve âmiller mühürleyüp eğer emîn ve kâtib ve 
âmillerdir birbiri ma‘rifetinsiz iş etmeyesiz ve etdirmeyesiz, mâdâm ki mezbûr 
emânet ve istikāmet üzere edâ-i hıdmet edüp kusûr komaya kimesne mâni‘ ve 
dâfi‘ olmayup dahl u ta‘arruz kılmaya, müşârünileyhe hıdmeti mukābelesinde 
ri‘âyet oluna.

Tahrîren fî 10 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Beyâz hükme yazıldı.

Nevâhî-i Bergama ve Tarhala kadılarına hüküm yazıla ki

Taht-ı kazânızda vâki‘ olan hâslaruma tahvîl-i ûlâda âmil olanlar zimmetlerin-
de hayli mâlım olmağın sâbıkā Ali nâm harbende [ve] Mustafa nâm kullarım 
tahsîl etmek içün hükm-i şerîfim ve defter ve tezkire ile gönderilmişlerdir hâliyâ 
mezkûrîn kullarumun bunda huzûrları lâzım olmağın yerlerine işbu dârende-i 
fermân-ı hümâyûn kulum Hacı Mehmed’i havâle ta‘yîn edüp eline medyûn 
âmillerin nişânlu defterleri verildi buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda 
mezkûrîn kullarım Ali’i ve Mustafa’i tahsîl etdikleri akça ile ummâlin âdem-
lerin bile gönderesiz ve mezkûr kulum Hacı Mehmed’in eline verilen bâkī 
defteri mûcebince ummâlin zimmetlerinde rızıklarından ve esbâblarından vefâ 
etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından işbu sene 954 Şevvâli’nin gāyetine değin tahsîl 
etdirüp kapuma gönderesiz âciz olanları kayd u bend ile kapuma irsâl eyleyesiz 
tekrâr hükm-i şerîfimle kulum varmağa muhtâc eylemeyesin bir dürlü dahi 
eylemeyesin şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 11 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Alaşehir kadısına tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda anda bâc-ı bâzâr ve kapan âmili olan kimesneler müflisler olma-
ğın tahvîl-i mezbûrdan kalan deynlerin tahvîl-i cedîd mahsûlünden vermişler 
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deyü istimâ‘ olundu imdi tahvîl-i cedîde emîn olan gulâm-ı sultânî [ ] varduk-
da göresin vâkı‘ ise tahvîl-i cedîd mahsûlünden tahvîl-i sâbık içün verdükleri 
akçayı tahvîl-i sâbıkdaki kefîllerinden tahsîl etdiresin.

Tahrîren fî 12 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

[s. 140]

Adala ve Gördük ve Marmara kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazânızda vâki‘ olan ellici tâifesi kapuma âdem gönderüp hâssa-i 
hümâyûnum içün mezbûrlara hilâf-ı şer‘ u kānûn üzere salınup sırayla çalışdı-
rılup ve dört beş gün eve sürülmeyüp ve otlak biçdirilüp bunun emsâli envâ‘-ı 
te‘addîler olunduğun i‘lâm edüp ve bu bâbda dergâh-ı mu‘allâdan verilmiş 
hükm-i şerîf  îrâd eyledikleri ecilden buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukla-
rında bu bâbda dergâh-i mu‘allâdan verilen hükm-i şerîf-i cihân-mutâ‘ mûce-
bince amel edüp mezbûrlara min-ba‘d şer‘-i şerîfe ve kānûn-ı münîfe muhâlif  
zulm ü te‘addî etdirmeyüp men‘ u def‘ edesiz ziyâde temerrüd ve inâd edenleri 
isimleri ve resimleriyle yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 11 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Akzâ kuzâtü’l-islâm evlâ vülatü’l-enâm mevlânâ Gördük kadısı zîde fazluhû 
ma‘lûm ola ki

Hâliyâ İlpare nâm karyede sâkin Mehmed nâm kimesne gelüp arpa sürmeğe 
gelen Pir Hasan nâm kul beni nâib mahzarında urup kolumu mecrûh edüp ve 
karyemizden kırk beş akça aldı deyü bildirdi imdi bu bâbda husamâyı berâber 
edüp hak üzere teftîş eyleyesiz fi’l-vâki‘ mezkûr Pir Hasan bunun kolun mecrûh 
edüp ve karyelerinden ol mikdâr akça almış ise akçaların alıverüp ve kazıyyeyi 
vukū‘u üzere yazup arz eyleyesiz hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı 
zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın.

Tahrîren fî 12 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Manisa kazâsına tâbi‘ mukāta‘ahâneleri pârelerinden Yunddağı pâresine nâi-
bü’ş-şer‘ olan [ ] zîde fazluhû ma‘lûm ola ki
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Bundan akdem mezkûr Yunddağı pâresin mukāta‘aya dutan Ma‘cunoğlu 
Mehmed’in hayli deyni kalup rızkı vefâ etmeyüp küfelâsından taleb olundukda 
müteveffâ-yı mezbûrun üveği oğulları Ali Bali ve Hüseyin’de rızkı vardır dedük-
lerinde teftîşiçün ellerine tezkire verilüp kâtib olan Sinan mübâşir kayd olun-
muş idi hâliyâ zikr olan küfelâ sûret-i sicill getürüp nazar olundukda mezkûrân 
Ali Bali ve Hüseyin bizde üç bin akça vardır sizün küfelânıza verürüz dedikleri 
mukayyed bulundu imdi tezkire ile [ ] vardukda bu bâbda husamâyı berâber 
edüp hak üzere teftîş eyleyüp ve ol sicile nazar edesiz mazmûnu muvâfık-ı şer‘ 
olup alâ-vechi’l-hasm sübût bulup husamânın mukābelede bir cevâb-ı şer‘îleri 
yoğsa mûcebince amel edüp mezbûrân Ali Bali’nin ve Hüseyin’in ikrâr etdik-
leri meblağ-ı mezkûru rızıklarından ve esbâblarından tahsîl etdirüp bu cânibe 
gönderesiz andan mâ‘adâ küfelâya mâl-ı kefâlet lâzım olur ise göresin hîn-i 
teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ 
olasın muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup bildiresin.
Tahrîren fî 13 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

[s. 141]

Verildi, beyâz kâğıda.

Adala ve Demürci kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazânızda hırsuz ve harâmî ve ehl-i fesâd u şenâ‘at zâhir olup fâhişe 
avretler ile dağdan dağa yollar ve evler basup katl-i nüfûs ve nehb-i emvâl edüp 
bunun emsâli ehl-i fesâdın ekseri Ellici ve yörük ve mukāta‘ahâneleri ve İldelik 
ve evkāf  ve serbest tîmârlar ve sâir havâss-ı sultânî ve benüm hâslarım hânele-
rinden ve buğurcu ve celeb arablarından olup emînleri ve âmilleri birer mikdâr 
cerîmelerin alup haklarından gelinmemekle ehl-i fesâd kemâl mertebede ruhsat 
bulup re‘âyâya envâ‘-ı te‘addîler ederlermiş imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle 
ba‘zı hâslarım emîni olan kulum Hayreddin vardukda taht-ı kazânızda köy ve 
mahalle imâmlarından ve kethudâlarından ve sâir ehl-i vukūf  müslimânlardan 
teftîş ve tefahhus edüp göresin ol asıl ehl-i fesâd kimesneler var ise ve min-ba‘d 
zâhir olur ise her ne tâifeden olur ise olsun yataklarına ve duraklarına ve ak-
vâm-ı akrabâlarına ve bi’l-cümle şer‘le buldurması lâzım olanlara buldurup 
getürdüp her birinin ba‘de’s-sübût istihkākına göre yerinde şer‘le haklarından 
geldiresin hârice iletdirmeyesiz ve bedel-i siyâset aldırmayasız ammâ havâss-ı 
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sultânî ve benüm hâslarım re‘âyâsının siyâsetinde emînlerinin ma‘rifetleri bile 
ola sipâhî tâifesinden olan ehl-i fesâdı muhkem kefîllere verüp kapuma arz ey-
leyesiz ve ol asıl ehl-i fesâdun ba‘zı za‘îm hâzır değilken nâibler yemîn verüp 
ve birbiriyle sulh edüp hüccetleşüp haklarından gelinmeyüp bu sebeble ba‘zı 
güçlü kimesneye filan falanla sulh eylediler deyü güçleri yetdüklerine envâ‘-ı 
zulümler ederlerimiş gerekdir ki anun gibilerün dahi vech-i mezbûr üzere teftîş 
edüp yerinde şer‘le haklarından geldiresin ta ki zîr-i destler zîr-i destlerine mâl 
kuvvetiyle zulüm etmeyüp memâlik-i mahrûse-i pâdişâhî intizâm üzere olup 
re‘âyâ ve berâyâ âsûde-hâl olalar şöyle bileler deyü.
Tahrîren fî 11 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Tire kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ nefs-i mezbûre za‘îmi olan Sa‘di südde-i sa‘âdetime mektûb gönderüp 
Bursa’dan gelmiş katırcılar ellerinde bir nefer yava câriye bulunup kadı defteri-
ne kayd olunup hâliyâ müddet-i örfiyesi tamâm olup satmak taleb etdüğümde 
pâdişâh-ı âlem-penâh cânibinden mâl-ı gāib ve beytü’l-mâl âmilleri mâl-ı 
gāibdir deyü dahl ederler deyü bildirdi imdi mâl-ı gāib ve beytü’l-mâl oldur 
ki sâhibi fevt olup gāibde vârisi ola, buyurdum ki hükm-i şerîfim ile mezkûr 
kulum [ ] vardukda zikr olan yava câriyeye beytü’l-mâl ve mal-i gāib zâbit-
lerin dahl etdirmeyüp müddet-i örfiyesi tamâm olmuş ise beyne’n-nâs üç gün 
mezâd gezdirüp tamâm hakk-ı karârına satdırup akçasın mezkûr kuluma zabt 
ve defter etdiresin şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 14 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

[s. 142]

Beyâz kâğıd verildi

İzmir ve Tarhaniyat kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ nefs-i Tarhaniyat’da nâibü’ş-şer‘ olan Mehmed [silik] südde-i sa‘âde-
time mektûb gönderüp nevâhî-i mezkûrede vâki‘ olan havâss-ı mezbûre bağ-
larının harâcı cem‘inin evânı gelüp [silik] olunmak taleb olundukda nişânlu 
sahîh defter olmayup ve yeni bağlar ihdâs olunmağla [silik] [silik] mezbûrede 
olan bağların urgan urulup ölçülmesi lâzım ve lâbüdd olduğun bildirüp [silik] 
hâslaruma emîn olan kulum Mustafa Çavuş zîde kadruhû dahi südde-i sa‘â-
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detime arzuhâl edüp ben mahbûs iken hâslar re‘âyâsı harmanların götürüp 
mîrîye âid a‘şârdan hayli nesne ekl eylemişlerdir ve Buruncuk [nâm] hâs karye 
tevâbi‘inde hâssa çayırlardan gayrı tapuya müstahıkk ba‘zı arâzî-i hâliye olup 
ve Güneri nâm hâ[ssa karye] halkının davarları mer‘asının sınuru, ellerinde 
olan hüccet-i şer‘iyyede mu‘ayyen iken mezkûr hâs [silik] mukaddemâ su 
bozup zirâ‘at olunmakdan kalup şimdi zirâ‘ate kābil olup tapuya müsta-
hıkk olan yerleri dahi mer‘amızdır derler ve mezkûrân Buruncuk ve Güneri 
hâsları sınurunda ba‘zı kimesneler yerler zirâ‘at edüp öşür taleb olundukda 
öşrü merfû‘dur deyü inâd ederler ve mezbûr Köprü karyesi sınurunda ba‘zı 
yerleri sâbıkā müsellem kâtibi geldükde müsellemliğe yazılan kimesneler bir 
çiftlik [silik] kendülere hâsıl yazdırmışlar bir çiftlik dedikleri yerler kānûn 
üzere ellerinde olan defter-i sultânîde mukayyed yerlerdir deyü bildirdi imdi 
buyurdum ki hükm-i şerîfimle mezbûr emîn kulum ve kâtibi varduklarında zikr 
olan hâslarım dâhilinde vâki‘ olan bağları sahîh mesâhat urganıyla ölçdürüp 
her şahsın bağların ma‘lûm edinüp ve mikdârıyla ale’l-infirâd karye be-karye 
defter etdirüp a‘lâ ve evsat ve ednâ i‘tibârınca üzerlerine rüsûm vaz‘ etdirüp 
vakti ise cem‘ ve tahsîl eyletdirüp tamâm olduktan sonra defterin bir sûretin 
imzâlayup hâsıl olan akça ile der-kîse edüp mühürleyüp kapuma gönderesiz ve 
bir sûretin anda mahkemede hıfz ve zabt etdiresin ve mezbûr kulum mahbûs 
iken hâslar re‘âyâsı ekl eylediler dedüğü husûsu şer‘le görüp lâzım geleni edâ 
edesiz ve mezkûr Buruncuk karyesi sınurunda tapuya müstahıkk dedüğü yerler 
hâssa çayırlarımdan olmayup kānûn-ı kadîm üzere tapuya müstahıkk olmuş ise 
ziyâde ile tâlib olanlara tapuya verdiresin ve Güneri karyesi sınurunda sâbıkā 
su bozup şimdi tapuya müstahıkk olan yerleri göresin karye halkının hüccetleri 
içinde mukayyed sınurda dâhil mer‘aları olmayup ve bi’l-cümle karye halkına 
şer‘le ve kānûnla mer‘a olması îcâb eylemeyüp ba‘dehû zirâ‘at olunugelmiş 
yerler olup ber-mûceb-i şer‘ u kānûn tapuya müstahıkk ise anı dahi ziyâde ile 
tâlib olanlara tapuya verdiresin ve mezkûr hâslarım sınurunda yerler zirâ‘at 
edüp merfû‘dur deyü öşür vermeyenleri göresin, ber-mûceb-i şer‘ u kānûn-ı 
kadîm öşür vermemek îcâb eder kavî temessükleri yoğsa şer‘le müteveccih 
olan öşürlerin aldırasız ve mezkûr Güneri nâm hâssım dâhilinde müsellemli-
ğe yazdırılan yerleri dahi göresin a‘lâ ve evsat ve ednâ i‘tibârınca kaç dönüm 
yerlerdir ve müsellemine defterde ne kadar çift yazılmışdır ma‘lûm edinüp ne 
vechile zâhir olur ise yazup kapuma arz eyleyesiz, hîn-i teftîşde hak üzere olup 
kimesneye zulm ü te‘addî etdirmeyüp muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma 
arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 11 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.
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[s. 143]

Beyâza yazıldı.

Marmara kadısına hüküm yazıla ka

Hâliyâ taht-ı kazânızda pâdişâh-ı âlem-penâh hallede mülkehû hazretlerinden 
ba‘zı hâslara emîn olan Hüsam zîde kadruhû kapuma gelüp Uzgur nâm hâssa 
karye sınurunda mîrî çeltik diken Baltacılar nâm cemâ‘atden Bahşayış ve Kurt-
dutan nâm cemâ‘atden Hacı bir nice nefer kimesneler ile basup âdemlerim 
ellerindeki mîrî akçayı ve hâssa yerimi gāret ve yağma eyleyüp te‘addî eylediler 
deyü bildirdi imdi buyurdum ki hüküm şerîfimle [ ] vardukda göresin bir 
kazıyye mukaddemâ bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmamış ise ehl-i fesâdı 
yataklarına ve duraklarına ve akvâmına ve bi’l-cümle şer‘le buldurması lâzım 
olanlara buldurup getürdüp emîn-i mezkûr muvâcehesinde onat vechile dikkat 
ve ihtimâmla teftîş edüp göresin, kazıyye arz olunduğu gibi olup sâbit olur ise 
mâl-ı pâdişâhîyi aldukdan sonra ehl-i fesâd sipâhî tâifesinden ise yarar ve kavî 
kefîllere verüp kapuma mufassal arz eyleyesiz ve illâ şer‘le lâzım geleni yerine 
koyasın ve emîn-i mezbûr arzuhâl edüp kazâ-i mezbûrda sâkin mukāta‘ahâ-
neleri emîni Veli’nin âdemleri zikr olunan hâssa karye dâhilindeki mîrî sazlığı 
basup benüm âdemlerümü ve [silik] oğlun muhkem let edüp ve âdemlerümle 
bile olan hâssa saz akçasın gāret ve yağma edüp te‘addî etdiler dedi, bu bâbda 
dahi huzûru lâzım olanları getürdüp vech-i meşrûh üzere teftîş edüp lâzım 
geleni icrâ edesiz bu husûslarda tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer 
edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın ve kazıyyede medhali olmayanları dahl etdir-
meyüp muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 13 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Beyâz hüküm verildi.

Manisa kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ havâss-ı sultânîden livâ-i Saruhan’da ba‘zı hâslara ve hâssa beytü’l-mâ-
le emîn olan Hüsam zîde kadruhû südde-i sa‘âdetime gelüp Dîvâne Mustafa 
ve Kara Halil ve şerîkleri ba‘zı çobanlar dahi kazâ-i mezbûra tâbi‘ Karaca Ha-
liller ve Evciler ve Oruç Babalar ve Evhadlar ve diğer Evciler ve Okçular nâm 
karyeler mâbeynlerinde defîne bulup mezkûrlarun defîne buldukları mezkûrun 
kurâ halkının ma‘lûmlarıdır deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle 
[ ] vardukda ol çobanları ve sâir bu bâbda ihzârı lâzım olanları her kimler ise 
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getürdüp onat vechile dikkat ve ihtimâmla teftîş edüp göresin mâl-ı defîneden 
bi-hasebi’ş-şer‘i’l-kavîm ve’l-kānûnü’l-kadîm nesne bulunur ise ve kimler bulup 
ve ne kadar nesne bulmuşlar ise zuhûra getürdüp müfredâtla defter edüp defte-
ri imzâlayup ve hâsıl olan defîne ile der-kîse edüp mühürleyüp emîn-i mezkûr 
ile dergâh-ı mu‘allâma gönderesiz ve defîne bulanları dahi yarar kefîllere vere-
sin ve yazup arz eyleyesiz ammâ bu bahâne ile kimesneye hilâf-ı şer‘ u kānûn 
zulm ü te‘addî olunmakdan ihtirâz edesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 13 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

[s. 144]

Beyâza yazıldı.

Marmara kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Hüseyin nâm kimesne kapuma gelüp bundan akdem mukāta‘ahâneleri 
pârelerinden [âmil] olan Kulfal ve Halil nâm kimesnelerün deynlerine kefîl 
olmuşdum eyle olsa âmilân-ı mezbûrândan evvel âmil olanlarun hesâbları 
görülüp ve rızıkları var iken emîn olan Veli benden [silik] alup hayf  eyledi 
deyü bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda göresin, kazıyye arz 
olund[uğu] [gibi ise] âmillerün alâkaların bi’l-külliye kat‘ edüp ve tahvîllerin 
kendülerden evvel âmil olanlarun hesâbların gördürüp zâhir ve hâsıl olan akça 
ummâlin cümle deylerine vefâ eder ise bunun mâl-ı kefâlet deyü [silik] alıverüp 
cümleye vefâ eylemez ise hisselerine göre alıverüp bunu tekrâr kapuma şikâye-
te gelmelü eylemeyesin şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 13 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Tarhala kazasında hâslar emîni Ferruh’a tezkire yazıla ki

İşbu dârende-i tezkire Temür sâbıkā defe‘âtle bu cânibe gelüp Dereköy nâm 
hâssa karye sınurunda babasından intikāl eylemiş ba‘zı yaylaklarına ve yer-
lerine ammusu Hızır dahl eyledüğün bildirdükde eline mufassal ve müte‘ad-
did ahkâm-ı şerîfe verilüp anda varup teftîş olunup (?) mezbûr ammusu ile 
mâbeynleri ıslâh ve fasl olunup hüccet vermişler iken hâliyâ mezkûr Hızır gerü 
dahl edermiş [silik] imdi tezkire vusûl bulduğu gibi te’hîr etmeyüp bunları kadı 
mahzarına iledüp bunun babası yerlerine elinde olan hükümlere ve hüccet-i 
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şer‘iyyeye muhâlif  mezkûr ammusın dahl etdirmeyesiz şöyle ki mezbûr Hızır 
ziyâde şirret ve temerrüd eder ise şartlayup bu cânibe berâber gönderesiz bu 
husûs bunda ma‘lûm olmuşdur görüle onat vechile gereği gibi mukayyed olup 
tekrâr bu cânibe gelmelü etmeyesin ihmâl sûretin göstermeyesin ve illâ mes’ûl 
olursun.

Tahrîren fî 13 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

Beyâz hüküm verildi.

An-yed-i Hüseyin Çavuş, fî m[ezbûr].

Birgi ve Alaşehir kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Pirzad nâm kimesne kapuma gelüp Kara Mustafa nâm kimesne yasdu-
ğum sirka eyledün demekle üzerime nesne sâbit olmadan Birgi hâsları za‘îmi 
beni dutup şer‘a ve kānûna muhâlif  cerîme taleb eyleyüp te‘addî eder deyü 
bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] vardukda bu bâbda husamâyı 
berâber edüp hak üzere teftîş edüp göresin mezbûr Mustafa buna gayr-ı vâkı‘ 
kazıyye isnâd etmekle üzerine nesne sâbit olmadan mezkûr za‘îm kulum şer‘a 
ve kānûna muhâlif  dutup cerîme taleb edüp te‘addî etdüğü vâkı‘ ise men‘ u 
def‘ edüp kimesneye hilâf-ı şer‘ u kānûn iş etdirmeyesiz, hîn-i teftîşde tezvîrden 
ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın ve kazıy-
yede medhali olmayanı dahl etdirmeyesiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 13 Şevvâlü’l-mükerrem sene 954.

[s. 145]

El-cüz’-i selâse aşer

Ilıca kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazânızda Ulgamlu nâm hâslarım âmili Carullah kapuma gelüp 
mezkûr karyede Sultân Mustafa kullarından Hasan nâm kimesenin ve gayrıla-
run ra‘iyyetlik yerleri üç yıldan ziyâde bilâ-mâni‘ boz ve mu‘attal kalup kānûn 
üzere tapuya verilmek taleb olundukda mâni‘ olurlar ve haymana ve yörükân-ı 
hâssadan gayrı re‘âyâ kızlarının seyyibelerinin mezkûr hâs toprağında nikâh 
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olanlarun resmi arûsânelerin bana aldırmaz deyü bildirdi, imdi buyurdum 
ki hükm-i şerîfimle vardukda göresin mezbûr Hasan’ın ve gayrın ra‘iyyetlik 
yerleri üç yıl mütevâliyen bilâ-mâni‘ boz ve mu‘attal kalmış ise kānûn üzere 
ziyâde ile tâlib olanlara tapuya veresin ve haymana ve yörükân-ı hâssadan 
gayrı re‘âyâ kızlarının seyyibelerine mezkûr hâssım toprağında nikâh oldukda 
resm-i arûsânelerin dahi aldırasız kimesneye şer‘a ve kānûna ve deftere muhâ-
lif  inâd u muhâlefet etdirmeyesiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 22 Zilka‘de sene 954.

Yenişehir kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ dergâh-ı mu‘allâ solakbaşılarından ze‘âmet tasarruf  eden Hüseyin 
dâme mecduhû kapuma âdem gönderüp berât-ı şâhî ve defter-i hâkānî mû-
cebince ra‘iyyet mukayyed olan kimesnelere hilâf-ı şer‘ u kānûn anda ihtisâb 
âmilleri olan Osman dahl eder deyü bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i şerî-
fimle vardukda göresin dedüği kimesneler bunun defter-i cedîdde mukayyed 
ra‘iyyetleri ve ra‘iyyetleri oğulları iken mezkûr ihtisâb âmili dahl eyledüği vâkı‘ 
ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı defter ve kānûn dahl etdirmeyesiz bu bâbda za‘îm-i 
mezbûrun tahvîl târîhine düşen mahsûlden nesne alınmış ise alıveresiz ammâ 
defter-i cedîdde iki cânibe mukayyed ise akdemiyle amel edesiz memnû‘ olma-
yanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 22 Zilka‘de sene 954.

[s. 146]

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda öşr-i gallât ve harâc-ı bâğāt mukāt[aalarına] âmil olup tahvîl 
üzerlerinde tamâm olan âmillerden İbrahim gelüp şerîkim Kara Hasan gaybet 
eyledi yerinde rızkı ve esbâbları vardır şerîkimin hissesin yerinden kalan mâlın-
dan ve kefîllerinden ve benüm dahi [silik] yerlerde alımlarımdan bâkīlerim ve 
alımlarım olup tahsîl olunup borcum içün zabt olunmasın taleb [ederin] deyü 
bildirmeğin, âmil-i mezbûr anda kâtib olan gulâm-ı sultânî Mustafa’ya koşulup 
gönderildi vardukda mez[kûr] Kara Hasan’ın ve bunun hisselerin rızıklarından 
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ve esbâblarından ve şer‘î alımlarından, vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından 
ta‘cîl tahsîl etdirüp gönderesiz ve mezbûr İbrahim arzuhâl edüp mezbûr şerî-
kim [silik] çeltik husûsunda beş yüz akçayı sulh eyledi ben kabûl eylemezin ve 
hem tahvîlimizde ayak âmilleri [silik] ayakın eyyâmın rüsûm-ı defterdâriyyeye 
ve bevvâbiyye ve çavuşiyyelerin vermediler dedi, göresin şerîkinin sulhun bu 
kabûl eylemez ise bunun hissesin alıveresiz ve tahvîllerinde ayak âmilleri olan-
larun dahi zamânlarının dutduklarına göre rüsûm-ı defterdâriyye ve bevvâbiy-
ye ve çavuşiyyeyi alıveresiz, tahvîl üzerimizde tamâm olmadı dedüklerine amel 
etmeyesin ve sen ki Hasan subaşısın mezbûrân âmillere gereği gibi mu‘âvenet 
edesiz.
Tahrîren fî 21 Zilka‘de sene 954.

Tarhaniyat nâibine tezkire yazıla ki

Bundan akdem Ahmed nâm sipâhî kapuma gelüp kazâ-i mezkûrda Selimbeylü 
nâm karyenin deştibâniyesi defter-i kadîmde bana hâsıl yazılmış iken nevâhî-i 
Tarhaniyat hâsları emîni ve âmilleri alup bana dahl etdirmezler deyü bildir-
meğin bu âsitâneden hükm-i şerîf  verilmişdi, hâliyâ gelüp ol hükm-i şerîfime 
muhâlif  dahl ederler deyü bildirdi, imdi sâbıkā verilen hükm-i şerîf  mûcebince 
amel edüp hâslar emînin ve âmillerin dahl etdirmeyesiz etmiş ise alıveresiz.
Tahrîren fî 22 Zilka‘de sene 954.

[s. 147]

Beyâza.

Ayazmend ve Nevâhî-i Bergama kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Süleyman ve Tur Bali nâm kimesneler kapuma gelüp İlaldı Hâtûn 
Zâviyesi demekle ma‘rûf  zâviyenin defter-i cedîdde mukayyed ra‘iyyetleri iken 
mukāta‘ahâneleri emîni ve âmilleri tekrâr rüsûm taleb edüp te‘addî ederler 
deyü bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda göresin mezbûrlar 
kadîmdem mukāta‘ahânelerimden olup sonradan âhara ra‘iyyet yazılmış ve 
hâric-i defter haymana oğullarından emr-i sultânî ile mukāta‘ahânelerine kayd 
olunmuş olmayup vakfın kadîmi ra‘iyyeti ise mukāta‘ahânelerim [emîn] ve 
âmillerin men‘ u def‘ edüp bunlardan hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter 
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dahl etdirmeyesiz ve nesnelerin aldırmayasız almış ise alıverüp memnû‘ olma-
yanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz ammâ mezbûrlar 
defter-i cedîdde iki cânibe mukayyed ise akdemiyle amel eyleyesiz şöyle bilesiz 
deyü.
Tahrîren fî 23 Zilka‘de sene 954.

Beyâza.

İzmir kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ havâss-ı hümâyûnumdan hâk-ı şûre mukāta‘asına nâzır olan Sah-
razâde İlyas zîde kadruhû südde-i sa‘âdetime gelüp ba‘zı sabuncular evvelde 
olugelen kānûn-ı kadîm üzere hâk-ı şûre döğmek taleb etdüğümde inâd ederler 
bu bâbda selâtîn-i mâziyeden verilmiş hükm-i şerîf  dahi vardır deyü bildirdi, 
imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim ile mezbûr [ ] vardukda ol hükm-i şerîf  
mûcebince amel edüp evvelden hâk-ı şûre alıgelen sabunculara âdet ve kānûn 
üzere hâk-ı şûre döğ[dür]esin kimesneye hilâf-ı şer‘-i kavîm ve kānûn-ı kadîm 
inâd u muhâlefet etdirmeyesiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 23 Zilka‘de sene 954.

Tarhaniyat nâibine tezkire yazıla ki

Bundan akdem Ahmed nâm sipâhî gelüp kazâ-i mezbûrda Selimbeylü nâm 
karyenin deştibâniyesin defter-i cedîdde bana hâsıl yazılmış iken Nevâhî-i Tar-
haniyat hâsları âmili45 ve âmilleri alup bana dahl etdirmezler deyü bildirmeğin 
bu âsitâneden hükm-i şerîf  verilmişdi, hâliyâ gelüp ol hükm-i şerîfime muhâlif  
dahl ederler deyü bildirdi, imdi sâbıkā verilen hükm-i şerîf  mûcebince amel 
edüp hâslar emînin ve âmillerin dahl etdirmeyesiz bu bâbda nesne alınmış ise 
alıveresiz.
Tahrîren fî 23 Zilka‘de sene 954.

45 Metnin muhtevasına göre“hâsları emîni” olması lazımdır.
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[s. 148]

İzmir kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem anda havâle gönderilen gulâm-ı sultânî Mehmed’e tahvîl-i 
sâbıkda Kirizmen nâm hâslar emîni Nasuh’dan sâbıkā emîn olan Çaşnigîr Pir 
Ali ma‘rifetiyle beş bin akça devr olunup ve âmil-i mezbûre va‘de verilüp sebt-i 
sicill olunmuş imiş, eyle olsa hâliyâ va‘de tamâm olup akçanın tahsîli lâzım 
olmuşdur imdi elân anda havâle olan gulâm-ı sultânî Ca‘fer mübâşeretiyle 
tahsîl etdirüp za‘îm-i mezbûr Pir Ali ma‘rifetiyle sâir hâsıl olan mâl-ı mîrî ile 
bu cânibe gönderesiz.

Tahrîren fî 23 Zilka‘de sene 954.

Beyâza.

Kestel ve Bozdoğan ve Arpaz kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Yazırlu hâslarına âmil olan Ali kapuma gelüp bundan akdem Aydın 
sancağıbeğinin hâsların mukāta‘aya dutup mîrlivâ-i sâbıkā teslîm eyledüğüm 
akçaları mîrlivâ-i cedîd âdemleri benden tekrâr taleb eyleyüp ve habs ile âhar 
kazâya iledüp te‘addî ederler bâ-vücûd pâdişâh-ı âlem-penâh hallede mülkehû 
âsitânesinden verilen tahvîl hükmünde mîrlivâ-i sâbık almamış ise âmillerden 
alıveresiz deyü emr olunmuşdur deyü bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i şerî-
fim ile emîn olan kulum [ ] vardukda bu bâbda âmil-i mezkûru hâric kazâya 
iletdirmeyüp kazıyyesi yerinde ol hükm-i şerîf-i pâdişâhî mûcebince teftîş edüp 
ber-mûceb-i şer‘ u kānûn lâzım geleni yerine koyasın kimesneye hilâf-ı şer‘ 
u kānûn ve emr-i pâdişâhî inâd u muhâlefet etdirmeyüp men‘ u def‘ edesiz 
memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle 
bilesiz deyü.

Tahrîren fî 23 Zilka‘de sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Ömer nâm âmil gelüp bundan akdem Yengi nâhiyesi bâd-ı hevâsın 
Kara Hızır nâm âmil ile altı ay birimiz ve altı aydan sonra gerü birimiz mü-
bâşir olmak şartıyla ber-vech-i iştirâk mukāta‘aya dutup mezbûr Hızır şimdiye 
değin beni işe mübâşeret etdirmemiş iken benden kıstü’l-yevm taleb eder dedi, 
imdi göresin fi’l-vâki‘ mezbûr Hızır eyledükleri şartlarına muhâlif  bunu işe 
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mübâşeret etdirmemiş iken kıstü’l-yevm taleb eder ise men‘ edüp hilâf-ı şer‘ u 
kānûn nesne taleb etdirmeyesiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup bildiresin.
Tahrîren fî 23 Zilka‘de sene 954.

[s. 149]

Beyâza yazıldı.

Çeşme kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Nebi nâm âmil kapuma gelüp bundan akdem A‘malar nâm hâssı ba‘zı 
kimesnelerle ber-vech-i iştirâk mukāta‘a dutup asl-ı makbûzdan üç bin akça 
ziyâde teslîm edüp sebt-i sicill olunmuş iken şerîklerim benden dahi ziyâde 
nesne taleb edüp zulm ü te‘addî etmek isterler deyü bildirdi, imdi buyurdum 
ki hükm-i şerîfim vardukda bu husûsu kendü nefsinle teftîş edüp ve bunun 
elinde olan şer‘î sicill sûretine nazar eyleyüp bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn lâzım 
geleni icrâ eyleyesiz bundan hilâf-ı şer‘ u kānûn nesne aldırmayup alınmış ise 
alıveresiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden hazer edüp ve kazıyyede medhali 
olmayanları dahl etdirmeyüp memnû‘ olmayanı muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup 
kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 23 Zilka‘de sene 954.

Beyâza yazıldı.

Ayazmend kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Kasım nâm kimesne kapuma gelüp Karacalar hânelerinden Ramazan 
nâm kimesenin mu‘tak kulu olup ve defter-i cedîdde mukayyed Karacalar hâ-
nesi iken, muktahâneleri emîni ve âmilleri benden tekrâr rüsûm taleb eyleyüp 
te‘addî ederler deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda gö-
resin kazıyye mezbûrun dedüğü gibi ise mukāta‘ahânelerim emîn ve âmillerin 
men‘ u def‘ edüp bundan hilâf-ı şer‘ u kānûn nesne aldırmayasız alınmış ise 
alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz ey-
leyesiz ammâ mezbûr defterde iki cânibe mukayyed ise akdemiyle amel edüp 
bunu tekrâr şikâyete gelmelü eylemeyesin şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 23 Zilka‘de sene 954.
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Nif  kadısına tezkire yazıla ki

Tur Ali nâm kimesne âdem gönderüp ellici tâifesinden olup bir kimesne ile 
husûmetimiz olup sulhleşüp cerîmemiz ellici âmiline verdikden sonra Nif  
za‘îmi Arslan ve âmilleri dutup tekrâr cerîme taleb edüp te‘addî ederler deyü 
bildirdi, imdi göresin fi’l-vâki‘ mezbûr ellici tâifesinden olup cerîmesin ellici 
âmiline verdikden sonra hâslara za‘îm olan mezkûr Arslan ve âmilleri tekrâr 
taleb eyledükleri vâkı‘ ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn tekrâr nesne 
aldırmayasız alınmış ise alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup bildiresin.
Tahrîren fî 23 Zilka‘de sene 954.

[s. 150]

Lazkiye cânibinde hâslar nâzırı Hayreddin’e ve anda hâslar emîni Üveys’e 
tezkire yazıla ki

Hâliyâ bu âsitâne çavuşlarından gulâm-ı sultânî Mehmed Çavuş’un bir Habeşî 
burnu yarık kulu, bir doru sağrısının sol yanı çalıcık bârgîr ve bir şemşir ve 
kırmızı çuka dolama ve dülbend ve bir siyâh pay güvezî kuşak ve bir sermay-ı 
Selanik çakşır ve kırk dâne filori ile ibâkat edüp anda nevâhî-i Lazkiye’de 
dutulmuş deyü istimâ‘ olundu, imdi mezkûr vardukda ba‘de’s-sübût Habeşi 
kulunu teslîm edüp ve alıgitdüğü esbâbı dahi zâyi‘ olmağla bi’t-tamâm teslîm 
edesiz inâd u muhâlefet etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 24 Zilka‘de sene 954.

İzmir ve Tarhaniyat kadılarına tezkire yazıla ki

Nefs-i Tarhaniyat hâsları sene 953 Zilhiccesinin on yedisinden üç yıla Mustafa 
Çavuş üzerinde meyhâneden ve Hisarlık deştibâniyesinden gayrı üç yüz elli bin 
akçada iken sâbıkā za‘îm olan gulâm-ı sultânî Nazar beş bin akça ziyâde edüp 
kānûn üzere yarar ve mâldâr yerli ve yurdlu kefîller vereyin deyü bildirmeğin 
gulâm-ı sultânî [ ] ile gönderildi, mezbûrun kānûn üzere yarar ve mâldâr yer-
lü ve yurdlu kefîllerin aldırup ve tezkiyeleriyle sebt-i sicill etdirüp ve imzâlayup 
sicill sûretin bu cânibe gönderesiz ve hâliyâ nefs-i mezbûre nâibinin mezkûr 
Nazar ile bir mikdâr husûmeti olup ve hem Mustafa Çavuş’a karâbeti varimiş, 
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kefîl almağı âhar nâibe buyurasın, ammâ alınan kefîller müflis ve medyûn ve 
lâ-mekân ve ardından yazılmış ve âhar âmile kefîl olmuş olmaya hazer edesiz 
ve bi’l-fi‘il mukāta‘ât kimler uhdesinde olup ve niceyedir ve kefîlleri kimlerdir 
sicillâtdan sûretlerin ihrâc etdirüp imzâlayup bu cânibe gönderesiz.
Tahrîren fî 25 Zilka‘de sene 954.

An-yed-i Veli bin Kurd, an-gurebâ

Nişâncı Beğ’e tezkire yazıla ki

Hâliyâ nişânlu beyâz kâğıda müzâyakamız vardır lutf  edüp yirmi otuz dâne 
nişânlu kâğıd göndermesine himmet edesiz, mühimdir te’hîr etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 22 Zilka‘de sene 954.

Macar Ağa’ya tezkire yazıla ki

Bundan akdem nefs-i Tarhaniyat hâsların iltizâm eden Nazar’a kefîl bulu-
vermeği va‘ad eylemişdin, hâliyâ mezbûr ze‘âmeti gerü iltizâm edüp kefîller 
vermeğe eline tezkire verilmişdir, mezbûra mu‘âvenet edüp müzekkîleriyle 
yararca kefîller buluverüp sicill sûretin göndermeğe sa‘y eyleyesiz.
Tahrîren fî 26 Zilka‘de sene 954.

[s. 151]

Beyâza yazıldı.

Saruhan sancağı kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ nâzır-ı emvâl-i sultânî Birgi kadısı kapuma mektûb gönderüp livâ-i 
Saruhan’a müte‘allık olan piyâdelerden ve müsellemlerden varup edâ-i hıdmet 
etmeyenlerün yerlerine sancakbeği subaşıları ve yayabaşıları ve gayrı mübâ-
şirler yoklamada bedel kayd etdirdikleri husûsiçün dergâh-ı felek-rık‘ıyyetden 
vârid olan hükm-i şerîf  mûcebince bir hükm-i şerîf  inâyet olunmak ricâsına 
mevkūfât emîni Seyfullah irsâl olundu deyü bildirmeğin buyurdum ki hükm-i 
şerîfimle emîn-i mezbûr vardukda her biriniz bu bâbda ahkâm-ı pâdişâhî mû-
cebince amel eyleyüp mâl-ı mîrî husûsunda gereği gibi mu‘âvenet ve müzâheret 
edüp dakīka fevt etmeyüp lâzım olan yerlerden mâl-ı sultânîyi tahsîl etdiresin 
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kimesneye hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter ve emr inâd u muhâlefet 
etdirmeyesiz ziyâde şirret ve temerrüd edenleri yarar kefîllere verdikden sonra 
isimleri ve resimleriyle mufassal yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 23 Zilka‘de sene 954.

Manisa kadısına hüküm yazıla ki46

Hâliyâ livâ-i Saruhan’da mevkūfât emîni olan Seyfullah kapuma gelüp cemâ‘at-i 
yörükândan Doğanhisar ellicileri biz ellici değillerüz deyü bir tarîk ile ellerine 
hüküm alup ol sebeble mîrîye âid olan hukūku ve gayrılar bâ-vücûd mezbûrlar 
ellici olduklarına dergâh-ı mu‘allâdan defter-i emîni mührüyle sûret-i defter 
vâriddir deyü i‘lâm etmeğin buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda zikr olan 
tâifenin emr-i sultânî mûcebince mîrî cânibine âid olan hukūku hilâf-ı defter 
ve kānûn te‘allül etdirmeyüp tahsîl etdiresin ziyâde şirret ve temerrüd edenleri 
kefîlleyüp kazıyyelerin mufassal yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 23 Zilka‘de sene 954.

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa katırlar içün semer ağaçları lâzım olmağın semercilerden [ ] 
akça ile gönderildi vardukda anda semer ağacı getüren kimesnelerden ve sâir 
bulunan yerlerden semer ağaçları bahâlarıyla alıverüp bu cânibe gönderesiz ve 
akçasın sâhiblerine verdirüp kimesnenin bir akça ve bir habbesin ketm etdir-
meyesiz zulm ü te‘addî dahi etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 26 Zilka‘de sene 954.

[s. 152]

Tire ve Birgi kadılarına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Birgi hâsları sene 953 Zilhiccesinin on yedinci gününden üç yıla sipâhî 
oğlanları zümresinden Mehmed uhdesinde beş yüz on bin akçada iken çaşni-
gîrler zümresinden Mahmud yirmi bin akça dahi ziyâde edüp cem‘an üç yılda 

46 Hükmün üzerine “mükerrer” yazılmıştır.
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beş yüz otuz bin akça sâfî teslîmâta kabûl ve iltizâm edüp ve zarar-ı mâla elli 
bin akçalık yarar ve mâldâr kefîller vereyin dedüğü ecilden gulâm-ı sultânî 
[ ] gönderildi vardukda göresin dahi ziyâde ile kabûl eder kimesneler yoğsa 
mezkûrun ol mikdâr akçalık yarar ve mâldâr yerlü ve yurdlu kefîllerin alup mü-
zekkîler ile sebt-i sicill edüp sûretin imzâlayup bu cânibe gönderesiz ki bunda 
mukāta‘a defterine kayd olunup eline berât-ı hümâyûn verile, ammâ alınan 
kefîller müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından yazılmış ve âhar âmile kefîl 
olmuş olmaya, ihtimâm edesiz şöyle ki kefîllerin müzekkîleri olmaz ise makbûl 
olmaz.
Tahrîren fî 3 Zilka‘de sene 954.

Nif  nâibine tezkire yazıla ki

Bundan akdem kadı-i sâbık mevlânâ Abdurrahim mektûb gönderüp kazâ-i 
mezbûra tâbi‘ Beymiş [nâm] hâssa karyede diyâr-ı Acem‘den gelmiş Hasan 
Dede nâm sâhib-i velâyet aziz, bir zâviye binâ edüp mütemekkin olup ol 
târîhde sâhib-i tîmâr olan İlyas nâm sipâhî karye-i mezbûrda bir mikdâr yeri 
ifrâz edüp mu‘ayyen hudûduyla kendüye âid öşrün ve harâcın mezkûr Aziz 
Hasan Dede’ye şart edüp ve sâbıkā Sultân Mehmed47 ve Sultân Korkud ve 
ba‘dehû pâdişâh-ı âlem-penâh hallede mülkehû ve merhûm Sultân Mehmed 
mukarrernâme ve ahkâm-ı şerîfeler verüp bu âsitâne-i sa‘âdetden dahi üslûb-ı 
mezkûr üzere mukarrernâme ricâsına berât-ı sultânî ile elân şeyh olan mer-
hûm Aziz Hasan Dede’nin oğlu Mehmed Dede talebiyle arz olundu deyü 
bildirdikde sana tezkire gönderilüp ol yerlerün mahsûlün ne târîhden berü 
mezbûr zâviye içün tasarruf  olunup ve ne mikdâr yerdir ve senevî öşrü ve 
harâcı ne mikdâr olur bildiresin denilmişdi hâliyâ emîn olan Arslan ve Âmil 
Bayezid gelüp bu husûsda mezbûr Mehmed Dede hâssın ba‘zı yerlerin zâviye 
içün tasarruf  olunan yerlere halt eylemek ister bizüm dahi ma‘rifetimiz bile 
olmasın taleb ederüz dediler imdi emîn-i mezbûr ve âmil ma‘rifetleriyle vech-i 
mezkûr48 üzere ehl-i vukūf  müslimânlar ma‘rifetleriyle teftîş edüp arz eyleyesiz 
sonra emr-i şerîf  ne vechile olur ise eyle eyleyesiz.
Tahrîren fî 25 Zilka‘de sene 954.

47 Mahmud olmalıdır.
48 “ve âmil ma‘rifetleriyle vech-i mezkûr” ibaresi mükerrer yazılmıştır.
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[s. 153]

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda öşr-i gallât ve harâc-ı bâğāt mukāta‘asına âmil olup tahvîl 
üzerlerinde tamâm olan âmillerden İbrahim sâbıkā gelüp şerîkim Kara Hasan 
gaybet eyledi yerinde rızkı ve kefîlleri vardır şerîkimin hissesin yerinde kalan 
mâlından ve kefîllerinden ve benüm dahi ba‘zı yerlerde bâkīlerim ve alımlarım 
olup tahsîl olunup borcum içün zabt olunup ve mezbûr şerîkim Hasan çeltik 
husûsunda beş yüz akçayı sulh eyledi ben kabûl eylemezin deyü bildirmeğin, 
âmil-i mezbûr anda kâtib olan gulâm-ı sultânî Mustafa’ya koşulup ve sâbıkā 
emîn olan Hacı Hasan ile südde-i sa‘âdete gönderilüp mezkûr Hasan’ın ve 
İbrahim’in hisselerin rızıklarından ve esbâblarından ve şer‘î alımlarından, vefâ 
etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından ta‘cîl tahsîl etdirüp gönderesiz ve ayak âmille-
rinin sürdüklerine göre defterdâriyye ve çavuşiyye ve bevvâbiyyelerin aldırasız 
ve mezbûr İbrahim’in gaybet eden şerîki sulh eyledüğü çeltik husûsun bu kabûl 
eylemez ise bunun hissesin alıveresiz denilmişdi, hâliyâ mezbûr emîn Hacı 
Hüseyin gelüp mezbûr İbrahim kendünün ve şerîki Hasan’ın kefîlleri sene 954 
Zilka‘desinin on üçünden on beş güne değin haklaşup ve gaybet eylememeği 
şart ve va‘ad eyleydiler deyü bildirdi, imdi mezbûr vardukda mezbûrlarun 
deynlerin va‘delerinde rızıklarından ve emlâk ve esbâblarından ve şer‘î alım-
larından ve bâkīlerinden vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından tezkire-i sâbık 
mûcebince mezbûr Hüseyin’e ve kâtibe tahsîl etdirüp va‘delerinden tecâvüz 
etdir[mey]esin, âciz olanları kayd u bend ile gönderesiz bu bâbda tekrâr tezkire 
varmağa muhtâc etmeyesin.
Tahrîren fî 26 Zilka‘de sene 954.

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâssa katırlar içün semer ağaçları lâzım olmağın semercilerden [ ] 
akça ile gönderildi vardukda anda semer ağacı getüren kimesnelerden ve sâir 
bulunan yerlerden semer ağaçların bahâlarıyla alıverüp bu cânibe gönderesiz 
akçasın sâhiblerine verdirüp kimesnenin bir akça ve bir habbesin ketm etdir-
meyesiz ve zulm ü te‘addî dahi etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 26 Zilka‘de sene 954.
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[s. 154]

İzmir kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ müteferrikalardan Ramazan gelüp Nevâhî-i Tarhaniyat hâsları sene 
953 Zilhiccesinin on yedisinden üç yıla Mustafa Çavuş üzerinde beş yüz üç 
bin yüz altmış altı akçada iken sâbıkā za‘îm olan Mustafa Çavuş kâtib olmak 
şartıyla otuz bin akça ziyâde edüp ve mezbûr Mustafa Çavuş dahi kefîller 
buluveresin demiş imiş, imdi mezbûrlar vardukda elli bin akçalık yarar ve 
mâldâr yerlü ve yurdlu kefîllerin alup müzekkîleriyle sebt-i sicill etdirüp sûretin 
imzâlayup bu cânibe gönderesiz ammâ alınan kefîller müflis ve medyûn ve 
lâ-mekân ve ardından yazılmış ve âhar âmile kefîl olmuş tezkiyesiz olmaya, 
ihtimâm edesiz ve bi’l-fi‘il nefs-i mezbûre nâibi olan Veli’nin elân za‘îm olan 
Mustafa Çavuş’a karâbeti varimiş, âhar yarar nâibinize buyurasın ve bi’l-fi‘il 
mukāta‘ât kimler uhdesinde olup ve niceyedir ve kefîlleri kimlerdir sicillâtdan 
sûretlerin ihrâc etdirüp imzâlayup bu cânibe gönderesiz.

Tahrîren fî 26 Zilka‘de sene 954.

Adala ve Alaşehir ve Demürci kadılarına ve anda hâslar nâzırı Hacı Ya‘kub’a 
ve emîni Hayreddin’e tezkire yazıla ki

Bundan akdem ol cânibde mîriçün alınan tevzî‘ arpasının ve davarlar rahtının 
bahâları sizün zabt etdiğünüz mâl-ı mîrîden havâle olunmuşdu şimdiye değin 
emir mûcebince vermeyüp te’hîr etdirdüğünüz istimâ‘ olundu eğer vâkı‘ ise siz 
ki nâzır ve emînsiz hakāret ve siyâset olunmaya müstahıkk olup durursuz, imdi 
gulâm-ı sultânî [ ] vardukda arpa ve rahtın bahâların emr-i sâbık mûcebince 
kadılara bî-kusûr teslîm edüp ve siz ki kadılarsız alup kendü elünüz ile sâhible-
rine veresiz ve hem emînlerden akçayı ta‘cîl alup haklaşmağa varmağı isti‘câl 
üzere görüp te’hîr etdirmeyesiz nâzır ve emîn temerrüd eder ise arz eyleyesiz 
ve siz ki nâzır ve emînsiz bu maslahatı mühim bilesiz ve illâ maslahat bir dürlü 
dahi olur gāfil olmayasız.

Tahrîren fî 26 Zilka‘de sene 954.
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[s. 155]

Nif  kadısına ve za‘îmi Arslan’a tezkire yazıla ki

Koz ağacından altı kıt‘a helva küreği lâzım olmağın gulâm-ı sultânî [ ] gön-
derildi vardukda ol yerlerde koz ağacından helva kürekleri hâzır bulunur ise 
bahâlarıyla satun alup ve kirâ davarlarına tahmîl etdirüp ve eğer hâzır bulun-
maz ise olmaya kābil koz ağacı tahtaların buldurup ve bahâlarıyla satun alup 
gönderesiz ve sen ki emînsin bahâsiçün lâzım olan akçayı kadıya teslîm edüp 
ve sen ki kadısın akçayı alup narh-ı cârî üzere sâhiblerine bi’t-tamâm verüp 
kimesnenin bir akça ve bir habbesin ketm olunmaya ve etdirmeyesiz bahâların 
ve adedin ve kirâsın yazup bildiresin.
Tahrîren fî 26 Zilka‘de sene 954.

Adala kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ İbrahim nâm kimesne kapuma gelüp Mahmud nâm kimesnenin ba‘zı es-
bâbı sirka olunup karye halkı benüm içün ‘töhmet ile müsâvî olunur sirka olunan 
esbâb mezkûrdadır ola’ deyü taleb ederüz demek ile üzerime nesne sâbit olmadan 
emîn olan Hacı Ya‘kub ve âmili Ahad ammumu dutup benüm içün cerîme aldılar 
bu bâbda elümde fetvâm dahi vardır ve Ahmed nâm kimesnede bin iki yüz akça 
şer‘î alımım vardır taleb ederin vermez ve Veli ve Dündar ve Mustafa ve Halil ve 
İbrahim nâm kimesnelerin medhalleri yoğiken kaziyeye dahl ederler deyü bildirdi, 
imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] vardukda bu bâbda husamâyı berâber 
edüp hak üzere teftîş edüp göresin za‘îm-i mezbûr ve âmil bunun ol mikdâr ak-
çasın müstahıkk olmadan şer‘a ve kānûna muhâlif  kadı ma‘rifetinsiz almışlar ise 
hüküm edüp alıveresiz ve min-ba‘d şer‘a ve kānûna muhâlif  dahl etdirmeyesiz ve 
hak taleb eyledüğü mezkûr Ahmed’i getürüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunma-
mış ise hak üzere teftîş edüp şer‘le lâzım geleni icrâ edesiz, hîn-i teftîşde tezvîrden 
ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp ve kazıyyede medhali olmayanları dahl 
etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmuş kazıyyeyi ibkā ve mukarrer kılasın 
memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup bildiresin.
Tahrîren fî 25 Zilka‘de sene 954.

Bergama ve İne kadılarına hüküm yazıla ki

Taht-ı kazânızda nesne ile satılan yöre bahâsından ba‘zı kimesnelerde hayli 
mâlım olup va‘deleri yetişüb tahsîli lâzım olmağın defter olunup nişânlanup 
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kulum [ ] ile gönderildi buyurdum ki hükm-i şerîfim ile vardukda defterde 
mukayyed medyûnlarun rızıklarından ve emlâk [ve] esbâblarından satdırup 
vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdirüp âciz olanları kayd u bend 
ile kapuma gönderesiz tekrâr hükm-i şerîfim varmağa muhtâc etmeyesin şöyle 
bilesiz deyü.

Tahrîren fî 27 Zilka‘de sene 954.

[s. 156]

İnecik kadısına hüküm yazıla ki

Bundan akdem havâss-ı hümâyûnumdan Karahisar’a tâbi‘ Kazlugölü’nde 
hâsıl olan yöreden Karahisar’a tâbi‘ Akçaköy nâm karyede yedi yüz yetmiş 
batmân mikdârı yöre der-anbâr kalup hâliyâ isti‘mâl eden kimesnelere tevzî‘ 
ve harc olunmak lâzım olmağın buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] vardukda 
zikr olunan yöreyi ahsen vech ve hüsn-i tedbîr ile isti‘mâl eden kimesnelere 
nakdiye ile, kabûl eylemez ise nesne ile tarh edüp ve her kimesneye ne mikdâr 
yöre verilüp ve niceye verilür ise ve ne yerde satılır ise sebt-i sicill edüp sûretin 
imzâlayup kapuma gönderesiz tarh olunmadık yöre komayup bu bâbda tekrâr 
hükm-i şerîfim varmağa muhtâc eylemeyesin şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 27 Zilka‘de sene 954.

Sâbıkā Nevâhî-i Tarhaniyat emîni olan Mustafa Çavuş’a tezkire yazıla ki

Bundan akdem bunda geldükde işbu dârende-i müteferrikalardan Ramazan 
zîde kadruhûya nevâhî-i mezbûre hâsların ummâle birleşdirüp ve kefîl ver-
meğe va‘de eylemiş imişsin eyle olsa mezbûr, sen kâtib olmak şartıyla emâneti 
iltizâm eyleyüp tezkire ile gönderildi, kefîl buluvermeğe mu‘âvenet eyleyesiz, 
işleye, mâl-ı mîrî bâbında sa‘yin zâyi‘ olmaz şöyle bilesiz.

Tahrîren fî 27 Zilka‘de sene 954.

Çeşme nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Sarı nâm kimesne gelüp Hereke hâslarında A‘talı Hızır Alisi oğlanı yeri 
demekle ma‘rûf  yerleri sâbıkā tapuya müstahıkk oldukda bin yedi yüz akçaya 
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almışdım sonradan Yusuf  nâm kimesne beş yüz akça ziyâde edüp alup Hızır 
ve Hasan nâm kimesnelere bey‘ edüp ba‘dehû ben üç yüz akça dahi ziyâde 
edüp almışdım, hâliyâ mezkûrân Hızır ve Hasan tasarrufuma mâni‘ olurlar ve 
akçamı dahi vermezler deyü bildirdi, imdi emîn olan Haydar vardukda kazıyye 
mezbûrun dedüğü gibi ise bunun akçasın mezkûrân Hızır’dan ve Yusuf ’dan 
alıverüp ve yâhûd ziyâde edüp alduğu yerleri tasarruf  etdiresin tekrâr şikâyete 
gelmelü eylemeyesin.

Tahrîren fî 27 Zilka‘de sene 954.

Nif  nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Beymiş nâm kimesne gelüp bundan akdem Dalyan hâsların mukāta‘a-
ya dutup bir yıl mübâşir olduğumdan sonra âhar âmil ziyâde eyledi benüm 
kıstü’l-yevm hesâbımca fazlam olup fazlayı ve yemliğimi ve bi’l-cümle cemî‘ 
makbûzumu almışdı hâliyâ benden defterdâriyye ve bevvâbiyye ve çavuşiyye 
taleb ederler dedi, göresin dedüğü gibi ise bu bâbda defterdâriyye ve çavuşiyye 
ve bevvâbiyye aldırmayasız alınmış ise alıveresiz.

Tahrîren fî 27 Zilka‘de sene 954.

[s. 157]

Manisa ve Nevâhî-i Manisa nâiblerine tezkire yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i sâniyede nevâhî hâslarının her mukāta‘asın niceye satılmışdır 
ve kefîlleri var mıdır nicedir, sicillât sûretleri görülmek lâzım olmağın gulâm-ı 
sultânî [ ] gönderildi vardukda ta‘cîl ale’t-ta‘cîl göresin her mukāta‘a nice-
ye satılmışdır ve kefîlleri var mıdır nicedir aslı ve hakīkatıyla ma‘lûm edinüp 
sicillâtdan sûretlerin ihrâc edüp imzâlayup bu cânibe gönderesiz ve mufassal 
yazup arz eyleyesiz, mühimdir te’hîr eylemeyesin.

Tahrîren fî 27 Zilka‘de sene 954.

Nif  nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ mektûb gönderüp tîmâr-ı Beymiş hâssa nâm karyede Hasan Dede 
binâ etdüğü zâviyeye berât-ı şâhî ile bi’l-fi‘il şeyh olan Mehmed Dede elinden 
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tezkire-i şerîf  vârid olup ol târîhde sâhib-i tîmâr olan İlyas nâm sipâhî karye-i 
mezbûrda bir mikdâr yeri ifrâz edüp mu‘ayyen hudûd ile kendüye âid olan 
öşrün ve harâcın zâviye-i mezbûreye şart edüp, ol yerler ne mikdâr yerdir ve ne 
târîhden berü tasarruf  olunur ve senevî öşrü ve harâcı ne mikdâr olur mufassal 
yazup bildiresin deyü emr olunup ber-mûceb-i emr cemm-i gafîr ile zâviye-i 
mezbûrenin üzerine varılup mezbûr Mehmed Dede’nin İlyas nâm sipâhî 
tîmârından ifrâz edüp mezbûr zâviyeye şart eyledüğü zamânda eline verdüğü 
hüccet mu‘ayyen eyledüğü sınur dâhilinde olan yerler, ol yerlerin kudemâsın-
dan istintâk olundukda cevâb verüp dediler ki, bi’l-fi‘il hırâset olunup öşür 
hâsıl olan doksan dönüm mikdârı vardır hırâset olunduğu zamânda dokuz ve 
on kile öşür ancak hâsıl olur harâcî bağ bir buçuk dönüm vardır, kānûn üzere 
on beş akça olur ve hırâsete kābil olmayup arz-ı kûhî olan elli dönüm mikdâ-
rı vardır ki olan yerlerün öşrü ve harâcı elli yıl vardır vakfiyet üzere zâviye-i 
mezbûre için tasarruf  olunugelmişdir, za‘îm ve âmil olanlar şimdiye değin bir 
habbe alugelmiş değildir deyü cevâb verdiklerinden sonra şol ki vâkı‘ hâldir 
Mehmed Dede talebiyle der-i devlete arz olundu deyü bildirmişsin, eyle olsa 
emîn Arslan ve âmil dahi gelüp hâssın yerlerin mezbûr Mehmed Dede vak-
fiyet üzere zabt olunugelen yerlere halt eylemek ister bizüm muvâcehemizde 
görülsün dediklerinde tezkire verilmişdi, imdi bunları berâber edüp göresin 
hâssın yerlerin vakfiyet üzere zabt olunugelen yerlere mezbûr Mehmed Dede 
sonradan ilhak eyledüğin emîn ve âmil sâbit ederler ise ve kadîmden vakfiyet 
üzere zabt olunan yerler ne mikdârdır emîn ve âmil muvâcehelerinde sübût 
bulduğuna göre yazup bildiresin.

Tahrîren fî 28 Zilka‘de sene 954.

[s. 158]

Karacalar ve Tarhala kadılarına ve Karacalar emîni olan Bahşayış’a tezkire 
yazıla ki

Hâliyâ sen ki emînsin mektûb gönderüp kara hakkına mübâşeret olundukda 
ba‘zı hâneler âsitâne-i sa‘âdetden berât ve nişânlu defterde mukayyedler iken 
biz sipâhî ra‘iyyetleriyüz ve ba‘zısı atadan emirlerüz deyü nakib-i eşrâfdan hüc-
cetler ibrâz edüp rüsûm vermekde te‘allül ederler ve Latif  nâm âmilin hesâbı 
görülüp zimmetine lâzım olan mâl-ı mîrîyi getürmeğe şart etdükden sonra 
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tekrâr hesâbı görülmek içün hükm-i şerîf  getürüp maslahatı avk etmek ister 
deyü bildirmişsin, imdi göresin şol kimesneler ki sahîhü’n-neseb sâdâtdan ise 
ki ellerinde nakib-i eşrâfdan sahîh ve kavî şecereleri ola, anun gibilere mu‘ârız 
olmayasız ve illâ sahîh sâdâtdan olmayup müteseyyidler ise lâzım olan rüsûm-ı 
âdiyelerin aldırasız ve sipâhî ra‘iyyetleriyüz diyenleri dahi göresin kadîmden 
Karacalar hânelerinden iken sonradan sipâhîye ra‘iyyet yazılmışlar olup 
kadîmden defter-i cedîdde mukayyed sipâhî ra‘iyyetleri değiller ise anlarun 
resimlerin aldırasız, kimesneye hilâf-ı şer‘ ve kānûn ve mugāyir-i defter nizâ‘ ve 
inâd etdirmeyesiz, ammâ defter-i cedîdde iki cânibe mukayyedler ise akdemiy-
le amel eyleyesiz ve mezkûr Âmil Latif ’in dahi ber-mûceb-i hesâb zimmetine 
lâzım olan mâl-ı mîrîyi ta‘cîl tahsîl etdirüp cümle âmilleriyle havâlesiyle bu câ-
nibe gönderesiz ve temessükleri bile irsâl edesiz ki niza’ı var ise temessükleriyle 
bunda görüle bu bâbda tekrâr tezkire varmağa muhtâc etmeyesin.
Tahrîren fî 28 Zilka‘de sene 954.

Karahisar-ı sâhib kadısına hüküm yazıla ki

Taht-ı kazânızda vâki‘ olan Kazlıgölü ve gayrı hâslaruma tahvîl-i atîkde âmil 
olanlar zimmetlerinde hayli mâlım olup tahsîli lâzım olmağın defter olunup 
nişânlanup kulum [ ] ile gönderildi ve mezkûr kulum anda çorak ve çayır 
korumak ve sâir mâlım bâbında istihdâm olmağıçün ta‘yîn olundu buyurdum 
ki hükm-i şerîfimle vardukda defterde mukayyed olan ummâli getürdüp zim-
metlerine kayd olunan mâlımı rızıklarından ve emlâk ve esbâblarından, vefâ 
etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından emîn-i cedîd kulum Veli mu‘âveneti ve mübâ-
şeretiyle tahsîl etdirüp kapuma gönderesiz kimesnede bir akça ve bir habbe 
bâkī komayasız, âciz olan medyûnları kayd u bend ile kapuma irsâl eyleyesiz 
bu def‘a kat-ı alâka edüp tekrâr hükm-i şerîfim ve kulum varmağa muhtâc 
eylemeyesin ve hâssa çayırlarumu ve çorağı dahi mezbûr kuluma emîn ve 
kâtib ve âmiller ma‘rifetleriyle gördürüp gözetdirüp ve sâir mâlıma müte‘allık 
husûsda istihdâm etdirüp dakīka fevt etmeyesin ve kimesneye şer‘a ve kānûna 
muhâlif  zulm ü te‘addî dahi etdirmeyesiz, temerrüd edenleri ve eslemeyenleri 
ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 28 Zilka‘de sene 954.
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[s. 159]

Köyceğiz kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazli ve’l-
yakīn nâzır-ı emvâl-i sultânî Birgi kadısı mevlânâ Muhyiddin kapuma mektûb 
gönderüp Ferruh nâm sipâhî fevt olup Köyceğiz kazasında bir mikdâr çeltüğü 
ve bir kısrak ve ba‘zı esbâbları ile darı mahsûlünden bir mikdâr tîmârı akçasın 
olup cem‘an binden ziyâde akça olurimiş, sipâhî tâifesinin muhallefâtı cüz’î ve 
küllî beytü’l-mâl-i hâssa iken Köyceğiz kadısı inâd edüp on bin olmayınca bey-
tülmâl-ı hâssa olmaz kara beytü’l-mâla âiddir deyü mîrî içün alınmasına emîne 
mâni‘ olmağın, hükm-i şerîf  inâyet olunmak ricâsına vâkı‘ hâl arz ve i‘lâm olun-
du deyü bildirmiş, imdi kapu halkının ve sipâhî tâifesinin beyne’n-nâs zâhir ve 
ma‘lûm vârisleri olmadıkda cüz’î ve küllî muhallefâtı hâssa beytü’l-mâldir, kara 
beytü’l-mâl âmiline ta‘alluku yokdur, kara beytü’l-mâlı a‘vâm halkının on bine 
varınca muhallefâtıdır on bin ve on binden ziyâdesi dahi hâssa beytü’l-mâldir, 
buyurdum ki hükm-i şerîfim ile mevlânâ-yı mezkûrun mürâselesiyle vardukda 
göresin, sipâhî tâifesinin dahi on binden aşağa beytü’l-mâlın kara beytü’l-mâl 
âmilleri zabt eyleye deyü dergâh-ı mu‘allâdan mersûl hükm-i cedîd vârid ol-
mayup ve mezbûr sipâhînin anda beyne’n-nâs zâhir ve ma‘lûm vârisleri yoğsa 
cüz’î küllî muhallefâtı hâssa beytü’l-mâlı içün zabt etdirüp kara beytü’l-mâlı 
âmillerin dahl etdirmeyesiz ammâ on bine değin deyn ve kısmet taleb eder 
kimesneler var ise hâssa beytü’l-mâlı emîni yüzüne şer‘le istimâ‘ edesiz şöyle 
ki sipâhînin on binden aşağa muhallefâtın kara beytü’l-mâlı âmili zabt eyleye 
deyü dergâh-ı mu‘allâdan mersûl cedîd hükm-i şerîf  var ise kara beytü’l-mâl 
emîni ve âmili yüzüne istimâ‘ edesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 28 Zilka‘de sene 954.

Hüseyin’in tezkiresine hemen tezkire buyurdular, aşağada yazılmışdır, Karahi-
sar-ı sâhib kadısına.

Sebeb-i tahrîr oldur ki

İşbu kâtib Hızır havâss-ı hümâyûndan Kazlugölü mukāta‘âtına hâliyâ kâtib 
olan Gökçe yerine akzâ kuzâtü’l-müslimîn Karahisar-ı sâhib kadısı zîde faz-
luhû arzı mûcebince harc-ı âmilden yevmî iki akça ile kâtib ta‘yîn olunup gön-
derildi, varup kâtib olup vâki‘ olan mahsûlâtı toprak kadısı ve emîn ve âmiller 
ma‘rifetleriyle müfredâtla defter edüp ve toprak kadısı dahi müstakil defter 
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etdirüp defterden hâric nesne komayalar ve hâsıl olan akçanın kîsesin kâtib ve 
âmiller mühürleyüp ve mezbûrlar biribiri ma‘rifetinsiz maslahat görmeyeler 
ve toprak kadısı gördürmeye, mâdâm ki kâtib-i mezbûr emânet ve istikāmet 
üzere edâ-i hıdmet edüp kusûr komaya kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmaya dahl u 
ta‘arruz kılmaya ve ta‘yîn olunan iki akça ulûfesin harc-ı âmilden mâh be-mâh 
alup mutasarrıf  ola ve mezkûr hâslar re‘âyâsı bunu kendülere kâtib bilüp kâti-
be müte‘allık umurda mürâca‘at mezbûra edeler sözünden tecâvüz etmeyeler.

Tahrîren fî 28 Zilka‘de sene 954.

[s. 160]

Lazkiye ve Tavas kadılarına hüküm yazıla ki

Bundan akdem Satı nâm âmil defe‘âtle kapuma gelüp ve âdem gönderüp 
sâbıkā Balaran mukāta‘asın altı yıla mukāta‘aya almış iken üç yıl tamâm ol-
dukda üzerimden ziyâde olunmağla Nâzır Hayreddin ve Emîn Üveys yerlü 
yerinden teftîş edüp makbûzumu almayup kıstü’l-yevm taleb ederler deyü 
bildirdükde mufassal ve müte‘addid ahkâm-ı şerîfim verilmişdi, hâliyâ sen ki 
mevlânâ Tavas kadısısın kapuma mektûb gönderüp imtisâlen li’l-arz Lazki-
ye’ye gelüp nefs-i Lazkiye’de nâibü’ş-şer‘ olan mevlânâ Habib ile cem‘ olunup 
hükm-i şerîfde mübâşir kayd olunan Lazkiye za‘îmi Mustafa Çavuş ihzâr 
olunup mübâşir olduğunuz husûsda ihzârı lâzım olanlardan nâzırü’l-havâss 
Hayreddin ve emîni olan Üveys’i meclis-i şer‘a ihzâr ediverin denildikde mez-
bûr Emîn Üveys bunda bulunmayup ve mezkûr Hayreddin da‘vet olundukda 
inâdla cevâb verüp emr-i şerîfe itâ‘at eylememeğin, a‘yân-ı vilâyetden nice 
mu‘temed müslimânlar cem‘ olunup mübâşir-i mezkûr Mustafa ile dört beş 
def‘a gönderilüp her bârî varduklarında inâd ile cevâbdan gayrı tahfîf-i şer‘le 
kelimât edüp bundan akdem Lazkiye’nin kadısı Nebi kaç def‘a arz eylemişdir, 
bunlar dahi arz eylesünler dedi deyü haber verdiklerinde emîn-i mezbûr Üveys 
ihzâr olunmak içün mektûb gönderilüp anun dahi meclis-i şer‘a gelmesin mez-
bûr Hayreddin men‘ edüp cümle kasaba benüm elümdedir âhar kimesnenin 
medhali yokdur deyü haber gönderüp bu hâl üzere dört gün tevakkuf  olunup 
fermân olunan husûsu emr-i şerîf  mûcebince görmeğe kudret olunmayup ve 
nâzır-ı mezbûr evvelâ âmil-i mezkûr Satı’yı kadılar emri ve habs olunmasın 
îcâb eder kazıyye yok iken altı yedi aydan berü habs-i medîd ile habs etdirüp 
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hâliyâ dahi mezkûr Satı’nın kazıyyesi görülmemek ile nâzır-ı mezbûr gerü 
mezkûr Satı’yı habs eder deyü a‘yân-ı vilâyet haber verdükleri ecilden vâkı‘ 
hâlin arz olunması lâzım olmağın şol ki vâki‘dir alâ-vukū‘ihî arz olundu deyü 
bildirmişsin, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle bi’l-fi‘il anda teftîşe gönde-
rilen müteferrikalardan Sa‘di vardukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr ve tevakkuf  
etdirmeyüp mezkûr nâzır Hayreddin ve emîn kulum Üveys her kande ise el-
betde elbetde bi-eyyi tarik-gân meclis-i şer‘a getürülüp husûs-ı mezkûru sâbıkā 
gönderilen hükümler mûcebince teftîş edüp ber-mûceb-i şer‘ u kānûn lâzım ve 
müteveccih olanı icrâ edesiz, kimesneye hilâf-ı şer‘ u kānûn inâd u muhâlefet 
etdirmeyüp bu def‘a fasl-ı husûmet ve kat-ı nizâ‘ eyleyüp tekrâr hükm-i şerîfim 
varmağa muhtâc etmeyesin, ziyâde şirret ve temerrüd edenleri mezkûr kuluma 
koşup kapuma berâber irsâl edesiz ve kazıyyeyi alâ-vechi’l-hasm sübût buldu-
ğuna göre kapuma yazup arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 28 Zilka‘de sene 954.

[s. 161]

Tire kazasında ba‘zı hâslar emîni Mansur’a tezkire yazıla ki

Hâliyâ hâslar emînlerinin ekseri tahvîl-i atîkden bâkī deynlerin tahsîl edüp 
getürüp hesâbın verüp senin emânetinde tahvîl-i atîkden hayli bâkī kalmağın 
ihmâlinden ve adem-i ihtimâmından fehm olup itâb ve ukāb olup durursun, 
imdi tezkire vusûl buldukda sâbıkā anda havâle gönderilen çavuş ile dikkat ve 
ihtimâm edüp tahvîl-i atîk âmillerinin bâkīlerin ma‘rifet-i kadı ile kendülerün 
rızıklarından ve esbâblarından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâllarından tahsîl edüp 
işbu sene 954 Zilhiccesinin gāyetine değin tahvîl-i cedîdin sene-i ûlâsı mah-
sûlüyle getüresin târîh-i mezbûrdan tecâvüz etmeyüp âciz olan medyûnları 
kayd u bend ile irsâl edesiz ve illâ maslahat bir dürlü dahi olur gāfil olmayasız 
ve hem hâliyâ havâle gönderilen gulâm-ı sultânî Bayram ile kendü mührünle 
kırk bin akça göndermişsin bunda defe‘âtle aded vezn olundukda yedi yüz kırk 
akça kesr gelmeğin mührün der-kîse olunup zabt olunmuşdur, ol mikdâr akçayı 
tedârük edüp bile getüresin şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 28 Zilka‘de sene 954.
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Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Nâhiye-i mezbûrda bâd-ı hevâ âmili olan Kara Hızır gelüp ba‘zı hâslar ve ser-
best tîmârımda gayrı serbest tîmârlar re‘âyâsı sâkin olup cerîmeye müstahıkk 
oldukda toprak âmili benümdür deyü beni dahl etdirmezler deyü bildirdi, imdi 
serbest hâslar ve tîmârlar kendü re‘âyâsına serbestdir, serbest tîmârlarımda 
gayrı serbest re‘âyâ cerîmeye müstahıkk oldukda mezbûr âmilin borciçün zabt 
etdiresin toprak âmillerin dahl etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 29 Zilka‘de sene 954.

Çeşme kazasında hâslar nâzırı Ferruh’a tezkire yazıla ki

Bundan akdem anda kadı olan mevlânâ Seyfeddin’in Bilal nâm bir tavâşî kulu 
andan gitdükleri zamânda gaybet edüp bi’l-fi‘il anda Işık Ali nâm reîsin ya-
nında imiş, imdi hüsn-i tedbîr edüp mevlânâ-yı müşârünileyhin arabın bi-eyyi 
tarik-gân ele getürüp Mehmed kethudâ ile veya âhar mu‘temed kimesneler ile 
bu cânibe gönderesiz dikkatde kusûr komayasız.
Tahrîren fî 29 Zilka‘de sene 954.

Tire kadısına hüküm yazıla ki

Mustafa nâm kimesne kapuma gelüp şöyle arzuhâl eyledi ki, bundan akdem 
kazâ-i mezkûrda vâki‘ olan hâslarım sınurunda mezra‘a tasarruf  edenlerden 
Ali bin Bostan fevt olup evlâd-ı zükûru kalmayup yerleri tapuya müstahıkk 
oldukda gabn-ı fâhişle Hüseyin nâm kimesneye bin iki yüz akçaya tapuya veri-
lüp ol asıl gabn-ı fâhişle eksüğe verilen yerleri onun on birden ziyâde edenlere 
tapuya vermek içün emîn olan kulum Mansur yedine hükm-i şerîfim verildikde 
bu mezkûr yerlere beş yüz akça ziyâde edüp alup eline hüccet-i şer‘iyye veril-
miş iken mezkûr Hüseyin benüm sâbık alduğum tapu mukarrerdir deyü bunun 
tasarrufuna mâni‘ olurmuş, imdi bunun gibi gabn-ı fâhişle tapuya verilen yer-
leri tapuya vermek içün dergâh-ı mu‘allâdan dahi hükm-i şerîf  vârid olmağın 
buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda mezbûr Hüseyin bunun tasarrufuna ol 
vechile mâni‘ olur ise men‘ u def‘ edüp bunun hüccet-i şer‘iyyesi mûcebince 
yerleri tasarruf  etdiresin memnû‘ olmayanı ilâ-âhirih.
Tahrîren fî 29 Zilka‘de sene 954.

M E T I N 403

www.tuba.gov.tr



[s. 162]

Karahisar-ı sâhib kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ mektûb gönderüp Karahisar’da olan hâssa, sâbıkā kâtib olan Hızır’ın 
yerine âhar kâtib olmuşdur, mâl-ı mîrî husûsunda kangısı enfa‘ ise arz ede-
siz deyü buyurulmağın, enfa‘ı havâss ma‘rifetiyle tetebbu‘-ı tâm ile tetebbu‘ 
olunup mezkûr Hızır sevâbık-ı a‘vâmdan havâss-ı mezkûrenin cüz’î ve küllî 
cemi ahvâline vakıf  kimesne olup mâl-ı mîrîye bu enfa‘dır deyü ehl-i vukūfdan 
cemâ‘at-ı cemm haber verüp ve kadîmi emekdârı olup emîn ve müstakim yarar 
ve maslahat-güzâr müstahıkk-ı inâyet idüğü zâhir ve mekşûf  olmağın yevmî iki 
akça harc-ı âmilden ve bir akça mîrîden üç akça ile kâtib olmaya mahall idüğü 
emîn-i mezbûr ma‘rifetiyle südde-i sa‘âdet-bahşa arz olundu deyü bildirmişsin, 
imdi mezbûr harc-ı âmilden yevmî iki akça ile kâtib nasb olunup gönderildi 
vardukda kitâbet hıdmetin ma‘rifetiniz ile ve emîn ve âmiller ma‘rifetleriyle 
mezbûr Hızır’a etdirüp ve sâiri dahi müstakil defter eyletdiresin defterden hâric 
nesne kodurmayasın ve hâsıl olan akçanın kîsesin kâtib ve âmiller mühürleyüp 
ve eğer emîn ve kâtib ve âmillerdir biribiri ma‘rifetinsiz iş etmeyeler ve etdir-
meyesiz her kangısı muhâlefet eder ise arz eyleyesiz mâdâm ki mezbûr kâtib 
emânet ve istikāmet üzere edâ-i hıdmet edüp kusûr komaya kimesne mâni‘ ve 
dâfi‘ olmaya, dahl u ta‘arruz kılmaya ve ta‘yîn olunan yevmî iki akça ulûfesin 
harc-ı âmilden alup mutasarrıf  ola işleye, sonra dahi hıdmeti mukābelesinde 
ri‘âyet olunur ve havâss-ı mezbûre ahâlîsi bunu kendülere kâtib bilüp kitâbete 
müte‘allık umurda mürâca‘at mezbûra edeler, sözünden tecâvüz etmeyeler.
Tahrîren fî 29 Zilka‘de sene 954.

[ ] kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ havâss-ı hümâyûndan Karahisar-ı sâhibde vâki‘ olan Kazlugölü hâk-ı 
şûresine emîn olan kulum Veli zîde kadruhû ve kâtib Hızır kapuma şöyle 
arzuhâl eylediler ki mezbûr göl hâk-ı şûresinde işleyen sabunu kadîmden satı-
lugelen yerlere satmak içün gönderildikde narh-ı rûzîden eksüğe satdırırlar ol 
sebeble sabun işlenüp ve hâk-ı şûre sürülmeyüp mâl-ı mîrîye zarar olur deyü 
bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda mezkûr hâssım hâk-ı 
şûresin ile işleyen sabunu narh-ı rûzî üzere satdırup narh-ı rûzîden eksüğe 
satdırmak isteyenleri men‘ u def‘ edüp memnû‘ olmayanları isimleri ve resim-
leriyle yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 29 Zilka‘de sene 954.
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[s. 163]

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Havâss-ı hümâyûnumdan Ortapare mukāta‘alarına tahvîl-i atîk mahsûlünden 
ummâlde hayli bâkī olmağın defter olunup nişânlanup kulum [ ] ile gönde-
rildi buyurdum ki hükm-i şerîfim ile vardukda defterde mukayyed olan bâkī-
leri medyûnların rızıklarından ve emlâk-ı esbâblarından vefâ etmeyeni kefîl 
bi’l-mâllarından tahsîl etdirüp kimesnede bir akça ve bir habbe komayasız bu 
def‘a kat-ı alâka edüp tekrâr hükm-i şerîfim varmağa muhtâc eylemeyesin âciz 
olan medyûnları kayd u bend ile irsâl eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî gurre-i Zilhicce sene 954.

İzmir kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Durmuş nâm kimesne kapuma gelüp Mesihkulu mukāta‘asın dutan 
Seydi nâm âmile kefîl bi’l-mâl olmuşdum mezkûrun bi’l-fi‘il elinde rızkı ve 
esbâbı olup ve karındaşı [ ] mezkûr hâs mahsûlünden dört bin beş yüz akça 
kabz edüp ve ba‘zı yerlerde bâkīleri ve alımları variken benden on bir bin beş 
yüz akça mâl-ı kefâlet aldılar hayfdır deyü bildirdi buyurdum ki hükm-i şerî-
fimle kulum [ ] vardukda göresin, kazıyye mezkûrun dedüğü gibi ise bunun 
hakkın şer‘le müteveccih olan yerlerden hüküm edüp alıveresiz, hîn-i teftîşde 
tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî gurre-i Zilhicce sene 954.

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ işbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân çavuşlarım zümresinden mukā-
ta‘ahânelerinin ba‘zı pârelerine emîn olan kulum Davud Çavuş emânetinde 
mukarrer kılınup kulum kâtib Hacı ile gönderildi buyurdum ki, hükm-i 
şerîfimle vardukda emânetin ma‘rifetiniz ile ve mezkûr kulum Hacı ve kâtib 
ve âmiller ma‘rifetleriyle mezbûra zabt etdirüp ve kâtibe defter etdiresin ve 
siz dahi müstakıl defter etdirüp defterden hâric nesne kodurmayasın ve hâsıl 
olan akçanın kîsesin kâtib ve âmiller mühürleyüp ve eğer emîn ve kâtib ve 
âmillerdir sizin ma‘rifetleriniz ve biribiri ma‘rifetinsiz iş etmeyüp ve maslahat 
gördürmeyesiz her kangısı muhâlefet eder ise kapuma arz eyleyesiz ve sa‘y 
edüp mukāta‘aları ziyâde ile yarar âmillere mezkûr kulum ma‘rifetiyle kānûn 
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üzere mâldâr kefîlleriyle satup müzekkîleriyle sebt-i sicill eyleyüp ve mezbûr 
kulum Davud Çavuş’un dahi zarar-ı mâla elli bin akçalık yarar ve mâldâr yerlü 
ve yurdlu kefîllerin alup müzekkîleriyle sebt-i sicill edüp sûretin imzâlayup bu 
cânibe gönderesiz ammâ alınan kefîller müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ar-
dından yazılmış ve âhar âmile kefîl olmuş ve tezkiyesiz olmaya, ihtimâm edesiz 
şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî gurre-i Zilhicce sene 954.

[s. 164]

Nif  kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Ma‘den nâm kimesne kapuma gelüp mukāta‘ahânelerinden olup 
rüsûm-ı âdiyesin mukāta‘a-i mezbûre zâbitlerine verüp edâ eyledükden son-
ra beğlerbeği ve sancakbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar tekrâr 
rüsûm taleb ederler hayfdır deyü bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim 
vardukda göresin fi’l-vâki‘ mezkûr mukāta‘ahânelerimden olup rüsûm-ı âdiye-
sin mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verüp edâ eyledükden sonra beğlerbeği ve 
sancakbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar tekrâr rüsûm taleb edüp 
te‘addî eyledikleri vâkı‘ ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i 
defter dahl etdirmeyüp tekrâr rüsûm taleb etdirmeyesiz bu bâbda nesnesin 
almışlar ise gerü alıveresiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup 
kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 2 Zilhicce sene 954.

Vech-i mezbûr üzere Ilıca kadısına

Memi nâm kimesne kapuma gelüp İldelik hânelerinden olup rüsûm-ı âdiye-
miz mezkûr hânelerim zâbitlerine verdikden sonra mukāta‘ahâneleri zâbitleri 
tekrâr rüsûm taleb ederler deyü bir hüküm yazıla.

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Mehmed ve Fazlullah nâm âmiller südde-i sa‘âdetime gelüp karye-i 
Vayene (?) yörükleri demekle ma‘rûf  yörükler pâdişâh-ı âlem-penâh hallede 
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mülkehû cânibinden mukāta‘aya dutarız eyle olsa zikr olan yörüklere mukā-
ta‘ahâneler emînleri ve âmilleri dahl edüp tekrâr rüsûm alurlar deyü bildirdiler 
imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda dedikleri kimesneler kadîmden 
mukāta‘ahânelerimden ve anlara tâbi‘ hâric-i defter haymanalerden olmayup 
kadîm hâs yörükler ise mukāta‘ahânelerim emînin ve âmillerin men‘ u def‘ 
edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter dahl etdirmeyesiz bu bâbda nesne 
almışlar ise müstehakkına alıveresiz ammâ defter-i cedîdde iki cânibe mukay-
yed ise akdemiyle amel eyleyesiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup bildiresin şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 2 Zilhicce sene 954.

[s. 165]

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ çaşnigîrler zümresinden Ahmed gelüp nevâhî-i mezbûrede vâki‘ olan 
mukāta‘ât elân ummâl uhdelerinde sene 953 Zilhiccesinin on yedinci günün-
den üç yıla iki yüz elli dokuz bin iki yüz akçada iken kırk bin sekiz yüz akça 
ziyâde edüp ceman üç yılda üç yüz bin akça sâfî teslîmâta kabûl ve iltizâm 
edüp ve zarar-ı mâla kānûn üzere yarar kefîller vereyin dedüğü ecilden gulâm-ı 
sultânî […] vardukda göresin dahi ziyâde kabûl eder kimesneler yoğsa mezkû-
run kānûn üzere yarar kefîllerin alup müzekkîleriyle sebt-i sicill edüp sûretin 
ihrâc edüp imzâlayup bu cânibe gönderesiz ki bunda mukāta‘a defterine kayd 
oluna ammâ alınan kefîller müflis ve tezkiyesiz ve medyûn ve lâ-mekân ve ar-
dından yazılmış ve âhar âmile kefîl olmuş olmaya, ihtimâm edesiz.

Tahrîren fî 2 Zilhicce sene 954.

Tarhaniyat nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda deştibân mukāta‘asın dutan Mahmud gelüp sâbıkā benümle şerîk 
olan Receb’in rızkı variken şerîkin emânetinin kıstü’l-yevmin benden taleb 
ederler ve Za‘îm Mustafa Çavuş ile dutduğumuz davarların deştibâniyesin 
za‘îm-i mezbûrundur deyü bana aldırmazlar deyü bildirdi, imdi göresin bunun 
şerîkinin rızkı var ise emânetinin kıstın rızkından ve esbâbından tahsîl etdiresin 
şerîkinin rızkı var iken anun kıstın buna teklîf  etdirmeyesiz ve bunun örüsünde 
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gerek kendü dutsun ve gerek za‘îm dutsun bir kimesnenün davarların deştibâ-
niyesin âmil-i mezbûrundur, bunun borciçün zabt etdiresin.
Tahrîren fî 2 Zilhicce sene 954.

Yunddağı ellicileri emîni Musa‘ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ Hacı nâm âmil gelüp Nif  pâresi sene 954 Zilhiccesinin on yedisinden üç 
yıla yüz yirmi iki bin akçaya üzerimde iken beş bin akça ziyâde eyle deyü teklîf  
edüp dört binin kabûl edüp bin akçayı kabûl eylemedikde berâtımı elümden 
aldı deyüp mukāta‘a-i mezkûru bunda târîh-i mezbûrdan üç yıla yüz yirmi beş 
bin akçaya kabûl edeyin mezkûrun [ber]âtın verüp mukāta‘asın vech-i mezkûr 
üzere yarar küfelâsıyla ve müzekkîleriyle sebt-i sicill etdirüp yürüdesin şöyle ki 
cevâbın var ise berâber gelüp cevâbın veresin âmilleri böyle ta‘cîz eylemenin 
vechi yokdur şöyle bilesiz.
Tahrîren fî 2 Zilhicce sene 954.

[s. 166]

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Bahşi nâm kimesne gelüp karındaşım Rüstem nâm kimesne ile Manisa 
kazâsına tâbi‘ bir dereden geçerken mezbûr karındaşım suya gark olup fevt 
oldu eyle olsa müteveffâ-yı mezbûrun ve benüm atımızı ve ba‘zı esbâbımızı 
yava ve beytü’l-mâl âmili Veli aldı deyü bildirdi imdi gulâm-ı sultânî [ ] var-
dukda mezbûru getürdüp hak üzere teftîş edüp ve bunun hakkın ber-mûceb-i 
şer‘ u kānûn âmilden alıveresiz.
Tahrîren fî 2 Zilhicce sene 954.

Vilâyet-i Anadolu kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Lazkiye’nin evvelki kadısı mevlânâ Muhyiddin kapuma mektûb gön-
derüp kazâ-i Yenişehir’e tâbi‘ Yenişehir yörüğü demekle ma‘rûf  cemâ‘ate 
berât-ı şerîfle mutasarrıflar olan Hüseyin’in ve Ahmed’in tîmârların zabt 
eden âdemleri gelüp zikr olan yörük tâifesinden olup Yüksünürler demekle 
meşhûr olan cemâ‘atden defter-i cedîdde ve atîkde mezkûrân Hüseyin’e ve 
Ahmed’e ra‘iyyet kayd olunanlardan Durmuş veled-i Kara Ahmed, Ali birâ-
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der-i o, Kulağuz veled-i Durmuş, İbrahim veled-i Ahmed, Pirlü veled-i o ve 
mezkûrlarun oğulları ki isimleri defterde mukayyed değildir, mezkûrlar kazâ-i 
Lazkiye’ye tâbi‘ yerde hayli zamândan kışlayu geldikleri sebebden vilâyet kâti-
bi geldükde mezkûrların Yenişehir’e tâbi‘ yörük tâifesinden idüklerin bilmeyüp 
oturdukları yere kayd eylemiş, kadîmden Yenişehir’e tâbi‘ yörük tâifesinden 
mezkûrân Hüseyin’in ve Ahmed’in mukayyed ra‘iyyetleri olmağın zikr olan 
kimesnelerün rüsûm-ı örfiyyelerin taleb ederüz deyüp ellerinde olan defter-i 
cedîdden ve atîkden sûret-i defter-i pâdişâhî ibrâz eyledüklerinde nazar olunup 
mezkûrlar mukayyedler bulunup Lazkiye hâsları subaşıları zikr olan kimes-
neler bu cânibe dahi ra‘iyyet kayd olunmuşlardır bizüm dahi elimizde olan 
sûret-i defter-i cedîdde ve defter-i atîkde mukayyetlerdir deyüp ellerinde olan 
sûret-i defter-i cedîd-i hâkānîde ve sâbıkā Lazkiye hâsları zabtı içün vârid olan 
sûret-i defter-i atîkde bile kayd olunmuşlar bulunup ammâ kadîmden Yenişehir 
yörüklerinden oldukları sebebden vâkı‘ hâl âsitâne-i sa‘âdete arz olunmasın 
iltimâs eyledükleri ecilden alâ-vukū‘ihî der-i devlete arz olundu deyü bildirdü-
ğü sebebden buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda göresin şol kimesneler ki 
evvelden mezkûr yörüklerden olup defter-i cedîdde hem yörük ve hem hâssa 
yazılmış olalar akdemiyle amel edüp anları ve vilâyet kitâbetinden berü hâric-i 
defter olan oğulların yörüğe hüküm edüp hâslarım emînleri ve âmillerin hilâf-ı 
defter ve kānûn dahl etdirmeyesiz şöyle ki mezkûrlarun berâtları mûcebince 
tahvîllerine düşenden nesne almışlar ise hüküm edüp müteveccih olanlardan 
alıveresiz ammâ şol hâric-i defter yörük oğulları ki on yıl hâs içinde sâkin olup 
konup göçmeyüp vilâyet kâtibi hâs toprağında on yıl mütemekkin bulmağla 
emr-i pâdişâhî mûcebince defter-i cedîde müstakıl hâssa ra‘iyyet yazup defter-i 
cedîdde yörüğe dahi yazılmış değiller ise anun gibileri hâssa zabt etdiresin ol 
asıl yörük oğulları dahi defter-i cedîdde iki cânibe mukayyed ise akdemiyle 
amel edesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 4 Zilhicce sene 954.

[s. 167]

İzmir za‘îmi [ ] tezkire yazıla ki

Hâliyâ Beğ hazretlerinin nefs-i nefisleriçün turşuluk balık ve tatlu turunç ve limon 
turunç hâcet olmağın gulâm-ı sultânî [ ] akça ile gönderildi, imdi zikr olan tur-
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şuluk balıkları ületdirüp turunçları dahi bulunan yerlerden narh-ı cârî üzere alup 
ve bahâların gulâm-ı mezbûrdan sâhiblerine bi’t-tamâm alıverüp kimesnenin bir 
akçasın ketm olunmaya ve bahâların bu cânibe arz edesiz te’hîr etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 3 Zilhicce sene 954.

Manisa ve Bergama kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Mahmud nâm kimesne kapuma gelüp mukāta‘ahâneleri tâifesinden 
olup vâki‘ olan cürmi-i cinâyetim ve rüsûm-ı âdiyetimi tevâif-i mezbûre emîni 
ve âmili olanlara edâ eyleyügeldim eyle olsa Bergama za‘îmi olan Hüseyin beni 
bilâ-sebeb dutup kadı ma‘rifetinsiz habs ve let edüp ve bir kolumu amelden 
koyup ve üç yüz mikdârı akçam ve bir kuşağım ve ba‘zı esbâbım alup zulm ü 
te‘addî eyledi hayfdır deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda 
bu bâbda husamâyı berâber edüp hak üzere teftîş eyleyüp göresin fi’l-vâki‘ mez-
bûr mukāta‘ahânelerimden olup rüsûm-ı âdiyesin ve cürm-i cinâyetin tevâif-i 
mezbûre emînine veregelmiş iken za‘îm-i mezbûr kadı ma‘rifetinsiz dutup habs 
ve let edüp ve kolun mecrûh eyleyüp ol mikdâr akçasın şer‘a ve kānûna muhâlif  
almış ise hakkın müstahıkkına alıverdikden sonra zulm ü te‘addîsin mufassal ya-
zup kapuma arz eyleyesiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan 
hazer edüp ve kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyüp bir def‘a sorulup 
fasl olunmuş kazıyyeyi hâli üzere ibkā ve mukarrer kılasın memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 3 Zilhicce sene 954.

Karacalar kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Ömer ve Hüseyin nâm kimesneler kapuma gelüp Karacalar hânelerin-
den olup eyle olsa emîn ve âmil olanlar iki koyuna bir akçadan ziyâde resm-i 
ganemimiz alup ve kara hakkın dahi on iki almayup on beş ve dahi ziyâde 
taleb eyleyüp ve nice nefer âdemler ile evimize konup zulmen ve râyegân yem 
ve yemek buldurup emîn ve kâtib ve âmil ve hıdmetkâr ve çubuk akçası deyü 
ziyâde akçalarımız alup te‘addî ederler hayfdır deyü bildirdi, imdi buyurdum 
ki hükm-i şerîfim vardukda göresin kazıyye mezbûrların dedükleri gibi ise emîn 
ve âmillerin men‘ u def‘ edüp bunların hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter 
nesne[sin] aldırmayasız alınmış ise ve alurlar ise alıverüp memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 5 Zilhicce sene 954.
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[s. 168]

Nişân-ı hümâyûn yazıla ki

İşbu dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân sipâhî oğlanlarım zümresinden kulum 
Hızır yarar ehl-i kalem her vechile maslahat-güzâr kimesnedir deyü izz-i 
huzûruma arz olunmağın nefs-i Manisa’da niyâbet ve ihtisâb ve bâc-ı bâzâr ve 
harâc-ı bâğāt ve ser-asesân ve gayrı mukāta‘âta kâtib olup ma‘zûl olan kulum 
Hasan yerine kâtib nasb edüp bu berât-ı sa‘âdet-âyâtı verdim ve buyurdum 
ki varup zikr olan mukāta‘âta kâtib olup vâki‘ olan mahsûlâtı toprak kadı-
sı ma‘rifetiyle ve emîn ve ummâl ma‘rifetleriyle defter edüp defterden hâric 
nesne komaya ve toprak kadısı dahi kendü cânibinden müstakıl defter etdirüp 
defterden hâric nesne komayalar ve hâsıl olan akçanın kîsesin kâtib ve âmil 
olanlar mühürleyüp eğer emîn ve kâtib ve âmillerdir biribiri ma‘rifetinsiz iş 
etmeye ve siz ki toprak kadısısız etdirmeyesiz her kim muhâlefet eder ise yazup 
arz eyleyesiz ve mukāta‘ât-ı mezbûre ahâlîsi bunu kendülere kâtib bilüp kitâbe-
te müte‘allık umurda mürâca‘at mezbûre edeler sözünden tecâvüz etmeyeler 
mâdâm ki mezkûr kulum emânet ve istikāmet üzere edâ-i hıdmet edüp kusûr 
komaya kimesne mâni‘ olmayup dahl u ta‘arruz kılmaya ve ulûfesin bölüğüyle 
kemâkân alup mutasarrıf  ola şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 4 Zilhicce sene 954.

Manisa ve Bergama ve Nevâhî-i Bergama kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Bahtiyar nâm kimesne kapuma gelüp oğlum sünnet etmek içün 
cem‘iyyet etdüğümde Bergama za‘îmi olan Hüseyin ve Pirce ve Dîvâne Se-
fer nâm âdemler ile evim basup ba‘zı kimesneleri [dut]duklarında ben dahi 
sebebi nedür dedüğüm içün beni dahi dutup kadı ma‘rifetinsiz habs edüp 
iki yüz akçam aldılar hayfdır deyü bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim 
vardukda bu bâbda husamâyı berâber edüp hak üzere teftîş eyleyüp göresin, 
za‘îm-i mezkûr ve âdemleri bunun evin bilâ-sebeb basup ve cem‘iyyetine gelen 
âdemlerin ve kendüyi dutup kadı ma‘rifetinsiz hasb edüp ol mikdâr akçasın 
müstahıkk olmadan şer‘a ve kānûna muhâlif  alup te‘addî eylemişler ise şer‘le 
hakkın müstahıkkına alıverdikden sonra te‘addîlerin ala vechi’l-hasm sübût 
bulduğuna göre mufassal yazup kapuma arz eyleyesiz, hîn-i teftîşde tezvîrden 
ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp ve kazıyyede medhali olmayanı dahl 
etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmuş kazıyyeyi hâli üzere ibkā ve 
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mukarrer kılasın memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma 
eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 5 Zilhicce sene 954.

[s. 169]

Tire kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Hüseyin nâm kimesne kapuma gelüp Tire dîvânı niyâbeti re‘âyâsı âmili 
olup eyle olsa Tire za‘îmi Sa‘di mezkûr dîvân re‘âyâsından cerîmeye müsta-
hıkk olanların cerîmelerin alup benüm mukāta‘ama zarar ederler, bâ-vücûd 
bu bâbda dergâh-ı mu‘allâdan serbestiyye hükümleri dahi verilmişdir deyü 
bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda göresin mezkûr za‘îm 
kulum bunun mukāta‘aya dutduğu niyâbeti dîvân re‘âyâsının dergâh-ı mu‘al-
lâdan verilen hükümlere muhâlif  cerîmelerin alduğu vâkı‘ ise ba‘de’s-sübût 
hüküm edüp alıveresiz ve min-ba‘d niyâbet-i dîvân re‘âyâsının cerîmelerin al-
dırmayasız ammâ niyâbet-i dîvân re‘âyâsından biri cürm-i galîz edüp siyâsete 
müstahıkk ola ba‘de’s-sübût istihkākına göre niyâbet-i dîvân re‘âyâsı zâbitleri 
ma‘rifetleriyle sâhib-i siyâsete siyâset etdirüp hârice iletdirmeyüp ve bedel-i 
siyâset aldırmayasız memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapu-
ma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 3 Zilhicce sene 954.

Alaşehir ve Sart kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Mehmed nâm kimesne kapuma gelüp Aydın nâm yava âmilinden bin 
yedi yüz elli akçaya Abazüyyü’l-asl bir kul satun alup diğer Mehmed nâm ki-
mesneye satmışdım mezbûr kul andan kaçup efendisine varup ol dahi mükâtib 
ale’s-sene etdüğün şer‘le sâbit edüp alup mezkûr Mehmed dahi benden akça-
sın aldı ben dahi yava âmilinden taleb ederin te‘allül edüp hakkımı vermez 
bu bâbda elümde fetvâm dahi vardır deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfim ile [ ] vardukda bu bâbda husamâyı berâber edüp hak üzere teftîş 
edüp ve bunun elinde olan fetvâsına nazar edesiz kazıyye arz olunduğu gibi 
ise bunun akçasın âmil-i mezkûrdan alıveresiz âmilin dahi harc-ı ma‘kū var ise 
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şer‘le lâzım olan yerden alıveresiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 4 Zilhicce sene 954.

[s. 170]

Marmara ve Akhisar kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda öşr-i gallât ve harâc-ı bağât mukāta‘asına âmil olan İb-
rahim ve Kara Hasan ve şerîkleri kapuma gelüp sâbıkā Seydigölü’de Karaca 
Ahmed Seydi zâviyesi şeyhi olan Ferruh, harâcları kadîmden mîriçün zabt 
olunugelen bağlarun harâcına dahl eyledükde mukaddemâ hükümler mûce-
bince defe‘âtle teftîş olundukda nizâ‘ olunan bağlarun harâcları mîrî cânibine 
hüküm olunup şer‘î hüccetler verilmişdi tahvîlimizden berü vâki‘ olan harâcı 
taleb ederüz mezbûr zâviye evkāfî zâbitleri mâni‘ olurlar deyü bildirdikleri 
sebebden teftîş olunmak içün hükm-i şerîfim verilmişdi, hâliyâ mezkûr zâviye 
şeyhi olan kıdvetüs salihin mevlânâ Seydi Mehmed zîde fazluhû dahi kapuma 
gelüp ol bağların husûsu içün hükümler ve hüccetler ibrâz etmeğin buyurdum 
ki, hükm-i şerîfim vardukda ikiniz bir yere cem‘ olup ehl-i vukūf  bi garaz müs-
limânlardan hak üzere teftîş edüp ve cânibeynin ellerinde olan temessükâta 
nazar edesiz bi-hasebi’ş-şer‘il-kavîm lâzım ve müteveccih olanı yerine koyasız, 
hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp ve kazıyyede 
medhali olmayanı dahl etdirmeyüp bir def‘a sorulup fasl olunmuş kazıyyeyi 
hâli üzere ibkā edesiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup ka-
puma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 4 Zilhicce sene 954.

An-yed-i Mustafa, an-silâhdârân

Ticâret hıdmetinde olan müteferrikalardan Ali’ye tezkire yazıla ki

Bundan akdem hâssa-i hümâyûnum içün dülbendler ve gayrı esbâb lâzım 
olmağın sana hükm-i şerîfim ile defter verilmişdi ol vakitden berü hayli zamân 
olup gelmedüğü ecilden müstahıkk-ı itâb olupdurursun imdi buyurdum ki 
hükm-i şerîfimle [ ] vardukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr ve tevakkuf  etmeyüp 
ol hükm-i şerîfim ve defter mûcebince sana ısmarlanan dülbendleri ve gayrı 
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ta‘cîl ale’t-ta‘cîl alup ve mezkûr kulumla kapuma gönderesiz te’hîr ü terâhî 
etdirmeyesiz gāyet mühimdir şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 6 Zilhicce sene 954.

Nefs-i Manisa Za‘îmi Mustafa Çavuş’a tezkire yazıla ki

Silâhdârlardan Mustafa’nın sene 954 Şevvâl ve Zilkâdeteyn mevâcibleri ki 
yevmî altışar akça hesâbı üzere müsterekasından gayrı mukarreri beş yüz otuz 
bir akça olur, zabt etdüğün hâslar mahsûlünden ta‘cîl verüp defterinize kayd 
edüp vakt-i muhâsebede mahsûb etdiresin.
Tahrîren fî 5 Zilhicce sene 954.

[s. 171]

Çeşme kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Abdi nâm kimesne kapuma gelüp A‘malar hâslarından olup ben gāib-
de iken harmanıma ateş düşüp benüm harmanımı ve gayrı harmanları ihrâk 
edüp âmil olan Hızır ol yanan harmanların öşrün benden almak ister bâ-vücûd 
üzerüme şer‘le sâbit dahi olmamışdır deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfim vardukda teftîş edüp göresin ateş kangı cânibden gelmişdir nicedir şöyle 
ki, kazıyye arz olunduğu gibi ise âmil-i mezkûru men‘ u def‘ edüp buna hilâf-ı 
şer‘ u kānûn dahl ve te‘addî etdirmeyesiz ve nesnesin aldırmayasız alınmış ise 
alıveresiz ammâ ateş kimden ve ne cânibden geldüğü zâhir olur ise şer‘le lâzım 
geleni yerine [koyasın] hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan 
hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıy-
ye yazup bildiresin şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 5 Zilhicce sene 954.

Lazkiye ve Alaşehir kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ fahrül emâcid Alaiye sancağı alaybeğisi Osman zîde kadruhû südde-i 
sa‘âdetime gelüp kazâ-i Lazkiye’de ber-vech-i iştirâk mutasarrıf  olduğum 
Göllü nâm tîmârı re‘âyâsının defterde mukayyed bâd-ı hevâsından ve sâir 
mahsûlünden anda hâslarım âmilleri olan Kesici [Oğlu] ve Dıraz Hızır ve 
gayr-ı mübâşirleri siyâset bahânesiyle hayli nesne alup kabz edüp sonra taleb 
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etmeyesin deyü re‘âyâya yemîn verdüklerin bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfimle [ ] vardukda mezkûrân âmilleri ve gayrı mübâşirleri ber-mûceb-i 
şer‘-i kavîm ve kānûn-ı kadîm buldurması lâzım olanlara buldurup getürdüp 
mûmâileyh ile berâber edüp hak üzere teftîş eyleyüp ve mezbûrun elinde olan 
berâtına ve sûret-i defterine nazar edüp göresin mezkûrân âmiller ve mübâ-
şirleri berâtı ve defter-i hâkānî mûcebince kendüye hâsıl kayd olunan bâd-ı 
hevâdan ve gayrıdan ne mikdâr nesne alup ve re‘âyâya te‘addî etmişler ise 
aldıkları akçayı hüküm edüp bî-kusûr alıveresiz zulümlerin ve te‘addîlerin 
yazup kapuma arz eyleyesiz ve min-ba‘d siyâset bahânesiyle deftere muhâlif  
nesne aldırmayup ve dahl etdirmeyüp men‘ u def‘ edesiz ammâ mezkûr karye 
re‘âyâsından biri cürm-i galîz edüp siyâsete müstahıkk olsa yerinde mezbûr 
karye zâbitleri ma‘rifetleriyle istihkākına göre hakkından geldürüp hârice ilet-
dirmeyesiz ve bedel-i siyâset aldırmayasız memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz.

Tahrîren fî 5 Zilhicce sene 954.

[s. 172]

Demürcü kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem ıstabl-ı âmire katırlariyçün siyâh çul yirmi yedişere ve harar 
ipi altışara ve siyâh kolan dörder akçaya ve boz kolan üçere alınmış iken nâi-
bin defter gönderüp siyâh çul yirmi sekizere ve gayrılar dahi birer ikişer akça 
ziyâdeye alındı deyü bildirmiş, imdi sâbıkā alınandan ziyâdesi makbûl değildir 
sâhibleri rızalarıyla kabûl eder ise üslûb-ı sâbık üzere aldırasız ve illâ ferâgat 
edesiz ve çullar kolanı ipi dahi bunda dördere, a‘lâsı beşdir, anı dahi dördere ve 
beşere verürler ise aldırasız ziyâdeye aldırmayasız şöyle ki vech-i meşrûh üzere 
sâhibleri verür ise ale’t-ta‘cîl akçaların verüp bu cânibe gönderesiz.

Tahrîren fî 6 Zilhicce sene 954.

Manisa ve Marmara ve Akhisar ve ve Gördük ve Nevâhî-i Bergama ve Tarhala 
kadılarına tezkire yazıla ki

Hâliyâ mukāta‘ahânelerimin ba‘zı pârelerine emîn olan gulâm-ı sultânî Da-
vud Çavuş gelüp hâricden gelmiş hânelerün şimdiye değin rüsûm-ı âdiyelerin 
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mukāta‘ahâneleri zâbitleri alıgelmişdir şimdiki hâlde ol asıl hâric hânelerden 
ba‘zı mücrim olup cerîme taleb edicek gayrı kimesnenin ra‘iyyetleriyüz ve 
yaya ve müsellemlerüz deyü te‘allül ederler bâ-vücûd eyle idüklerine ellerinde 
sûret-i defter ve temessükleri yokdur ve ba‘zı dahi sipâhîzadelerüz derler husû-
san tîmâr yemişler ve tîmârdan kalmışlar değildir deyü bildirüp ve bu bâbda 
pâdişâh-ı âlem-penâh âsitânesinden verilmiş hükm-i şerîf  ibrâz eyledüklerinde 
nazar olunup mazmûn-ı münîfinde ber-mûceb-i şer‘ u kānûn teftîş edüp gö-
re[sin] şol kimesneler ki hâricden gelmiş hâneler olup ve kimesnenin yazılu 
ra‘iyyeti idüğüne ellerinde temessük olmayup ve rüsûm-ı âdiyelerin âhara ver-
dikleri sahîh olmaya ol asıl hânelerün rüsûm-ı âdiyelerin hâssa-i hümâyûnum 
içün müteveccih olan kimesnelerün rüsûm-ı âdiyelerin ketm etmeyüp aldırasız 
deyü emr olunmağın ol hükm-i şerîf  alınup hazîne defterleriyle zabt olundu 
eyle olsa [ ] vardukda vech-i mezbûr üzere amel edüp kimesneye hilâf-ı şer‘ 
u kānûn ve mugāyir-i defter nizâ‘ ve inâd etdirmeyesiz memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup arz eyleyesiz.

Tahrîren fî 6 Zilhicce sene 954.

Tacir Ağa’ya tezkire yazıla ki

Bundan akdem Nefs-i Tarhaniyat mukāta‘asına sâbıkā emîn olan gulâm-ı 
sultânî Nazar beş bin akça ziyâde edüp kefîl vermek içün tezkire ile ol cânibe 
gönderilmişdi varup sizi bulamayup ve kefîl olmağa gelen âdemleri İskender 
Beğ oğlu Mustafa Çavuş ve nâib men‘ eylemişler, imdi sizin geldüğünüz istimâ‘ 
olunmağın gerü gönderildi, kefîl buluvermeğe sa‘y u ikdâm edesiz ve mezkûr 
Mustafa Çavuş’un üzerine kan töhmet isnâd olunmuşdur, emâneti gerü ziyâde 
eder ise dahi verilmek yokdur bu bâbda dikkatde kusûr komayasız inşâallah 
mâl-ı mîrî bâbında sa‘yin zâyi‘ olmaz şöyle bilesiz.

Tahrîren fî 7 Zilhicce sene 954.

[s. 173]

Uşak kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Ali ve Veli ve Pir ve Hüseyin ve Bali ve Ca‘fer ve Ruşen ve Mahmud ve 
Mehmed nâm kimesneler kapuma gelüp mukāta‘ahânelerinden olup rüsûm-ı 

416 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



âdiyemiz ve cürm-i cinâyetimiz mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verüp edâ ey-
ledüklerinden sonra beğlerbeği ve sancakbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri ve 
gayrılar tekrâr rüsûm taleb edüp te‘addî ederler hayfdır deyü bildirdiler, imdi 
buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda göresin fi’l-vâki‘ mezbûrlar mukāta‘ahâ-
nelerimden olup rüsûm-ı âdiyelerin mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verüp edâ 
eylediklerinden sonra beğlerbeği ve sancakbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri 
ve gayrılar tekrâr rüsûm taleb edüp te‘addî eyledükleri vâkı‘ ise men‘ u def‘ 
edüp kimesneye hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter dahl ve te‘addî etdir-
meyesiz ve nesnelerin aldırmayasız almışlar ise alıverüp memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 6 Zilhicce sene 954.

Nevâhî-i Bergama ve Tarhala kadılarına tezkire yazıla ki

Hâliyâ tahtı, kazânızda vâki‘ olan hâslar âmillerinden ba‘zı bu cânibe gelüp 
emînimiz olan Ferruh bâd-ı hevâdan gayrı mahsûlden hayli nesne ekl edüp 
deynimize mahsûb eylememişdir deyü bildirdüklerinde gulâm-ı mezbûr Emîn 
Ferruh bunda bulunup mukābele olundukda inkâr ile cevâb verüp belki ekser 
bâd-ı hevâyı âmiller benüm ma‘rifetimsiz bel‘ ve ekl eyleyüp zimmetlerine lâzım 
olan deynleri taleb olundukda te‘allül ederler deyü bildirdi, imdi anda havâle 
olan gulâm-ı sultânî [ ] mübâşeretiyle âmilleri getürdüp yerlü yerinden dikkat 
ve ihtimâmla teftîş edüp göresin bâd-ı hevâdan ve gayrı mahsûlden mâl-ı mîrîyi 
emîn mi ekl edüp ve yâhûd âmiller mi bel‘ ve ketm eylemişlerdir tamâm aslı ve 
hakīkatı ile ma‘lûm edinüp ber-mûceb-i şer‘ u kānûn her kimlerde mâl-ı mîrî 
sâbit ve zâhir olur ise mecâl vermeyüp rızıklarından ve esbâblarından tahsîl 
etdirüp ve sâir hâsıl olan mâl-ı mîrî ile bu cânibe gönderesiz ve kazıyyeyi vukū‘u 
üzere mufassal yazup bildiresin sonra emir ne vechile olur ise eyle edesiz.

Tahrîren fî 7 Zilhicce sene 954.

[s. 174]

Tire kadısına hüküm yazıla ki

Sâbıkā Mustafa nâm kimesne kapuma gelüp kazâ-i mezkûrda vâki‘ olan hâs-
larım sınurunda mezra‘a tasarruf  edenlerden Ali bin Bostan fevt olup evlâd-ı 
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zükûru kalmayup tapuya müstahıkk oldukda yerleri gabn-ı fâhişle Hüseyin 
nâm kimesneye bin iki yüz akça tapuya verilüp, anun gibi gabn-ı fâhişle eksüğe 
verilen yerleri onun on birden ziyâde edenlere tapuya vermek içün emîn olan 
Mansur yedine verilen hükm-i şerîf  mûcebince mezkûr yerlere beş yüz akça 
ziyâde edüp alup eline hüccet-i şer‘iyye verilmiş iken mezkûr Hüseyin benüm 
sâbıkā alduğum tapu mukarrerdir deyü tasarrufuma mâni‘ olurlar deyü bil-
dirdikde, anun gibi gabn-ı fâhişle tapuya alınan yerleri tapuya vermek içün 
dergâh-ı mu‘allâdan vârid olmuş hükm-i cihân-mutâ‘ olmağın mezkûr Mus-
tafa eline hükm-i şerîfim verüp mezkûr Hüseyin bunun tasarrufuna ol vechile 
mâni‘ olur ise men‘ u def‘ edesiz deyü emr eylemişdim, hâliyâ mezkûr Hüseyin 
dahi kapuma gelüp zikr olan yerler benüm karındaşım oğlu yerleridir, bin do-
kuz yüz akçaya kabûl ederin deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim 
vardukda göresin zikr olan yerler tapuya verileli on yıl ve dahi ziyâde olmayup 
ve tapuya alan üzerine emlâk ihdâs etmeyüp evvelki hâli üzere olup gabn-ı 
fâhişle eksüğe tapuya verilüp ve mezkûr Hüseyin’in verdüğü tapudan onun 
on bir ziyâde ile kabûl eder kimesneler yoğsa buna tapuya veresin ve sâbıkā 
tapuya alanın akçasın müteveccih olan yerlerden alıveresiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 7 Zilhicce sene 954.

Tire Za‘îmi Sa‘di’ye tezkire yazıla ki

Hâliyâ Lazkiye nâzırı ve hâslar âmilleri muhâsebeye gelüp senün dahi huzû-
run lâzım olmağın gulâm-ı sultânî [ ] gönderildi vardukda bir an ve bir sâ‘at 
te’hîr ve tevakkuf  etmeyüp Lazkiye’de zamân-ı mübâşeretinin defterleri ve sâir 
temessükleri ile gelüp yetişesin, aslâ te’hîr ü terâhî etmeyesin ve ırakdır deme-
yüp gelüp mülâkī olasın.

Tahrîren fî 6 Zilhicce sene 954.

[s. 175]

İzmir ve Tarhaniyat kadılarına tezkire yazıla ki

Manisa kazâsına tâbi‘ Gürleye nâm karyede sâkin İbrahim bin Mehmed nâm 
kimesne gelüp Nevâhî-i Tarhaniyat hâsların sene 953 Zilhiccesinin on yedisin-
den üç yıla Mustafa Çavuş üzerinde beş yüz üç bin yüz altmış altı akçada iken 
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müteferrikalar zümresinden Ramazan ve sâbıkā emîn olan Mustafa Çavuş 
kâtib olmak şartıyla otuz bin akça ziyâde edüp kānûn üzere kefîller vereyin 
dedüğü ecilden mezkûr, Kâtib Mustafa Çavuş ile gönderildi vardukda kānûn 
üzere yarar ve mâldâr yerlü ve yurdlu kefîllerin alup müzekkîleriyle sebt-i sicill 
edüp sûretin imzâlayup bu cânibe gönderesiz ammâ alınan kefîller müflis ve 
medyûn ve lâ-mekân ve tezkiyesiz olmaya ve bi’l-fi‘il za‘îm olan Mustafa emâ-
neti gerü ziyâde edüp alurun deyü kefîl olacak kimesnelere havf  verüp men‘ 
etdirmiş, ma‘lûmundur mezkûrun üzerine kan töhmeti isnâd olunmuşdur, ol 
töhmetden aslıyla berî olmayınca emânet verilmez.

Tahrîren fî 7 Zilhicce sene 954.

Birgi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda olan hâslarun bekāyâsı cem‘ine havâle gönderilen gulâm-ı sultânî 
Ali ile mektûb gönderüp ve mezkûr hâsları iltizâm eden Çaşnigîr Mahmud’un 
yirmi bin mikdârı kefîlleri alınup ba‘zısı dahi alınmak üzere iken Ali Bali Oğlu 
demekle ma‘rûf  mütevelli-i vakf  oğlu nâm sipâhî49 kefîl olmağa gelen kimes-
neleri men‘ eyledüklerini bildirmişsin, imdi gulâm-ı mezbûr Ali mübâşeretiyle 
mezkûrân Ali Balioğlu’n ve sipâhîyi meclis-i şer‘a getürdüp tenbîh edesiz ki 
kefîlleri men‘ eylemekden ferâgat edeler, şöyle ki bâ‘de’t-tenbîh eslemez ise 
mufassal yazup bilderesin ki pâye-i serîr-i a‘lâya arz olunup tedârükleri görüle.

Tahrîren fî 8 Zilhicce sene 954.

[s. 176]

Birgi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda olan hâslarun bekāyâsı cem‘ine havâle gönderilen gulâm-ı sultânî 
Ali ile mektûb gönderüp ve mezkûr hâsları iltizâm eden Çaşnigîr Mahmud’un 
yirmi bin mikdârı kefîlleri alınup ba‘zısı dahi alınmak üzere iken Ali Bali Oğlu 
demekle ma‘rûf  mütevelli ve Kaya Oğlu nâm sipâhî kefîl olmağa gelen kimes-
neleri men‘ eyledüklerini bildirmişsin, imdi gulâm-ı sultânî mezbûr Ali mübâ-

49 “demekle ma‘rûf  mütevellî-i vakf  oğlu nâm sipâhî” ibaresi, bir sonraki hükümde (s. 176) imlası daha 
doğru olarak “demekle ma‘rûf  mütevellî ve Kaya Oğlu nâm sipâhî” şeklinde yazılmıştır.
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şeretiyle mezkûr Ali Balioğlu’nu ve sipâhîyi meclis-i şer‘a getürdüp tenbîh ede-
siz ki kefîlleri men‘ eylemekden ferâgat edeler, şöyle ki bâ‘de’t-tenbîh eslemez 
ise kimlerdir ve ne makūle kimesnelerdir mufassal yazup bilderesin ki mâl-ı 
mîrî bâbında taksîrât edenler hıyânet eylemiş olurlar pâye-i serîr-i a’laya arz 
olunup tedârükleri görüle ve mezbûr Çaşnigîr Mahmud dahi tamâm kefîllerin 
vermeden iş zabt etdirmeyesiz ve ba‘zı kefîllerim Manisa’da verilmişdir deyü 
cevâb edermiş, imdi mezbûr bunda kefîl vermemişdir emr olunan kefîllerin 
tamâm verüp bunda gelüp arz olunup berâtla varmayınca işe dahl ve zabt 
etdirmeyesiz tamâm kefîllerin müzekkîleriyle yazup göndermeğe sa‘y edesiz.
Tahrîren fî 8 Zilhicce sene 954.

Adala kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ anda hâslarım nâzırı ve emîni kulum Hacı Ya‘kub Çavuş zîde kadruhû 
kapuma mektûb gönderüp kazâ-i mezbûra tâbi‘ re‘âyâdan ba‘zı mücrim ki-
mesneler kadı ma‘rifetiyle habs olunmuş iken Emrullah ve Musa ve İsa nâm 
kimesneler yedi sekiz nefer yoldaşlarıyla havâle gelen Mahmud’un ve bâd-ı 
hevâ âmili Kulağuz’un ve şerîki İsa’nın odaların basup mezbûrûnu muhkem 
let edüp şer‘le habs olunan mücrimleri halâs eylediler deyü bildirmişsin, imdi 
buyurdum ki hükm-i şerîfim ile [ ] vardukda bu bâbda husamâyı berâber 
edüp hak üzere teftîş eyleyüp göresin kazıyye arz olunduğu gibi olup sâbit olur 
ise ehl-i fesâdı yarar kefîllere verüp ve kazıyyelerin mufassal yazup kapuma arz 
eyleyesiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp 
ve kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl 
olmuş kazıyyeyi ibkā ve mukarrer kılasın muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma 
arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 8 Zilhicce sene 954.

Şeyhlü ve Homa kadılarına hüküm yazıla ki

Taht-ı kazânızda yağ tavvâflarında hayli mâlım olup nâzırım olan [ ] mektû-
buyla ve bâkī defterleriyle her birinize âdem gönderdükde ihmâl eyledüğünüz 
sebebden mâlım tahsîl olunmayup kalurimiş, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle 
[ ] vardukda merkūm nâzırım bâkī defteri ve mektûbuyla âmillerden akça taleb 
etdükde, müteveccih olan yerlerden tahsîl etdiresin ve illâ mezkûr kulumla nâ-
zırıma berâber gönderesiz ki hesâblaşa, bir dürlü dahi eylemeyesin şöyle bilesiz.
Tahrîren fî 12 Zilhicce sene 954.
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[s. 177]

Karaca kadısına hüküm yazıla ki

Hâtûniye Evkāf-ı âmiresine âmil olan İbrahim kapuma gelüp benden evvel 
âmil olan Yusuf  ve Kara Hamza ve Işık ve İdris ve sâir mübâşir olanlar yerlü 
yerinden teftîş olunup hesâbların görülmesin taleb ederin deyü bildirdi, imdi 
buyurdum ki hükm-i şerîfimle mütevellisi Ali vardukda bundan evvel tahvî-
linde ve sâir mübâşir olanları getürdüp yerlü yerinden dikkat ve ihtimâmla 
teftîş eyleyüp mâl-ı vakıfdan bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn âmillerde ve sâir mü-
bâşirînde ve yerlü yerinde ne mikdâr nesne sâbit ve zâhir olur ise bî-kusûr 
âmilin borciçün tahsîl etdiresin ve mücerred akçasın vilâyet defterinde hâsıl 
yazılmışlar iken ba‘zı kimesnelerün bâlîğ oğullarından mücerred resmi taleb 
olundukda te‘allül ederler dedi, ol bâbda dahi defter mûcebince re‘âyânın 
bâlîğ oğullarından mücerred resmin aldırasız kimesneye hilâf-ı şer‘ u kānûn 
te‘allül ve nizâ‘ etdirmeyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 8 Zilhicce sene 954.

Nişân-ı şerîf  yazıla ki

İşbu dârende-i fermân sipâhî oğlanları zümresinden kulum İbrahim yarar ve 
mu‘temed her vechile maslahat uhdesinden gelür kimesne olduğu izz ü huzûra 
arz olunmağın nefs-i Manisa’da niyâbet ve ihtisâb ve bâc-ı bâzâr ve harâc-ı 
bâğāt ve ser-asesân ve gayrı50 hâslarına ve niyâbetine kâtib olup hıdmete kādir 
olmayan kulum Hasan yerine kâtib nasb edüp bu berât-ı sa‘âdet-ayatı verdim 
ve buyurdum ki varup vâki‘ olan mahsûlâtı toprak kadısı ve emîn ve âmiller 
ma‘rifetleriyle müfredâtla defter edüp defterden hâric nesne kalmaya ve toprak 
kadısı dahi kendü cânibinden müstakıl defter etdirüp defterden hâric nesne 
kodurmaya ve hâsıl olan akçanın kîsenin kâtib ve âmiller mühürleyüp eğer 
emîn ve kâtib ve âmillerdir biribiri ma‘rifetinsiz iş etmeyeler ve toprak kadısı 
etdirmeye her kim muhâlefet eder ise yazup kapuma arz ede ve mezkûr hâsla-
rım re‘âyâsı mezbûr kulumu kendülere kâtib bilüp kitâbete müte‘allık umurda 
mürâca‘at mezbûra edeler sözünden tecâvüz etmeyeler, mâdâm ki mezkûr 
kulum emânet ve istikāmet üzere edâ-i hıdmet edüp kusûr komaya kimesne 

50 Bu kelimeden sonra “ecilden nevâhî-i Manisa” ibareleri kayıtlı olup, metinde silinmesi muhtemelen 
unutulmuştur.
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mâni‘ ve dâfi‘ olmayup dahl u ta‘arruz kılmaya ve ulûfesin kemâkân bölüğüyle 
alup mutasarrıf  ola şöyle bileler deyü.
Tahrîren fî 9 Zilhicce sene 954.

Manisa’da ve gayrıda ba‘zı hâslara havâle gönderilen Mahmud’a tezkire yazıla ki

Hâslar mahsûlünden mevcûd olan akçaları emîn âdemiyle ve âmillerle ta‘cîl 
gelüp yetişesin.
Tahrîren fî 12 Zilhicce sene 954.

[s. 178]

Yengi (?) nâibine tezkire yazıla ki

Bundan akdem [ ] nâm kimesne Gerdun (?) ve gayrı hâsların [silik] [silik] 
[silik] eden Nif  çayı [silik]ların görüp gözleyüp dutagelen kimesnelere bârgîr-
lerini bekletdirmek içün dîdebân ta‘yîn olunup hükm-i şerîf  verilmişdi, hâliyâ 
emîn olan Mahmud Çavuş gelüp mezkûr dîdebân ol hıdmete kādir olmayup 
yerine âhar kimesne lâzımdır deyü bildirdi, imdi mezbûr dîdebânı getürdüp 
ve bu bâbda ehl-i vukūf  müslimânları cem‘ edüp göresin, ol hıdmete mezbûr 
kādir midir nicedir kādir olmadığı takdîrde yerine bir mahall ü münâsib mas-
lahat uhdesinden gelür kimesne bulup arz edesiz ki eline hükm-i şerîf  verilüp 
varup hıdmetde ola.
Tahrîren fî 8 Zilhicce sene 954.

Lazkiye kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda hâslar nâzırı Hayreddin gelüp Balaran âmili Satı mukāta‘a-i 
mezkûru üç yıl haklaşmak şartıyla altı yıla alduğun ikrâr edüp ve sâbit dahi 
olup şer‘le fasl olunmuşdur deyü sicill sûretin ibrâz eyledi, imdi nâzır-ı mezkûr 
varıncaya değin husûs-ı mezkûru istimâ‘ eyleyüp vardukda şer‘le istimâ‘ edüp 
fasl-ı husûmet edesiz ve âmil-i mezbûru yarar kefîllere veresin yarar kefîle kādir 
olmazsa anda havâle Behram Çavuş’un habsine veresin, sahh.
Tahrîren fî 9 Zilhicce sene 954.
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Arpaz kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Mahmud nâm kimesne kapuma gelüp Arpaz hâslarından olup eyle 
olsa mukaddemâ babam Bostan mâl husûsunda iken bana ve karındaşım Na-
suh’a intifâ‘ etmek içün ber-vech-i emânet birer mikdâr yer verüp ba‘dehû 
karındaşım fevt olup babam ber-vech-i emânet verdüğü yerlerin alup tasarruf  
edüp birkaç yıldan sonra fevt olup cümle yerler ber-mûceb-i şer‘ u kānûn bana 
intikāl eylemiş iken âmil olan, karındaşının tasarruf  eyledüğü yerler tapuya 
müstahıkk olmuşdur deyü alup tapuya vermek ister hayfdır deyü bildirdi, imdi 
buyurdum ki hükm-i şerîfim ile vardukda bu bâbda husamâyı berâber edüp 
onat vechile hak üzere teftîş edüp göresin fi’l-vâki‘ mezbûr Bostan mezkûr 
Nasuh’a mütenâziun-fih olan yerleri ber-vech-i emânet verüp şer‘le hibe ve 
bey‘ eylememiş ise âmili men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn dahl etdirmeyüp 
yerleri buna tasarruf  etdiresin, ammâ hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve 
şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasun ve kazıyyede medhali 
olmayanı dahl etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmuş kazıyyeyi hâli 
üzere ibkā ve mukarrer kılasın, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 11 Zilhicce sene 954.

[s. 179]

Lazkiye kadısına ve anda hâslarım nâzırı Hayreddin’e hüküm yazıla ki

Hâliyâ anda hâslarım emîni Üveys kapuma âdem gönderüp Yaröyük nâm kar-
yede defter-i cedîd-i hâkānîde hâsıl kayd olunan Gökpınar nâm su ile kadîmden 
çeltik zirâ‘at olunugelen arkları kuruyup çeltik zirâ‘at eylemeğe kutbü’l-ârifîn 
hazret-i Emir Sultân nevverallahü merkadahu evkāfî câbîleri zikr olan pınar 
vakfa dahi yazılmışdır her istediğimiz yerde çeltik zirâ‘at ederüz deyü çeltüğü 
bu’d mesâfede zirâ‘at etdirüp bu takdîrce su yerüm sınuruna gelmeyüp mâl-ı 
mîrîye zarar olur deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] var-
dukda bu bâbda olugelen kānûn-ı kadîm üzere ve defter-i cedîd-i hâkānî mû-
cebince amel edüp vakıf  zâbitlerine defter-i hâkānîye ve olugelmişe muhâlif  
iş etdirmeyüp men‘ u def‘ edesiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz.
Tahrîren fî 11 Zilhicce sene 954.
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Lazkiye kadısına ve anda hâslarım nâzırı Hayreddin’e hüküm yazıla ki

Hâliyâ hâslarım emîni Üveys kapuma âdem gönderüp Balaran hâsları sınu-
runda vakfa ve sâireye defter-i cedîdde hâsıl yazılandan gayrı hâss dalında vâki‘ 
olan yerlerin ve yoncalıklarun ve bağlarun öşrün ve rüsûmun zabt eylemeğe 
mâni‘ olurlar deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda vakfın 
ve sâirelerün ve yoncalıklarun ve bağların ve yerlerin sahîh dönüm urganıyla 
ölçdürüp defterde hâsıl yazılandan zâid hâslarım sınurunda ve dalında vâki‘ 
olanın a‘şârın ve rüsûmun kānûn-ı kadîm üzere defter mûcebince hâssa-i 
hümâyûnum içün zabt etdiresin, eslemeyenleri seğidüp ziyâde şirret edüp 
memnû‘ olmayanları ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz 
şöyle bilesiz.
Tahrîren fî 11 Zilhicce sene 954.

Lazkiye kadısına ve nâzır Hayreddin’e hüküm yazıla ki

Hâliyâ anda hâslarım emîni olan kulum Üveys kapuma âdem gönderüp Ka-
racakaya ve Kuyuca nâm hâslarım sınurunda vâki‘ olan a‘şâra ve sâir rüsûma 
ba‘zı sipâhîler dahl ederler bâ-vücûd vilâyet-i kurebâsından teftîş olunup sınuru 
mümtaz olup sebt-i sicill olunmuşdur deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfim vardukda göresin kazıyye arz olunduğu gibi ise sipâhîleri men‘ u def‘ edüp 
hâslarım sınurunda vâki‘ olan a‘şâra ve rüsûma hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i 
defter dahl etdirmeyesiz bu bâbda nesne almışlar ise alıverüp memnû‘ olmayanı 
ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 11 Zilhicce sene 954.

[s. 180]

Lazkiye kadısına ve anda hâslarım nâzırı Hayreddin’e hüküm yazıla ki

Anda hâslarım emîni kulum Üveys âdem gönderüp Lazkiye kazâsına tâbi‘ Ahi 
Tuman zâviyesi demekle ma‘rûf  zâviyeye şeyh olanlar defter-i cedîdde mu-
kayyed Büyükköy nâm hâssa karyem re‘âyâsından vakıf  toprağında sâkindir 
deyü rüsûm-ı örfiye taleb edüp almak isterlerimiş, imdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfim vardukda bu bâbda olugelen kānûn-ı kadîm üzere ve defter-i hâkānî 
mûcebince amel edüp kimesneye deftere ve olugelmişe muhâlif  iş etdirmeyesiz 
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ve nesne aldırmayasız alınmış ise alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi kapuma yazup arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 11 Zilhicce sene 954.

Matbah emînine tezkire yazıla ki

Hâliyâ kapu oğlanı hastalar üzerine verilen Ömer’e âdet üzere aş buyuruldu, 
âdet üzere aş veresin ve defterinize kayd edesiz.

Tahrîren fî 12 Zilhicce sene 954.

Lazkiye kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Satı nâm âmilin vârisleri cânibinden İbrahim nâm kimesne kapuma 
gelüp mezbûr Satı sâbıkā harâc-ı bâğāt âmili olup dört beş ay sürdükden sonra 
anda katl eylediler ba‘dehû işi Hüseyin nâm âmil alup yerlü yerinden hesâbın 
görüp cümle bir yıllık nukūdu ve a‘şârı kabz edüp makbûzatının bir defteri 
hazîneye gelüp bir sûreti dahi yanımızdadır eyle olsa mezkûr Hüseyin ol defte-
re muhâlif  müteveffâ-yı mezkûr üzerinde a‘şârdan ve nukūddan nesne kalmış-
dır deyü tezvîr ve telbîs edüp müteveffâ-yı mezkûrun rızkından on iki binden 
ziyâde akça alup eytâmına ziyâde hayf  ve zulm olmuşdur tekrâr yerlü yerinden 
hesâbı görülmesin taleb ederler deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerî-
fimle kulum [ ] vardukda bu bâbda husamâyı berâber edüp âmil-i mezkûrun 
yerlü yerinden tekrâr hesâbın görüp nâ-hak yere akçasın almış ise müteveccih 
olan yerlerden hüküm edüp alıveresiz tekrâr kapuma şikâyete gelmelü etme-
yesin, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı 
sarîha tâbi‘ olasın muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle 
bilesiz deyü.

Tahrîren fî 12 Zilhicce sene 954.

Sahra-yı Manisa hâsları emîni Mahmud Çavuş’a ve havâlesi Eymir’e tezkire 
yazıla ki

Hâliyâ Ahmed Çavuş gelüp Kirizmen Âmili Hüseyin’de at bahâsından sekiz 
yüz akçam olup taleb etdüğümde te‘allül eder dedi, imdi âmil-i mezbûru kadı-
ya iledüp şer‘le haklaşdırasın tekrâr şikâyete gelmelü eylemeyesin.

Tahrîren fî 14 Zilhicce sene 954.
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[s. 181]

Lazkiye kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Alaiye alaybeğisi olan Osman zîde mecduhû hâliyâ südde-i sa‘âdetime 
gelüp tîmârımın defter-i hâkānîde bana hâsıl kayd olunan bâd-ı hevâsından ve 
gayrı mahsûlünden hâslar âmili Kesici oğlu ve Dıraz Hızır ve gayrı mübâşirleri 
siyâset bahânesiyle hayli nesne alup kabz edüp sonra taleb etmeyesin deyü 
re‘âyâya yemîn verdiler deyü bildirdükde sana ve Alaşehir kadısına hükm-i 
şerîfim verüp dedüğü gibi ise hakkın alıveresiz deyü emr eylemişdim, eyle olsa 
şimdiki hâlde mezkûrân âmiller dahi kapuma gelüp mezbûrun tîmârı re‘âyâ-
sından birkaç kimesneler kadı nâibin nâ-hak yere let edüp mahkeme nâibi 
ihzâr eyleyin deyü bizi gönderüp meclis-i şer‘a getürmekle mezkûr alaybeği 
bize garaz ve nisbet edüp üzerimüze gayr-ı vâkı‘ kazıyye isnâd eyleyüp zulm 
eylemek ister deyü bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] varduk-
da bu bâbda husamâyı berâber edüp hak üzere teftîş eyleyüp ber-mûceb-i şer‘ 
u kānûn u defter lâzım geleni edâ edesiz kimesneye meyl ü mehâbâ eylemeye-
sin, hilâf-ı şer‘ zulm ü te‘addî etdirmeyesiz ve müşârünileyh alaybeğinin tîmârı 
re‘âyâsından biri cürm-i galîz edüp siyâsete müstahıkk olsa istihkākına göre 
yerinde olugelen kānûn-ı kadîm üzere emîn olan kuluma mezkûr tîmâr zâbit-
leri ma‘rifetleriyle hakkından geldirüp hârice iletdirmeyesiz ve bedel-i siyâset 
aldırmayasız memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz 
eyleyesiz şöyle bilesiz.
Tahrîren fî 12 Zilhicce sene 954.

Güzelhisar ve Sultânhisar yağhânesi örüsü olan yerlerün kadılarına hüküm 
yazıla ki

Hâliyâ mezkûr yağhânelerde emîn olan kulum Abdi Çavuş südde-i sa‘âdeti-
me gelüp zikr olan yağhâneler örüsünde olugelen kānûn-ı kadîm üzere amel 
olunmamağın mukāta‘aları tedennî etmek mukarrerdir deyü bildirmeğin bu-
yurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] vardukda mezkûr yağhânelerim örüsünden 
hârice sisâm satdırmayup ve aldırmayasız ve mezkûr örüde hâric yağhâneler 
yağın bey etdirmeyüp hâsıl olan sisâmı kānûn-ı kadîm üzere yağhânelerim 
içün aldırasız ve yağhânelerimde hâsıl olan yağı vaktinde tarh etdirüp akçasın 
cem‘ etdiresin yasağa muhâlif  hârice sisâm satanların ve alanlarun ve hâric 
yağnaheler yağın bey‘ edenlerün sisâmların ve yağların kānûn-ı kadîm üzere 
yağhânelerim içün girift etdiresin ve mezkûr yağhânede min-ba‘d kaç nevbet 
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yağ çekilüp ve her sıkımda ne kadar yağ hâsıl olur ise ve örüde hâsıl olan sisâm-
dan yağhânem içün ne kadar sisâm alınur ve niceye alınur ise ve yasağa muhâ-
lefet edenlerden kānûn-ı kadîm üzere ne mikdâr sisâm ve yağ girift olunur ise 
mezbûr kuluma müfredâtla defter etdirüp defterden hâric nesne kodurmayasın 
her kim olugelen kānûn-ı kadîme muhâlif  inâd u muhâlefet eder ise isimleri ve 
resimleriyle yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz.

Tahrîren fî 12 Zilhicce sene 954.

[s. 182]

[silik] kadılarına hüküm yazıla ki

Bundan akdem hâliyâ Satı nâm âmil defe‘âtle kapuma gelüp ve âdem gönderüp 
sâbıkā Balaran mukāta‘asın altı yıla mukāta‘aya almış iken üç yıl tamâm olduk-
da üzerimden ziyâde olundukda Nâzır Hayreddin ve emîn Üveys yerlü yerin-
den hesâbım görmeyüp kıstü’l-yevm üzere hesâb taleb eder deyü bildirdükde 
mufassal ve müte‘addid ahkâm-ı şerîfim verilmişdi eyle olsa hâliyâ mezkûr 
nâzırım dahi südde-i sa‘âdetime gelüp âmil-i mezkûra mukāta‘a-i mezbûru 
üç yıla haklaşmak şartıyla altı yüz altmış bir bin akçaya altı yıla verilmişdir ve 
âmil-i mezbûr üç yıl tamâm olucak üç yüz otuz beş binin vermek üzere aldı, 
vech-i mezbûr üzere alduğun ikrâr eyledi ve sâbit dahi eyledik ikrârı mu‘teber 
idüğüne elümde fetvâ-yı şerîfe vardır deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfimle kulum [ ] vardukda bu bâbda ihzârı husamâ kılup hak üzere teftîş 
edüp ve fetvâ-yı şerîfe mûcebince amel etmeyüp şer‘le lâzım geleni edâ edesiz 
mâlımı müteveccih olan yerlerden tahsîl etdiresin, hîn-i teftîşde tezvîrden ve 
telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp ve kazıyyede medhali olmayanı dahl 
etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl olmuş kazıyyeyi ibkā ve mukarrer kılup 
memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle 
bilesiz deyü.

Tahrîren fî 12 Zilhicce sene 954.

Lazkiye kadısına ve anda hâslarım nâzırı Hayreddin’e tezkire yazıla ki

Hâliyâ südde-i sa‘âdetimde şöyle istimâ‘ olundu ki Nâhiye-i Gököyük’de hâs-
larım dâhilinde bir sârık tutulup elinde bulunan esbâbı nâibü’ş-şer‘ huzûrunda 
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sebt-i sicill olundukdan sonra sipâhîden ve gayrıdan ba‘zı kimesneler esbâbın 
alup hisseleşüp sârıkı halâs eylemişler, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] 
vardukda bu bâbda ihzârı lâzım olanları mezbûr kulum mübâşeretiyle getür-
düp emîn olan kulum Üveys muvâcehesinde onat vechile teftîş edüp mezbûr 
sârıkın elinde ne mikdâr esbâb bulunup sebt-i sicill olunmuş ise ve sicilden 
hâric dahi ne var ise mâbeynlerinde hisse edenlerden ba‘de’s-sübût mecâl ver-
meyüp mâl-ı gāib içün zabt etdirüp kapuma gönderesiz, kimesnede bir akça 
komayasız hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp 
ilâ-âhirih şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 12 Zilhicce sene 954.

Harbende başına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Ilıca kasabasından Manisa kilesiyle on altı kile tarhana getürmek içün 
kifâyet mikdârı katırlar veresin.

Tahrîren fî 13 Zilhicce sene 954.

[s. 183]

Karaağaç kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ ba‘zı hâslarım emîni olan kulum Abdi Çavuş kapuma gelüp Hereke 
nâm hâssa karyem re‘âyâsından ba‘zılarının rüsûmu zabtına ba‘zı sipâhîler 
mâni‘ olup rüsûm-ı âdiyelerin verdirmediler deyü bildirdüğü ecilden buyur-
dum ki, hükm, şerîfimle [ ] vardukda göresin fi’l-vâki‘ kadîmü’l-eyyâmdan 
defter mûcebince rüsûm-ı âdiyelerin alunugelen re‘âyânın rüsûmu zabtına 
sipâhîler mâni‘ oldukları vâkı‘ ise men‘ u def‘ edüp tahvîl târîhinden berü min-
ba‘d vâki‘ olanı mezkûr emîn kuluma zabt ve defter etdiresin eslemeyenleri 
seğidüp ziyâde şirret ve temerrüd edenleri isimleri ve resimleriyle yazup arz 
eyleyesiz şöyle bilesiz ve berâber51 eslemeyenleri berâber gönderesiz.

Tahrîren fî 12 Zilhicce sene 954.

51 “ve berâber” ifadesi mükerrer yazılmıştır.
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Ilıca kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem taht-ı kazânızda emirle alınan tarhana ki Manisa kilesiyle on 
altı kiledir ki gelmek lâzım olmuşdur, anda olan mîrî katırlara tahmîl edüp bu 
cânibe gönderesiz.
Tahrîren fî 12 Zilhicce sene 954.

Honaz kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ anda hâslarım emîni olan kulum Üveys kapuma âdem gönderüp 
cemâ‘at, defter-i hâkānîde hâs mukayyedler iken hâricden dahl olundukda 
ber-mûceb-i şer‘ u kānûn ve defter hâricden dahl edenler men’ olundular, tah-
vîlimde vâki‘ olan rüsûm ve sâir mahsûlâtı ve fuzûlî tasarruf  edenlerden taleb 
ederin deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle kulum [ ] vardukda 
bu bâbda ihzâr-ı lâzım olanları getürdüp yerlü yerinden teftîş eyleyüp göresin, 
kazıyye arz olunduğu gibi ise zikr olan cemâ‘atin rüsûm-ı âdiyelerinden ve sâir 
mahsûlâtından tahvîl ve târîhinden berü her kimde ne mikdâr mâlım sâbit 
ve zâhir olur ise hüküm edüp tahsîl etdirüp sâir hâsıl olan mâlımla kapuma 
gönderesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 12 Zilhicce sene 954.

Honaz [nai]bine tezkire yazıla ki

Hâliyâ nâzırü’l-havâss Hayreddin zîde kadruhû bunda geldikde senin mâl-ı 
mîrî bâbında sa‘y-ı kifâyetin i‘lâm eyledi eyle olsa min-ba‘d dahi mal-i mîrî 
bâbında sa‘y-ı kifâyetin diriğ etmeyesin inşâallah mâl-ı mîrî bâbında sa‘yin 
zâyi‘ olmayup envâ‘-i terakkīne sebeb olur ana göre mukayyed olasın.
Tahrîren fî 13 Zilhicce sene 954.

[s. 184]

[silik] [silik]

Hâliyâ Balat korusu nâm hâslarıma âmil olan Hasan Bali kapuma gelüp Memi 
nâm kimesneden bir câriye satun alup emânet komuşdum mezkûr câriyeyi ba‘zı 
esbâbla Sefer nâm kimesne sirka eyledi şer‘le görülüp zâhir olan hakkım bor-
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cum içün zabt olunmasın taleb ederin deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfim vardukda bu bâbda ihzâr-ı husamâ kılup hak üzere teftîş edüp göresin 
kazıyye mezbûrun dedüğü gibi ise ki sâbit ve zâhir ola bunun hakkın borciçün 
tahsîl etdirdükden sonra ehl-i fesâdı yarar kefîllere verüp ve kazıyyesin vukū‘u 
üzere yazup kapuma arz eyleyesiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı 
zordan hazer edüp ve kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyüp bir def‘a 
şer‘le sorulup fasl olunmuş kazıyyeyi ibkā ve mukarrer kılup memnû‘ olmayanı 
ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 13 Zilhicce sene 954.

Manisa kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Mehmed bin Ahad ve Mustafa bin Ahad nâm kimesneler kapuma 
gelüp mezkûr Mehmed defter-i cedîdde mukayyed ellici olup ve Mustafa dahi 
anun karındaşı iken mukāta‘ahânelerim zâbitleri tekrâr rüsûm taleb ederler 
deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda göresin kazıyye arz 
olunduğu gibi ise men‘ u def‘ edüp bunlardan hilâf-ı defter ve kānûn nesne al-
dırmayup alınmış ise alıveresiz, ra‘iyyet oğlu ve karındaşı ra‘iyyetdir mâdâm ki 
emr-i pâdişâhî ile âhara ra‘iyyet yazılmaya, şöyle ki defter-i cedîdde iki cânibe 
mukayedler ise akdemiyle amel edesiz ve biz avârız ve azeb veregelmeyüp ve 
elimizde avârız îcâb eder ra‘iyyet yeri yoğiken avârız ve azeb taleb ederler de-
diler, göresin bunlar avârız veregelmeyüp ve bunlarda avârız ve azeb alınmak 
içün dergâh-ı mu‘allâdan müstakıl hükm-i şerîf  vârid olmayup ve ellerinde 
avârız îcâb eder ra‘iyyet yeri yoğsa men‘ u def‘ edüp hilâf-ı emr ve kānûn avârız 
ve azeb taleb etdirmeyesiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup 
kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 13 Zilhicce sene 954.

Harbendebaşı Ahmed’de tezkire yazıla ki

Yund dağı ellicilerinden Ali nâm kimesne na‘lbandlığa yazılmağla kendünün 
ve ta‘allukātının rüsûmu taleb olundukda inâd u muhâlefet edüp sen ve yol-
daşların mâni‘ olurmuşsun imdi emîn olan gulâm-ı sultânî Musa vardukda 
muhâlefet etdirmeyüp na‘lbandınn ve ta‘allukātının resimlerin verdiresin inâd 
u muhâlefet etdirmeyesiz ve mâni‘ olmayasız ve illâ senün ulûfenden alınur.

Tahrîren fî 13 Zilhicce sene 954.
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[s. 185]

Peçin ve Muğla kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Nif  kazasında vâki‘ olan hâslarıma emîn olan kulum Arslan kapuma 
gelüp kazâ-i Muğla’ya tâbi‘ Çaltık nâm karyede sâkin Kaltak nâm kimesnede 
karzdan yedi bin üç yüz akça hakkım olup mezkûr karyeden Davud Fakih ve 
İmam Hızır Fakih ve ba‘zı kimesneler dahi kefîller olup sebt-i sicill olunmuş-
dur borcum içün zabt olunmasın taleb ederin deyü bildirdi, imdi buyurdum ki 
hükm-i şerîfim ile kulum [ ] vardukda bu bâbda husamâyı berâber edüp bir 
def‘a şer‘le sorulup fasl olunmuş ise husamâyı berâber edüp hak üzere teftîş ey-
leyüp göresin, mezbûrda ol mikdâr akçasın zâhir olur ise şer‘le kendüden veya 
kefîl bi’l-mâllarından tahsîl etdirüp kapuma gönderesiz, hîn-i teftîşde tezvîrden 
ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp ve kazıyyede medhali olmayanı dahl 
etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmuş kazıyyeyi ibkā ve mukarrer kı-
lasın, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz 
şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 13 Zilhicce sene 954.

Peçin kadısına hüküm yazıla ki

Bundan akdem anda tîmâr tasarruf  eden merhûm ve mağfûrunleh emrem 
Sultân Mehmed tâbe serâhâ lalası müteveffâ Halil Beğ’ün vârisleri işbu dâren-
de-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân Nif  ve Turudlu hâslarına emîn kulum Arslan’dan 
müteveffâ-yı mezkûrun zikr olunan tîmârların zabt eyledüğü zamândan hesâb 
taleb eylemek üzere dergâh-ı mu‘allâdan hükm-i şerîf  ibrâz edüp mezkûr 
kulumun bunda üzerinde zikr olan hâslarım hıdmeti olup yerüne vekîl-i şer‘î 
gönder deyü teklîf  olundukda kulum Mehmed Çavuş bu husûsa kendü câ-
nibinden vekîl-i şer‘î eylemeğin gönderildi vardukda husamâyı berâber edüp 
hak üzere teftîş edüp ber-mûceb-i şer‘ ve hükm-i paşidahi lâzım geleni icrâ 
eyleyesiz, hîn-i teftîşde tezvîrden, ilâ-âhirih.
Tahrîren fî 13 Zilhicce sene 954.

Nif  kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ ellici mukāta‘âtı pârelerinden Nif  pâresin dutan Hacı bin Süleyman 
gelüp mukāta‘a-i mezbûre sene 953 Zilhiccesinin on yedisinden üç yıla kendü 
üzerinde yüz yirmi yedi bin akçada iken bin akça dahi ziyâde eyledi idi, emîn 
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olan gulâm-ı sultânî Musa mübâşeretiyle kānûn üzere yarar kefîllerin alup mü-
zekkîleriyle sebt-i sicill edüp sûretin imzâlayup bu cânibe gönderesiz ba‘dehû 
iş zabt etdiresin, kefîllerin vermeyince işe mübâşeret etdirmeyesiz ammâ alınan 
kefîller müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından yazılmış ve âhar âmile kefîl 
olmuş ve tezkiyesiz olmaya ve âmil dahi medyûn olmaya, ihtimâm edesiz.

Tahrîren fî 14 Zilhicce sene 954.

[s. 186]

Alaşehir kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Muharrem ve Seydi Ahmed ve Seydi Ali nâm kimesneler kapuma 
gelüp mukāta‘ahânelerinden olup rüsûm-ı âdiyemiz ve cürm-i cinâyetimiz 
mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verüp edâ eylediklerinden sonra beğlerbeği ve 
sancakbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar tekrâr rüsûm taleb edüp 
te‘addî ederler hayfdır deyü bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim var-
dukda göresin fi’l-vâki‘ mezbûrlar mukāta‘ahânelerimden olup rüsûm-ı âdi-
yelerin mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verüp edâ eyledüklerinden sonra beğ-
lerbeği ve sancakbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar tekrâr rüsûm 
taleb edüp te‘addî eyledikleri vâkı‘ ise men‘ u def‘ edüp kimesneye hilâf-ı şer‘ u 
kānûn ve mugāyir-i defter dahl etdirmeyüp ve nesne taleb etdirmeyesiz, alın-
mış ise alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma 
arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 14 Zilhicce sene 954.

Yenişehir ve Tavas kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ kapuma mektûb gönderüp emîn-i havâss Doymuş Çavuş yedinden 
hükm-i şerîf  vârid olup Honaz dağının suları Tavas cânibine cârî olan yaylak-
ların resimleri kadîmden hâssa Kızılağaç karyesi mahsûlüyle zabt olunugelmiş 
ise emîn-i mezbûra zabt etdiresin, eslemeyenleri arz edesiz deyü emr olunup 
ber-mûceb-i emr teftîşe şürû’ olundukda [ ] yörük tevâifî ağnâmları mezkûr 
hâslar mahsûlüyle zabt olunugelmişdir deyü haber verdüklerinde vâkı‘ hâl arz 
olundu deyü bildirmişsin, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] vardukda 
kazıyye arz etdüğün gibi ise bu bâbda olugelen kānûn üzere amel edüp tahvîl 
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târîhinden berü bu cânibe âid olan koyunların resimlerin hâssa-i hümâyû-
num içün zabt etdiresin, kimesneye olugelmişe muhâlif  ve mugāyir-i defter 
iş etdirmeyesiz şöyle bilesiz, bu bâbda tekrâr hükm-i şerîf  varmağa muhtâc 
etmeyesin, ziyâde şirret edenleri kefîlleyüp isimleriyle kapuma arz eyleyesiz ki 
kulum gönderilüp getürdilüp muhkem haklarından gelineler, sahh.

Tahrîren fî 14 Zilhicce sene 954.

İzmir kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazâna tâbi‘ Kefere gölü zimmîleri kapuma âdem gönderüp 
bundan akdem fuçı harâcın emîn ve âmil olanlar ziyâde aldıklarında hükm-i 
pâdişâhî mûcebince teftîş olunup elümüze hüccet-i şer‘iyye verilmişdi, şimdiki 
hâlde emîn ve âmilleri olugelmişe ve ol hüccete muhâlif  ziyâde resim alurlar 
hayfdır deyü bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda 
olugelen kānûn-ı kadîm üzere ve mazmûnu alâ-vechi’l-hasm sâbit ola, hüccet-i 
şer‘iyyeleri mûcebince amel edüp bunlardan şer‘-i şerîfe ve olugelmişe muhâlif  
ziyâde fuçı harâcı aldırmayasız, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 14 Zilhicce sene 954.

Menemen za‘îmine ve kâtibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ bunda huzûrun lâzım olmuşdur tezkire ile gulâm-ı sultânî [ ] varduk-
da bir an eğlenmeyüp gelüp yetişesin bir dürlü dahi eylemeyesin ve mevcûd 
akça var ise bile getüresin.

Tahrîren fî 14 Zilhicce sene 954.

[s. 187]

Saruhan sancağı kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Karacalar bâd-ı hevâsı âmillerinden Yardım ve Pir Ali kapuma gelüp 
tavâif-i mezbûrenin livâ-i Saruhan’da dutdukları yavaya ve beytü’l-mâl ve 
mâl-ı gāib ve mâl-ı mefkūdlarına toprak yavası âmilleri olugelen kānûn-ı ka-
dîme muhâlif  dahl ederler deyü bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim 
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vardukda tavâif-i mezbûrenin yavasına ve kaçgununa ve beytü’l-mâl ve mâl-ı 
gāib ve mefkūduna olugelen kānûn-ı kadîme muhâlif  toprak yavası âmillerin 
dahl etdirmeyüp men‘ u def‘ edesiz, bunlarun tahvîl ve târîhinden berü nesne 
almışlar ise hüküm edüp alıveresiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 15 Zilhicce sene 954.

Mekri kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Meğri yörükleri demekle ma‘rûf  hâssa yörüklerim âmillerinden Pir 
Memiş ve Yusuf  südde-i sa‘âdetime gelüp Piri nâm kimesnede dört bin akça 
alımımız olup ve Bayram Şah nâm kimesnede evimizden esbâbımız sirka edüp 
ba‘zın verüp ba‘zısın vermedi ve Hüseyin nâm şahısda iki bin akçamız olup 
ve kazâ-i mezbûrda ba‘zı yerlerde bâkīlerümüz vardır borcumuz içün zabt 
olunmasın taleb ederüz deyü bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle 
kulum [ ] vardukda bu bâbda husamâyı berâber edüp hak üzere teftîş ey-
leyüp mezkûrlarun sâbit ve zâhir olan bâkīlerin ve alımların şer‘le mütevec-
cih olanlardan borclariçün tahsîl etdirüp kapuma gönderesiz ve ehl-i fesâdı 
ba‘de’s-sübût yarar kefîllere verüp ve kazıyyelerin vukū‘u üzere yazup kapuma 
arz eyleyesiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp 
hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın ve kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyüp bir 
def‘a şer‘le sorulup fasl olmuş kazıyyeyi ibkā ve mukarrer kılasın, memnû‘ ol-
mayanı ilâ-âhirih.

Tahrîren fî 15 Zilhicce sene 954.

Yenişehir ve Tavas kadılarına hüküm [yazıla ki]

Hâliyâ anda Kızılağaç ve Sarıova nâm karyem halkı kapuma âdem gönderüp 
Horzum demekle ma‘rûf  tâifeden Salih ve Salahaddin ve Kejkerdan Hüseyin 
ve gayrılar öşrü mîrîye alınacak terekemiz arasına davarların salup yedirüp 
bize ve mâl-ı mîrîye zarar ederler deyü bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfimle [ ] vardukda ihzâr-ı husamâ kılup hak üzere teftîş edüp göresin, 
kazıyye mezkûrun hâslarım re‘âyâlarının arz etdükleri gibi ise men‘ u def‘ edüp 
bunlarun terekelerine zarar ve ziyân etdirmeyesiz ve zararların ba‘de’s-sübût 
şer‘le ta‘cîl aldırasız, memnû‘ olmayanı ilâ-âhirih şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 15 Zilhicce sene 954.
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[s. 188]

Yenişehir ve Tavas kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ anda Kızılağaç ve Sarıova nâm hâssa karyem ve Şamlu nâm koruma 
âmil olan Hızır kapuma gelüp mezkûr karyelerde ba‘zı zirâ‘at olunugelen 
yerleri karye halkı mukāta‘aya alup ellerine bir tarikle hüccet verilüp ammâ 
ol yerlerün içinde davarın otarıp mîrîye cüz’î nesne verürler ve mezkûr ko-
ruya defterde yüz akça hâsıl yazılmağla hemen yüz akça verüp ma‘a hâzâ 
mahsûl ziyâdedir ve ziyâde olan mahsûlü ol mukāta‘asın yüz akçadır diyenler 
ekl ederler bâ-vücûd bu bâbda dergâh-ı mu‘allâdan hükm-i cihân-mutâ‘ dahi 
verilmişdir deyü hükm-i şerîf  ibrâz eyleyüp nazar olundukda bu husûsları teftîş 
edüp göresin zikr olan yerler kadîmden mer‘a olmayup zirâ‘at olunugelmiş 
yerler olup mîrîye cüz’î nesne hâsıl olunur ise ol yerleri zirâ‘at etdürüp hâsıl 
olan a‘şârın mîrî içün zabt etdiresin ve mezkûr korudan dahi maktû‘ verü-
rüz dediklerine amel etmeyüp mîrîye müteveccih olan hâsıldan vâki‘ olanın 
aldırasız deyü emr olunmağın buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] vardukda 
bu husûslarda dergâh-ı mu‘allâdan verilen hükm-i şerîf  mûcebince amel edüp 
tahvîl târîhinden berü mâlımı müteveccih olanlardan zabt ve defter etdiresin 
kimesneye ol hükm-i şerîfe muhâlif  iş etdirmeyüp ziyâde şirret ve temerrüd 
edenleri isimleri ve resimleriyle yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 15 Zilhicce sene 954.

Çine ve Güzelhisar kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ ol cânibde vâki‘ olan hâslaruma kâtib olan kulum Sinan kapuma gelüp 
mîrî bağ akçaların cem‘ ederken Mavi nâm karye halkı ve Kurudere nâm kar-
yeden Mehmed ve Süleyman ve Kemâl ve Osman ve Tur Ali ve Kulfal nâm 
kimesneler beni muhkem let edüp ve yanımda olan mîrî bağ akçasından üç 
bin mikdârı mîrî akça yağma eylediler deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfimle [ ] vardukda bu kazıyye mukaddemâ bir def‘a şer‘le sorulup [fasl] 
olunmamış ise ihzâr-ı husamâ kılup hak üzere teftîş eyleyüp göresin, kazıyye 
mezbûrun arz eyledüğü gibi ise ki sâbit ve zâhir ola yağma olunan mâlımı 
şer‘le müteveccih olanlardan hüküm edüp tahsîl etdirdikden sonra mezkûr52 
kulumu let edenleri yarar kefîllere verüp ve kazıyyelerin mufassal yazup kapu-

52 “mezkûr” kelimesi mükerrer yazılmıştır.
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ma arz eyleyesiz ki tedârükü ne ise görüle, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden 
ve şuhûd-ı zordan hazer edüp ve kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyüp 
bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmuş kazıyyeyi ibkā ve mukarrer kılasın, mem-
nû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi ilâ-âhirih.

Tahrîren fî 15 Zilhicce sene 954.

[s. 189]

Meğri ve Elmalu kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazân[ız]a tâbi‘ hâssa yörüklerimden Koçaklu nâm cemâ‘at 
kapuma âdem gönderüp Karaman’dan ve âhar vilâyetlerden Karakeçilü ve 
gayrı yörük cemâ‘atleri gelüp bizüm yaylaklarumuza konup ve mer‘alarumuz 
yedirüp ve çiğnedüp resm-i korusu mîrî içün zabt olunacak davarlarumuz ol 
sebeble kırılup bize ve mâl-ı mîrîye zarar olur deyü bildirdiler, imdi buyurdum 
ki hükm-i şerîfim vardukda ihzâr-ı husamâ kılup hak üzere teftîş eyleyüp gö-
resin kazıyye mezbûrlarun dedükleri gibi ise yörük tâifesin men‘ u def‘ edüp 
bunlarun yaylaklarına hilâf-ı şer‘ u kānûn ve defter zarar etdirmeyesiz eyle-
mişler ise ba‘de’s-sübût zararların tazmîn etdiresin, hîn-i teftîşde tezvîrden ve 
telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp ve kazıyyede medhali olmayanı dah 
etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmuş kazıyyeyi ibkā ve mukarrer 
kılup memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz 
şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 15 Zilhicce sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ mukāta‘ahânelerinin ba‘zı pârelerine kâtib olan dârende ve [ ] pâresi 
âmili Numan gelüp Durudlu hâsları arasında kadîmden mukāta‘aya resim ve-
regelmiş hâneler olup rüsûmları taleb olundukda biz ortakçı olduk deyü hüccet 
ibrâz edüp resim vermezler deyü bildirdi imdi mezbûr kâtib ile ortakçılarun 
cedîd defteri nişânlanup gönderildi, göresin zikr olan defterden hâric mukā-
ta‘aya çekilü gelmiş hânelerdir anlarun gibilerin kānûn-ı kadîm üzere resim-
lerin aldırasız, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup bilderesin.

Tahrîren fî 17 Zilhicce sene 954.
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Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i sâniyenin sene-i ûlâsı tamâm olup bir yıllık kıstü’l-yevm ummâl-
den tahsîl olunmak lâzım olmuşdur imdi gulâm-ı sultânî Hüseyin Çavuş var-
dukda şehir za‘îmin ve muhtesibin ve âmillerin getürdüp göresin elân mukā-
ta‘alar niceyedir ve kimler üzerindedir ve defe‘âtle kimler âmil olup ve her 
biri niceye sürmüşlerdir ve şimdiye değin emînlerine teslîmleri ve teslîmâtdan 
zâid bâkīleri nedir tarafeynin ikrârlarıyla defter edüp imzâlayup mezbûrla bu 
cânibe gönderesiz ki ana göre bâkīleri tahsîl oluna ve âmillerün kefîlleri dahi 
kimlerdir anı dahi yazup bildiresin şöyle ki yirmi bine yetişmemiş ise tekmîl 
etdirüp yazup bildiresin.
Tahrîren fî 17 Zilhicce sene 954.

[s. 190]

[silik] hüküm yazıla ki

[silik] ve Seydi Ahmed ve Seydi Ali nâm kimesneler kapuma gelüp şöyle arz 
eylediler ki, mezbûrlar defter-i hâkānîde Manisa kazâsına mukayyed mukā-
ta‘ahânelerimden olup rüsûm-ı âdiyelerin olugelen kānûn-ı kadîm üzere def-
ter-i hâkānî mûcebince mukāta‘ahânelerim zâbitlerine ve avârızların Manisa 
kadısına verdüklerinden sonra sancak subaşıları ve toprak sipâhîleri olugelene 
ve deftere muhâlif  tekrâr rüsûm ve nâibler ve köy kethudâları avârız ve azeb 
taleb edüp te‘addî ederlermiş, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda 
göresin kazıyye mezkûrlarun dedikleri gibi ise men‘ u def‘ edüp bunlardan 
olugelen kānûn-ı kadîm ve emr-i pâdişâhîye muhâlif  ve mugāyir-i defter 
tekrâr rüsûm ve avârız ve azeb taleb etdirmeyesiz almışlarsa alıveresiz şöyle ki 
mezkûrlar avârız îcâb eder ra‘iyyet yerler dutarlarsa yerlerine göre avârızların 
aldırasız, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyle-
yesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 17 Zilhicce sene 954.

Vech-i meşrûh üzere Adala kadısına, Ali ve Mehmed nâm kimesnelere

Vech-i mezbûr üzere Marmara kadısına, Bali ve Kulfal ve Hamza ve Kara Ali, 
cemâ‘atleriyle kapuma âdem gönderüp şöyle arz eylediler ki
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Vech-i mezbûr üzere Uşak kadısına, Mihmad ve Receb ve İvaz ve Yunus [ve] 
Turahan ve Bekir ve Balıca ve Balımkulu nâm kimesneler kapu[ma] gelüp deyü.

Gedüz kadısına, Pir Gaib ve Süleyman ve Mahmud ve Karagöz’e, fî m[ezbur].

Manisa kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Halil ve Turgud ve Hasan nâm karındaşlar kapuma gelüp, babamız ve 
ammumuz defterde mukayyed Ayasuluk yörüklerinden iken mukāta‘ahâneleri 
âmilleri siz defterden hâric haymanalarsız deyü tekrâr rüsûm taleb ederler 
hayfdır deyü bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda göresin 
mezbûrlar kadîm mukāta‘ahânelerimden ve oğullarından olmayup ve emr-i 
pâdişâhîyle hâric-i defter re‘âyâ oğullarından mukāta‘ahânelerine yazılmayup 
defter-i cedîdde mukayyed Ayasu[lu]k yörüklerinden ise mukāta‘ahânelerim 
zâbitlerin men‘ u def‘ edüp hilâf-ı defter ve kānûn tekrâr nesnelerin aldırma-
yasız, alınmış ise alıveresiz, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup 
bildiresin şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 18 Zilhicce sene 954.

[s. 191]

Ayasuluk kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda taht-ı kazâna tâbi‘ Dânişmendlü hâslarına âmil olan Mus-
tafa kapuma gelüp emînim olan Çaşnigîr Mahmud deynime mahsûb etmek 
içün dört bin akça almışdı, üç binin deynime mahsûb etdirüp binin inkâr eder 
ve deynime mahsûb olacak cerîmeden beş yüz akça ve benüm bir arab kulum 
alup ve ber-vech-i karz sekiz yüz kırk akça vermişdim, anları dahi deynime mah-
sûb etdirmeyüp inkâr eder ve ben kendü mâlımdan ziyân vermiş iken zamân-ı 
mübâşeretimde ayak âmilleri olan Mürsel ve Kici Ali ve Seydi Bali ve Mehmedi 
ve Mustafa ve diğer Mustafa ve Bali sürdükleri zamânın rüsûm-ı defterdâriyye 
ve bevvâbiyye ve çavuşîlerin vermediler bâ-vücûd kıstlarında fazlaları dahi 
vardır ve Ali nâm kimesne tahvîlimde mezkûr nâhiye toprağında bir harâmîyi 
dutup bir yundun alup harâmîyi halâs eyledi ol yundu mâl-ı gāib içün taleb 
etdikde te‘allül eder ve Bahşi nâm kimesnede yund bahâsından ve gayrıdan 
altı yüz akça ve Seydi nâm kimesnede tapu-yı zemînden iki bin akçam vardır 
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şer‘le tahsîl olunup borcum içün zabt olunmasın taleb ederin deyü bildirdi, imdi 
mezbûr Çaşnigîr Mahmud teftîş olunmak içün kulum [ ] ile anda gönderildi 
buyurdum ki hükm-i şerîfimle varduklarında ihzâr-ı husamâ kılup hak üzere 
teftîş eyleyüp göresin, kazıyye âmil-i mezbûrun dedüğü gibi olup mezbûr emîn 
kulum bunun ol mikdâr akça ve kulun ve tahvîline mahsûb olacak cerîme alup 
deynine mahsûb etdirmemiş ise ki sâbit ve zâhir ola hüküm edüp borciçün alı-
veresiz ve mezkûrân ayak âmillerinin dahi yerlü yeründen teftîş edüp hesâbların 
göresin fazlaları var ise fazlaların rüsûm-ı defterdâriyye ve bevvâbiyye ve çavu-
şiyye içün tahsîl etdiresin ve anda zâid fazla kalur ise anı dahi tahsîl etdiresin 
fazlaları zâhir olmaz ise dahi rüsûm-ı defterdâriyyelerin dutdukları mukāta‘aya 
ve sürdükleri zamâna göre aldırasız ve mezbûr Ali bunun tahvîlinde hâssım 
sınurunda harâmî dutup yundun alup harâmîyi salıvermiş ise yundun âmil-i 
mezbûrun borcuna duta, mal-i gāib içün zabt etdirüp ve mezkûr Bahşi’den 
yund bahâsından ve gayrıdan altı yüz akçası ve Seydi’den tapu-yı zemînden iki 
bin akça olduğu şer‘le sâbit olur ise anları dahi borciçün tahsîl etdirüp kapuma 
gönderesiz ve yazup bildiresin, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı 
zordan hazer edüp ve kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyüp bir def‘a 
şer‘le sorulup fasl olunmuş kazıyyeyi ibkā ve mukarrer kılasın memnû‘ olmayanı 
ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 17 Zilhicce sene 954.

[s. 192]

[silik] kadısına hüküm yazıla ki

Hâliye nâibin kapuma mektûb gönderüp Abdülkerim ve Şahmuz ve Ömer 
ve Mehmed ve Hüseyin ve Hamza ve Seydi Ahmed nâm kimesneler meclis-i 
şer‘a gelüp vatan-ı aslîmiz terk edüp Kazâ-i Nevâhî-i Bergama’ya geldikde 
yirmi yıldan mütecâvizdir ki rüsûm-ı örfiyyemiz il zâbitleri alıgelmişler iken 
sene hamsin ve tis‘a miede mukāta‘ahâneleri emîni Mustafa Çavuş bizi hâric-i 
vilâyetden geldünüz deyü mukāta‘ahânesine kayd edüp ol sebeble rüsûm-ı 
örfiyyemiz mukāta‘ahânesi zâbitleri alurlar, il niyâbeti zâbitleri dahi kadîmden 
alıgeldik deyü dergâh-ı mu‘allâdan emr-i şerîf  ibrâz ederler, ibrâz eyledükleri 
emr-i şerîfde olugelen kānûn-ı kadîm üzere yörükân tâbi‘i Nevâhî-i Bergama’ya 
hâricden kimesne dahl etmeye deyü fermân olunmuş bu sebeble anlar dahi 
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alurlar bize ziyâde hayfdır, iki cânibe haklanuruz vukū‘u üzere i‘lâm ediverin 
dedikleri sebebden şol ki vâkı‘ hâldir arz olundu deyü bildirmeğin buyurdum 
ki, hükm-i şerîfim vardukda göresin mezbûrlar mâ-takaddemden niyâbet-i 
Nevâhî-i Bergama’ya tâbi‘ mezkûr il yörüklerinden olmayup hâric vilâyetden 
gelmiş hâric-i defter haymana hânelerse il niyâbeti yörükleri zâbitlerin men‘ u 
def‘ edüp bunlardan hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter tekrâr rüsûm taleb 
etdirmeyesiz, alınmış ise alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 17 Zilhicce sene 954.

Lazkiye kadısına ve anda hâslarım nâzırı Hayreddin’e ve hâslarım emînlerine 
hüküm yazıla ki hâliyâ ıstabl-ı âmirem develerinden [ ] katar develere raht 
lâzım olmağın alel infîrâd defter olunup nişânlanup kulum [ ] ile gönderildi 
buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda bir an te’hîr etmeyüp ol mikdâr raht-
ları ehline işletdirüp ve bahâların narh-ı rûzî üzere her kangı kalemde akça 
bulunur ise siz ki nâzır ve emîn kullarımsız kadıya teslîm edüp ve sen ki kadısın 
alup kendü elünle sâhiblerine teslîm edüp ve kangı kalemden verilür ise işbu 
hükm-i şerîfim zahrına hüccet yazup emîn kulum eline veresin ki vakt-i hesâb-
da mahsûb etdire, bunda rahtları varan kulumla kapuma gönderesiz ve her 
niceye alınur ise yazup bildiresin ammâ bahâlarında ihtimâm edüp ziyâdeye 
alınmamasına sa‘y edesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 17 Zilhicce sene 954.

Mîrâhûr Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâssa arabalara kürsi getürmeğe giden Hüseyin’e bir bârgîr verüp geldükde 
gerü alasın.
Tahrîren fî 18 Zilhicce sene 954.

[s. 193]

Tarhaniyat kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Hüsniye nâm hâtûn kapuma gelüp İsmail nâm kimesnenin kâfir kulu 
benüm yetimlerimin cihet-i irsle intikāl eylemiş bir müslimân arab kulun katl 
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edüp bi-hasebi’ş-şer‘i’ş-şerîf  sübût bulduktan sonra mezkûr kātil kâfir, maktûl 
arab yerine yetimlerüme emr-i şer‘le hüküm olunmuşdu, ba‘dehû siyâset za‘î-
mi olan Mustafa Çavuş gelüp siyâset ederin deyü elimizden aldı hayfdır deyü 
bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda göresin kazıyye arz olun-
duğu gibi ise bunun yetimlerine şer‘le verilen kātil kâfiri alıveresiz, memnû‘ 
olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup bildiresin şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 28 Zilhicce sene 954.

İzmir kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ İbrahim nâm âmil kapuma gelüp sâbıkā Karacakaya nâm hâsları 
mukāta‘aya dutarken kendü mâlımdan yedi bin mikdârı akça vermişdim işi 
benüm üzerimden ziyâde eden âmiller benüm mâlımdan verilen akçayı ver-
mezler hayfdır deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle kulum [ ] 
vardukda bu bâbda ihzâr-ı husamâ kılup hak üzere teftîş edüp bunları hesâb-
laşdırup şer‘le sâbit olan hakkın müteveccih olanlardan hüküm edüp alıveresiz, 
hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp ve kazıyyede 
medhali olmayanı dahl etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl olmuş kazıyyeyi 
ibkā ve mukarrer kılasın, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup 
bildiresin şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 18 Zilhicce sene 954.

Matbah emîni ve kâtibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ pehlivânlara işbu sene 954 Zilhiccesinin on yedisinden yevmî iki çift 
fodula ve iki pâre et buyuruldu, âdet üzere aşıyla verüp ve defterinize kayd 
edüp vakt-i hesâbda mahsûb etdiresin.
Tahrîren fî 18 Zilhicce sene 954.

Cum’a nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Kestel ve Darıçay âmilleri Nasuh ve İbrahim ve Süleyman gelüp mezkûr 
hâslarda sâbıkā ba‘zı ra‘iyyetler fevt olup yerleri kānûn üzere tapuya verilmek 
taleb olundukda karındaşları biz satun aldık ve babamız elinde bulduk deyü 
inâd ederler deyü bildirdiler göresin ol kimesnelerün nizâ‘ olunan yerleri satun 
aldıklarına hüccetleri ve şâhidleri olmayup ve atalarından intikāl eylemiş yerler 
değil ise kānûn üzere tapuya verdiresin.
Tahrîren fî 18 Zilhicce sene 954.
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[s. 194]

Marmara kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ mukāta‘ahâneleri pârelerinden Tuğyan pâresine âmil olan Düğüneri ve 
Mehmedi gelüp bundan akdem mezkûr hânelerden İmirze nâm kimesne Sart 
kazasında susığır[ı] dutup bize teslîm eyledikde kazâ-i Marmara’da Sığırlı oğlu 
Hızır nâm şahısda emânet koyup yüzelenüp bir nice davar onmadı, şimdi taleb 
ederüz mezkûr sığır gāib olmağın avreti cânibinden Musa nâm kimesne ol 
yava susığırı igen satun almışdık deyü nizâ‘ eder deyü bildirdi, imdi bu bâbda 
husamâyı berâber kılup hak üzere teftîş edüp bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kānûn lâzım 
geleni icrâ edüp mîrîye müteveccih olan mâlı lâzım gelen yerlerden tahsîl etdi-
resin, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı 
sarîha tâbi‘ olasın memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma 
arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 18 Zilhicce sene 954.

Ayasuluk kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Hüseyin nâm kimesne kapuma gelüp bundan akdem Dânişmendlü 
nâm hâssa karye sınurunda yer tasarruf  edenlerden Hasan fevt olup evlâd-ı 
zükûru kalmayup yerleri tapuya müstahıkk oldukda beş yüz akça hakk-ı karâ-
rına tapuya alup dâiresine hendek kesüp ve kökün çıkarup tasarruf  ederken 
Yusuf  nâm kimesne üç yüz akça ziyâde edüp elümden aldı hayfdır deyü 
bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda göresin fi’l-vâki‘ mezkûr 
zikr olunan yerleri hakk-ı karârına tapuya alup gabn-ı fâhiş ve muvâza‘a ile 
eksüğe almayup ve ol yerlerün dâiresine hendek kesüp ve kökün ayırtlayup 
elân evvelki hâli üzere değil ise bunun tapusun mukarrer dutup yerlerin buna 
tasarruf  etdiresin, âharı dahl etdirmeyesiz ve mezkûr Hüseyin arzuhâl edüp 
mezkûr hâslarda Ömer oğlu yerleri demekle ma‘rûf  yerler tapuya müstahıkk 
olmağın Mehmed nâm kimesne gabn-ı fâhiş ve muvâza‘a ile üç yüz elli akçaya 
tapuya almışdı, ben zikr olan yerleri üç yüz akça ziyâde ile kabûl ederin dedi, 
imdi göresin mezkûr Mehmed ol yerleri tapuya alalı on yıl ve dahi ziyâde ol-
mayup ve üzerine emlâk ihdâs etmeyüp elân evvelki hâli üzere olup gabn-ı 
fâhiş ve muvâza‘a ile tapuya verilüp bunun verdüğünden ziyâde ile kabûl eder 
kimesneler yoğsa buna tapuya verdirüp tasarruf  etdiresin, memnû‘ olmayanı 
ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 18 Zilhicce sene 954.
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[s. 195]

Lazkiye [kadısına] hüküm yazıla ki

Hâliyâ İne nâhiyesinin bâd-ı hevâsına âmil olan Hasan kapuma gelüp karın-
daşım Mehmed fevt olup metrukâtı irs-i şer‘le bana intikāl eylemiş iken Musa 
nâm kimesne bana deyni vardır deyü bilâ-sübût rızkımdan üç bin akça aldı 
ve Menteşe nâm kimesnede dört bin akça hakkım var idi fevt olup üzerinde 
kaldı ve bundan gayrı ben gāibde iken evim ve buğdayım harmanların ve des-
telerin karye halkının davarları dağıdup zarar eylediler ve kazâ-i mezbûrda 
ba‘zı yerlerde şer‘î alımların ve bâkīlerim vardır ba‘de’s-sübût borcum içün 
zabt olunmasın taleb ederin deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle 
[ ] vardukda göresin bu kazıyyeler mukaddemâ bir def‘a şer‘le sorulup fasl 
olmamış ise husamâyı berâber edüp hak üzere teftîş eyleyüp göresin, kazıyye 
dedüğü gibi ise bunun şer‘le sübût bulan hakkın müteveccih olan yerlerden 
borciçün tahsîl etdirüp kapuma gönderesiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve [ve tel-
bîsden] ve şuhûd-ı zordan hazer edüp ve kazıyyede medhali olmayanı dahl 
etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmuş kazıyyeyi ibkā ve mukarrer 
kılup memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz 
şöyle bilesiz.
Tahrîren fî 18 Zilhicce sene 954.

İzmir kazasında ba‘zı hâslar emîni Pir Ali ve havâle gönderilen Ca‘fer’e tezkire 
yazıla ki

Hâliyâ Eşen ve Darıçayı mukāta‘aları âmilleri Nasuh ve İbrahim ve Süleyman 
gelüp Mart zamânı yetişmeden bizden darı mahsûlün taleb edüp ve gallâtı 
değerin değmeze satdırup zarar edüp ve bizi ta‘cîz ve tazyîk ve te‘addî ederler 
deyü bildirdiler, imdi bu bâbda âmilleri ta‘cîz ve tazyîk etdirmeyüp hüsn-i 
tedbîr ve ahsen vechile mümkin olduğuna göre Mart mahsûlünden gayrısin 
tahsîl etdiresin Mart mahsûlü dahi vaktinde cem‘ etdirüp ol vakit gönderesiz 
gönderilen hükm-i şerîfde dahi vech-i mezbûr üzere kayd olunmuşdur mûce-
biyle amel edesiz şöyle bilesiz.
Tahrîren fî 19 Zilhicce sene 954.

Menemen nâibine tezkire yazıla ki

Anda olan hâssa çayırlara ba‘zı kimesneler davarların salup çiğnedüp zarar 
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ederlermiş, imdi göresin vâkı‘ ise tenbîh ve nidâ etdirüp hâssa çayırlara zarar 
etdirmeyesiz, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup bildiresin.

Tahrîren fî 19 Zilhicce sene 954.

[s. 196]

Mukāta‘ahânelerin ba‘zı pârelerine emîn olan Abdi’ye tezkire yazıla ki

Hâliyâ mektûb gönderüp bâd-ı hevâ âmili olan Kara Hızır’ın nefsine yarar 
kefîlleri alınmış iken gaybet eyledi deyü bildirmişsin, eyle olsa âmil-i mezkûr 
ba‘zı hükümler ahz içün bunda gelmiş bulunmağın gulâm-ı sultânî Mustafa’ya 
teslîm olunup gönderildi vardukda kadılar ma‘rifetleriyle zimmetine lâzım 
olan mâl-ı mîrîyi havâleye tahsîl etdiresin ve hem mezbûrun nefsine ve zarar-ı 
mâlına yarar kefîlleri var iken habs edüp ta‘cîz ve tazyîk edermişsin sana gön-
derilen mufassal havâle hükmünde dahi ahsen vechile görüp âmilleri ta‘cîz ve 
tazyîk etdirmeyesiz deyü emr olunmuşdur, vech-i mezkûr üzere amel edesiz bir 
dürlü dahi etmeyesin ve illâ eyü olmaz.

Tahrîren fî 19 Zilhicce sene 954.

Ayazmend kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ mukāta‘ahânelerim âmillerinden Kara Hızır kapuma gelüp ben ve 
avretim hâricde iken nefs-i mezbûrda vâki‘ olan evlerimin kilidlü kapuların 
ve içinde sanduklarımın kilidlerin Karesi sancağı beğinin kethudâsı Mustafa 
ve Hürmüz nâm subaşısı ba‘zı yoldaşlarıyla ve şehirlüden ba‘zı kimesnelerle 
bozup sandıkları içinde olan iki bin mikdârı mîrî akçayı ve otuz dört sikke 
mîrî filoriyi ve avretimin altun ve gümüş esbâbın ve ba‘zı esbâbımızı dahi 
yağma ve gāret eylediler elân mezkûr Hürmüz subaşı evim içinde fuzûlî sâ-
kindir deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle kulum [ ] vardukda 
göresin, bu kazıyye mukaddemâ bir def‘a şer‘le sorulup fazl olunmamış ise 
husamâyı berâber edüp hak üzere teftîş edüp göresin, kazıyye âmil-i mezbûrun 
dedüğü gibi ise gāret olunan mâl-ı mîrîyi ve bunun ve avretinin gāret olunan 
rızkın ve esbâbın şer‘le müteveccih olanlardan tahsîl etdirdikden sonra şer‘le 
kefîle verilmek lâzım kimesneler olur ise yarar kefîllere verüp ve kazıyyelerin 
vukū‘u üzere mufassal yazup arz eyleyesiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden 
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ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın ve kazıyyede medhali 
olmayanı dahl etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmuş kazıyyeyi hâli 
üzere ibkā ve mukarrer kılasın, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 19 Zilhicce sene 954.

[s. 197]

Tire kadısına tezkire yazıla ki

Kazâ-i mezbûrda gulâm-ı sultânî Mansur tasarrufunda olan hâslara âmil 
olanlar zimmetlerinde hayli bâkīler olmağın defter olunup nişânlanup gönde-
rilmişdi, ba‘zı gelüp ba‘zısı gelmedüğü ecilden tekrâr defter olunup nişânlanup 
gulâm-ı sultânî Behram zîde kadruhû ile gönderildi vardukda bir an ve bir 
sâ‘at te’hîr ve tevakkuf  etmeyüp zikr olan defter mûcebince ol mikdâr bâkīleri 
ummâlin rızıklarından ve emlâk-ı esbâblarından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâl-
larından işbu sene 955 Muharreminin gāyetine değin tahsîl ve tedârük etdirüp 
zimmetlerinde bir akça ve bir habbe bâkī komayasız, edâsına âciz olanları kayd 
u bend ile bu cânibe gönderesiz şöyle ki târîh-i mezbûrdan tecâvüz olucak olur 
ise sen ki emînsin mes’ûl ve mu‘âteb olursun gāfil olmayasız.

Tahrîren fî 19 Zilhicce sene 954.

Lazkiye kadısına ve nâzır Hayreddin’e ve nevâhî-i mezbûre za‘îmi Üveys’e 
tezkire yazıla ki

Hâliyâ nâhiye-i Eyne bâd-ı hevâsına âmil olan Hasan bu cânibe gelüp şerîkim 
olan Bali’nin üç bin akça kefîli olup ve benüm on bir bin akça kefîlim vardır 
şerîkim kabz etdüğü mâlı ekl etdi bana şerîk lâzım değildir mezbûr işden ihrâc 
olunur ise ben kefîllerümü on dört bine yetişdireyim dedi, vâki‘de bir mukāta‘a 
iki âmile mütehammil değildir mezbûrun kefîllerin on dört bine yetişdirdikden 
sonra şerîkin ihrâc etdirüp anı dahl etdirmeyüp bunu sürdüresin.

Tahrîren fî 19 Zilhicce sene 954.
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Şeyhlü ve Sanduklu kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ İbrahim ve Ca‘fer nâm kimesneler kapuma gelüp mukāta‘ahaneli-
rimden olup rüsûm-ı âdiyemiz mukāta‘a-i mezbûre zâbitlerine verüp edâ 
etdüğümüzden sonra, yaya mukaddemleri olan Arab ve İbrahim senin deden 
piyâde imiş deyü bana piyâde hıdmetin teklîf  edüp te‘addî ederler, bâ-vücûd 
mukāta‘ahânelerinden olduğumuza elümde sûret-i defter ve hüccetler dahi 
vardır deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] vardukda göre-
sin fi’l-vâki‘ mezbûrlar mukāta‘ahanelirnden olup defter-i cedîdde mukayyed 
piyâde ve piyâde oğulları ve yamağı değiller ise piyâde zâbitlerin men‘ u def‘ 
edüp bunlara hilâf-ı emr ve kānûn ve mugāyir-i defter piyâde hıdmetin teklîf  
etdirmeyüp ve nesnelerin aldırmayasız, alınmış ise alıveresiz memnû‘ olma-
yanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 20 [Zilhicce sene 954.].

İzmir Za‘îmi Mehmed’e tezkire yazıla ki

Sâbıkā bunda Çatal Kilise nâm kâfir köyünde sâkin Girye nâm kâfir İzmir’de 
câmi‘ mütevellisi Ahmed Çelebi’nin çiftliklerinden kulların ayardup ve kirâ 
davarları dutup Sakız’a göndermiş, mezbûr kâfiri gulâm-ı sultânî vekîl-i harc 
Hasan ile ma‘rifet-i kadı ile berâber koşup bu cânibe gönderesiz şer‘le görüle.
Tahrîren fî 20 Zilhicce sene 954.

[s. 198]

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda gallât ve harâc-ı bağât mukāta‘asına âmil olan İbrahim ve şerîk-
leri zimmetlerinde teslîmâtlarından gayrı dört bin dört yüz akça53 bâkī olup 
tahsîli lâzım olmağın tahvîl-i mezbûrda emîn olan gulâm-ı sultânî Hüseyin ile 
gönderildi, vardukda bir an te’hîr ve tevakkuf  etmeyüp mezbûrân âmillerün 
hisselerin her birinin rızkından ve esbâblarından vefâ etmeyeni kefîl bi’l-mâl-
larından tahsîl etdirüp bu cânibe gönderesiz şöyle ki âmillerden ba‘zı gaybet 
edüp yerlerinde kalan rızıklarından kimesne almaz ise kefîllerinden tahsîl et-

53 “akça” kelimesi mükerrer yazılmıştır.
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diresin âciz olan medyûnları kayd u bend ile irsâl eyleyesiz şöyle ki âmillerden 
ba‘zı yeni iş dutmuşlar ise eski deynlerin takdîm edesiz bir def‘a kat-ı alâka 
edüp tekrâr hüküm ve tezkire ve kul varmaya muhtâc etmeyesin.
Tahrîren fî 19 Zilhicce sene 954.

Güzelhisar kadısına ve Tarhaniyat nâibine tezkire yazıla ki

Bundan akdem Hüsniye nâm hâtûn südde-i sa‘âdetime gelüp İsmail nâm 
kimesnenin kâfir kulu benüm yetimlerimin cihet-i irsle intikāl eylemiş bir müs-
limân arab kulun katl edüp bi-hasebi’ş-şer‘ sübût bulduktan sonra mezkûr kātil 
kâfir maktûl arab yerine yetimlerime emr-i şer‘le hüküm olunmuşdu, ba‘dehû 
siyâset za‘îmi Mustafa Çavuş çeküp siyâset ederin deyü elümüzden aldı dedikde 
eline hükm-i şerîf  verilmişdi, hâliyâ hâssa beytü’l-mâl kâtibi olan Osman gelüp 
mezbûr kātil kâfir mükâtib idi, mükâtib olduğu takdîrce bâkī kalan nesnesi 
mikdâr-ı yetimiyyeden gayrısı hâssa beytü’l-mâle raci‘dir dedi, imdi göresin 
kazıyye dedüğü gibi ise yetimlere âid olandan zâidin hâssa beytü’l-mâl içün 
zabt etdiresin memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup bildiresin.
Tahrîren fî 20 Zilhicce sene 954.

Lazkiye ve Honaz kadılarına tezkire yazıla ki

Ol cânibde vâki‘ olan hâslara âmil olanlar sâbıkā za‘îm olan Sa‘di zîde kadruhû 
içün akçalarımız alup deynimize mahsûb etdirmedi deyü hüccetler ibrâz edüp 
bunda muvâcehe olduklarında ol cânibe teftîş olunmak içün mufassal hükm-i 
şerîf  gönderilmişdir teftîş tamâm olunmuşlar iken âmilleri havâle Behram Ça-
vuş’a ta‘cîz ve tazyîk ve habs etdirmeyesiz ba‘de’t-teftîş bâkīlerin tahsîl etdiresin.
Tahrîren fî 20 Zilhicce sene 954.

[s. 199]

Tarhaniyat Za‘îmi Mustafa Çavuş’a tezkire yazıla ki

Bundan akdem nefs-i mezbûre za‘îmi olan Nazar mukāta‘âtı ziyâde edüp var-
dukda senin içün kefîllere mâni‘ oldu deyü i‘lâm olunup bunda geldüğünde, 
ben kefîllere mâni‘ olmazım beş bin akçaya ben kefîl olayım ve dahi kefîller 
buluvereyin demişsin, imdi Hacı Mehmed Ağa dahi bunda geldikde ben dahi 
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nâzır efendi cânibinden geldükden sonra on bin akça kefîl buluvereyin dedi, 
mezkûr Nazar vardukda senin kefîl olduğun beş binden gayrı on beş bin akça-
lık kefîller dahi verüp sebt-i sicill etdirdükden sonra mezkûr Nazar’ı ze‘âmete 
mübâşeret etdiresin ve sicill sûretin bu cânibe gönderesiz, sâbıkā kefîllere mâni‘ 
olmaduğun bunda ma‘lûm olur ise kefîl olup ve kefîl buluveresin.
Tahrîren fî 20 Zilhicce sene 954.

Ilıca kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ İnciklü nâm hâssa karye halkı kapuma âdem gönderüp ba‘zı yörük tâi-
fesi davarların öşrü mîrî içün alınacak terekelerümüze salup çiğnedüp yedirüp 
zarar u ziyân ederler deyü bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim ile ol 
cânibe hâslarım emîni olan kulum [ ] vardukda göresin kazıyye arz olunduğu 
gibi ise yörük tâifesin men‘ u def‘ edüp ve defe‘âtle tenbîh ve nidâ edüp öşrü 
mîriçün alınacak terekelere zarar u ziyân etdirmeyesiz zarar eylemişler ise 
şer‘le zararın tazmîn etdiresin, eslemeyenleri seğidüp ziyâde şirret ve temerrüd 
edenleri yarar kefîllere verüp isimleri ve resimleriyle yazup kapuma arz eyleye-
siz, bir vechile haklarından gelineler ki sâirlere mûcib-i ibret ola şöyle bilesiz.
Tahrîren fî 20 Zilhicce sene 954.

Lazkiye ve Honaz kadılarına tezkire yazıla ki

İşbu dârende-i tezkire müteferrikalardan Sa‘di anda nevâhî za‘îmi Üveys ta-
sarrufunda olan hâslarun tahvîl-i sâniyesin ziyâde ederin varup anda zarar-ı 
mâla kefîller vereyin dedi, mezbûrun zararına kefîl olanları her kimler ise sebt-i 
sicill edüp sûretin imzâlayup bu cânibe gönderesiz ammâ alınan kefîller müflis 
ve medyûn ve lâ-mekân ilâ-âhirih.
Tahrîren fî 21 Zilhicce sene 954.

[s. 200]

Bergama kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ mukāta‘ahâneleri âmillerinden Kara Hızır gelüp Minnet bin Hamza 
nâm âmil sâbıkā nâ-hak yere altı bin akçam almışdı ol mikdâr akçamı hilâf-ı 
şer‘ alduğun ikrâr edüp elümde nakl-i şehâdet-i şer‘iyyem vardır dedi, imdi 
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emîn olan [ ] mübâşeretiyle ihzâr-ı husamâ kılup hak üzere teftîş eyleyüp ve 
bunun elinde olan nakl-i şehâdet-i şer‘iyyeye nazar edüp şer‘le sâbit olan hak-
kın deyni içün tahsîl etdiresin, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı 
zordan hazer edüp ve kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyüp bir def‘a 
şer‘le sorulup fasl olunmuş kazıyyeyi ibkā ve mukarrer kılasın memnû‘ olmaya-
nı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 20 Zilhicce sene 954.

Lazkiye ve Honaz kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ merhûm [ve] mağfûrunleh ceddim Sultân Selim tâbe serâhâ evkāfî 
mütevellisi Nasrullah südde-i sa‘âdetime gelüp taht-ı kazânızda vakıf  re‘âyâ-
sının Paşa Nehri demekle ma‘rûf  nehir ile çeltik zirâ‘at olunacak arklarına 
hâslarım nâzırı Hayreddin ve emîn kulum ve âmiller dahl eyledüklerin bildirdi, 
imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda göresin kazıyye müşârünileyhin 
arz eyledüğü gibi olup vakıf  re‘âyâsının mezkûr nehir suyu ile zirâ‘at edecek 
arklarına nâzırım ve emîn kulum ve âmiller dahl eyledükleri vâkı‘ ise men‘ u 
def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter dahl etdirmeyesiz, vakfa âid 
mahsûlden nesne almışlar ise alıverüp eslemeyenleri seğidüp ziyâde şirret ve 
temerrüd edüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz 
eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 21 Zilhicce sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ arabalar kerestesiçün ağaçlar lâzım olmağın […] gönderildi vardukda 
âdet-i kadîme üzere mîrî arabalara yarar ağaçlar bulunan yerlerden kifâyet 
mikdârı kesdirüp bu cânibe gönderesiz ve illâ kimesnenin bağçesinden ve ye-
miş ağaçlarından olmaya kimesnenin bağında ve bağçesinde veya mülk ağaç-
larında mîrîye yarar bulunur ise sâhibleri rızalarıyla değer bahâlarıyla alup 
gönderesiz ve ne mikdâr ve kaç aded ağaçlar kesilür ise ve bahâları nicedir 
yazup bildiresin ki ana göre bundan akçasın gönderile.
Tahrîren fî 21 Zilhicce sene 954.

Vech-i mezbûr üzere Nif  kadısına kānûn üzere bir tezkire yazıldı.

M E T I N 449

www.tuba.gov.tr



[s. 201]

Tarhaniyat nâibine tezkire yazıla ki

Anda hâslar gallâtın üç ay va‘de ile ziyâdeye tâlibler varimiş göresin ziyâde ile 
tâlib bulunur ise üç ay va‘de ile verüp ve her kime verilür ise sebt-i sicill edüp 
sûretin imzâlayup bu cânibe gönderesiz.
Tahrîren fî 21 Zilhicce sene 954.

Manisa ve Marmara kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Pir Ahmed nâm kimesne kapuma gelüp Arab Hamza nâm mukā-
ta‘ahâneleri âmilinde kefâlet husûsunda bin iki yüz akçam vardır taleb ederin 
vermez deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim ile kulum [ ] varduk-
da bu kazıyye mukaddemâ bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmamış ise husamâyı 
berâber edüp hak üzere teftîş edüp âmil-i mezkûrda kefâletden ol mikdâr hakkı 
olduğu sâbit ve zâhir olur ise [ ] alıveresiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden 
ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 21 Zilhicce sene 954.

Nif  kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda Tarhala âmili Osman gelüp sekiz yüz akça deynim kaldı birkaç 
gün va‘de taleb ederin dedi, mezbûra işbu sene 954 Zilhiccesinin yirmi beşin-
den [ ] va‘de veresin.
Tahrîren fî 21 Zilhicce sene 954.

Lazkiye ve Akhisar kadılarına tezkire yazıla ki

Hâliyâ vaşak sayyâdlığın iltizâm eden Hüseyin âdem gönderüp benüm vaşak 
şikâr edeceğim yerlerde ba‘zı kimesneler vaşak sayd eylemişlerdir deyü bildirdi, 
imdi tezkire ile [ ] vardukda teftîş edüp göresin bunun tahvîlinde her kimler 
vaşak sayd eylemişlerse gulâm-ı mezbûra tahsîl etdirüp bu cânibe gönderesiz.
Tahrîren fî 21 Zilhicce sene 954.

450 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



[s. 202]

[silik] kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda taht-ı kazâna tâbi‘ Uşakpınarı nâm hâslaruma âmil olan 
Hızır kapuma gelüp bi’l-fi‘il şerîkim olan Mehmed bin (?)[silik] kendü mâlımla 
alduğum geminin kendüye lâzım olan bahâsın vermez ve tahvîl-i mezbûr[da] 
mezkûr hâslarda tapuya müstahıkk yerlerden ba‘zı yerleri Osman nâm kimesne-
ye on bin [silik] akçaya vermişdim, ba‘dehû mezbûr Osman ol yerlerün ba‘zın bir 
kimesneye on bin [silik] satup bir mikdârın bana hakku’l-karâr mukābelesinde 
vermişdi, hâliyâ emîn Abdi [silik] ve şerîki sen hakku’l-karâr bin akça aldın deyü 
benden bin akça taleb edüp ve ol [silik] mukābelesinde verilen yeri dahi almak 
isterler ve mezbûr şerîkimde bin beş yüz akçam v[ardır] deynim içün zabt olun-
masın taleb ederin ve mezbûr şerîkim bir yava arabı onat vechile [zabt] etmeyüp 
taksîrâtı bahânesiyle (?) gayb eyledi ve mezbûr şerîkim benüm makbûzumdan 
ziyâde tereke taleb [silik] yerlü yerinden teftîş olunmasın taleb ederin deyü bil-
dirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda göresin ol gemiyi bu kendü 
malıyla almış ise şerîkinden hissesine [silik] olanı alıveresiz ve emîn-i mezbûr 
ve şerîki hakku’l-karâr mukābelesinde alduğu yerd[en] gayrı ziyâde akça taleb 
eder ise etdirmeyüp mezkûr yeri aldırup veya değer bahâsın aldırasız ve şeri[kin-
de] ol mikdâr akçasın sâbit olur ise bâ‘de’s-sübût anı dahi bo[r]ciçün ashâbına 
alıveresiz ve mezbu[r şerîki] ol yava Arabı onat vechile zabt etmeyüp taksîrât 
edüp bahâsı şer‘le kendüden alınmak laz[ım] gelür ise şer‘le tazmîn etdiresin ve 
ale’l-husûs yerlü yerinden teftîş edüp bundan hilâf-ı ş[er’] u kānûn ziyâde nesne 
aldırmayasız alınmış ise alıveresiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı 
zordan hazer edüp kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyüp bir def‘a şer‘le 
sorulup fasl olunmuş kazıyyeyi ibkā ve mukarrer kılasın, memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 21 Zilhicce sene 954.

Lazkiye kadısına tezkire yazıla ki

Sâbıkā anda Balaran mukāta‘asına âmil olan Satı gelüp za‘îme ve nâzıra ver-
düğüm akçaların ve gallâtın ba‘zı deynime mahsûb olmayup ve yerlü yerinde 
bâkīlerim vardır dedi, imdi gulâm-ı sultânî [ ] mübâşeretiyle göresin bunun 
nukūddan ve gallâtdan nâzıra ve emîne teslîmâtın ve yerlü yerinde bâkīlerin 
tahsîl etdirüp eline temessük veresin.
Tahrîren fî 21 Zilhicce sene 954.
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Ilıca kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda olan hâssa çayırlara ba‘zı kimesneler davarların salup çiğnedüp 
zarar ederlerimiş imdi korucu olan Hüseyin mübâşeretiyle göresin vâkı‘ ise 
tenbîh ve nidâ etdirüp hâssa çayırlara zarar etdirmeyesiz, memnû‘ olmayanı 
ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup bildiresin.
Tahrîren fî 23 Zilhicce sene 954.

[s. 203]

Lazkiye ve Tavas ve Honaz kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ o cânibde vâki‘ olan hâslarım âmillerinden ba‘zı kapuma gelüp sâbıkā 
emîn olan müteferrikalar zümresinden kulum Sa‘di’ye defe‘âtle akçalar teslîm 
eylemişdik, ba‘zın deynimize mahsûb edermiş deyü hüccetler getürüp süd-
de-i sa‘âdetimde muvâcehe olduklarında mezkûr kulum ol hüccetlerin ba‘zı 
mükerrer ve müzevverdir, benüm ve nâzır Hayreddin’in ve ummâlin ve gayrı 
mübâşirlerin makbûzatımız yerlü yeründen teftîş olunup hak ne ise zuhûr bu-
lur deyü bildirüp ibtidâ-i târîhden üç yılın mahsûlü ve ummâlin ve küfelânın 
rızıklarından kabz ve zabt olunanlar teftîş olunup görülmek lâzım olmağın 
mezkûr kulum Sa‘di ve nâzırım ve âmiller gönderildiler ve ibtidâ-i târîhden 
üç yıla değin kapuma gelen muhâsebe ve müfredât defterleri der-kîse olunup 
mühürlenüp [ ] ile irsâl olundu buyurdum ki, hükm-i şerîfimle varduklarında 
üçünüz bir yere cem‘ olup mezkûr kulum Sa‘di’yi ve nâzır ve âmilleri ve çel-
tükciler kethudâlarını ve çeltükcileri ve gayrı lâzım olanları ihzâr ve berâber 
kılup ve gönderilen müfredât defterleriyle yerlü yerinden karye be-karye ve 
mâdde be-mâdde her kazıyyeyi ferâden ehl-i vukūf  bî-garaz müslimânlardan 
dikkat ve ihtimâmla teftîş edüp göresin, ibtidâ-i târîhden üç yıla değin mukā-
ta‘aları izdiyâd ile kimler sürüp ve müfredât defteri mûcebince ve defterden 
hâric nâzır ve emîn ve âmiller ve sâir mübâşirler, arpadan ve buğdaydan ve 
çeltikden ve sisâmdan ve sâir gallâtdan ve rüsûm-ı bâd-ı hevâdan ve gayrıdan 
ve ummâlin dahi mâllarından ve kefîllerinden ne mikdâr nesne zabt ve kabz 
etmişlerdir ve nice defe‘âtle teslîmât nedir ve bâkī ne mikdârdır, mezkûr kulum 
Sa‘di’de ve nâzırda ve ummâlde ve sâir mübâşirinde ve yerlü yerinde bâkī var 
mıdır ve der-anbâr çeltik ve sisâm ve arpa ve buğday ve gayrı kalmış mıdır 
ve fürûht olan niceye fürûht olmuşdur ve kimler satmışlardır ve bi’l-cümle 
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sene-i ulanın, sâniyenin ve sâlisenin mahsûlleri nedir, tamâm aslı ve hakīkatıyla 
ma‘lûm edinüp teslîmâtdan ve bel‘iyyâtdan ve ketmiyyâtdan zâyi‘at-ı taksîrât-
dan mezkûr kulum Sa‘di’de [ve] nâzırımda ve ummâlde ve sâir mübâşirinde 
ve yerlü yerinde ne mikdâr nesne sâbit ve zâhir olur ise mecâl vermeyüp tahsîl 
etdirüp ve her kimde ne kadar nesne zâhir olur ise üç yılın mahsûlâtını başka 
başka ve ummâlin ve küfelânın rızıklarından alınanları dahi ayru ayru ale’l-in-
firâd mufassal ve meşrûh defter edüp imzâlayup ve hâsıl olan akça ile der-kîse 
edüp mühürleyüp [ ] ile kapuma gönderesiz ve mufassal yazup kapuma arz 
eyleyesiz ve tahvîl-i ûlânın sene-i sâniyesinde der-anbâr olan sisâmın kilesi otuz 
beşer akçaya bey‘ olunmuş, mezkûr nâzırım mâni‘ olup sonra ednâ bahâya 
bey‘ olunmuş, göresin fi’l-vâki‘ sisâm ziyâdeye satılmış iken nâzırım mâni‘ 
olmağla eksüğe satılup taksîrât eylemiş ise şer‘le taksîrât olunmak lâzım gelse 
ber-mûceb-i şer‘-i kavîm tazmîn etdiresin ve mezkûr kulum Sa‘di ol cânibde 
olan bâkīlerinden ve alımlarından mezbûr nâzırıma yirmi yedi bin akçayı 
deyni içün saliyan edüp nâzır-ı mezkûr dahi kabûl eylemişdi, şimdi nâzır-ı 
mezbûr kapuma geldikde gerü bâkī-i mezkûrûn sual olundukda, alınup sisâma 
ve gayra verilmişdir hemân üç bin akça kalmışdır deyü cevâb verdi, anı dahi 
görüp saliyandan nâzır-ı mezkûrun kabz etdüğüne ikrârı mûcebince mezkûr 
kulum Sa‘di eline hüccet verüp ve bâkīlerin dahi tahsîl etdiresin.

[s. 204]

[… bir satır okunmuyor …] ve bâd-ı hevâ [silik] satmayup nâzır ve emîn 
ber-vech-i emânet sürüp küllî nesne ekl eylemişler anı dahi dikkat ve ihtimâmla 
teftîş edüp noksan ve ketmiyyâtların zuhûra getüresin ve anda hâslarım âmil-
lerinden sâbıkā Balaran âmili olan Satı defe‘âtle kapuma gelüp ve âdemler 
gönderüp ve arzlar irsâl edüp mukāta‘a-i mezbûru ben altı yıla mukāta‘aya [a]
lmış iken nâzır-ı mezbûr ve emîn Üveys yerlü yerinden hesâbım görülmeyüp 
üç yılın kıstü’l-yevmin taleb ederler deyü bildirdükde mufassal ve müte‘addid 
ahkâm-ı şerîfim verilmişdi, sonradan mezbûr nâzırım dahi kapuma gelüp 
mezbûr Satı mukāta‘a-i mezkûru üç yıl haklaşmak şartıyla alduğun ikrâr edüp 
ikrârı sebt-i sicill olunmuşdu ve sâbit dahi oldu ve ikrârı mu‘teber olduğuna 
fetvâ olmuşdur dedikde anun dahi şer‘le görülmek içün hükm-i şerîfim veril-
mişdi, şimdiki hâlde mezkûr âmil Satı dahi gelüp ben nice müddetdir ki habs 
idim ve habs iken bana ikrâhla ikrâr etdirdiler elümde fetvâlarım vardır dedi 
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ve ba‘zı kullarım [ve] davarlarım ve gayrı esbâbımı nâzır-ı mezbûr gabn-ı fâhiş 
ile eksüğe bey‘ olunup hayf  olundu dedi, bu bâbda husamâyı berâber edüp ve 
bu bâbda olan fetvâlara nazar kılup şer‘le lâzım geleni icrâ edüp fasl-ı husû-
met edesiz ve âmil-i mezbûrun gabn-ı fâhiş ile satılan kulların ve davarların ve 
esbâbların bulunan yerlerden gerü alıveresiz bulunması kābil olmaz ise değer 
bahâsın gabn-ı fâhiş ile satanlardan şer‘le tazmîn etdiresin, tekrâr görülmeğe 
muhtâc kazıyye komayasız ve’l-hâsıl mâlıma müte‘allık her ne kazıyye olur 
ise hükm-i şerîfimde mastûr ve mukayyed değildir demeyüp hak üzere teftîş 
edüp şer‘le ve kānûnla lâzım ve müteveccih olanı yerine koyasın, hîn-i teftîşde 
tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın 
ve kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl 
olunmuş kazıyyeyi ibkā ve mukarrer kılasın, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi mufassal ve meşrûh yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz.
Tahrîren fî 20 Zilhicce sene 954.

Arpaz ve Bozdoğan cânibinde hâslar nâzırı Hacı Abdi’ye tezkire yazıla ki

Sâbıkā ol cânibde vâki‘ olan hâslara emîn olan Mehmed hâliyâ ol gerü iltizâm 
edüp tezkire ile gönderildi, imdi mezbûra kānûn üzere iltizâma kifâyet eder 
yarar kefîller buluverüp sa‘y u ikdâm edesiz, inşâallah sa‘yin zâyi‘ olmaz şöyle 
bilesiz.
Tahrîren fî 23 Zilhicce sene 954.

Lazkiye kadısına tezkire yazıla ki

Bundan akdem Filorilü nâm karye ve nehr-i Çınık nam-i diğer Pınarbaşı 
nâm hâslar kadîmü’l-eyyâmdan ilâ yevminâ hâzâ merhûm ve mağfûrunleh 
Sultân Selim Han tâbe serâhâ evkāfı âmiresine zabt olunugelmiş, eyle olsa 
şehzâde-i civânbaht tâle bekāhû hazretlerine âsitâne-i sa‘âdetden verilen 
hâslar defterlerinde hâliyâ berü cânibe hâs mukayyed bulunmağın bu cânibe 
zabt olunmuşdur imdi zikr olan karyeyi ve çeltüğü ayruca zabt etdirüp vâki‘ 
olan mahsûlü nevâhî kâtibi Mustafa’ya ayruca defter etdiresin ve sâir hâslara 
tedâhül etdirmeyesiz.
Tahrîren fî 24 Zilhicce sene 954.
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[s. 205]

Lazkiye kadısına tezkire yazıla ki

Sâbıkā anda hâslar emîni olan Sa‘di’nin ve nâzır ve emîn ve kâtib ve gayrı 
mübâşirinin teftîşleriçün sen ve Tavas ve Honaz kadılarına mufassal hükm-i 
şerîf  verilmişdir, imdi ol mufassal hükm-i şerîf  mûcebince mezbûr Sa‘di’yi ve 
nâzır ve emîn ve ummâli ve gayrı mübâşirini kemâl-i dikkat ve ihtimâmla yerlü 
yerinden teftîş eyleyüp siz ki kadılarsız mâdde be-mâdde defter edüp ve sizün 
ma‘rifetiniz ile nevâhî kâtibi olan Mustafa’ya dahi her husûsu defter etdirüp 
dakīka fevt etmeyüp ve etdirmeyüp ve iki cânibin defterlerin dahi imzâlayup 
mufassal ve meşrûh yazup bildiresin.
Tahrîren fî 22 Zilhicce sene 954.

Ilıca kadısına tezkire yazıla ki

Anda bâd-ı hevâ âmili olan Hamza gelüp emînim Nebi benüm deynime mah-
sûb olacak bâd-ı hevâdan hayli nesne alup bel‘ ve ekl eyledi tahsîl olunup bor-
cum içün zabt olunmasın taleb ederin deyü bildirdi, imdi yerlü yerinden teftîş 
edüp göresin za‘îm-i mezbûr bunun deynine mahsûb olacak bâd-ı hevâdan 
cüz’i ve küllî ne mikdâr nesne bel‘ ve ekl etmiş ise hüküm edüp borciçün tahsîl 
etdiresin kimesnede bir akça ve bir habbe bâkī komayasız.
Tahrîren fî 21 Zilhicce sene 954.

Ticâret hıdmetinde olan kulum Ali’ye hüküm

Hâliyâ ıstabl-ı âmirem içün şerkeler ve gayrı hâcet olmağın defter olunup 
nişânlanup kulum [ ] ile gönderildi vardukda bir an ve bir sâ‘at te’hîr ve 
tevakkuf  etmeyüp mezkûr defterde mukayyed olan esbâbı dergâh-ı âlî müte-
ferrikalarından fahrü’l-e’âlî ve’l-ekârim Mehmed lalam ma‘rifetiyle mahrûse-i 
İstanbul’da ve gayrıda bulunan yerlerden satun alup ve anda çavuşum Hızır’a 
defter etdirüp ba‘dehû [ ] tahmîl edüp defterleriyle kapuma gönderesiz 
ammâ bahâlarında ihtimâm edüp ziyâdeye almayasın.
Tahrîren fî 22 Zilhicce sene 954.

An-yed-i Hüseyin na‘lband, an-sarrâchâne-i küçük

Mazun kadısına ve anda hâslarım emîni Abdi Çavuş’a hüküm yazıla ki
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Hâliyâ ıstabl-ı âmirem içün üç bin giyim na‘l ve beş bin aded mıh hâcet ve 
lâzım olmağın kulum [ ] irsâl edüp buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda 
bir an ve bir sâ‘at te’hîr ve tevakkuf  etmeyüp ol mikdâr giyim na‘alları ve mıh-
ları hâzır bulunan yerlerden vefâ etmeyeni işletdirüp ve bahâların sâhibleriyle 
söyleşüp değer bahâları kat‘ olundukdan sonra sen ki kulum Abdi Çavuş’sun 
lâzım olan akçayı zabt etdüğün hâslar mahsûlünden kadıya verüp ve siz ki 
kadısız akçayı alup na‘l ve mıh sâhiblerine mukaddem verüp ba‘dehû [ ] 
tahmîl etdirüp mezbûr kulum ile kapuma gönderesiz ve bir giyim na‘l ne kadar 
akça ve kaç aded mıh bir akçaya olur ise yazup bahâsında ihtimâm edüp ve 
kimesnenin hakkı ketm olunmakdan hazer edesiz şöyle bilesiz.

Tahrîren fî 23 Zilhicce sene 954.

[s. 206]

[silik] kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ kapuma mektûb gönderüp kazâ-i mezkûrda karye-i Sabancalar’dan 
tahvîl-i ûlâda Halilbeylü mukāta‘asına âmil olan Kara Ali tahvîl-i mezbûrda 
ayak âmili olan Saru iş içine girdikden sonra mâl-ı mîrîden ve kendü mâlından 
ba‘zı dâyinlerine akçalar verüp ve ba‘zı rızık ve emlâk akrabâsına ve gayra 
bey‘ ve temlîk sûretin eylemişdir ve dahi görülecek şer‘î kazıyyelerim vardır de-
düğü husûsların teftîşiçün tezkire ibrâz edüp Ahmed bendeleri müfettiş ta‘yîn 
olunmuş imtisâlen li’l-emr mezbûr Kara Ali mübâşir-i mezkûr ile Abdi nâm 
sipâhîyi meclis-i şer‘a ihzâr edüp üzerine mâl da‘vâ etdikde sipâhî-i mezkûr 
mâl-ı mezkûrun nısfına ikrâr edüp ve semenin dahi edâ ederim dedikde mez-
bûr Kara Ali inkâr edicek sülüsâna mühlet-i şer‘î verildikde gelmeyüp ba‘dehû 
meclis-i şer‘a da‘vet olundukda gaybet etdüğün ve mezbûr Kara Ali mübâşir-i 
mezkûr ile Abdi-i mezbûrun oğlu Kara nâm sipâhîyi meclis-i şer‘-i şerîfe da‘vet 
etdüklerinde itâ‘at etmeyüp tekrâr mürâsele ile mezkûrlar varup şer‘-i münîfe 
da‘vet etdüklerinde yine nâ-sezâ kelimâtlar edüp şer‘-i şerîfe itâ‘at etmedüğü 
âsitâne-i murâd-bahşa arz olundu deyü bildirmişsin, imdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfimle kulum [ ] vardukda mezkûr sipâhîyi elbetde meclis-i şer‘a getür-
düp âmil-i mezkûr ile da‘vâsını hak üzere teftîş edüp fasl edesiz, hîn-i teftîşde 
tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp ve kazıyyede medhali 
olmayanı dahl etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmuş kazıyyeyi ibkā 
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ve mukarrer kılasın, şöyle ki mezbûr sipâhî ziyâde şirret ve temerrüd eder ise 
mezbûr kulumla ve hasımlarıyla kapuma berâber gönderesiz, muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi54 yazup kapuma arz eyleyesiz.
Tahrîren fî 23 Zilhicce sene 954.

Arpaz ve Bozdağan kadılarına ve anda Nâzır Hacı Abdi’ye emîn olan Doy-
muş’a tezkire yazıla ki

Bundan akdem Bekir Çavuş yedinden sene-i ûlâ bekāyâsı tahsîli içün mufassal 
hükm-i şerîf  gönderilmişdi hâliyâ cüz’i akça gönderdüğün ecilden sen ki kulum-
sun, müstehakk-ı itâb olup durursun imdi gulâm-ı sultânî [ ] vardukda bir an 
te’hîr etmeyüp ol mufassal hükm-i şerîf  mûcebince sene-i ûlâ mahsûlün bî-kusûr 
tahsîl etdirüp kimesnde bir akça ve bir habbe bâkī komayasız bir vechile tedârük 
edesiz ki mâl-ı mîrî tahsîl olunup ve ummâl dahi ta‘cîz ve tazyîk olunmaya.
Tahrîren fî 23 Zilhicce sene 954.

Bergama kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ [ ] nâm kimesne kapuma gelüp Dündarlu hâsları âmili Bahşi, elünde 
mesrûk kürk bulunmuş deyü kadı ma‘rifetinsiz dört yüz akçam aldı hayfdır 
deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] vardukda göresin 
fi’l-vâki‘ âmil-i mezkûr bunun müstahıkk olmadan hilâf-ı şer‘ u kānûn kadı 
ma‘rifetinsiz ol mikdâr akçasın almış ise hüküm edüp alıveresiz, hîn-i teftîşde 
tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olup 
kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı 
arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 23 Zilhicce sene 954.

[s. 207]

Kâğıd emînine tezkire yazıla ki

Alaşehir ve Kula kadılarına sene 954 Zilka‘desinin yedisinde hüküm ihrâc 
eden Burak nâm kimesnenin ve sene-i mezbûre Zilhiccesinin yirmi beşinde 

54 “kazıyye” kelimesi mükerrer yazılmıştır.
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Nif  kadısına hüküm ihrâc eden Hacı İvaz‘ın ve târîh-i mezbûrda Gördük ka-
dısına atasının katli husûsunda hüküm ihrâc eden Himmet’in ve târîh-i mez-
bûrda Sandıklu ve Şeyhlü kadılarına hüküm ihrâc eden İbrahim’in ve mâh-ı 
mezbûrun yirmi birinde Manisa kadısına hüküm verilen Muhyiddin’in ve 
târîh-i mezbûrda Tire ve Birgi kadılarına hüküm ihrâc eden Aişe nâm hâtûnun 
hükümlerinin resimleri afv olundu, resmin almayup hükümlerin verüp vakt-i 
hesâbda mahsûb etdiresin.
Tahrîren fî 25 Zilhicce sene 954.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ mukāta‘ahâneleri âmillerinden Nasuh ve Mehmedi gelüp baş âmil 
olan Devlethan kendüye teslîm eyledüğümüz akçaları inkâr edüp tekrâr almak 
isteyüp bir şerîkimiz elân habisdedir dediler, imdi mezbûrları meclis-i şer‘a 
getürdüp hak üzere teftîş edüp bunlardan hilâf-ı şer‘ u kānûn tekrâr nesne 
aldırmayup zulm ü te‘addî etdirmeyesiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup bildiresin.
Tahrîren fî 24 Zilhicce sene 954.

Yengi nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ bu âsitâne çavuşlarından Ahmed Çavuş gelüp bir yıldan ziyâde zabt 
edegeldüğüm bir mikdâr yeri İlyas nâm kimesne ziyâde edüp elümden almışdı 
hâliyâ mezbûr İlyas her niceye almış ise onun on bir ziyâde ile kabûl ederin 
deyü bildirdi, imdi göresin dahi ziyâde ile kabûl eder kimesneler yoğsa zikr 
olan yeri onun on bir akça ziyâdesiyle alıverüp tasarruf  etdiresin.
Tahrîren fî 24 Zilhicce sene 954.

Mazun kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazâna tâbi‘ Uşak Çadırı ve Muradlı nâm hâslaruma tahvîl-i 
ûlâda âmil olan Bali kapuma gelüp Kara Ahmed nâm kimesne benümle sicil-
lâtda şerîk kayd olunup ve bile mübâşir oldukdan sonra gaybet eylemişdi anun 
hissesi dahi benden alındı şimdiki hâlde gelüp hakkımı taleb ederin vermez 
deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda hu-
samâyı berâber edüp hak üzere teftîş eyleyüp göresin fi’l-vâki‘ mezkûr Ahmed 
sicillâtda buna şerîk yazılup ve buna mübâşir olmuş iken gaybet eyleyüp anun 
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deynine lâzım olan hissesi bundan alınmış ise ki sâbit ve zâhir ola bunun hak-
kın şer‘le hüküm edüp alıveresiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı 
zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup arz eyleyesiz.

Tahrîren fî 24 Zilhicce sene 954.

[s. 208]

[silik] ve Karacalar kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Karacalar bâd-ı hevâsının Balıkesri pâresine âmil olan Hüseyin kapu-
ma gelüp benden evvel âmil olan Kırık Ali ve Ca‘fer ve Saruhanlu Ali nâm 
âmiller tahvîlimde mübâşeretleri zamânının hesâbın vermediler ve Tur Bali 
nâm kimesneye ber-vech-i karz on beş bin akça vermişdim hâliyâ mezkûr Kırık 
Ali ile varup zikr olan akçaya buna koyun ve sığır ve ba‘zı akça alup kabz 
etmişdik eyle olsa ol mikdâr akçadan mezbûr Kırık Ali bana üç bin akça verüp 
mâ‘adâsı zimmetindedir tahsîl olunup borcum içün zabt olunmasın taleb ede-
rin deyü bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] vardukda mezkûrun 
âmilleri şer‘le buldurması lâzım olanlara buldurup getürdüp bununla hesâb-
laşdırup tahvîlinde zimmetlerinde ne kadar hakkı sâbit ve zâhir olur ise bunun 
borciçün mecâl vermeyüp rızıklarından ve esbâblarından vefâ etmeyeni kefîl 
bi’l-mâllarından tahsîl etdirüp kimesnede bir akça ve bir habbesin komaya-
sız ammâ hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp 
ve kazıyyede medhali olmayanı dahl etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl 
olunmuş kazıyyeyi ibkā ve mukarrer kılasın memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz 
kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz.

Tahrîren fî 24 Zilhicce sene 954.

Bozdoğan ve Arpaz kadılarına ve ol cânibde hâslar nâzırı Hacı Abdi’ye tezkire 
yazıla ki

Hâliyâ zikr olan hâslar sene 954 Zilhiccesinin on yedinci gününden üç yıla 
Doymuş Çavuş uhdesinde yedi yüz elli bin beş yüz akçada iken sipâhî oğlan-
ları zümresinden Mehmed gelüp ibtidâ-ı târîhden otuz üç bin beş yüz akça 
ziyâde edüp cem‘an üç yılda yedi yüz kırk bin akça sâfî teslîmâta kabûl ve 
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iltizâm edüp varup ummâl uhdelerine yerleşdirüp kānûn üzere ummâlin yarar 
kefîllerin alup ve ummâl yerleşdürmedüğü iltizâmına kendü dahi yarar kefîller 
verüp ve tahvîl âhirinde iltizâmına cevâb vermeğe mültezim olduğu ecilden 
gulâm-ı sultânî mezbûr [ ] anda gönderildi vardukda dahi ziyâde ile kabûl 
eder kimesneler yoğsa mezkûrun ve iş ziyâde etdüğü âmillerinin kānûn üzere 
yarar ve mâldâr kefîllerin müzekkîleriyle sebt-i sicill edüp sûretlerin imzâlayup 
bu cânibe gönderesiz ve yazup bildiresin ki bunda mukāta‘a defterine kayd 
oluna ammâ alınan kefîller müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından yazıl-
mış ve âhar âmile kefîl olmuş ve tezkiyesiz olmaya, ihtimâm edesiz ve mezkûr 
hâsları tahvîl-ı sâbıkdan ziyâdeye satmağa sa‘y eyleyesiz sa‘yin zâyi‘ olmaya 
şöyle bilesiz.

Tahrîren fî 23 Zilhicce sene 954.

[s. 209]

Balya ve İvrindi kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ [silik] Fakīh nâm kimesne kapuma gelüp babam defter-i cedîdde sipâhî 
ra‘iyyeti mukayyed olup mukāta‘ahânelerinden değil iken mukāta‘ahâneleri 
emîni Abdi ve kâtibi Veli ve âmilleri Ahad ve Minnet mukāta‘ahânelerine tâbi‘ 
hâric-i defter haymanasın deyü dört yıllık rüsûm alup ve üzerine zinâ isbât 
olunmuş deyü beni kadıya iletmeden dutup bin yedi yüz akçam dahi alup ve 
hilâf-ı şer‘ u kānûn envâ‘-ı te‘addîler eylediler hayfdır deyü bildi[rdi], imdi bu-
yurdum ki hükm-i şerîfimle kulum [ ] vardukda bu bâbda husamâyı berâber 
edüp hak üzere teftîş edüp ve bunun elinde olan deftere nazar edesiz mezkûr 
kadîmden mukāta‘ahânelerinden iken sonradan sipâhîye ra‘iyyet yazılmış ol-
mayup hâric-i defter re‘âyâ oğullarından emr-i pâdişâhî ile mukāta‘ahânelerine 
yazılmayup defter-i cedîdde mukayyed sipâhî ra‘iyyeti oğlu iken ber-mûceb-i 
şer‘ u kānûn müstahıkk olmadan kadı ma‘rifetinsiz rüsûm ve cerîme deyü zikr 
olan mikdâr akçasın almışlar ise hüküm edüp müteveccih olanlardan bî-kusûr 
alıverüp tekrâr kapuma şikâyete gelmelü eylemeyesin şöyle ki defter-i cedîdde 
iki cânibe mukayyed ise akdemiyle amel edesiz mukāta‘ahânelerinden olduğu 
takdîrce dahi hilâf-ı şer‘ alınan akçasın alıveresiz hîn-i teftîşde tezvîrden ve 
telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın ve kazıyyede 
medhali olmayanı dahl etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmuş ka-
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zıyyeyi ibkā ve mukarrer kılasın memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 24 Zilhicce sene 954.

Tarhaniyat kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ kapuma mektûb gönderüp nefs-i Tarhaniyat’da defe‘âtle müslimân-
larun evlerinde esbâbları sirka olunup kim idüğü zâhir olmayup İlyas nâm 
kimesnenin evinde gece ile sirka olunan esbâbdan bir kıt‘a kaliçe Receb nâm 
kimesnenin yedinde bulunup şer‘le mülkü idüğü sâbit olup mezbûr Receb’i 
meclis-i şer‘a ihzâr edüp kimden aldun denildikde Kebe Hızır oğlu nâm şa-
hısdan aldım deyücek şahs-ı mezbûr inkâr edüp mezbûrdan alduğuna Receb-i 
mezbûr ikāmet-i beyyine içün mühlet-i şer‘î taleb edüp üç gün müddet-i müh-
let tamâm olup murâfa‘aya gelmeyüp gaybet etdüğü ecilden mütezallim olan 
taleb-i İlyas ile hüsn-i hâl arz olundu deyü bildirmişsin, imdi buyurdum ki 
hükm-i şerîfim vardukda bu kazıyye mukaddemâ bir def‘a şer‘le sorulup fasl 
olunmamış ise husamâyı berâber edüp hak üzere teftîş edüp ehl-i fesâd sipâhî 
tâifesinden olup veya medyûn âmil ise ba‘de’s-sübût yarar kefîllere verüp 
kapuma arz eyleyesiz ve illâ şer‘le lâzım geleni yerine koyasın, hîn-i teftîşde 
tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp ve kazıyyede medhali ol-
mayanı dahl etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmuş kazıyyeyi ibkā ve 
mukarrer kılasın, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma 
arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 25 Zilhicce sene 954.

[s. 210]

Manisa ve Nevâhî-i Bergama kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ (?) Mahmud ve Ramazan nâm kimesneler kapuma gelüp Menteşelü 
cemâ‘ati demekle ma‘rûf  mukāta‘ahânelerinden olup eyle olsa cerîmeye müs-
tahıkk olduğumuzda âmiller kānûn üzere cerîmelerümüz aldukdan sonra emîn 
dahi gelüp kānûndan ziyâde tekrâr ziyâde akçalarımız alup te‘addî ederler 
hayfdır deyü bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda göresin 
bunlarun kānûn üzere ve istihkāklarına göre cerîmeleri bir def‘a alındukdan 
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sonra tekrâr taleb olunduğu vâkı‘ ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn 
tekrâr nesnelerin aldırmayasız alınmış ise müteveccih olanlardan alıverüp 
memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle 
bilesiz deyü.

Tahrîren fî 25 Zilhicce sene 954.

Manisa ve Nevâhî-i Bergama kadılarına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Mahmud ve Ramazan nâm kimesneler kapuma gelüp Menteşelü de-
mekle ma‘rûf  mukāta‘ahânelerinden olup eyle olsa emîn ve kâtib ve havâle 
ve âmiller bir nice nefer atlularla zulmen üzerimüze konup râyegân yem ve 
yemek buldurup ve iki koyuna bir akça resm-i ganem aldukdan sonra emîn ve 
kâtib ve âmil ve hıdmetkâr akçası deyü ziyâde akçalarımız alup ve kara hakkın 
on iki almayup on üç on dört on beş taleb edüp ve dört beş ve dahi ziyâde 
kimesnenin koyunları ancak bir sürüye mütehammil olup bir ağılda iken her 
koyunu olanın tamâm bir sürü hakkın isteyüp ve kānûn üzere cerîmelerimiz 
âmil aldıkdan sonra emîn dahi gelüp tekrâr ziyâde akçamız alup envâ‘-i zu-
lümler ve te‘addîler ederler deyü bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim 
vardukda göresin kazıyye dedükleri gibi ise men‘ u def‘ edüp bunlardan zikr 
olan husûslarda hilâf-ı şer‘ u kānûn ziyâde aldurmayup nesneleri alınmış ise 
alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyle-
yesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 25 Zilhicce sene 954.

[s. 211]

Gördüs kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Bali ve Hüseyin ve Eymirşah nâm kimesneler kapuma gelüp Eyne 
demekle ma‘rûf  karyede sâkin mukāta‘ahânelerinden olup eyle olsa emîn 
ve kâtib ve âmiller bir senede üç dört def‘a üzerimize konup râyegân yem ve 
yemek buldurup ve dutup kadı ma‘rifetinsiz hasb edüp ve akçalarımız alup zu-
lümler ve te‘addîler ederler hayfdır deyü bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfim vardukda göresin kazıyye mezbûrların dedükleri [gibi ise] men‘ u def‘ 
edüp bunlara hilâf-ı şer‘ u kānûn dahl ve te‘addî etdirmeyüp ve nesnelerin 
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aldırmayasız alınmış ise alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 25 Zilhicce sene 954.

Müteferrikalardan ticâret hıdmetinde olan gulâm-ı sultânî Ali’ye tezkire yazıla ki

Havâss-ı hümâyûnumdan Karahisarısâhib’e tâbi‘ Kazlugölü yöresi bahâsın-
dan İstanbul kadısı hüccetleri mûcebince mahrûse-i mezbûrda sâkin Hızır bin 
Abdullah zimmetinde sene 954 Cumâde’l-ûlâsının dördünde altı ay va‘de ile 
on iki bin yedi yüz yedi akça ve Hasan bin Abdullah nâm kimesnenin üze-
rinde dahi târîh-i mezbûrdan ol mikdâr va‘de ile on bin beş akça olmağın 
sana hükm-i şerîf  gönderilüp zikr olan akçaları va‘delerinde kadı ma‘rifetiyle 
medyûnlardan kabz edüp ba‘dehû on a‘lâ döşeme çatma ve on dâne evsat dö-
şeme çatma alup bahâlariçün veresin, bunda geldüğünde seninle hesâb oluna 
deyü emr olunmuşdu eyle olsa zikr olan bâkīlerün ba‘zı anda alınan esbâb 
kitâbeti hıdmetinde olan Çavuş Hızır’ın sene 953 Zilka‘desinin on dokuzun-
dan sene 954 Zilhiccesinin gāyetine değin yevmî on akça mevâcibiçün hesâb 
olunup mâ‘adâsı sana teslîm yazılmışdı va‘desinde hükm-i sâbık mûcebince 
kadı ma‘rifetiyle bi’t-tamâm alasın bir akça bâkī komayasız ve zikr olan çatma 
kaftanları ve anlardan gayrı, anların benek dahi kaftanlar almağa kābil ise alup 
ve sâbıkā emr olunan mikdâr mermerşâhî dülbendleri dahi bulup ve anlardan 
gayrı sad-müretteb ve hamsin dülbendlerden on ve on beş dâne alup gelesiz 
veya âdeminle veya varan kul ile gönderesiz, sahh.

Tahrîren fî 25 Zilhicce sene 954.

Tafsîl

Bu terekeden gayrı âdet üzere ba‘zı tereke ve gayrı esbâb lâzım olmuşdur deyü 
hüküm yazılup defter gönderildi aynı budur ki zikr olunur, fî m[ezbûr]

Be-cihet-i cebehane-i âmire ve ıstabl-ı ma‘mûre

Âyineler içün yüz doksan altı aded pirinç toka gönderilen numûneye göre

Altun yalduzlu bin aded büyük yenseri ve bin aded küçük yenseri gönderilen 
numûneye göre
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Giyimler içün kırk beş aded büyük pirinç toka ve yüz aded küçük pirinç toka 
ve otuz aded pirinç düğme, gönderilen numûneye göre

Bin aded bakır gönlek zırh, gönderilen numûneye göre

Bakırdan sağrı, elli aded büyük ve elli aded küçük, gönderilen numûneye göre

Toğulgalar içün seksen aded çarköşe yenseri bakırdan, gönderilen numûneye 
göre

Sorguç kuburlar içün seksen aded demür toka, gönderilen numûneye göre

Develer içün otuz kıt‘a şereke

Katırlar içün on kıt‘a şereke

On iki yapuk, a‘lâ beş, evsat dört, ednâ üç

Büyük ahır içün bir çift meşk, koğalarıyla

Küfeler alına, yüz kıta

Bulgari ki, bir çift alına

Eyer kolanı, iki deste

Taş tur, yüz kıta

Kolan demürü, iki deste

Tanbur kolanı demürü, bir deste

Her birisi gönderilen numûneye göre alına deyü yazıldı.

[s. 212]

Manisa kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ [silik] nâm kimesne kapuma gelüp abâ an-cedd sâdâtdan olup kadîm-
den berât-ı şâhî ile cihâta mutasarrıf  iken mukāta‘ahâneleri emîni ve âmil-
leri benden şer‘a ve kānûna ve deftere ve elimde olan temessüklere muhâlif  
cürm-i cinâyet ve sâir rüsûm ve bâd-ı hevâ taleb edüp te‘addî ederler hayfdır 
deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda onat vechile hak 
üzere teftîş edüp ve bunun elinde olan temessüklerine nazar eyleyüp göresin, 
fi’l-vâki‘ mezkûr sâdâtdan olup ve eben an-ceddin cihete mutasarrıflar ise ki 
kadîm mukāta‘ahânelerinden iken müteseyyid ve sonradan bir tarikle ehl-i 
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berât olmuş olmaya mukāta‘ahânelerim zâbitlerin men‘ u def‘ edüp bundan 
hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter nesne taleb etdirmeyesiz alınmış ise 
müteveccih olanlardan alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 25 Zilhicce sene 954.

Mahmud Çavuş’a tezkire yazıla ki

Hâliyâ ol cânibde tîmârlarımız âmili olan Resul gelüp bundan akdem âmil-i 
mezbûr hâslarımız terekesiyle bir oğlan alup sonradan Ece nâm kimesneye bir 
ev mukābelesinde verüp ba‘dehû eve müstahıkk çıkup mezbûr Ece emr-i şerîfle 
oğlanı buna vermek sadedinde iken alup kaçup şimdi gelüp oğlanı satdım deyü 
te‘allül edermiş, imdi bunları meclis-i şer‘a iledüp kadı ma‘rifetiyle hakkın alı-
veresiz ve mezbûr Ece’nin kayını Bozacı nâm imâm kazıyyede medhali yoğken 
dahl edermiş anı dahi emr-i şerîfle men‘ edüp kazıyyede medhali yoğiken dahl 
etdirmeyesiz memnû‘ olmaz ise arz edesiz.

Tahrîren fî 25 Zilhicce sene 954.

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Kurmeşe oğlu Mustafa nâm kimesne gelüp bundan akdem öşr-i gallât 
ve harâc-ı bağât mukāta‘asına âmil olduğum zamânda cümle makbûzatım 
ve yemliğim alınmış iken benden defterdâriyye taleb eder hayfdır dedi imdi 
göresin bunun zamânın cümle makbûzatı ve yemliği alınmış ise ki kıstü’l-yevm 
vermemiş ola men‘ u def‘ edüp rüsûm-ı defterdâriyye taleb etdirmeyesiz alın-
mış ise müteveccih olan yerlerden alıveresiz.

Tahrîren fî 27 Zilhicce sene 954.

[s. 213]

Manisa kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ taht-ı kazânda vâki‘ olan çayırlarun kurutmasının zamânı olmuşdur 
deyü i‘lâm olunmağın buyurdum ki hükm-i şerîfimle [ ] vardukda göresin 
kurutmasının zamânı içinde olan yörük tâifesi ve gayrın sarup onat vechile ku-
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rutdurup kimesneye zarar u ziyân etdirmeyesiz, eslemeyenleri seğidüp ziyâde 
şirret ve temerrüd edenleri isimleri ve resimleriyle yazup kapuma arz eyleyesiz 
şöyle bilesiz.

Tahrîren fî 25 Zilhicce sene 954.

Vech-i mezbûr bir hüküm Tarhaniyat kadısına yazıla

Vech-i mezbûr üzere bir hüküm dahi Ilıca kadısına yazıla

Gördük kadısına hüküm

Hâliyâ Musa nâm kimesne kapuma gelüp [ ] yıldan berü [ ] nâm oğlum 
gāib ve nâ-bedîd olmuşdu ve [ ] yıldır ki hâtûnum fevt olup bende rızık ve 
esbâbı kalmamış iken mâl-ı gāib âmilleri avretinden mezkûr gāib oğluna irsle 
nesne intikāl eylemişdir deyü bana dahl ve te‘addî ederler hayfdır deyü bildirdi, 
imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda göresin fi’l-vâki‘ bunun avretinden 
gāib oğluna nesne intikāl eylememiş ise âmilleri men‘ u def‘ edüp bundan hilâf-ı 
şer‘ u kānûn nesne taleb etdirmeyesiz almışlar ise alıverüp memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 26 Zilhicce sene 954.

Sart kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Ahmed nâm kimesne kapuma gelüp şöyle arzuhâl eyledi ki mezbûr def-
ter-i cedîdde ve kanide55 Manisa kazâsına mukayyed mukāta‘ahânelerimden 
olup rüsûm-ı âdiyesin mâ-tekaddemden olugelen kānûn-ı kadîm üzere defter-i 
hâkānî mûcebince mukāta‘ahânelerim zâbitlerine ve avârızların Manisa kadı-
sına verdiklerinden sonra sancak subaşıları ve toprak sipâhîleri evvelden olu-
gelmişe ve defter ve emr-i pâdişâhîye muhâlif  tekrâr rüsûm ve nâibler ve köy 
kethudâları avârız ve azeb taleb edüp te‘addî ederlermiş, imdi buyurdum ki 
hükm-i şerîfim vardukda göresin kazıyye mezbûrun dedüğü gibi ise men‘ u def‘ 
edüp bundan evvelden olugelen kānûn-ı kadîm ve emr-i pâdişâhîye muhâlif  
ve mugāyir-i defter tekrâr rüsûm ve avârız ve azeb taleb etdirmeyesiz, almışlar 
ise alıveresiz şöyle ki mezkûr avârız îcâb eder ra‘iyyet yerleri dutar ise yerlerine 

55 “ defter-i cedîdde ve kanide …” ibaresinin doğrusu “defter-i cedîd-i hâkānîde” olmalıdır.
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göre avârızların aldırasız memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup 
kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 27 Zilhicce sene 954.

Alaşehir kadısına vech-i mezbûr üzere Pir Ahmed ve Hacı ve Hasan ve Yusuf  
ve Şahkulu ve Süleyman ve Bahşayış nâm kimesnelere bir hüküm yazıla ki.

[s. 214]

Tarhala (?) kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Hüseyin nâm kimesne kapuma gelüp hâssa İldelik ellicilerinden olup 
eyle olsa âmil olan Sultânşah, oğlun, Kaya nâm şahsın bir avretine fi‘l-i şenî‘ 
eylemiş, bul deyü üzerine nesne sâbit olmadan kadı ma‘rifetinsiz dört yüz alt-
mış akçam alup zulm eyledi oğlum elân bundadır ve emîn ve âmiller bir nice 
nefer altularla gelüp zulmen üzerime konup râyegân yem ve yemek buldurup 
ve kadı ma‘rifetinsiz hasb ve let edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn akçam alup zulümler 
ederler deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda hak üzere 
teftîş edüp göresin fi’l-vâki‘ âmil-i mezbûr bunun oğlunun üzerine şer‘le nesne 
sâbit olup müstahıkk olmadan ol mikdâr akçasın almış ise alıverüp ve zulmen 
üzerine kondurmayasın ve râyegân nesnesin aldırmayasız ve te‘addî etdirme-
yesiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz 
şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 27 Zilhicce sene 954.

Tarhala kadısına tezkire yazıla ki

Mukāta‘ahâneleri pârelerinden Ortapare’ye tahvîl-i sâbıkda âmil olan Ali 
Bali gelüp havâlem Ca‘fer niyâbet cem‘ine geldikde kefîllerümden ve kendü 
rızkımdan ve şerîkim rızkından yirmi bin sekiz yüz yirmi yedi akça tahsîl edüp 
yirmi bin akçası deynime mahsûb olunmamış deyü sûret-i sicill ibrâz edüp 
bunda muvâcehe olduklarında, mezbûr Ca‘fer, benüm mübâşeretimle tahsîl 
olunan akçaları emîn olan Davud Çavuş meclis-i şer‘de elümden alup bana 
zabt etdirmeyüp ve kîsesin dahi mühürletmeyüp ben mültezimim deyü kendüsi 
zabt ederdi deyü cevâb edüp ve Hacı İlyas ve İvaz ve Mehmed ve Mustafa 

M E T I N 467

www.tuba.gov.tr



kethudâ ve Süleyman nâm kimesneler dahi mezbûr Ca‘fer’ün takrîrine muvâ-
fık haber verdikleri ecilden anda gönderildi, varduklarında bu bâbda ihzâr-ı 
husamâ kılup hak üzere teftîş eyleyüp husûs-ı mezkûr her ne vechile sâbit ve 
zâhir olur ise mufassal arz eyleyesiz, hîn-i teftîşde hak üzere olup kimesneye 
meyl ü mehâbâ etmeyesin.

Tahrîren fî 28 Zilhicce sene 954.

Sâbıkā Karacalar kâtibi olan Abdullah’a tezkire yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda Mustafa Çavuş’un zimemde hayli bâkīleri olup tahsîl eyle-
mek içün senin dahi üzerine lâzım olmağın gerekdir ki mevlânâ kadı ve emîn-i 
cedîd Bahşayış zîde mecduhû vech-i münâsib gördükleri üzere tahvîli sâbıkın 
bâkīleri cem‘ine sen dahi bile mübâşir olup bekāyâyı anlar ma‘rifetleriyle tahsîl 
eyleyüp gönderesiz ve illâ te‘allül edecek olursan mâl-ı mîrî senden alınmağla 
konulmayup ve ulûfen kat‘ olunup hakāret ve siyâset olunursun şöyle bilesiz.

Tahrîren fî 28 Zilhicce sene 954.

[s. 215]

Akhisar kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ kapuma mektûb gönderüp öşr-i hubûbât ve harâc-ı bâğāt âmili olan 
Paşayiğit meclis-i şer‘a gelüp işbu Akhisar’ın ve Hâs nâm karyenin ba‘zı bağları 
harâb olmağla çiftlik olup ve ba‘zı dahi mefkūd bağlar olup rüsûm-ı çiftin ve 
harâc-ı bâğātın defteri zâyi‘ olmak ile rüsûm-ı çiftden ve harâc-ı bâğātdan hayli 
mâl-ı mîrî olup bel‘ ve ketm olup urganla ölçülüp dönüm mukarrer olup defter 
bağlanmak içün emr-i şerîf  sadaka olunmak ricâsına arz olunmasın taleb ede-
rin dedüğü sebebden vâkı‘ hâl arz olundu deyü bildirmişsin, imdi buyurdum 
ki hükm-i şerîfim ile vardukda zikr olan bağlarun ve yerlerün üzerlerine varup 
sahîh dönüm urganıyla ehline ölçdürüp her şahsın ne mikdâr dönüm bağı ve 
yeri var ise ale’l-infirâd defter etdirüp ve müseccel olduğuna göre her birinin 
üzerine ber-mûceb-i şer‘-i kavîm ve kānûn-ı kadîm a‘lâ ve evsat ve ednâ i‘ti-
bârınca harâc ve rüsûm vaz‘ edüp tamâm oldukdan sonra defterin bir sûretin 
imzâlayup kapuma gönderesiz ve bir sûretin anda mahkemede sicill-i mahfûza 
eyle zabt etdirüp harâcın ve rüsûmun zabt ve defter etdiresin ve bunlardan 
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gayrı ba‘zı kimesnelerin hâssa yerlerüme ve bağlara ve bağçelere damlar ve 
evler yapup kānûn üzere dam tapusun vermezlermiş, anın gibilerün dahi dam 
tapuların kānûn üzere ummâlin borclariçün aldırasız ve sâbıkā Seydigölü nâm 
karyede Ahmed Seydi zâviyesine şeyh olan, Ferruh harâcları mîriçün alunu-
gelen yerlerün harâclarına dahl eyledikde teftîş olunup nizâ‘ olunan bağlarun 
harâcın mîrî cânibine hüküm olunup hüccetler verilmiş iken mezbûr zâviye 
evkāfı zâbitleri mâni‘ olurlar deyü i‘lâm olundukda, görülmek için hükm-i 
şerîf  verilmişdi mezkûr Ferruh fevt olmuşdur deyü görülmemiş, imdi tahvîl 
târîhinden berü ve elân zâviye evkāfî zâbitleri olanlar ve fevt olanın vârisleri 
her kimler ise getürdüp âmillerle berâber kılup ol hükm-i şerîf  mûcebince teftîş 
edüp ber-mûceb-i şer‘ u kānûn tahvîl târîhimden berü hâssa-i hümâyûnuma 
âid harâcdan ve rüsûmdan ne mikdâr nesne zabt eylemişler ise müteveccih 
olanlardan âmillerün borclariçün zabt ve defter etdiresin, bu husûslarda tezvîr-
den ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın kazıy-
yede medhali olmayanı dahl etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmuş 
kazıyyeyi ibkā ve mukarrer kılup memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi 
yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 27 Zilhicce sene 954.

Yengi nâibine ve anda Turudlu emîni Arslan’a tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda olan hâssa katırların samanı kalmamış deyü i‘lâm olundu, imdi 
harbendebaşı veya yoldaşları vardukda narh-ı cârî üzere bulunan yerden 
kifâyet kadarı saman alıverüp ve sen ki emîn Arslan’sın bahâsiçün lâzım olan 
akçayı zabt etdüğün mâl-ı mîrîden kadıya teslîm edüp ve sen ki nâibsin alup 
kendü elünle sâhiblerine teslîm edesiz kimesnenin bir akça ve bir habbesin 
ketm etdirmeyesiz.

Tahrîren fî 27 Zilhicce sene 954.

[s. 216]

Karacalar (?) kadısına tezkire yazıla ki

İşbu dârende-i tezkire Ali nâm âmil defe‘âtle bu cânibe gelüp zikr olan Karaca-
lar hânelerinin livâ-i Saruhan’da Manisa ve Nif  kadılıklarında ve gayrıda vâki‘ 
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olanlarının beytü’l-mâl ve mal-i gāib ve mâl-ı mefkūd ve yava ve kaçgunların ve 
bâd-ı hevâların baş âmili olan Saruhanlu Ali emîn Mustafa Çavuş yedinde olan 
hükm-i pâdişâhî mûcebince bile mukāta‘aya almışdım, livâ-i mezbûrda ba‘zı 
beytü’l-mâl âmilleri Saruhan bir kalemdir deyü beni dahl etdirmeyüp kendüler 
aldılar deyü bildirdükde, Saruhan âmilleri Karacalar hânelerinin beytü’l-mâl 
ve mâl-ı gāib ve mal-i mefkūdundan ve yavasından ve kaçgunundan ne kadar 
nesne zabt eylemişler ise defteri getürülmek içün hükm-i şerîf  verildükde livâ-i 
mezbûrda Karacalar hânelerinin dutdukları yavanın ve gayrın imzâlu sicill 
sûretlerinin getürmişdi, eyle olsa mezbûr zikr olan mukāta‘ayı baş âmilden 
almağın anda gönderildi mezbûru mezkûr baş âmil ile berâber edüp elinde 
olan defterler mûcebince yavanın ve gayrın bahâsın baş âmil üzerine bâkī kayd 
edüp ve kendüleri emîn muhâsebeye geldikde bu cânibe berâber gönderesiz ki 
her ne lâzım gelür ise görüle.
Tahrîren fî 28 Zilhicce sene 954.

Sındırgı kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ mukāta‘ahâneleri pârelerinden Ortapare mukāta‘asına tahvîl-i ûlâda 
âmil olan Ali Bali südde-i sa‘âdetime gelüp Sındırgı pâresi ibtidâ-i târîhden 
mültezim Emîn Mustafa Çavuş’un ve benüm iltizâmımızda dahi iken rüsûm 
mukābelesinde pay alınup deynime mahsûb olmadı deyü bildirdüğü sebebden 
buyurdum ki, hükm-i şerîfimle mezkûrun havâlesi olan kulum kâtib Hacı var-
dukda zikr olan Sındırgı pâresine tâbi‘ hânelerin sene 955 Zilhiccesinin on ye-
disinden üç yıla değin vâki‘ olan rüsûm-ı ağnâm ve bennak ve bâd-ı hevâların 
ale’l-esâmî mufassal defter edüp imzâlayup bu cânibe gönderesiz ki tedârükü 
ne ise görüle dikkat ve ihtimâm edüp defterden hâric nesne komayasız bir dür-
lü dahi etmeyesin şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 28 Zilhicce sene 954.

Mîrâhûr Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Hâliyâ mehterbaşı ile İstanbul’a gidecek mehterlerden Mehmed’e bir bârgîr 
verüp defterinize kayd edüp edâ-i hıdmet etdikde gerü alasın.
Tahrîren fî 28 Zilhicce sene 954.
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[s. 217]

Tarhala kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda Ortapare’ye âmil olan Ali Bali gelüp tahvîl-i mezkûr 
tamâm olmağa bir ay kadarı zamân kaldıkda ibtidâ-i târîhden altı yıla iltizâm 
eden Davud Çavuş tahvîl-i sâniyeyi sürmek şartıyla bana sekiz bin akça ziyâde 
etdirüp ziyâdeme kefîl versem gerek idi, tahvîl-i cedîdi bana sürdürmeyüp habs 
ve der-zincir eyledikleri sebebden kefîl vermedim şimdi ol sekiz bin akçayı ben-
den taleb ederler deyü bildirdi, imdi mezkûrun havâlesi olan gulâm-ı sultânî 
kâtib Hacı zîde mecduhû mübâşeretiyle ihzâr-ı husamâ kılup hak üzere teftîş 
eyleyüp göresin fi’l-vâki‘ kazıyye mezkûrun dedüğü gibi ise ki sâbit ve zâhir ola, 
zikr olan sekiz bin akçayı bundan taleb etdirmeyüp vukū‘u üzere yazup arz 
eyleyesiz ve bunun tahvîlinde emîn olan Mustafa Çavuş’un ve sâir mübâşirinin 
teftîşleriçün sâbıkā Bozdağ’da mevlânâ Manisa kadısına hükm-i şerîf  verilmiş-
di, dahi görülmeyüp ve ba‘zı ayak âmilleri zimmetlerine lâzım olan rüsûm-ı 
defterdâriyye ve çavuşî ve bevvâbiyyeyi vermekde inâd ederlermiş, imdi 
mezkûr kâtib Hacı mübâşeretiyle ol hükm-i şerîf  mûcebince tahvîlinde emîn 
ve âmil ve sâir mübâşir olanları getürdüp teftîş edüp tahvîlinde ber-mûceb-i 
şer‘ u kānûn zimmetlerine lâzım olanı borciçün tahsîl etdiresin ve tahvîlinde 
ayak âmillerinin her birinin sürdüğü zamânlarının dutdukları mukāta‘aya göre 
rüsûm-ı defterdâriyye ve bevvâbiyye ve çavuşiyyelerin te‘allül etdirmeyüp al-
dırasız, bâkīden ve alımdan kimesnede bir akçasın ve bir habbesin komayup 
bu def‘a kat-ı alâka edüp tekrâr hükm-i şerîf  ve tezkire ve kul varmaya muhtâc 
eylemeyesin.

Tahrîren fî 28 Zilhicce sene 954.

Ticâret hıdmetinde olan müteferrika Ali’ye tezkire yazıla ki

Bundan akdem ba‘zı hâssa sakā meşkleri ve koğaları ve gayrı alınmak içün 
sana defter gönderilmişdi, gelmemeğin tekrâr defter olunup nişânlanup 
gulâm-ı sultânî Mustafa [ ] ile irsâl olundu, vardukda defter mûcebince değer 
bahâlarıyla satun alup münâsib nesneye tahmîl edüp gönderesiz ve her bir ni-
ceye alınur ise defter edüp geldükde hesâblaşasın, ammâ bahâlarında ihtimâm 
edesiz, şöyle ki sâbıkā gönderilen defter sana vâsıl olmamış ise dahi âhar defter 
mûcebince alup gönderesiz.

Tahrîren fî 28 Zilhicce sene 954.

M E T I N 471

www.tuba.gov.tr



Lâzım olan esbâb bunlardır ki zikr olunur

Âmed, an-yed-i Ahmed Çavuş

Meşk, sekiz çift alına

On kıt‘a sakā koğaları

On altı kıt‘a kırba alına

Amede, an-yed-i m[ezbûr]

Beş kıt‘a küçük el koğaları

Amede, an-yed-i m[ezbûr]

İki büyük alına

Ayasuluk kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Mahmud ve Yusuf  ve İvaz ve Veled ve İsa nâm kimesneler kapuma 
[gelüp] mukāta‘ahânelerimden olup rüsûm-ı âdiyelerin mukāta‘a-i mezbûre 
zâbitlerine verdükden sonra sancak subaşıları ve âmilleri ve gayrılar tekrâr 
rüsûm taleb edüp te‘addî ederler deyü bildirdiler, imdi dergâh-ı mu‘allâdan 
verilen hazînem defterleriyle mahfûz olan sûret-i defter-i cedîd-i hâkānîde 
nazar olundukda mezbûrlar havâss-ı hümâyûnumdan mezkûr mukāta‘ahâ-
nelerinden idükleri mestûr ve mukayyed olduklarından buyurdum ki hükm-i 
şerîfim vardukda göresin fi’l-vâki‘ mezbûrlardan sancak subaşıları ve âmiller 
ve gayrılar tekrâr rüsûm taleb eyledükleri vâkı‘ ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ 
u kānûn ve mugāyir-i defter tekrâr rüsûm taleb etdirmeyesiz, alınmış ise alıve-
resiz memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz 
şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 28 Zilhicce sene 954.

[s. 218]

Tarhala (?) kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ ol cânibde vâki‘ olan hâslarım âmillerinden Tur Hâce kapuma gelüp 
Yusuf  nâm hıdmetkârumu bir hıdmete göndermişdim gelürken [silik] Gökçe 
[silik] nâm kimesne yoluna gelüp yanınca olan beş yüz mikdârı mîrî akçayı 
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alup ve kendüyü mecrûh edüp te‘addî eyledi deyü bildirdi, imdi buyurdum ki, 
hükm-i şerîfim ile mezkûr hâslarım emîni kulum Ferruh vardukda bu kazıyye 
mukaddemâ bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmamış ise husamâyı berâber edüp 
hak üzere teftîş edüp göresin, kazıyye arz olunduğu gibi ise ki sâbit ve zâhir 
ola, zâyi‘ olan mâlımı tahsîl etdikden sonra ehl-i fesâdı sipâhî tâifesinden ise 
yarar kefîllere verüp arz eyleyesiz ve illâ şer‘le lâzım geleni yerine koyasın, hîn-i 
teftîşde tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ 
olasın memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz 
şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 28 Zilhicce sene 954.

Lazkiye kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Müşerref  ve Veli nâm kimesler kapuma gelüp Kayı nâm beğlerbeği 
yörükleri cemâ‘atinden olup rüsûm-ı âdiyemiz ve bâd-ı hevâmız mezkûr yö-
rükler zâbitlerine verdüğümüzden sonra Lazkiye cânibinde hâslar emînleri ve 
âmilleri tekrâr rüsûm ve cürm-i cinâyet taleb edüp te‘addî ederler deyü bildir-
di, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda göresin fi’l-vâki‘ mezbûrlar zikr 
olan yörüklerden olup rüsûm-ı âdiye ve cürm ü cinâyetlerin mezbûr yörükler 
zâbitlerine verdüklerinden sonra hâslarım emînleri ve âmilleri tekrâr rüsûm 
taleb edüp te‘addî eyledükleri vâkı‘ ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn ve 
mugāyir-i defter tekrâr nesnelerin aldırmayasız, alınmış ise alıveresiz ammâ 
mezbûrlardan biri cürm-i galîz edüp siyâsete müstahıkk olsa hükm-i kadı lâhık 
oldukdan sonra istihkākına göre yerinde sâhib-i siyâsete haklarından geldirüp 
hârice iletdirmeyesiz ve bedel-i siyâset aldırmayasız bu husûslarda memnû‘ 
olmayını ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz 
deyü.

Tahrîren fî 28 Zilhicce sene 954.

Mîrâhûr Hızır Ağa’ya tezkire yazıla ki

Sarrâclardan Mazun kazâsına na‘l getürmeğe giden Hüseyin’e bir bârgîr ve-
rüp ve defterinize kayd edüp edâ-i hıdmet etdikde gerü alasın.

Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.
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[s. 219]

Karacalar kadısına tezkire yazıla ki

Tahvîl-i ûlâda Karacalar pârelerinden Saruhan pâresine âmil olan Ali gelüp 
tahvîlimde âmil olan Pir Ahmed bana hesâb vermedi ve baş âmil benüm pâ-
reme tâbi‘ Çatak nâm karyede sâkin hânemden dört yüz elli akça cerîme aldı 
[ ] nâm âmil dahi tahvîlimde benüm pârem hânelerinden altmış altı akça 
resm-i arûsâne aldı ve Ali nâm Karacalar hânesinde karzdan üç yüz on altı 
akçam vardır fevt olup üzerinde kalup rızkın vârisleri aldı deyü bildirdi, imdi 
Pir Ahmed ile bunu berâber edüp hesâblaşdırasın tahvîlinde ne mikdâr nesne 
zabt eylemiş ise borciçün tahsîl etdiresin ve mezbûr baş âmilde ve gayrıda 
cerîmeden ve resm-i arûsâneden ve karzdan ne mikdâr hakkı zâhir olur ise anı 
dahi şer‘le ve kānûnla müteveccih olanlardan borciçün tahsîl etdiresin, hîn-i 
teftîşde tezvîrden ve telbîsden hazer edüp kimesneye meyl ü mehâbâ eyleme-
yesin muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup bildiresin.
Tahrîren fî 28 Zilhicce sene 954.

Tarhala kadısına tezkire yazıla ki

Anda hâsların baş âmili olan Tur Hâce gelüp Na‘ldöken âmili Hacı Bayram 
Ali’si tahvîl-i sâbıkdan olan deynin tahvîl-i cedîd mahsûlünden verdi tahvîl-i 
sâbıkın zararına kefîlleri vardır deyü bildirdi, imdi göresin âmil-i mezbûr müf-
lis olup eski tahvîlin deynin tahvîl-i cedîd mahsûlünden vermiş ise ki sâbit [ve] 
zâhir ola müflis olduğu takdîrce tahvîl-i atîk deyni içün tahvîl-i cedîd mahsû-
lünden ne kadar nesne vermiş ise tahvîl-i atîk kefîllerinden tahsîl etdiresin.
Tahrîren fî 28 Zilhicce sene 954.

Akhisar za‘îmine tezkire yazıla ki

Çavuşlar zümresinden Ali’nin sene 954 Zilhiccesinin mevâcibi ki yevmî on 
akça hesâbı üzere müsterekasından gayrı mukarreri iki yüz doksan bir akça 
olur zabt etdüğün mâl-ı mîrîden verüp defterinize kayd edüp vakt-i hesâbda 
gösteresin.
Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.

474 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



Lapseki kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Hüseyin ve Veli ve Hasan ve Zenberek Arab ve Durgud ve Ali ve Memi 
nâm kimesneler kapuma gelüp bundan akdem mukāta‘ahâneleri âmili olan 
Eğin Razamân nâm bizi ardımızdan kefîl yazdırup âmil-i mezkûr gaybet ey-
lemeğin emîn olan Abdi ve havâlesi bizden mâl-ı kefâlet alup zulm eylediler 
ve dahi akça taleb ederler kefâletimiz mukarrer olduğu takdîrce dahi âmil-i 
mezkûrun rızkı vardır anun rızkı var iken bizden mâl-ı kefâlet alınmak ve taleb 
olunmak hayfdır deyü bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda 
bu bâbda husamâyı berâber edüp hak üzere teftîş eyleyüp göresin fi’l-vâki‘ 
âmil-i mezkûr bunları ardlarından kefîl yazdırup ve kefîl oldukları takdîrce 
dahi âmilin rızkı var iken bunlardan mâl-ı kefâlet taleb ederler ise ki şer‘le 
sâbit ola men‘ u def‘ edüp şer‘a ve kānûna muhâlif  nesne aldırmayasız alınmış 
ise alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz 
eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 28 Zilhicce sene 954.

[s. 220]

[silik] kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ anda Dânişmendlü nâm karyem re‘âyâsından Mehmed ve [silik] ve 
Yusuf  nâm kimesneler kapuma gelüp kadîmden davarlarımız yürüyü geldü-
ğü meralarumuzu âmil-i sâbık, Mustafa ve Hüseyin nâm kimesneye tapuya 
vermekle mezbûr Hüseyin zirâ‘at eylemek ister bu bâbda elümüzde hüc-
cetlerümüz dahi vardır deyü bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim 
vardukda bu bâbda husamâyı berâber edüp hak üzere teftîş eyleyüp göresin, 
münâza‘atün-fîhâ olan yerler bunun mer‘aları olup kadîmden zirâ‘at ve hırâset 
olunugelmiş yerlerden değil ise ellerinde olan hüccet-i şer‘iyyeleri mûcebince 
mer‘alığa hüküm edüp mezkûr Hüseyin’e zirâ‘at etdirmeyesiz ve âmili verdüğü 
tapusun alıveresiz, memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma 
arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.
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Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Uncuboz nâm köyden Ali nâm kimesne gelüp değirmenim kurbunda 
bir mikdâr ormanlığı Durmuş nâm kimesne sâbıkā âmilden altmış akça tapuy-
la mukāta‘aya almışdı, benüm değirmenim örüsü gibidir, yüz akça tapuya ile 
kabûl ederin deyü bildirdi, imdi husamâyı berâber edüp göresin, ol yer tapuya 
verilelü on yıl ve dahi ziyâde olmayup ve tapuya alan kimesne üzerine emlâk 
ihdâs etmeyüp gabn-ı fâhiş ile eksüğe tapuya verilüp elân evvelki hâli üzere 
olup ve bunun verdüğünden ziyâde ile kabûl eder kimesne yoğsa buna verdi-
rüp tasarruf  etdiresin.
Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.

Nif  za‘îmi Arslan’a tezkire yazıla ki

Hâliyâ ehl-i fesâd teftîşiçün fahrü’l-emâcid Çavuşbaşı Sinan Ağa zîde mec-
duhû gönderildi, varduklarında bu bâbda gereği gibi mu‘âvenet ve müzâheret 
edüp ihmâl ü müsâhale eylemeyesin, şöyle ki mücrim olup cerîmeye müstahıkk 
olanları ma‘rifet-i kadı ile âmile cerîmesin alıveresiz ve siyâsete müstahıkk 
olanları kadılar der-i devlete arz edeler, bu bâbda mukayyed olasın, mu‘âteb 
olursun gāfil olmayasız.
Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.

Akhisar kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Hacı Gökçe ve Paşa Yiğit ve Pir Ahmed nâm kimesneler gelüp tahvîl-i 
sâbıkda öşr-i gallât ve harâc-ı bâğāt âmili olan İbrahim ve Hasan’a sâbıkā kefîl 
olmuşduk, bizüm ile kefîl olanlardan Kurmeşe oğlu Mustafa’i za‘îm Hüseyin 
dutup mal-i kefâlet taleb eyledikde karındaşı Kara Ali mezkûr Mustafa’i incit-
me kefîller dahi lâzım değil ben cümle zarara kefîl[im] dedikde sebt-i sicill ol-
muşdur deyü bildirdiler, imdi göresin kazıyye arz olunduğu gibi ise cümle mâl-ı 
kefâleti mezkûr Kara Ali’den tahsîl etdiresin sâir kefîllere müte‘ârız olmayasız.
Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.
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[s. 221]

Ayasuluk kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ tahvîl-i ûlâda Dânişmendlü âmili olan Mehmed kapuma gelüp sâbıkā 
tapuya müstahıkk olan yerlerden ba‘zın karye halkı ve gayrılar fuzûlî ve bilâ-te-
messük tasarruf  edüp kānûn üzere tapuya verilmek taleb olundukda tahvîl-i 
sâbıkda âmilden aldık derler ve ba‘zı yerleri sâbıkā âmil olan gabn-i fâhişle 
eksüğe tapuya vermişdir hâliyâ onun on bir ve dahi ziyâde ile kabûl eder ki-
mesneler vardır ve âmil-i sâbık Mustafa, oğluna bir mikdâr yer alıvermişdi fevt 
olup evlâd-ı zükûru kalmadı ve hâslarun yavasına ve kaçgununa ve beytü’l-mâl 
ve mâl-ı gāib ve mâl-ı mefkūduna sancak subaşıları ve alaybeği âdemleri ve 
gayrılar dahl ederler deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle emîn 
olan kulum [ ] vardukda göresin zikr olan yerleri tasarruf  edenler fuzûlî ve 
bilâ-temessük tasarruf  edüp ve cevâb-ı şer‘îleri ve kānûnîleri yoğsa kānûn üzere 
tapuya verdiresin ve sâbıkā tapuya verilen yerleri tapuya alınalu on yıl ve dahi 
ziyâde olup ve tapuya alanlar üzerlerine emlâk [ihdâs] etmeyüp aynı kalmış ise 
ve muvâza‘a ile eksüğe tapuya verilüp elân evvelki hâli üzere olup onun on bir 
ve dahi ziyâde ile kabûl eder kimesneler var ise ziyâde ile tâlib olanlara tapuya 
verdiresin, ziyâdesin âmil-i cedîdin borciçün zabt etdiresin ve âmil-i mezbûrun 
oğlunun evlâd-ı zükûru kalmayup babasının alıverdüğü yerleri kānûn üzere 
ziyâde ile tâlibine tapuya verdüresin ve mezkûr hâsların beytü’l-mâl ve mâl-ı 
gāib ve mâl-ı mefkūduna ve yavasına ve kaçgununa sancak âmillerin ve gay-
rıların ve gayrıyı hilâf-ı defter ve kānûn dahl etdirmeyüp vâki‘ olanın âmilin 
borciçün zabt ve defter etdiresin şöyle ki tahvîl ve târîhinden berü nesne almış-
lar ise alıverüp memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz 
eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ Ilgun korusu âmili olan Resul gelüp mezkûr koruda ba‘zı kimesne-
ler davarlarının kānûn üzere resimleri taleb olundukda sâbıkā âmillerden 
ber-vech-i maktû‘ aldık deyü inâd edüp vermezler deyü bildirdi, imdi emîn 
olan Mahmud Çavuş mübâşeretiyle koruda olan tavâyifin davarların saydırup 
kānûn üzere resimlerin aldırasız, sâbıkā âmillerden maktû‘ aldık dedüklerine 
amel etmeyesin.
Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.
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Birgi kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ anda havâle gönderilen Ali va‘desinden tecâvüz eylemeğin yerine işbu 
dârende-i tezkire gulâm-ı sultânî Piri nasb olunup gönderildi, vardukda elinde 
olan mufassal hükm-i şerîfî alup anın mûcebince havâlelik hıdmetin mezkûr 
Piri’ye etdiresin ve tahvîl-i atîkin ve sene-i ûlânın bekāyâ defterleri andadır, 
her kimlerde ise alup zikr olan defter mûcebince müteveccih olanlardan sene 
955 Muharreminin gāyetine değin mezbûra tahsîl etdiresin kimesnede bir akça 
bâkī komayup ve târîh-i mezbûrdan tecâvüz etdirmeyesiz, âciz olan medyûnla-
rı kayd u bend ile gönderesiz.

Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.

[s. 222]

Birgi kadısına tezkire yazıla ki

Anda olan hâslar sene 953 Zilhiccesinin on yedisinden üç yıla elân za‘îm olan 
gulâm-ı sultânî Mehmed üzerinde beş yüz on bin akçada iken çaşnigîrlerden 
Mahmud yirmi bin akça ziyâde eylemişdi, eyle olsa mezbûrun verdüğü kefîller 
müflisdir ve sâbıkā nâibden gelen arzı kendüsü peydâ eylemişdir deyü i‘lâm 
olunup hâliyâ gulâm-ı mezkûr cânibinden Sipâhî Hüseyin, mezkûr Mehmed 
cânibinden, ol yirmi bin akçayı kabûl edüp varup yirmi bin akçalık kefîller 
vereyin dedi, gulâm-ı sultânî Piri vardukda yirmi bin akçanın zararına yarar 
ve mâldâr yerlü ve yurdlu tezkiyelü kefîllerin alup sebt-i sicill edüp sûretin im-
zâlayup bu cânibe gönderesiz ki mukāta‘a defterine kayd oluna, ammâ alınan 
kefîller tezkiyesiz, müflis ve medyûn ve lâ-mekân ve ardından yazılmış ve âhar 
âmile kefîl olmuş olmaya, ihtimâm edesiz şöyle ki mezkûr Çaşnigîr Mahmud 
dahi ziyâde eder ise kānûn üzere yarar ve mâldâr yerlü ve yurdlu ve tezkiyelü 
kefîllerin alup sebt-i sicill edüp imzâlayup ve imzâlu sicill sûretin gönderesiz, 
kefîller husûsunda ziyâde ihtimâm edesiz ve sâbıkā gelen arz nâibin olmayup 
mezkûr Mahmud peydâ eylemiş ise ki zâhir ola yazup bildiresin, şöyle ki kefîl-
ler müflis ola ma‘lûmunuzdur kadıya lâzım gelür.

Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.

Ve mezbûr Mehmed’in sâbıkā verdüğü kefîller müflisdir derler anı dahi göre-
sin, kefîl oldukları mâla kādir olalar, sahh.
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Uşak kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Karlı ve Piri nâm kimesneler kapuma gelüp mukāta‘ahânelerimden olup 
rüsûm-ı âdiyelerin mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verüp edâ eyledüklerinden 
sonra beğlerbeği ve sancakbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gayrılar tekrâr 
rüsûm taleb edüp te‘addî ederler hayfdır deyü bildirdiler imdi buyurdum ki 
hükm-i şerîfim vardukda göresin fi’l-vâki‘ mezbûrlar mukāta‘ahânelerimden 
olup rüsûm-ı âdiyelerin mukāta‘ahânelerim zâbitlerine verüp edâ eyledükle-
rinden sonra beğlerbeği ve sancakbeği subaşıları ve toprak sipâhîleri ve gay-
rılar tekrâr rüsûm taleb edüp te‘addî eyledükleri vâkı‘ ise men‘ u def‘ edüp 
hilâf-ı şer‘ u kānûn ve mugāyir-i defter dahl etdirmeyüp tekrâr rüsûm taleb 
etdirmeyesiz, bu bâbda nesnelerin almışlar ise alıveresiz memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.

Vech-i mezbûr üzere Uşak kadısına, Yalgım ve İnebeği ve Ahmed ve Üveys ve 
Halil ve Seydi nâm kimesnelere bir hüküm yazıla ki

Vech-i mezbûr üzere Uşak kadısına, Emîn nâm kimesneye bir hüküm yazıla ki

Sart kadısına, Hacı ve Mehmed nâm kimesnelere

Vech-i mezbûr üzere Lazkiye kadısına, Haydar ve Ömer ve Osman nâm ki-
mesnelere

Alaşehir kadısına, Mehmed ve İbrahim nâm kimesnelere

Birgi kadısına, Tursun ve Hasan ve Hüseyin nâm kimesnelere

[s. 223]

Adala nâzırı ve za‘îmi Hacı Ya‘kub’a tezkire yazıla ki

Hâliyâ Tire [ ] kıt‘a kepenek-i hâs olmağın gönderildi, vardukda te’hîr et-
meyüp ol mikdâr eyüce şemsî ve bol kepeneklerden alıverüp ta‘cîlce bu cânibe 
gönderesiz ve her birinin bahâları yirmi beşer ve otuzdan yukaru olmaya şöy-
lece bilesiz ve bahâsiçün lâzım olan akçayı anda olan hâslarımız mahsûlünden 
alasın ve zikr olan hâslarun sene-i ûlâ hesâbın eğer âmilde ve gayrıdadır bir 
akça komayup haklaşdırup bu cânibe gönderesiz, kat-ı alâka edüp sene-i ûlâyı 
sene-i sâniyeye tedâhül etdirmeyesiz bir dürlü dahi etmeyesin.
Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.
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Bu hükmü sâhibleri almadı

Güzelhisar kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Ahmed nâm âmil kapuma gelüp merhûm Sultân Mehmed tâbe serâhâ 
evkāfından [silik] nâm vakıf  karyeyi Süleyman ve gayrı kimesneler mukāta‘aya 
almışdık eyle olsa mezbûrlar zamân-ı mübâşeretlerinde ziyâde akçalar kabz 
edüp deynime mahsûb etdirmeyüp kendüsü ekl ve bel‘ eylemişdir, yerlü yerin-
den teftîş olunup hesâbları görülmesin taleb ederin deyü bildirdi, imdi buyur-
dum ki hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda husamâyı berâber edüp ve yerlü 
yerinden hak üzere teftîş edüp bunun ber-mûceb-i şer‘ u kānûn zâhir olan 
hakkın müteveccih olanlardan alıveresiz, hîn-i teftîşde tezvîrden ve telbîsden 
ve şuhûd-ı zordan hazer edüp hakk-ı sarîha tâbi‘ olasın memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.

Ayasuluk kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Pirce ve Bostan nâm kimesneler kapuma gelüp üç yıldır ki Dânişmendlü 
hâslarında Nefes ve Mehmedî yerleri demekle ma‘rûf  yerler tapuya müstahıkk 
oldukda Mustafa nâm âmilden emîn ma‘rifetiyle bin üç yüz akçaya tapulayup 
elüme hüccet almışdım sonradan mezbûr muvâza‘a ile Seydi nâm kimesneye iki 
bin akçaya satup eline hüccet verüp ba‘dehû mezbûr Seydi benüm tasarrufuma 
mâni‘ oldukda ber-vech-i sulh âmile iki yüz elli akça dahi vermişdim, hâliyâ 
mezkûr Seydi gerü tasarrufuma mâni‘ olur hayfdır deyü bildirdi, imdi buyurdum 
ki hükm-i şerîfim vardukda göresin mezbûr zikr olan yerleri hakk-ı karârı tapuya 
alup gabn-ı fâhiş ve muvâza‘a ile eksüğe verilmiş yerlerden değil ise mezkûr Sey-
di’yi men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn dahl etdirmeyesiz memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.

[s. 224]

Bursa kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Kulfal ve Tur Ali ve Mahmud ve Fazlullah nâm kimesneler kapuma 
gelüp şöyle arzuhâl eylediler ki, Güzelhisar yağhânesine âmil olan Pir Veli’nin 
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zararına kefîlleri olup uhdesinde olan mâl-ı mîrî tahsîl olunmak sadedinde iken 
yirmi bin mikdârı mâl-ı mîrîyi tahsîl edüp alup gitdi, eyle olsa hâliyâ nefs-i 
mezbûrda Mücellidin mahallesinde mütemekkindir varup mezkûr âmil ile 
haklaşmak taleb ederüz deyü bildirdiler, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim 
vardukda göresin kazıyye arz olunduğu gibi ise mezkûr Pir Veli’yi bunlar ile 
haklaşdırup şöyle ki, şer‘-i [şerîf] mûcebince berâber gönderilmek lazım gelür-
se gönderesiz ki varup yerinde hesâblaşalar şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.

Nevâhî-i Bergama kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ Osman kethudâ nâm kimesne kapuma gelüp şöyle arzuhâl eyledi ki, Pir 
Ahmed ve Kurd Ali nâm kimesneler ile ber-vech-i iştirâk Yanık Ağıl nâm hâssa 
koruyu iki bin akçaya almışdık hâliyâ zikr olan korunun akçasın baş âmil olan 
Hızır Bali benden bi’t-tamâm alup mezbûrân Pir Ahmed ve Kurd Ali verme-
diler mezbûrlardan hisselü hisselerin alınmasın taleb ederin deyü bildirdi, imdi 
buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda göresin kazıyye mezbûrun dedüğü gibi 
ise şerîklerinden buna âid olan hakkın alıveresiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.

Manisa kadısına tezkire yazıla ki

Hâliyâ şehrin mukāta‘ahânelerinin rüsûm ve bâd-ı hevâsın tahsîl eylemek içün 
gulâm-ı sultânî Hüseyin Çavuş mübâşir ta‘yîn olundu, mukāta‘a-i mezbûr 
âmilleri mezkûr Hüseyin Çavuş ma‘rifetinsiz iş etmeyüp ve bir akça kendüler 
kabz etmeyüp mîrîye âid ve râci‘ olan mâlı mezbûra zabt etdiresin ki cem‘ 
olunup hızâne-i âmireme teslîm eyleye ve mukāta‘ahânelerinden olan eşhâsın 
rüsûm ve bâd-ı hevâların ve gayra Manisa za‘îmin dahl etdirmeyüp mezkûr 
çavuşa zabt ve defter etdiresin.
Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.

Tire Za‘îmi Sa‘di’ye tezkire yazıla ki

Bundan akdem Kasım Ağa’nın anda tîmârlarına dahl olunmaya deyü hükm-i 
şerîfim verilmişdi hâliyâ şöyle i‘lâm olundu ki müşârünileyhin bir iki ra‘iy-
yetlerin dutup habs eylemişsin münâsib değildir, imdi göresin ol kimesneler 
ber-mûceb-i şer‘ u kānûn cerîmeye müstahıkk ise ma‘rifet-i kadıyla yerinde 
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salb edüp ve akçaların almayasın ve eğer cerîmeye müstahıkk olur ise dahi bir 
akçaların almayup mûmâileyhin âdemlerine teslîm eyleyesiz inâd u muhâlefet 
etmeyesin ve illâ eyü olmaz şöyle bilesiz.

Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.

[s. 225]

Ayasuluk kadısına hüküm yazıla ki

Sâbıkā Hüseyin nâm kimesne kapuma gelüp bundan akdem Dânişmendlü 
nâm hâssa [karye] sınurunda yer tasarruf  edenlerden Hasan fevt olup evlâd-ı 
zükûru kalmayup yerleri tapuya müstahıkk oldukda beş yüz akça hakk-ı karâ-
rına tapuya alup dâiresine hendek kesüp ve kökün çıkarup tasarruf  ederken 
Yusuf  nâm kimesne üç yüz akça ziyâde edüp elümden aldı ve mezkûr hâslarda 
Ömer yeri demekle ma‘rûf  yerler tapuya müstahıkk olmağın Mehmed nâm 
kimesne gabn-ı fâhiş ile üç yüz elli akçaya aldı ben üç yüz akça ziyâde ile 
kabûl ederin deyü bildirdükde, ber-mûceb-i şer‘ u kānûn görülmek üzre eline 
hükm-i şerîfim verilmişdi hâliyâ mezkûr Yusuf  dahi kapuma gelüp ben hâs 
ra‘iyyetim mezkûr Hasan hâric ra‘iyyetdir ve hem ol yerin dâiresine hendek 
kesmemişdir deyüp ve mezkûr Mehmed dahi gelüp arzuhâl edüp zikr olan 
yerleri ben üç yıldır tapuya aldım çayır yerlerin zirâ‘ate kābil eyledim, verdüğü 
tapu ile kabûl ederin deyü bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda 
göresin mezkûr Yusuf ’un dedüğü yerler tapuya verilelü on yıl ve dahi ziyâde 
olmayup gabn-ı fâhiş ile eksüğe verilüp elân evvelki hâli üzere olup bunun 
dedüğü tapudan ziyâde ile kabûl eder olmayup ve mezkûr Hüseyin hâric 
ra‘iyyet ise il verdüğü tapu ile buna tapuya veresin ve mezkûr Mehmed dahi 
zikr olunan Ömer yerlerin tapuya alalu üç yıl olup ve zirâ‘ate kābil olmayan 
yerlerin zirâ‘ate kābil edüp ve mezkûr Hüseyin hâric ra‘iyyet ise verdüğü tapu 
ile buna veresin, hîn-i teftîşde ilâ-âhirih şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 29 Zilhicce sene 954.

Bergama kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ nefs-i mezbûrede sâkin harâcgüzâr zimmîlerün papası olan Ergiros 
ba‘zı zimmîlerle südde-i sa‘âdetime gelüp arzuhâl edüp Parmak Baturan de-
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mekle ma‘rûf  kilisemiz harâba müşrif  olup vaz‘-ı sâbık üzere ta‘mîr eylemek 
istedikde za‘îm olan kulum ve ba‘zı kimesneler mâni‘ olurlar ve za‘îm-i mezbûr 
ve âmillerin ve asesler ve gayrılar kiliselerimizin kandillerin kırup ve kapusun 
bozup ve mumların alup te‘addî ederler, bâ-vücûd bu bâbda dergâh-ı mu‘al-
lâdan hükm-i şerîf  dahi verilmişdir deyü ibrâz eylediklerinde nazar olunup 
mazmûn-ı münîfinde zikr olan kilise ma‘mûlün-bih kilise olup harâba müşrif  
olup meremmete muhtâc ise vaz‘-ı aslîsi üzere meremmet eylemek istedükle-
rinde mâni‘ olurlar ise men‘ edüp şer‘-i şerîf  mûcebince meremmet etdirüp 
hilâf-ı şer‘-i şerîf  kimesneye dahl etdirmeyesiz ve kiliselerinin kandillerin kırup 
ve kapuların bozup ve mumların alup te‘addî ederlermiş anı dahi göresin vâkı‘ 
ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘-i şerîf  kimesneye iş etdirmeyesiz tekrâr kapu-
ma şikâyete gelmelü etmeyesin deyü emr olunduğu sebebden buyurdum ki, 
hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda ol hükm-i pâdişâhî mûcebince amel edüp 
kiliselerinin vaz‘-ı aslîsi üzere meremmetine ve kandillerine ve kapularına ve 
mumlarına za‘îm olan kulumu ve âmilleri ve gayrıyı şer‘-i şerîfe ve hükm-i 
pâdişâhîye muhâlif  dahl ve te‘addî etdirmeyesiz, eslemeyenleri seğidüp ziyâde 
inâd ü temerrüd edenleri isimleri ve resimleriyle yazup kapuma arz eyleyesiz 
şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 4 Muharremü’l-harâm sene 955.

[s. 226]

[ ] dergâh-ı mu‘allâma gelüp harâcı ve resm-i küpü mîriçün zabt olunan 
bağlardan bir mikdâr bağı Beylik Hızır nâm kimesneden beş bin akçaya satun 
alup üç binin mezbûr Hızır’a ve iki binin zevcesine verüp on iki yıl tasarruf  
eyledüğümden sonra mezbûr Hızır fevt olup ve fevt olalı üç yıl mikdâr vardır 
mezbûre zikr olan bağın nısfı benümdür deyü müteveffâ-yı mezbûrun fevtinden 
mukaddem ve sonradan da‘vâ ve taleb eylememiş iken şimdiki hâlde mezbûre 
bağın nısfı benümdür deyü da‘vâ [e]düp tasarrufuma mâni‘ olur hayfdır bu 
bâbda elümde fetvâlarım dahi vardır deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfim vardukda bu bâbda ihzâr-ı husamâ kılup bir def‘a şer‘le sorulup fasl 
olunmamış ise hak üzere teftîş eyleyüp ve bu husûsda olan fetevâ-yı şer‘iyye-
lerine nazar eyleyüp göresin kazıyye arz olunduğu gibi olup mezbûre bunun 
târîh-i mezkûrdan berü tasarrufunda olan bağa şer‘-i şerîfe muhâlif  dahl eder 
ise ki zâhir ola men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ dahl ve te‘addî etdirmeyüp hakk-ı 
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şer‘îsi oldukdan sonra ber-karâr-ı sâbık buna tasarruf  etdiresin, hîn-i teftîşde 
tezvîrden ve telbîsden ve şuhûd-ı zordan hazer edüp kazıyyede medhali olma-
yanı dahl etdirmeyüp bir def‘a şer‘le sorulup fasl olunmamış kazıyyeyi ibkā ve 
mukarrer kılasın memnû‘ olmayanı ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma 
arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 4 Muharremü’l-harâm sene 955.

Adala kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ erbâb-ı tîmârdan Solak Hüseyin kapuma gelüp Adala kazasında Menye 
nâhiyesinin nısf-ı sipâhîyânı defter-i cedîd-i hâkānîde berâtımda bana hâsıl kayd 
olunmuş iken kazâ-i mezbûre za‘îmi ve âmilleri bana âid mahsûlü alup beni dahl 
etdirmezler deyü berât-ı pâdişâhî ve sûret-i defter-i hâkānî ibrâz edüp, nazar 
olundukda nâhiye-i mezbûrenin nısf-ı sipâhîyânı mezkûra hâsıl kayd olunmuş 
bulunmağın buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda nâhiye-i mezbûrenin nısf-ı 
sipâhîyânına anda za‘îm olan kulum ve âmillerin hilâf-ı defter ve berât dahl 
etdirmeyüp men‘ u def‘ edüp şöyle ki bunun berâtı mûcebince tahvîl târîhine 
düşen mahsûlden nesne almışlarsa bî-kusûr alıveresiz, memnû‘ olmayanı ve 
muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 5 Muharremü’l-harâm sene 955.

[s. 227]

Tarhala kadısına hüküm

Hâliyâ Mustafa nâm kimesne kapuma gelüp arzuhâl edüp mukāta‘ahânele-
rinden olup eyle olsa merhûme ve mağfûre ebem sultân tâbe serâhânın Ma-
nisa’da vâki‘ olan imâret-i âmiresi evkāfından Sazluca nâm vakıf  karye bir 
mikdâr yerlerin ormanın açup yirmi yıldan ziyâdedir ki tasarruf  edüp öşrün 
ve rüsûm zabt edenlere veregelüp üç yıl mütevâliyen boz ve mu‘attal komuş 
değil iken hâliyâ âmil olan Eymir Kulu elümden alup âhara tapuya vermek 
ister bu bâbda fetvâm dahi vardır deyü bildirdi, imdi buyurdum ki hükm-i 
şerîfim vardukda teftîş edüp dediği [gibi ise] göresin elinde olan fetvâsına nazar 
eyleyüp fi’l-vâki‘ mezbûr zikr olan yerlerin ormanın açup on yıldan ziyâde 
tasarruf  edüp üç yıl mütevâliyen bilâ-mâni‘ boz ve mu‘attal komayup her yıl 
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öşrün ve rüsûmun edâ ederken mezkûr âmil elinden alup âhara tapuya vermek 
ister ise men‘ u def‘ edüp hilâf-ı şer‘ u kānûn dahl ve te‘addî etdirmeyesiz, yer 
husûsunda on yıllık davanın istimâ‘ı memnû‘dur şöyle bilesiz deyü.

Tahrîren fî 5 Muharremü’l-harâm sene 955.

Çeşme nâibine tezkire yazıla ki

Hâliyâ Hereke hâslarına âmil olanlardan Mustafa ve [ ] bu cânibe gelüp 
mukāta‘a-i mezbûra tâbi‘ Ulamış nâm ve Turgudlar ve gayrılar ahâlîsi öşür-
lerin üzerlerine almayup zararına mültezim olup der-anbâr eylemişlerdi eyle 
olsa mîrî öşür terekesine anbârda zarar olmağın vâki‘ olan zarar mültezim 
olanlardan tahsîl olunmak içün büyük efendi mürâselesi vermişdi görülmedi 
deyü bildirdiler, imdi bu husûsu mevlânâ-yı mezbûr mürâsele mûcebince hak 
üzere teftîş edüp kazıyye arz olunduğu gibi ise mîrî terekenin zararın mültezim 
olanlardan ber-muktezâ-yı şer‘-i şerîf  tahsîl etdiresin.

Tahrîren fî 5 Muharremü’l-harâm sene 955.

[s. 228]

Çeşme kadısına hüküm yazıla ki

Hâliyâ İslam nâm kimesne kapuma gelüp A‘malar nâm hâslar sınurunda bir 
mikdâr tapuya müstahıkk yerleri tahvîl-i sâbık evâilinde dört yüz akça Emîn 
Mehmed kethudâ’dan tapuya alup dâiresine hendek kesüp iki yıldan [ziyâde] 
tasarruf  eyledikde Nasrullah nâm kimesne âmil olan Hamza’dan yedi yüz ak-
çaya tapuya aldım deyü hüccet ibrâz edüp tasarrufuma mâni‘ olur, bâ-vücûd 
bu bâbda emînin ve gayrı âmillerin haberi ve mübâşereti olmayup ve mezkûr 
Hamza elân gāibdedir bu husûsda bana ziyâde zulm olmuşdur deyü bildir-
di, imdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda teftîş edüp göresin fi’l-vâki‘ 
mezbûr zikr olan yerleri sâbıkā emîn-i mezkûrdan dört yüz akça tapuya alup 
ve dâiresine hendek kesüp iki yıl mikdârı tasarruf  eyledikden sonra mezkûr 
Nasrullah gāibde olan mezkûr âmil Hamza’dan yedi yüz akçaya tapuya aldım 
deyü hüccet ibrâz edüp ve bu bâbda emîn kulumun ve sâir zâbitlerin ma‘rifet-
leri ve mübâşeretleri yoğsa mezkûr Nasrullah’ı men‘ u def‘ edüp tapuya alduğu 
yerlerin ber-karâr-ı sâbık buna tasarruf  etdiresin mezbûr Nasrullah mezkûr 
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gāibde olan âmil Hamza’dan tapuya aldım deyü hüccet ibrâz eyledüğüne amel 
etmeyüp bunu tekrâr kapuma şikâyete gelmelü eylemeyesin, memnû‘ olmayanı 
ve muhtâc-ı arz kazıyyeyi yazup kapuma arz eyleyesiz şöyle bilesiz deyü.
Tahrîren fî 5 Muharremü’l-harâm sene 955.
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III
Şehzade Mehmed’in (III. Mehmed)  
Divan Defteri

A.RSK, dosya nr. 1, vsk. nr. 109
(Mart 1584 – Mart 1584)

[s. 1]

Çavuş-şüd, ber-vech-i iltizâm, Kemâl b. Hoca Bali, fî yevm 9

Ulûfeci-şüd, ber-vech-i iltizâm-ı m[ezbûr], Mehmed, fî yevm 6

Livâ-i Saruhan’da vâkı‘ Adala hâsların tevâbi‘iyle mezbûr Kemâl b. Hoca Bali 
sene 991 Şa‘bânının yirmi dokuzundan iltizâm edüp ibtidâdan kendüye dokuz 
akça ile çavuşluk, Mehmed nâm kimesneye altı akçayla ulûfecilik inâyet olunup 
ve tahvîli içinde ziyâde ile tâlib zuhûr ederse çavuşluk ve ulûfecilik üzerlerinde 
mukarrer kalmak üzere şart eylediklerin Defterdâr Mehmed Efendi sene 992 
Muharreminin on ikinci gününde serîr-i a‘lâya arz edüp şart-ı iltizâmı üzere 
dirlikleri fermân olunduğuna mümzâ sûret-i mukāta‘a îrâd eylemeğin kayd 
olundu.

Çavuş-şüd, [ber-vech-i iltizâm], Receb, fî yevm 10

Livâ-i Germiyan’da Kula hâsların sene 990 Şa‘bânı’nın yirmi dokuzundan 
mezkûr Receb iltizâm edüp on akça ulûfe ile çavuşluk inâyet buyurulup ve 
tahvîli içinde ziyâde ile âhar tâlib zuhûr ederse çavuşluk mukarrer kalmak 
üzere şart eylediğin sene 992 Muharremü’l-harâmının on dördüncü günün-
de Defterdâr Mehmed Efendi serîr-i a‘lâya arz edüp, şart-ı iltizâm üzere 
çavuşluğu fermân olunduğuna mümzâ sûret-i mukāta‘a îrâd eylemeğin kayd 
olundu.
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[Yev]mü’s-sebt

Fî 22 Şehr-i Saferü’l-muzaffer sene 992

Çavuş-şüd, ber-vech-i iltizâm, Hüseyin b. Mehmed, fî yevm 6

Bevvâb-şüd, [ber-vech-i iltizâm-ı] m[ezbûr], Ömer b. Abdullah, fî yevm 3

Çavuş-şüd, [ber-vech-i iltizâm-ı] m[ezbûr], Hasan, an-silâhdârân, terakkī 2

Bevvâb-şüd, [ber-vech-i iltizâm-ı] m[ezbûr], Saru Mustafa, fî yevm 3

Sipâhî-şüd, [ber-vech-i iltizâm-ı] m[ezbûr], Hacı Mustafa b. Hacı İlyas, fî 
yevm 6

Neferen 5

Foça-i Atîk ve Cedîd iskeleleri mukāta‘ası Selimon nâm yahudi mültezim uh-
desinde iken sene 991 Şa‘bânı’nın [yir]mi dokuzundan dört yıla Musa nâm 
yahudi ziyâde ile iltizâm edüp hızâne-i âmiremden yevmî yirmi akça sadaka 
buyurulup altı akçasıyla Hüseyin b. Mehmed çavuş, üç akçasıyla Ömer b. 
Abdullah bevvâb ve silâhdârlardan Hasan’a iki akça terakkī ile çavuşluk ve 
üç akça ile Saru Mustafa’ya bevvâblık ve altı akçasıyla Hacı Mustafa b. Hacı 
İlyas sipâhî olmak şart eylediği ve tahvîli içinde ziyâde ile âhar tâlib zuhûr 
ederse mezkûrların dirlikleri mukarrer olmak ricâ eylediği sene 992 [ ]nin 
on dördüncü gününde Defterdâr Mehmed Efendi tarafından serîr-i sa‘âdete 
arz olundukda yahudi-i mezbûrun şart-ı iltizâmı üzere mezkûrların dirlikleri 
mukarrer olmak fermân olunduğuna mümzâ sûret-i mukāta‘a îrâd eyledikleri 
ecilden kayd olundu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 29 mâh-ı mezbûr

Hoca-i sarây-ı âmire, mevlânâ Tahir, fî yevm 10

Müşârünileyh Tahir Efendi yevmî on akça vazîfe ile sarây-ı âmirede gılmân-ı 
Enderûn’a hoca olmak buyuruldu.

An-cemâ‘at-i bevvâbân

Çavuş-şüd, Hasan matharaî fî yevm 10

Matharaî-şüd, Hasan meş‘aledâr, fî yevm, sahh, be-cây-ı Hasan ki çavuş-şüd

Bevvâblardan matharacı Hasan on akça ulûfe ile çavuş olmak ve anun yerine 
yine bevvâblardan meş‘aledâr Hasan matharacı olmak buyuruldu.
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Ulûfeci-şüd, Macar Ali,

Bevvâblardan mezbûr Macar Ali ulûfeciyân zümresine ilhâk olunmak buyu-
ruldu.

[s. 2]

[Cemâ‘at-i mü’ezzinân]

Sefer b. Ahmed, fî yevm 10

Sânî, Ca‘fer b. Hüseyin, fî yevm 6

Sâlis, Sinan, fî yevm 5

Râbi‘, Mustafa, fî yevm 5

Hâmis, Mustafa b. İvaz, fî yevm 6

Neferen 5

Baş olan mü’ezzine yevmî on akça ve mü’ezzinân olan Ca‘fer ile Mustafa 
b. İvaz‘a altışar akça ikisine dahi beşer akça ulûfe ta‘yîn buyurulup ba‘dehû 
mü’ezzin-i sâni mezkûr Ca‘fer’e bir akça terakkī buyurulup ulûfesi yedi akça 
olmağın vech-i meşrûh üzere kayd olundu.

Cemâ‘at-i şâtırân

Reîs-i mezbûr, Mehmed, fî yevm 5

Kethudâ-i m[ezbûr], Kalender, fî yevm 4

Şâtır, İbrahim b. Mustafa, fî yevm 3

Şâtır, Ahmed b. Hüseyin, fî yevm 3

Şâtır, Ömer b. Kul, fî yevm 3

Şâtır, Mehmed b. Bekir, fî yevm 3

Neferen 6

Peykbaşına beş akça ve kethudâya dört akça ve dört nefere dahi üçer akça ulûfe 
ta‘yîn buyurulduğu Lala’nın kavli üzere kayd olundu.

Âsitâne-i sa‘âdet’den ta‘yîn olunan çavuşlardan mâ‘adâ sonradan çavuş olan-
lara yevmî yedişer akça ulûfe ta‘yîn buyuruldu, be-kavl-i Lala.
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[Yev]mü’s-sebt, fî 4 Şehr–i Rebî‘u’l-evvel sene 992

An-cemâ‘at-i zevvâkîn

Müteferrika-şüd, Mustafa b. Ahmed, fî yevm 15

Müteferrika-şüd, Ya‘kub b. Hasan, fî yevm 15

Müteferrika-şüd, Mustafa b. Ahmed Dâye, fî yevm 13

neferen 3

Çaşnigîrlerden mezbûr Mustafa b. Ahmed on beş akça ulûfe ile ve mezkûr 
Ya‘kub b. Hasan on beş akça ulûfe ile ve mezkûr Mustafa b. Ahmed Dâye on 
üç akça ulûfe ile müteferrika olmak fermân olunmağın [Lala]nın kavli üzere 
kayd olundu.

Müteferrika-şüd, Mehmed b. Halil, fî yevm 10

[Mez]kûr Mehmed b. Halil yevmî on akça ulûfe ile müteferrika olmak buyu-
ruldu

An-çavuşân, çaşnigîr-şüd, be-cây-ı Ferruh b. Abdullah ki niyâmede

Mustafa b. Hacı Mehmed, fî yevm 12

An-sipâhîyân, çavuş-şüd, Müstecab b. Hüseyin, fî yevm 10, be-cây-ı Mustafa 
el-mezbûr

An-ulûfeciyân, sipâhî-şüd, Veli b. Ya‘kub, fî yevm, be-cây-ı Müstecab el-mez-
bûr

Ulûfeci-şüd, Ali b. Hacı Mehmed, be-cây-ı Ya‘kub el-mezbûr

Neferen 4

Çaşnigîrlerden Ferruh gelmeyüp anun yerine çavuşlardan mezkûr Mustafa 
çaşnigîr olup ve anun yerine sipâhîlerden mezkûr Müstecab çavuş olup ve 
anun yerine ulûfeciyândan mezkûr Veli sipâhî olup ve anun yerine ibtidâdan 
mezkûr Ali ulûfeci olmak fermân olunduğu Lala’nın kavli üzere kayd olundu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 11 Şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene-i mezbûr

Sipâhî-şüd, Ali, hânende, fî yevm 8

Mezbûr hânende Ali sekiz akça ile bu târîhde sipâhî olmak fermân olundu-
ğuna Lala-yı sânî Mustafa Paşa’dan memhûr tezkire îrâd eylemeğin gerü bu 
mahalle kayd olundu.
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Câme-şûy-şüd, Hasan b. Abdullah, fî yevm 1

Câme-şûy-şüd, Turgud b. Abdullah, fî yevm 1

Mezbûrlar birer akça ulûfe ile câme-şûy olmak buyuruldu, an-kavl-i Lala paşa.

Şâkird-i kehhâl, Mustafa b. Hüseyin, fî yevm 1

Mezbûr Mustafa b. Hüseyin yevmî bir akça ile kehhâl şâkirdi olmak münâsib 
görülmeğin Lala’nın kavli üzere kehhâl şâkirdi kayd olundu.
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A.DVN, nr. 794
(Eylül 1588 – Şubat 1595)

(s. 1) [s. 81]

Mahrûsa-i Manisa’ya tâbi‘ Kılıçlu nâm karyeden Hasan bin Mehmed nâm 
kimesne Ayn Ali nâm mahalleden diğer Hasan nâm kimesne [silik] sonra 
mezbûr Hasan ve hâtûnu katl olunup orman içine atılmış bulundukda alup 
giden mezbûr Hasan’a [silik] Mehmed bin Yardım ve karındaşı Tur Bali ve 
Mustafa bin İlyas nâm kimesneler ile Gedüs kurbunda ormanlığa getürüp 
bana haber [silik] ile merkūme hâtûna fi‘l-i şenî‘ eyledim. Ol mevzi‘de koyup 
gitdim deyü meclis-i şer‘de bi-tav‘ihî ikrâr ve i‘tirâf  edüp [sicill olunup Dîvân-ı] 
Hümâyûn’da paşa hazretleri vukū‘u üzere pâye-i şerîr-i a‘lâlarına arz eyledikde 
küreğe konmak fermân olunmağın Sığacık beğine hüküm buyuruldu.
El-vâki‘ fî 25 Şevvâl sene 996.

Mahrûsa-i Manisa’ya tâbi‘ karye-i Kurşunlu kurbunda Meleklü nâm mevzi‘de 
Nasuh oğlu Ahmed’in ba‘zı Arablar evlerin basup hayli erzâk ve esvâbların 
gāret edüp ve kendülerin nâ-hakk yere katl eyleyüp veresesi dergâh-ı âlî çavuş-
larından Ca‘fer Çavuş’un abd-i memlûku Mercan nâm Arab’dan zann edüp 
mürâfa‘a-i şer‘ olduklarında Kasım ve Memi nâm köleler kulağuz olup doyum 
olursun dimeğin bile vardum katl eyledim deyü bi-tav‘ihî ikrâr ve i‘tirâf  etmeğin 
sicill olundukda husûs-ı mezbûru paşa hazretleri Dîvân-ı Hümâyûn’da pâye-i 
serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde katl eyledim diyen mezbûr Mercan Arab siyâset 
olunup ve kulağuzluk edüp mu‘în ve zahîr olan mezbûrân Kasım ve Memi 
köle küreğe konulmak fermân olunmağın Sığacık beğine hüküm buyuruldu.
El-vâki‘ fî 25 Şevvâl sene 996.
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Südde-i sa‘âdetleri sekbânlarından Mustafa hakkında tezkire-i hümâyûnları 
sudûr edüp mazmûn-ı hümâyûnunda mezbûr Mustafa ma‘zûl olup yeri 
Yusuf ’a sadaka ve fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî evâsıt-ı şehr-i Zilkâdeti’ş-şerîfe sene 996.

An-cemâ‘at-i ulûfeciyân

Mehmed bin Abdurrahman, fî yevm 8, [tera]kk[ī] 6, [bölü]k 2.

Be-cemâ‘at-i çavuşân ilhâk-şüd, bâ-terakkī, bâ-şart-ı Musa mültezim el-mezbûr.

Havâss-ı hümâyûnlarından İpsiliburnu ve A‘malar mukāta‘ası Musa nâm 
mültezim uhdesinde hızâne-i âmireden yevmî beş akça mevâcib sadaka buyu-
rulup üç akçasıyla kendüsi hâssa sarrâc olup emîn ve mültezim ola ve iki akçası 
cemâ‘at-i ulûfeciyândan Mehmed bin Abdurrahman’ın ulûfesine terakkī ile 
zümre-i çavuşâna ilhâk olunmak şartı ile sene 991 Şa‘bânının yirmi dokuzun-
dan üç yıla 180.000 akça sâfî teslîmâta iltizâm ve kabûl edüp ve kānûn üzere 
yarar kefîller verip inâyet ricâ eylediği sene 992 Rebî‘u’l-evvelinin on sekizinci 
günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere mültezim-i 
mezbûrun kendüsine yevmî üç akça ile hâssa [ ] ve mezbûr Mehmed’e yevmî 
iki akça terakkī ile çavuşluk verilmek fermân-ı şerîfleri olmağın hâlâ mezbûr 
Mehmed gelüp mültezim-i mezbûrun şartı mûcebince yevmî iki akça terakkī 
ile çavuşluğu mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî selh şehr-i Zilka‘de sene 996.

Yusuf  bin Sefer, yevm 6.

Be-cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyân ilhâk-şüd, bâ-iltizâm-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından Ze‘âmet-i Hüseyin Ağa hâsları Yusuf  bin Sefer 
nâm mültezim uhdesinde hızâne-i âmireden yevmî dokuz akça sadaka buyu-
rulup beş akçasıyla kendüsi ebnâ-i sipâhîyâna dâhil olup ve iki akçası müte-
ferrikalardan Bostan ve bir akçası zümre-i çavuşândan Mehmed kullarının 
ulûfelerine terakkī olup ve bir akçası dilediği kimesneye olmak şartıyla sene 
991 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 360.000 akça sâfî teslîmâta iltizâm 
ve kabûl edüp ve zarar-ı mâlına kānûn üzere yarar kefîller verip inâyet ricâ 
eylediği sene 992 Şevvâli’nin sekizinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olun-
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dukda vech-i meşrûh üzere verilmek fermân-ı şerîfleri olup ve mültezim-i mez-
bûrun kıst-ı iltizâmından bu ana gelince üç yüz elli bin dört yüz kırk yedi akça 
hızâne-i âmirelerine teslîmâtı olup ve beş bin dokuz yüz elli akça dahi tahvîli 
tamâm oldukdan sonra sene 994 Ramazânının gurresinden sene 996 Şevvâlü 
gāyetine gelince müstahıkk olduğu mevâcibinden hesâb olunup ve dört bin 
dokuz yüz doksan sekiz akça dahi sâbıkā mültezim olan Ömer’in zimmetinde 
kalup bu takdîrce mültezim-i merkūm kıst-ı iltizâmın bi’t-tamâm edâ etmeğin 
hâlâ gelüp şart-ı iltizâmı

(s. 2) [s. 82]

mûcebince dilediği [silik] şart eylediği beş akçaya ilhâk olunup yevmî altı akça 
ile sipâhî oğlanlığı tezkiresi verilmek bâbında ihsânlarına [silik] efendi imzâsıy-
la mümzâ tezkire gelmeğin ruûsa kayd olundu.
El-vâki‘ fî 6 şehr-i Zilhicce sene 996.

Südde-i sa‘âdetlerinde yevmî [silik] sipâhîyândan Şeyhzâde Hasan kulları ya-
rar ve himmet ve ihsâna sezâvâr emekdâr bendeleri olmağın hatt-ı hümâyûn-ı 
izzet-makrûnları ile ulûfesiyle çav[uş olmak fermân] olunduğuna paşa hazret-
lerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 8 Zilhicce sene 996.

Südde-i sa‘âdetlerinde mukaddemâ yevmî on akça ile çavuş olan Bali nâm kul-
larının mutasarrıf  olduğu ulûfesinin üç akçası oğluna sadaka olunup yedi ak-
çası hızâne-i âmirelerine kalmak üzere dergâh-ı âlî çavuşluğuna şefâ‘at-nâme-i 
hümâyûnların alup âsitâne-i sa‘âdete vardukda infâk-ı mezbûrdan mukaddem 
bir âhar kullarına dahi dergâh-ı âlî çavuşluğu içün şefâ‘at-nâme-i hümâyûnları 
verilmiş olup ikisi ma‘an arz olundukda mukaddemâ verilen kullarına müyes-
ser olup mezbûr Bali bendeleri sıfrü’l-yed kalmağın oğluna bildirdüği üç akça 
gerü oğluna kalup kendi yevmî yedi akça ulûfesiyle yine çavuş olmak fermân 
olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 8 şehr-i Zilhicce sene 996.
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Yevmî iki akça ile hâssa arabacılardan Hüseyin bin Abdullah fevt olup ye-
rine yevmî iki akça ile otluk arabacıları bölükbaşısı olan Süleyman kulları 
mahall olduğun Büyük Mîrâhûr Ağa kulları tezkire ile i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka ve 
fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 15 şehr-i Zilhicce sene 996.

Mezbûr Süleyman’ın arabacılar bölükbaşılığı dahi yevmî iki akça ile mülâzim 
arabacılardan Hüseyin bin Veli nâm kullarına mahall olduğun mîrâhûr-ı kebîr 
kulları tezkire ile i‘lâm etmeğin paşa hazretleri Dîvân-ı Hümâyûn’da pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 15 Zilhicce sene 996.

Yevmî bir akça ile hâssa sarrâc şâkirdi olan Eyyûb kendi hevâsında olup hıd-
met-i lâzımesin edâ etmeyüp yeri hâlî kalup mezbûrun yerine Süleyman bin 
Abdullah mahall olduğun Büyük Mîrâhûr Ağa kulları tezkire ile i‘lâm etmeğin 
paşa hazretleri Dîvân-ı Hümâyûn’da pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sa-
daka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 15 şehr-i Zilhicce sene 996.

Yevmî bir akça ile cizmeciler şâkirdi olan Ali fevt olup yerine Hasan nâm kulla-
rı mahall ve müstahıkk olduğun Hazînedârbaşı kulları tezkire ile i‘lâm etmeğin 
Dîvân-ı hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sada-
ka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 15 şehr-i Zilhicce sene 996.

Sarây-ı âmirelerinde Hasoda’dan çıkan Mustafa nâm kullarına yevmî on akça 
ile çaşnigîrlik sadaka ve fermân olunduğuna hatt-ı hümâyûnları sudûr etdüğün 
paşa hazretleri mühürlü tezkire göndermeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 19 şehr-i Zilhicce sene 996.

Südde-i sa‘âdetlerinde Baltacılıkdan çıkan işbu Hamza nâm kulları yevmî 
dört akça ile ulûfeciler zümresine ilhâk olunması fermân olunduğuna hatt-ı 
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hümâyûnları sudûr etmeğin ruûsa kayd olunmak içün paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 19 şehr-i Zilhicce sene 996.

(s. 3) [s. 83]

An-tâcirân-ı hâssa

Salamon veled-i Mayer Yahudi, 
mültezim el-mezbûr, fî yevm 10.

Terakkī-şüd, be-ulûfe-i hod.

Yasef  veled-i Mayer Yahudi, fî yevm 10.
Terakkī-şüd, be-ulûfe-i hod.

An-cemâ‘at-i etibbâ

Abraham nâm Yahudi, fî yevm 2.
Terakkī-şüd, be-ulûfe-i hod.

Musa veled-i Salamon Yahudi, fî yevm 5.
Şâkird-i tabîb-şüd, an-ibtidâ.

An-cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyân

Mustafa bin İlyas, fî yevm
Be-cemâ‘at-i müteferrikan ilhâk-

şüd, bâ-ulûfe-i hod.

[Nebî], fî yevm 3.
Be-cemâ‘at-i sarrâcîn-i hâssa ilhâk-

şüd, an-ibtidâ.

Havâss-ı hümâyûnlarından Saruhan sancağında vâki‘ Gümrük-i İskele-i Foça-i 
Atîk ve Cedîd mukāta‘asının tahvîl-i atîkı Musa nâm Yahudi uhdesinde ba‘zı 
şurût u kuyûd ile hızâne-i âmireden yevmî otuz akça mevâcib sadaka buyurul-
mak şartıyla sene 992 Rebî‘u’l-âhirinin on altısında vâki‘ olan Abrilin on yedi-
sinden dört yıla 1.216.660 akçaya ki, bu takdîrce üç yıllığı 912.498 akça eder, 
minvâl-i mezbûr üzere iltizâmda iken tahvîlleri tamâm olmağın Salamon ve 
Musa nâm Yahudiler Dîvân-ı Âlî’ye gelüp tahvîl-i sâbık üzere hızâne-i âmire-
den yevmî otuz akça mevâcib sadaka buyurulup on akçası mezbûr Salamon’un 
hâssa tâcirliği ulûfesine terakkī olup ber-vech-i iştirâk mültezimler olalar ve on 
akçası dahi gerü hâssa tâcirlerden Yasef  nâm Yahudinin ulûfesine terakkī olup 
mâdamki kayd-ı hayâtda olalar ulûfeleriyle hâssa tâcirlik hıdmetinde olalar ve 
iki akçası hâssa tabîblerden Abraham nâm Yahudinin ulûfesine terakkī olup 
ve beş akçasıyla mezbûr Salamon’un oğlu Musa hâssa tabîb şâkirdi olup ve üç 
akçasıyla Nebî nâm kimesne hâssa sarrâc olup ve ebnâ-i sipâhîyândan Mustafa 
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bin İlyas nâm kulları mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle müteferrika olmak şartıyla 
tahvîl-i sâbık fürûhtundan 296.502 akça dahi ziyâde ile tahvîl-i cedîdini sene 
996 Cemâziye’l-âhirinin gurresinde vâki‘ olan Abrilin on yedisinden üç yıla 
1.150.000 akça sâfî teslîmâta iltizâm ve kabûl edüp ve zarar-ı mâla kānûn 
üzere yarar kefîller virdükden sonra maslahata mübâşeret edelim deyü inâ-
yet ricâ eylediklerinde sene 996 Rebî‘u’l-âhirinin yirmi sekizinci günü pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere verilmek fer-
mân-ı şerîfleri olup hâlâ mültezim-i mezbûr Salamon gelüp zikr olunan dirlik 
ve terakkīleri şartları mûcebince ruûsa kayd olunmak içün defterdâr efendi 
imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 20 şehr-i Zilhicce sene 996.

Südde-i sa‘âdetlerinde muhâsebeci olan Mehmed nâm kulları muhâsebe 
ilminden habîr olmayup hıdmet-i mezbûre uhdesinden gelür kimesne olma-
mağın her sene İstabl-ı âmire ve Matbah-ı ma‘mûre ve Harc-ı hâssa emîni 
olan kullarının muhâsebeleri huzûr-ı âlîlerinde kırâ’et olunmak mu‘tâd iken 
bu ana gelince birinin muhâsebesi görülmeyüp muhtell ü müşevveş kalmışdır. 
Bir ehl-i kalem kimesne lâzım olmağın âsitâne-i sa‘âdetde mukāta‘acılık hıd-
metinden munfasıl olan Ahmed nâm kulları yarar ehl-i kalem ve sâhib-i rakam 
her vechile hıdmet-i mezbûrenin uhdesinden gelmeğe kādir bendeleri olduğu 
ecilden yevmî on beş akça ile muhâsebeci ta‘yîn olunmağa inâyet buyurulup 
ve bu makūle hıdmetden ref‘ olunan kulları müteferrika olmak mu‘tâd olma-
ğın muhâsebeci-i sâbık Mehmed bendeleri dahi ulûfesiyle müteferrika olmak 
ricâsına paşa hazretleri arz eyledikde hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnları ile 
fermân olunmağın ruûsa kayd olunmak içün müşârünileyh hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 8 şehr-i Zilhicce sene 996.

Südde-i sa‘âdetlerinde yevmî bir akça vazîfe ve bir çift nân ve bir pâre güşt ile 
aşşâb şâkirdi olan Hızır fevt olup yeri Mahmud bin Ali nâm kullarına mahall 
olduğun hekimbaşı dâ‘îleri tezkire ile i‘lâm etmeğin paşa hazretleri Dîvân-ı 
Hümâyûn’da pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka ve fermân olunma-
ğın kayd olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Muharremü’l-harâm sene 997.
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Reîsü’l-küttâb olanlara yevmî yirmi akça vazîfe verilügelüp hâlâ reîsü’l-küt-
tâb olan Feyzi kulları eski emekdâr her vechile mahall ü müstahıkk bende-
leri olmağın üslûb-ı sâbık üzere sadaka vü inâyet olunmak ricâsına Dîvân-ı 
Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde yevmî yirmi 
akça ile sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Muharremü’l-harâm sene 997.

(s. 4) [s. 84]

Mahmud bin Mustafa, fî yevm 7.

Silâhdâr-şüd.

Mustafa bin İbrahim, fî yevm 7.

Silâhdâr-şüd.

Mehmed bin Ali, fî yevm 7.

Silâhdâr-şüd.

Mezbûrlar İçerü Hazîne oğlanlarından olup ba‘zı emrâz ârız olmak ile ihrâcı 
lâzım olduğu bâ‘isden hatt-ı hümâyûn-ı izzet-makrûnları ile yevmî yedişer 
akça ile silâhdârlar zümresine ilhâk olunmak fermân olunduğuna paşa hazret-
lerinden mühürlü tezkire gelmeğin ruûsa kayd olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Muharrem sene 997.

An-cemâ‘at-i ulûfeciyân

Süleyman [bin] Hamza Ali bin Hurrem Hudaverdi

Ali Tatar Osman [bin] Hacı 
Mustafa Kâtib Rıdvan

Ali bin Hacı Nasuh

Bölük ağaları tebdîl olundukda bölüklerinden birkaç nefer kimesnelerin bö-
lükleri tebdîl olunugelmek kānûn-ı mukarrer olmağın bundan sâbık ağalara 
tebdîl vâki‘ olup ol zamânda bölüklerinden kimesne tebdîl olunmayup kalup 
şimdi murâdları olmağın işbu yedi nefer kullarının bölükleri tebdîl olunup 
silâhdârlar zümresine ilhâk olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde tebdîl olunup vech-i 
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meşrûh üzere silâhdârlar zümresine ilhâkı fermân olunmağın ruûsa kayd 
olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Muharremü’l-harâm sene 997.

An-cemâ‘at-i gurebâ

Ahmed bin Abdi Bali bin Nasuh Mehmed bin Mustafa
Halil bin İlyas Musa bin Mısr Beğ Nasuh bin Şehsuvar

Bölük ağaları tebdîl olundukda birkaç nefer kimesnelerin bölükleri tebdîl olu-
nugelmek kānûn-ı mukarrer olmağın bundan sâbık ağalara tebdîl vâki‘ olup 
ol zamânda bölüklerinden kimesne tebdîl olunmayup kalup şimdi murâdları 
olmağın işbu altı nefer kullarının bölükleri tebdîl olunup ulûfeciler zümresi-
ne ilhâk olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde tebdîl olunup vech-i mezkûr üzere ulûfeciler 
zümresine ilhâkı fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Muharremü’l-harâm sene 997.

Yevmî dört akça ile Matbah-ı âmirelerinde aşçı olan Mustafa nâm kullarının 
ba‘zı ârızası olup nefs-i nefîsleri içün tabh olan ta‘âma müte‘allık husûsa ka-
rışması münâsib fehm olunmamağın huzûr-ı hümâyûnlarına mukaddemâ arz 
olundukda ulûfesiyle ebnâ-i sipâhîyâna dâhil olmak fermân olunduğuna paşa 
hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî evâil-i şehr-i Muharrem sene 997.

Bevvâblardan meş‘aleci Hasan fevt olup yerine kapıcı İsmail nâm kulları ma-
hall ve müstahıkk olduğun paşa hazretleri Dîvân-ı Hümâyûn’da pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın ruûsa kayd 
olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Muharrem sene 997.

Sarây-ı âmirelerine muttasıl olan mescid-i şerîfde hazîneden yevmî bir akça 
ile sekbânlar imâmı olan Hamza nâm du‘âcılarının vazîfesi şey’-i kalîl olup 
fakīrü’l-hâl olmağın bir akça dahi ricâ edüp husûs-ı mezbûr tefahhus olun-
dukda sâbıkā imâm olanlar yevmî iki akça ile olup husûsan yaylak zamânında 
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Susendıraz’da olan musallada dahi evkāt-ı hamseye müdâvemet edüp mahall-i 
himmet dâ‘îleri olmağın bir akça dahi sadaka buyurulup üslûb-ı sâbık üzere iki 
akça ile sadaka olunmak ricâsına paşa hazretleri hâk-i pâylarına arz eyledikde 
hatt-ı hümâyûnlarıyla sadaka vü inâyet olunduğuna paşa hazretlerinden mü-
hürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ [fî] 15 Muharrem sene 997.

Yevmî iki akça ile hâssa arabacılardan Ali bin İbrahim fevt olup yeri hâssa 
arabacılar şâkirdlerinden Mehmed bin Abdullah kullarına ve mezbûr Meh-
med’in hâssa arabacılar şâkirdliği yevmî bir akça ile Ali bin Yahya’ya mahall 
olduğun Mîrâhûr Ağa kulları tezkire ile i‘lâm etmeğin sadaka olunmak ricâsına 
arz olundukda hatt-ı hümâyûnları ile sadaka ve fermân olunduğuna paşa haz-
retlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 15 Muharremü’l-harâm sene 997.

(s. 5) [s. 85]

Yevmî bir akça ile takyeci şâkirdi olan Ömer bin Seydi Ahmed ihtiyârı ile 
ferâgat edüp yerine Mehmed oğlu Mustafa mahall ü müstahıkk olduğun hazî-
nedârbaşı kulları tezkire ile i‘lâm etmeğin sadaka vü inâyet olunmak ricâsına 
arz olundukda hatt-ı hümâyûnları ile fermân olunduğuna paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 15 Muharremü’l-harâm sene 997.

Yevmî bir akça ile câme-şûyân şâkirdi olan Turgud bin Abdullah fevt olup 
yerine Mehmed bin Abdi mahall ü müstahıkk olmağın hâk-i pâylarına arz 
olundukda hatt-ı hümâyûn-ı izzet-makrûnları ile fermân olunduğuna paşa 
hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 15 şehr-i Muharremü’l-harâm sene 997.

Yevmî bir akça ile yaycı şâkirdi olan Osman bin Abdullah fevt olup hâlâ ku-
yumcubaşı kullarına şâkird lâzım olmağın zikr olan bir akça Süleyman bin 
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Ömer’e kuyumcu şâkirdi olmak üzere sadaka olunmak ricâsına arz olundukda 
hatt-ı hümâyûnlarıyla fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezki-
re gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 15 Muharrem sene 997.

Yevmî bir akça ile kürkçü şâkirdi olan İbrahim bin Sinan fevt olup yerine 
İsa bin Abdullah mahall ü müstahıkk olup inâyet olunmak ricâsına Dîvân-ı 
Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde 
sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 28 şehr-i Muharremü’l-harâm sene 997.

Ali bin Bereket, fî yevm 7.

Be-cemâ‘at-i çavuşân ilhâk-şüd be-iltizâm-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nevâhî-i Tire hâsları Ali bin Bereket nâm mültezim 
uhdesinde hızâne-i âmireden yevmî on bir akça mevâcib sadaka buyurulup altı 
akçasıyla kendüsi çavuş ve bir akçası müteferrikalardan Hüseyin nâm kimesne-
ye terakkī ve ikişer akçasıyla dilediği iki kimesne sekbân olmak şartıyla sene 991 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 500.000 akçaya iltizâmda olup ve kānûn 
üzere yarar kefîller verip inâyet ricâ eylediği sene 994 Muharremü’l-harâmının 
on beşinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh 
üzere verilmek fermân-ı şerîfleri olmağın hâlâ mezbûr Ali kulları gelüp şart 
ve iltizâmı mûcebince merkūm Hüseyin’e terakkī şart eylediği bir akça dahi 
kendüye çavuşluk ile şart eylediği altı akçaya zamm olunup yevmî yedi akça ile 
çavuşluğu ruûsa kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire 
gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 22 şehr-i Muharrem sene 997.

Sekbânlar zümresinden Osman nâm kulları bundan akdem icâzet ile sılasına 
gitmiş olup lâkin ayağına ba‘zı ârıza vâki‘ olmak ile biraz zamân eğlenüp kalup 
şimdiki hâlde sılası cânibinde kadısından arzın getürüp mahall ü müstahıkk 
kulları olmağın yine gediği üzerinde mukarrer olmak ricâ etmeğin inâyet olun-
mak içün Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrleri-
ne arz eyledikde sadaka buyurulmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 28 Muharrem sene 997.
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Hacı Himmet bin İlyas, fî yevm 2.

Be-cemâ‘at-i sekbânân ilhâk-şüd, be-iltizâm-ı Ali, mültezim-i mukāta‘a-i 
Nevâhî-i Tire.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nevâhî-i Tire hâsları Ali nâm mültezim uhdesinde 
yevmî on bir akça mevâcib sadaka buyurulup dokuz akçası kendüye ve dilediği 
kimesneye olup ve iki akçasıyla Ahmed nâm kimesne sekbân olmak şartıyla 
sene 991 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 500.000 akçaya iltizâmda olup 
hâlâ mültezim-i mezbûr Ali kulları Dîvân-ı Âlî’ye gelüp mezbûr Ahmed’e 
şart eylediği yevmî iki akça ile sekbânlık gediği Hacı nâm kimesneye sadaka 
buyurulmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene 997 Muharreminin yirmi seki-
zinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere mezkûr 
Ahmed’e şart eylediği iki akça ile sekbânlık gediği mezbûr Hacı Himmet’e bu-
yurulduğuna defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 28 şehr-i Muharremü’l-harâm sene 997.

(s. 6) [s. 86]

İbtidâ-i mevâcib-i mezkûrîn ki be-cemâ‘at-i sekbânân ilhâk-şüdend be-iltizâm-ı 
Abdi nâzır-ı mültezim-i mukāta‘ât-ı Lazkıye ve tevâbiuhâ.

Mehmed bin Bali, fî yevm 1. Oruç bin Hamza, yevm 1.
Ahmed bin Sultânşah, yevm 1. Nebî bin İshak, yevm 1.

Havâss-ı hümâyûnlarından ba‘zı aklâmın nezâreti Abdi nâm nâzır-ı mültezim 
uhdesinde hızâne-i âmireden elli beş akça mevâcib sadaka buyurulup on üç 
akçasıyla oğlu Mustafa müteferrika ve bâkī kalan akçası dilediği kimesnelere 
olmak şartıyla sene 991 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla kırk beş kerre 
yüz bin ve otuz bin [4.530.000] akçaya iltizâmda iken hâlâ nâzır-ı mezbûr 
Abdi kulları dîvân-ı âliye gelüp merkūm oğlu Mustafa’ya müteferrikalık şart 
eylediği on üç akçadan birer akça ile zikr olunan dört nefer kimesneye sekbân-
lık sadaka buyurulmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene 997 Muharreminin 
yirmi sekizinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i 
meşrûh üzere mezkûrûn Mehmed ve Oruç ve Ahmed ve Nebi’ye birer akça ile 
sekbânlık buyurulduğuna defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin 
kayd olundu.
Tahrîren fî 28 Muharremü’l-harâm sene 997.
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Bali bin Mustafa, fî yevm 2.

Be-cemâ‘at-i sekbânân ilhâk-şüd, be-iltizâm-ı Abdi, nâzır-ı mukāta‘ât-ı Lazkıye.

Havâss-ı hümâyûnlarından ba‘zı aklâmın nezâreti Abdi nâm nâzır-ı mültezim 
uhdesinde hızâne-i âmireden yevmî elli beş akça mevâcib sadaka buyurulup on 
akçasıyla oğlu Mustafa müteferrika ve bâkī kalan akçasıyla dilediği kimesneler-
den olmak şartıyla sene 991 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla kırk beş ker-
re yüz bin ve otuz bin [4.530.000] akçaya iltizâmda olup hâlâ nâzır-ı mezbûr 
Abdi kulları dîvân-ı âliye gelüp oğlu mezbûr Mustafa’ya müteferrikalık ile şart 
eylediği on üç akçadan iki akçasıyla Bali bin Mustafa sekbân olmak bâbında 
inâyet ricâ eylediği sene 997 Muharreminin yirmi sekizinci günü pâye-i serîr-i 
a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere mezbûr Bali’ye yevmî iki akça ile 
sekbânlık buyurulduğuna defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin 
kayd olundu.
Tahrîren 28 Muharremü’l-harâm sene 997.

Yevmî bir buçuk akça ile solaklar müteferrikası olan İbrahim bin Bayram kul-
ları yarar mahall-i himmet olmağın iki akça ile sekbânlık sadaka olunduğuna 
paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Saferü’l-muzaffer sene 997.

Ahmed bin Hüseyin, fî yevm 2.

Be-cemâ‘at-i sekbânân ilhâk-şüd, be-cây-ı Resul, bâ şart-ı Abdi nâzır.

Havâss-ı hümâyûnlarından ba‘zı aklâmın nezâreti Abdi nâm nâzır-ı mültezim 
uhdesinde hızâne-i âmireden yevmî elli beş akça mevâcib sadaka buyurulup on 
üç akçasıyla oğlu Mustafa müteferrika ve iki akçasıyla Resul nâm kimesne sek-
bân ve bâkī kalan akçasıyla dilediği kimesnelere dirlik olmak şartıyla sene 991 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla kırk beş merre yüz bin ve otuz bin akçaya 
[4.530.000] iltizâmda olup hâlâ nâzır-ı mezbûr Abdi kulları Dîvân-ı Âlî’ye ge-
lüp merkūm Resul’e şart eylediği yevmî iki akça ile sekbânlık gediği Ahmed bin 
Hüseyin’e tevcîh olunmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene 997 Muharreminin 
yirmi sekizinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere 
mezbûr Resul’ün yerine yevmî iki akça ile merkūm Ahmed’e sekbânlık buyurul-
duğuna defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî gurre-i şehr-i Safer sene 997.
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Mustafa bin Göbelen fî yevm 5.

Be-cemâ‘at-i çavuşân ilhâk-şüd, be-iltizâm-ı âhar.

Havâss-ı hümâyûnlarından Niyâbet-i Nefs-i Manisa mukāta‘ası cemâ‘at-i ulû-
feciyândan Hacı Mehmed nâm kulları uhdesinde yevmî otuz akça mevâcib 
sadaka buyurulup on beş akçası kendi ulûfesine terakkī olup müteferrika ola ve 
on akçasıyla karındaşı Hacı Hızır ve beş akçasıyla Seydi Ahmed nâm kimesne 
cemâ‘at-i çavuşâna ilhâk olmak şartıyla sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzun-
dan üç yıla 950.000 akça sâfî teslîmâta iltizâm edüp kānûn üzere yarar kefîller 
verip inâyet ricâ eylediği

(s. 7) [s. 87]

sene 994 Recebinin yirmi altıncı günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olunduk-
da vech-i meşrûh üzere sadaka buyurulup [eksik] Dîvân-ı Âlî’ye gelüp yevmî 
beş akça ile mezbûr Seydi Ahmed’e şart eylediği çavuşluk kesr-i iltizâmından 
40.000 akça deynin kendi mâlından edâ eden mezbûr Mustafa’ya tevcîh 
olunmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene 997 Saferinin sekizinci günü pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda mültezim-i mezbûrun şart-ı iltizâmı 
mûcebince mezbûr Seydi Ahmed’e şart eylediği yevmî beş akça ile çavuşluk 
merkūm Mustafa’ya sadaka vü inâyet olunduğuna defterdâr efendi imzâsıyla 
mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 9 şehr-i mezbûr.

İçerüde Çukadâr Ağa kullarının babası olan ebnâ-i sipâhîyândan İskender 
nâm bendeleri yarar ve himmet ve ihsâna sezâvâr kulları olmağın ulûfesiyle 
müteferrika olmak bâbında hatt-ı hümâyûn-ı izzet-makrûnları sâdır olduğuna 
paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 9 şehr-i Safer sene 997.

Tezkirecilik fermân olunan Mehmed kullarına çıkan tezkireci gibi yevmî on 
beş akça vazîfe inâyet olunmak bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna 
paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 9 şehr-i Saferü’l-muzaffer sene 997.
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Sa‘âdetlü pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin sâbıkā kapıcıbaşıları olan mer-
hûm Hüseyin Ağa evlâdından Mehmed nâm kulları hakkında Vâlide Sultân 
hazretlerinden ve beğlerbeği dâme ikbâluhuden ve erkân-ı sa‘âdet çavuşbaşısı 
kullarından mektûblar gelüp hadd-i zâtında kendi dahi yarar ve himmet ve 
ihsâna sezâvâr bendeleri olduğun Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde yevmî sekiz akça ile çavuşluk sadaka ve 
fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 27 şehr-i Saferü’l-muzaffer sene 997.

Ahmed bin Receb, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, be-iltizâm-ı âhar.

Havâss-ı hümâyûnlarından Cezîre-i Midillü Memlehası mukāta‘ası dergâh-ı 
âlî sipâhî oğlanları zümresinden Hüseyin ve diğer Hüseyin nâm mültezimler 
uhdesinde yevmî yirmi altı akça mevâcib sadaka buyurulup diledikleri kimes-
nelere dirlik olmak şartıyla sene 995 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 
1.400.000 akçaya iltizâmda olup hâlâ mültezimân-ı mezbûrân Dîvân-ı Âlî’ye 
gelüp zikr olunan yirmi altı akçadan bir akçasıyla mezbûr Ahmed’e sekbân-
lık sadaka buyurulmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene 997 Saferinin yirmi 
sekizinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere mül-
tezimân-ı merkūmâna fermân olunan yirmi altı akçadan bir akçasıyla mezbûr 
Ahmed’e sekbânlık sadaka buyurulduğuna defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.

Fazlı nâm kimesne sa‘âdetlü Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin câmi‘-i 
şerîflerinde ve türbede küllî hıdmet edüp her vechile mahall-i himmet olup 
inâyetleri ricâsına rikâb-ı hümâyûnlarına ruk‘a sundukda hatt-ı hümâyûnları 
ile yevmî iki akça ile hayme mehterleri zümresine ilhâkı fermân olunduğuna 
paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 6 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene 997.

Südde-i sa‘âdetlerinde mukaddemâ hâssa sarrâc şâkirdi olan Kefeli Eyüb bin 
Şeyh Ali rikâb-ı hümâyûnlarına ruk‘a sunup ben icâzet ile sılaya gitmiş idim 
bi-iznillâh hasta olmak ile biraz zamân eğlenmeğin yerimi âhara vermişler 
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deyüp inâyet ricâ eyledikde hatt-ı hümâyûnları ile yeri verilmek fermân olun-
duğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 6 Rebî‘u’l-evvel sene 997.

Südde-i sa‘âdetleri kapıcılarından İsmail fevt olup yerine sekbânlar zümresin-
den Yusuf  nâm kulları mahall olmağın ulûfesiyle sadaka olunduğuna hatt-ı 
hümâyûnları sâdır olmağın ruûsa kayd olunmak içün paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 6 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene 997.

Baltacılardan Mustafa bin İskender nâm kulları marîz olup taşra çıkması lâzım 
olmağın yevmî dört akça ile ulûfeciler zümresine ilhâk olunmak bâbında hatt-ı 
hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin 
kayd olundu.

El-vâki‘ fî 8 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene 997.

(s. 8) [s. 88]

Mustafa nâm, yevm 1.

Be-cemâ‘at-i sekbânân ilhâk-şüde, bâ-şart-ı [eksik]

Havâss-ı hümâyûnlarından Güne ve Dimyan mukāta‘ası Nurullah nâm mül-
tezim uhdesinde hızâne-i âmireden yevmî beş akça ile hâssa sarrâc olmak 
şartıyla sene 991 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla yüz yirmi bin akçaya 
iltizâmda iken teslîmâtdan mâ‘adâ zimmetinde on iki bin dört yüz akça bâkīsi 
kalup edâsına kādir olmamağın hâlâ Dîvân-ı Âlî’ye gelüp [eksik] beş akçadan 
bir akçasıyla kendi mâlından beş bin akça deynini edâ eden Mustafa nâm 
kimesneye sekbânlık sadaka buyurulmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene 997 
Saferinin yirmi sekizinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
vech-i mezkûr üzere mezbûr Mustafa’ya yevmî bir akça ile sekbânlık sadaka 
buyurulduğuna defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd 
olundu.

Tahrîren fî 13 şehr-i Ra sene 997.
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İçerüden çıkan baltacı Mustafa bin Mahmud kulları yevmî iki akça ile hayme 
mehterleri zümresine ilhâk olunmak bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğu-
na paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 8 Rebî‘u’l-evvel sene 997.

Südde-i sa‘âdetleri müteferrikalarından Karaca Ahmed-zâde Mahmud kulla-
rına mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle balabancıbaşılık inâyet olunup ve balaban-
cıbaşı olan Ahmed Ağa kullarına dahi ulûfesiyle müteferrikalık fermân olun-
duğuna hatt-ı hümâyûn-ı izzet-makrûnları sâdır olmağın ruûsa kayd olunmak 
içün paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 9 Rebî‘u’l-evvel sene 997.

İçerüden çıkan Kurd nâm kulları yevmî altı akça ile sipâhî oğlanları zümresine 
ilhâk olunmak bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 20 Rebî‘u’l-evvel sene 997.

Yevmî bir buçuk akça ile aşçı olan Ahmed bin Mahmud ferâgat edüp yerine 
Hasan bin Abdullah mahall ü müstahıkk olduğun ağaları i‘lâm etmeğin paşa 
hazretleri arz eyledikde sadaka ve fermân olunduğuna mühürlü tezkire gelme-
ğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 20 Rebî‘u’l-evvel sene 997.

Yevmî bir buçuk akça ile aşçı olan Ahmed bin Kasım fevt olup yerine İsmail 
bin Abdullah mahall ü müstahıkk olduğun ağaları i‘lâm etmeğin paşa haz-
retleri huzûr-ı hümâyûnlarına arz eyledikde sadaka ve fermân olunduğuna 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene 997.

Yevmî bir akça ile aşçı olan Mehmed bin Abdullah fevt olup yerine Numan bin 
Abdullah mahall ü müstahıkk olduğun ağaları i‘lâm etmeğin paşa hazretleri 
huzûr-ı hümâyûnlarına arz eyledikde sadaka ve fermân olunduğuna mühürlü 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene 997.
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Yevmî üç akça ile habbâz olan Receb fevt olup yerine Ali mahall olduğun ağa-
ları i‘lâm etmeğin paşa hazretleri huzûr-ı hümâyûnlarına arz eyledikde yevmî 
bir buçuk akça ile sadaka ve fermân olunduğuna mühürlü tezkire gelmeğin 
kayd olundu.
El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene 997.

Yevmî bir buçuk akça ile habbâz olan Mustafa bin Pervane ferâgat edüp ye-
rine İsa bin Bayezid mahall ü müstahıkk olduğun ağaları i‘lâm etmeğin paşa 
hazretleri huzûr-ı hümâyûnlarına arz eyledikde sadaka ve fermân olunduğuna 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene 997.

(s. 9) [s. 89]

Yevmî bir buçuk akça ile habbâz olan Hüseyin bin Hasan ferâgat edüp yerine 
Mehmed bin Halil mahall ü müstahıkk olduğun ağaları i‘lâm etmeğin paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân 
olunduğuna mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene 997.

Yevmî bir akça ile habbâz olan Ya‘kub bin Abdullah ferâgat edüp yerine Ömer 
bin Mustafa mahall ü müstahıkk olduğun ağaları i‘lâm etmeğin paşa hazretleri 
pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka ve fermân olunduğuna mühürlü 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene 997.

Çıkan solakbaşı Haydar kulları yevmî sekiz akça ile müteferrika olmak bâbında 
sene 996 Şevvâlü evâsıtında hatt-ı hümâyûn-ı izzet-makrûnları sâdır olmuş ol-
mağın ruûsa kayd olunmak içün paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin 
kayd olundu.
Tahrîren fî 3 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.
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Südde-i sa‘âdetleri müteferrikalarından Mahmud kulları hakkında Vâli-
de Sultân hazretlerinden hâline münâsib bir ağalık tevcîh olunmak içün 
şefâ‘at-nâme-i şerîfeleri gelmeğin hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnları ile 
mahlûl olan cebecibaşılık sadaka vü inâyet olunduğuna paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 4 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

Sâhib-i sa‘âdet şehzâde-i sa‘îdü’l-baht tâle bekāhû ve nâle menâhü hazretle-
rinin dâyesi kızı Hadice dâ‘iyelerinin evvelden on akça ulûfesi olup zikr olan 
vazîfesine on akça terakkī dahi ilhâk olunmak bâbında hatt-ı hümâyûn-ı iz-
zet-makrûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin 
kayd olundu.
El-vâki‘ fî 4 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

Hâssa deve ve katırların rahtları köhne olup küllî harc iktizâ etdikde cemî‘an 
tecdîd olunmasın arpa emîni olan kullarının karındaşı Mehmed uhdesine alup 
ve hadd-i zâtında yarar ve himmet ve ihsâna sezâvâr bendeleri olmağın mukā-
belede çaşnigîrlik sadaka vü inâyet olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da 
paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde yevmî sekiz akça ile çaşni-
gîrlik sadaka vü inâyet olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 4 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

An cemâ‘at-i ulûfeciyân

Hızır nâm, fî yevm 5.

Be-cemâ‘at-i çavuşân ilhâk-şüde bâ-ulûfe-i hod bâ-iltizâm-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından nevâhî-i Manisa hâslarının kitâbet ve mukīm havâ-
leliği cemâ‘at-i ulûfeciyândan Hızır nâm kulları uhdesinde mutasarrıf  olduğu 
bölük ulûfesiyle çavuş olup üzerinde ziyâde ile tâlib zuhûr eder ise çavuşluğu 
mukarrer olmak şartıyla sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla otuz 
bin akçaya iltizâmda olup kānûn üzere yarar kefîller verip inâyet ricâ eylediği 
sene 994 Şevvâli’nin on yedinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda 
verilmek fermân-i şerîfleri oldukdan sonra mezbûr Hızır gelüp mukāta‘a-i 
mezbûreyi yetmiş bin akça ziyâde ile iltizâm edüp ba‘dehû sâbıkā ber-vech-i 
iltizâm emîn olan erbâb-ı tîmârdan Ca‘fer kulları gelüp elli bin akça dahi 

510 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



ziyâde edüp cem‘an ibtidâ-i tahvîlden üç yıla mukāta‘a-i mezbûreyi kitâbet 
ve havâleliği ile on kerre yüz bin [1.000.000] akçaya iltizâm ve kabûl etmeğin 
hâlâ mezbûr Hızır kulları Dîvân-ı Âlî’ye gelüp şart-ı iltizâmı mûcebince sa‘yi 
mukābelesinde mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle çavuşluğu mukarrer olmak üzere 
defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 4 şehr-i R sene 997.

Yevmî üç akça ile bi’l-fi‘il sekbânlar çavuşu olan Hasan nâm kulları kadîmî 
emekdâr ve yarar bendeleri olduğundan gayrı ile’l-ân vâki‘ olan suhteler 
muhârebelerinde küllî yoldaşlığı zuhûra gelüp ve dahi Yaylağ-ı Bozdağ sarâyı 
ta‘mîr olundukda küllî hıdmeti ve sa‘y-i kifâyesi zuhûr edüp her vechile inâyete 
sezâvâr kulları olmağın ulûfesine bir akça terakkī olup silâhdârlar zümresine 
ilhâk olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâ-
larına arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 4 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

(s. 10) [s. 90]

Kurd Ali bin Receb, fî yevm 2.

Be-cemâ‘at-i bevvâbân ilhâk-şüde, be-cây-ı Ali bin Ahmed [eksik] be-iltizâm-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından Tarhaniyat hâsları Hacı Veli nâm mültezim uhde-
sinde ba‘zı şurût u kuyûd üzere yevmî otuz akça ulûfe ile sene 994 Şa‘bânının 
yirmi dokuzundan üç yıla on üç kerre yüz [bi]n [1.300.000] akçaya iltizâmda 
iken bundan akdem Mehmed ve İsmail nâm kimesneler gelüp zikr olunan 
mevâcibe iki akça dahi ilhâk olunmak şartıyla iki yüz bin akça ziyâde ile 
mukāta‘a-i mezbûreyi iltizâm itmişler iken mültezim-i sâbık Hacı Veli’nin oğlu 
Mehmed nâm kimesne gelüp zikr olunan iki yüz bin akça ziyâdeyi kabûl edüp 
ve kānûn üzere yarar kefîller verip zabtı içün emr-i şerîf  verilmiş iken hâlâ mül-
tezim-i sâbık Mehmed ile mezkûr İsmail’in oğlu Resul nâm kimesneler Dîvân-ı 
Âlî’ye gelüp mukāta‘a-i mezbûreye yüz bin akça dahi ziyâde edüp ibtidâ-i tah-
vîlden üç yıla on altı kerre yüz bin [1.600.000] akçaya iltizâm ederler. Şol şartla 
ki, mültezim-i sâbık Hacı Veli veya oğlu Mehmed kabûl veya âhardan ziyâde 
ile tâlib zuhûr eder ise zikr olunan üç yük akça sa‘yleri mukābelesinde Kurd 
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Ali nâm kimesneye mahlûl vâki‘ olan bevvâb gediklerinden yevmî iki akça ile 
bir kapıcı gediği tevcîh oluna deyü vech-i meşrûh üzere inâyet ricâ eyledikleri 
sene 997 Saferinin yirmi sekizinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda 
vech-i mezkûr üzere merkūm Kurd Ali’ye zikr olunan sa‘yleri mukābelesinde 
cemâ‘at-i bevvâbândan vefât eden Ali yerine yevmî iki akça ile kapıcılık buyu-
rulduğuna defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 5 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene 997.

Vezîr Mehmed Paşa dâme ikbâluhu mektûb gönderüp İçerü Hazîne oğlan-
larından Mustafa nâm kullarının bir karındaşı vefât edüp mîrâsa müte‘allık 
görülecek husûsu ve hem kadîmden kendülere intisâbı olup sipâhîlik ile çıkma-
sın murâd idindiklerinde huzûr-ı hümâyûnlarına vukū‘u üzere arz olundukda 
mezbûr bendeleri çıkup yevmî yedi akça ile zümre-i ebnâ-i sipâhîyâna dâhil 
olması fermân-ı hümâyûnları olmağın ru’ûsa kayd olunmak içün paşa hazret-
lerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 9 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

Bundan akdem içerüden çıkup yevmî altı akça ile sipâhî oğlanları zümresine 
ilhâkı fermân olunan Kurd nâm kulları eski emekdâr olduğu haysiyyet ile 
inâyet ricâsına rikâb-ı hümâyûnlarına ruk‘a sundukda mezîd-i merhamet-i 
şehriyârîlerine mazhar olup zikr olan vazîfesine bir akça dahi zamm olunmak 
bâbında hatt-ı hümâyûn-ı izzet-makrûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerin-
den mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 12 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

Bundan akdem sarây hocası olan kıdvetü’l-ulemâi’l-muhakkıkīn Mevlânâ Mus-
lihiddin Efendi zîde fazluhû dâ‘îleri Selim Hân tavvelallâhü ömrehû hazretleri-
ne hoca fermân olunup lâkin vazîfeleri ta‘yîn olunmamağın sâbıkda hoca olan 
merhûm Haydar Efendi’ye yevmî kırk akça ulûfe ile dört pâre et ve dört çift 
etmek verilügelmeğin inâyetleri ricâsına hasb-i hâli Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde mevlânâ-yı mezbûr 
dâ‘îlerine dahi vech-i meşrûh üzere sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 18 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.
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Sarây hocalığı hıdmetine kıdvetü’l-ulemâi’l-müderrisîn mevlânâ Mahmud zîde 
fazluhû dâ‘îleri ta‘yîn buyurulup lâkin vazîfesi ta‘yîn olunmamağın çıkan sarây 
hocası dâ‘îlerinin yevmî yirmi akça vazîfesi olup mevlânâ-yı mezbûra dahi ol 
minvâl üzere sadaka vü inâyet olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i ma‘delet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân 
olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 18 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

Bundan akdem yaylak zamânında südde-i sa‘âdetleri kapıcılarından Pervane 
nâm kullarından beşeriyyet hasebiyle mahmiyye-i Manisa efendisi dâ‘îleri 
huzûrunda ba‘zı nâ-pesendîde vaz‘ sâdır olmağın te’dîb ve gûş-mâl içün fer-
mân-ı hümâyûnlarıyla küreğe gönderilüp hayli zamân mürûr edüp mahall-i 
merhamet olmağın mübârek günler hürmetine afv buyurulup ıtlâk olunmağın 
yine dirliği mukarrer olmak bâbında inâyetleri ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da 
paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fer-
mân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 18 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

(s. 11) [s. 91]

Yevmî bir akça ile hastalar arabacısı olan Ömer bin Abdullah nâm kulları eski 
emekdâr olduğundan gayrı içerüden çıkup [eksik] Çukadâr Ağa kullarının 
bu ana gelince hıdmetinde olup fakīrü’l-hâl mahall-i merhamet bendeleri 
olmağın zikr olan vazîfesine bir akça dahi zamm olunup sekbânlar zümresi-
ne ilhâk olunmak ricâsına paşa hazretleri Dîvân-ı Hümâyûn’da pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 18 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

Şa‘ban bin Bahşayiş fî yevm 1. Fethullah bin Güllü, fî yevm 1.

Be-cemâ‘at-i sekbânân ilhâk-şüdend bâ-şart-ı Gülabi mültezim el-mezbûr.

Havâss-ı hümâyûnlarından Yava ve Beytü’l-mâl mukāta‘ası Gülabi nâm 
mültezim uhdesinde yevmî on akça mevâcib sadaka buyurulup iki akçasıyla 
dilediği bir kimesne sekbân olup ve bâkī kalan akçası kendüye terakkī olmak 
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şartıyla sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla üç yüz bin akçaya il-
tizâmda olup hâlâ mültezim-i mezbûr Dîvân-ı Âlî’ye gelüp iki akça ile dilediği 
kimesneye şart eylediği sekbânlık Şa‘ban bin Bahşayiş ve Fethullah bin Güllü 
nâm kimesnelere birer akçasıyla tevcîh olunmak bâbında inâyet ricâ eylediği 
sene 997 Rebî‘u’l-âhirinin on yedinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz olundukda vech-i meşrûh üzere merkūmân Şa‘ban ve Fethullah’a yevmî 
birer akça ile sekbânlık buyurulduğuna defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 19 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

Mustafa bin Seydi Ahmed, fî yevm 1.

Be-cemâ‘at-i sekbânân ilhâk-şüd, bâ-şart-ı mültezimân-ı mukāta‘a-i Memle-
ha-i Midillü.

Havâss-ı hümâyûnlarından Cezîre-i Midillü’de vâki‘ memleha mukāta‘ası 
dergâh-ı mu‘allâ sipâhî oğlanları cemâ‘atinden Hüseyin ve diğer Hüseyin 
nâm mültezimler uhdesinde yevmî yirmi altı akça mevâcib sadaka buyurul-
mak şartıyla sene 995 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla on dört kerre yüz 
bin [1.400.000] akçaya iltizâmda olup hâlâ mültezimân-ı mezbûrân Dîvân-ı 
Âlî’ye gelüp zikr olunan yirmi altı akça mevâcibden bir akçasıyla Mustafa bin 
Seydi Ahmed nâm kimesneye sekbânlık sadaka buyurulmak bâbında inâyet 
ricâ eyledikleri sene 997 Rebî‘u’l-âhirinin on yedinci günü pâye-i serîr-i sa‘â-
det-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere merkūm Mustafa’ya yevmî 
bir akça ile sekbânlık buyurulduğuna defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire 
gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 19 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

Hasan bin Durası, fî yevm 2.

Be-cemâ‘at-i sarrâcîn ilhâk-şüd, be-iltizâm-ı Hacı Bali mültezim el-mezbûr.

Havâss-ı hümâyûnlarından Birgi hâsları Hacı Bali nâm mültezim uhdesinde 
yevmî sekiz akça mevâcib sadaka buyurulup iki akçasıyla kendüsi sarrâc olup 
ve bâkī kalan akçası dilediği kimesnelere olmak şartıyla sene 991 Şa‘bânının 
yirmi dokuzundan üç yıla dört yüz elli bin akçaya iltizâmda olup teslîmâtından 
mâ‘adâ zimmetinde kırk üç bin altmış altı akça bâkīsi olup edâsında küllî aczi 
olmağın hâlâ mültezim-i mezbûr Dîvân-ı Âlî’ye gelüp kendüye şart eylediği 
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yevmî iki akça ile sarrâclık zikr olan bâkīsinden on üç bin akçasın kendi mâ-
lından edâ eden Hasan bin Durası nâm kimesneye tevcîh olunmak bâbında 
inâyet ricâ eylediği sene 997 Rebî‘u’l-âhirinin on yedinci günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere merkūm Hacı Bali 
yerine mezkûr Hasan’a yevmî iki akça ile sarrâclık buyurulduğuna defterdâr 
efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 19 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

Lala paşa hazretlerinin südde-i sa‘âdetlerinde müteferrika olan fahrü’l-akrân 
oğlu Mustafa zîde kadruhûnun ulûfesi mezîd-i inâyetlerinden yevmî yirmi 
akça olmak bâbında hatt-ı hümâyûn-ı izzet-makrûnları sâdır olduğuna müşâ-
rünileyh zîde izzihûdan mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

Südde-i sa‘âdetlerinde divitdâr olan Yusuf  nâm kulları hıdmet-i mezbûrede 
çendân ehil olmayup ve kadîmden divitdâr olan kullarının yolu ulûfesiyle mü-
teferrika olugelmeğin [eksik] mezbûre çavuş kullarından Mekkelü Hasan Ça-
vuş’a inâyet olunup ve mezbûr Yusuf  bendeleri ulûfesiyle müteferrika olmak 
içün hâk-i pây-i sa‘âdetlerine arz olundukda hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûn-
ları ile fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd 
olundu.

El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

(s. 12) [s. 92]

Südde-i sa‘âdetlerinde kadîmden silâhdârbaşı [eksik] kullarının ulûfeleri otuz 
bir akça olugelüp bi’l-fi‘il silâhdârbaşı olan Mehmed Ağa kulları sâbıkā yevmî 
yirmi beş akça ile ulûfecibaşı iken silâhdârbaşı olmak fermân olundukda beş 
akça ziyâde ile olugelmek kānûn-ı mukarrer iken müyesser olmayup yine eski 
ulûfesiyle olduğundan gayrı Yaylağ-ı Susendıraz’da sarây-ı âmireleri ta‘mîri 
hıdmetine me’mûr oldukda küllî hıdmet edüp envâ‘-ı sa‘y-i kifâyesi zuhûr 
etmekle inâyetlerine mazhar olmak arzusunda iken ba‘zı avârız hasebiyle avk 
olup şimdiki hâlde mezbûr ağa kullarının oğlu Süleyman nâm bendeleri ya-

M E T I N 515

www.tuba.gov.tr



rar ve himmet ve ihsâna sezâvâr kulları olup ile’l-ân dirlik müyesser olmayup 
kadîmden ağa hazretlerinin yarar olan oğullarına çaşnigîrlik inâyet olunmak 
âdet-i hasene-i şehinşâhîden olmağın bu cümle vâki‘ olan hıdmeti ve sa‘y-i 
kifâyesi ve ulûfesinde olan noksânı mukābelesinde oğlu mezbûr Süleyman 
kullarına yevmî sekiz akça ile çaşnigîrlik sadaka vü inâyet olunmak ricâsına 
hâk-i pâylarına arz olundukda hatt-ı hümâyûn-ı izzet-makrûnları ile fermân 
olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

An-cemâ‘at-i Ulûfeciyân

İbrahim bin Hamza, fî yevm 6.

Be-cemâ‘at-i silâhdârân ilhâk-şüde, be-iltizâm-ı mukāta‘a-i Nevâhî-i Manisa.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nevâhî-i Manisa hâsları erbâb-ı tîmârdan Ca‘fer 
nâm mültezim uhdesinde ba‘zı şurût u kuyûd ile yevmî on akça mevâcib ile 
sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 850.000 akçaya iltizâmda iken 
cemâ‘at-i ulûfeciyândan mukāta‘a-i mezbûrenin kitâbet ve havâleliğini ulûfe-
siyle çavuş olmak şartıyla târîh-i mezbûrdan üç yıla otuz bin akçaya iltizâm 
eden Hızır nâm kulları bundan akdem gelüp zikr olunan kitâbet ve havâlelik 
bile ilhâk olunup ve cemâ‘at-i ulûfeciyândan İbrahim kulları mutasarrıf  ol-
duğu ulûfesiyle cemâ‘at-i silâhdârâna dâhil olup üzerinden ziyâde olunur ise 
silâhdârlığı mukarrer olmak şartıyla yetmiş bin akça dahi ziyâde ile iltizâm 
etmiş iken mültezim-i sâbık Ca‘fer kulları hâlâ Dîvân-ı Âlî’ye gelüp zikr olan 
mevâcibe hızâne-i âmireden bir akça dahi zamm olunup ba‘zı şurût u kuyûd 
ile yevmî on akça mevâcib sadaka olunmak şartıyla elli bin akça dahi ziyâde 
ile cem‘an kitâbet ve havâleliği ile ibtidâ-i tahvîlden üç yıla on kerre yüz bin 
[1.000.000] akçaya iltizâm edüp inâyet ricâ eylediği sene 997 Rebî‘u’l-âhirinin 
ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda verilmek fermân-ı 
şerîfleri olmağın hâlâ mezkûr İbrahim kulları gelüp zikr olunan sa‘yleri mukā-
belesinde mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle silâhdârlığı mahalline kayd olunmak 
içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

Südde-i sa‘âdetlerinde Küçük Âhûr’da yevmî üç akça ile sarrâc olan Perviz bin 
Abdullah fevt olup yeri mahlûl olmağın yerine Hasan bin Piri mahall ü lâyık ve 
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eski emekdâr ve himmet ve ihsâna sezâvâr bendeleri olup Mîrâhûr Ağa kulları 
tezkiresin verip hâk-i pây-i sa‘âdetlerine i‘lâm olundukda hatt-ı hümâyûnları 
ile sadaka vü inâyet olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin 
kayd olundu.

El-vâki‘fî 25 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

Sığacık beğine hükm-i şerîf  ki, nefs-i Akhisar’da nâibü’ş-şer‘ olan mevlânâ Hı-
zır südde-i sa‘âdetlerine arz gönderüp nefs-i Akhisar mahallâtından Şehreküs-
dü nâm mahallede sâkin Bâzârlu bin Kulfal nâm kimesnenin şirret ü şekā ile 
meşhûr olan Kalender bin Ahmed nâm kimesne gice ile evine gerüp esbâb ü 
erzâkın gāret etmek üzere iken mezkûr Bâzârlu feryâd eyledikde müslimânlar 
duyup cem‘ olup mezbûr Kalender’i evi içinde bulup meclis-i şer‘a getürüp 
suâl olundukda bi-tav‘ihî ikrâr ve i‘tirâf  edüp sicill olunup sicilleriyle vâki‘ 
hâli i‘lâm etmeğin paşa hazretleri vukū‘u üzere hâk-i pây-i sa‘âdetlerine arz 
eyledikde sâir eşkıyâya mûcib-i ibret içün küreğe fermân olunduğuna mühürlü 
tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî evâhir-i şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 997.

Hacı Bekir bin Şa‘ban, fî yevm 5.

Be-cemâ‘at-i silâhdârân ilhâk-şüde, bâ şart-ı mültezimân-ı memleha-i mezbûr.

Havâss-ı hümâyûnlarından cezîre-i Midillü’de vâki‘ memleha mukāta‘ası 
dergâh-ı âlî sipâhî oğlanlarından Hüseyin ve diğer Hüseyin nâm mültezimler 
uhdesinde yevmî yirmi altı akça mevâcib sadaka buyurulup diledikleri kimes-
nelere ibtidâdan dirlik olmak şartıyla sene 995 Şa‘bânının yirmi dokuzundan 
üç yıla on dört kerre yüz bin [1.400.000] akçaya iltizâmda olup hâlâ mülte-
zimân-ı mezbûrân Dîvân-ı Âlî’ye gelüp zikr olunan yirmi altı akça mevâcibden 
yevmî beş akçasıyla Hacı Bekir nâm kimesne cemâ‘at-i silâhdârâna dâhil olmak 
bâbında inâyet ricâ eyledikleri sene 997 Cemâziye’l-evvelinin sekizinci günü 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere merkūm 
Hacı Bekir’e yevmî beş akça ile silâhdârlık buyurulduğuna defterdâr efendi 
imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.
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(s. 13) [s. 1]

Mustafa Çelebi, rûznâmçeî, terakkī-şüd, fî yevm 2.

Hızâne-i âmirelerinde rûznâmeci olan kullarına her sene muhâsebe okundukda 
ikişer akça terakkī olmağa ecdâd-ı izâmları zamânında âdet-i şehinşâhî olduğu 
sene 997 Cemâziye’l-evvelinin sekizinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz olundukda mezkûr kullarına dahi yevmî iki akça terakkī sadaka buyuruldu-
ğuna defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.

Ali bin Çıtak, fî yevm 2.

Be-cemâ‘at-i bevvâbân ilhâk-şüde be-iltizâm-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından Aydın sancağında vâki‘ Arpaz ve Bâzârlu hâsları 
ve İhtisâb ve İhzâriyye-i Kestel mukāta‘ası Mehmed ve İnehan ve Dede Nasuh 
nâm mültezimler uhdesinde yirmi sekiz akça mevâcib sadaka buyurulup ba‘zı 
şurût u kuyûd ile sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla on üç kerre 
yüz bin [1.300.000] akçaya iltizâmda iken bundan akdem Ali nâm kimesne 
Dîvân-ı Âlî’ye gelüp mezbûrûn mültezimlere fermân olunan yirmi sekiz ak-
çaya hızâne-i âmireden iki akça dahi zamm olunup yevmî otuz akçanın iki 
akçasıyla kendüsi kapucu olup üzerinden ziyâde olunur ise kapuculuğu mu-
karrer kalmak şartıyla mukāta‘ât-ı mezbûreye yüz bin akça dahi ziyâde edüp 
kefîller vermek içün emr-i şerîf  verilmiş iken hâliyâ mültezimûn-ı sâbıkūn 
Dîvân-ı Âlî’ye gelüp zikr olunan otuz akça mevâcibin iki akçasıyla mezkûr 
Ali’nin kapıcılığı mukarrer olup ve bâkī kalan akçasın kendülere ve diledik-
lerine olmak şartıyla merkūm Ali’nin ziyâde eylediği yüz bin akça ile ibtidâ-i 
tahvîlden üç yıla 1.400.000 akçaya iltizâm ve kabûl edüp inâyet ricâ eyledikleri 
sene 997 Cemâziye’l-evvelinin sekizinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz olundukda şart-ı iltizâmı üzere merkūm Ali’ye yevmî iki akça ile kapıcılık 
sadaka buyurulduğuna defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin 
kayd olundu.
Tahrîren fî 9 şehr-i mezbûr.

Südde-i sa‘âdetlerinde hâssa sarrâclardan Hasan ve sarrâc şâkirdlerinden İbra-
him nâm kulları bu sene-i mübârekede inâyet-i rabbânî karîn-i hâl ve hidâyet-i 
nâ-mütenâhî rehîn-i âmâli olup hâcc-ı Beytü’llâhi’l-harâma niyet ve ziyâret-i 
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Ravza-i Mutahhara-i Seyyidü’l-enâma azîmet etmeğin izn-i şerîflerin ricâ eyle-
diklerin paşa hazretleri Dîvân-ı Hümâyûn’da pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz eyledikde izn-i hümâyûnları lâyık ve erzânî buyurulmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 8 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene 997.

Hacı Hızır bin Ahmed fî yevm 9, [tera]kk[ī] 8, [bölü]k 1.

An-cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyân terakkī-şüd be-iltizâm-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından Azizlü hâslarının kitâbet ve mukīm havâleliği 
ebnâ-i sipâhîyândan Yusuf  kulları uhdesinde ulûfesine bir akça terakkī ile 
çavuş olmak şartıyla sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 25000 
akçaya iltizâmda iken hâlâ cemâ‘at-i mezbûreden Hızır nâm kulları Dîvân-ı 
Âlî’ye gelüp mültezim-i mezbûr Yusuf ’a fermân olunan bir akça terakkī ile 
çavuşluk kendüye sadaka buyurulmak şartıyla bin akça dahi ziyâde edüp ib-
tidâ-i tahvîlden üç yıla yirmi altı bin akça sâfî teslîmâta iltizâm ve kabûl edüp 
inâyet ricâ eylediği sene 997 Cemâziye’l-evvelinin sekizinci günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere merkūm Hacı Hızır’a 
yevmî bir akça terakkī ile çavuşluk sadaka buyurulduğuna defterdâr efendi 
imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.

Bundan akdem Matbah-ı âmirelerinde yevmî dört akça ve iki pâre et ve iki 
çift etmek ile aşçı olan Mustafa nâm kullarına [ ] vâki‘ olup çıkması lâzım 
geldikde yine ulûfesiyle zümre-i ebnâ-i sipâhîyâna ilhâkı fermân olunup lâkin 
mezbûr bendeleri eski emekdâr olup ve bu makūle aşçı ustalar bölüğe çıkdıkda 
ziyâdece vazîfe ile çıkagelüp mezbûr kulları fakīrü’l-hâl mahall-i merhamet ol-
mağın aşçıbaşı kulları ile ma‘an gelüp mukaddemâ mutasarrıf  olduğu iki pâre 
et ve iki çift etmeğin birer pâresi yerine olan ustaya verilüp ve birer pâresi hazî-
neye kalup ol mukābelede mezbûr bendelerine iki akça terakkī sadaka olunmak 
ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 8 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene 997.

Büyük Âhûr’da yevmî beş akça ile hâssa tavile halîfesi olan Mustafa ve yevmî 
dört akça ile cilâvdâr olan Yusuf  nâm kulları eski emekdâr ve her vechile him-
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met ve ihsâna sezâvâr bendeleri olduğun Mîrâhûr ağa kulları tezkire ile i‘lâm 
edüp ve hadd-i zâtında sarrâclık san‘atında ehil olup lâzım geldikde işleyüp 
hizmete kābil yarar kulları olmağın ulûfeleri ile hâssa sarrâclar zümresine ilhâk 
olunmak bâbında Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına 
arz eyledikde ulûfeleri ile sarrâc olmak fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 8 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene 997.

(s. 14) [s. 2]

Cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyân, Mehmed bin Hacı Mustafa, mültezim-i Hâshâ-i 
Ulgamlu, fî yevm 18, [tera]kk[ī] 7, [bölü]k 11.

Be-cemâ‘at-i çavuşân ilhâk-şüd, bâ-terakkī, bâ-şart-ı iltizâm-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından Ulgamlu hâsları tevâbi‘i ile ebnâ-i sipâhîyândan 
Mehmed bin Hacı Mustafa nâm mültezim uhdesinde hızâne-i âmireden yevmî 
on iki akça mevâcib sadaka buyurulup on bir akçası kendüsinin yedi akça bölük 
ulûfesine terakkī olup cemâ‘at-i çavuşâna dâhil ola ve bir akçası dahi cemâ‘at-i 
çavuşândan Mustafa Çavuş kullarının ulûfesine terakkī olmak şartıyla sene 
991 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 410.000 akçaya iltizâm edüp kānûn 
üzere yarar kefîller verip inâyet ricâ eylediği sene 994 Recebü’l-müreccebinin 
on sekizinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meş-
rûh üzere verilmek fermân-ı şerîfleri olup hâlâ mültezim-i merkūm Mehmed 
kulları gelüp yevmî yedi akça kadîm bölük ulûfesine şart-ı iltizâmı mûcebin-
ce fermân olunan on bir akça terakkīsi ilhâk olunup yevmî on sekiz akça ile 
çavuşluğu mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi dâmet me‘âliyehû 
imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 23 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene 997.

Cemâ‘at-i silâhdârândan Bayezid ve İnece nâm kulları bu sene-i mübârekede 
tavâf-ı Ka‘be-i Ulyâ ve ziyâret-i Ravza-i Hazret-i seyyid ü sened cümle-dirâya 
niyet ve azîmet edüp icâzet-i şerîflerin ricâ etmeğin paşa hazretleri Dîvân-ı 
Hümâyûn’da pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde izn-i hümâyûnları 
erzânî olmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Cemâziye’l-âhire sene 997.
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Yevmî bir buçuk akça ile solaklar müteferrikası olan Hüseyin bin Ali hizmet-i 
lâzimesin edâ etmeyüp fâriğ olup yerine ihtiyâr oğlu Şa‘ban mahall olduğun 
ağaları i‘lâm etmeğin paşa hazretleri Dîvân-ı Hümâyûn’da pâye-i serîr-i a‘lâla-
rına arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Cemâziye’l-âhire sene 997.

Yevmî iki akça öküz arabacılarından Mahmud bin Süleyman fevt olup yerine 
iki üç yıldan berü mülâzim olup emekdâr olan Ali bin Hüseyin mahall ü müs-
tehık olduğun Mîrâhûr ağa zîde mecduhû i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da 
paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka ve fermân olun-
mağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Cemâziye’l-âhire sene 997.

Yevmî iki akça ile hâssa arabacılar demircisi olan Ali bin Hüseyin kendi ihtiyârı 
ile ferâgat edüp yerine Mustafa mahall ü müstehık olduğun Mîrâhûr Ağa zîde 
mecduhû i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i Cemâziye’l-âhire sene 997.

Yevmî iki akça ile takyeci olan İbrahim bin Ferhad ferâgat edüp yeri mahlûl 
olup yerine yevmî bir akça ile takyeci şâkirdi olan Ömer bin Abdullah kulları 
mahall olmağın fâriğ-i mezbûrun bir akçası mezbûr Ömer’e sadaka olunup 
ve bir akçasıyla Memi bin Ali mezkûr Ömer’in yerine şâkird olmak münâsib 
olduğun takyecibaşı kulları i‘lâm etmeğin paşa hazretleri Dîvân-ı Hümâyûn’da 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde vech-i meşrûh üzere sadaka 
olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 14 Cemâziye’l-âhire sene 997.

Hâssa Âhûr’da yevmî dört akça ile taviledâr olup gurebâ zümresine ilhâk olu-
nan Mehmed bin Abdullah nâm kulları rikâb-ı hümâyûnlarına ruk‘a sunup 
benim yolum hâs sarrâclık iken yolum ile ri‘âyet olunmayup ve suçum ve günâ-
hım olmayup ulûfem şey’-i kalîl olup geçinmeğe iktidârım yokdur demeğin gö-
resin vukū‘u üzere i‘lâm edesiz deyü buyurulmağın mahfûz olan ru’ûsa nazar 
olundukda lala-yı sâbık zamânında mezbûr Mehmed içün şakī olup ulûfesi kat‘ 
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olunup sonra salâh-ı hâle rücû‘ eyledikde yine vazîfesiyle zümre-i gurebâya 
ilhâkı fermân olunmuşdur deyü mukayyed bulunmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da 
paşa hazretleri vukū‘u üzere pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde bir 
akça terakkī ile yerinde ibkā buyurulmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 14 şehr-i Cemâziye’l-âhire sene 997.

Cebecibaşılık fermân olunan Mahmud Ağa zîde mecduhûnun vazîfesi dahi 
ta‘yîn olunmuş olmamağın Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sâbıkā cebecibaşı olan kullarının vazîfesi on 
beş akça olmağın müşârünileyh Mahmud Ağa’ya dahi yevmî on beş akça ile 
sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 14 şehr-i Cemâziye’l-âhire sene 997.

(s. 15) [s. 4]56

Yevmî iki akça ile takyeci olan Hasan ihtiyâriyle ferâgat edüp yerine Mehmed 
bin Bekir nâm bendeleri mahall ü müstehık olduğun takyecibaşı kulları i‘lâm 
etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 13 Receb sene 997.

Südde-i sa‘âdetlerinde hâssa mü’ezzinlerden Ca‘fer du‘âcıları bu sene-i mübâ-
rekede hâcc-ı şerîfe müteveccih olmağın hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnları 
ile izn-i hümâyûnları erzânî buyurulduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tez-
kire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî evâsıt-ı şehr-i Receb sene 997.

56 Defterin orijinalinde [s. 2]’den sonra [s. 4]’e atlanmıştır. Ancak biz defterdeki kayıtları tarih 
esasına göre düzenleyip formalar arasında takdim-tehir yaparken, numaralandırmaya müteselsil 
devam ederek orijinal [s. 2]’ye (s. 14) verip sonrasında (s. 15) şeklinde devam ettik.
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Hüseyin bin Osman fî yevm 5.

Be-cemâ‘at-i silâhdârân ilhâk-şüde bâ-şart-ı Gülabi, emîn-i mültezim-i mukā-
ta‘a-i Yava ve Beytü’l-mâl-i Livâ-i Saruhan.

Havâss-ı hümâyûnlarından livâ-i Saruhan’da vâki‘ Yava ve Beytü’l-mâl mukā-
ta‘ası yevmî on akça mevâcib ile bir sarrâclık ve bir sekbânlık ve sâir bölüğe 
ve dilediği kimesnelere terakkī olmak şartıyla sene 994 Şa‘bânının yirmi doku-
zundan üç yıla 600.000 akçaya iltizâm eden sipâhî oğlanlarından Gülabi nâm 
kulları Dîvân-ı Âlî’ye gelüp şart-ı iltizâmı mûcebince dilediği kimesnelere beş 
akça ile şart eylediği sarrâclık ve sekbânlık gedikleri silâhdârlık ile Hüseyin bin 
Osman nâm kimesneye sadaka buyurulmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene 
997 Recebü’l-müreccebinin on ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz olundukda vech-i meşrûh üzere mezbûr Hasan’a yevmî beş akça ile silâh-
dârlık buyurulduğuna defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd 
olundu.

Tahrîren fî 13 şehr-i mezbûr.

Atâullah Çelebi bin mevlânâ Muslihiddin fî yevm 8.

Müteferrika-şüd.

Mezbûr kulları kadı-zâde olup inâyet-i şehinşâhîye lâyık ve sezâvâr her vechile 
mahall-i merhamet ve müstahıkk-ı âtifet bendeleri olup yevmî sekiz akça ile 
müteferrika olmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene 997 Recebinin on ikinci 
günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda yevmî sekiz akça ile mahall-i him-
metden müteferrika olmak buyurulduğuna defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.

Mahmud bin Abdullah fî yevm 2.

Hâssa bâzârî-şüd be-iltizâm-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından Burunâbâd hâsları Halil nâm mültezim uhdesinde 
yevmî on sekiz akça mevâcib sadaka buyurulup on altı akçası kendüye çavuşluk 
ve babası Hacı Ali’ye müteferrikalık ve bir sipâhî oğlanlığı ile tevzî‘ olunup ve 
iki akçasıyla şerîki olup ihrâc olunan Mahmud hâssa bâzârî olup üzerinden 
ziyâde olunur ise mezkûr Mahmud’un şartı mukarrer olmak şartıyla sene 994 
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Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla sekiz yüz bin akçaya iltizâm edüp kānûn 
üzere yarar kefîller verip inâyet ricâ eylediği sene 997 Cemâziye’l-evvelinin do-
kuzuncu günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh 
üzere verilmek fermân-ı şerîfleri olmağın hâlâ mezkûr Mahmud gelüp şartı 
üzere defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire getirmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 15 şehr-i Receb sene 997.

Bundan akdem pâye-i serîr-i a‘lâlarına muhâsebe kırâat olundukda südde-i 
sa‘âdetlerinde rûznâmçeî olan Mustafa kullarına inâyet olunan iki akça 
terakkīnin mezkûr Mustafa kendi emekdârlarından Hızır bin Süleyman bir 
akçasıyla sekbân ve Mustafa bin Yunus bir akçasıyla cebeci olmasın ricâ edüp 
arz olundukda vech-i meşrûh üzere olması bâbında hatt-ı hümâyûn-ı sa‘â-
det-makrûnları sudûr etdiğine paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin 
ru’ûsa kayd olundu.

Tahrîren fî 16 Receb sene 997.

İçerüden çıkan oğlanlardır ki zikr olunur

Cemâ‘at-i gılmân-ı oda-i hâssa

Müteferrika-şüd
Pervane Çerkes, başeski

fî yevm 13

Çaşnigîr-şüd
Bekir Bosna
fî yevm 12

Çaşnigîr-şüd
Mehmed Arnavud

fî yevm 12

Çaşnigîr-şüd
Mehmed Çerkes, halîfe

fî yevm 12

Çaşnigîr-şüd
Yusuf  Arnavud

fî yevm 12

Çaşnigîr-şüd
Mehmed Çerkes

[fî] yevm 12

Hasoda’dan çıkan işbu altı nefer oğlanlardan mezbûr Pervane baş olup eski 
olmağın kānûn üzere yevmî on üç akça ile müteferrika olup bâkī beş neferi 
yevmî on ikişer akça ile çaşnigîr olmak fermân olunup.
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(s. 16) [s. 5]

Cemâ‘at-i Gılmân-ı Hazîne

Müteferrika-şüd
Sefer Çerkes, kethudâ-i 

Hazîne
fî yevm 13

Sipâhî-şüd
Hüseyin Abaza

fî yevm 8

Sipâhî-şüd
Ramazan Arnavud

fî yevm 8

Sipâhî-şüd
Hasan Arnavud, destârî

yevm 8

Sipâhî-şüd
Mahmud Boğdan

yevm 8

Sipâhî-şüd
Mehmed kuloğlu

yevm 8

Sipâhî-şüd
Mesîh Bosna

fî yevm 8

Sipâhî-şüd
Ali Çerkes

yevm 8

Sipâhî-şüd
Süleyman-ı Tavîl Bosna

yevm 8

Sipâhî-şüd
Süleyman Dadyan

yevm 8

Sipâhî-şüd
Perviz, Rus

yevm 8

Sipâhî-şüd
Rıdvan Bosna

yevm 8

Sipâhî-şüd
Mahmud Çerkes

yevm 8

Sipâhî-şüd
İsmail Bosna

yevm 8

Sipâhî-şüd
Ali Bulgar, imâm

yevm 8

Sipâhî-şüd
Mustafa Bosna, doğancı

yevm 8

Sipâhî-şüd
Sinan Arnavud

fî yevm 8

Sipâhî-şüd
Oruç Arnavud

fî yevm 8

Sipâhî-şüd
Dîvâne Hüseyin, doğancı

yevm 8

Sipâhî-şüd
İbrahim Bosna

yevm 8

Sipâhî-şüd
Nasuh Mora

yevm 8

Sipâhî-şüd
Mustafa Arnavud

yevm 8

Sipâhî-şüd
Mesîh Frenk

yevm 8

Sipâhî-şüd
Rıdvan Rum

yevm 8

Sipâhî-şüd
Osman Tabbâl

yevm 8

Sipâhî-şüd
Hasan, doğancı

yevm 8

Sipâhî-şüd
Türk, bî-zebân

yevm 8

Sipâhî-şüd
Ca‘fer Arab

yevm 8

Sipâhî-şüd
Murad, halîfe

yevm 8
Hazîne odasından çıkan işbu yirmi dokuz nefer oğlanların kethudâları olan 
mezbûr Sefer Çerkes kānûn üzere yevmî on üç akça ile müteferrika olup 
mâ‘adâ yirmi sekiz neferi yevmî sekizer akça ile ebnâ-i sipâhîyâna dâhil olmak 
fermân olunup
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An-Cemâ‘at-i Gılmân-ı Kilâr-ı Âmire

Müteferrika-şüd
Yunus, kethudâ-i Kilâr

yevm 14

Sipâhî-şüd
Mehmed Rum, 

peşkîrbaşı
yevm 8

Sipâhî-şüd
Hasan Rum, şâkird-i 

peşkîr
yevm 8

Sipâhî-şüd
Rıdvan Abaza, mum 

şâkirdi
yevm 8

Sipâhî-şüd
Ali Abaza, miftâh 

oğlanı
yevm 8

Sipâhî-şüd
Rıdvan Macar, peşkîr 

oğlanı
yevm 8

Sipâhî-şüd
Hasan Macar, turşuî

yevm 8

Sipâhî-şüd
Ali Bosna, ibrik oğlanı

yevm 8

Silâhdâr-şüd
Mustafa Frenk

yevm 7

Silâhdâr-şüd
Piri Arnavud

yevm 7

Silâhdâr-şüd
Hüseyin Arnavud

yevm 7

Silâhdâr-şüd
Ca‘fer Frenk

yevm 7

Silâhdâr-şüd
Hasan Arnavud

yevm 7

Silâhdâr-şüd
Ali Rum
yevm 7

Silâhdâr-şüd
Mehmed Bulgar

yevm 7

Silâhdâr-şüd
Hasan Frenk

yevm 7

Kilâr-ı âmireden çıkan işbu on altı nefer oğlanın kethudâları olan mezbûr 

Yunus kānûn üzere yevmî on dört akç ile müteferrika olup ve yedi neferi yevmî 

sekizer akça ile ebnâ-i sipâhîyâna ve sekiz neferi yevmî yedişer akça ile zümre-i 

silâhdârâna dâhil olmak fermân olunup

Cemâ‘at-i Gılmân-ı Oda-i Küçük

Sipâhî-şüd
Süleyman Çerkes

yevm 8

Sipâhî-şüd
Rıdvan, ser-odaî

yevm 8

Sipâhî-şüd
Hüseyin Bosna

yevm 8
birâd[er]-i kethudâ-i 

bevvâbîn
Silâhdâr-şüd

Mehmed Çerkes
yevm 7

Silâhdâr-şüd
Zülfikar Arnavud

yevm 7

Silâhdâr-şüd
Receb Arnavud

yevm 7
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Silâhdâr-şüd
Mustafa Bosna, 

dellâk
yevm 7

Silâhdâr-şüd
Receb Bosna, akrabâ-i 

lala-i sâbık
yevm 7

Silâhdâr-şüd
Rıdvan Bosna

yevm 7
akrabâ-i lala-i sâbık

Silâhdâr-şüd
Mehmed kuloğlu

yevm 7

Silâhdâr-şüd
Hâfız Mehmed Bosna

yevm 7

Ulûfeci-şüd
Haver Bosna

yevm 6
Ulûfeci-şüd

Ahmed Bosna
yevm 6

Ulûfeci-şüd
Receb Bulgar

yevm 6

Ulûfeci-şüd
Hüseyin Macar

yevm 6

(s. 17) [s. 6]

Ulûfeci-şüd
Hüseyin Gürcü

yevm 6

Ulûfeci-şüd
[silik]

yevm 6

Ulûfeci-şüd
Mehmed Arnavud

yevm 6

Ulûfeci-şüd
Yusuf  Bosna

yevm 6

Ulûfeci-şüd
Hızır Tatar

yevm 6

Ulûfeci-şüd
Kalender Arnavud

yevm 6

Ulûfeci-şüd
Hasan Rum

yevm 6

Ulûfeci-şüd
Ali Rum
yevm 6

Ulûfeci-şüd
Rıdvan Arnavud

yevm 6

Ulûfeci-şüd
Ali Bulgar

yevm 6

Ulûfeci-şüd
İbrahim Rum

yevm 6

Ulûfeci-şüd
Abdurrahman Macar

yevm 6

Ulûfeci-şüd
Ahres Gürcü

yevm 6

Küçük Oda’dan çıkan işbu yirmi sekiz nefer oğlanların üç neferi yevmî se-
kiz akça ile ebnâ-i sipâhîyâna ve sekiz neferi yevmî yedişer akça ile zümre-i 
silâhdârâna ve on yedi neferi yevmî altışar akça ile zümre-i ulûfeciyâna ilhâk 
olunmak fermân olunup
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An-cemâ‘at-i Teberdârân

Müteferrika-şüd
Zülfikar, kethudâ-i mezbûr

yevm 15

Sipâhî-şüd
Mustafa, ser-bölük

yevm 8

Sipâhî-şüd
Hamza, dîvânhâneî

yevm 8

Sipâhî-şüd
Hasan, meyveî

yevm 8

Silâhdâr-şüd
Mehmed, yazıcı

yevm 7

Silâhdâr-şüd
Mustafa Arnavud

yevm 7

Silâhdâr-şüd
İbrahim, kuşçu

yevm 7

Silâhdâr-şüd
Mustafa, küçük

yevm 7

Ulûfeci-şüd
Piyale
yevm 6

Ulûfeci-şüd
Ahmed Abdullah

yevm 6

Ulûfeci-şüd
Mehmed, kuloğlu

yevm 6

Ulûfeci-şüd
Hasan Arnavud

yevm 6

Ulûfeci-şüd
diğer Hasan, berber

yevm 6

Cemâ‘at-i teberdârândan çıkan on üç nefer oğlanların kethudâları olan mez-
bûr Zülfikar yevmî on beş akça ile müteferrika olup ve üç neferi yevmî sekizer 
akça ile ebnâ-i sipâhîyâna ve dört neferi yevmî yedişer akça ile zümre-i silâh-
dârâna ve beş neferi yevmî altışar akça ile zümre-i ulûfeciyâna dâhil olmak 
fermân olunup

Cem‘an neferen 92, müteferrika 4, çaşnigîr 5, sipâhî 41, silâhdâr 20, ulûfeci 22.

Bu sahîfe-i sahîha üzere esâmîsi mastûr olan tâife vech-i meşrûh üzere hatt-ı 
hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnları ile fermân olunduğuna paşa hazretlerinden 
mühürlü sûret-i defter gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Receb sene 997.
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Aşçı ve helvacı ve etmekçi ve kilârcılardan sipâhîliğe çıkup ve baltacı olanların 
yerine olanlardır

Ali bin Abdullah, 
tabbâh
yevm 1

Oruç bin Abdullah, 
tabbâh
yevm 1

Osman bin Hüseyin, 
tabbâh
yevm 1

Hüseyin bin Ömer, 
tabbâh
yevm 1

İbrahim bin Abdullah, 
tabbâh
yevm 1

Mustafa bin Ramazan, 
tabbâh
yevm 1

Yekûn neferen 6

Helvacı olanlardır

Mustafa bin 
Abdullah, helvacı

yevm 1

Abdi bin Abdullah, 
helvacı
yevm 1

Tâbi‘-i Kapu Ağası
Ahmed bin Abdullah, helvacı

yevm 1

Tâbi‘-i ser-çavuşân
Yusuf  bin Abdullah, 

helvacı
yevm 1

Yekûn neferen 4

Etmekçi olanlardır

Ahmed bin Abdullah, 
etmekçi
yevm 1

Muharrem bin Ali, 
etmekçi
yevm 1

Mehmed bin Memi, 
etmekçi
yevm 1

Tâbi‘-i Kethudâ-i bevvâbîn
Sâfî bin Abdullah, etmekçi

yevm 1

Yekûn neferen 4
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(s. 18) [s. 7]

Kilârcı olanlardır

Nasuh bin Abdullah, 
kilârcı
yevm 1

Hüseyin bin Abdullah, 
kilârcı
yevm 1

Bozacı şâkirdi
Yahya bin Nazar

yevm 1

Bostancı olan bunlardır

Hasan bin Abdullah, 
bostâncı
yevm 2

İbrahim bin Abdullah, 
bostâncı
yevm 2

Mehmed bin Abdullah, 
bostâncı
yevm 2

Yekûn neferen 3

Tâife-i mezbûre vech-i meşrûh üzere olup bostâncılara ikişer, mâ‘adâsına birer 
akça ile fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü sûret-i defter gelme-
ğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Receb sene 997.

Hacı bin Süleyman, fî yevm 5.

Be-cemâ‘at-i çavuşân ilhâk-şüde be-iltizâm-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından nefs-i Lazkiye hâsları Hacı bin Süleyman nâm 
mültezim uhdesinde hızâne-i âmireden yevmî on dört akça mevâcib sadaka 
buyurulup on akçasıyla kendüsi çavuş olup emîn-i mültezim ola ve dört ak-
çasıyla dilediği bir kimesne sarrâc olmak şartıyla sene 991 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla on beş kerre yüz bin ve yetmiş bin [1.570.000] akçaya 
iltizâmda iken tahvîli tamâm olup teslîmâtından mâ‘adâ zimmetinde beş yük 
ve elli dokuz bin iki yüz on dört akça [559.214] bâkīsi esbâb ve emlâk ve kefîl 
bi’l-mâllarından tahsîl olunmak içün bundan akdem cemâ‘at-i gurebâ ağası 
Mustafa Ağa kullarına mültezim-i merkūm teslîm olunup gönderildikde firâr 
edüp tekrâr ele getürtmek içün müşârünileyh ağa kulları gönderildikde ele 
getürilmek mümkin olmayup envâ‘-i sa‘y ü ikdâm ile küfelâsından ve gayrıdan 
dört yüz kırk dört bin sekiz yüz kırk sekiz akçası tahsîl olunup mâ‘adâ yüz on 
dört bin üç yüz yetmiş iki akça bâkīsi kalup ol dahi tahsîl olunmak içün nâzır-ı 
mültezim olan Abdi kullarına havâle gönderilüp taleb olundukda şöyleki mül-
tezim-i mezbûr Hacı’nın çavuşluk ile şurûtu olan on akçadan tâlib olanlara 
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verilir ise mâ‘adâ kalan bâkīyı şart-ı iltizâmım üzere iki irsâliyyede bi’t-tamâm 
edâ edeyin deyü ta‘ahhüd etmeğin bundan akdem Selim nâm kimesne gelüp 
mültezim-i mezbûrun meşrûtu olan on akçanın beş akçasıyla çavuş olmak şar-
tıyla zikr olunan bâkīden otuzbeş bin akçasın kendi mâlından edâ edeyin deyü 
inâyet ricâ eylediği arz olundukda vech-i merkūm üzere beş akça ile mezbûr 
Selim’e çavuşluk fermân olunup hâlâ mültezim-i mezbûr Hacı Dîvân-ı Âlî’ye 
gelüp şart-ı iltizâmı mûcebince mukaddemâ çavuşluk ile kendüye fermân 
olunan on akçadan bâkī kalan beş akçasıyla gerü kendi mukarrer olunmak şar-
tıyla zikr olunan bâkīden kalan yetmiş dokuz bin üç yüz yetmiş iki akça bâkīyı 
nâzırım olan Abdi’nin makbûzundan ve ummâl-ı pay ve gayrı tahsîl îcâb ve 
iktizâ eden yerlerden bi’t-tamâm edâ etmezsem kendi mâlımdan edâ edeyim 
deyü ta‘ahhüd edüp defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd 
olundu.

Tahrîren fî 22 şehr-i Receb sene 997.

Südde-i sa‘âdetlerinde hâssa mü’ezzinlerden Mustafa nâm du‘âcıları bu sene-i 
mübârekede hâcc-ı şerîfe niyet ve azîmet edüp izn-i hümâyûnların ricâ eylediği 
arz olundukda izn-i âlîleri erzânî buyurulduğuna paşa hazretlerinden mühürlü 
tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî evâsıt-ı şehr-i Receb sene 997.

Südde-i sa‘âdetlerinde hâssa kilârcılardan Mehmed bin Abdullah’ın mutasar-
rıf  olduğu ulûfesine bir akça terakkī fermân olunduğuna paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ 27 Cemâziye’l-âhir sene 997.

Çavuş-şüd
Piyale

fî yevm 6

Çavuş-şüd
Feridun
yevm 6

Çavuş-şüd
Hasan
yevm 6

Silâhdâr-şüd
Gülâbi
yevm 4

Ulûfeci-şüd
Nurullah
yevm 4

Bevvâb-şüd
Kasım
yevm 2

Sarrâc-ı hâssa-şüd
Osman
yevm 2

Sarrâc-ı hâssa-şüd
İlyas

fî yevm 2

Nevrûz-ı hümâyûnda huzûr-ı hümâyûnlarına muhâsebe kırâat olunduğu 
zamânda lala paşa hazretlerinin emekdâr olan âdemlerine tevzî‘ içün mezîd-i 
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inâyetlerinden altmış akça inâyet olunmuş olup zikr olan altmış akçadan 
emekdârları olan mezkûrûn kimesneler vech-i meşrûh üzere ber-murâd olmak 
ricâsına hâk-i pâylerine arz olundukda sadaka ve fermân olunmağın mahalline 
kayd olunmasiyçün müşârünileyh paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelme-
ğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 7 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene 997.

(s. 19) [s. 8]

Hâlâ Matbah-ı âmirelerine hizmet edüp [silik]başı Sâfî kullarının bir yıl ve 
dört ay ve yedi günlük muhâsebesi görüldükde Matbah-ı âmire emîni Behram 
kulları zamânında umenâ-i sâbıkā bakiyyesine sekiz yüz yetmiş sekiz bin yedi 
yüz otuz yedi akça makbûzu olup mâh-ı Muharremü’l-harâmın onuncu gü-
nüne denlü on yedi günde verdiği Karaman ve gayrı vilâyet koyunu etinden 
yüz altı bin beş yüz altmış sekiz vukıyye etin her vukıyyesi dört buçuk akçadan 
cem‘an dört yüz yetmiş dokuz bin beş yüz kırkaltı akça ve mâh-ı Muhar-
remü’l-harâmın on birinci gününden mâh-ı Recebü’l-müreccebin onuncu 
gününe denlü altı ayda verdiği Rumili koyunu etinden altmış bir bin altı yüz 
doksan dört vukiyye etin her vukıyyesi beşer akçadan üç yüz sekiz bin dört yüz 
yetmiş akça olup ve târîh-i merkūmda bayramlar kurbânı ve teşrîf-i kudûm-ı 
Paşa ve vilâdet-i şehzâdegân içün virdüği doksan [silik] re’s koyun bahâsı on 
iki bin beş yüz yirmi akça ve iç yağı ve kuyruk yağı ve sâirleri bahâsı yedi 
bin kırk akça olup ve emînlere kırk bin altı yüz otuz dört akça teslîm edüp 
cem‘an sekiz yüz kırk yedi bin dokuz yüz on akça teslîmâtı ve otuz bin sekiz 
yüz yirmi sekiz akça bâkīsi zuhûr eyleyüp sadâkat ü istikāmet üzere hizmet 
eylediği mukābelede ulûfesiyle çavuş olmak bâbında inâyetleri ricâsına arz 
olundukda hatt-ı hümâyûnlarıyla fermân olunduğuna paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Şa‘ban sene 997.

Südde-i sa‘âdetlerinde arabacı İlyas oğlu Mehmed yevmî iki akça ile hâssa sar-
râc şâkirdi olmak bâbında hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnları sâdır olduğuna 
paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Şa‘ban sene 997.
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Bundan akdem birkaç yıldan berü hâssa arabalar yanınca hıdmet edüp mülâ-
zemet üzere olan Süleyman rikâb-ı hümâyûnlarına ruk‘a sunup inâyetlerin 
ricâ eyledikde hatt-ı hümâyûnları ile yevmî iki akça ile sekbânlık fermân olun-
duğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 8 şehr-i Şa‘ban sene 997.

Ahmed bin Hacı Bali, fî yevm 2.

Be-cemâ‘at-ı sekbânân ilhâk-şüde be-iltizâm-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından Aydın sancağında vâki‘ Birgi hâsları Hacı Bali nâm 
mültezim uhdesinde hızâne-i âmireden yevmî yedi akça mevâcib sadaka bu-
yurulup beş akçasıyla kendüsi sarrâc olup ve iki akçasıyla oğlu Ahmed sekbân 
olmak şartıyla sene 991 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla dört yüz elli bin 
akçaya iltizâmda iken tahvîli tamâm olup teslîmâtından mâ‘adâ zimmetinde 
yüz seksenyedi akça bâkīsi kalup bundan akdem zikr olunan mevâcibe bir akça 
terakkī ile mültezim-i mezbûrun bekāyâsı mültezimi olan Ali kulları mübâşe-
retiyle zikr olunan bâkīden dahi mültezim-i merkūm Hacı Bali’nin emlâk ve 
esbâbından ve zimem-i nâs ve küfelâsından yüz yedi bin dokuz yüz elli yedi 
akçası tahsîl olunup ve on bin altı akçası dahi havâle kulları zimmetlerinde 
kalup bu takdîrce altmış iki bin iki yüz altmış akça bâkī kaldıkda mültezim-i 
sâbık Hacı Bali ile bekāyâsı mültezim olan mezkûr Ali birbirleriyle rızâlaşup 
zikr olunan mevâcibin dört akçasıyla merkūm Ali Çavuş olup ve dört akçanın 
iki akçasıyla şart-ı sâbık üzere oğlu Ahmed sekbân olmak üzere zikr olan bâkī-
nin nısfını mezkûr Hacı Bali ve nısfını merkūm Ali edâ edelim deyü inâyet ricâ 
eyledikleri sene 996 Cemâziye’l-evvelinin on dokuzuncu günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere mezkûr Ahmed’e 
yevmî iki akça ile sekbânlık sadaka buyuruldukdan sonra zikr olunan bâkīden 
mültezim-i mezbûr Hacı Bali ve oğlu mezkûr Ahmed kendi hisseleri içün on 
sekiz bin iki yüz kırk sekiz akça edâ edüp hâlâ mezkûr Ahmed gelüp yevmî iki 
akça ile sekbânlık içün tezkireye râğib olup defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 2 şehr-i Şa‘ban sene 997.
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Sâbıkā Atmacacıbaşı olan Ali Ağa kulları yevmî on sekiz akça ile olup hâlâ yeri-
ne Atmacacıbaşı fermân olunan Mahmud Ağa kullarına on beş akça ile sadaka 
olunup üç akçası hazîneye kalup ve sâbıkā Şahincibaşı olan kulları yirmi beş 
akça ile mutasarrıf  olup zikr olan yirmibeş akçanın beş akçası hazîneye kalup 
hâlâ yerine Şahincibaşı olan müşârünileyh Ali Ağa kullarına yevmî yirmi akça 
ile inâyet olunmak üzere Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde minvâl-i mezbûr üzere sadaka ve fermân 
olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 10 şehr-i Şa‘ban sene 997.

Mustafa, usta
fî yevm 2

Bevvâb-şüd

Mezkûr Mustafa yevmî iki akça ile kapıcı olmak bâbında 
hatt-ı hümâyûn-ı izzet-makrûnları sâdır olduğuna paşa 
hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Şa‘ban sene 997.

(s. 20) [s. 9]

An-cemâ‘at-i Mehterân-ı Hayme

Nebî bin Ahmed
yevm 2

Mehmed nâm
yevm 2

Emrullah bin 
Mahmud
yevm 2

İlyas bin Kara 
Bali

yevm 2

Süleyman bin 
Hızır

yevm 2

Seroda
Yusuf  bin Aydoğmuş

yevm 2

Ahmed bin 
Mustafa
yevm 2

Mahmud bin 
Abdullah
yevm 2

Abdurrahman 
bin Hüseyin

Hamza bin Cihan
yevm 2

Mehmed bin 
Nurullah
yevm 2

İsa bin Emîr
Yevm 2

Yekûn neferen 12

Âsitâne-i sa‘âdet’den devlet ü ikbâl ile sancağ-ı hümâyûna teveccüh buyurul-
dukda mehterân-ı hayme bölükbaşıları ve ağaları ile cümle elli nefer kimesne 
olup ba‘dehû birer ve ikişer nefer düşdükce yazılup bi’l-fi‘il yetmiş iki nefer 
kimesne olup on gün mikdârı vardur ki bizim ulûfemiz şey’-i kalîldür, bize 
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terakkī lâzımdur deyü defe‘ât ile paşa hazretlerine varup her vechile cevâb 
verilmişiken mücâb olmayup rikâb-ı hümâyûnlarına mektûb sunup hatt-ı 
hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnları ile terakkī zamânı değil deyü fermân olunduğu 
tamâm tefhîm olunmuş iken eslemeyüp şakīlerinden işbu on iki nefer kimesne 
Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp elbetde bize terakkī lâzımdur deyü küllî edepsizlik 
edüp bir iki neferi te’dîb olunup lâkin bu mertebe ile mütenassıh olmayup 
sâirlerine ibret içün içlerinden bu on iki nefer şakīlerin dirlikleri kat‘ olunmak 
içün arz olundukda fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 12 şehr-i Receb sene 997.

Sekbân-şüd
Mehmed bin Nasuh

Sekbân-şüd
Receb bin Hızır

Sekbân-şüd
Mehmed bin İbrahim

Sekbân-şüd
Hanîfî bin Süleyman

Sekbân-şüd
Ahmed bin Hasan

Mezkûrûn kullarının ba‘zısı âsitâne-i sa‘âdetden bile gelüp ve ba‘zısı sa‘âdet ile 
gelindiği zamânlarda yazılup nice müddet sekbânlık hizmetinde olduklarından 
sonra ba‘zısı yoklamada bulunmadı ve ba‘zısı suhteler muhârebesine gitdikleri 
zamânda şekā etdiler deyü ulûfeleri kat‘ olunmuş olup lâkin herbiri yarar ve 
kârgüzâr inâyete sezâvâr kulları olup ulûfeleri kat‘ olunmuş iken âsitâne-i sa‘â-
detlerinde koyup gitmeğe ihtiyâr edemeyüp tamâm müstahıkk-ı inâyet olmağın 
yine ulûfeleriyle dirlikleri mukarrer olmak bâbında ihsânları ricâsına Dîvân-ı 
Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde 
vech-i meşrûh üzere sadaka fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 10 şehr-i Şa‘ban sene 997.

Yevmî iki akça ile hâssa deriler debâğat edüp sahtiyan işleyen Hasan nâm kul-
ları hâssa-i hümâyûnları içün lâzım olan sahtiyanların a‘lâsın altmışa evsatın 
elliye ednâsın kırkar akçaya vermek kavli ile uhdesine alup küllî sa‘y ve hizmeti 
müşâhede olunup ve hem san‘atında mâhir olup her vechile inâyet ve ihsânla-
rına lâyık bendeleri olmağın iki akça terakkī ile hâssa sarrâclar zümresine ilhâk 
olunup yine kemâkân hizmetinde olmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdetlerine arz eyledikde vech-i meşrûh üzere sadaka 
ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 10 şehr-i Şa‘ban sene 997.
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Paşa hazretleri mukaddemâ Yaylağ-ı Bozdağ’da vâki‘ sarây-ı âmireleri binâ 
ve ta‘mîri hizmeti ile me’mûr olup bi-inâyetillâhi te‘âlâ hayr ile itmâm mü-
yesser olup ol zamânda müşârünileyh zîde izzihûnun tevâbi‘inden Memi bin 
Abdullah kullarına üç akça ulûfe ile sekbânlık inâyet olunup devâm-ı devletleri 
ed‘iyesine iştigâlde iken vefât etmeğin bir akçası hazîneye kalup iki akçasıyla 
yeri yine mûmâileyh hazretlerinin tevâbi‘inden Ali nâm bendelerine inâyet 
olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da müşârünileyh hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde vech-i meşrûh üzere sadaka ve fermân olun-
mağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 10 şehr-i Şa‘ban sene 997.

Mirî develerden amel-mânde olan üç aded develeri Yusuf  oğlu Sefer nâm 
kimesne yirmi beş bin akçaya alup mezkûr yevmî iki akça ile hâssa sarrâclar 
zümresine ilhâk olunmak ricâ edüp Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa hazretleri pâ-
ye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde onar bin akçaya verilmek üzere sadaka ve 
fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 10 şehr-i Şa‘ban sene 997.

Hâlâ iki meş‘aleci gediği mahlûl olup zikr olan gediklere yukaru kapuda hiz-
metde olan kapıcılardan bölükbaşı Ahmed ve Aşağı kapuda hizmetde olan 
kapıcılardan bölükbaşı Ramazan kulları tâlibler olup hadd-i zâtında hâssa 
arabalar yanınca ve sâir mühim olur yerlerde ol hizmete kullanmağa dahi 
meş‘aleci lâzım olup vukūu üzere Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i 
serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde mezbûr Ramazan’a müyesser olup sadaka ve 
fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 10 şehr-i Şa‘ban sene 997.

(s. 21) [s. 10]

Yevmî üç akça ile [silik] yerine hâssa sarrâc şâkirdlerinden Mustafa bin Bayezid 
mahall olmağın müteveffâ-i mezbûrun iki akçasıyla şâtır olup ve şâtır kullarının 
ocaklarında hizmet eder aşçıları olmayup ziyâde ihtiyâcları olup lâzım olma-
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ğın müteveffâ-i mezbûrun bir akçasıyla Mehmed oğlu Mustafa ocaklarında 
aşçı olup bu üslûb üzere sadaka olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın 
kayd olundu.

El-vâki‘ fî 10 şehr-i Şa‘ban sene 997.

Südde-i sa‘âdetlerinde hâssa [silik]lerden Mustafa nâm kulları mutasarrıf  
olduğu ulûfesiyle çavuş olmak bâbında hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnları 
sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 17 şehr-i Şa‘ban sene 997.

Kapıcılardan meş‘aleci olan Ramazan’ın yerine Karakaş nâm kapıcı bölükbaşı 
olmak bâbında hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnları sâdır olduğuna paşa haz-
retlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 17 şehr-i Şa‘ban sene 997.

An-cemâ‘at-i çavuşân

Üveys Çavuş
fî yevm 10

Ubeyd Çavuş
fî yevm 10

Mehmed Çavuş
fî yevm 10

Memi Çavuş
fî yevm 10

Piri Çavuş
fî yevm 10

Hamza Çavuş
fî yevm 10

Ahmed Çavuş
fî yevm 10

Ahmed Çavuş
fî yevm 10

Mezkûrûn sâhib-i sa‘âdet şehzâde-i sa‘îdü’l-baht tâle bekāhû hazretleri ile 
mahmiyye-i İstanbul’dan bile gelüp ru’ûsda kayıdları olmamağın ru’ûsa kayd 
olmaları içün paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 18 şehr-i Şa‘ban sene 997.

Karakaş nâm kulları mukaddemâ kapıcı olduğu zamânda bir akçası kesilüp 
hazîneye kalmış olup hâlâ hatt-ı hümâyûnlarıyla mukarrer olduğuna paşa haz-
retlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 27 Şa‘ban sene 997.
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Mustafa fî yevm 2.

Bevvâb-şüd be-iltizâm-ı âhar.

Germiyan sancağında vâki‘ havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye hâsları ve ba‘zı 
nezâreti Yusuf  nâm nâzır-ı mültezim uhdesinde hızâne-i âmireden yevmî alt-
mış sekiz akça mevâcib sadaka buyurulup on beş akçasıyla kendüsi müteferrika 
olup ve bâkī kalan akçadan yevmî iki akçasıyla Mustafa nâm kimesne kapıcı 
olmak şartıyla sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla otuz iki kerre 
yüz bin akça [3.200.000] sâfî teslîmâta iltizâm ve kabûl edüp ve kānûn üzere 
yarar kefîller verip inâyet ricâ eylediği sene 996 Saferinin gurresinden pâye-i 
serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere verilmek fermân-ı şerîfleri 
olup hâlâ nâzır-ı mezbûr Yusuf  kulları gelüp şart-ı iltizâmı mûcebince mezkûr 
Mustafa’nın yevmî iki akça ile kapıcılığı mahalline kayd olunmak içün defter-
dâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî şehr-i 8 Rebî‘u’l-âhir sene 997.

Südde-i sa‘âdetleri tabîblerinden Tutuş nâm zimmî hekîm hizmetinde kā’im 
olup hazâkati olmak ile hatt-ı hümâyûnları ile iki akça terakkī fermân olundu-
ğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 27 Şa‘ban sene 997.

Kapucubaşı olan müşârünileyh Karagöz Ağa kullarına otuzbeş akça üzere 
kānûn-ı kadîm muktezâsınca verilmek fermân olundu.

Küçük Mîrâhûr Karagöz Ağa kulları kapucubaşı olup anın yerine sekbânbaşı 
Mehmed Ağa ve mezbûr Mehmed Ağa’nın yerine Şahincibaşı Ali Ağa sek-
bânbaşı olup ve mezbûr Ali Ağa’nın yerine atmacacıbaşı diğer Ali Ağa şahin-
cibaşı olup ve mezbûr Ali Ağa’nın yerine Balabancıbaşı Mahmud Ağa olup bu 
minval üzere hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Receb sene 997.

Yevmî iki akça ile öküz arabacılarından Hüseyin b. Veli fevt olup yerine mülâ-
zimlerden emekdâr olan İlyas bin Hasan mahall olduğundan Küçük Mîrâhûr 
ağa kulları tezkire ile i‘lâm etmeğin paşa hazretleri Dîvân-ı Hümâyûn’da pâ-
ye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka olunmağın kayd olundu.
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Hamza bin Hacı Mehmed fî yevm 2.

Be-cemâ‘at-i sekbânân ilhâk-şüde.

Havâss-ı hümâyûnlarından Birgi hâsları zümre-i ulûfeciyândan Ahmed nâm 
kulları uhdesinde yevmî on dört akça mevâcib sadaka buyurulup kendüye 
terakkī ve dilediği kimesnelere sekbânlık tevcîh olunmak şartıyla sene 994 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla altı yüz seksen bin akçaya iltizâmda 
iken tahvîli tamâm olup hâliyâ mültezim-i mezbûr Dîvân-ı Âlî’ye gelüp dile-
diği kimesnelere şart eylediği kimesnelere şart eylediği sekbânlık gediklerinden 
Hamza bin Hacı Mehmed nâm kimesneye yevmî bir akça ile sekbânlık sadaka 
buyurulmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene 997 Ramazânının gurresinde 
pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere merkūm Hamza’ya 
yevmî bir akça ile sekbânlık buyurulduğuna defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.

(s. 22) [s. 11]

Hâssa Âhûr’da iç mehteri olan Mehmed’in hizmetinde ihmâl ve tekâsülü olup 
hizmet-i mezbûreye hâssa sarrâclardan Hüseyin [silik] mutasarrıfı olduğu beş 
akça ulûfesine hâssa sarrâclardan fevt olan Abdi mahlûlünden mezbûr Hü-
seyin’e iki akça terakkī ile inâyet olunup ve zikr olan mahlûl bir akçası dahi 
iç mehteri olan Mehmed nâm kulları eski emekdâr olmağın terakkī inâyet 
olunmak ricâsına Büyük Mîrâhûr Ağa kulları tezkire ile i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
Hümâyûn’da Paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde vech-i meş-
rûh üzere sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ gurre-i şehr-i Ramazânü’l-mübârek sene 997.

İç Âhûr’da yevmî beş akça ile rikâbdâr olan Hasan oğlu Ali eski emekdâr ol-
mağın mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle silâhdârlar zümresine ilhâk olunmak içün 
Büyük Mîrâhûr Ağa kulları tezkire ile i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da 
paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde vech-i meşrûh 
üzere sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Ramazân sene 997.
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Silâhdârlar zümresinden hâssa yedekçilerbaşı olan Mehmed nâm kulları sa‘â-
det ile sancağ-ı hümâyûna müteveccih olalıdan berü istikāmet üzere hizmet 
eyleyüp başyedekçi olan kullarına kadîmden çaşnigîrlik sadaka olunugelüp 
mezbûr bendeleri dahi eski emekdâr ve himmet ve ihsâna sezâvâr kulları ol-
mağın olagelen âdet ve kānûn üzere ulûfesiyle çaşnigîr olmak ricâsına Dîvân-ı 
Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde 
sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Ramazânü’l-mübârek sene 997.

Bevvâblardan meş‘alecilik fermân olunan kapıcı Ramazan nâm kulları eski 
emekdâr olup kānûn-i kadîm üzere bir akça terakkī inâyet olunmak ricâsına 
Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyle-
dikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Ramazânü’l-mübârek sene 997.

Abdullah bin Hüseyin
fî yevm 1

Bostan bin Nebi
fî yevm 1

Be-cemâ‘at-i sekbânân ilhâk-şüde bâ-şart-ı mültezim-i mukāta‘a-i hâshâ-i 
nevâhî-i Manisa.

Havâss-ı hümâyûnlarından nevâhî-i Manisa hâsları Ca‘fer nâm mültezim 
uhdesinde yevmî on bir akça mevâcib sadaka buyurulup dilediği kimesnelere 
sekbânlık ile tevcîh olunmak şartıyla sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan 
üç yıla on kerre yüz bin [1.000.000] akçaya iltizâmda olup hâlâ mültezim-i 
mezbûr gelüp şart-ı iltizâmında dilediği kimesneye şart eylediği sekbânlık ge-
diği Abdullah bin Hüseyin ve Bostan bin Nebi nâm kimesnelere yevmî birer 
akça ile sekbânlık sadaka buyurulmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene 997 
Ramazânının gurresinde pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
vech-i meşrûh üzere mezbûrân Abdullah’a ve Bostan’a yevmî birer akça ile 
sekbânlık buyurulduğuna defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin 
kayd olundu.
Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.

An-cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyân.

İsa nâm, fî yevm 8.
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Be-cemâ‘at-i çavuşân ilhâk-şüd be-iltizâm-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından Azîzlü hâsları cemâ‘at-i çavuşândan Mustafa ve 
Mahmud nâm mültezimler uhdesinde yevmî dokuz akça mevâcib ve ba‘zı 
şurût u kuyûd ile sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 480000 
akçaya iltizâmda iken ebnâ-i sipâhîyândan İsa nâm kulları gelüp zikr olunan 
dokuz akça mevâcib ba‘zı şurût u kuyûd üzere kendüye sadaka buyurulup ve 
kendüsi hâlâ cemâ‘at-i çavuşâna dâhil olup ve ziyâde eylediği akçayı mülte-
zimûn-ı sâbıkūn kabûl veya âhardan tâlib zuhûr eder ise mutasarrıf  olduğu 
ulûfesiyle çavuşluğu mukarrer olmak şartıyla yirmi bin akça dahi ziyâde ile 
ibtidâ-i tahvîlden üç yıla 500000 akçaya iltizâm etmişken mültezimân-ı sâbık 
Mustafa ve Mahmud Dîvân-ı Âlî’ye gelüp mezkûr İsa bendelerinin şartı mû-
cebince ulûfesiyle çavuşluğu mukarrer olmak şartıyla ziyâde etdiği 20000 akça 
ile mukāta‘a-i merkūmeyi ibtidâ-i tahvîlden üç yıla 500000 akça sâfî teslîmâta 
iltizâm ve kabûl edüp inâyet ricâ eyledikleri sene 997 Ramazânının gurresinde 
pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda verilmek fermân-ı şerîfleri olup mezbûr 
İsa bendeleri şart ve iltizâmı mûcebince ulûfesiyle çavuşluğu içün defterdâr 
efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.

(s. 23) [s. 12]

Ali bin Bayram yevm 7, çavuş-şüd.

Mezbûr kulları mâl-ı mîrîye küllî sa‘y ü hizmeti zuhûra gelüp her vechile ma-
hall-i himmet ve müstahıkk-ı âtifet bendeleri olduğu sene 997 Ramazânının 
ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda zikr olan sa‘y 
mukābelesinde mezbûr Ali’ye yevmî yedi akça ile çavuşluk buyurulduğuna 
defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.

Yevmü’l-isneyn fî 11 şehr-i Ramazânü’l-mübârek sene 997.

Sene 996 târîhinde hâcc-ı şerîfe varup gelen reîs-i sâbık ve nişâncı olan Meh-
med kulları hakkında mezîd-i inâyet-i pâdişâhî zuhûr edüp re’isliğin mukarrer 
etdüm deyü hatt-ı hümâyûn sudûr eylediği ecilden lala paşa hazretlerinin 
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memhûr tezkiresi mûcebince riyâsetden ref‘ olunan Feyzi’nin yerine tekrâr 
riyâseti mukarrer kılındı.

Südde-i sa‘âdetleri kullarından Bali nâm kimesnenin ba‘zı cürm ü günahı zâ-
hir olmağın sene 996 Şevvâli’nin evâhirinde Sığla sancağı beyi cânibine emr-i 
şerîf  ile gemiye gönderilüp bir sene tamâm cezâsın görüp merhamet-i pâdişâhî 
ricâsına istid‘â-yı inâyet olunmağın hatt-ı hümâyûn ile ıtlâk olunmak fermân 
olunduğu ecilden mîr-i müşârünileyhe hitâben emr-i şerîf  yazıldı.

[Yev]mü’l-isneyn fî 18 mâh-ı mezbûr sene minhu.

Osman bin Mustafa fî yevm 2.

Bevvâb-şüd bâ-iltizâm-ı âhar

Ulûfeciyân zümresinden Ahmed Birgi hâsları sene 994 Şa‘bânının yirmi do-
kuzundan üç yıla yevmî on dört akça mevâcib şartı üzere iltizâm edüp mevâ-
cib-i mezbûreden iki akçasıyla bir kimesne kapıcı olmak şartına dâhil olup ve 
mezkûrun tahvîli tamâm olup şartı üzere mezbûr Osman bin Mustafa kapıcı 
olmak ricâ eylediği sene 997 Ramazânının on sekizinci gününde defterdâr ta-
rafından serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid 
olmağın kayd olundu.

An-cemâ‘at-i ebnâ’-i sipâhîyân

Abdülkerim bin Ahmed, fî yevm 8, [tera]kk[ī] 2.

Çavuş-şüd, bâ-terakkī, bâ-iltizâm-ı âhar.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lütfî Paşa hâslarında Hacı Mustafa nâm kimesne 
âhar mültezimler uhdesinden ziyâde ile sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzun-
dan üç yıla on üç akça mevâcib şartıyla iltizâm edüp şart-ı iltizâmında ebnâ-i 
sipâhîyândan mezbûr Abdülkerim bin Ahmed’in ulûfesine iki akça terakkī ile 
hâlâ çavuş olmak ve ziyâde ile tâlib zuhûr edüp mukâta‘a-i mezbûre üzerinden 
giderse mezbûrun bir akça terakkī ile çavuşluğu mukarrer kalmak şart eylediği 
sene-i mezbûre Ramazânının on sekizinde defterdâr tarafından serîr-i sa‘âdete 
arz olunup vech-i mezkûr üzere fermân olunup ve mezkûrun iki akça terakkī 
ile çavuşluğu kayd içün mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.
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[Yev]mü’s-sebt fî 21, mâh-ı Ramazânü’l-mezbûr, rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn.

An-cemâ‘at-i sâyisân-ı esbân-ı hâssa-i bîrûn

Hüseyin bin Veli, fî 
yevm 4.

Ser-bölük-şüd.

Piri, fî yevm 4, 
mukarrer 3.

Sarrâc-ı Âhûr-ı Küçük-
şüd.

Mehmed bin Mehmed, 
fî 4, mukarrer 3.

Sarrâc-ı Âhûr-ı Küçük-
şüd.

Neferen 3

Büyük Mîrâhûr Dîvân-ı Hümâyûn’a tezkire gönderüp hâs atlar sâyislerinden 
dört akça ulûfesi olan mezkûr Hüseyin bin Veli kadîmî emekdâr olup ulûfesiyle 
bölükbaşı olmak ve dörder akça ulûfeleri olan mezkûrân Piri ve Mehmed bin 
Mehmed üçer akça ulûfe ile Küçük Âhûr’da sarrâc olmaların ricâ ve arz eyle-
diği serîr-i sa‘âdete arz olundukda buyuruldu.

İmirze, birâder-i Dilaver, zevvâk, fî yevm 2.

An-ulûfe-i birâder-i hod, tâbi‘-i ser-çavuşân-ı Dergâh-ı Alî.

Mezbûr İmirze âsitâne-i sa‘âdetde çavuşbaşı emekdârlarından olup ve on iki 
akça ulûfe ile zevvâk olan karındaşı Dilaver kendi ulûfesinden iki akçasıyla 
mezkûrun bevvâb olmasın ricâ eylediği Dîvân-ı Hümâyûnda serîr-i sa‘âdete 
arz olundukda buyuruldu.

Keles kazâsına tâbi‘ Karaman nâm karyeden Hacı Mustafa nâm kimesnenin 
abd-i memlûku olan Bilal nâm arab Birgi kazâsına tâbi‘ Yenişehir nâm kar-
yeden Fatıma nâm hâtûnu dört beş nefer arablar ile âlet-i harble evin basup 
çeküp fi‘l-i şenî‘ eyledikden gayrı yarak ile çalup bir parmağını düşürüp ellerin 
mecrûh eyledikleri ikrârları mûcebince meclis-i şer‘de müseccel olduğuna 
sû[re]t-i sicill vârid olduğu serîr-i sa‘âdete arz olundukda küreğe gönderilmek 
buyuruldu.

An-cemâ‘at-i mehterân-ı hayme.

Mehmed, fî yevm 2.

Sarrâc-ı hâssa-şüd, bâ-ulûfe-i hod.
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Hayme mehterlerinden iki akça ulûfeye mutasarrıf  olan mezkûr Mehmed her 
sene Bozdağ’da vâki‘ olan sarây-ı âmire ta‘mîrinde bezl-i makdûr edüp mirâ-
ren hizmeti ve emeği sebkat eylediği Dîvân-ı Hümâyûn’da serîr-i sa‘âdete arz 
olundukda ulûfesiyle hâssa sarrâc olmak buyuruldu.

(s. 24) [s. 13]

An-cemâ‘at-i sekbânân

Behram, fî yevm, [tera]kk[ī] 0,5.
Terakkī-şüd.

Sefer, fî yevm, [tera]kk[ī] 0,5.
Terakkī-şüd.

Neferen 2.

Sekbânlardan mezbûrân Behram ve Sefer kadîmî emekdârlar olup Bozdağ’a 
çıkıldıkda yollarda başlarında tuğ götürüp ve topuz çeküp mahall-i inâyet ol-
dukların sekbânbaşı tezkire ile i‘lâm eylemeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da serîr-i 
sa‘âdete arz olundukda ulûfelerine buçuğar akça terakkī buyuruldu.

[Yev]mü’l-ahad, fî gurre-i Şevvâlü’l-mükerrem sene 997. Yevmü’l-îdi’ş-şerîf.

Nevruz’da izzetlü defterdâr efendi hazretlerine ihsân buyurulan akçadan kendi 
emekdârlarına tevzî‘ edüp defter ile serîr-i sa‘âdete arz olunup [izn-i] hümâyûn 
ile makbûl buyurulup mahalline kayd olunmak fermân olunan kullarıdır

An-Ebnâ-i Sipâhîyân

Mustafa, [tera]kk[ī] 1.
Sarrâc-şüd, bâ-terakkī

Hasan bin Abdi, fî yevm 6
Çavuş-şüd, ibtidâ.

Ahmed bin Rüstem, fî yevm 6
Sipâhî-şüd, ibtidâ.

Abdüsselâm, şâkird-i sarrâc [tera]kk[ī] 1.
Sarrâc-şüd, bâ-terakkī.

Gülâbî, fî yevm 2.
Sarrâc-şüd, ibtidâ.

Süleyman bin Bekir, fî yevm 1.
Şâkird-i sarrâc-şüd, ibtidâ.

Mahmud, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ.

Süleyman bin Abdullah, fî yevm 2.
Sekbân-şüd, ibtidâ.

Kadri, fî yevm 2.
Sekbân-şüd, ibtidâ.

Ahmed bin Mehmed, fî yevm 2.
Cebeî-şüd, ibtidâ.

Mehmed Ali, fî yevm 1.
Cebeî-şüd, ibtidâ.

Ali, fî yevm 1.
Cebeî-şüd, ibtidâ.
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An-Mehterân-ı Hayme

Hüseyin Berber, terakkī 1.
Sarrâc-ı hâssa-şüd, bâ-terakkī.

Mehmed bin Hasan, fî yevm 1.
Şâkird-i sarrâc-şüd, ibtidâ.

Rıdvan, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ.

Mehmed, fî yevm 2.
Bevvâb-şüd, ibtidâ.

Hasan Usta, fî yevm 2.
Mehter-i hayme-şüd, ibtidâ.

Becâyiş-i Hüseyin ki sarrâc-ı hâssa-şüd.

An-Arabacıyân-ı Hâssa An-Sarrâcân-ı Hâssa

Ali, terakkī 1. Abdi bin Ali, fî yevm 3

Sarrâc-ı hâssa, bâ-terakkī. Fevt-şüd.

Becâyiş-i neccâr Hüseyin an-mehterân-ı hayme, fî yevm 2.

Sarrâc-ı hâssa-şüd, bâ-terakkī, [tera]kk[ī] 1

Yekûnü’l-mevâcib 32

İşbu zikr olan kimesnelere fermân olunan otuz iki akça tevzî‘ ve ta‘yîn buyu-
rulduğu üzere kayd olunup ve hâssa sarrâclardan üç akça ulûfeye mutasarrıf  
olan Abdi bin Ali fevt olup yerine iki akça ulûfesi olan hayme mehterlerinden 
Hüseyin ve anın yerine Usta Hasan nâm kimesne ibtidâdan iki akça ile hayme 
mehteri olmak fermân olunmağın vârid olan defter mûcebince kayd olundu.

[Yev]mü’l-isneyn fî 10 şehr-i Şevvâlü’l-mezbûr.

Ahmed bin İskender, fî yevm 1

Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Turudlu hâsları sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla yirmi üç akça 
mevâcib şartıyla ba‘zı şürekâsıyla Hâlid nâm mültezim uhdesinde iken der-
sa‘âdetleri çavuşlarından Süleyman Çavuş ba‘zı şurût u kuyûd ile mevâcib-i 
mezbûre ile târîh-i merkūmdan mukāta‘a-i mezbûreyi ziyâde ile iltizâm edüp 
mevâcib-i mezbûreden bir akçasıyla merkūm Ahmed bin İskender sekbân 
olmak ve mültezimûn-ı sâbıkūn kabûl edüp ve yâhûd âhar tâlib zuhûr ederse 
şart-ı iltizâmları üzere mezbûr Ahmed’in sekbânlığı üzerinde mukarrer kalmak 
şart edüp ba‘dehû mültezimûn-ı mezbûrûn ziyâde ile tekrâr kabûl eyledikleri 
sene 997 Ramazânının gurresinde defterdâr tarafından serîr-i sa‘âdete arz 
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olundukda fermân olunup ve Süleyman Çavuş’un şartı üzere mezbûr Ahmed 
tezkireye râğıb olmağla sene-i mezbûre Şevvâli’nin altıncı günü târîhiyle mü-
verrah ve mumzâ tezkire vârid olmağın kayd u terkīm olundu.

(s. 25) [s. 14]

[Yev]mü’l-erbi‘â fî 12 Şevvâl sene 997.

An-cemâ‘at-i Zevvâkin

Muzaffer bin Receb, terakkī 1
Terakkī-şüd, bâ-iltizâm-ı âhar.

Hüseyin nâm, fî yevm 2.
Sarrâc-ı hâssa-şüd, ibtidâ, bâ-

iltizâm-ı âhar.
Mustafa bin İbrahim, fî yevm 2.
Sarrâc-ı hâssa-şüd, ibtidâ, bâ-

iltizâm-ı âhar.

Seferihisâr hâsları sene 991 Şa‘bânının yirmi dokuzundan altı yıla ve İpsilibur-
nu ve A‘malar mukāta‘ası sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla yirmi 
yedi akça mevâcib ve ba‘zı şurût ile Sefer ve Ali ve Hasan nâm mültezimler 
uhdesinde iken şerîkleri mezbûr Ali ba‘zı şartla ziyâde etmişken şerîk-i âha-
rı olan merkūm Sefer anın ziyâdesinden mâ‘adâ dahi ziyâde ile kabûl edüp 
şart-ı iltizâmında mevâcib-i mezbûreden bir akçası çaşnigîrlerden merkūm 
Muzaffer’e terakkī ve ikişer akça ile merkūmân Hüseyin ve Mustafa hâssa sar-
râc olmak şartı üzere ibtidâ-i târîhden mukāta‘ât-ı mezbûreyi iltizâm eylediği 
sene 997 Ramazânının ikinci gününde defterdâr tarafından serîr-i sa‘âdete arz 
olunup fermân olunup şart-ı merkūm üzere mezbûrların tezkireleri verilmek 
bâbında mümzâ tezkire vârid olduğu ecilden kayd olundu.

Lala Ramazân Paşa hazretlerinin âdemleridir

Yahya, fî yevm 6
Çavuş-şüd, ibtidâ.

Ramazân, fî yevm 5.
Sipâhî-şüd, ibtidâ.

Mehmed, fî yevm 5.
Sipâhî-şüd, ibtidâ.

Kâmil, fî yevm 3.
Sarrâc-şüd, ibtidâ.

Hacı Yusuf, fî yevm 2.
Sekbân-şüd, ibtidâ.

Hasan, fî yevm 2.
Bevvâb-şüd, ibtidâ.
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Ali, fî yevm 1,5.
Mehter-i hayme-şüd, ibtidâ.

Diğer Mehmed, fî yevm 1,5.
Mehter-i hayme-şüd, ibtidâ.

Diğer Ali, fî yevm 2.
Sarrâc-ı hâssa-şüd, ibtidâ.

Sâlih, fî yevm 2.
Mehter-i hayme-şüd, ibtidâ.

An-cemâ‘at-i Bevvâbân

Hüseyin, terakkī 1.

Terakkī-şüd.

Neferen 11

Mevâcib 31

Sene 997 Cumâde’l-ûlâsının sekizinci gününde kırâat olunan nevrûz muhâ-
sebesinde müşârünileyh hazretlerine ihsân buyurulan altmış akçadan sâbıkā 
tevzî‘ olunandan bâkī kalan otuz bir akçası işbu zikr olan adamlarına ta‘yîn ve 
tevzî‘ olunduğu defteriyle serîr-i sa‘âdete arz olunup hatt-ı hümâyûn ile mahal-
line kayd olunmak fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.

[Yev]mü’s-selâsâ fî 5

An-cemâ‘at-i Ulûfeciyân

Hamza Bulgar, teberdâr, [tera]kk[ī] 1.

Sipâhî-şüd, bâ-terakkī, bâ-hatt-ı hümâyûn.

Ulûfeciyân zümresinden mezkûr teberdâr Hamza Bulgar hakkında avâtıf-ı 
celîle-i pâdişâhî zuhûr edüp hatt-ı hümâyûn ile ulûfesine bir akça terakkī ile 
sipâhî olmak fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.

An-cemâ‘at-i Ulûfeciyân

Hasan Çerkes, [tera]kk[ī] 2.

Sipâhî-şüd, bâ-terakkī, bâ-hatt-ı hümâyûn.

Ulûfeciyân zümresinden olan celeb tâifesinden mezbûr Çerkes Hasan Lala Ra-
mazân paşa hazretlerinin Bozdağ’da sûr-ı şerîflerinde güreşçi arab ile sâhib-i 
sa‘âdet hazretlerinin huzûr-ı şerîfelerinde güreşüp Arabı basup müstahıkk-ı 
ri‘âyet olmağla hatt-ı hümâyûn sudûr edüp ulûfesine iki akça terakkī ile sipâhî 
bölüğüne ilhâk fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.
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An-cemâ‘at-i Mehterân-ı Hayme

Mustafa Mora, teberdâr, fî yevm 2, [tera]kk[ī] 2.

Be-Gurebâ ilhâk-şüd, bâ-terakkī, bâ-hatt-ı hümâyûn.

Teberdârân zümresinden Moralu mezkûr Mustafa hayme mehterleri olup 
hakkında inâyet-i pâdişâhî müte‘allık olup ulûfesine terakkī ile yevmî dört akça 
ulûfe ile gurebâ bölüğüne ilhâk olunmak bâbında hatt-ı hümâyûn sudûr etme-
ğin fermân olunduğu üzere kayd u terkīm olundu.

[Yev]mü’l-hamse fî 27 mâh-ı Şevvâl

Hüdâverdi Ömer, fî yevm 8.

Çavuş-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı hod.

Rüsûm-ı bâzdârân mukātasın Memi nâm mültezim sene 997 Şa‘bânının yir-
mi dokuzundan ba‘zı şurût ile sekiz akça mevâcib şartıyla iltizâm etmişken 
mezbûr Hüdâverdi târîh-i mezbûrdan mukāta‘a-i mezbûreyi ziyâde ile iltizâm 
edüp mevâcib-ı merkūme ile çavuş olmak şart ve ricâ eylediği defterdâr tarafın-
dan mâh-ı Şa‘ban-ı merkūmun onuncu gününde serîr-i sa‘âdete arz olundukda 
fermân olunup ruûsa kayd içün mümzâ tezkire îrâd eylemeğin bu mahalle 
kayd olundu.

[Yev]mü’l-isneyn fî gurre-i Zilka‘detü’l-mübâreke, sene minhu

Hacı Mehmed bin Hamza, fî yevm 5, [tera]kk[ī] 15, müteferrika-şüd, bâ-te-
rakkī, bâ-iltizâm-ı hod

Ulûfeciyân zümresinden mezbûr Hacı Mehmed niyâbet-i nefs-i Manisa 
mukāta‘asın sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm edüp şart 
eylediği otuz akça mevâcibden on beş akçası kendü ulûfesine terakkī ile mü-
teferrika olmak ricâ eylediği defterdâr tarafından sene 997 Cumâde’l-ûlâsının 
ikinci gününde serîr-i sa‘âdete arz olundukda fermân olunup hâlâ zikr olan 
terakkīsi ile müteferrikalığı kayd içün mümzâ tezkire îrâd eylemeğin kayd ve 
terkīm olundu.
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[s. 15]

[Yev]mü’l-erbi‘â fî 3 mâh-ı Zilka‘de

An-cemâ‘at-i Sekbânân

Mehmed mataraî, fî yevm 2.

Solak-şüd, bâ-ulûfe-i hod, bâ-hatt-ı hümâyûn.

Sekbânlardan yevmî iki akça ulûfeye mutasarrıf  olup mataracılık hizmetinde 
emekdâr olan merkūm Mehmed hakkında hatt-ı hümâyûn sudûr edüp ulûfe-
siyle solak olmak fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.

[Yev]mü’l-cum‘a fî 5 mâh-ı mezbûr

Hacı Ahmed bin Bali, fî yevm 13.
Müteferrika-şüd, bâ-iltizâm-ı hod.

İbrahim bin Hacı Ahmed, fî yevm 7.
Çavuş-şüd, bâ-iltizâm-ı mezbûr.

Mezbûr Hacı Ahmed yedi kıt‘a aklâmın nezâretin yirmi beş akça mevâcibden 
on sekiz akçasıyla kendi müteferrika ve yedi akçasıyla oğlu merkūm İbrahim 
çavuş olmak şartıyla sene 997 Ramazânının yirmi ikisinde umenâ ve ummâl 
fürûhtundan 440000 akça ziyâde ile iltizâm eylediği defterdâr tarafından serîr-i 
sa‘âdete arz olundukda fermân olunup şart eylediği dirlikler kayd içün mümzâ 
tezkire îrâd eylemeğin bu mahalle kayd u terkīm olundu.

[Yev]mü’s-sebt fî 6 mâh-ı mezbûr

Hacı Mustafa, mü’ezzin, fî yevm 5.

Silâhdâr-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Hızır, fî yevm 4.

Mü’ezzin-şüd, be-cây-ı Hacı Mustafa müezzin ki be-hâcc-ı şerîf  refte-bud.

Ta‘yîn-i zâd-ı gûşt pâre 1, nân zevc 1.

Sene 997 târîhinde hâcc-ı şerîfe müteveccih olup yevmî beş akça ulûfe ve bir 
pâre et ve bir çift ekmek ile mü’ezzin olan Mustafa’nın çendân ehliyeti olma-
mağla ulûfesiyle silâhdâr bölüğüne ihrâc olunup yerine dört akça ulûfe ve bir 
pâre et ve bir çift ekmek ile merkūm Hızır ibtidâdan mü’ezzin olmak bâbında 
hatt-ı hümâyûn sudûr eylediğine memhûr tezkire vârid olmağın kayd olundu.
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Sefer, çukadâr, fî yevm 8.

Sipâhî-şüd.

İçerüden çıkan mezkûr çukadâr Sefer’e mübârek mâh-ı Ramazânü’l-mübâre-
kin yirminci gününden yevmî sekiz akça ulûfe ile ebnâ-i sipâhîyân zümresine 
ilhâk olunmak bâbında hatt-ı hümâyûn sudûr eylediğine memhûr tezkire ve-
rilmeğin kayd olundu.

[Yev]mü’l-isneyn fî 15 mâh-ı mezbûr

Mehmed bin Edhem Çavuş, fî yevm

Mehter-i hayme-şüd, ibtidâ.

Merkūm Mehmed ve babası Edhem Çavuş mâl-i mîrîye küllî sa‘y ve hizmeti 
zuhûra gelüp mahall-i himmet olmağın sa‘yleri mukābelesinde mezbûr Meh-
med yevmî iki akça ile hayme mehteri olmak bâbında istid‘â-yı inâyet eyle-
dikleri defterdâr tarafından sene 997 Ramazânının yirmi ikinci günü serîr-i 
sa‘âdete arz olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd 
olundu.

Eğlence nâm gurbet Mısır beğlerbeğisi Üveys paşa hazretlerinin mülk davarla-
rından bir re’s yundun ve bir re’s kulu ile sirka edüp aynıyla yedinde bulunduğı 
Birgi kadısı huzûrunda şer‘le sâbit olduğuna sicill vârid olup serîr-i sa‘âdete arz 
olundukda küreğe gönderilmek fermân olunduğuna lala hazretlerinin hattıyla 
tezkire vârid olmağın kayd olunup Sığacık beyine emr-i şerîf  tahrîr olunup 
küreğe gönderildi.
Fî 22 Şevvâl sene minhu.

Yaylak-ı Bozdağ’dan Manisa’ya nakl olundukda âdet-i mukarrere üzere da-
var cem‘i içün Alaşehir kazâsına emr-i şerîf  ile Hasan Çavuş irsâl olundukda 
ma‘rifet-i kadı olmadan kendi fuzûlî ba‘zı müslimânların tahmîle kābil olma-
yan davarların tutup ve ekserinin akçaların alup da‘vet-i şer‘ olundukda itâ‘at 
etmeyüp ve da‘vet-i şer‘a varan hâdimü’ş-şer‘a şetm-i galîz eylediğin kadı arz 
edüp serîr-i sa‘âdete sunuldukda mezkûrun gemiye gönderilmesi bâbında 
hatt-ı hümâyûn zuhûr etmeğin Sığacık beyine emr-i şerîf  ile gönderildi
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[Yev]mü’l-cum‘a fî 18 mâh-ı Zilka‘deti’l-mezbûre.

An-cemâ‘at-i Mehterân-ı Hayme.

Ali, fî yevm 2.

Bevvâb-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Hayme mehterlerinden yevmî iki akça ulûfeye mutasarrıf  olan mezbûr Ali 
hakkında inâyet-i pâdişâhî zuhûr edüp ulûfesiyle bevvâb olması bâbında hatt-ı 
hümâyûn sudûr eylediğine memhûr tezkire vârid olmağın kayd olundu.

(s. 27) [s. 16]

An-cemâ‘at-i çavuşân

Süleyman bin Hüseyin Fakīh, [tera]kk[ī] 1.

Terakkī-şüd.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Turudlu hâsları Hâlid ve Mus-
tafa ve sâir şürekâ-i mültezimûn uhdelerinde yirmi üç akça mevâcib şartıyla ve 
ba‘zı şurût u kuyûd ile iltizâmda iken merkūm Süleyman Çavuş zikr olan mevâ-
cibin bir akçası kendi ulûfesine terakkī olmak ve ba‘zı şurût u kuyûd ile havâss-ı 
mezbûreyi ziyâde ile iltizâm edüp eğer mezkûrûn mültezimler kabûl edüp veya 
âhardan ziyâde ile tâlib zuhûr ederse terakkīsi ve şartları mukarrer kalmak üze-
re şart eylemeğin mültezimûn-ı sâbıkūn mevâcib-i mezbûrenin yirmi akçasıyla 
mezbûr Süleyman Çavuş’un ziyâdesin sâbıkā olan şurût u kuyûdlarıyla gerü 
kabûl eyledikleri sene 997 Ramazânı gurresinde defterdâr tarafından serîr-i 
sa‘âdete arz olundukda fermân olunup mezbûr Süleyman Çavuş şartı üzere bir 
akça terakkīsine tâlib olup mümzâ tezkire îrâd eylemeğin kayd olundu.

An-cemâ‘at-i çavuşân

Tayyib, emîn-i hîme-i hâssa.

Emîn-i hâssa-i harc[şüd], bâ-ulûfe-i hod.

Sâbıkā odun emîni olan merkūm Tayyib Çavuş ulûfesiyle hâssa harc emîni 
olmak fermân olunduğuna memhûr tezkire verilmeğin rü[’ûsa] kayd olundu.

El-vâki‘ fî 2 şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem, sene 97. Bu mahalle kayd olundu.
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Hüseyin nâm, fî yevm 5.

Çavuş-şüd, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Lazkiye hâsların yevmî alt-
mış sekiz akça mevâcib şartıyla Yusuf  nâzır nâm kimesne iltizâm edüp tahvîli 
tamâm olup şart-ı iltizâmında ta‘yîn eylediği dirliklerden beş akça ile mezbûr 
Hüseyin’e sipâhîlik ricâ eylediği işbu kayd târîhinde defterdâr tarafından serîr-i 
sa‘âdete arz olunup inâyet-i pâdişâhî müte‘allık olmağın çavuşluk fermân olu-
nup hatt-ı hümâyûn sudûr eylemeğin vech-i mezkûr üzere kayd olundu.

Vârid olan tezkirenin üzerinde hatt-ı hümâyûn mukayyed olup fermân olun-
duğu üzere tezkiresi verildi.

An-cemâ‘at-i Bevvâbân

Hüseyin, nahılbend, [tera]kk[ī] 1.

Terakkī-şüd.

Bevvâbân zümresinden mezbûr Hüseyin üstad nahılbend olup lala hazretle-
rinin Bozdağ yaylağında vâki‘ olan sûrunda işledüği nahıli bozup Manisa’ya 
getürüp yine tertîb edüp inâyet ricâsına lala hazretleri serîr-i sa‘âdete arz edüp 
ol mukābelede ulûfesine bir akça terakkī inâyet buyurulup hatt-ı hümâyûn 
sudûr eylemeğin kayd olundu.

An-cemâ‘at-i Sekbânân

Himmet, [tera]kk[ī] 0,5.

Terakkī-şüd.

Sekbânlardan mezbûr Himmet Bozdağ yaylağından Manisa’ya teveccüh olun-
dukda başında nahıl götürüp sâhib-i sa‘âdet hazretlerinin önünce nazar-ı âlîle-
rinde yollarda vech-i mezkûr üzere arz hüner eylediği lala hazretleri tarafından 
arz olundukda buçuk akça terakkī buyurulmağın kayd olundu.
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An-cemâ‘at-i Sâyisân-ı Bârgîrân-ı Hâssa

Ali, ser-bölük, fî yevm 6.
Çavuş-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Şâdgeldi, mehter, fî yevm 6.
Ser-bölük-şüd, bâ-terakkī, be-cây-ı 

mezbûr Ali.

Veli cilâvdâr, fî yevm.
Mehter-şüd, bâ-ulûfe-i hod, be-cây-ı 

Şâdgeldi el-mezbûr.

Bârgîr sâyislerinden altı akça ulûfe ile bölükbaşı olan mezbûr Ali emekdâr 
olmağın ulûfesiyle çavuş olmak ve mehter olan Şâdgeldi âhûr mahlûlünden 
düşdükde bir akça terakkī verilmek üzere mezkûr Ali yerine ser-bölük olmak 
ve cilâvdâr olan merkūm Veli ulûfesiyle Şâdgeldi yerine mehter olmak bâbında 
fermân olunduğu üzere kayd u terkīm olundu.

[Yev]mü’s-sebt fî 27 mâh-ı Zilka‘deti’ş-şerîfe sene minhu 97, rûz-ı Dîvân

An-cemâ‘at-i Ulûfeciyân

Ali nâm.

Silâhdâr-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Celeb tâifesinden ulûfeciyân zümresinden mezkûr Ali küçücek odada eski 
emekdâr olmağın ulûfesiyle silâhdâr bölüğüne ilhâk olunmak buyuruldu.

Mustafa, tabbâh-ı şâtırân, fî yevm 1, k. [tera]kk[ī] 1.

Bir akça ulûfe ile peykler aşçısı olan mezbûr Mustafa emekdâr mahall-i inâyet 
olmağın müteveffâ peykler kethudâsı İbrahim’in mahlûlünden bir akça terakkī 
buyuruldu.

An-cemâ‘at-i şâtırân

Ahmed, şâtır, fî yevm 3, [tera]kk[ī] 1.

Kethudâ-şüd, bâ-terakkī, be-cây-ı İbrahim kethudâ el-müteveffâ.

Yevmî beş akça ulûfe ile peykler kethudâsı olan İbrahim fevt olup üç akça 
ulûfesi olan merkūm şâtır Ahmed emekdâr ve tarîki olmağın bir akça terakkī 
ile mezkûrun yerine kethudâ olmak buyuruldu.
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An-cemâ‘at-i Sarrâcân-ı hâssa

Yusuf, taviledâr, fî yevm 4, [tera]kk[ī], 1.

Terakkī-şüd.

Dört akça ulûfe ile taviledâr olan mezkûr Yusuf  sâbıkā sarrâc olup mahall-i 
inâyet olmağın ulûfesine bir akça terakkī buyuruldu.

(s. 28) [s. 17]

İbrahim bin Mehmed, fî yevm 1.

Şâkirdân-ı sarrâc-ı hâssa-şüd, be-cây-ı Ramazân ki be-ihtiyâr-ı hod ferâgat-bude.

Mustafa bin Abdullah, fî yevm 1.

Şâkirdân-ı sarrâcîn-i hâssa-şüd, be-cây-ı Selim bin Ali el-müteveffâ.

Hâssa sarrâc şâkirdlerinden bir akça ulûfesi olan Ömer bin Ramazan ihtiyâ-
riyle ferâğ edüp yerine merkūm İbrahim bin Mehmed mahall olduğun ve yine 
zümre-i mezbûreden bir akça ulûfesi olan Selim bin Ali fevt olup yerine mez-
bûr Mustafa bin Abdullah mahall olduğun mîrâhûr-ı büzürg tezkiresi ile i‘lâm 
eylediği serîr-i sa‘âdete arz olundukda buyuruldu.

[Yev]mü’l-ahad fî 28 Zilka‘deti’l-mezbûre, 97

An-cemâ‘at-i Cebeciyân-ı Hâssa

Mahmud nâm, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Ulgamlu ve Hüseyin Ağa ze‘âmeti ve Azîzlü hâsların Hacı Ahmed nâm 
[mültezim] ba‘zı şurût u kuyûd ve otuz bir akça mevâcib şartıyla sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm edüp şart-ı iltizâmında yevmî bir 
akça ile hâssa cebecilerden merkūm Mahmud hâlâ ulûfesiyle sekbân bölüğüne 
tebdîl ve ilhâk olunmasın ricâ eylediği sene-i mezbûre Zilka‘desinin yirmi al-
tıncı günü defterdâr kaydı serîr-i sa‘âdete arz olundukda fermân olunduğuna 
mümzâ tezkire vârid olmağın bu mahalle kayd olundu.
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[Yev]mü’s-selâsâ fî 7 mâh-ı mezbûr

Hanifî bin Veli, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ.

Satı bin Orhan, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ.

Neferen 2.

Livâ-i Saruhan’da vâki‘ yava ve beytü’l-mâl mukāta‘asın on üç akça mevâ-
cib şartıyla Gülâbî nâm kimesne sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç 
yıla iltizâm eyledikde mevâcib-i mezbûreden iki nefer kimesne birer akça ile 
sekbânlık şart edüp şart-ı merkūm üzere mezbûrân Hanîfî ve Satı’ya inâyet 
buyurulmak ricâ eylediği sene 997 Zilhiccesinin gurresinde defterdâr tarafın-
dan serîr-i sa‘âdete arz olundukda birer akça ile sekbânlık fermân olunduğuna 
mümzâ tezkire îrâd eyledikleri ecilden kayd olundu.

[Yev]mü’l-erbi‘â fî gurre-i şehr-i Zilhicceti’ş-şerîfe sene minhu 97

An-cemâ‘at-i çavuşân.

Mustafa bin Mehmed, [tera]kk[ī] 1.

Terakkī-şüd.

Burunâbâd hâsların Halil nâm mültezim şerîki ve kefîli Hacı Ali ile sene 994 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm eyleyüp on altı akça mevâcib şart 
etmişleriken mezbûr Mustafa Çavuş mevâcib-i mezbûrenin bir akçası kendi 
ulûfesine terakkī olup üzerinden mültezimân-ı mezbûretân gerü kabûl edüp 
yâhûd âhar tâlib zuhûr ederse terakkīsi mukarrer kalmak şartı üzere elli bin 
akça ziyâde etmişken mültezimân-ı mezbûretân zikr olan ziyâdesini bir akça 
terakkīsi mukarrer kalmak üzere on beş akça mevâcib ile tekrâr kabûl eyle-
dikleri sene 997 Ramazânının yirmi ikinci günü defterdâr tarafından serîr-i 
sa‘âdete arz olundukda fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın 
kayd u terkīm olundu.

Uğurlu bin Mehmed Şah, fî yevm 6.

Müteferrika-şüd, ibtidâ

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Lazkıye ve tevâbi‘i hâsların 
ber-vech-i nezâret iltizâm eyleyen Yusuf  şart eylediği altmış sekiz akça mevâ-
cibden on beş akçasıyla kendüsi müteferrika olmak şart edüp tahvîli tamâm 
oldukda bâkī kalan deyni içün mezbûr Uğurlu mezkûrun kendüye şart eylediği 

M E T I N 555

www.tuba.gov.tr



müteferrikalık ulûfesinden altı akçasıyla kendüye inâyet ricâsıyla merkūmun 
deyninden kırk bin akçasın kendi mâlından edâ eylediği sene 997 Zilhiccesinin 
gurresinde defterdâr tarafından serîr-i sa‘âdete arz olundukda fermân olundu-
ğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’l-ahad fî 18 şehr-i Zilhicceti’l-mezbûre, 97.

An-cemâ‘at-i Ebnâ-i Sipâhîyân

Sefer, çukadâr, fî yevm 15.

Müteferrika-şüd, be-cây-ı Silâhdâr Ca‘fer Ağa ki ser-bevvâbîn-şüde.

İçeriden mazhar-ı inâyet olup ebnâ-i sipâhîyâna ilhâk olunan mezkûr Sefer 
çukadâr-ı sâbık on beş akça ile müteferrika iken ba‘dehû kapucubaşı olan 
Silâhdâr Ca‘fer Ağa yerine on beş akça ile müteferrika olmak buyurulup hatt-ı 
hümâyûn mûcebince memhûr tezkire vârid olmağın kayd olundu.

An-cemâ‘at-i Sipâhîyân

Halil, der-hizmet-i Arslan Ağa, ser-bevvâbîn, fî yevm.

Kethudâ-i çakırcıyân-şüd, be-cây-ı kethudâ-i evvel ki ref‘-şüde.

Ebnâ-i sipâhîyân zümresinden kapucubaşı Arslan Ağa ile bile olan mezkûr 
Halil çakırcılar kethudâsı olmak bâbında hatt-ı hümâyûn sudûr eylediğine 
memhûr tezkire vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’s-sebt fî 3 şehr-i Muharremü’l-harâm sene 998, rûz-ı Dîvân-ı 
Hümâyûn.

Davud bin Abdullah, fî yevm 6.

Kâtib-i Dîvân-ı Hümâyûn-şüd, ibtidâ.

Re’isü’l-küttâb Mehmed kullarının akrabâsından olup kendüye terakkī ricâ 
edüp inâyet buyurulan terakkīsi mukābelesinde mezbûr Davud Dîvân-ı 
Hümâyûn kâtibi olmak ricâ olundukda fermân olunup altı akça ulûfe ile ta‘yîn 
buyuruldu.

An-cemâ‘at-i Silâhdârân
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Nurullah, fî yevm 7.

Çavuş-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Silâhdârân zümresinden merkūm Nurullah yarar olup bundan akdem cürmü 
sebebiyle gurebâya fermân olunan Mahmud Çavuş’u İstanbul’dan kayd ü 
bend ile getürüp hidemât-ı mühimme-i pâdişâhîde bezl-i makdûr eylemeğin ve 
kapu kethudâsı Ahmed Ağa’dan ve erkân-ı devletde ba‘zı eşrâfdan mektûblar 
getürüp inâyet ricâ eylediği serîr-i sa‘âdetlerine arz olundukda ulûfesiyle çavuş 
olmak buyuruldu.

(s. 29) [s. 18]

An-cemâ‘at-i Gurebâ

Osman Çavuş, fî yevm.

Çavuş-şüd, ber-vech-i mukarrer.

Sâbıkā zümre-i çavuşândan mezbûr Osman Mehmed Çavuş ile bir hizmete 
gidip ba‘zı te‘addîleri arz olunmağla mezbûr Osman gurebâ bölüğüne fermân 
olunup lâkin bî-günâh olduğuna elinde kavî temessükleri olduğu serîr-i sa‘âde-
te arz olundukda afv buyurulup gerü çavuşluğu mukarrer olmak buyuruldu.

Süleyman, kethudâ-i çakırcıyân, fî yevm 8.

Müteferrika-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Mukaddemâ çakırcılar kethudâsı olan merkūm Süleyman ağasıyla zindegânesi 
olmamağla yerine Halil nâm sipâhî kethudâ ta‘yîn buyurulup ve merkūm dahi 
mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle müteferrika olmak ricâsına serîr-i sa‘âdete arz 
olundukda buyuruldu.

Bali.

Mezbûr Bali bölük halkından içerüden çıkma celeblerden olup sâbıkā cürmü 
mukābelesinde gemiye gönderilüp ba‘dehû afv buyurulup ıtlâk olunup bölü-
ğünde mutasarrıf  olduğu üzere ile’l-ân müstahıkk olduğu mevâcibi verilmek 
buyuruldu.
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Derviş Mahmud, nân zevc 1, gûşt pâre 1.

Zâde ta‘yîn -şüd.

Hâliyâ nefs-i Manisa’da sâkin Bergamavî-zâde Şeyh Efendi’nin sofîlerinden 
merkūm Derviş Mahmud hayli müddetdir sarây-ı âmirede olan baltacılara ve 
ağalardan ba‘zına ders ta‘lîm edüp vâcibü’r-ri‘âye pîr ve ehl-i ıyâl olmağın ruz 
merre bir pâre et ve bir çift ekmek verilmek buyuruldu.

Mehmed bin Hüseyin Mülâzim, fî yevm 1.

Müteferrika-i Solâk-şüd.

Mezbûr Mehmed bin Hüseyin Mülâzim emekdârlardan olup mahall-i inâyet 
olduğu ecilden bir buçuk akça ile solak müteferrikası olan Şa‘ban’ın buçuk 
akçası ref‘ olunup ve hızâne-i âmireden buçuk akça dahi zamm olunup bir 
akça ile solak müteferrikası olmak buyuruldu.

[Yev]mü’s-selâsâ fî 6 şehr-i Muharremü’l-harâm sene 98

Hüseyin bin Halil, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Mustafa bin Bekir nâm mültezim Burunâbâd hâsların sene 997 Şa‘bânının 
yirmi dokuzundan üç yıla on altı akça mevâcibden bir akçasıyla mezbûr Hü-
seyin bin Halil hâlâ sekbân olmak şartıyla iltizâm ve kabûl eylediği sene 998 
Muharremü’l-harâmının ikinci gününde defterdâr tarafından serîr-i sa‘âdete 
arz olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın bu mahalle kayd 
olundu.

[Yev]mü’l-ahad, fî 11 mâh-ı mezbûr

Bayındır kadısı mektûb gönderüp kazâ-i mezbûra tâbi‘ Yaka köyden Evhad 
oğlu Abdurrahman ve Çoban İlyas nâm şakīler Elvan nâm kimesnenin evin 
ve cümle mâ-melekin ihrâk-ı bi’n-nâr eylediklerine meclis-i şer‘de tav‘an i‘tirâf  
edüp sicill olunduğun i‘lâm eylemeğin küreğe konulmak fermân olunup Sığla 
sancağı beyine hitâben mü’ekked hükm-i şerîf  yazılup Ca‘fer Çavuş ile gön-
derildi.
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[Yev]mü’l-erbi‘â, fî 14 mâh-ı mezbûr

An-cemâ’at-i Silâhdârân

İlyas bin Mustafa, fî yevm 6, [tera]kk[ī] 6.

Müteferrika-şüd, bâ-terakkī, ber-vech-i iltizâm.

Yevmî altı akça ulûfe ile silâhdâr olan merkūm İlyas bin Mustafa Manisa kazâ-
sına tâbi‘ nevâhîde ve Marmara ve Gördük ve Gördüs ve Kayacık kazâlarında 
vâki‘ serbest olmayan tîmârların nısf  bâd-ı hevâların mukāta‘asın sene 994 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm edüp ta‘yîn olunan sekiz akça 
mevâcibden altı akçası kendüye terakkī ile müteferrika olmak şart ve ricâ ey-
lediği sene 995 Rebî‘u’l-evvelinin altıncı gününde defterdâr tarafından serîr-i 
sa‘âdete arz olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire îrâd eylediği ecilden 
bu mahalle kayd ve terkīm olundu

[Yev]mü’l-isneyn, fî 24 şehr-i Muharremü’l-mezbûr, rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn

Ali bin Yapalak, fî yevm 4.

Şahinî-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Ahmed fâriğ ve Mehmed el-müteveffâ.

Şahinciyân zümresinden üç akça ulûfesi olan Mehmed fevt olup ve iki akçası 
olan Ahmed ihtiyârıyla ferâğ edüp ve mezbûr Yapalak oğlu Ali doğan ilminde 
mâhir ehil olmağın mahlûl-i mezkûrun dört akçasıyla ibtidâdan şahinci olmak 
ricâsına arz olundukda buyuruldu.

An-cemâ’at-i Bevvâbân

Kara Mustafa, fî yevm.

Mehter-i hayme, bâ-ulûfe-i hod.

Bevvâblardan mezbûr Kara Mustafa inâyet-i hümâyûnlarına mazhar olup 
ulûfesiyle hayme mehterleri zümresine ilhâk fermân olunduğuna memhûr 
tezkire vârid olmağın kayd olundu.

(s. 30) [s. 19]

Siyami-oğlu dimekle meşhûr ve ma‘rûf  olan şakīnin muhârebesinde yoldaşlık 
eyleyenlerin defteridir ki serdâr olan sipâhî oğlanlar ağası iftihârü’l-emâsil 
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Ahmed Ağa zîde kadruhûnun mühürlü defteri mûcebince her birine işâret 
olunduğu üzere kayd olundu.

An-cemâ’at-i Ebnâ-i Sipâhîyân.

Ahmed Vardarî
Zevvâk-şüd, bâ-ulûfe-i 

hod. 

Hüseyin Solak.
Çavuş-şüd, bâ-ulûfe-i 

hod.

Hasan Haleb, [tera]
kk[ī] 1.

Çavuş-şüd, bâ-terakkī.
Murad Bosna, çavuş-ı 
mezbûrîn, terakkī 1.

Terakkī-şüd.

İbrahim Tavîl, terakkī 
1.

Terakkī-şüd. 

Abdülbasır, terakkī 1.
Terakkī-şüd.

Neferen 6

An-cemâ’at-i Silâhdârân

Mehmed Sabri.
Sipâhî-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Ali Haleb.
Sipâhî-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Neferen 2

An-cemâ’at-i Sekbânân

Yusuf, terakkī 2.
Sipâhî-şüd, bâ-terakkī.

Abdi, terakkī 1,
Terakkī-şüd.

Şa‘ban, terakkī 0,5.
Terakkī-şüd.

Neferen 3

Rıdvan bin Abdullah, fî yevm 1,5.
Sekbân-şüd, ibtidâ.

Mustafa bin Abdullah, fî yevm 1.
Şâtır-şüd, ibtidâ.

İşbu zikr olan tâifeye her birine işâret olunduğu üzere terakkīleri ve tebdîl ve 
ibtidâları fermân olunduğu vech üzere kayd olundu.

An-cemâ’at-i Ebnâ-i Sipâhîyân.

Hasan bin Mustafa, fî yevm 7, [tera]kk[ī] 1.

Çavuş-şüd, bâ-terakkī, bâ-iltizâm-ı âhar.

An-cemâ’at-i Şahinciyân

Ahmed bin Sinan, fî yevm 2, [tera]kk[ī] 1.

Bevvâb-şüd, bâ-terakkī, bâ-iltizâm-ı âhar.
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Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzunda üç yıla Adala ve Bağırkan hâsların İb-
rahim ve Kara Ali nâm mültezimlere yevmî yirmi yedi akça mevâcib sadaka 
olunup yedi akçasıyla mezkûr Kara Ali sipâhî olmak ve ba‘zı şurût ile iltizâmla-
rında iken tahvîlleri tamâm olup zimmetlerine deyn lâzım gelüp merkūm Kara 
Ali şurûtu olan yedi akçanın bir akçası on bin akça deynini kendi mâlından 
edâ eyleyen ebnâ-i sipâhîyân zümresinden mezbûr Hasan’ın ulûfesine terakkī 
ile çavuş olmak ve şart-ı iltizâmında olan kapıcılığın iki akçasının bir akçasıyla 
cemâ’at-i şahinciyândan on beş bin beş yüz akça deynlerin kendi mâlından 
edâ eyleyen merkūm Ahmed’in ulûfesine terakkī ile kapıcılık ricâ eylediği sene 
998 Muharreminin yirmi ikinci günü serîr-i sa‘âdete arz olundukda fermân 
olunduğuna defterdâr tarafından mümzâ tezkire vârid olmağın terkīm olundu.

Şehsuvar bin Hüseyin, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Mahmud bin Abdullah, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Birgi hâsların iltizâm eyleyen 
ulûfeciyân zümresinden Ahmed’e yevmî on dört akça mevâcib ta‘yîn olunup 
dilediği iki nefer kimesne ikişer akça ile sekbânlık şart edüp tahvîli tamâm ol-
dukda zimmetinde deyn lâzım gelüp mezbûrân Şehsuvar ve Mahmud kendi 
mâllarından mezkûrun deyninden on dört bin altı yüz elli akçasın edâ edüp 
şart eylediği sekbânlıkdan birer akça ile mezbûrların sekbân olmasın ricâ eyle-
diği defterdâr tarafından sene 998 Muharreminin yirmi ikinci gününde serîr-i 
sa‘âdete arz olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd u 
terkīm olundu.

Ya‘kub bin Tâlib, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla ba‘zı aklâmın nezâretin iltizâm 
eyleyen Yusuf ’a ta‘yîn olunan altmış sekiz akça mevâcibden on beş akçasıyla 
kendi müteferrika olmak şart edüp tahvîli tamâm olup zimmetinde bâkī kalan 
deyninden beş bin beş yüz akçasın mezbûr Ya‘kub kendi mâlından edâ edüp 
mezkûrun kendüye şart eylediği on beş akça müteferrikalığı ulûfesinde bir ak-
çası ile mezbûr Ya‘kub sekbân olmasın ricâ eylediği sene 998 Muharreminin 
yirmi ikinci gününde serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân olunduğuna defterdâr 
tarafından mümzâ tezkire vârid olduğu ecilden kayd olundu.
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[Yev]mü’s-selâsâ, fî 27 mâh-ı Muharremü’l-mezbûr.

Mustafa bin Bektaş, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla ba‘zı aklâmın nezâretin iltizâm 
eyleyen Yusuf ’un tahvîli tamâm olup zimmetine deyn lâzım gelüp şart-ı iltizâ-
mında ta‘yîn olunan altmış sekiz akça mevâcibden kendüye şart eylediği on beş 
akça müteferrikalığı ulûfesinden bir akçası kendi mâlından mezkûrun deyninden 
altı bin beş yüz akçasın edâ eyleyen mezbûr Mustafa sekbân olmak ricâ eylediği 
sene 998 Muharreminin yirmi ikisinde serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân olun-
duğuna defterdâr tarafından mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

(s. 31) [s. 20]

[Yev]mü’l-erbi‘â, fî 5 şehr-i Saferü’l-muzaffer sene 998.

Derviş, fî yevm 3.

Bevvâb-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 991 Şa‘bânının yirmi dokuzundan altı yıla Seferihisâr hâsların ve sene 
994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla İpsiliburnu ve A‘malar mukāta‘asın 
itizâm eyleyen Sefer’e yirmi beş akça mevâcib ta‘yîn olunup üç akçasıyla mez-
bûr Derviş bevvâb olmak şart ve ricâ eylediği sene 997 Ramazânının ikinci gü-
nünde serîr-i sa‘âdete arz olundukda fermân olunduğuna defterdâr tarafından 
mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

Simav kazâsında Şa‘ban nâm şakī izâlesi lâzım eşkıyâdan olup defe‘âtle fesâ-
dâtı zâhir olduğuna mümzâ ve müsbet sûret-i siciller vârid olduğu serîr-i sa‘â-
dete arz olundukda hatt-ı hümâyûn sudûr edüp küreğe gönderilmek fermân 
olunmağın Sığla sancağı beyine hükm-i şerîf  yazıldı.

[Yev]mü’s-sebt, fî 8 mâh-ı Saferü’l-mezbûr, rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn

İbrahim bin Süleyman, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.
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Rüsûm-ı Bâzdârân mukāta‘ası sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç 
seneye iltizâm eyleyen ebnâ-i sipâhîyândan Musa‘ya ta‘yîn olunan sekiz akça 
mevâcibden iki akçasıyla bir kimesne sekbânlık şart edüp tahvîli tamâm olup 
ve zikr olan sekbânlık iki akça ile şartı üzere mezbûr İbrahim bin Süleyman’a 
tevcîh olunmak ricâ eylediği sâbıkā sene 994 Recebinin yirmi ikinci günün-
de defterdâr tarafından serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân olunduğu üzere 
mezbûra tevcîh olunmasın ricâ edüp fermân olunduğuna mümzâ tezkire îrâd 
eylemeğin kayd olundu.

[Yev]mü’l-hamîs, fî 20 mâh-ı S[afer] el-mezbûr

Musa bin Derviş, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-hatt-ı hümâyûn.

Mezbûr Musa Bozdağ’da Üçler makāmında mukīm olan Derviş A‘mâ’nın 
oğlu olup hayli müddetden mülâzemet edüp pîr-i merkūm arzuhâl sunup is-
tid‘â-yı inâyet eylemeğin yevmî bir akça ulûfe ile sekbân olmak bâbında hatt-ı 
hümâyûn sudûr etmeğin kayd olundu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 29 şehr-i Saferü’l-mezbûr sene-i m[ezbûr], rûz-ı Dîvân-ı 
Hümâyûn

An-cemâ’at-i mü’ezzinân.

Mustafa bin İvaz, fî yevm 6.
Silâhdâr-şüd, bâ-ulûfe-i hod..

Sinan, fî yevm 5.
Silâhdâr-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Ebubekir mü’ezzin-i Câmi‘-i 
merhûme Sultân der-nefs-i Manisa, 

fî yevm 4.
Mü’ezzin-i sarây-ı âmire-şüd, 

be-cây-ı Mustafa bin Ivaz ki be-
silâhdârân ilhâk-şüd.

Muslihiddin mü’ezzin-i Câmi‘-i 
Hâtûniye, fî yevm 4.

Mü’ezzin-i sarây-ı âmire-şüd, 
be-cây-ı Sinan ki be-silâhdârân 

ilhâk-şüd.

Mü’ezzinlerden yevmî altı akça ulûfeye mutasarrıf  olan Mustafa bin Ivaz ve beş 
akça ulûfeye mutasarrıf  olan Sinan ulûfeleriyle silâhdâr bölüğüne ilhâk buyu-
rulup ve anların yerlerine nefs-i Manisa’da merhûme Sultân Câmi‘i mü’ezzini 
oan Ebubekir ve Hâtûniye câmi‘inde mü’ezzin olan Muslihiddin yevmî dörder 
akça ulûfe ile sarây-ı âmire mü’ezzinleri olmak münâsib görüldüğü telhîs ve 
arz olundukda fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.
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Ahmed bin Abdullah, fî yevm 1.

Tabbâh-ı şâtırân-şüd.

Mezkûr Ahmed mülâzimlerden olup peykler kethudâsı müteveffâ İbrahim 
mahlûlünden bir akça ulûfe ile peykler aşçısı olmak münâsib olduğu arz olun-
dukda fermân olunmağın kayd olundu.

An-cemâ’at-i Sarrâcîn-i hâssa

Mustafa bin Abdullah, fî yevm 5.

Sarrâcîn-i Âhûr-ı Küçük-şüd.

Hâssa sarrâclar zümresinden merkūm Mustafa hizmetin ehli olmadığı ecilden 
telhîs ve arz olundukda Küçük Âhûr sarrâclarına ilhâk fermân olunmağın 
kayd olundu.

Bostan bin Pir Ahmed.

Şâkird-i sarrâc-ı hâssa, be-cây-ı Mehmed bin Kasım el-müteveffâ.

Hâssa sarrâc şâkirdlerinden Mehmed bin Kasım fevt olup bir akça ile gedüğü 
merkūm Bostan bin Pir Ahmed’e mahall olduğu serîr-i sa‘âdete arz olundukda 
fermân olunmağın kayd olundu.

An-cemâ’at-i Sarrâcîn

Ali bin Mehmed, fî yevm 4.

Mu‘allim-i hatt-şüd, bâ-gılmân-ı sarây-ı âmire.

Merkūm Hasan57 hatta kādir olmağın iç oğlanlarına ta‘lîm-i hatt içün dört akça 
ulûfe ile mu‘allim olmak ricâsına arz olundukda fermân olunmağın kayd olundu.

Hasan, fî yevm 1.

Şâkird-i hayyât-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Nebi fâriğ.

Bir akça ulûfe ile derzi şâkirdi olan Nebi ferâğ edüp yerine merkūm Hasan 
mahall olup fermân olunmağın kayd olundu.

57 Ali olmalıdır.
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(s. 32) [s. 41]

Yevmü’l-ahad, fî 30 S[afer] sene [9]98

Abdülkerim b. Bali, fî yevm [ ]; bevvâb-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı hod,

Havâss-ı Arpaz ve Bâzârlı sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla İb-
rahim Çavuş ve Mehmed nâm mültezimler uhdesinde on beş akça mevâcib 
şartıyla iltizâmda iken mezbûr Abdülkerim ile Şa‘ban nâm kimesne ziyâde 
edüp zikr olan mevâcibden iki akçasıyla mezbûr Abdülkerim ibtidâdan bevvâb 
olmak üzere şart ve ricâ eyledikleri sene 998 Muharreminin ikisinde serîr-i 
sa‘âdete arz olunup fermân olunduğuna defterdâr tarafından mümzâ tezkire 
vârid olduğu ecilden kayd olundu.

Yevmü’l-erbi‘â, fî 3 mâh-ı Rebî‘u’l-evvel sene-i m.

Satılmış b. Paşa, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar,

Abdi Nazır’ın sâbıkā iltizâmı mûcebince nezâreti mukābelesinde ta‘yîn olunan 
elli beş akça mevâcibden müteferrikalık ile oğlu Mustafa’ya şart eylediği yedi 
akçanın bir akçası ile mezkûrun bâkī deyni içün gerü mâlından altı bin akçasın 
edâ eyleyen merkūm Satılmış, sekbân olmasın ricâ eylediği sene 998 Saferinin 
yirmi dokuzunda serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân olunduğına defterdâr ta-
rafından mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

Yevmü’l-hamîs, fî 4 mâh-ı Rebî‘u’l-evvel

An-cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyân

Keyvan b. Abdullah, fî yevm 8, çavuş-şüd, bâ-ulûfe-i hod, ber-vech-i iltizâm

Ebnâ-i sipâhîyân zümresinden sekiz akça ulûfeye mutasarrıf  olan mezbûr Key-
van sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla yevmî otuz dört akça mevâ-
cib şartıyla yedi kıt‘a aklâmın nezâretini iltizâm eyleyen Hacı Ahmed ziyâde ile 
iltizâm edüp şart-ı iltizâmında mevâcib-i mezbûrenin bir akçası hazîneye kalup 
ve kendi mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle çavuş olmak ve mültezim-i sâbık kabûl 
ederse çavuşluğu mukarrer kalmak üzere ve ba‘zı şurût u kuyûd ile iltizâm 
edüp ba‘dehû mezkûr Ahmed mezbûrun ziyâdesin kabûl edüp merkūm Key-
van dahi şartı üzere inâyet ricâ eylediği sene 997 Ramazânının yirmi ikisinde 
serîr-i sa‘âdeti arz olunup fermân olunduğına defterdâr tarafından mümzâ 
tezkire vârid olmağın kayd olundu.

M E T I N 565

www.tuba.gov.tr



Mehmed b. Bayezid, fî yevm 3; neccâr-ı arabahâ-i hâssa-şüd, be-cây-ı Mustafa, 
neccâr-ı fâriğ,

Mustafa b. Gökçe, fî yevm 3; neccâr-ı arabahâ-i hâssa-şüd, an-mahlûl-ı Ali 
arabaî, el-müteveffâ

Neferen 2

Hâssa arabacılardan dört akça ile neccâr olan Mustafa ihtiyâriyle ferâğ edüp 
yerine üç akça ile mezbûr Mehmed mahall olup ve mezkûr bâkī kalan bir 
akçası sâbıkā müteveffâ arabacı Ali mahlûlünden bâkī kalmış iki akça zamm 
olunup üç akça ile mezkûr Mustafa dahi neccâr olmak mahall olmağın serîr-i 
sa‘âdete arz olundukda vech-i meşrûh üzere buyuruldu.

Yevmü’s-sebt, fî 14 Rebî‘u’l-evvel, sene [9]98, rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn

Lütfi, fî yevm 4; sûrnâî-şüd be-cây- Ali sûrnâî, terk-i hıdmet-kerde

Rıdvan, fî yevm 5; nekkārezen-şüd, be-cây-ı Ahmed nekkāreî, terk-i hıd-
met-kerde

Derviş, fî yevm 5; nefîrî-şüd, be-cây-ı Ayas nefîrî, terk-i hıdmet-kerde

Alem mehterlerinden altı akça ulûfe ile sûrnâî olan Ali terk-i hıdmet edüp yeri-
ne dört akça ile mezbûr Lütfî mahall olup ve beş akça ulûfesi olan nekkārezen 
Ahmed terk-i hıdmet edüp yerine yine beş akça ile merkūm Rıdvan mahall 
olup ve beş akça ile borızen olan Ayas terk-i hıdmet edüp yerine yine beş akça 
ile mesfûr Derviş mahall olduğu serîr-i sa‘âdete arz olundukda buyuruldu.

An-cemâ‘at-i mehterân-ı alem

Mehmed, sûrnâî, [tera]kk[ī] 1; terakkī-şüd; an-mahlûl-i Ali sûrnâî ki terk-i 
hıdmet-kerde bûde

Alem mehterlerinden dört akça ulûfeye mutasarrıf  olan mezbûr sûrnâî Meh-
med emekdâr, mahall-i inâyet olup; terk-i hıdmet eyleyüp altı akça ulûfesinin 
dört akçası Lütfi’ye ta‘yîn olunan Ali sûrnâînin bâkī kalan iki akçasının bir 
akçası mezbûra ber-vech-i terakkī mahall görildüği serîr-i sa‘âdete arz olun-
dukda, buyuruldu.

An-cemâ‘at-i sâyisân-ı bârgîrân-ı hâssa

Hüseyin, meremmâtî, fî yevm 3; be-âhûr-ı hâssa ilhâk-şüd
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Bârgîr sâyislerinden dört akça ulûfesi olan Hüseyin Küçücek âhûr meremmât-
cisi olup hâlâ Âhûr-ı Hâssa’ya ve Küçücek Âhûr’a müte‘allık olan meremmâtı 
uhdesine alup üç akça ulûfe ile Âhûr-ı Hâssa’ya ilhâk olunmak ricâ eylediği arz 
olundukda, buyuruldu.

Ser-bölük-i sâyisân-ı bârgîrân-ı hâssa

Şâdgeldi, [tera]kk[ī] 1; terakkī-şüd; an-mahlûl-i Hüseyin meremmâtî el-mezbûr

Sâbıkā Küçücek âhûr’da mehter iken düşenden mahlûlden bir akça terakkī 
verilmek üzere bölükbaşı olan mezbûr Şadgeldi’ye merkūm Hüseyin merem-
mâtînin dört akça mutasarrıf  olduğu ulûfesinden üç akça ile ihyâ edüp bâkī 
kalan bir akça mahlûli merkūma ber-vech-i terakkī buyuruldu.

(s. 33) [s. 42]

Hasan b. Ali, fî yevm 2, sakā-yı sarây-ı âmire-şüd i[btidâ], be-cây-ı Mehmed b. 
Hızır terk-i hıdmet-kerde

Hüseyin b. Abdullah, fî yevm 1, sakā-şüd ibtidâ, an-mahlûl-i mezbûr Mehmed 
b. Hızır

Neferen 2

Üç akça ulûfe ile sarây-ı âmireye sakā olan Mehmed b. Hızır’ın hâtûnı fâhişelik 
ile ma‘rûfe olup siyâset lâzım gelmek havfından dirliği bırağup, hâtûnın âhar 
diyâra alup gidüp, gediği mahlûl ve hıdmeti mu‘attal kalmağın, mezkûrun iki 
akçasıyla mezkûr Hasan ve bir akçasıyla mezbûr Hüseyin anun yerine sakā 
olmak buyuruldu.

Hasan b. Nebî, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Abdi Nâzır’ın sâbıkā iltizâmı mûcebince nezâreti mukābelesinde ta‘yîn olunan 
elli beş akçadan müteferrikalık ile oğlu Mustafa’ya şart eylediği yedi akçanın bir 
akçasıyla zimmetine lâzım gelen bâkīden altı bin akça deyni kendi mâlından 
edâ eyleyen mezbûr Hasan’a sekbânlık ricâ eylediği sene 998 Rebî‘u’l-evveli-
nin on dördünde defterdâr tarafından arz olunup fermân olunduğuna mümzâ 
tezkire vârid olduğu ecilden kayd olundu.

M E T I N 567

www.tuba.gov.tr



[Yev]mü’l-ahad, fî 15 Rebî‘u’l-evvel

Nasuh b. Mustafa, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar,

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla perâkende-i livâ-ı Aydın 
mukāta‘asın Zekeriya ve şürekâsı on dört akça mevâcib şartıyla iltizâm edüp, 
zimmetlerinde deyn-i bâkī kalup, şart-ı iltizâmlarında mevâcib-i mezbûreden 
iki akçasıyla bir kimesneye sekbânlık şart etmiş olmağla, zikr olan sekbânlık 
bir akça ile kendülerin deyni içün kendi mâlından altı bin akçasın edâ eyleyen 
merkūm Nasuh’a tevcîh olunmak ricâ eyledikleri sene 998 Rebî‘u’l-evvelinin 
on dördüncü gününde serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân olunduğuna defter-
dâr tarafından mümzâ tezkire vârid olduğu ecilden kayd olundu.

[Yev]mü’l-isneyn, fî 16 Rebî‘u’l-evvel

Ahmed b. Halil, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ,

Bayram b. Kılıç, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ,

Abdullah b. Ahmed, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ,

Neferen 3, bâ-iltizâm-ı âhar,

Abdi Nâzır’ın sâbıkā iltizâmı mûcebince ta‘yîn olunan elli beş akça mevâcib-
den müteferrikalık ile oğlu Mustafa’ya şart eylediği yedi akçadan üç akçası 
zimmetine lâzım gelen deyninden on sekiz bin akçasın kendi mâlından edâ 
eyleyen mezbûrûn Ahmed ve Bayram ve Abdullah’a birer akça ile ibtidâdan 
sekbânlık ricâ eylediği sene 998 Rebî‘u’l-evvelinin on dördünde serîr-i sa‘âdete 
arz olunup fermân olunduğuna defterdâr tarafından mümzâ tezkire vârid ol-
duğu ecilden mahall-i mezbûra kayd olundu.

[Yev]mü’l-ahad, fî 22 mâh-ı mezbûr

Şahin b. Mehmed, fî yevm 2, bevvâb-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Havâss-ı hümâyûnlarından Lütfî Paşa hâsların, yevmî on beş akça mevâcib 
şartıyla sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm eyleyen Hacı 
Mustafa şart-ı iltizâmında mevâcib-i mezbûreden iki akçasıyla mezbûr Şahin 
b. Mehmed kapıcı olmasın ricâ eylediği sene 998 Saferinin yirmi dokuzuncı 
günü serîr-i a‘lâya arz olunup fermân olunduğuna defterdârdan mümzâ tezki-
re vârid olmağın, kayd olundu.
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An-cemâ‘at-i bevvâbân

Mustafa, [tera]kk[ī] 1, terakkī-şüd,

Bevvâbân zümresinden cenk yapan merkūm Mustafa hakkında inâyet-i pâ-
dişâhî zuhûr edüp, hatt-ı hümâyûn ile bir akça terakkī fermân olunduğuna 
memhûr tezkire vârid olmağın, kayd olundu.

[Yev]mü’l-isneyn, fî 23 mâh-ı mezbûr

Hacı Mustafa b. Hacı Veli, fî yevm 2, sarrâc-ı hâssa-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı 
âhar

Abdi Nâzır’ın sâbıkā iltizâmı mûcebince ta‘yîn olunan mevâcibden oğlu Mus-
tafa’ya müteferrikalık ile şart eylediği yedi akçadan iki akçası zimmetine lâzım 
gelen deyninden on iki bin akçasın kendi mâlından edâ eyleyen merkūm Hacı 
Mustafa b. Hacı Veli’ye hâssa sarrâclık ricâ eylediği sene 998 Rebî‘u’l-evveli-
nin on dördünde serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân olunduğuna defterdârdan 
mümzâ tezkire vârid olmağın, kayd olundu.

Nefs-i Manisa’da gice ile evi basılup cebren hâtûnı çekilüp, ba‘dehû katl olu-
nup meyyiti maktûlen kuyuda bulunan Hasan nâm kimesnenin mazannaları 
olan Kasab-başı hüddâmından Rıdvan ve Memi ve sâyis Ali ve Hasanpaşa 
köyünden Alican nâm şakīler hakkında kasaba-i mezbûrenin cümle a‘yân ve 
eşrâfî ve ulemâsı gemi[ye] gönderilmelerin taleb edüp ricâları serîr-i sa‘âdete 
arz olundukda, hatt-ı hümâyûn ile küreğe konulmak fermân olunmağın Sığla 
beğine hükm-i şerîf  yazıldı.

Manisa kazâsından Çengi Hasan dimekle ma‘rûf  olan şakī sâbıkā defe‘âtle 
yola bile inüp, evler basup mukayyed ahz olundukda firâr edüp tekrâr gelüp 
fesâd ü şenâ‘ata mübâşeret eylediği serîr-i sa‘âdete arz olundukda, küreğe ko-
nulması mahall görülmeğin, Sığla beğine hükm-i şerîf  yazıldı.
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(s. 34) [s. 43]

[Yev]mü’s-sebt, fî 28 Rebî‘u’l-evvel, sene minhu

An-cemâ‘at-i sekbânân

Ali b. Abdullah, fî yevm 2, solak-şüd, bâ-ulûfe-i hod, be-cây-ı Mahmud b. Os-
man ki, ehl-i fesâd-bud, siyâset-şüd

ber-vech-i iltizâm.

Sekbânlardan yevmî iki akça ulûfeye mutasarrıf  olan mezbûr Ali, Menemen 
kazâsında vâkı‘ olan hâssa çayırlardan bu sene hâsıl olan otluğı, mutasarrıf  oldu-
ğu sekbânlık ulûfesiyle mahlûl vâkı‘ olan solak gediklerinden biri tevcîh olunmak 
üzere on bin akçaya kabûl edüp, inâyet ricâ eylediği sene 998 Rebî‘u’l-evvelinin 
on dördüncü gününde serîr-i sa‘âdete arz olundukda, bundan akdem fesâdı 
zâhir olmağla siyâset olunan Solak Mahmud’un yerine ulûfesiyle solak olmak 
buyurulduğuna defterdârdan mümzâ tezkire îrâd eylemeğin kayd olundu.

[Yev]mü’s-selâsâ, fî gurre-i şehr-i Rebî‘ü’lahir, sene-i m[inh]

Hamza, kethudâ-i sekbânân, fî yevm 17, [tera]kk[ī] 3, müteferrika-şüd, bâ-te-
rakkī

Mustafa Ağa, ser-solakān, fî yevm 12, [tera]kk[ī] 3, kethudâ-i sekbânân-şüd, 
bâ-terakkī

An-cemâ‘at-i solakān

İbrahim, ser-oda, fî yevm 4, [tera]kk[ī] 2, kethudâ-şüd, bâ-terakkī

On yedi akça ile sekbânlar kethudâsı olan merkūm Hamza’ya üç akça terakkī 
sadaka buyurulup müteferrika olmak buyuruldu, anun yerine on iki akça ile 
solakbaşı olan mezbûr Mustafa Ağa üç akça terakkī ile sekbânlar kethudâsı ol-
mak buyuruldu ve solaklar odabaşısı olan mezkûr İbrahim dahi iki akça terakkī 
ile ulûfesi altı akça olup solakān kethudâsı olmak bâbında fermân-ı hümâyûn 
sudûr etmeğin vech-i meşrûh üzere kayd ü terkīm olundu.

[Yev]mü’l-hamîs, fî 3-Rebî‘ü’lahir, el-mezbûr

Ahmed b. Haydar, fî yevm 2, sekbân-şüd ibtidâ

Mahmud b. Emrullah, fî yevm 2, sekbân-şüd ibtidâ

bâ-iltizâm-ı âhar
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Neferen 2,

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla nevâhî-i Tire hâsların on 
iki akça mevâcib şartıyla iltizâm eyleyen Halil, şart-ı iltizâmında dilediği iki 
nefer, sekbân olmak ricâ edüp sene 995 Cemâziye’l-evvelisinin yirmi üçünde 
serîr-i sa‘âdete arz olundukda fermân olunup hâliyâ şartı üzere, mevâcib-i 
mezbûreden ikişer akça ile iki sekbânlık mezbûrân Ahmed ve Mahmud’a ricâ 
eylemeğin tevcîh olunduğına defterdârdan mümzâ tezkire vârid olmağın kayd 
olunup tezkiresi verildi.

Hüseyin b. Ali, fî yevm 6, çavuş-şüd ibtidâ, ber-vech-i iltizâm,

Lazkıye hâslarına ve ana tâbi‘ ba‘zı aklâma nâzır ve mültezim olan Yusuf ’a 
yevmî altmış sekiz akça mevâcib ta‘yîn olunup, merkūm Hüseyin mukāta‘a-i 
mezbûre tevâbi‘inden nefs-i Lazkıye’nin ihtisâb ve ihzâriye mukāta‘asın sene 
994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm edüp, nâzır-ı merkūmun 
iltizâmında şart eylediği beş çavuşlukdan biri altı akça ile kendüye verilmesin 
ricâ eylediğin i‘lâm eylediği sene 996 Muharreminin yedisinde arz ve fermân 
olunup, edâyı şart eylediği ecilden çavuşluk tevcîh ve ta‘yîn olunduğına mümzâ 
tezkire îrâd eylemeğin, kayd olundu.

[Yev]mü’s-selâsâ, fî 8 mâh-ı mezbûr

Hasan b. Abdi, fî yevm 5, sarrâc-ı hâssa-şüd ibtidâ, ber-vech-i iltizâm,

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Lazkıye hâslarına ve ana tâbi‘ 
ba‘zı aklâma nâzır ve mültezim olan Yusuf ’a yevmî altmış sekiz akça mevâcib 
ta‘yîn olunup, merkūm Hasan mültezim-i mezbûrdan mukāta‘a-i mezbûre 
tevâbi‘inden harâc-ı bâğāt ve bâğ-başı mukāta‘asın târîh-i merkūmdan üç yıla 
iltizâm edüp, mevâcib-i mezbûreden kendüye beş akça ile hâssa sarrâclık ricâ 
eylediğin nâzır-ı merkūm i‘lâm eylediği sene 997 Ramazânının yirmi ikinci 
gününde serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân olunduğına defterdâr tarafından 
mümzâ tezkire vârid olmağın, kayd u terkīm olundu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 12 mâh-ı mezbûr

Nasuh nâm, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ,

Resul nâm, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ

bâ-iltizâm-ı âhar
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Neferen 2

Hacı Ahmed nâm kimesne, Ulgamlu ve Ze‘âmet-i Hüseyin Ağa ve Azizlü 
hâsların yevmî otuz bir akça mevâcib şartıyla iltizâm edüp, mevâcib-i mezbûr-
dan birer akçasıyla mezbûrân Nasuh ve Resul ibtidâdan sekbân olmasın ricâ 
eylediği sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm eylediği sene-i 
mezbûre Zilka‘desinin yirmi altısında serîr-i sa‘âdete arz olundukda, fermân 
olunduğına defterdârdan mümzâ tezkire îrâd etmeğin, kayd olunup tezkireleri 
verildi.

(s. 35) [s. 44]

[Yev]mü’s-sebt, fî 12 mâh-ı Rebî‘ü’lahir, sene 998, rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn

An-şâkirdan-ı na‘lbandân-ı hâssa

Mahmud b. Abdullah, fî yevm 3, üstâd-şüd, be-cây-ı Rıdvan b. Abdullah, 
na‘âl, el-müteveffâ,

Receb b. Mehmed, fî yevm 1, şâkird-i na‘âl-şüd ibtidâ, be-cây-ı Mahmud b. 
Abdullah el-mezbûr,

Hâssa na‘lbandlardan yevmî üç akça ulûfeye mutasarrıf  olan Rıdvan b. Abdul-
lah fevt olup, bir akça ile na‘lband şâkirdi olan mezbûr Mahmud b. Abdullah 
mahall olup ve anun yerine mezbûr Receb b. Mehmed bir akça ile na‘lband 
şâkirdi olmak mahall olduğu Mîrâhûr-ı Kebîr Ahmed Ağa tezkiresi mûcebince 
serîr-i sa‘âdete arz olundukda, buyuruldu.

[Yev]mü’l-ahad, fî 13 mâh-ı mezbûr

An-cemâ‘at-i mehterân-ı hayme ki, sâbıkā ihrâc-şüde bûdend

Nebî b. Ahmed, mukarrer-şüd

Mehmed nâm, mukarrer-şüd

Emrullah b. Mahmud, mukarrer-şüd

Süleyman b. Hızır, mukarrer-şüd

Ahmed b. Mustafa, mukarrer-şüd,

Mahmud b. Abdullah, mukarrer-şüd
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Abdurrahman b. Hüseyin, mukarrer-şüd

Hamza b. Cihan, mukarrer-şüd

Mehmed b. Nurullah, mukarrer-şüd

İsa b. Emet, mukarrer-şüd

Neferen 10

Hayme mehterlerinden işbu on nefer kimesne odabaşıları Yusuf  nâm şakī ve 
İlyas nâm mehterin tahrîki sebebi ile ba‘zı kabâhate ittifâk edüp ol mukābelede 
itâb-ı hümâyûna mazhar olup, ulûfeleri kat‘ olunmuşıdi, tekrâr istid‘â-yı inâyet 
ve afv ricâ eylediklerinde tahrîk eyleyen mezbûrân odabaşıları Yusuf  ve İlyas’ın 
kat‘-ı ebedî ile ulûfeleri kat‘ ve redd olunup, işbu on neferin üslûb-ı sâbık üzere 
gerü gedikleri ve ulûfeleri mukarrer olmak buyuruldu.

[Yev]mü’s-selâsâ, fî 15 Rebî‘ü’lahir, el-mezbûr

Ömer b. Süleyman, fî yevm 1, sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Lazkıye hâsların yevmî altmış 
sekiz akça mevâcib şartıyla iltizâm eyleyen nâzır Yusuf, şart-ı iltizâmında bir 
akça ulûfe ile dilediği kimesne sekbân olmak ricâ edüp tahvîli tamâm olup 
zimmetine deyn lâzım gelmeğin zikr olan bir akça ile sekbânlık mezkûrun 
deyni içün kendi mâlından altı bin akçasın edâ eyleyen merkūm Ömer’e tevcîh 
olunmasın ricâ eylediği sene 998 Rebî‘ü’lahirinın on birinde serîr-i sa‘âdete arz 
olunup fermân olunduğına defterdârdan mümzâ tezkire îrâd eylediği ecilden 
kayd olundu.

Nebî b. Ya‘kûb, fî yevm 2, tabbâh-ı hâssa bâ-terakkī-şüd, ibtidâ; be-cây-ı Ali b. 
Turhan tabbâh ki, bevvâb-şüde bûde

Hâssa tabbâhlardan yevmî bir buçuk akça ulûfesi olan Ali bin Turhan bevvâb 
olup ve işbu emekdârlardan olan Nebî bin Ya‘kûb anun yerine mahall görülüp 
buçuk akça terakkī ile ulûfesi iki akça olmak üzere serîr-i sa‘âdete arz olunduk-
da, buyuruldu.

An-cemâ‘at-i çavuşân ki, be-bölük ihrâc, be-cemâ‘at-i gurebâ ilhâk-şüde bû-
dend
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Mahmud Çavuş, mukarrer-şüd, be-cây-ı hod,

Mustafa Çavuş, m[ukarrer-şüd], be-cây-ı hod

Neferen 2,

Çavuşân zümresinden mezbûrân Mahmud ve Mustafa sâbıkā Yaylağ-ı Boz-
dağ’dan mahrûse-i Manisa’ya nüzûl olundukda kirâ davarları cem‘ine irsâl 
olundukda ba‘zı cürmleri zuhûr etmeğle itâb-ı hümâyûna mazhar olup çavuş-
lukdan gurebâ bölüğüne ilhâk fermân olunmuş idi, gerü günâhları afv buyuru-
lup istid‘â-yı merhamet eyledikleri serîr-i sa‘âdete arz olundukda, üslûb-ı sâbık 
üzere çavuşluk gedikleri mukarrer olmak buyuruldu.

Der-i devletleri çavuşlarından Alaşehir’de sâkin Hızır Çavuş’un Beleş nâm kö-
lesi içün sâbıkā Şa‘ban nâm kimesne harmanım yakdı deyü gulâm-ı mezbûrun 
ikrârını sicill etdirüp şenâ‘ati mukābelesinde sefîneye gönderilmiş idi, çavuş-ı 
merkūm gelüp kulun cinâyete müte‘allık ikrârı müvellâsı yüzine olmayacak 
sahîh değil idüğine fetevâ-yı şerîfe ibrâz edüp ve nice müddet sefînede cezâsın 
görmeğin, inâyet ricâ etmeğin şer‘le itlâk fermân olunmağın Sığla beğine ıtlâ-
kiyçün hükm-i şerîf  tahrîr olundu.

[Yev]mü’l-erbi‘â, fî 16 mâh-ı mezbûr

Ali b. Mustafa, fî yevm 2, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Bozdoğan hâsların yevmî on 
beş akça mevâcib şartıyla iltizâm eyleyen Bostan, şart-ı iltizâmında iki akça-
sıyla dilediği kimesne sekbân olmak ricâ edüp sene 998 Rebî‘ü’lahırinın on 
birinde serîr-i sa‘âdete arz olundukda, fermân olunup mukāta‘a-yı mezbûre 
tevâbi‘inden Bozdoğan nâhiyesinde vâkı‘ harâc-ı bâğāt mukāta‘asın merkūm 
Ali, mültezim-i mezbûrun şart-ı iltizâmı mûcebince iki akça ile sekbânlık hâlâ 
kendüye tevcîh olmak üzere ibtidâ-i tahvîlden üç yıla doksan iki bin akçaya 
iltizâm eylediğine Bozdoğan mahkemesinde sicill etdürüp, sûretin ibrâz edüp 
inâyet ricâ eylemeğin mültezim-i merkūmun şartı üzere iki akça ile sekbânlık 
hâlâ mezbûr Ali’ye tevcîh olunduğuna defterdârdan mümzâ tezkire vârid ol-
mağın kayd olundu.
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(s. 36) [s. 45]

Ca‘fer b. Mehmed, fî yevm 2, bevvâb-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla on altı akça mevâcib şartıyla il-
tizâm eyleyen Mehmed ve Mustafa, şart-ı iltizâmlarında mezbûr Ca‘fer kapıcı 
olmak ricâ edüp mukāta‘a-yı mezbûrenin ziyâdeye tahammüli olmağın, hâlen 
mezkûrun kapıcılığı mukarrer olup yerine durmak şartıyla kırk bin akça dahi 
ziyâde eyleyüp inâyet ricâ eyledikleri sene 997 Cemâziye’l-evvelisinin yirmi 
dokuzuncu günü serîr-i sa‘âdete arz olundukda, vech-i meşrûh üzere fermân 
olunduğuna defterdârdan mümzâ tezkire îrâd eyledikleri ecilden kayd u terkīm 
olundu, m.

Mehmed b. Mahmud, ser-şâtırân-ı sâbıkā, fî yevm 6; cerrâh-ı sâni-şüd

Sâbıkā peykbaşı olan merkūm Mehmed b. Mahmud altı akça ulûfe ile cerrâh-ı 
sânî olmak fermân olunduğuna memhûr tezkire vârid olmağın kayd ve terkīm 
olundu.

[Yev]mü’l-ahad, fî 20 mâh-ı Rebî‘ü’lahir, sene minhu

Bundan akdem maktûlen meyyiti kuyûda bulunan avret husûsiyçün sefîneye 
irsâl olunan Kassâb-başı hüddâmından Rıdvan ve Memi ve sâyis Ali ve Alican 
nâm kimesneler içün hâliyâ mezkûre-i maktûlenin karındaşı gelüp şâhidlerim 
vardır isbât ederim deyü ihzâr olunmaların talep edüp arz olundukda getürdi-
lüp murâfa‘a-i şer‘ olmak içün izn-i hümâyûn olup emr-i şerîf  yazılmak bâbın-
da memhûr tezkire vârid olmağın Sığla beğine hükm-i şerîf  yazıldı.

An-cemâ‘at-i solakān

Mehmed b. Abdullah, fî yevm 4, [tera]kk[î] 3, sipâhî-şüd, bâ-terakkī

Solakān zümresinden merkūm Mehmed b. Abdullah yevmî yedi akça ulûfe ile 
silâhdârân zümresine ilhâk fermân olunduğuna memhûr tezkire vârid olduğu 
ecilden kayd ve [ter]kīm, olundu.

Sonra ulûfesi arz olundukda üç akça terakkī ile sipâhî bölüğüne buyuruldu, fî 
4 şehr-i Cemâziye’l-evveli sene [9]98
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Kurd, Niğde, kethudâ-i solakān, fî yevm 7, [tera]kk[î] 3, ser-solakān-şüd, bâ-te-
rakkī; be-cây-ı Mustafa Ağa ki, kethudâ-i sekbânân-şüde

Yevmî yedi akça ulûfe ile solaklar kethudâsı olan mezkûr Kurd üç akça terakkī 
ile sâbıkā solak iken sekbânlar kethudâsı olan Mustafa Ağa’nın yerine solak 
başı olmak buyuruldu.

Hızır b. Hüseyin, fî yevm 1; şâkird-i zer-ger; be-cây-ı Süleyman b. Ömer, terk-i 
hıdmet-kerde

Bir akça ulûfe ile kuyumcu şâkirdi olan Süleyman b. Ömer terk-i hıdmet edüp 
gediği mahlûl ve hıdmeti hâlî olmağın ve mezkûr Hızır bin Hüseyin emekdâr 
ve mahall olmağın mezkûrun yerine bir akça ulûfe ile kuyumcu şâkirdi olmak 
ricâsına telhîs ve arz olundukda buyuruldu.

An-cemâ‘at-i silâhdârân

Yusuf  b. Hüseyin, fî yevm 5, çavuş-şüd, bâ-ulûfe-i hod, bâ-iltizâm-ı âhar

Osman nâm mültezim Seferihisar ve İpsiliburnu ve A‘malar mukāta‘asın sene 
997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm eyledikde silâhdârlardan beş 
akça ulûfesi olan mezbûr Yusuf  ulûfesiyle Dîvân-ı Hümâyûn çavuşu olmak ri-
câsına şart eylediği sene-i mezbûre Zilka‘desinin yirmi altısında serîr-i sa‘âdete 
arz olunup fermân olunduğuna defterdârdan mümzâ tezkire vârid olmağın 
ru’ûsa kayd olundu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 4 şehr-i Cemâziye’l-evveli, sene [9]98 rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn

Keyvan b. Abdullah, çavuş-ı zümre-i sipâhîyân, çavuş-ı dîvân-ı hümâyûn-şüd, 
bâ-ulûfe-i hod

Hüseyin b. Piri, çavuş-ı zümre-i gurebâ, çavuş-ı dîvân-ı âlîşân-şüd, bâ-ulûfe-i hod

Neferen 2

Ebnâ-i sipâhîyân zümresine çavuş olan mezbûr Keyvan ve gurebâ zümresi-
ne çavuş olan mezkûr Hüseyin dört beş yıldan berü emekdârlar olup bölük 
çavuşluğunda emekdâr olanlar Dîvân-ı Hümâyûn çavuşluğu ile behre-ver 
olmak kānûnları olduğu inâyet ricâsına serîr-i sa‘âdete arz olundukda Dîvân-ı 
Hümâyûn çavuşluğu buyuruldu.

An-cemâ‘at-i bevvâbân
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Abdi, meş‘aledâr, fî yevm 4, [terak]k[î] 1, terakkī-şüd

Bevvâbân zümresinden mezbûr meş‘aledâr Abdi’nin ulûfesi dört akça olup 
kadîmden meş‘aledârların kānûnları beş akça olup ve mezkûr emekdâr olup 
mazhar-ı inâyet olmak ricâsına Vezîr-i a‘zam Sinan Paşa ve Vezîr Nişâncı 
Mehmed Paşa’dan şefâ‘at-nâmeler îrâd edüp inâyet ricâ eylediği arz olunduk-
da ulûfesine bir akça terakkī buyuruldu.

(s. 37) [s. 46]

[Yev]mü’l-ahad, fî 5 şehr-i Cemâziye’l-evveli, sene [9]98

Yusuf  b. Turhan, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla nefs-i Demürci hâsların iltizâm 
eyleyen Mehmed, ta‘yîn olunan on iki akça mevâcibden iki akçasıyla bir kimes-
ne sekbân olmak şart edüp tahvîli tamâm olup, zimmetine deyn lâzım gelmeğin 
şart eylediği sekbânlık, kendi mâlından mezkûrun deyni içün altı bin akçasın 
edâ eyleyen mezbûr Yusuf ’a bir akça ile inâyet buyurulmak ricâ eylediği sene 
998 Cemâziye’l-evvelisinin dördüncü günü serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân 
olunduğuna defterdârdan tezkire getirmeğin kayd olundu.

Mustafa b. Mehmed, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla perâkende-i livâ-i Aydın mukā-
ta‘asın iltizâm eyleyen Zekeriyya ve şürekâsı Seydi Ali ve Mustafa’ya on dört 
akça mevâcib sadaka buyurulup, iki akçasıyla diledikleri bir kimesne sekbân 
olmak şart edüp tahvîlleri tamâm olup zimmetlerine deyn lâzım gelmeğin, şart 
eyledikleri sekbânlık, kendi mâlından mezbûrların deyni içün altı bin beş yüz 
akçasın edâ eyleyen merkūm Mustafa’ya yevmî bir akça ile tevcîh olunmak ricâ 
eyledikleri sene 998 Cemâziye’l-evvelisinin dördüncü gününde serîr-i sa‘âdete 
arz olunup fermân olunduğuna defterdârdan mümzâ tezkire vârid olmağın 
kayd olundu.

[Yev]mü’s-selâsâ, fî 7 mâh-ı mezbûr

Mahmud, fî yevm dokuz, merdüm-i Lala Ramazan Paşa, müteferrika-şüd; 
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be-cây-ı Mehmed ve Ramazan, merdümân-ı hazret-i lala el-müşârünileyh ki, 
sipâhî-şüd bûdend

Ali, fî yevm 1, merdüm-i hazret-i müşârünileyh; sarrâc-ı hâssa-şüd ibtidâ

Neferen 2,

Bundan akdem doksan yedi Cemâziye’l-evvelisinin sekizinci gününde arz 
olunan nevrûz muhâsebesinde Lala Ramazan paşa hazretlerine ihsân buyu-
rulan altmış akçanın def‘a-i sâniyede kendi âdemlerine tevzî‘ eylediği otuz bir 
akçasından Ramazan ve Mehmed nâm âdemleri yevmî beş akça ile sipâhî bö-
lüğüne fermân olunup, lâkin mezkûrlar gelüp edâ-i hıdmet etmemeğin ikisinin 
ulûfesi birikdirilüp yine emekdârlarından mezbûr Mahmud dokuz akçasıyla 
müteferrika ve bir akçasıyla Ali nâm âdemleri hâssa sarrâc olmak bâbında tez-
kireleriyle serîr-i sa‘âdete arz olunup istid‘â-yı inâyet eylediklerinde mezkûrân 
Ramazan ve Mehmed’in dirlikleri ref‘ olunup vech-i meşrûh üzere merkūm 
Mahmud dokuz akçasıyla müteferrika ve mezkûr Ali bir akçasıyla sarrâc-ı 
hâssa olmak fermân olunmağın vukū‘u üzere kayd olundu.

[Yev]mü’l-erbi‘â, fî 8 mâh-ı mezbûr

Mehmed b. Nasuh, fî yevm 10, müteferrika-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 995 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Cezîre-i Midillü’de vâki‘ olan 
memleha mukāta‘asın, dergâh-ı âlî sipâhî oğlanlarından Hüseyin ve Bekir nâm 
mültezimler yirmi altı akça mevâcib şartıyla iltizâm edüp ve on akçasıyla diledik-
leri bir kimesne müteferrika olmak şart edüp zikr olan on akça ile müteferrikalık, 
iltizâmlarından altmış bin akça deynlerin kendi mâlından edâ eyleyen merkūm 
Mehmed’e tevcîh olunmak ricâ eyledikleri sene 998 Cemâziye’l-evvelisinin dör-
düncü gününde serîr-i sa‘âdete arz ve fermân olunduğuna defterdârdan mümzâ 
tezkire vârid olmağın vech-i meşrûh üzere kayd u terkīm olundu.

Mustafa b. Sevinç, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Mehmed nâm, fî yevm 1, cebeî-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Neferen 2

Sene 97 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Lazkıye ve ana tâbi‘ dört kıt‘a 
aklâmın nezâretin iltizâm eyleyen Yusuf ’a yevmî yetmiş sekiz akça mevâcib 
ta‘yîn olunup, mevâcib-i mezbûreden birer akçasıyla mezkûr Mustafa sekbân 
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olmak ve merkūm Mehmed cebeci olmak ricâ eylediği sene 998 Cemâzi-
ye’l-evvelisinin dördüncü gününde serîr-i sa‘âdete arz ve fermân olunduğuna 
defterdâr tarafından mümzâ tezkire îrâd eyledikleri ecilden vech-i meşrûh 
üzere bu mahalle kayd olundu.

[Yev]mü’s-selâsâ, fî 14 mâh-ı mezbûr

İbrahim, kethudâ-i solakān, fî yevm 6, [terak]k[î] 2; terakkī-şüd, bâ-hatt-ı 
hümâyûn

Sâbıkā ser-oda iken solaklar kethuhâsı olan mezbûr İbrahim’in dört akça ulû-
fesine iki akça terakkī olup altı akça ile kethudâ olmuş idi, ba‘dehû iki akça 
terakkī dahi fermân olunup hatt-ı hümâyûn sudûr eylemeğin ulûfesi terakkī-i 
sânî ile sekiz akça olduğu kayd olundu.

[Yev]mü’l-erbi‘â, fî 15 mâh-ı mezbûr

Abdülgaffar b. Ali, fî yevm 1, şâkird-i sarrâc-ı hâssa ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Lazkıye hâsları nâzırı olan Yusuf  hızâne-i âmirelerine olan üç yük akça sa‘yı 
mukābelesinde mezîd-i inâyetden yevmî bir akça ile merkūm Abdülgaffar hâs-
sa sarrâc şâkirdi olmak bâbında inâyet ricâ edüp sene 998 Cemâziye’l-evveli-
sinin dördüncü gününde serîr-i sa‘âdete arz ve fermân olunduğuna defterdâr 
tarafından mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

(s. 38) [s. 47]

[Yev]mü’l-hamîs, fî 16 mâh-ı Cemâziye’l-evveli sene [9]98

Adala kazâsına tâbi‘ karye-i Tatyan’da sâkin olup fesâd ü şenâ‘at ile meşhûr 
olan Dîvâne Hasan nâm ehl-i fesâd karye-i mezbûreden Muharrem nâm ki-
mesnenin katl kasdına evin basup katl sadedinde iken müslimânlar elinden 
halâs eyledikleri meclis-i şer‘de sicill olunup ol bâbda toprak kadısı dahi 
mühürli mektûbuyla arz edüp serîr-i sa‘âdete arz olundukda gemiye fermân 
olunmağın Sığla beğine hükm-i şerîf  yazıldı.

Mehmed b. Ahmed, muhâsebeî, fî yevm 3, bevvâb-şüd ibtidâ, bâ-hatt-ı 
hümâyûn
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Südde-i sa‘âdetlerinde muhâsebeci olup vefât eyleyen Ahmed’in sulbî oğlu olan 
merkūm Mehmed yevmî üç akça ulûfe ile cemâ‘at-i bevvâbâna ilhâk fermân 
olunup hatt-ı hümâyûn sudûr eylediğine memhûr tezkire vârid olmağın vech-i 
meşrûh üzere kayd olundu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 18 mâh-ı mezbûr

An-cemâ‘at-i çavuşân

Ebubekir b. Hasan, fî yevm 5, [terak]k[î] 2, müteferrika-şüd, bâ-terakkī, bâ-il-
tizâm-ı hod

Süleyman b. Sinan, fî yevm 4, [terak]k[î] 2, müteferrika-şüd, bâ-terakkī, bâ-il-
tizâm-ı hod

An-şâkirdân-ı sarrâcîn-i Âhûr-ı Küçük

İlyas b. Oruç, fî yevm 1, [terak]k[î] 2; terakkī-şüd, bâ-iltizâm-ı hod,

Çavuşân zümresinden mezbûrân Ebubekir ve Süleyman ve dahi İlyas nâm 
kimesne Gelenbaba mukāta‘asın sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç 
yıla iltizâm edüp ta‘yîn olunan sekiz akça mevâcibden ikişer akça terakkī ile 
müteferrika olmak ve mezkûr İlyas üç akçasıyla sarrâc şâkirdi olmak şart ve 
ricâ eyledikleri sene 995 Muharreminin ibtidâsından serîr-i sa‘âdete arz olun-
dukda fermân olunup işbu sene 998 Rebî‘ü’lahirı gāyetine gelince müstehık 
oldukları mevâcibleri kıst-ı iltizâmlarına hesâb olunup [şur]ûtları ru’ûsa kayd 
içün defterdârdan mümzâ tezkire îrâd eyledikleri ecilden bu mahalle kayd u 
terkīm olunup vech-i meşrûh üzere tezkireleri verildi.

Mezbûrun bir akça ile mukaddemâ şâkird olduğu ru’ûsda mukayyeddir.

İbrahim, fî yevm 1, şâkird-i sarrâc-ı hâssa-şüd ibtidâ; be-cây-ı Hızır, şâkird ki, 
sarrâc-şüd

Halil, fî yevm 1, şâkird-i sarrâc-ı hâssa-şüd ibtidâ; be-cây-ı Ca‘fer ki, sarrâc-ı 
hâssa-şüd,

Neferen 2

Hâssa sarrâc şâkirdlerinden yevmî birer akça ulûfeye mutasarrıf  olan Hızır 
ve Ca‘fer, hâssa sarrâc olup gedikleri mahlûl olmağın ve mezbûrân İbrahim 
ve Halil mahall olduğun mîrâhûr-ı kebîr mühürlü tezkiresiyle i‘lâm eylemeğin 
serîr-i sa‘âdete arz olundukda buyuruldu.
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Mahmud, ser-çizmeî, fî yevm 3, [terak]k[î] 3, terakkī-şüd; an-mahlûl-i Meh-
med, ser-çizmeî sâbıkā ki, cünûn ârız-şüde bûd

Sâbıkā yedi akça ulûfe ile çizmecibaşı olan Mehmed’e sevdâ galebe edüp yerine 
üç akça ulûfesi olan merkūm Mahmud çizmecibaşı ta‘yîn olunup, lâkin mezbûr 
her vechile san‘atında mâhir ve ulûfesi şey’-i kalîl olmağla merkūm Mehmed’in 
ulûfesinden üç akçası ber-vech-i terakkī mezbûr Mahmud’a buyuruldu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 3 mâh-ı Cemâziye’l-âhir sene minhu, rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn

An-cemâ‘at-i silâhdârân

Süleyman, fî yevm 2, be-hâcc-ı şerîf-reft

Silâhdârlardan mezbûr Süleyman bu sene-i mübârekede hâcc-ı şerîfe kasd ve 
azîmet eylediği serîr-i sa‘âdet-masîre arz olundukda izn-i hümâyûn olmağın, 
icâzet-nâme-i şerîfe tahrîr olunmak buyuruldu.

An-şâkirdân-ı sarrâcîn-i hâssa

Hızır, fî yevm 1, [terak]k[î] 2; sarrâc-ı hâssa-şüd, bâ-terakkī; be-cây-ı Hasan b. 
Abdullah ki, ferâğ-kerde, be-ihtiyâr-ı hod

Ca‘fer, fî yevm 1, [terak]k[î] 1; sarrâc-ı hâssa-şüd, bâ-terakkī

Neferen 2,

Hâssa sarrâclardan yevmî beş akça ulûfeye mutasarrıf  olan Hasan b. Abdullah 
ihtiyâriyle ferâğ edüp gediği mahlûl olup hâssa sarrâc şâkirdlerinden bir akça 
ulûfeye mutasarrıf  olan merkūm Hızır sarrâclık san‘atında mâhir olup iki akça 
terakkī ile anun yerine sarrâc-ı hâssa olmak ve bir akça ile şâkird olan mezbûr 
Ca‘fer emekdâr, mahall-i inâyet olup bir akça terakkīyle sarrâc-ı hâssa olmak 
ricâsına Mîrâhûr-ı Kebîr Ahmed Ağa mühürlü tezkiresiyle i‘lâm eylediği 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup serîr-i sa‘âdet-masîre arz olundukda vech-i 
meşrûh üzere buyuruldu.

Mehmed, ser-çizmeî-i sâbık, fî yevm 3, ibkā der-hıdmet-i hod

Sâbıkā çizmecibaşı olan mezbûr Mehmed’in sevdâsı ârızası def‘ olup şimdilik 
salâh-ı hâl üzere olup fakīr ve nev-iyâl olmağın hıdmet-i mezbûrede yevmî üç 
akça ulûfe ile ibkā olunmak buyuruldu.
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(s. 39) [s. 48]

[Yev]mü’l-ahad, fî 4 mâh-ı Cemâziye’l-âhire sene [9]98

Mustafa, rûznâmçeî, fî yevm [ ], [terak]k[î] 5; hıdmet-i muhâsebe zamî-
me-şüd, bâ-terakkī; be-cây-ı Ahmed, muhâsebeî, el-müteveffâ.

Sa‘âdetle sancağ-ı hümâyûna geleliden berü ehl-i kalem muhâsebeci olmamağ-
la, ile’l-ân arpa ve matbah ve hâssa harc emînlerinin muhâsebeleri görülmeyüp 
muhtell ü müşevveş kalup pâye-i serîr-i sa‘âdete okunmamışdır ve rûznâmçe-i 
hümâyûn hıdmetinde olan mezbûr Mustafa ehl-i kalem her vechile hıdmet-i 
mezbûre uhdesinden gelür olup fevt olan muhâsebeci Ahmed Çelebi mahlû-
lünden yevmî beş akça mezbûrun ulûfesine terakkī ile muhâsebe hıdmetini 
dahi zamîme olunmak ricâsına defterdâr tarafından işbu mâh-ı merkūmun 
ikisinde serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid 
olmağın kayd olundu.

Mehmed b. Hüseyin, fî yevm 2; bevvâb-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 995 Şa‘bânı’nın yirmi dokuzundan üç yıla Lazkıye ve ana tâbi‘ ba‘zı ak-
lâmın nezâretin iltizâm eyleyen Yusuf ’a yevmî altmış sekiz akça mevâcib ta‘yîn 
olunup iki akçasıyla dilediği bir kimesne kapıcı olmak şart edüp tahvîl tamâm 
olup zimmetine deyn lâzım gelmeğin mezkûrun deyninden on beş bin akçasın 
kendi mâlından edâ eyleyen mezbûr Mehmed’e mevâcib-i mezbûreden şart 
eylediği yevmî iki akça ile kapıcılık tevcîh olunmasın ricâ eylediği sene 998 
Cemâziye’l-evvelisinin on birinde serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân olundu-
ğuna defterdârdan mümzâ tezkire îrâd eylemeğin kayd olunup sûreti verildi.

[Yev]mü’l-isneyn, fî 5 mâh-ı mezbûr

An-cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyân

Kurd Halîfe, fî yevm 7, [terak]k[î] 3; zevvâk-şüd, bâ-terakkī, bâ-hatt-ı hümâyûn.

Ebnâ-i sipâhîyân zümresinden yevmî yedi akça ulûfeye mutasarrıf  olan mez-
bûr Kurd Halîfe hakkında inâyet-i pâdişâhî zuhûr edüp hatt-ı hümâyûn ile 
ulûfesine üç akça terakkī ile çaşnigîr bölüğüne ilhâk fermân olunduğuna mem-
hûr tezkire vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 11 mâh-ı mezbûr

Güvendik b. Armağan, fî yevm 1; mehter-i hayme-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.
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Sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Adala ve Bağırkan hâsların 
iltizâm eyleyen İbrahim Çavuş’a yevmî yirmi sekiz akça mevâcib ta‘yîn olunup 
bir akçasıyla mezbûr Güvendik hâlâ hayme mehteri olmak ricâ eylediği sene 
998 Cemâziye’l-âhiresinin dördüncü günü defterdâr tarafından serîr-i sa‘âdete 
arz olunup fermân olunduğına mümzâ tezkire vârid olduğu ecilden kayd olu-
nup tezkiresi verildi.

[Yev]mü’l-ahad, fî 12 mâh-ı mezbûr

Seydî Bali b. Veli, fî yevm 2; bevvâb-şüd ibtidâ

Bostan b. Mehmed, fî yevm 2, sekbân-şüd ibtidâ

Hüseyin b. Bostan, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ

Ramazan b. Hasan, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ

Neferen 4, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla ihtisâb ve ihzâriye-i Kestel 
mukāta‘asın iltizâm eyleyen Halil ve ber-vech-i kefâlet kābız-ı mâl olan erbâb-ı 
tîmârdan babası Mehmed’e yevmî on akça mevâcib ta‘yîn olunup merkūm 
Halil müteferrika olmak şart edüp ba‘dehû babası merkūm Mehmed gelüp 
Halil’e şart olunan müteferrikalık ref‘ olunup mevâcib-i mezbûrenin iki akça-
sıyla mezkûr Seydî Bali hâlâ bevvâb olup ve mezkûr Bostan iki akçasıyla sekbân 
olup ve mezkûrân Hüseyin ve Ramazan birer akçasıyla sekbân olmasın ricâ 
ve inâyet eyledikleri sene 998 Cemâziye’l-âhiresinin dokuzunda serîr-i a‘lâya 
arz olunup fermân olunduğına defterdârdan mümzâ tezkire vârid olmağın bu 
mahalle kayd ü terkīm olundu.

[Yev]mü’l-isneyn, fî 13 mâh-ı mezbûr

Dalama kazâsından karye-i Kızıklar’dan Evhad nâm kimesnenin Arslan bin 
Husrev nâm kimesne fi‘l-i şenî‘ kasdına gice ile evine gelüp hâtûnın çeküp alup 
gidüp müslimânlar erişüp elinden halâs eylediği muvâcehesinde meclis-i şer‘de 
sâbit olup bu bâbda hüccet-i şer‘iyye îrâd edüp serîr-i sa‘âdete arz olundukda 
hatt-ı hümâyûn ile sefîneye fermân olunduğuna lala hazretlerinin hattıyla tez-
kire vârid olmağın Sığla beğine hükm-i şerîf  yazıldı.

[Yev]mü’l-hamîs, fî 22 mâh-ı mezbûr

An-anbârcıyân-ı hâssa
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Hüseyin b. Ali, fî yevm 2, [tera]kk[ī] 3, silâhdâr-şüd, bâ-terakkī, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 994 Şa‘bânı’nın yirmi dokuzundan üç yıla resm-i kantâr-ı Tire ve şem‘hâ-
ne mukāta‘asın Sarrâc Piri ulûfesine dört akça terakkī olmak şartı üzere iltizâm 
edüp tahvîl tamâm olup zimmetine deyn lâzım gelmeğin zikr olan dört akça 
terakkīsinin üç akçası mezbûrun deyni içün kendi mâlından on dokuz bin ak-
çasın edâ eyleyen hâssa anbârcılardan üç akça ulûfesi olan mezbûr Hüseyin’e 
ber-vech-i terakkī tevcîh olunup cemâ‘at-i silâhdârâna ilhâk olunmak ricâ eyle-
diği sene 998 Cemâziye’l-âhırinın dokuzunda serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân 
olunduğına defterdârdan mümzâ tezkire vârid olduğu ecilden kayd olundu.

(s. 40) [s. 49]

[Yev]mü’l-cum‘a, fî 23 mâh-ı mezbûr

Adala kazâsından Hüsam nâm sipâhînin Rıdvan nâm kölesi kazâ-i mezbûr-
dan Hüseyin nâm kimesnenin sirka kasdına evine gerüp ve ba‘zıların koyun 
ve keçilerin sirka eylediğine toprak kadısı arz verip ve ikrâ[rı]na sûret-i siciller 
vârid olmağın serîr-i sa‘âdete arz olundukda hakkından gelinmek içün küreğe 
konulmak münâsib olduğu ecilden Sığla beğine hükm-i şerîf  yazıldı.

[Yev]mü’s-sebt, fî 24 mâh-ı mezbûr

Menemen yolunda maktûl bulunan Hamza Sûfî nâm kimesnenin kātillerinden 
ahz olunup i‘tirâfları sicill olunan Toma ve Hasan nâm kimesnelerin hüsn-i hâli 
ve nefs-i Manisa’da Yaviler mahallesinde sâkine Nesli nâm hâtûnı çeküp fısk 
meclisine iletüp bir kaç gün hâtûn ile fısk u fücûr eyleyen Sefer nâm müslimân 
ve Dimitri ve Yani nâm zimmîlerin ahvâlleri sûret-i sicilleri ile arz olundukda 
mezkûr kātil Toma ile merkūmân Sefer ve Dimitri nâm zimmînin sefîneye ve-
rilmesi fermân olunduğına memhûr tezkire vârid olmağın Sığla beğine hükm-i 
şerîf  yazıldı.

Salamon yahudi, emîn-i iskele-i Foça, terakkī 3; terakkī-şüd

Foça iskelesinde emîn olan Salamon yahudiye mezîd-i inâyetden üç akça te-
rakkī inâyet buyurulup hatt-ı hümâyûn sudûr eylediğine memhûr tezkire vârid 
olduğu ecilden kayd olundu.
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[Yev]mü’s-selâsâ, fî 27 mâh-ı mezbûr

An-cemâ‘at-i sekbânân

Mehmed b. İbrahim, terakkī 2, bevvâb-şüd, bâ-terakkī, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla nefs-i Demürci hâsların iltizâm 
eyleyen Mehmed’e yevmî on iki akça mevâcib ta‘yîn olunup iki akçasıyla di-
lediği bir kimesne kapıcı olmak şart edüp tahvîli tamâm olup zimmetine deyn 
lâzım gelmeğin şart eylediği iki akça ile kapıcılık, sekbânlardan olup mezkûrun 
deyni içün kendi mâlından on beş bin akçasın edâ eyleyen merkūm Mehmed’e 
tevcîh olunmasın ricâ eylediği sene 998 Cemâziye’l-âhirinin dokuzunda serîr-i 
sa‘âdete arz olunup fermân olunduğına defterdârdan tezkire vârid olmağın 
kayd olundu.

[Yev]mü’s-sebt, fî gurre-i şehr-i Recebü’l-mürecceb sene 998, rûz-ı Dîvân-ı 
Hümâyûn

An-cemâ‘at-i müteferrika

Hasan, müteferrika, be-hâcc-ı şerîf-refte

Ebubekir b. Hasan, el-mezbûr, be-hâcc-ı şerîf-refte

Mahmud, müteferrika, be-hâcc-ı şerîf-refte

Mürteza, emîn-i hâssa-i harc sâbıkā, surre mezkûr ile gönderilmişdir

Müteferrikalardan mezbûrlar bu sene hâcc-ı şerîfe azîmet edüp izn-i hümâyûn 
ricâ eyledikleri ecilden buyuruldu.

An-arabacıyân-ı giyâh

Hanîfi, ser-bölük, fî yevm 2, arabaî-i hâssa-şüd, bâ-ulûfe-i hod; be-cây-ı Salih 
b. Hamza, el-müteveffâ ki, an-arabacıyân-ı hâssa bûd

Hızır b. Süleyman, fî yevm 2, arabaî-i giyâh-şüd, ibtidâ; be-cây-ı Hanîfî 
el-mezbûr

Hâssa arabacılardan iki akça ulûfesi olan Salih bin Hamza fevt olup iki akça 
ulûfe ile otluk arabacıları bölükbaşısı olan mezbûr Hanîfi, anun yerine hâssa 
arabacı olup ve emekdâr mülâzimlerden merkūm Hızır iki akça ulûfe ile Hanîfî 
yerine otluk arabacısı olmak mahall olmağın buyuruldu.
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An-şâkirdân-ı arabacıyân-ı hâssa

Mustafa, fî yevm 1, [tera]kk[ī] 1, arabaî-i hâssa-şüd, bâ-terakkī; be-cây-ı Mah-
mud b. Abdullah el-müteveffâ, an-arabacıyân-ı hâssa bûd

Bali b. Hamza, fî yevm 1; şâkird-i araba-i hâssa-şüd, ibtidâ; be-cây-ı Mustafa, 
el-mezbûr

İlyas, fî yevm 1, şâkird-i sarrâc-şüd, ibtidâ

Hâssa arabacılardan yevmî üç akça ulûfesi olan Mahmud b. Abdullah fevt 
olup bir akça ulûfe ile arabacı şâkirdlerinden merkūm Mustafa mahall olmağın 
müteveffâ-yı mezbûrun mahlûlünden bir akçası mezkûra ber-vech-i terakkī 
tevcîh olunup anun yerine iki akça ulûfe ile hâssa arabacı olup ve bir akçasıyla 
mezkûr Bali ibtidâdan merkūm Mustafa yerine sarrâc şâkirdi olup ve mezbûr 
İlyas dahi bir akça ulûfe ile ibtidâdan sarrâc şâkirdi olmak buyuruldu.

Nefs-i Manisa sâkinlerinden Mehmed bin Abdullah nâm kallâb hisâr ardında 
kalb akça kat‘ ederiken cümle âlâtı ile tutılup ve evinde on dört aded sikke 
bulunup tav‘an ikrâr eylemeğin sicill-i şer‘î olunup kat‘-ı yed buyuruldu.

An-cemâ‘at-i tabbâhîn-i hâssa

Bayram b. Ramazan, fî yevm 2, halîfe-şüd; be-cây-ı Abdurrahman halîfe ki, 
üstâd-şüd bûd; fî 2 şehr-i Recebü’l-mezbûr.

(s. 41) [s. 50]

[Yev]mü’-cum‘a, fî 7 şehr-i Recebü’l-mürecceb sene [9]98

An-cemâ‘at-i silâhdârân

Mustafa, fî yevm 7, çavuş-şüd, bâ-ulûfe-i hod, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 994 Şa‘bânı’nın yirmi dokuzundan Beymiş ve Tîmâr-ı dalyan mukāta‘ası 
Kasım ve Beytullah nâm mültezimlere yevmî on beş akça mevâcib ta‘yîn olu-
nup cemâ‘at-i silâhdârândan mezkûr Mustafa mutasarrıf  olduğu bölük ulûfe-
siyle hâlâ çavuş olmak şart ve ricâ eyledikleri sene 998 Muharremü’l-harâmı-
nın yirmi sekizinci gününde serîr-i sa‘âdete arz olunup vech-i mezkûr üzere 
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fermân olunduğına defterdâr tarafından mümzâ tezkire vârid olmağın kayd ü 
terkīm olundu.

Sarrâclardan Güderici Hasan’a sarây-ı âmireye müte‘allık çizme ve başmak 
mühimmâtiyçün şehir kassâblarından narh-ı cârî üzere rûz-merre bir cild-i 
ergeç ta‘yîn olunup kendi akçasıyla alıverilmek içün Manisa kadısına hükm-i 
şerîf  buyuruldu.

Dîvân-ı hümâyûn kâtiblerinden Balaban-zâde kâtib Mehmed’e bu sene hâcc-ı 
şerîfe izn-i hümâyûn buyuruldu.

[Yev]mü’s-sebt fî 8 mâh-ı mezbûr

Süleyman b. Kulı, fî yevm 1, sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Adala ve Bağırkan hâslarının kitâbeti ve havâleliğini Mustafa nâm mültezim 
yevmî üç akça ile kapıcı olmak şartıyla sene 994 Şa‘bânı’nın yirmi dokuzun-
dan üç yıla iltizâm edüp tahvîli tamâm olup zimmetinde deyn bâkī kalup şart 
eylediği üç akçadan bir akçası ile mezkûrun deyni içün kendi mâlından beş bin 
akçasın edâ eyleyen merkūm Süleyman sekbân olmasın ricâ eylediği sene 998 
Recebinin gurresinde serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân olunduğına defterdâr-
dan mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

Bevvâblardan meş‘aledâr Mahmud’a ve bostâncılar bölükbaşısı olan Meh-
med’e bu sene hâcc-ı şerîfe izn-i hümâyûn buyuruldu.

Silâhdârân zümresinden Seyyid İbrahim bu sene hâcc-ı şerîfe izn-i hümâyûn 
taleb edüp fermân olunmağın kayd olundu.

[Yev]mü’l-hamîs, fî 13 mâh-ı Recebü’l-mezbûr

Osman b. Abdülkerim, fî yevm 14, çavuş-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı hod

Sene 994 Şa‘bânı’nın yirmi dokuzundan üç yıla Lazkıye ve ana tâbi‘ aklâ-
mın nezâretin iltizâm eyleyen Yusuf, yevmî altmış sekiz akça mevâcib ve beş 
nefer çavuşluk gediği şart edüp ve mezkûrun nezâretine tâbi‘ enhâr-ı Honaz 
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mukāta‘asın mevâcib-i mezbûreden on dört akçasıyla mezkûrun şart eyledi-
ği beş nefer çavuşlukdan biri kendüye inâyet buyurulmak şartı üzere târîh-i 
merkūmdan mezbûr Osman iltizâm ve ricâ eylediği sene 995 Zilka‘desinin 
yirmi sekizinde serîr-i sa‘âdete arz olundukda fermân olunup ve mültezim-i 
mezbûr kıst-ı iltizâmından ba‘zın hızâne-i âmireye teslîm edüp ve bâkī kalan 
deyni dahi târîh-i merkūmdan sene 998 Recebinin gāyetine gelince yevmî on 
dört akça müstahıkk olduğu ulûfesinden hesâb olunup, bu takdîrce deynini edâ 
etmeğin ru’ûsa kayd içün mümzâ tezkire îrâd eylediği ecilden kayd olundu.

[Yev]mü’l-hamîs, fî 20 mâh-ı m[ezbur]

Ömer b. Süleyman, fî yevm 2, bevvâb-şüd, ibtidâ, bâ-hatt-ı hümâyûn, ber-mû-
ceb-i şefâ‘at-i hazret-i Vâlide Sultân

Mezbûr Ömer sa‘âdetlü Vâlide Sultân dâmet ismetuhâ hazretlerinden 
şefâ‘at-nâme-i şerîfe îrâd eylemeğin hatt-ı hümâyûn ile yevmî iki akça ulûfe ile 
bevvâb olmak fermân olunmağın kayd olundu.

Mevlânâ Abdurrahman, rûz-merre, nân zevc 1, gûşt pâre 1, zâd ta‘yîn-şüd

Merkūm Abdurrahman Halîfe, dârü’s-sa‘âde kapusında olan hademeye 
ta‘lîm-i ulûm edüp fakīrü’l-hâl olmağın in‘âm-ı pâdişâhîden rûz-merre bir çift 
ekmek ve bir pâre gûşt verilmek buyuruldu.

[Yev]mü’l-ahad, fî 23 Recebü’l-mezbûr

Manice b. Hudâverdi, fî yevm 3, bevvâb-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı hod

Mezbûr Manice yevmî üç akça ulûfe ile kapıcı olmak şartıyla Kara-oğlanlu 
ve Soğucak koru mukāta‘asın sene 994 Şa‘bânı’nın yirmi dokuzundan üç yıla 
iltizâm edüp inâyet ricâ eylediği mâh-ı mezkûrun yedisinde serîr-i sa‘âdete arz 
olundukda fermân olunup kıst-ı iltizâmının teslîmâtından mâ‘adâ zimmetinde 
kalan bâkīsi içün sene-i mezbûre Ramazânı gurresinden işbu sene 998 Cemâ-
ziye’l-âhiresinin gāyetine gelince yevmî üç akça hesâbı üzere müstahıkk olduğu 
mevâcibi hesâb olunup andan ziyâde lâzım gelen bâkīsi, cemâ‘at-i çavuşândan 
İbrahim ve çaşnigîr Dilaver uhdesinde kalup bu takdîrce kıst-ı iltizâmın bi’t-
tamâm edâ etmiğin şartı üzere kayd içün mümzâ tezkire vârid olmağın kayd 
olundu.
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(s. 42) [s. 51]

[Yev]mü’s-selâsâ, fî 25 mâh-ı Recebü’l-mezbûr

An-cemâ‘at-i müteferrika

Mehmed, kethudâ-i sekbânân sâbıkā, fî yevm [ ], be-cemâ‘at-i ebnâ-i 
sipâhîyân ilhâk-şüd, bâ-ulûfe-i hod

Sâbıkā teberdârlar kethudâsı iken taşraya redd olunan müteferrika cemâ‘atin-
den mezkûr Mehmed dâ‘imâ şürb-i hamr edüp fesâd ü şenâ‘atden hâlî olma-
yup defe‘âtle tenbîh ü te’kîd olundukda mütenassih ve memnû‘ olmayup bölük 
halkından Şahin nâm sipâhîyi nâ-hak darb u let edüp küllî te‘addî eylemeğin 
serîr-i sa‘âdete arz olundukda müteferrika bölüğünden ihrâc ve ulûfesiyle 
sipâhî bölüğüne ilhâk fermân olunmağın vech-i mezkûr üzere kayd olundu.

[Yev]mü’l-erbi‘â, fî 26 mâh-ı mezbûr

An-cemâ‘at-i bevvâbân

Mehmed b. Abdullah, fî yevm 2, [tera]kk[ī] 2; meş‘aledâr-şüd bâ-terakkī

İki akça ulûfe ile bevvâb olan mezbûr Mehmed bin Abdullah Vezîr-i a‘zam 
Sinan paşa hazretlerinden mektûb îrâd edüp ri‘âyet ricâ eylediği serîr-i sa‘â-
dete arz olundukda ulûfesine iki akça terakkī ile meş‘aledâr olmak fermân 
olunduğuna memhûr tezkire vârid olmağın vech-i mezkûr üzere kayd olundu.

An-cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyân

Mehmed, kuşcı, fî yevm [ ]; zevvâk-şüd bâ-ulûfe-i hod, bâ-hatt-ı hümâyûn

Ebnâ-i sipâhîyân zümresinden merkūm Kuşcı Mehmed bâb-ı hümâyûnda 
emekdâr-ı kadîm olmağın mezîd-i inâyet-i pâdişâhîden ulûfesiyle zevvâk ol-
ması bâbında hatt-ı hümâyûn sudûr eylediğine memhûr tezkire vârid olmağın 
vech-i meşrûh üzere kayd ü terkīm olundu.

Manisa kazâsına tâbi‘ Azizlü nâm karyeden Süleyman bin Yusuf  nâm şakī yine 
karye-i mezbûreden Hatîb Muhyiddin nâm kimesnenin katl kasdına yoluna 
inüp toyaka ile başına kulağına urup mecrûh eyleyüp ve muhkem darb u let 
edüp murâfa‘a-i şer‘ olduklarında tav‘an i‘tirâf  eyleyüp şer‘î sicill vârid olma-
ğın kal‘a-i Manisa’da habs buyuruldu.
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[Yev]mü’s-sebt, fî 29 şehr-i Recebü’l-mezbûr

An-cemâ‘at-i mehterân-ı hayme

Ahmed, fî yevm 2, [tera]kk[ī] 1; meremmâtî-i hıyâm-şüd, bâ-terakkī; be-cây-ı 
Ahmed meremmâtî, el-müteveffâ

Pervane, usta, fî yevm 2, [tera]kk[ī] 1; terakkī-şüd; an-mahlûl-i Ahmed, müte-
veffâ el-mezbûr

Hayme mehterlerinden iki akça ulûfe ile meremmâtî olan Ahmed fevt olup 
gediği mu‘attal olmağın zümre-i mezbûreden iki akçaya mutasarrıf  olan diğer 
Ahmed meremmât hıdmetine kādir olmağın mezkûrun mahlûlünden bir akça 
terakkī ile anun yerine meremmâtî olmak buyurulup ve yine iki akça ulûfeye 
mutasarrıf  olan zümre-i merkūmeden üstâd Pervane otağ ve çadır dikmede 
mâhir üstâd olmağın müteveffâ-yı mezbûr mahlûlünden bir akça terakkī inâ-
yet buyurulup müstakıl ol hıdmete ta‘yîn olunmak buyuruldu.

[Yev]mü’l-ahad, fî selh-i Recebü’l-mezbûr

An-cemâ‘at-i çavuşân

Abdülgani, fî yevm 12, müteferrika-şüd, bâ-ulûfe-i hod, ber-vech-i iltizâm

Merkūm Abdülgani Çavuş mutasarrıf  olduğu on iki akça ulûfesiyle mütefer-
rika olmak şartıyla Lütfî Paşa hâslarının kitâbetin sene 994 Şa‘bânı’nın yirmi 
dokuzundan üç yıla on iki bin akçaya iltizâm edüp inâyet ricâ eylediği sene-i 
mezbûre Zilka‘desinin ikinci gününde serîr-i sa‘âdete arz olundukda fermân 
olunup ikinci kıst-ı iltizâmından zimmetinde kalan bâkīsi sene 995 Şa‘bânı 
gurresinden sene 998 Rebî‘u’l-evveli gāyetine gelince yevmî on ikişer akça 
hesâbı üzere müstahıkk olduğu ulûfesi hesâb olunup bu takdîrce kıst-ı iltizâmın 
bi’t-tamâm edâ olunmuşdır deyü kayd içün mümzâ tezkire îrâd eylediği ecil-
den kayd olundu.

(s. 43) [s. 52]

[Yev]mü’l-erbi‘â, fî 25 Şa‘bân sene [9]98

Hasan b. Abdullah, fî yevm 2, bevvâb-şüd, bâ-ulûfe-i hod, ber-vech-i iltizâm-ı âhar

Dört kıt‘a aklâmın nezâretin Cihan ve Turmuş nâm mültezimler ba‘zı şurût u 
kuyûd ile ve cemâ‘at-i sekbânândan iki akça ulûfeye mutasarrıf  merkūm Ha-
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san ulûfesiyle hâlâ kapıcı olmak şartıyla tevârîh-i muhtelife ile üç yıla ziyâde ile 
iltizâm eyledikleri işbu sene 998 Recebinin yirmi dokuzunda serîr-i a‘lâya arz 
olunup şartları mûcebince mezbûrun ulûfesiyle kapıcılığı fermân olunduğuna 
defterdârdan mümzâ tezkire vârid olmağın bu mahalle kayd olundu.

Veli b. İskender, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 994 Şa‘bânı’nın yirmi dokuzundan üç yıla rüsûm-ı yörükân-ı Demürci 
mukāta‘asın on iki akça mevâcib ile çavuş olmak şartıyla iltizâm eyleyen Ferruh 
nâm mültezimin zimmetinde bâkī deyn kalup ve mezbûr Veli kendi mâlından 
mezkûrun deyni içün altı bin akçasın edâ edüp şart eylediği on iki akçanın bir 
akçasıyla sekbân olmasın ricâ eylediği sene [9]98 Şa‘bânı’nın yirmi yedisinde 
serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın 
kayd olundu.

[Yev]mü’l-cum‘a, fî 27 mâh-ı mezbûr sene minhu

Veli b. Ali, fî yevm 6, çavuş-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Lazkıye kadısı mevlânâ Şemseddin ve Nâzır Yusuf  arz gönderüp nâzır-ı merkū-
mun nezâretine müte‘allık tahinhâne-i Karaca-âyid mukāta‘asın merkūm Veli 
nâzır-ı merkūmun şartı üzere fermân olunan çavuşluk gediklerinden ta‘yîn 
olunan altmış sekiz akça mevâcibden altı akçasıyla çavuş olmak şartıyla sene 
994 Şa‘bânı’nın yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm edüp inâyet ricâ eylediğin 
i‘lâm eyledikleri sene 996 Rebî‘ü’lahırinın dördünde serîr-i sa‘âdete arz olunup 
vech-i mezkûr üzere fermân olunduğuna defterdârdan mümzâ tezkire îrâd 
eylediği ecilden bu mahalle kayd ü terkīm olundu.

Hâbil b. Bayezid, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Osman b. Şehsuvar, fî yevm 1, cebeî-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Neferen 2

Sene 994 Şa‘bânı’nın yirmi dokuzundan üç yıla ze‘âmet-i Hüseyin Ağa hâs-
ların Mahmud nâm mültezim yevmî altı akça ile çavuş olmak şartıyla iltizâm 
edüp tahvîli tamâm olup zimmetine deyn lâzım gelmeğin mezkûr Habil mevâ-
cib-i mezbûreden bir akçasıyla sekbân olmak ve merkūm Osman bir akçasıyla 
cebeci olmak şartı üzere kendi mâllarından mezkûrun deyni içün altışar bin 
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akçasın edâ eyledikleri sene 998 Şa‘bânı’nın yirmi yedisinde serîr-i sa‘âdete arz 
olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 28 mâh-ı Şa‘bânül’-mübârek sene [9]98, rûz-ı Dîvân-ı 
Hümâyûn

An-cemâ‘at-i mehterân-ı hayme

İlyas, fî yevm 2, mukarrer-şüd, be-cây-ı hod; bâ-şefâ‘at-i ser-çavuşân-ı dergâh-ı âlî

Hayme mehterlerinden mezbûr İlyas âsitâne-i sa‘âdetde Çavuşbaşı’ya mensûb 
olup bundan akdem hayme mehterlerinden on iki neferin ulûfeleri kat‘ olduk-
da mezbûr dahi ol cürmde dâhil olup ba‘dehû on neferin ulûfesi merhamet-i 
pâdişâhî-birle mukarrer kılınup mezbûr İlyas dahi müşârünileyh Çavuşbaşı’n-
dan mektûb-ı şefâ‘at îrâd edüp inâyet ricâsına serîr-i sa‘âdete arz olundukda 
gerü gediği mukarrer olmak buyuruldu.

An-cemâ‘at-i silâhdârân

Sadık, fî yevm 6, çavuş-şüd, bâ-ulûfe-i hod

Silâhdarlardan mezbûr Sadık sene-i sâbıkāda Bozdağ’da zahîre hıdmetinde is-
tihdâm olundukda sa‘yı vücûda gelüp mahall-i inâyet olmağın ulûfesiyle çavuş 
olmak ricâsına serîr-i sa‘âdete arz olundukda vech-i meşrûh üzere buyuruldu.

Mahmud b. Emrullah, çavuş, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ

Ali b. Emrullah, çavuş, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ

Neferen 2

Silâhdarlar çavuşu olan Emrullah emekdâr-ı kadîm olup bi’l-fi‘il mutasarrıf  
olduğu yedi akça ulûfesinin bir akçasıyla sulbî oğulları olan mezkûrân Mah-
mud ve Ali sekbân olmasın ricâ eylediği serîr-i sa‘âdete arz olundukda vech-i 
meşrûh üzere fermân olundu.

Piyale b. Abdullah, fî yevm 1, şâkird-i na‘âl-şüd ibtidâ; be-cây-ı Mahmud ki 
üstâd-şüd

Na‘al-bend şâkirdlerinden bir akça ulûfesi olan Mahmud üstâd olup yerine 
ibtidâdan mezbûr Piyale bir akça ulûfe ile na‘al-bend şâkirdi olmak ricâsına 
arz olundukda buyuruldu.

592 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



(s. 44) [s. 53]

Bevvâbân zümresinden Hasan bu sene hâcc-ı şerîfe niyet edüp serîr-i sa‘âdete 
arz olundukda icâzet-i hümâyûn buyuruldu.

Gaybî b. Nasuh, fî yevm 1, şâkird-i [hayyât]-şüd; be-cây-ı Gazanfer, [fâri]ğ 
an-zümre-i mezbûre

Hüseyin b. Ahmed, fî yevm 1, şâkird-i hayyât-şüd; an-mahlûl-i mezbûr

Ahmed b. Mustafa, fî yevm 1, şâkird-i ütü-keş an-mahlûl-i mezbûr, be-mukā-
bele-i nân ve gûşt

Neferen 3

Hâssa derzi şâkirdlerinden yevmî iki akça ulûfe ve bir çift etmek ve bir pâre 
ete mutasarrıf  olan Gazanfer fâriğ olup yeri mahlûl olmağın emekdârlardan 
mezbûrân Gaybî ve Hüseyin bir akçasıyla derzi şâkirdi olup ve mezbûr Ahmed 
mezkûrun eti etmeği mukābelesinde bir akça ile ütücü şâkirdi olmak ricâsına 
serîr-i sa‘âdeti arz olundukda fermân olundu.

[Yev]mü’l-isneyn, fî selh-i Şa‘bânül’-mu‘azzam, sene minhu

Ali, kethudâ-i teberdârân, fî yevm 15, müteferrika-şüd, bâ-hatt-ı hümâyûn

Bundan akdem Baltacılar kethudâlığından taşraya bölüğe ihrâc olunan 
merkūm Ali hakkında merhamet-i pâdişâhî vücûda gelüp on beş akça ulûfe 
ile müteferrika olmak bâbında hatt-ı hümâyûn sudûr eylemeğin vech-i meşrûh 
üzere kayd olundu.

An-cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyân

Hüseyin Abaza, fî yevm 8, zevvâk-şüd, bâ-ulûfe-i hod, bâ-hatt-ı hümâyûn

Bundan akdem hızâne-i âmire huddâmından iken taşra sipâhî bölüğüne ihrâc 
olunan merkūm Hüseyin Abaza, kadîmî emekdâr mahall-i inâyetdir deyü 
Hazînedâr-başı tarafından tezkire ile serîr-i sa‘âdete i‘lâm olundukda ulûfesiyle 
çaşnigîr olmak bâbında hatt-ı hümâyûn sudûr eylemeğin vech-i mezkûr üzere 
kayd olundu.
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[Yev]mü’l-erbi‘â, fî 8 şehr-i Ramazânü’l-mübârek sene 998

İbrahim b. Hüseyin, fî yevm 2, bevvâb-şüd ibtidâ; bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Marmara hâsların yevmî on 
altı akça mevâcib şartıyla iltizâm eyleyen İbrahim, mevâcib-i mezbûrenin iki 
akçasıyla dilediği bir kimesne bevvâb olmak şart edüp tahvîli tamâm olup zim-
metine deyni lâzım gelmeğin mezkûrun deyni içün kendi mâlından on altı bin 
akçasın edâ eyleyen merkūm İbrahim’e şart eylediği iki akça ile kapıcılık tevcîh 
olunmasın ricâ eylediği sene [9]98 Şa‘banı yirmi yedisinde serîr-i sa‘âdete arz 
olundukda fermân olunmuşdır deyü mümzâ tezkire îrâd eylemeğin vech-i 
meşrûh üzere bu mahalle kayd olundu.

[Yev]mü’l-hamîs, fî 9 Ramazânü’l-mübârek el-mezbûr

An-cemâ‘at-i sarrâcân-ı hâssa

Hasan b. Abdullah, [tera]kk[ī] 1; terakkī-şüd, bâ-hatt-ı hümâyûn

Hâssa sarrâclardan mefreş meremmât eyleyen merkūm Hasan hakkında inâ-
yet-i pâdişâhîden ulûfesine bir akça terakkī fermân olunup ve min-ba‘d hıd-
met-i mezbûreyi eylesün, defterde üzerine kayd olunsun deyü hatt-ı hümâyûn 
sudûr eylemeğin vech-i meşrûh üzere kayd olundu.

[Yev]mü’l-erbi‘â, fî 15 mâh-ı Ramazânü’l-mübârek, sene-i m[ezbûr]

An-cemâ‘at-i habbâzîn-i hâssa

Muharrem b. Ali, fî yevm 1, bevvâb-şüd, bâ-ulûfe-i hod, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Lazkıye ve ana tâbi‘ dört kıt‘a 
aklâmın nezâretin Pür Nazar Çavuş yetmiş sekiz akça mevâcib ve ba‘zı şurût 
u kuyûd ile ve hâssa habbâzlardan mezbûr Muharrem mutasarrıf  olduğu bir 
akça ulûfesiyle bevvâb olmak şart eylediği sene [9]98 Ramazânı gurresinde arz 
olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire îrâd eylemeğin kayd olundu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 18 Ramazân-ı m[ezbûr]

Arslan nâm, fî yevm 1, sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-hatt-ı hümâyûn

Mezbûr Arslan yevmî bir akça ulûfe ile ibtidâdan sekbân olmak bâbında hatt-ı 
hümâyûn ile fermân olunmağın Bevvâb Kadri yedinden vârid olan hatt-ı 
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hümâyûn mûcebince bu mahalle kayd olunup hatt-ı hümâyûn Lala Ramazan 
Paşa hazretlerine gönderildi.

(s. 45) [s. 54]

[Yev]mü’l-isneyn, fî 20 Ramazânü’l-mübârek, sene 998

Hüseyin b. Nurullah, fî yevm 14, müteferrika-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı hod

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla rüsûm-ı yörükân-ı Akkeçilü 
mukāta‘asın merkūm Hüseyin iltizâm edüp ibtidâdan on dört akça mevâcib 
ile müteferrika olmak şart eylediği sene 996 Recebinin yirmi dokuzunda arz 
olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire îrâd eylemeğin kayd olundu.

[Yev]mü’l-hamîs, fî gurre-i Şevvâlü’l-mükerrem, sene 998

An-cemâ‘at-i müteferrika

Zülfikâr, kethudâ-i teberdârân, fî yevm 15, [tera]kk[ī] 3; terakkī-şüd, bâ-hatt-ı 
hümâyûn

Sâbıkā Baltacılar kethudâsı iken müteferrika zümresine ilhâk olunan merkūm 
Zülfikâr hakkında inâyet-i pâdişâhî müte‘allık olup ulûfesine üç akça terakkī 
fermân olunup hatt-ı hümâyûn sudûr eylemeğin kayd olundu.

[Yev]mü’l-isneyn, fî 12 Şevvâlü’l-mezbûr

An-cemâ‘at-i çavuşân

İbrahim b. Abdullah, [tera]kk[ī] 1, müteferrika-şüd, bâ-terakkī, ber-vech-i 
iltizâm

Sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Bozdoğan hâsların on altı 
akça mevâcib şartıyla iltizâm eyleyen çavuşlardan mezkûr İbrahim mevâcib-i 
mezbûreden bir akçası kendüye terakkī ve müteferrika olmak üzere şart ve il-
tizâm edüp sene-i mezbûre Zilka‘desinin yirmi altıncı gününde serîr-i sa‘âdete 
defterdâr tarafından arz olundukda vech-i mezkûr üzere fermân olunup ve 
ba‘zı mukāta‘âta dahi sa‘yı olmağın zikr olan terakkī ile müteferrikalığı ta‘yîn 
olunduğuna mümzâ tezkire îrâd eylemeğin kayd olundu.

M E T I N 595

www.tuba.gov.tr



[Yev]mü’s-selâsâ, fî 20 şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem el-mezbûr

Hasan Sıddıkî, fî yevm 7, kâtib-i Dîvân-ı Hümâyûn-şüd, ibtidâ

Erbâb-ı kalemden merkūm Hasan Sıddîkî hakkında inâyet-i pâdişâhî vücûda 
gelüp yevmî yedi akça ulûfe ile Dîvân-ı Hümâyûn kâtibi zümresine ilhâk fer-
mân olunduğuna memhûr tezkire-i şerîfe îrâd eylediği ecilden kayd ü terkīm 
olundu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 24 Şevvâlü’l-mezbûr, rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn

Halil b. Mehmed, fî yevm 1, şâkird-i aşşâb-şüd, ibtidâ; be-cây-ı Mahmud Aşşâb 
ki, terk-i hıdmet-kerde

Yevmî bir akça ulûfe ile aşşâb şâkirdi olan Mahmud’un hıyâneti zâhir olup 
sârık olmağla firâr edüp hıdmeti mu‘attal olmağın ve mezkûr Halil ehil olup 
mülâzemet üzere olmağın anun yerine bir akça ile buyuruldu.

An-cemâ‘at-i bevvâbân

Mehmed, terakkī 1, terakkī-şüd

Kapıcılardan mezbûr Mehmed müteveffâ şehzâdeler türbesine hıdmet edüp 
emeği sebkat etmeğin ulûfesine bir akça terakkī buyuruldu.

An-cemâ‘at-i sarrâcîn-i hâssa

Süleyman, terakkī 1, terakkī-şüd

Sarrâclardan mezbûr Süleyman müteveffâ şehzâdeler türbesine hıdmet edüp 
emeği sebkat etmeğin ulûfesine bir akça terakkī buyuruldu.

An-cemâ‘at-i bevvâbân

Kara Mustafa, bevvâb, fî yevm 5, sipâhî-şüd

Sâbıkā be-mehterân-ı hayme ilhâk-şüd, bâ-ulûfe-i hod, fî gurre-i Muharre-
mü’l-harâm sene 998, ba‘dehû bâ-terakkī be-zümre-i gurebâ ilhâk fermân-şüd 
fî gurre-i Rebî‘u’l-âhir sene minhu hâliyâ sipâhî-şüd.

Yevmî üç akça ulûfe ile bevvâb olan merkūm Kara Mustafa itâb-ı hümâyû-
na mazhar olmağla ulûfesiyle sene [9]98 Muharremi gurresinde mehterân-ı 
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hayme zümresine ilhâk olunup ba‘dehû iki akça terakkī ile sene-i mezbûre 
Rebî‘u’l-âhiri gurresinde gurebâ bölüğüne ilhâk olunup hâliyâ zikr olan beş 
akça ulûfesiyle ebnâ-i sipâhîyân zümresine fermân olunduğuna memhûr tezki-
re îrâd eylemeğin kayd olundu.

An-şakīrdân-ı sarrâcîn-i hâssa

Mehmed b. Ali, Sengî, fî yevm 1, [tera]kk[ī] 1; terakkī-şüd

Bir akça ulûfe ile hâssa sarrâc şâkirdi olan merkūm Mehmed b. Ali müteveffâ 
şehzâdeler türbesinde hıdmet edüp emeği sebkat etmeğin mezîd-i inâyetden 
ulûfesine bir akça terakkī buyuruldu.

An-cemâ‘at-i sekbânân

Hasan, fî yevm 1, cebeî-şüd, bâ-ulûfe-i hod

Sekbânlardan yevmî bir akça ulûfeye mutasarrıf  olan mezkûr Hasan hüsn-i 
ihtiyâriyle cebeci bölüğüne tebdîl murâd etmeğin gerü ulûfesiyle cebeci olmak 
buyuruldu.

(s. 46) [s. 55]

[Yev]mü’s-sebt, fî selh-i Şevvâlü’l-mükerrem, sene minhu

Memi, kethudâ-i na‘lband-i hâssa, [tera]kk[ī] 2; terakkī-şüd, fî 27 mâh-ı mez-
bûr, bâ-hatt-ı hümâyûn

Hâssa na‘lbandlar kethudâsı olan merkūm Memi kethudâ hakkında inâyet-i 
pâdişâhî zuhûr edüp mezîd-i inâyetden ulûfesine iki akça terakkī fermân 
olunup hatt-ı hümâyûn sudûr eylemeğin vech-i mezkûr üzere kayd ü terkīm 
olundu.

Mehmed b. Turak, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla rüsûm-ı yörükân-ı Demürci 
hâsların yevmî on iki akça mevâcib ile çavuş olmak şartıyla iltizâm eyleyen Fer-
ruh’un tahvîli tamâm olup zimmetine deyn lâzım gelmeğin mezkûrun deyni 
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içün kendi mâlından yedi bin akçasın edâ eyleyen merkūm Mehmed’e mevâ-
cib-i meşrûtadan bir akçasıyla sekbânlık ricâ eylediği sene [9]98 Şevvâli’nin 
yirmi dördünde serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire 
îrâd eylemeğin kayd ü terkīm olundu.

[Yev]mü’l-hamîs, fî 5 şehr-i Zilka‘deti’ş-şerîfe sene minhu

Mahmud b. Mehmed, fî yevm 2, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla nevâhî-i Manisa hâsların yevmî 
on bir akça mevâcib şartıyla iltizâm eyleyen Ca‘fer, mevâcib-i mezbûreden iki 
akçasıyla dilediği kimesne sekbân olmak şart ve ricâ edüp tahvîli tamâm olup 
zimmetine deyn lâzım gelmeğin kendi mâlından on bin akça deyni edâ eden 
merkūm Mahmud’a şart eylediği iki akça ile sekbânlık gediği tevcîh olunmak 
ricâ eylediği sene 998 Şevvâlü dördüncü gününde serîr-i sa‘âdete arz olunup 
fermân olunduğuna mümzâ tezkire îrâd eylemeğin kayd ü terkīm olundu.

Mustafa b. İbrahim, fî yevm 3, bevvâb-şüd ibtidâ, ber-vech-i iltizâm

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Adala ve Bağırkan hâslarının 
kitâbet ve mukīm havâleliğin yevmî üç akça ile kapıcı olmak şartıyla mezkûr 
Mustafa iltizâm edüp inâyet ricâ eylediği sene 995 Zilka‘desinin sekizinci günü 
serîr-i sa‘âdete arz olundukda fermân olunup ve kıst-ı iltizâmından teslîmâtın-
dan mâ‘adâ zimmetine lâzım gelen deyni sene 994 Ramazânı gurresinden 
sene 998 Şevvâlü gāyetine gelince müstahıkk olduğu mevâcibinden hesâb olu-
nup ve beş bin akça deyni dahi merkūma fermân olunan üç akça mevâcibden 
bir akçasıyla sekbân olan Mehmed yedinden teslîm-i hazîne olunup bu takdîr 
üzere kıst-ı iltizâmın bi’t-tamâm edâ eylemeğin şartı üzere kapıcılığı kayd içün 
mümzâ tezkire îrâd eylemeğin kayd olundu.

Mehmed b. Aydın, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ; be-cây-ı Şa‘ban, an-sekbânân 
ki be-ihtiyâr-ı hod fâriğ-kerde

Yevmî iki akça ulûfe ile sekbân olan Şa‘ban ulûfesinin bir akçası akrabâsından 
mezbûr Mehmed’e inâyet olunup kendi yerine sekbân olmak üzere dirliğinden 
ferâğ etmeğin buyuruldu.
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[Yev]mü’l-cum‘a, fî 20 mâh-ı mezbûr

An-cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyân

Mehmed b. Ahmed, fî yevm [ ], çavuş-şüd, bâ-ulûfe-i hod, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Seferihisar hâsların ba‘zı şurût 
u kuyûd ile yevmî on altı akça mevâcib şartıyla iltizâm eyleyen Osman, şart-ı 
iltizâmında ebnâ-i sipâhîyândan zarar-ı mâlına kefîl olan merkūm Mehmed, 
çavuş olmak şart edüp mukāta‘a-i mezbûreyi ziyâde ile kabûl eylediği inâyet 
ricâsına sene [9]98 Cemâziye’l-evvelinin dördüncü gününde serîr-i sa‘âdete 
arz olundukda ulûfesiyle çavuşluk fermân olunduğuna mümzâ tezkire îrâd 
eylemeğin kayd olundu.

[Yev]mü’l-isneyn, fî 23 şehr-i Zilka‘deti’l-mezbûre, rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn

Mustafa, bâzârî, fî yevm 2, [tera]kk[ī] 1, vekîl-i harc-ı hâssa-şüd, bâ-terakkī; 
be-cây-ı Mehmed, vekîl-i harc-ı hâssa ki, ser-helvâî-şüd

Matbah-ı âmirede sâbıkā vekîl-i harc olan Mehmed, helvacı-başı olup gedüğü 
hâlî olmağın ve iki akça ulûfe ile bâzârî olan Mustafa hıdmet-i mezbûre uhde-
sinden gelür emekdâr olmağın ulûfesine bir akça terakkī ile mezkûrun yerine 
vekîl-i harc olmak buyuruldu.

Cimri zimmî, fî yevm 2; râh-ı âbî-şüd, bâ-ta‘yîn zâd; gûşt pâre 1, nân zevc 1.

Sarây-ı âmireye cârî olan suların yolları ekseriyâ ta‘mîr ü termîme muhtâc 
olup müstakıl suyolcı lâzımâtdan olmağın ve ol bâbda merkūm Cimri nâm 
zimmî ehil olmağın yevmî iki akça ulûfe ve bir pâre gûşt ve bir çift ekmek ta‘yîn 
olunup müstakıl suyolcı olmak buyuruldu.

Musa b. Hüsam, fî yevm 4, çakırcı-şüd ibtidâ; be-cây-ı Ali b. Haydar ki terk-i 
hıdmet-kerde

Çakırcılardan yevmî dört akça ulûfeye mutasarrıf  olan Ali b. Haydar iki sene-
den ziyâde gidüp terk-i hıdmet edüp ve âsitâne-i sa‘âdet-i pâdişâhîde çakırcı 
olup gediği mahlûl olduğun ve merkūm Musa emekdâr olduğun Çakırcıbaşı 
arz eylediği serîr-i sa‘âdete arz olundukda buyuruldu.
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(s. 47) [s. 56]

Hasan b. Demürci, fî yevm 4, çakırcı-şüd; be-cây-ı Sinan b. Şah-kulı, çavuş-ı 
zümre-i mezbûre ki terk-i hıdmet-kerde

Yevmî dört akça ulûfe ile çakırcılar çavuşu olan Sinan b. Şah-kulı [silik] terk-i 
hıdmet edüp gediği mahlûl olduğun ve emekdârlardan merkūm Hasan mahall 
olduğun Çakırcıbaşı arz eylemeğin mezkûrun dört akça ile çakırcılığı gediği 
mezbûr Hasan’a tevcîh olunmak buyuruldu.

Mehmed b. Hasan, fî yevm 4, çakırcı-şüd ibtidâ; be-cây-ı Hasan b. Kemâl, 
an-çakırcıyân, el-müteveffâ

Dört akça ulûfe ile çakırcı olan Hasan fevt olup gediği mahlûl olmağın ve 
mezkûr Mehmed bin Hasan emekdâr mahall olduğun Çakırcıbaşı i‘lâm eyle-
diği serîr-i sa‘âdete arz olundukda buyuruldu.

Husrev nâm, fî yevm 3, çakırcı-şüd ibtidâ; be-cây-ı Karlı, an-zümre-i mezbûre, 
el-müteveffâ

Üç akça ulûfe ile çakırcı olan Karlı fevt olup ve gediği mahlûl olup ve mezkûr 
Husrev emekdâr mahalldir deyü Çakırcıbaşı i‘lâm eylemeğin mezkûrun yerine 
üç akça ulûfe ile çakırcı olmak buyuruldu.

Ali nâm, fî yevm 2, çakırcı-şüd ibtidâ; be-cây-ı Ahmed, an-zümre-i mezbûre, 
el-müteveffâ

Çakırcılardan yevmî iki akça ulûfeye mutasarrıf  olan Ahmed fevt olup ve ge-
diği mahlûl olup ve merkūm Ali emekdâr mahall olduğun Çakırcıbaşı i‘lâm 
eylediği serîr-i sa‘âdete arz olundukda mezkûrun yerine iki akça ulûfe ile çakır-
cı olmak buyuruldu.

An-cemâ‘at-i mehterân-ı alem

Mehmed nâm, fî yevm 5, kösî-şüd ibtidâ; be-cây-ı Ahmed kösî, el-müteveffâ

Yahya, fî yevm 5, nefîrî-şüd ibtidâ, be-cây-ı Derviş nefîrî, el-müteveffâ

Ca‘fer, nefîrî, fî yevm 5, [tera]kk[ī] 1, terakkī-şüd; an-mahlûl-i Derviş nefîrî, 
el-müteveffâ
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Mustafa, şâkird-i tabbâl, fî yevm 2, [tera]kk[ī] 1, tabbâl-şüd bâ-terakkī; be-
cây-ı Yusuf  tabbâl, fâriğ be-ihtiyâr-ı hod

Turak nâm, fî yevm 1, şâkird-i tabbâl-şüd ibtidâ

Hüseyin nâm, fî yevm 1, şâkird-i tabbâl-şüd ibtidâ

Buyuruldu, sebebleri meşrûhdur

Alem mehterlerinden yevmî beş akça ulûfesi olan Kösci Ahmed fevt olup ye-
rine mezbûr Mehmed kösci olmak ve dahi yevmî beş akça ulûfe ile nefîrî olan 
Derviş fevt olup yerine dört akça ulûfe ile merkūm Yahya nefîrî olmak ve bir 
akçası nefîrî mezkûr Ca‘fer’e terakkī olmak ve üç akça ile tabbâl olan Yusuf  
ihtiyâriyle ferâğ edüp gediği mahlûl olmağın yevmî iki akça ile tabbâl şâkirdi 
olan mesfûr Mustafa’ya bir akça terakkī ile tevcîh olunmak ve anun yerine 
merkūmân Turak ve Hüseyin ibtidâdan birer akça ulûfe ile tabbâl şâkirdi ol-
mak arz olunup, buyuruldu.

Hasan b. Veli, fî yevm 2; an-arabacıyân-ı giyâh-şüd ibtidâ; be-cây-ı Çalab-ver-
di, fâriğ

Yusuf  b. Abdullah, fî yevm 1; şâkird-i sarrâc-ı hâssa-şüd ibtidâ; be-cây-ı Hüse-
yin b. İlyas, fâriğ

Küçücek Mîrâhûr Mehmed Ağa tezkire gönderüp otluk arabacılarından yevmî 
iki akça ulûfeye mutasarrıf  olan Çalab-verdi ihtiyâriyle ferâğ edüp merkūm 
Hasan mahall olduğun ve hâssa sarrâc şâkirdlerinden bir akça ulûfeye mu-
tasarrıf  olan Hüseyin ferâğ edüp yerine mezbûr Yusuf  mahall olduğun i‘lâm 
eylediği serîr-i sa‘âdete arz olundukda buyuruldu.

Yusuf, ser-oda-i mehterân-ı hayme, fî yevm [ ], mukarrer-şüd be-cây-ı hod

Hayme mehterlerinden sâbıkā cürmleri mukābelesinde ulûfeleri kat‘ olunup 
ba‘dehû afv buyurulup yerleri mukarrer kılınan tâifeden odabaşıları olan mez-
bûr Yusuf  nâ-murâd kalup ile’l-ân rûzgârın terbiyesin görüp mahall-i inâyet ol-
duğu dirliği mukarrer olmak ricâsına serîr-i sa‘âdete arz olundukda buyuruldu.

Abdurrahman, halîfe-i tabbâhîn, fî yevm [ ], be-gurebâ ilhâk-şüd

Aşçılar halîfesi olan mezbûr Abdurrahman matbah-ı âmireye ta‘yîn olunan 
hâssa etden bir kaç pâre et sirka edüp taşra alup giderken bevvâblar tutup geti-
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rüp muhkem te’dîb olunup lâkin sâire nasîhat içün hıyâneti mukābelesinde bö-
lüğüne ihrâc vech görüldüğü arz olundukda gurebâ zümresine ilhâk buyuruldu.

[Yev]mü’l-ahad, fî 24 şehr-i Zilka‘de, sene 998

Mehmed b. Hasan, fî yevm 2, sarrâc-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Manisa kazâsına tâbi‘ ba‘zı 
nevâhînin ve ba‘zı kazâda vâkı‘ serbest olmayan tîmârların nısf-ı bâd-i hevâ-
sın İlyas nâm silâhdâr iltizâm edüp sekiz akça ta‘yîn olunan mevâcibden iki 
akçasıyla Yund-dağı nâhiyesinde âmil-i pâyı olan merkūm Mehmed sarrâc 
olmak şart eylediği sene 995 Rebî‘u’l-evvelinin altıncı gününde serîr-i sa‘âdete 
arz olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd ü terkīm 
olundu.

(s. 48) [s. 57]

[Yev]mü’l-ahad, fî selh-i şehr-i Zilka‘deti’ş-şerîfe, sene [9]98

Marmara kazâsında sâkin Çirkin Mustafa ve refîki Hasan nâm şakīler kazâ-i 
mezbûrdan Sinan Fakîh nâm kimesnenin evin basup hâtûnın cebren çeküp 
alup gidüp bir gice yabanda yatırup fi‘l-i şenî‘ eyledikleri meclis-i şer‘de şuhûd-ı 
udûl ile sübût bulduğına sûret-i sicilleri ile kazâ-i mezbûre kadısı mevlânâ 
Ömer arz eylediği serîr-i sa‘âdete arz olundukda sefîneye gönderilmek fermân 
olunmağın Sığla beğine hükm-i şerîf  tahrîr olundu.

[Yev]mü’l-hamîs, fî 20-i şehr-i Zilhicceti’ş-şerîfe, sene minhu

Südde-i sa‘âdetleri kullarından ulûfeciyân zümresinden Macar Ali şekāvet 
edüp cürmü zâhir olmağın sefîneye gönderilmek fermân olunduğu ecilden 
hükm-i şerîf  ile Sığla beğine gönderildi.

An-cemâ‘at-i silâhdârân

Ali b. Yusuf, fî yevm 7, ma‘fuvv-şüd, ez-tekâlîf

Silâhdarân zümresinden yevmî yedi akça ulûfeye mutasarrıf  olan mezbûr Ali 
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bin Yusuf  tâlib-i ilm olup salâh-ı hâl üzere olduğu ecilden hakkında âtıfet-i 
pâdişâhî zuhûr edüp bi’l-cümle bölüğünde lâzım gelen tekâlîf  ve hıdmetden 
afv buyurulup du‘âcı olmak buyuruldu.

[Yev]mü’l-cum‘a, fî 21-i mâh-ı Zilhicceti’l-mezbûre

An-cemâ‘at-i teberdârân

Ahmed, meyveî, mukarrer-şüd, be-cây-ı hod

Baltacılardan mezbûr Yemişçi Ahmed sâbıkā itâb-ı hümâyûna mazhar olmağla 
hâssa tabbâhlara fermân olunup ba‘dehû afv-ı sultânî müte‘allık olmağın yine 
üslûb-ı sâbık üzere teberdârân zümresinde gediği mukarrer olmak buyuruldu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 5-i şehr-i Muharremü’l-harâm, sene 999, rûz-ı Dîvân-ı 
Hümâyûn

An-ulûfeciyân

Mehmed b. Mustafa, fî yevm 5, çavuş-şüd, be-cây-ı Sefer Çavuş, el-müteveffâ

Merkūm Mehmed hakkında âsitâne-i sa‘âdetde defterdâr olan Mahmud Efen-
di mektûb gönderüp çavuş bölüğüne şefâ‘at edüp serîr-i sa‘âdete arz olundukda 
bi’l-fi‘l mahlûl var ise çavuş ola yerine dura, yok ise deftere kayd oluna mahlûl 
düşdükde yerine dura deyü buyuruldu.

Merkūm Sefer Çavuş fevt olup, gediği mahlûl olmağın mezbûr Mehmed anun 
yerine çavuş olmak buyuruldu.

An-cemâ‘at-i sekbânân

İbrahim b. Yusuf, sarrâc-ı hâssa-şüd, bâ-ulûfe-i hod, ber-vech-i iltizâm-ı âhar

Sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Seferihisar ve İpsiliburnu ve 
A‘malar mukāta‘asın iltizâm eyleyen Ahmed ve şürekâsı şart-ı iltizâmlarında 
ta‘yîn olunan on altı akça mevâcibden mâ‘adâ sekbânladan merkūm İbrahim 
bin Yusuf  mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle hâlâ hâssa sarrâcâna ilhâk olmak şart 
eyledikleri sene 998 Zilka‘desinin yirmi ikinci günü serîr-i a‘lâya arz olunup 
fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın ru’ûsa kayd olundu.

[Yev]mü’s-selâsâ, fî 8 Muharremü’l-mezbûr, sene minhu

[Hasan b.] İs[ha]k (?), [fî y]evm [1], sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar
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Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla rüsûm-ı yörükân-ı Demürci 
mukāta‘asın iltizâm eyleyen Ferruh’un tahvîli tamâm olup zimmetine deyn 
lâzım gelmeğin çavuşluk şart eylediği on iki akça mevâcibden bir akçası kendi 
mâlından mezkûrun 6.500 akça deynin edâ eyleyen merkūm Hasan’a sekbân-
lık ile tevcîh olunmak ricâ eylediği sene 998 Zilhiccesinin yirmi sekizinci günü 
arz olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’l-hamîs, fî 18 Muharremü’l-mezbûr, sene minhu

An-cemâ‘at-i çavuşân

Mustafa b. İbrahim, terakkī 4, müteferrika-şüd bâ-terakkī, bâ-iltizâm-ı hod

Mahmud b. Ferhad, terakkī 5, çavuş-şüd bâ-terakkī, bâ-iltizâm-ı hod

Neferen 2

Mezbûrân Mustafa Çavuş ve Sipâhî Mahmud Azîzlü hâsların sene 994 Şa‘bâ-
nının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm edüp mezkûr Mustafa dört akça terakkī 
ile müteferrika olmak ve merkūm Mahmud beş akça terakkī ile çavuş olmak 
şart ve ricâ eyledikleri sene 997 Ramazânının ibtidâsında serîr-i sa‘âdete arz 
olunup fermân olunduğuna ve kıst-ı iltizâmlarından teslîmâtlarından mâ‘adâ 
bâkīleri içün sene 994 Ramazânı ibtidâsından sene [9]98 Zilhiccesi gāyetine 
gelince müstahıkk oldukları yevmî yirmi iki akça mevâcibleri hesâb olunup bi’t-
tamâm edâ olunduğuna mümzâ tezkire îrâd eyledikleri ecilden kayd olundu.

[Yev]mü’l-cum‘a, fî 19 Muharremü’l-mezbûr, sene minhu

Musa b. Hacı İvaz, fî yevm 3, sarrâc-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı hod

Sene 991 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla İpsiliburnu ve A‘malar mukā-
ta‘asın beş akça mevâcibden üç akçasıyla kendüsi sarrâc olmak ricâsına iltizâm 
eyleyen merkūm Musa serîr-i sa‘âdete arz olundukda fermân olunup kıst-ı 
iltizâmından bâkī kalan dahi târîh-i merkūmdan sene [9]97 Ramazânı gāye-
tine gelince müstahıkk olduğu mevâcibinden hesâb olunup edâ olunduğuna 
mümzâ tezkire getirmeğin kayd olundu.
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(s. 49) [s. 58]

[Yev]mü’l-erbi‘â, fî 24 şehr-i Muharrem sene 999

An-merdümân-ı hazret-i mevlânâ a‘lemü’l-ulemâi’l-müteverri‘în Nevâlî Efen-
di, hâce-i hazret-i sâhib-i sa‘âdet dâmet fezâilehû

Mustafa b. Hızır, fî yevm 3, bevvâb-şüd ibtidâ

Veli b. Hüseyin, fî yevm 3, sarrâc-ı hâssa-şüd ibtidâ

Neferen 2

Mezbûrlar izzetlü hâce efendi hazretlerinin âdemleri olup hatt-ı hümâyûn ile 
merkūm Mustafa bevvâb ve mezkûr Veli sarrâc-ı hâssa olmak fermân olundu-
ğuna memhûr tezkire vârid olmağın kayd ü terkīm olundu.

[Yev]mü’l-erbi‘â, fî gurre-i S[afer] sene minhu

Hacı Mehmed b. Mehmed Efendi-i defterdâr, fî yevm 20; müteferrika-şüd 
ibtidâ, bâ-hatt-ı hümâyûn

İftihârü’l-havâss ve’l-mukarrabîn Defterdâr Mehmed Efendi’nin oğlu kıdve-
tü’l-emâsil ve’l-emâcid müşârünileyh Hacı Mehmed zîde kadruhû hakkında 
âtıfet-i pâdişâhî müte‘allık olup ibtidâdan yevmî yirmi akça ulûfe ile mütefer-
rika olmak bâbında hatt-ı hümâyûn sudûr eylediğine memhûr tezkire vârid 
olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’l-cum‘a, fî 9 şehr-i S[afer]ü’l-mezbûr

Mesîh, müslimân-ı nev, fî yevm 3, an-gurebâ-şüd ibtidâ, bâ-hatt-ı hümâyûn

Mezbûr Mesîh şeref-i dîn-i islâm ile müşerref  olup dâhil-i dîn-i Muhammedî 
olmağın hakkında mezîd-i âtıfet-i pâdişâhî zuhûr edüp ibtidâdan yevmî üç 
akça ulûfe ile gurebâ zümresine fermân olunup hatt-ı hümâyûn sudûr eyleme-
ğin kayd olundu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 10 şehr-i S[afer]ü’l-mezbûr, rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn

An-cemâ‘at-i sekbânân

Ahmed nâm

Mehmed nâm
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Neferen 2

Alaiye kadısı, ol kasabada sâkin olan ba‘zı kuzât hatemleri ile mahtûm mahzar 
gelüp sekbânlardan mezbûran Ahmed ve Mehmed nâm şakīler cum‘a günü 
şürb-i hamr edüp cum‘adan çıkan müslimânların ağzına îmânına şetm edüp ve 
ba‘zı müslimânların ellerinden cebren tüfenklerin alup ve ol bahâne ile akçala-
rın alup envâ‘-ı zulm ü fesâd üzere oldukların i‘lâm eyledikleri serîr-i sa‘âdete 
tezkire ile arz olundukda hatt-ı hümâyûn sudûr edüp mezkûrların ulûfeleri kat‘ 
olmak buyuruldu.

[Yev]mü’l-isneyn, fî 12 S[afer]ü’l-mezbûr

Ali b. Ca‘fer, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Perâkende-i livâ-i Aydın hâslarına sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç 
yıla iltizâm edüp tahvîli âhirinde teslîmâtlarından mâ‘adâ zimmetlerinde bâkī 
kalan Zekeriyya ve Seydi Ali ve Mustafa Dîvân-ı Âlî’ye gelüp şart-ı iltizâmla-
rında hâssa mehterlerden Mehmed’in ulûfesine terakkī içün ta‘yîn eyledikleri 
bir akça mevâcib deynleri içün kendi mâlından altı bin akçasın edâ eyleyen 
mezbûr Ali’ye bir akça ile sekbân olması ricâsına sene 999 Saferinin onuncu 
günü serîr-i sa‘âdete arz olundukda fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid 
olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’l-isneyn, fî 10 Rebî‘u’l-evvel, sene 999

Kazâ-i Manisa’ya tâbi‘ karye-i Sarma’dan Karaca nâm ehl-i fesâdın hakkında 
vârid olan temessükât mûcebince küreğe fermân olunup Sığla beğine sefîne-i 
hâssaya konulmak içün hükm-i şerîf  yazıldı.

[Yev]mü’l-hamîs, fî 29 Rebî‘u’l-evvel

Eşkıyâ zümresinden Halîl ve Nebi ve Bekir ve Bali nâm ehl-i fesâdın şenâ‘atleri 
serîr-i sa‘âdete arz olunup sefîneye gönderilmek fermân olunmağın Sığla san-
cağı beğine hitâben hükm-i şerîf  yazıldı.

[Yev]mü’l-cum‘a, fî selh-i mâh-ı mezbûr

Ehl-i fesâd tâifesinden Osman ve Mehmed nâm şakīlerin şenâ‘atleri serîr-i 
sa‘âdete arz olunup sefîneye gönderilmek fermân olunmağın Sığla beğine 
hükm-i şerîf  yazıldı.
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(s. 50) [s. 59]

[Yev]mü’s-sebt, fî gurre-i şehr-i Rebî‘u’l-âhir, sene 999

An-cemâ‘at-i silâhdârân

İbrahim, birâder-i Mustafa Çavuş, çavuş-ı dîvân-şüd, bâ-ulûfe-i hod

Mustafa Çavuş’un birâderi olup silâhdârlardan mezbûr İbrahim Teke sanca-
ğında dört nefer eşkıyâyı ele getürüp yoldaşlık etmekde mezkûr karındaşına 
küllî mu‘âvenet edüp mahall-i inâyet olduğu çavuşluk ricâsına arz olundukda 
ulûfesiyle çavuş olmak buyuruldu.

An-cemâ‘at-i silâhdârân

Hacı Mustafa, mü’ezzin sâbıkā, fî yevm 5, bevvâb-şüd, bâ-ulûfe-i hod

Sâbıkā yevmî beş akça ulûfe ile mü’ezzin iken sayt u sadâsının adem-i müsâ‘a-
desine nâşî gerü ulûfesiyle silâhdâr bölüğüne ilhâk olunan mezbûr Hacı Mus-
tafa ata dona kādir olmayup izhâr-ı acz ve iş‘âr-ı fakr eylemeğin arz olundukda 
gerü beş akça ulûfesiyle bevvâb zümresine ilhâk buyuruldu.

Ali b. Mehmed, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ

Mezkûrun babası sekbânlardan olup ve kendi dahi vâkı‘ olan muhârebelerde 
yoldaşlıkda bulunup kadîmî emekdâr mahall-i inâyet olduğu ibtidâdan bir 
akça ile sekbân olmak ricâsına arz olundukda buyuruldu.

Sekbân-başı Ca‘fer Ağa mühürlü tezkire gönderüp sekbânlardan Mehmed 
Trabzon içün şekā ve fesâd ile meşhûrdur yoldaşların idlâl eder zabt kâbil 
değildir deyü i‘lâm eylediği arz olundukda sefîneye gönderilmek buyuruldu.

Mehmed, halîfe-i mücellid, fî yevm 2, [tera]kk[ī] 2, ser-mücellid bâ–terakkī, 
be-cây-ı Hüseyin, el-müteveffâ

Yevmî beş akça ulûfe ile mücellidbaşı olan Hüseyin fevt olup gediği mahlûl olup 
ve yevmî iki akça ulûfe ile mücellid halîfesi olan mezbûr Mehmed her vechile 
fenninde ve san‘atında mâhir olup mahall olmağın müteveffâ-yı merkūmun 
mahlûlünden iki akça terakkī ile mücellidbaşı olmak arz olundukda fermân 
olundu.
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Mahmud b. İbrahim, fî yevm 3, atmacaî-şüd ibtidâ, be-cây-ı Pir Ahmed, terk-i 
hıdmet-kerde

Mustafa b. Pir Ahmed, fî yevm 2, atmacaî-şüd ibtidâ, be-cây-ı Hüseyin, terk-i 
hıdmet-kerde

Mahmud b. Mustafa, fî yevm 2, atmacaî-şüd ibtidâ, be-cây-ı el-fâriğ Hasan

Neferen 3

Atmacacılardan yevmî üç akça ulûfeye mutasarrıf  olan Pir Ahmed bir buçuk 
seneden mütecâviz terk-i hıdmet edüp ferâgat eylemeğin yerine mezkûr Mah-
mud bin İbrahim ve iki akça ulûfesi olan Hüseyin kezâlik terk-i hıdmet eyle-
meğin yerine merkūm Mustafa bin Pir Ahmed ve yine iki akçaya mutasarrıf  
Hasan ihtiyâriyle gediğinden ferâğ edüp yerine mezkûr Mahmud bin Mustafa 
mahall olduğu ağalarının memhûr tezkiresi mûcebince arz olundukda vech-i 
mezkûr üzere buyuruldu.

Seydî b. Ahmed, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Bekir b. Derviş, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Neferen 2

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla nevâhî-i Manisa mukāta‘asın 
iltizâm eyleyen Ca‘fer’in zimmetine deyn lâzım gelüp şart eylediği on bir akça 
mevâcibden birer akçası mezbûrân Seydî ve Bekir’e sekbân olmak ricâsına ken-
dinin deyni içün on iki bin dört yüz akçasın kendi mâllarından edâ eylediklerin 
bildirüp inâyet ricâ eylemeğin sene 999 Rebî‘u’l-evvelisinin yirmi dokuzunda 
serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın 
kayd olundu.

Abdülvahhab b. Memi, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Hasan b. Turmuş, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Neferen 2

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla nehr-i Selman ve Uşak-pınarı 
mukāta‘ası mültezimleri Hızır ve Veli’nin şerîki olan Hacı Hüseyin zimmet-
lerinde deyn kalup mezkûrların deynleri içün kendi mâllarından dokuz bin 
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akçasın edâ eyleyen mezbûrân Abdülvahhab ve Hasan mezkûrûn mültezim-
lerin meşrûtları olan yirmi akça mevâcibden birer akçasıyla sekbân olmak 
ricâ eyledikleri sene 999 Rebî‘u’l-evvelisi’nin yirmi dokuzunda arz ve fermân 
olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

Ömer b. Temür, fî yevm 1, cebeî-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Seferihisâr ve ipsiliburnı mukāta‘aların yevmî yirmi yedi akça mevâcib ve 
ba‘zı şurût u kuyûd ile tevârîh-i muhtelife ile iltizâm eyleyen Sefer ve Hasan’ın 
ber-vech-i kefâlet kābız-ı mâlı olan Sevindik gelüp şart-ı iltizâmlarında Ali Ça-
vuş’a ta‘yîn olunan çavuşluk ve beş akça mevâcibden bir akçası deynleri içün 
kendi mâlından altı bin beş yüz akçasın edâ eyleyen mezbûr Ömer’e cebecilik 
ricâ eylediği sene 999 Rebî‘u’l-evvelinin yirmi dokuzunda arz ve fermân olun-
duğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

(s. 51) [s. 60]

[Yev]mü’l-ahad, fî 2 şehr-i Rebî‘u’l-âhir, sene 999

Turmuş b. Yunus, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Ali b. Hacı Veli, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Neferen 2

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla nevâhî-i Manisa mukāta‘asın 
iltizâm eyleyen Ca‘fer’in zimmetinde küllî bâkīsi olup meşrûtu olan on bir akça 
mevâcibden iki akçası mezkûrun deyni içün on üç bin akçasın edâ eyleyen 
mezbûrân Turmuş ve Ali birer akçasıyla sekbân olmasın ricâ eylediği sene 
999 Rebî‘u’l-evvelisinin yirmi dokuzunda arz ve fermân olunduğuna mümzâ 
tezkire vârid olmağın kayd olundu.

Ahmed b. Ömer, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla nehr-i Selman ve Uşak-pınarı 
mukāta‘aların iltizâm eyleyen Hızır ve Veli’nin şerîki Hacı Hüseyin gelüp şart-ı 
iltizâmları üzere ta‘yîn olunan yirmi akça mevâcibden bir akçası deynleri içün 
kendi mâlından beş bin akçasın edâ eyleyen merkūm Ahmed’e sekbân olmak 
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ricâ eyledikleri sene 999 Rebî‘u’l-evvelisinin yirmi dokuzunda serîr-i sa‘âdete 
arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 15 şehr-i Rebî‘u’l-âhir, sene 999, rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn

Ali, kethudâ-i Âhûr-ı Küçük, fî yevm 15, [tera]kk[ī]1, kethudâ-ı âhûr-ı hâs-
sa-şüd, bâ-terakkī, be-cây-ı Pervane kethudâ, el-müteveffâ

Mehmed, rahtvân-ı hâssa, fî yevm 2, [tera]kk[ī] 1, kethudâ-i küçük-şüd, bâ-te-
rakkī, be-cây-ı merkūm Ali kethudâ

Yusuf, rahtvân-ı küçük, fî yevm 7, [tera]kk[ī] 1, rahtvân-ı hâssa-şüd, bâ-terakkī, 
be-cây-ı Mehmed el-mezbûr

Mehmed b. Abdullah, kürsîdâr, fî yevm 10, [tera]kk[ī] 1, rahtvân-ı küçük-şüd, 
bâ-terakkī, be-cây-ı Yusuf  el-mezbûr

Ahmed, ser-oda, fî yevm 7, [tera]kk[ī] 1, kürsîdâr-şüd, bâ-terakkī, be-cây-ı 
Mehmed el-mezbûr

Kılıç b. Abdullah, fî yevm 7, [tera]kk[ī] 1, ser-oda-şüd, bâ-terakkī, be-cây-ı 
Ahmed el-mezbûr

Neferen 6

Yevmî on altı akça ulûfe ile hâssa âhûr kethudâsı olan Pervane fevt olmağın 
yerine Küçük Âhûr kethudâsı mezkûr Ali bir akça terakkī ile kethudâ-i hâssa ve 
anun yerine bir akça terakkī ile rahtvân-ı hâssa Mehmed, kethudâ-i küçük ve 
anun yerine bir akça terakkī ile rahtvân-ı küçük Yusuf, rahtvân-ı hâssa ve anun 
yerine bir akça terakkī ile Mehmed kürsîdâr, rahtvân-ı küçük ve anun yerine 
bir akça terakkī ile ser-oda Ahmed kürsîdâr ve anun yerine bir akça terakkī ile 
Kılıç b. Abdullah ser-oda olmak buyuruldu.

Ahmed b. Abdullah, fî yevm 3, bevvâb-şüd ibtidâ; tâbi‘-i Ali Çavuş, kethudâ-i 
merdüm-i düstûr-ı mükerrem Üveys Paşa

Düstûr-ı mükerrem izzetlü Üveys paşa hazretlerinin kapu kethudâları olan Ali 
Çavuş’un emekdâr âdemlerinden merkūm Ahmed hakkında mezîd-inâyet-i 
pâdişâhî müte‘allık olup ibtidâdan üç akça ulûfe ile bevvâb olmak fermân 
olunduğuna memhûr tezkire vârid olmağın kayd olundu.
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Mahmud b. Hüseyin, fî yevm 1, şâkird-i postî-şüd ibtidâ, be-cây-ı İsa b. Ab-
dullah, el-fâriğ

Bir akça ulûfe ile kürkcü şâkirdi olan İsa ihtiyâriyle gediğinden ferâğ edüp ve 
mezkûr Mahmud b. Hüseyin mahall ve emekdâr olmağın yerine bir akça ile 
kürkcü şâkirdi olmak buyuruldu.

Haydar Abdullah, fî yevm 1, [tera]kk[ī] 2, sarrâc-ı hâssa-şüd, bâ-terakkī, 
an-mahlûl-i Süleyman b. Ali, el-müteveffâ, an-sarrâ[c-ı] hâ[ssa]

Hâssa sarrâclardan altı akça ulûfesi olan Sü[leym]an fevt olup bir akça ulûfe 
ile sarrâc şâkirdi olan merkūm Haydar mahall-i inâyet olmağın müteveffâ-yı 
mezbûr mahlûlünden iki akça terakkī ile anun yerine hâssa sarrâc olmak bu-
yuruldu.

Gurebâ zümresinden Mustafa b. Başmakcı ve cemâ‘at-i ulûfeciyândan Arslan 
nâm müfsidler Sekbân-başı Ca‘fer Ağa’nın gice ile odasın taşlayup şenâ‘at 
eyledikleri ecilden sefîne-i hâssa’a gönderilmek buyuruldu.

İsa b. Hacı Mehmed, fî yevm 4, bevvâb-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı hod

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla tahîn-hâne-i Fota mukāta‘asın 
mezkûr İsa şerîki Mahmud ile on akça mevâcib şartıyla iltizâm edüp mevâcib-i 
mezbûreden dört akçasıyla merkūm İsa kapıcı olmak şart ve ricâ eylediği sene 
996 Zilhiccesinin yirmi dokuzunda arz ve fermân olunup ve tahvîlleri âhar 
olup zimmetlerine lâzım gelen deynleri içün şart olunan on akça mevâcibleri 
işbu sene 999 Rebî‘u’l-evveli gāyetine gelince müstahıkk oldukları ulûfeleri 
deynlerine mahsûb olup ve kapıcılığı kaydı içün mümzâ tezkire vârid olmağın 
kayd olundu.

(s. 52) [s. 133]

[Yev]mü’l-İsneyn fî 17 mâh-ı m[ezbûr].

Ahmed bin Osman, fî yevm 4.

An-ebnâ-i sipâhîyân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.
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Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Birgi ve tevâbi‘i mukāta‘asın 
on dört akça mevâcib şartıyla iltizâm eyleyüp zimmetine deyni lâzım gelen ulû-
feciyân zümresinden Ahmed’in mevâcib-i mezbûreden dört akçasıyla meşrûtu 
olan sipâhî oğlanlığı kendi mâlından mezkûrun deyni içün on sekiz bin akçasın 
edâ eyleyen mezbûr Ahmed bin Osman’a tevcîh buyurulmak ricâ eylediği sene 
999 Rebî‘u’l-âhiri[nin] on yedinci günü arz ve fermân olunduğuna mümzâ 
tezkire vârid olmağın bu mahalle kayd ve tahrîr ve terkīm olundu.

[Yev]m 5 Cumâde’l-ûlâ.

Güzelhisar kazâsında eşkıyâ zümresinden Süleyman bin Ömer nâm şakīlerin 
üzerilerine şer‘le sâbit olan fesâd u şenâ‘atleri sûret-i sicilleri ile serîr-i sa‘âdete 
arz olunup sefîne-i hâssaya gönderilmek fermân olunduğuna memhûr tezkire 
vârid olduğu ecilden Sakız sancağı beğine hükm-i şerîf  yazıldı.

[Yev]mü’s-Sebt fî 29 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene 999, rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn.

Abdülkerim, fî yevm 1.

Araba-keş-i hastagân-şüd, be-cây-ı Hüseyin araba-keş ki terk-i hıdmet-kerde.

Abdüllatif, fî yevm 1.

Anbârî-i hâssa-şüd, an-mahlûl-i nân ve gûşt-i Hüseyin, araba-keş ki terk-i hıd-
met-kerde el-mezbûr

Yevmî bir akça ulûfe ve bir pâre et ve bir çift ekmek ile hastalar arabacısı olan 
Hüseyin terk-i hıdmet edüp ve diyâr-ı Yemen’e gidüp gedüğü mahlûl olmağın 
ve Şifâhâne arabasına hıdmet eyleyen emekdârlardan mezbûr Abdülkerim bir 
akça ulûfe ile mezkûrun yerine araba-keş olup ve mezkûr Hüseyin’in eti ekme-
ği mukābelesinde bir akça ile merkūm Abdüllatif  anbârcı olmak buyuruldu.

Mehmed bin Nurullah, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Nefs-i Demürci mukāta‘asın 
iltizâm edüp zimmetine deyn lâzım gelen Mehmed meşrûtu olan bir akça ulûfe 
ile sekbânlık gedüğü kendi mâlından beş bin akça deyni edâ eyleyen merkūm 
Mehmed’e tevcîh olunmak ricâ eylediği sene 999 Rebî‘u’l-âhirinin yirmi se-
kizinde serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid 
olmağın kayd olundu.
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Süleyman, cellâd, fî yevm 2, [terak]k[ī]. 1.

Terakkī-şüd.

Mezbûr cellâd Süleyman’ın ulûfesi şey’-i kalîl ve hıdmeti menfûr ve sakıl olup 
intizâm-ı hâli içün bir akça terakkī ricâsına arz olundukda buyuruldu.

Veli Geyvî, fî yevm 2.

Sarrâc-ı hâssa-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Tevârîh-i muhtelife ile Seferihisar ve İpsiliburnu ve A‘malar mukāta‘asın yirmi 
yedi akça mevâcib ve ba‘zı şurût ile iltizâm eyleyen Sefer ve şürekâsının zim-
metlerine deyn lâzım gelüp kābız-ı mâlları olan Sevindik şart-ı iltizâmları üzere 
Ali Çavuş’a ta‘yîn olunan çavuşluk ve beş akça mevâcibden iki akçası mezkûr-
ların deynleri içün kendi mâlından on üç bin akçasın edâ eyleyen merkūm Veli 
sarrâc-ı hâssa zümresine ilhâk ricâ eylediği sene 999 Rebî‘u’l-ûlâsının yirmi 
dokuzunda arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd 
olundu.

[Yev]mü’l-Erba‘â fî 3 şehr-i Cumâde’l-ûlâ.

Pîrî bin Mahmud, fî yevm 1.

Cebe-i hâssa-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Birgi ve tevâbi‘i mukāta‘asın 
iltizâm eyleyen ulûfeciyân zümresinden Ahmed’in zimmetine deyn lâzım ge-
lüp tahvîl âhirinde dilediği kimesnelere şart eylediği mevâcibâtdan bir akçasın 
kendi mâlından beş bin yedi yüz akça deynini edâ eyleyen mezbûr Piri cebeci 
olmak ricâ eylediği sene 999 Rebî‘u’l-âhirinin yirmi sekizinde arz ve fermân 
olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

Şa‘ban Bali, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Perâkende-i Livâ-i Aydın ve 
tevâbi‘i mukāta‘asın iltizâm edüp zimmetlerine deyn lâzım gelen Mustafa ve 
Seydi Ali’nin şerîki olan Zekeriya kendüye meşrût olan üç akça sarrâclık akça-
sından bir akçası kendi mâlından mezbûrların deyni içün altı bin akçasın edâ 
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eyleyen mezbûr Şa‘ban sekbân olmak ricâ eylediği sene 999 Rebî‘u’l-âhirinin 
yirmi sekizinde arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd 
u terkīm olundu.

(s. 53) [s. 134]

[Yev]mü’l-Hamîs fî 4 mâh-ı Cumâde’l-ûlâ sene 999.

Hasan bin Ali, fî yevm 2.

Bevvâb-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Lazkıye Nezâreti’ne tâbi‘ Kıca 
ve Karacakaya ve bâd-ı hevâ-i Geren-öyük ve tevâbi‘i mukāta‘asın iltizâm 
eyleyen Halil ve şerîki Mustafa’nın zimmetlerine deyn lâzım gelüp meşrûtları 
olan iki akça ulûfe ile bir kapuculuk gedüğü deynleri içün kendi mâlından on 
beş bin akçasın edâ eyleyen mezbûr Hasan’a tevcîh olunmak ricâ eyledikleri 
sene 999 Rebî‘u’l-âhirinin yirmi sekizinci gününde arz ve fermân olunduğuna 
mümzâ tezkire vârid olmağın kayd u terkīm olundu.

İbrahim bin Pirce, fî yevm 8.

Çavuş-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı hod.

Mustafa, birâder-i mezbûr, fî yevm 4.

Sipâhî-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı mezbûr.

Neferen 2.

Marmara ve çeltük-i nehr-i Perin mukāta‘asın merkūm İbrahim yevmî on 
dört akça mevâcib şartıyla ki, mevâcib-i mezbûreden sekiz akçasıyla kendüye 
çavuşluk ve dört akçasıyla birâderi mezbûr Mustafa’ya sipâhîlik ricâ edüp sene 
994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm ve kabûl eylediği sene 997 
Rebî‘u’l-âhirinin ikisinde serîr-i sa‘âdete arz ve fermân olunduğuna mümzâ 
tezkire îrâd eylemeğin bu mahalle kayd olundu.

[Yev]mü’s-selâsâ fî 9 mâh-ı mezbûr.

An-cemâ‘at-i ulûfeciyân
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Ahmed bin Ramazan, fî yevm 5, [tera]kk[ī]4.

Çavuş-şüd, bâ-terakkī, bâ-iltizâm-ı hod.

Ulûfeciyân zümresinden mezbûr Ahmed Birgi ve tevâbi‘i mukāta‘asın sene 
994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm edüp on dört akça mevâcib 
şart edüp tahvîli âhir oldukda küllî kesr etmeğin on akçası kendinün deynin 
edâ edenlere verilüp dört akçası dahi kendüye ber-vech-i terakkī tevcîh olunup 
ve çavuş olup yerine durmak ricâ eylemeğin sene 999 Rebî‘u’l-âhirinin yirmi 
dokuzunda serîr-i sa‘âdete arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire îrâd ey-
lemeğin bu mahalle kayd olundu.

[Yev]mü’l-İsneyn fî 15 mâh-ı mezbûr.

Muharrem bin Şa‘ban, fî yevm 4.

Çavuş-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı hod.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Turudlu ve tevâbi‘i mukāta‘asın 
iltizâm eyleyen mezbûr Muharrem dört akça ulûfe ile çavuş olmak şart edüp ve sâir 
şürekâsı Halid ve Mustafa ve Hasan nâm kimesneler ile ba‘zı dahi şurût u kuyûd ile 
yirmi üç akça mevâcib şart eyledikleri sene 997 Ramazânı gurresinde serîr-i sa‘âde-
te arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd u terkīm olundu.

[Yev]mü’s-Sebt fî 20 mâh-ı mezbûr.

An-cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyân.

Mehmed Hâfız, fî yevm.

Zevvâk-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Sipâhî oğlanları zümresinden mezbûr Hâfız Mehmed mahrûsa-i Mısır’dan 
gelen zehâyire hıdmet edüp emekdâr olmağın hatt-ı hümâyûn ile ulûfesiyle 
çaşnigîr olmak buyuruldu

Ahmed bin Abdullah, fî yevm 3.

Bevvâb-şüd, ibtidâ.

Merkūm Ahmed emekdâr olup mahall-i inâyet olunduğu ecilden mezîd-i âtı-
fetden hatt-ı hümâyûn sudûr edüp ibtidâdan yevmî üç akça ulûfe ile bevvâb 
olmak buyuruldu.
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[Yev]mü’l-Ahad fî 5 mâh-ı Cumâde’l-âhire sene minhu.

Rasül bin Mehmed, fî yevm 4.

Çavuş-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı hod.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Turudlu ve tevâbi‘i mukāta‘a-
sın mezbûr Resul dört akça ulûfe ile çavuş olmak üzere şürekâsı Halid ve Meh-
med ve Mustafa ve Hasan ile dahi ba‘zı kuyûd ve şurût ile iltizâm eyledikleri 
sene 997 Ramazânının gurresinde serîr-i sa‘âdete arz ve fermân olunduğuna 
defterdâr tarafından mümzâ tezkire vârid olmağın bu mahalle kayd olundu.

(s. 54) [s. 135]

[Yev]mü’s-selâsâ fî 8 şehr-i Cumâde’l-âhire, rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn, nevruz 
muhâsebesi kırâat olundu

Murâd bin Bali, fî yevm 3.

Kazzâz-ı Istabl-ı âmire, ibtidâ-şüd, an-mahlûl-i Hacı Musa an-sarrâcân-ı hâssa.

Merkūm Murâd kazzâzlık feninde mâhir ve san‘atında kâmil ve envâ‘ına kādir 
olup Istabl-ı âmireye kazzâz lâzım olmağın yevmî beş akça ile hâssa sarrâc olan 
müteveffâ Hacı Musa mahlûlünden üç akça ile ibtidâdan âhur kazzâzı olmak 
bâbında serîr-i sa‘âdete arz olundukda buyuruldu.

Rıdvan bin Abdullah, fî yevm 1.

Şâkird-i sarrâcîn-i hâssa-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Rüstem bin Abdullah fâriğ.

Hâssa sarrâc şâkirdlerinden bir akça ulûfesi olan Rüstem bin Abdullah ih-
tiyârıyla gedüğünden ferâğ edüp ve mezbûr Rıdvan mahall olduğu mîrâhûr-ı 
kebîr Ahmed Ağa arz ve ricâ eylemeğin vech-i mezkûr üzere buyuruldu.

An-mehterân-ı hayme

Mehmed bin İbrahim, fî yevm 2.

Ser-oda-şüd, be-cây-ı Yusuf  ser-oda fâriğ be-ihtiyâr-ı hod.
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Hayme mehterlerine odabaşı olan Yusuf  ihtiyârıyla gedüğünden ferâğ edüp 
ve mehterlerden mezbûr Mehmed emekdâr mahall olmağın mezkûrun yerine 
odabaşı olmak buyuruldu.

Sarrâclardan Hamza Bosna hâcc-ı şerîfe izn-i hümâyûn ricâ eylediği arz olun-
dukda buyuruldu.

Ahmed bin Evhad, fî yevm 1.

Tabbâh-ı mehterân-ı hayme-şüd, an-mahlûl-i Hasan, mehter-i hayme el-mü-
teveffâ.

Mehmed bin Abdullah, fî yevm 1.

Tabbâh-ı mehterân-ı hayme-şüd, an-mahlûl-i Hasan el-mezbûr.

Neferen 2.

Hayme mehterlerinden yevmî iki akça ulûfeye mutasarrıf  olan Hasan fevt 
olup emekdârlardan mezbûrân Ahmed ve Mehmed müteveffâ-yı merkūmun 
mahlûlünden birer akçasıyla mehter aşçısı olmak buyuruldu.

An-cemâ‘at-i tabbâhîn-i hâssa

Ahmed bin Ali, kebâbî, fî yevm 1.5, [tera]kk[ī] 0.5.

Halîfe-şüd, bâ-terakkī.

Hâssa tabbâhlardan mezbûr Ahmed üstâd kebâbçı olup ri‘âyete mahall olma-
ğın ulûfesine buçuk akça terakkī ile halîfe olmak buyuruldu.

Hızır bin Hüseyin, hâfız-ı âhur, fî yevm 2.

Sarrâc-ı hâssa-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Yevmî iki akça ulûfe ile âhur bekçisi olan merkūm Hızır emekdâr, mahall-i 
inâyet olmağın ulûfesiyle hâssa sarrâc olmak ricâsın mîrâhûr-ı kebîr Ahmed 
Ağa i’lâm eylediği serîr-i sa‘âdete arz olundukda buyuruldu.

Abdülcelil, fî yevm 2.

Ser-bölük-i sekbânân-şüd, be-cây-ı Hızır bin Turgud el-müteveffâ.
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Sâbıkā kapucubaşı olan Ali Ağa livâ-i Menteşe’ye suhte eşkıyâsına gönderil-
dikde bile koşulan sekbân tâifesiyle zindegânî edemeyüp nev‘an garaz etmekle, 
re‘âyâya te‘addî etdiler deyü arz edüp on dört nefer sekbânın dirliği kat‘ olun-
dukda mezbûr Abdulcelil bölükbaşıları olmağın mezbûrun dahi gedüğü âhara 
verilüp lâkin arâzî-i mukaddesede hayli müddet eğlenüp gerü inâyet ümîdine 
gelüp olbâbda bî-günâh olduğu arz olunmasın taleb edüp ve hadd-i zâtında 
yarar umûr-dîde ve kâr-âzmûdelerden olmağın serîr-i sa‘âdete arz olundukda 
sekbânlardan fevt olan Hızır yerine iki akça ulûfe ile sekbân olmak buyuruldu.

Tahrîr olundu.

Güzelcehisar kadısı mektûb gönderüp sâbıkā Menemen kazâsında cem‘ olan 
eşkıyâ-yı A’râb Mîrâhûr Ahmed Ağa mübâşeretiyle teftîş olundukda mücrim 
nâmına Mercan ve Mehmed nâm Arablar sefîne-i hâssaya Sığla beğine gönde-
rilüp lâkin mezkûrların günâhı yokdur, âhar mücrim yerine sehven gönderilmiş 
deyü ıtlâk olunmasın ricâ eylemeğin ıtlâk olunmaları içün Sığla beğine hükm-i 
şerîf  buyuruldu.

An-cemâ‘at-i sekbânân

Mehmed bin Mustafa, fî yevm 2.

Mukarrer-şüd, be-cây-ı hod.

Âsitâne-i sa‘âdetden bile gelüp marîz olmağla İstanbul’a varup üç yıldan müte-
câviz kalup hıdmetine gelmeğe iktidârı olmaduğuna İstanbul kadısı tarafından 
mektûb îrâd edüp gedüğün taleb eylemeğin mukābele defteri yoklandukda 
gedüğü Ali nâm kimesneye verilmiş bulunup lâkin lala-yı sâbık Mustafa Paşa 
bilâ-arz fuzûlî kayd etdirmişdir deyü mukābeleci haber vermeğin zulm olduğu 
mukarrer olduğu ecilden vukū‘u üzere serîr-i sa‘âdete arz olundukda gerü üs-
lûb-ı sâbık üzere gedüğü mukarrer olmak buyuruldu

(s. 55) [s. 136]

An-cemâ‘at-i sarrâcîn-i hâssa

Ahmed bin Mahmud, terakkī 3.

Çavuş-şüd, bâ-terakkī.
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Mezbûr sarrâc Ahmed rûznâmçeî Mustafa Çelebi’nin karındaşı olup nevrûz 
muhâsebesi kırâat olundukda mu‘tâd-ı kadîm üzere üç akça terakkī inâyet bu-
yurulup mezkûrun terakkīsı birâderi mezbûr Ahmed’e olmak üzere çavuşluk 
ricâ eylediği sene-i mezbûre Cumâde’l-âhiresinin sekizinci günü serîr-i sa‘âdete 
arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olduğu ecilden vech-i mezkûr 
üzere kayd olundu.

Ahmed bin Mehmed, fî yevm 5.

Kâtib-i ahkâm-ı mâliye-şüd, ibtidâ.

Mâliye cânibinde ahkâm kâtibi sâbıkā iki olup biri divi[t]dâr olmağla yeri 
mahlûl kalup ve mezkûr Ahmed emekdâr ve mahaldir deyü defterdâr tarafın-
dan serîr-i sa‘âdete arz olunup yevmî beş akça ulûfe ile ibtidâdan mâliye kâtibi 
olmak fermân olunduğuna mümzâ tezkire îrâd eylemeğin vech-i meşrûh üzere 
kayd olundu.

Hüseyin bin Abdullah, kâtib-i mâliye, terakkī 1.

Terakkī-şüd.

Mâliye kâtibi olan merkūm Hüseyin hızâne-i âmireye alınan ve sarf  olunan 
kumaşları yazup mukābelesinde âyidesi yokdur deyü terakkī ricâsına defterdâr 
tarafından serîr-i sa‘âdete arz olunup bir akça terakkī fermân olunduğuna 
mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’s-selâsâ fî 15 şehr-i Cumâde’l-âhire sene 999.

Cemâ‘at-i Arslancıyân

Şeyh Kasım, fî yevm 3, re’is-i mezbûrîn.

Mustafa, fî yevm 1.

Süleyman bin İsmail, fî yevm 1.

Mehmed bin Ali, fî yevm 1.

Ali bin Hızır, fî yevm 1.

Neferen 5.

Mezkûr Acem Şeyh Kasım üç akça ulûfe ile arslancıbaşı olup ve mezkûrûn 
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Mustafa ve Süleyman ve Mehmed ve Ali yevmî birer akça ulûfe ile şâkird olup 
arslanların hıdmetinde olmak buyuruldu.

[Yev]mü’s-Sebt fî 19 şehr-i Cumâde’l-âhire sene minhu.

Yusuf  nâm, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ.

Mehmed bin Abdullah, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ.

İbrahim bin Abdullah, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ.

Neferen 3.

Hâssa arabacılardan yevmî üç akça ulûfeye mutasarrıf  olan Hüseyin fevt olup 
ve mezbûrlar emekdâr olup mahall-i inâyet oldukları ecilden mezkûr mütevef-
fânın mahlûlünden birer akçasıyla ibtidâdan sekbân olmak fermân olunduğu-
na memhûr temessük vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’l-Cum‘a fî 3 şehr-i Recebü’l-mürecceb sene minhu.

Çaşnigîrlerden Mehmed hâcc-ı şerîfe izn-i hümâyûn taleb edüp serîr-i sa‘âdete 
arz olunup fermân olunduğuna tezkire vârid olmağın kayd u terkīm olundu.

Yusuf, fî yevm 1.

Şâkird-i sarrâc-ı hâssa-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Mehmed bin Hasan el-fâriğ.

Bir akça ulûfe ile hâssa sarrâc şâkirdi olan Mehmed ihtiyârıyla gedüğünden 
ferâğ edüp ve mezkûr Yusuf  mahaldir deyü Mîrâhûr-i Kebîr i‘lâm eylediği 
serîr-i sa‘âdete arz olundukda buyuruldu.

[Yev]mü’s-Sebt fî 4 şehr-i Receb el-mezbûr, rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn.

Südde-i sa‘âdetleri çavuşlarından Piri Çavuş’a ve ebnâ-i sipâhîyân zümresin-
den Kalender’e bu sene-i şerîfede hâcc-ı şerîfe izn-i hümâyûn buyuruldu.

Ali bin Piri, fî yevm 1.

Şâkird-i arabacıyân-ı hâssa-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Pir Ahmed el-müteveffâ.

Bir akça ile hâssa arabacı şâkirdi olan Pir Ahmed fevt olup gedüğü mahlûl 
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olduğu ve mezkûr Ali anun yerine mahall olduğun mîrâhûr-ı küçük i‘lâm eyle-
diği serîr-i sa‘âdete arz olundukda bir akça ile mezkûrun yerine arabacı şâkirdi 
olmak buyuruldu.

Durmuş bin Yusuf, fî yevm 2.

Araba[i]-i gâv-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Ali el-müteveffâ.

Öküz arabacılarından iki akça ulûfesi olan Ali fevt olup ve mezkûr Durmuş 
mahaldir deyü mîrâhûr-ı küçük i‘lâm eylediği serîr-i sa‘âdete arz olundukda 
buyuruldu.

(s. 56) [s. 137] 

An-cemâ‘at-i Sekbânân

Rıdvan bin Abdullah, fî yevm 2.

Bevvâb-şüd, bâ-ulûfe-i hod, bâ-şefâ‘at-i Vâlide Sultân.

Âsitâne-i sa‘âdetlerinden bile gelen sekbânlardan mezbûr Rıdvan kapuculuk 
ricâsına Vâlide Sultân hazretlerinden şefâ‘at-nâme-i hümâyûn îrâd eylemeğin 
ulûfesiyle bevvâb olmak fermân olundu.

Mehmed bin Abdullah Çavuş, fî yevm 5.

Çavuş-şüd, ibtidâ, be-cây-ı peder-i hod ki ferâgat-kerde be-ihtiyâr-ı hîş.

Yevmî yedi akça ulûfe ile çavuş olan Abdullah Çavuş ulûfesinin iki akçası hazî-
neye kalup ve beş akçası ile oğlu mezkûr Mehmed yerine çavuş olmak üzere 
hüsn-i ihtiyârıyla gedüğünden ferâğ eylemeğin arz olundukda vech-i mezkûr 
üzere buyuruldu.

Mevlânâ Mustafa, reîsü’l-etıbbâ, fî yevm 35, [tera]kk[ī]5.

Terakkī-şüd.

Reîsü’l-etıbbâ olan müşârünileyh mevlânâ Mustafa fenninde fâyık tabîb-i 
hâzık, ri‘âyete lâyık ve âtıfete müstahıkk olmağın ulûfesine beş akça terakkī 
buyuruldu.
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Emrullah Çavuş, zümre-i silâhdârân, fî yevm [eksik].

Çavuş-ı Dîvân-ı Hümâyûn-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Silâhdâr cemâ‘atinin bölük çavuşu olan mezkûr Emrullah dört beş yıldan berü 
hıdmet-i mezbûrede emekdâr olup bu makūle hıdmeti sebkat eyleyen bölük 
çavuşları Dîvân-ı Hümâyûn çavuşu olmak kānûn olmağın ulûfesiyle Dîvân-ı 
Hümâyûn çavuşu olmak buyuruldu.

Karaburun kazâsından Ali bin Musa nâm şakī fesâd u şenâ‘at eylediği şer‘le 
sâbit olup arz olunmağın sefîneye buyurulup Sığla beğine hükm-i şerîf  yazıldı.

Ebnâ-i sipâhîyân zümresinden Rıdvan şenâ‘at etmeğin sefîneye fermân olunup 
Sığla beğine gönderildi.

Adala kazâsında karye-i Hızır’da sâkin Carullah nâm kimesnenin Yunus nâm 
Arabı kadîmî eşkıyâdan ve ehl-i fesâd olup ekseriyâ Arabları şekā kasdına yanı-
na cem‘ etmek âdeti olduğu şer‘le sâbit ve sicill olduğu arz olunmağın sefîneye 
fermân olunup Sığla beğine hükm-i şerîf  yazıldı.

[Yev]mü’l-ahad fî 5 şehr-i Receb el-mezbûr sene minhu.

Bali bin Veli, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Nefs-i Demürci mukāta‘asın 
iltizâm eyleyen Mehmed Çavuş’un zimmetine deyn lâzım gelüp meşrûtu olan 
on iki akça mevâcibden bir akçası ile deyninden altı bin iki yüz akçasın edâ 
eyleyen merkūm Bali’ye sekbânlık tevcîh olunmak ricâ eylediği sene 999 Rece-
binin ikinci gününde serîr-i sa‘âdete arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire 
vârid olmağın ru’ûsa kayd olundu.

[Yev]mü’l-erbi‘â fî 8 şehr-i Receb el-mezbûr.

An-cemâ‘at-i çavuşân

Mehmed bin Yusuf, terakkī 3.
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Terakkī-şüd, fî def‘ateyn, ber-vech-i iltizâm-ı hod.

Mezbûr Mehmed Çavuş Marmara ve Nehr-i Perin mukāta‘asının havâleliği 
ve kitâbetin ulûfesine iki akça terakkī olmak şartıyla sene 994 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla iltizâm eylediği sene-i mezbûre Zilhiccesinin yirmi doku-
zunda arz ve fermân olunup ba‘dehû def‘a-i sâniyede mukāta‘a-i mezbûreyi 
Mustafa ve Şahbende ve Teke İbrahim nâm mültezimler uhdelerinde iken ça-
vuş-ı merkūm altmış bin akça ziyâde edüp mukābelesinde iki akça terakkī şart 
etmişken mezkûrûn mültezimler ziyâdesin kabûl edüp çavuş-ı mezbûrun bir 
akça terakkīsi üzerinde bâkī kalmak şart eyledikleri sene 997 Rebî‘u’l-âhirinin 
ikinci gününde serîr-i sa‘âdete arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid 
olmağın işbu mahalle kayd u terkīm olundu.

An-cemâ‘at-i Bostâniyân

Ferhad bin Abdullah, fî yevm 7.

Sipâhî-şüd, el-vâki‘ fî gurre-i Receb sene 999, bâ-hatt-ı hümâyûn.

Bostancılardan mezbûr Ferhad bin Abdullah hakkında inâyet-i pâdişâhî mü-
te‘allık olup yevmî yedi akça ulûfe ile ebnâ-i sipâhîyân zümresine ilhâk fermân 
olunduğuna gurre-i Receb târîhiyle memhûr tezkire îrâd eylemeğin bu mahal-
le kayd olundu.

(s. 57) [s. 138]

[Yev]mü’s-Sebt fî 11 şehr-i Recebü’l-mürecceb sene 999.

Kazâ-i Cum‘a mahkemesinde nâibü’ş-şer‘ olan mevlânâ Ali bin Üveys mektûb 
gönderüp kazâ-i İzmir’e tâbi‘ Çağış nâm karyeden Resul Fakih kendi hâlinde, 
sâlih ve mütedeyyin kimesne idüğüne cemm-i gafîr müslimânlar şehâdet edüp 
mezkûr Resul livâ-i Saruhan’da Emrudlu nâm karyede hemşîresi evine gider-
ken Karabel derbendçileri ehl-i fesâd suhte zann etmekle dutup Nif  kadısı 
huzûruna iletüp suhte deyü sicill etdirmekle sefîneye gönderilmiş bî-günâhdır 
deyü inâyet ricâ eylemeğin sefîneden ıtlâkı fermân olunup vech-i mezkûr üzere 
ıtlâk içün Sığla beğine hükm-i şerîf  tahrîr olundu.
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[Yev]mü’l-İsneyn fî 20 Receb el-mezbûr.

Mustafa bin Eynebeği fî yevm 2.

Bevvâb-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Tarhaniyat mukāta‘asın iltizâm 
eyleyüp zimmetine deyn lâzım gelen Mehmed’in ber-vech-i kefâle kābız-ı mâlı 
olan Hacı Veli gelüp şart-ı iltizâmı üzere Bekir nâm kimesneye ta‘yîn eyledikle-
ri yevmî üç akça ile kapuculuk gedüğü mezkûr Mustafa bin Eynebeği’ye tevcîh 
olunmasın ricâ eylediği sene 998 Ramazânının yirmi ikisinde serîr-i sa‘âdete 
arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’l-erbi‘â fî 22 Receb el-mezbûr.

Bekir nâm, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Yörükân-ı Demürci mukāta‘a-
sın iltizâm eyleyen Ferruh’un zimmetine deyn lâzım gelüp şartı üzere ta‘yîn 
olunan on iki akça mevâcibden bir akçası altı bin akça deynin edâ eyleyen 
mezbûr Bekir’e sekbân olmak üzere tevcîh olunmasın ricâ eylediği sene 999 
Recebinin ikisinde arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire gelmeğin kayd 
olundu.

[Yev]mü’s-selâsâ fî 28 Receb el-mezbûr.

Mehdi bin Ca‘fer, fî yevm 5.

Çavuş-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Arslan bin Durmuş, fî yevm 4.

Çavuş-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Ali bin Veli, fî yevm 1.

Şâkird-i sarrâc, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Mahmud bin Mustafa, fî yevm 2.

Bevvâb-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Mehmed bin Ahmed, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.
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Memi bin Abdullah, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Yasef  veled-i Salamon, fî yevm 4.

Tâcir-i hâssa-şüd.

An-cemâ‘at-i müteferrika

Hacı Mustafa bin İlyas, [tera]kk[ī]1.

Terakkī-şüd, bâ-iltizâm-ı âhar.

An-tâcirân-ı hâssa

Yasef  veled-i Mayer [tera]kk[ī]2.

Terakkī-şüd, bâ-iltizâm-ı âhar.

Şâkird-i tabîb-i hâssa

Musa veled-i Salamon, [tera]kk[ī]2.

Terakkī-şüd, bâ-iltizâm-ı âhar.

An-şâkirdân-ı sarrâcîn-i hâssa

Mastafa, [tera]kk[ī]1.

Sarrâc-ı hâssa-şüd, bâ-terakkī, bâ-iltizâm-ı âhar.

An-cemâ‘at-i sekbânân

Halil bin İbrahim, [tera]kk[ī]1.
Sarrâc-ı hâssa-şüd, bâ-terakkī, bâ-

iltizâm-ı âhar.

Nasuh, [tera]kk[ī]1, sarrâc-ı hâssa-
şüd, bâ-terakkī, bâ-iltizâm-ı âhar.

Neferen 13.

İşbu sene 999 Recebinin üçünde vâkı‘ Abrilin on yedisinden üç yıla Gümrük-i 
Foça-i Atîk ve Cedîd ve tevâbi‘i mukāta‘âtın iltizâm eyleyen David ve diğer 
David nâm Yahudîlerin şart-ı iltizâmları üzere ta‘yîn olunan yevmî yirmi altı 
akça mevâcibden mezkûrların her birine ta‘yîn ve kayd olunduğu üslûb üzere 
dirlikleri ve terakkīleri ve âhar bölüğe tebdîl olunmaları ricâları üzere yine 
sene-i mezbûre Recebinin yirmi yedinci gününde defterdâr tarafından serîr-i 
sa‘âdete arz olunup fermân olunduğuna vech-i meşrûh üzere mümzâ tezkire 
vârid olduğu ecilden aynıyla kayd olundu.
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Arab dimekle ma‘rûf  olan şakī kazâ-ı [ ] sâkin [ ] Cemile nâm hâtûnuna 
fi‘l-i şenî‘ kasdına evine gerüp te‘addî eylediği şer‘le sâbit olmağın serîr-i sa‘â-
dete arz olundukda sefîneye buyurulup Sığla beğine hükm-i şerîf  yazıldı.

[Yev]mü’s-Sebt fî 2 şehr-i Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 999, rûz-ı Dîvân-ı 
Hümâyûn.

An-cemâ‘at-i ulûfeciyân

Seyyid Fazlı, fî yevm 6.

Çavuş-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Ulûfeciyân zümresinden mezbûr Seyyid Fazlullah Manisa kazâsından munfa-
sıl olan mevlânâ Mehmed El-Hüseynî’nin mensûbâtından olup mahall-i inâ-
yet olmağın vech-i mezkûr üzere ulûfesiyle çavuş olmak ricâ eylediği Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs ve arz olundukda buyuruldu.

Osman bin Veli, fî yevm 2.

Araba[î]-i gâv-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Bekir bin Oruç, fâriğ.

Öküz arabacılarından iki akçaya mutasarrıf  Bekir ihtiyârıyla ferâğ edüp yerine 
mezkûr Osman bin Veli buyuruldu

Eymirşah nâm, fî yevm 2.

Araba[î]-i hâssa-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Süleyman bin Hüseyin, el-müteveffâ.

Hâssa arabacılardan iki akçaya mutasarrıf  Süleyman fevt olup gedüğü mahlûl 
olduğun ve mezkûr Eymirşah mahall olduğun mîrâhûr-ı küçük i‘lâm eylediği 
telhîs ve arz olundukda buyuruldu.

(s. 58) [s. 139]

[Yev]mü’s-selâsâ fî 5 şehr-i Şa‘banü’l-mezbûr sene 999.

Kazâ-i Nif  sâkinlerinden Kara oğlu Mustafa dimekle ma‘rûf  şerîrin envâ‘ şekā 
ve tezvîri şer‘le sübût bulduğu serîr-i sa‘âdete arz olundukda sefîneye fermân 
olunup Sığla beğine hükm-i şerîf  yazıldı.

626 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



An-cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyân

Halil nâm.

Kethudâ-i çakırcıyân-şüd, fî 8 Muharremü’l-harâm sene 998.

Ebnâ-i sipâhîyân zümresinden mezbûr halil sene 998 Muharreminin sekizinci 
gününde hatt-ı hümâyûn ile çakırcılar kethudâsı ta‘yîn buyurulduğuna mem-
hûr tezkire îrâd eylediği ecilden bu mahalle kayd u terkīm olundu.

[Yev]mü’l-İsneyn fî 12 Şa‘banü’l-mezbûr.

An-cemâ‘at-i Silâhdârân

Rıdvan, kâtib.
Sipâhî-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Hasan, Arnavud.
Sipâhî-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Veli bin Hamza.
Sipâhî-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Hüseyin bin Osman.
Sipâhî-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Hudaverdi nâm.
Sipâhî-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

İbrahim bin Hamza.
Sipâhî-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Ali, Tatar.
Sipâhî-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Süleyman bin Hamza.
Sipâhî-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Mustafa Mânend.
Sipâhî-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Mehmed nâm.
Sipâhî-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Neferen 10.

Silâhdâr bölüğünden sipâhî olanlar on neferdir.

An-cemâ‘at-i Ulûfeciyân

Ali, ulûfeci.
Silâhdâr-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Ali, Bulgar, Silâhdâr-şüd, bâ-ulûfe-i 
hod

Mehmed, cündî, Silâhdâr-şüd, bâ-
ulûfe-i hod

Hasan, berber, Silâhdâr-şüd, bâ-
ulûfe-i hod

Yusuf  bin Ramazan, Silâhdâr-şüd, 
bâ-ulûfe-i hod

Piyale bin Abdullah, Silâhdâr-şüd, 
bâ-ulûfe-i hod

Neferen 6.

Ulûfeciyân zümresinden silâhdâr bölüğüne ilhâk olunanlar altı neferdir.

Sâbıkā sipâhî oğlanlar ağası Ahmed Ağa’ya çavuşbaşılık fermân oldukda silâh-
dâr bölüğü ağası olan Mehmed Ağa sipâhî oğlanları ağası olup ve ulûfecibaşı 
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olan Ali Ağa silâhdârlar ağası olup bu makūle ağalar yukaru bölüklere tebdîl 
vâkı‘ oldukda bölüklerinden emekdâr olanlardan sekiz on nefer mikdârı kendi 
bölüklerine ilhâk olmak kānûn olmağın işbu mestûr olan on nefer silâhdâr-
lardan ulûfeleriyle ebnâ-i sipâhîyâna ilhâk olunup ve altı nefer ulûfeciyân 
zümresinden ulûfeleriyle silâhdâr bölüğüne ilhâk olunmak fermân olunmağın 
kayd u terkīm olundu.

[Yev]mü’l-Hamîs fî 15 şehr-i Şa‘banü’l-mezbûr.

Hasan bin Memice, fî yevm 4.

Çavuş-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı hod.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Turudlu ve tevâbi‘i mukāta‘a-
sın mezbûr Hasan Mustafa ve Resul ve Muharrem ve Halid nâm şürekâsıyla 
iltizâm edüp ibtidâdan kendi dört akça ulûfe ile çavuş olmak şart edüp ba‘zı 
kuyûd ile dahi iltizâm ve kabûl eyledikleri sene 997 Ramazânı gurresinde serîr-i 
sa‘âdete arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

Hacı Ali bin Hızır, fî yevm 6.

Müteferrika-şüd, ibtidâ, ber-vech-i iltizâm.

Halil bin Hacı Ali, fî yevm 5.

Çavuş-şüd, ibtidâ, ber-vech-i iltizâm.

İbrahim bin Hacı Ali, fî yevm 4.

Sipâhî-şüd, ibtidâ, ber-vech-i iltizâm.

Neferen 3.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Mande nâm-ı diğer Bu-
runâbâd mukāta‘asın mezbûr Halil iltizâm edüp ta‘yîn olunan on sekiz akça 
mevâcibden beş akçasıyla kendi çavuş ve babası mezkûr Hacı Ali müteferrika 
olup ve karındaşı mezkûr İbrahim dört akçasıyla ebnâ-i sipâhîyân zümresine 
ilhâk olunmak üzere şart ve ricâ eylüdüğü sene 997 Ramazânının yirmi ikinci 
gününde serîr-i sa‘âdete arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire îrâd eyle-
dikleri ecilden vech-i meşrûh üzere bu mahalle kayd u terkīm olundu.
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(s. 59) [s. 140]

An-cemâ‘at-i Gurebâ

Hasan, tazıî, fî yevm, terakkī 1.

Sipâhî-şüd, bâ-terakkī, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Akkeçilü mukāta‘asın on beş 
akça mevâcib ve ba‘zı şurût u kuyûd ile iltizâm eyleyen Hüseyin’in zimmetine 
deyn lâzım gelüp sipâhî oğlanlığı gedüğü ile Mustafa Çavuş’a şart eylediği bir 
akça terakkī kendi deyni içün yedi bin akçasın edâ eyleyen gurebâdan mezbûr 
Tazıcı Hasan’a tevcîh olunup sipâhî bölüğüne ilhâk olunmasın ricâ eylediği 
sene 998 Şevvâli’nin yirmi dördünde arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezki-
re vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’s-selâsâ fî 20 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene 999.

Ortapâre kazâsından Mehmed bin Hacı Mustafa nâm şakī kazâ-i mezbûra 
tâbi‘ Kuyucak nâm karyeden İsa nâm kimesnenin Selver nâm hâtûnuna fi‘l-i 
şenî‘ kasdına yapışup müslimânlar elinden halâs eyledikleri şer‘le sâbit olduğu 
sûret-i sicill mûcebince arz olundukda sefîneye fermân olunup Sığla beğine 
hükm-i şerîf  yazıldı.

[Yev]mü’l-erbi‘â fî 28 mâh-ı mezbûr.

Bekir bin Nesîmî nâm ehl-i fesâd hakkında Alaşehir kadısı arz gönderüp sefî-
ne-i hâssaya fermân olunmağın Sığla beğine hükm-i şerîf  tahrîr olundu.

[Yev]mü’l-Hamîs fî 5 şehr-i Ramazânü’l-mübârek sene 999.

Tarhala kazâsından Abdi nâm şakī fesâd u şenâ‘at üzere olup izâlesi lâzım 
idüğüne sicill-i şer‘î vârid olduğu serîr-i sa‘âdete arz olunup sefîne-i hâssaya 
fermân olunmağın Sığla sancağı beğine hükm-i şerîf  yazıldı.

An-cemâ‘at-i Silâhdârân

Mehmed, tuğdâr, fî yevm.

Çavuş-ı Dîvân-ı Hümâyûn-şüd, bâ-ulûfe-i hod.
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Silâhdârân zümresinden mezbûr Mehmed âsitâne-i sa‘âdetden tuğ çekegelüp 
emekdâr olup ri‘âyet olunmak kānûn olmağın ve mezbûr Mehmed yoldaşı 
tuğdâr Mahmud’dan mukaddem olduğu ecilden mezbûr ulûfesiyle Dîvân-ı 
Hümâyûn çavuşu olmak fermân olunduğuna memhûr tezkire vârid olmağın 
kayd olundu.

[Yev]mü’l-ahad fî 8 Ramazânü’l-mezbûr.

Sene 998 Cumâde’l-âhiresinin yirmi dördüncü gününde Manisa’da Nesli nâm 
hâtûnu cebren fısk meclisine getürenlerden Dimitri nâm zimmî emr-i şerîfle 
sefîne-i hâssaya Sığla beğine gönderilüp ba‘dehû ehl ü ıyâli afv-ı pâdişâhî ricâ 
edüp ruk‘a sunmağla cürmü afv buyurulup sefîneden ıtlâkı fermân olunduğuna 
lala paşa hattıyla tezkire vârid olduğu ecilden Sığla beğine mezkûr zimmînin 
ıtlâk içün hükm-i şerîf  yazıldı.

[Yev]mü’s-selâsâ fî 10 Ramazânü’l-mezbûr.

Nebi bin Hacı Beğ, fî yevm 2.

Mehter-i hayme-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Kasım el-müteveffâ, tâbi‘-i livâ-i Aydın.

Hayme mehterlerinden yevmî iki akça ulûfeye mutasarrıf  olan Kasım fevt 
olup gedüğü mahlûl olmağın ve mezkûr Nebi Aydın beği âdemlerinden olup 
mahall-i ri‘âyet olmağın müteveffâ-yı merkūm yerine yevmî iki akça ulûfe ile 
hayme mehteri olmak fermân olunduğuna memhûr tezkire vârid olmağın 
kayd olundu.

[Yev]mü’l-erbi‘â fî 11 mâh-ı Ramazan.

Hacı Selman bin Hacı Aydoğmuş, fî yevm 5.

Çavuş-şüd, ibtidâ.

Nefs-i Tire sâkinlerinden mezbûr Hacı Selman Istabl-ı âmireden amel-mânde 
olan on yedi re’s katırları doksan bin akçaya kabûl edüp mukābelesinde hızâne-i 
âmireden beş akça ulûfe ile Dîvân-ı Hümâyûn’ları çavuşluğu ricâ eylediği sene 
999 Ramazânının onuncu gününde serîr-i sa‘âdete arz ve fermân olunduğuna 
mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.
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Nif  kazâsından Karaoğlu Mustafa nâm mücrim sâbıkā cürmü hasebiyle sefî-
ne-i hâssaya konulmak içün Sığla beğine emr-i şerîfle gönder[ilmişdi]. Hâliyâ 
afv ricâ olunmağın merâhim-i pâdişâhîden sefîneden ıtlâk içün hükm-i şerîf  
buyuruldu.

[Yev]mü’l-Cum‘a fî 20 Ramazânü’l-mezbûr.

An-cemâ‘at-i Silâhdârân

Hasan, fî yevm.

Sipâhî-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Sâbıkā silâhdârlar ağası iken sipâhî oğlanları ağası olan Ahmed Ağa’nın bölük 
tebdîlinde silâhdârlardan on bir nefer kimesne sipâhî bölüğüne ilhâk olunup 
hâliyâ Mehmed Ağa dahi silâhdâr ağalığından sipâhî ağası oldukda on nefer 
kimesne silâhdârlardan sipâhî bölüğüne ilhâk olunup bir nefer nâkıs kalmağın 
ve mezkûr Hasan emekdâr olup mahall-i inâyet olduğu ecilden üslûb-ı sâbık 
üzere ulûfesiyle sipâhî bölüğüne ilhâk buyurulmağın on bir nefer olup kayd 
olundu.

(s. 60) [s. 141]

[Yev]mü’l-İsneyn fî gurre-i Şevvâlü’l-mükerrem sene 999.

An-cemâ‘at-i Ulûfeciyân

Ali bin Hacı Mehmed, fî yevm 4.
Silâhdâr-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Mustafa bin Şahbâlî, fî yevm 4.
Silâhdâr-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Neferen 2.

Sâbıkā ağalar yukaru bölüklere tebdîl vâkı‘ oldukda neferlerinden yukaru 
bölüklere ba‘zı sekizer ve ba‘zı onar nefer bile tebdîl olunmak kānûnları olup 
hâliyâ Ali Ağa ulûfecibaşı iken silâhdâr ağası olup bundan akdem altı nefer 
kimesne dahi bölüğünden silâhdâr bölüğüne ilhâk olmuş iken kānûnları üzere 
iki nefer işbu mezkûrlar dahi silâhdâr bölüğüne tebdîl ve ilhâk içün tezkire 
vârid olmağın kayd olundu. Sekiz nefer oldu.
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Gılmân-ı Enderûn’dan sâbıkā cürmleri zâhir olmağla itâb-ı hümâyûna maz-
har olanlardan işbu

Musli Arnavud, an-gurebâ, ibtidâ-şüd

Hüseyin Abdullah, an-gurebâ, ibtidâ-şüd

İki nefer kimesneler yevmî beşer akça ulûfe ile gurebâ zümresine ilhâk fermân 
olunduğuna memhûr tezkire vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’l-Hamîs fî 4 Şevvâl el-mezbûr.

Hasan bin Mehmed, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Marmara ve Nehr-i Perin 
mukāta‘asın Veli ve Hüseyin ve Yardım nâm kimesneler on altı akça mevâcib 
şartıyla iltizâm edüp mevâcib-i mezbûreden iki akçasıyla merkūm Hasan sek-
bân olmak şart ve ricâsına [arz] eyledikleri sene 998 Zilka‘desinin yirmisinde 
serîr-i sa‘âdetlerine arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın 
kayd u terkīm olunup tezkiresi verildi.

[Yev]mü’l-İsneyn fî 8 Şevvâl el-mezbûr.

Mehmed, fî yevm 7.

Sipâhî-şüd.

Hızâne-i âmirede miftâh oğlanı olan mezkûrun hakkında hatt-ı hümâyûn 
sudûr edüp yevmî yedi akça ulûfe ile sipâhî olmak fermân olunmağın vukū‘u 
üzere kayd u terkīm olundu.

An-cemâ‘at-i Silâhdârân

Hasan, fî yevm.

Kethudâ-şüd, be-cemâ‘at-i ulûfeciyân.

Ulûfeciyân zümresinin kethudâsı olmayup mezkûr silâhdâr Hasan kadîmî 
emekdâr olup kethudâlık uhdesinden gelür deyü ulûfecibaşı Mehmed Ağa ricâ 
eylediği telhîs ve arz olundukda buyuruldu.
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An-cemâ‘at-i Sekbânân

Ömer, matharaî-i Lala, fî yevm 2.5, terakkī 1.

Solak-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Sekbânlardan Lala Hazretlerinin matharacılığı hıdmetinde olan mezkûr Ömer 
emekdâr olup kānûn-ı kadîm üzere ri‘âyet ricâsına telhîs olunup serîr-i sa‘âdete 
arz olundukda hatt-ı hümâyûn ile ulûfesiyle solak olmak buyuruldu.

Sene-i mezbûre Saferinin yirmi yedisinde tekrâr terakkī ricâsına telhîs ve arz 
olundukda bir akça terakkī buyuruldu.

[Yev]mü’l-Ahad fî 28 Şevvâlü’l-mükerrem.

An-cemâ‘at-i çavuşân

Mustafa Çavuş, terakkī 1.
Terakkī-şüd.

Mehmed Çavuş, Arnavud, terakkī 1.
Terakkī-şüd.

Neferen 2.

Marmara kazâsında gurbet tâifesinden on nefer eşkıyâ ve ehl-i fesâd nâmıyla 
meşhûr olan hırsuzları mezkûrân Mustafa Çavuş ve Mehmed Çavuş hüsn-i 
tedbîr ve tedârük ile ele getürüp ve mâl-ı ganâyimden ellerinde bulunan eşyâ-
dan nesne ahz etmeyüp istikāmetle hıdmet edüp dilâverlik ve yoldaşlık eyledik-
leri ecilden ulûfelerine birer akça terakkī buyuruldu.

Şahincibaşı Ali Ağa’nın esbâbın sirka edüp firâr eyleyen Bali nâm şakī ve ken-
dinün kulu Gazanfer dutulup serîr-i sa‘âdete arz olundukda küreğe fermân 
olunmağın Sığla beğine hükm-i şerîf  tahrîr olundu.

Ahmed bin Bayram, fî yevm 1.

Şâkird-i kazzâz-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Murad el-müteveffâ.

Yevmî bir akça ulûfe ile kazzâz şâkirdi olan Murad fevt olup yerine mezkûr 
Ahmed mahall olmağın serîr-i sa‘âdete arz olundukda buyuruldu.

Fî 8 Zilka‘de sene 999.
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Mehmed râh-ı âbî fî yevm 1.

Bostânî-şüd, der-bağçe-i cedîd, Yaylağ-ı Bozdağ.

An-mahsûl-i Gölcük.

Yaylak-ı Bozdağ’da berât-ı hümâyûn ile sarây-ı âmireye suyolcu ta‘yîn olunan 
mezkûr Mehmed üstâd bağbân olup ve hâlâ yaylak-ı mezkûrda bağçe-i cedîdi 
tertîb içün bostâncı lâzım olmağın mezkûra Gölcük mahsûlünden yevmî bir 
akça ulûfe ta‘yîn olunup bağçe-i cedîd hıdmetiçün bostâncı olmak buyuruldu.
Fî 8 şehr-i Zilka‘de sene 999.

(s. 61) [s. 142]

[Yev]mü’s-selâsâ fî 8 şehr-i Zilkâdetü’ş-şerîfe sene 999, rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn.

Ali, sakā, terakkī 1.

Kethudâ-i sakāyân-şüd, bâ-terakkī, be-cây-ı Ya‘kub kethudâ-i m., el-müteveffâ.

Yevmî dört akça ulûfe ile sakālar kethudâsı olan Ya‘kub fevt olup sakālardan 
mezbûr Ali emekdâr olmağın mezkûrun mahlûlünden bir akça terakkī ile anun 
yerine kethudâ olmak buyuruldu.

Derviş nâm, fî yevm 2.

Bâzârî-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Kadri bâzârî el-müteveffâ.

Yevmî iki akça ulûfe ile bâzârî olan Kadri fevt olup gedüğü mahlûl olmağın ve 
mezkûr Derviş mahaldir deyü Matbah emîni i‘lâm eylemeğin serîr-i sa‘âdete 
arz olundukda yevmî iki akça ulûfe ile bâzârî olmak buyuruldu.

An-cemâ‘at-i sekbânân

Murad, terakkī 0,5.
Terakkī-şüd.

Hüseyin, terakkī 0,5.
Terakkī-şüd.

Neferen 2.

Sekbânlardan mezbûrân Murad ve Hüseyin bu def‘a yaylak-ı Bozdağ’a varın-
ca yollarda tuğ ve topuz çeküp emekdârlar olmağın kānûnları üzere ulûfelerine 
buçuğar akça terakkī buyuruldu.
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Ali bin Mehmed, fî 
yevm 1.

Tabbâh-şüd, ibtidâ.

Ahmed bin Karaca, fî 
yevm 1.

Tabbâh-şüd, ibtidâ.

Mustafa bin Ahmed, fî 
yevm 1.

Tabbâh-şüd, ibtidâ.

Neferen 3.

Yevmî bir buçuk akça ulûfe ile tabbâh olan Memi bin Mustafa ve Ramazan bin 
Abdullah bilâ-icâzet bir yıldan mütecâviz gidüp hıdmetlerine gelmeyüp ve bir 
akçası olan Hüseyin bin Ömer teberdâr olup gedüğü mahlûldür deyü aşçıbaşı 
ve Matbah emîni i‘lâm edüp ve mezbûrûn Ali ve Ahmed ve Mustafa anların 
yerine mahaldir deyü ricâ eyledikleri serîr-i sa‘âdete arz olundukda yevmî bir 
akça ile tabbâh olmak buyuruldu.

Ali, fî yevm 1.

Sekbân-şüd.

Sekbânlardan iki akça ulûfesi olan Mehmed sâbıkā ağası izniyle İstanbul’a 
gidüp marîz olmağla üç yıl mikdârı hıdmete gelmeğe iktidârı olmayup lala-yı 
sâbık Ali Beğ gedüğü mahlûldür deyü bilâ-arz fuzûlî gedüğün merkūm Ali’ye 
tevcîh edüp ba‘de’l-müddet mezkûr Mehmed gelüp vâkı‘ hâline şâhid-i arz-
lar getürüp serîr-i sa‘âdete arz olundukda gedüğü gerü mukarrer buyurulup 
merkūm Ali sıfrü’l-yed kalup lâkin gedüğe geçdikden sonra ba‘zı suhte muhâ-
rebelerinde yoldaşlığı zâhir olmağla bir akça terakkī sadaka buyurulmuş ol-
mağla mezîd-i merhamet-i hüsrevânîden zikr olan terakkīsı kendüye ibtidâdan 
bir akça ulûfe ile sekbân olmak vech görülüp fermân olunmağın vech-i mezkûr 
üzere kayd olundu.

[Yev]mü’l-erbi‘â fî 16 şehr-i Zilkâdetü’ş-şerîfe sene 999.

An-cemâ‘at-i Ebnâ-i sipâhîyân
Rıdvân Bosna, fî yevm.

Zevvâk-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

An-cemâ‘at-i Sekbânân
Pîrî bin Şehsuvar, fî yevm.

Bevvâb-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Sipâhîyân zümresinden merkūm Rıdvan ulûfesiyle çaşnigîr olmak sekbân-
lardan mezbûr Piri ulûfesiyle bevvâb olmak ve mezkûr Pehlivan ibtidâdan 
iki akça ulûfe ile hâssa sarrâc olmak fermân olunduğuna lala hazretlerinden 
memhûr tezkire vârid olmağın işbu mahalle kayd olundu.
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Pehlivan, fî yevm 2.

Sarrâc-ı hâssa-şüd, ibtidâ.

Mezbûr fevt olup lala paşa âdemlerinden olmağla yine kendi âdemlerinden 
mezbûr Hacı’ya tevcîh olundu.

Hacı bin Abdullah, fî yevm 2.

Sarrâc-ı hâssa-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Pehlivan el-mezbûr el-müteveffâ.

Mezbûr lala paşa âdemlerinden olmağla müteveffâ Pehlivan yerine iki akça ile 
sarrâc-ı hâssa olmak buyuruldu.

Sart kazâsından fesâdâtı zuhûr edüp ele getürülen Mehmed bin Ali nâm şakī 
sefîne-i hâssaya götürülmek fermân olunmağın hükm-i şerîf  tahrîr olundu.

Sığla beğine hükm-i şerîf  yazıldı.

An-cemâ‘at-i çavuşan

Hüseyin, tâbi‘-i mevlânâ mütevellî-zâde, fî yevm.

Zevvâk-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Merkūm Hüseyin Çavuş Bozdağ’da vâkı‘ sarây-ı âmirede bu sene ziyâde hıd-
met edüp ta‘mîrinde emekdâr olmağın mezîd-i inâyetden ulûfesiyle çaşnigîr 
olmak fermân olunduğuna memhûr tezkire vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’l-Hamîs fî 17 Zilka‘detü’l-mezbûr.

Hacı İlyas bin Koca Hüseyin, fî yevm 11.

Müteferrika-şüd, ibtidâ.

Fî yevm 8.

Ba‘dehû terakkī-şüd, fî yevm 3.

Mezbûr Hacı İlyas Enhâr-ı Selman ve Uşak mukāta‘asın on beş akça mevâcib-
den sekiz akça ile kendi müteferrika olmak ve ba‘zı şurût ile karındaşı Hızır ile 
ber-vech-i iştirâk sene 991 Şa‘bânının yirmi dokuzundan tevârîh-i muhtelife 
ile dört yıla iltizâm eyledikleri sene 93 Ramazânının yirmi sekizinde serîr-i 
sa‘âdete arz ve fermân olunup ba‘dehû Enhâr-ı mezbûrenin tahvîl-i sânîsin 
yirmi akça mevâcibden üç akçası kendüye terakkī olmak ve ba‘zı şurût ile ka-
rındaşıyla şirket üzere sene 995 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm 
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eyledikleri sene 95 Rebî‘u’l-âhirinin yirmisinde serîr-i sa‘âdete arz olunup 
fermân olunduğuna ruûsa kayd içün mufassal mümzâ tezkire îrâd eylediği 
ecilden vech-i mezkûr üzere müteferrikalığı ve ba‘dehû vâkı‘ olan terakkīsı 
kayd olundu.

Fî 22 mâh-ı m.

(s. 62) [s. 143]

Veli bin Koca Hüseyin, fî yevm 5.

Sarrâc-ı hâssa-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı hod.

Sene 995 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Enhâr-ı Selman ve Uşak 
mukāta‘asın mezkûr Veli ber-vech-i iştirâk karındaşlarıyla yirmi akça mevâcib 
üzere iltizâm edüp mevâcib-i mezbûreden beş akçasıyla kendüsi sarrâc-ı hâssa 
olmak şart eylediği sene 995 Rebî‘u’l-âhirinin yirmisinde serîr-i sa‘âdete arz ve 
fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd u terkīm olundu.

Fî 22 mâh-ı m.

[Yev]mü’l-erbi‘â fî selh-i şehr-i Zilka‘de sene 999.

Ahmed bin Abdülkadir, fî yevm 6.

Müteferrika-şüd, ber-vech-i iltizâm.

Enhâr-ı Selman ve Uşak mukāta‘asın sene 995 Şa‘bânının yirmi dokuzundan 
üç yıla iltizâm eyleyüp zimmetlerinde bâkīleri olan Hacı İlyas ve Veli’nin şerîki 
olan müteferrika Hızır kendinün meşrûtu olan müteferrikalık yevmî altı akça 
ile deynlerinden otuz beş bin akçasın kendi mâlından edâ eyleyen merkūm 
Ahmed bin Abdülkadir’e tevcîh olunmak ricâ eyledikleri sene 999 Zilka‘desi 
selhinde serîr-i sa‘âdete arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire îrâd eylediği 
ecilden kayd olundu.

[Yev]mü’s-sebt fî 3 Zilhicce sene-i m[ezbûre]., rûz-ı Dîvân.

An-cemâ‘at-i Ebnâ-i sipâhîyân

Rıdvan, güreşçi, fî yevm.
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Zevvâk-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Ebnâ-i sipâhîyân zümresinden mezkûr güreşçi Rıdvan ulûfesiyle çaşnigîr ol-
mak buyuruldu.

Abdülcabbar ve karındaşı Abdi Çavuş âdemlerinden Mustafa ve Ali nâm 
şakīler Milas kazâsında Bayezid Efendi katl olunan bağın hâricinde sarrâc-
lardan Osman’ın âlât-ı harble katl kasdına yoluna inüp kılıç ile çalup sağ elini 
bileğinden kat‘ edüp ve sol elinin dahi iki parmağın düşürüp zulm ü te‘addî 
eyledikleri şuhûd ve udûl ile meclis-i şer‘de sâbit olup sûret-i sicill vârid olma-
ğın hatt-ı hümâyûn ile sefîneye fermân olunmağın Sığla beğine hükm-i şerîf  
tahrîr olundu.

An-cemâ‘at-i Mehterân--ı hayme

Mehmed Bayramlu, fî yevm 2.

Kâtib-i mehterân-ı hayme-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Mezbûr mehterân-ı haymeden olup zümre-i mezbûrenin kadîmden kitâbeti 
hıdmetinde emekdâr olup lâkin nefer idâdından olup kitâbeti ruûsda mukay-
yed olmayup müstakıl zümre-i mezbûreye kâtib olmak bâbında istid‘â-yı inâyet 
eylemeğin müstakıl kâtib olmak buyuruldu

[Yev]mü’s-selâsâ fî 6 mâh-ı mezbûr.

İbrahim bin Ahmed, fî yevm 1. Bir akçadır.

Sekbân-şüd, ibtidâ, ber-vech-i iltizâm-ı âhar.

Tarhaniyat mukāta‘asına sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn-
ler olup teslîmâtlarından mâ‘adâ zimmetlerinde küllî bâkīleri olan Mehmed’in 
babası Hacı Veli şart-ı iltizâmı üzere kendinün müteferrikalık ile meşrûtu olan 
on akça mevâcibden bir akçasın üç bin üç yüz akça deynlerin edâ eyleyen 
mezbûr İbrahim bin Ahmed’e sekbân olmak üzere tevcîh olunmasın ricâ eyle-
diği sene 999 Zilka‘desinin selhinde serîr-i sa‘âdete arz ve fermân olunduğuna 
mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.
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[Yev]mü’l-erbi‘â fî 28 şehr-i Zilhiccetü’ş-şerîfe sene 999.

Rıdvan bin Abdullah, fî yevm 2.
Bevvâb-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Davud bin Resul, fî yevm 2.
Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Neferen 2.

Sene 998 Şevvâli’nin sekizinci gününden üç yıla cezîre-i Midillü’de vâkı‘ Mem-
leha-i Atîk ve Cedîd ve tevâbi‘i mukāta‘ası erbâb-ı tîmârdan Hasan uhdesinde 
iltizâmda iken Mehmed nâm kimesne ba‘zı şurûtla mukāta‘a-i mezbûreyi 
ziyâde ile iltizâm eylediğine sûret-i sicill ibrâz edüp mültezim-i sâbıkın meşrûtu 
olan üç sekbânlığın biri kapucu olup iki akça ile mezkûr Rıdvan’a tevcîh ve 
hâlâ kapucu olmak ve mezkûr Davud iki akça ile sekbân olmak ricâ ve şart 
eylediği sene 999 Zilhiccesinin yirmi yedinci gününde serîr-i sa‘âdete arz olu-
nup fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın vech-i mezkûr üzere bu 
mahalle kayd olundu.

(s. 63) [s. 144]

[Yev]mü’l-Cum‘a fî selh-i Zilhiccetü’ş-şerîfe sene 999.

Mustafa bin Seyyid Ahmed, fî yevm 4.

Çavuş-şüd, ibtidâ, ber-vech-i iltizâm.

Bozdoğan ve tevâbi‘i mukāta‘asın Mehmed ve Mustafa nâm kimesneler 
hızâne-i âmireden yevmî on altı akça mevâcib sadaka olunup dört akçasıyla 
mezbûr Seyyid Mustafa ber-vech-i kefâlet çavuş olmak üzere ba‘zı şurût ile 
sene 994 Şa‘banı[nın] yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm eyledikleri sene 996 
Rebî‘u’l-ûlâsının ikisinde serîr-i sa‘âdete arz ve fermân olunduğuna mümzâ 
tezkire vârid olmağın bu mahalle kayd olundu.

Mehmed bin Hacı Veli, fî yevm 10.

Çavuş-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı hod. ba‘dehû müteferrika-şüd, bâ-iltizâm-ı 
âhar.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç seneye Menemen mukāta‘asın otuz 
dört akça mevâcib ve kendüsi mevâcib-i mezbûreden on akçasıyla çavuş olma-
sın şart edüp iltizâm eyleyen merkūm Mehmed bin Hacı Veli’nin vech-i mezkûr 
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üzere şart ve ricâsı serîr-i sa‘âdete arz olundukda fermân olunup ba‘dehû 
Ya‘kub bin Memi nâm kimesne mukāta‘a-i mezbûrenin tahvîl-i cedîdin sene-i 
elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm edüp merkūm Mehmed’in 
hâlâ müteferrika olmasın ricâ eylediği sene 999 Zilka‘desinin selhinde serîr-i 
sa‘âdete arz olundukda fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın bu 
mahalle kayd olundu.

An-cemâ‘at-i Mehterân-ı hayme

Bekir bin Hanifi, fî yevm 2.

Mukarrer-şüd, be-cây-ı hod.

Mezkûr Bekir sâbıkā âsitâne-i sa‘âdetden bile gelüp hıdmetinde iken ağası 
icâzetiyle sılasına gidüp marîz olmağla gelmeğe iktidârı olmayup üç yıl mik-
dârı zamân mürûr edüp ba‘dehû gelüp vâkı‘ hâline vilâyeti kadılarından şehâ-
det-nâmeler getürüp mahalli yoklanup gedüğü kemâkân uhdesinde olmağın 
ile’l-ân işleyen ulûfesi hazîneye kalup işbu sene-i elf  gurresinden gerü gedüğü 
üzerine mukarrer kılınup târîh-i merkūmdan ulûfesin tasarruf  eylemek bâbın-
da fermân olunduğuna memhûr tezkire vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’l-erbi‘â fî 5 şehr-i Muharrem sene 1000, el-mübârek.

Kasım bin Şeyh Ahmed, fî yevm 10.
Müteferrika-şüd, ibtidâ.

Beytullah püser-i o, fî yevm 5.
Sarrâc-ı hâssa-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm.

Beymiş ve Tîmâr-ı Dalyan mukāta‘ası sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan 
üç yıla Mustafa ve diğer Mustafa uhdelerinde iltizâmda iken mezkûrân Kasım 
ve oğlu Beytullah defe‘âtle ziyâde edüp ibtidâ-i târîhden üç yıla iltizâm eyle-
diklerinde mezbûr Kasım buyurdum tarîkıyle yevmî on akça ile müteferrika ve 
beş akça ile oğlu merkūm Beytullah hâssa sarrâc olmak üzere inâyet ricâ eyle-
dikleri sene 997 Muharreminin yirmi sekizinde serîr-i sa‘âdete arz ve fermân 
olunduğuna mümzâ tezkire îrâd eyledikleri ecilden bu mahalle kayd olundu.

Bunların tezkirelerin tashîhe muhtâcdır deyü tekrâr defterdâr kendi taleb edüp 
alınmışdır.

Hacı Veli bin Hüseyin, fî yevm 14.

Müteferrika-şüd, ibtidâ, bâ-şart-ı iltizâm-ı veled-i hod.
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Tarhaniyat mukāta‘asın Mehmed nâm kimesne hızâne-i âmirelerinden otuz 
dört akça mevâcib ve kendüsi çavuş olmak ve babası merkūm Hacı Veli mü-
teferrika olmak şartıyla sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm 
edüp hâlen mezbûr Mehmed Dîvân’a gelüp şart-ı iltizâm üzere ba‘zı kimesne-
lere tevzî‘ olunan mevâciblerden mâ‘adâ bâkī kalan yirmi dört akça mevâcibin 
on dört akçasıyla merkūm Hacı Veli müteferrika olup yerine durması bâbında 
inâyet ricâ eylediği sene 999 Zilka‘desinin selhinde serîr-i sa‘âdete arz olun-
dukda fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın bu mahalle kayd ve 
tahrîr olundu.

[Yev]mü’s-Sebt fî 8 şehr-i Muharremü’l-harâm sene-i elf  el-mübârek, rûz-ı 
Dîvân.

An-cemâ‘at-i Hayyâtîn-i Hâssa

Yusuf, ser-bölük, fî yevm 4, [tera]kk[ī]1,5.

Hayyât-ı dolamahâ-i çuha-şüd, bâ-terakkī, ber-vech-i mübâdele.

Mehmed, hayyât, çukahâ, fî yevm 6, [tera]kk[ī]4.

Ser-bölük-i hayyâtîn ve hayyâtîn-i akmişe-şüd, ber-vech-i mübâdele ve ez-ulû-
fe-i hod 1,5 akça ferâğ-kerde, be-Yusuf, ser-bölük-i sâbık.

Kârhâne-i hâssa derzilerinden dört akçası olan bölükbaşı mezkûr Yusuf  ku-
maş derzisi olmağla dikkate gözünün kudret ve müsâ‘adesi olmayup ve çuka 
dolamalar derzisi olup altı akçası olan mezkûr Mehmed ulûfesinden bir buçuk 
akçasın mezkûr Yusuf ’a ferâğ edüp anun yerine bölükbaşı olup kumaş işleyüp 
ve mezkûr Yusuf  anun yerine çukalar derzisi olmak üzere ihtiyârlarıyla tebdîl 
ricâ eyledikleri serîr-i sa‘âdete arz olundukda buyuruldu.

(s. 64) [s. 145]

Mustafa bin Ali, fî yevm 1.

Şâkird-ı hayyât-ı hâssa-şüd, be-cây-ı Mehmed el-müteveffâ.

Hâssa derzi şâkirdlerinden yevmî bir akça ulûfeye mutasarrıf  olan Mehmed 
fevt olup ve mezkûr Mustafa bin Ali yerine mahall olmağın buyuruldu.
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Halil bin Bayram, fî yevm 1,5.

Şâkird-i şimşîrger-şüd, be-cây-ı Mehmed bin İbrahim.

Yevmî bir buçuk akça ulûfe ile Kılıçcı şâkirdi olan Mehmed terk-i hıdmet edüp 
ve mezkûr Halil bin Bayram yerine mahall olmağın yine bir buçuk akça ile 
buyuruldu.

Yusuf  bin Süleyman, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, an-ulûfe-i peder-i hod ki ferâğ-kerde be-ihtiyâr-ı hod.

Yevmî iki akça ile sekbân olan Süleyman kadîmî emekdâr olup ulûfesinin bir 
akçası ile mezkûr oğlu Yusuf  sekbân olmak ricâsıyla ferâgat eylediğin sek-
bânbaşı Ca‘fer Ağa mektûbuyla i‘lâm eylediği serîr-i sa‘âdete arz olundukda 
buyuruldu.

Hacı Veli bin Turhan, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm, 

be-cây-ı Mahmud bin Abdullah el-
müteveffâ.

Ahmed bin Mehmed, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm, be-

cây-ı Resul el-müteveffâ.

Neferen 2.

Sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Niyâbet-i Nefs-i Manisa ve 
tevâbi‘i mukāta‘asına emîn olan Halil ve Yusuf  şart-ı iltizâmları üzere yirmi 
dört akça mevâcibden iki akçası deynleri içün kendi mâllarından beşer bin ak-
çasın edâ eyleyen mezbûrân Hacı Veli ve Ahmed birer akçasıyla sekbân olmak 
bâbında inâyet ricâ eyledikleri sene-i elf-i mübârek Muharreminin sekizinde 
serîr-i sa‘âdete arz olundukda mahlûl olan sekbân gedüğüne kayd olunmak 
fermân olunup merkūm Hacı Veli cemâ‘at-i sekbânândan fevt olan Mahmud 
bin Abdullah yerine ve mezbûr Ahmed cemâ‘at-i mezbûreden müteveffâ Resul 
yerine birer akça ile sekbân ta‘yîn olunduğu kaydı içün mümzâ tezkire vârid 
olmağın işbu mahalle kayd u terkīm olundu.

Cafer bin Bayezid, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar, be-cây-ı Nasuh el-müteveffâ.

Sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Rüsûm-ı Yörükân-ı Demürci 
mukāta‘asına emîn olan Süleyman ve ulûfecilerden Ca‘fer şart-ı iltizâmlarında 
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sekbânlık ile meşrût olan dört akça mevâcibden bir akçası deynleri içün kendi 
mâlından beş bin beş yüz akçasın edâ eyleyen merkūm Ca‘fer’e sadaka olu-
nup yevmî bir akça ile sekbân olmasın ricâ eylediği sene-i elf  Muharreminin 
sekizinde serîr-i sa‘âdete arz olundukda mahlûl sekbân gedüğüne kayd fermân 
olunup cemâ‘at-i mezbûreden müteveffâ Nasuh’un gedüğü- mahlûl olmağın 
anun yerine bir akça ile sekbân kayd olunmak içün mümzâ tezkire vârid olma-
ğın kayd olundu.

[Yev]mü’l-Ahad fî 9 mâh-ı Muharrem el-mezbûr.

Hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûn sudûr edüp defterdâr hâtûnuna iki bin akça 
kışlık ve iki bin akça yazlık virdüm ve defterdârın oğlu olup fevt olan Hacı 
Mehmed’in ulûfesin yine müşârünileyhin oğlu Mehmed Sadık’a virdüm deyü 
fermân olunmağın kayd olundu.

Ulûfeciyân zümresinden Macar Ali cürmü mukābelesinde Sığla beğine hükm-i 
şerîf  ile gönderilüp ba‘dehû merhamet-i pâdişâhîden afv buyurulup sefîneden 
ıtlâk fermân olunmağın ıtlâk içün emr-i şerîf  yazıldı.

[Yev]mü’s-selâsâ fî 11 Muharrem el-mezbûr.

An-cemâ‘at-i çavuşân

Halid bin Pullu Ahmed, fî yevm 4, [tera]kk[ī]4.

Terakkī-şüd, bâ-iltizâm-ı hod.

Turudlu ve tevâbi‘i mukāta‘asın mezbûr Halid Çavuş ve Mustafa ve Resul ve 
Muharrem ve Hasan nâm mültezimlere yirmi üç akça mevâcib ta‘yîn olunup 
mevâcib-i mezbûreden dört akçası merkūm Halid Çavuş ulûfesine terakkī olmak 
üzere ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 
iltizâm eyledikleri sene 997 Ramazânının gurresinde serîr-i sa‘âdete arz olunduk-
da fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın bu mahalle kayd olundu.

An-cemâ‘at-i Ebnâ-i sipâhîyân

Rıdvan bin Abdullah, fî yevm 8.

Müteferrika-şüd.
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Hâliyâ Istabl-ı Âmire’de amel-mânde olup fürûhtu fermân olunan bârgîrân-ı 
tavileden on iki re’s bârgîri cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyândan yevmî sekiz akça 
ulûfeye mutasarrıf  olan mezbûr Rıdvan on beş bin akçaya alup kabûl edüp şol 
şartla ki, mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle müteferrika ola, sene-i elf  Muharremi-
nin sekizinde serîr-i sa‘âdete arz olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire 
vârid olmağın kayd olundu.

(s. 65) [s. 146]

[Yev]mü’s-Sebt fî 15 mâh-ı Muharremü’l-harâm sene-i elf  el-mübârek.

Mehmed bin Abdullah, fî yevm 1.

Cebeî-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Cezîre-i Midillü’de vâki‘ Memleha-i Atîk ve Cedîd mukāta‘asın dergâh-ı âlî 
sipâhî oğlanlarından Hüseyin nâm kimesneye yevmî yirmi altı akça mevâcib 
ta‘yîn olunup bir akçasıyla merkūm Mehmed cebeci olmak üzere ba‘zı şurût 
u kuyûd ile sene 998 Şevvâli’nin dördünde dört yıla iltizâm eylediği sene-i 
elf  Muharreminin sekizinde serîr-i a‘lâya arz ve fermân olunduğuna mümzâ 
tezkire vârid olduğu ecilden kayd olundu.

Kasaba-i Birgi’de fesâd u şenâ‘at ile meşhûr ve ma‘rûf  olan Sarrâfoğlu Ah-
med’in evi yoklanup kasaba-i mezbûre halkından ba‘zı müslimânların sirka 
olunmuş esbâbları bulunup ve elinde on aded sikke bulunup kallâb olup ehl-i 
fesâd olduğu meclis-i şer‘de sübût bulup sûret-i sicilleri serîr-i sa‘âdete arz olun-
dukda sefîne-i hâssaya gönderilmek emr olunup Sığla beğine hüküm yazıldı.

[Yev]mü’l-erbi‘â fî 26 mâh-ı Muharrem el-mezbûr.

Kasaba-i Burunâbâd’a tâbi‘ karye-i Oğulduruk’dan İbrahim nâm kimesne ehl-i 
fesâd ve eşkıyâdan olup dâyimâ şirret ü şekādan hâlî olmaz deyü müslimânlar 
haber verip bi’l-fi‘il kasaba-i mezbûrede Hacı Mehmed nâm kimesnenin gice 
ile varup koyunun basup iki re’s kuzusun sirka edüp muvâcehesinde şer‘le sâbit 
olduğu sûret-i sicilleri serîr-i sa‘âdete arz olundukda sefîne-i hâssaya fermân 
olunmağın Sığla beğine hükm-i şerîf  tahrîr olundu.

644 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



[Yev]mü’l-Cum‘a fî 5 şehr-i Saferü’l-muzaffer sene-i elf  el-mübârek.

Sekbânbaşı Ca‘fer Ağa mühürlü tezkire gönderüp sekbânlardan Yusuf  içün 
şekāvet üzeredir deyü arz eylediği serîr-i sa‘âdete i‘lâm olundukda sefîne-i hâs-
saya konulmak fermân olunmağın Sığla beğine hükm-i şerîf  yazıldı.

[Yev]mü’s-Sebt fî 27 S[aferü’l-]m[uzaffer], rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn.

Mehmed bin Abdülkerim, fî yevm 2.

Sarrâc-ı hâssa-şüd, ibtidâ, an-ulûfe-i Ali an-sipâhîyân an-akrabâ-i hod be-ih-
tiyâr-ı hod ferâğ-kerde.

Ebnâ-i sipâhîyân zümresinden yevmî yedi akça ulûfeye mutasarrıf  olan Ali ulû-
fesinin iki akçasından mezbûr akrabâsından Mehmed’e ihtiyârıyla ferâğ edüp 
hâssa sarrâc olmasın ricâ eylediği serîr-i sa‘âdete arz olundukda buyuruldu.

Süleyman nâm, fî yevm 1.

Cebeî-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Memleha-i Atîk ve Cedîd mukāta‘asın sene 998 Şevvâli’nin dördünde dört yıla 
iltizâm eyleyen dergâh-ı âlî sipâhî oğlanlarından Hüseyin’in şart-ı iltizâmına dâhil 
yevmî yirmi altı akça mevâcibden bir akçasıyla mezbûr Süleyman cebeci olmasın 
ricâ eylediği sene-i elf  Muharremenin sekizinde serîr-i sa‘âdete arz ve fermân 
olunduğuna ruûsa kayd içün mümzâ tezkire îrâd eylediği ecilden kayd olundu.

[Yev]mü’l-ahad fî 28 S[afer]ü’l-mezbûr

Şa‘ban bin Sinan, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Ahmed 
bin Ali an-zümre-i mezbûre ki ref‘-

şüde, bâ-iltizâm-ı âhar.

Emrullah bin Yusuf, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ, be-cây-ı 

Mehmed bin Nebi ref‘-şüde, bâ-
iltizâm-ı âhar.

Dindar bin Halil, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Nebi 

bin Timur el-müteveffâ, bâ-iltizâm-ı 
âhar.

Karaca bin Veli, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ, be-cây-ı 

Süleyman Yenişehir, el-müteveffâ, 
bâ-iltizâm-ı âhar.

Ali bin Hasan, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Behram 

el-müteveffâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Süleyman bin Bektaş, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ, be-cây-ı 

Mehmed bin Abdullah el-müteveffâ, 
bâ-iltizâm-ı âhar.

Neferen 6.
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Seferihisar ve İpsiliburnu ve A‘malar mukāta‘asına tevârîh-i muhtelife ile 
emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri olan Sefer ve Abdülbâkī ve Derviş 
âdem gönderüp şart-ı iltizâmları üzere yevmî yirmi yedi akça mevâcibden 
birer akçasın deynleri içün kendi mâllarından beşer bin akçasın edâ eyleyen 
mezbûrlara sadaka olunup sekbân olmaları bâbında inâyet ricâ eyledikleri 
sene-i elf  Saferinin yirmi altıncı gününde serîr-i sa‘âdet-masîre arz olundukda 
mahlûl sekbân gediklerinden verilmek fermân olunup ve zikr olan esâmîler 
tahtında tahrîr olunan sekbânlar kayd olundukları üzere gedikleri mahlûl olup 
mezbûrlar anların yerine ta‘yîn ve tevcîh olunduklarına mümzâ tezâkir îrâd 
eyledikleri ecilden bu mahalle kayd u terkīm olundu.

(s. 66) [s. 147]

An-cemâ‘at-i çavuşân

İbrahim bin Ali, terakkī 4.

Müteferrika-şüd, bâ-terakkī, bâ-iltizâm-ı veled-i hod.

Turudlu ve tevâbi‘i mukāta‘asın mezbûr İbrahim Çavuş’un oğlu Mustafa ba-
basının ulûfesine dört akça terakkī ile müteferrika olmak üzere Halid ve Resul 
ve Muharrem ve Hasan nâm mültezimler ile ber-vech-i iştirâk ba‘zı şurût u 
kuyûd ile sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm eyledikleri 
sene 997 Ramazânı gurresinde serîr-i sa‘âdete arz ve fermân olunduğuna 
mümzâ tezkire vârid olmağın vech-i mezkûr üzere kayd olundu.

[Yev]mü’l-erbi‘â fî gurre-i Rebî‘u’l-evvel sene-i m.

Abdullah bin Abdurrahman, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, berây-ı Hızır bin Turgud el-müteveffâ an-zümre-i mezbû-
re, bâ-iltizâm-ı âhar.

Bozdoğan ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç 
yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri olan Mehmed’in şerîki Mustafa 
Dîvân’a gelüp çavuşluk ile meşrût olan yevmî beş akça mevâcibden bir akçasın 
deyni içün kendi mâlından beş bin akçasın edâ eyleyen mezkûr Abdullah’a 
sadaka olunup bir akça ile sekbân olmasın ricâ eyledikleri sene-i elf  Saferinin 
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yirmi altısında serîr-i sa‘âdete arz olundukda mahlûl sekbân gedüğü verilmek 
fermân olunup cemâ‘at-i mezbûreden müteveffâ Hızır’ın gedüğü mahlûl ol-
mağın anun yerine ta‘yîn ve tevcîh olunduğuna mümzâ tezkire vârid olduğu 
ecilden bu mahalle kayd olundu.

[Yev]mü’l-Hamîs fî 10 mâh-ı R[ebî‘u’l-evvel]

An-cemâ‘at-i Sarrâcîn-i hâssa

Ali, fî yevm 3, [tera]kk[ī]2.

Çavuş-şüd, bâ-terakkī.

Âsitâne-i sa‘âdetde defterdâr Ebe-zâde âdemlerinden olup üç akça ile hâssa 
sarrâc zümresinde olan mezkûr Ali şefâ‘at mektûbu getürüp emekdâr mahall-i 
inâyet olmağın âhûr mahlûlünden iki akça terakkī ile çavuş olmak bâbında 
hatt-ı hümâyûn sudûr eylemeğin kayd olundu.

Yusuf, tabbâl, fî yevm 4.

Tabbâl-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Murtaza, tabbâl el-müteveffâ.

Alem mehterlerinden yevmî dört akça ulûfeye mutasarrıf  olan tabbâl Murtaza 
fevt olup gedüğü mahlûl olmağın ve mezkûr Yusuf  üstâd tabbâl olup anun ye-
rine mahall olmağın yevmî dört akça ile anun yerine tabbâl olmak buyuruldu.

[Yev]mü’s-Sebt fî 12 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene-i elf  el-mübârek, rûz-ı Dîvân.

Mehmed, ser-helvaî, fî yevm 5, terakkī 5.

Terakkī-şüd.

Helvâcibaşı merkūm Mehmed üstâd-ı zû-funûn olduğundan mâ‘adâ sâbıkā 
olanlar on iki akçaya mutasarrıf  olagelüp bunun ulûfesi şey’-i kalîl olup ma-
hall-i inâyet olduğu serîr-i sa‘âdete arz olundukda mezîd-i inâyetden mezkûrun 
ulûfesine beş akça terakkī buyuruldu.

Mustafa, ser-mehterân-ı alem, terakkī 4.

Terakkī-şüd, an-mahlûl-i Ferhad sûrnâî, el-müteveffâ.

Alem mehterleri başısı olan merkūm Mustafa emekdâr vâcibü’r-ri‘âye olmağın 
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terakkī ricâsına arz olundukda müteveffâ sûrnâî Ferhad’ın mahlûl kalan on 
dört akçasından mezkûra dört akça terakkī buyuruldu.

An-kilâriyân

Mehmed bin Abdullah, fî yevm 2.

Bâzârî-şüd, be-cây-ı Kasım bâzârî el-müteveffâ.

Yevmî iki akça ile bâzârî olan Kasım fevt olup gedüğü mahlûl ve hıdmeti hâlî 
olmağın ve kilârcılardan iki akçaya mutasarrıf  olan merkūm Mehmed anun 
yerine mahall olmağın ulûfesiyle bâzârî olmak buyuruldu.

Osman, fî yevm 1.
Şîrbân-şüd, be-cây-ı Mehmed 

fâriğ.

Musa, fî yevm 1.
Şîrbân-şüd, be-cây-ı Süleyman, 

terk-i hıdmet-kerde.

Arslancılardan birer akça ulûfesi olan mezkûr Mehmed ihtiyârıyla ferâğ edüp 
ve merkūm Süleyman Bozdağ yaylakından berü hıdmetine gelmeyüp terk-i 
hıdmet edüp ve mezkûrân Osman ve Musa mahall olmağın anların yerine 
birer akça ile arslancı olmak buyuruldu.

(s. 67) [s. 148]

[Yev]mü’l-Ahad fî 20 Rebî‘u’l-evvel sene-i elf  el-mübârek.

Şükrullah bin Bayram, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, be-cây-ı İbrahim bin Veli el-müteveffâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Seferihisar ve İpsiliburnu ve A‘malar mukāta‘asına tevârîh-i muhtelife ile 
emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri olan Sefer ve Abdülbâkī ve şürekâsı 
şart-ı iltizâmları üzere yevmî yirmi yedi akça mevâcibden bir akçasın deynleri 
içün kendi mâlından beş bin akçasın edâ eyleyen mezbûr Şükrullah sekbân 
olmasın ricâ eyledikleri sene-i elf  Saferinin yirmi altısında arz olunup mahlûl-
den fermân olunup zümre-i mezbûreden müteveffâ İbrahim’in gedüğü mahlûl 
olmağın tevcîh olunduğuna mümzâ tezkire îrâd eylemeğin kayd olundu.
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Dergâh-ı âlî çavuşlarından Mustafa Çavuş çiftçilerinden Hüseyin Abdullah ve 
Adil Abdullah nâm şakīler Manisa kal‘ası sâkinlerinden Ali nâm kimesenin 
bir câmûs ineğin boğazlayup etini hisseleşüp ve derisin debbâğa bey‘ etdikleri 
şer‘le sâbit ve sicill olduğu serîr-i sa‘âdete arz olundukda sefîne-i hâssaya konul-
mak fermân olunmağın Sığla beğine hükm-i şerîf  tahrîr olundu.

[Yev]mü’s-Sebt fî 25 Rebî‘u’l-evvel sene minhu.

An-cemâ‘at-i Mehterân-ı hayme

Mehmed bin Ali Ağa, kethudâ, fî 
yevm, terakkī 3.

Ser-mehterân-ı hayme-şüd, bâ-
terakkī, an-mahlûl-i peder-i hod. 

Mehmed, ser-bölük-i evvel, terakkī 1.
Kethudâ-şüd, bâ-terakkī, be-cây-ı 

Mehmed kethudâ el-mezbûr.

Perviz, ser-bölük-i sânî.
Bölük-i evvel-şüd, bâ-ulûfe-i hod, 
be-cây-ı Mehmed ki kethudâ-şüd.

Bilal, ser-oda-i evvel.
Ser-bölük-i sânî-şüd, bâ-ulûfe-i hod, 

be-cây-ı Perviz el-mezbûr.

Mehmed, ser-oda-i sânî.
Ser-oda-i evvel-şüd, bâ-ulûfe-i hod, 

be-cây-ı Bilal el-mezbûr.

Mehmed, kâtib-i zümre-i mezbûre, 
terakkī 1.

Terakkī-şüd, an-mahlûl-i Ali Ağa 
el-müteveffâ.

Sene-i sâbıkāda hâcc-ı şerîfe varup surre ileten hayme mehterbaşısı Ali Ağa 
anda fevt olup oğlu olup kethudâ olan mezkûr Mehmed ehil olmağla müte-
veffânın mahlûl olan on sekiz akça ulûfesinden üç akçası mezkûra terakkī olup 
babası yerine ağa olmak buyurulup ve ser-bölük-i evvel olan mezkûr Mehmed 
bir akça terakkī ile anun yerine kethudâ olmak ve ser-bölük-i sânî olan Perviz 
ulûfesiyle anun yerine ser-bölük-i evvel olmak ve ser-oda-i evvel olan Bilal anun 
yerine ser-bölük-i sânî olmak ve ser-oda-i sânî olan Mehmed anun yerine ser-o-
da-i evvel olmak ve zümre-i mezbûrenin kâtibi olan merkūm Mehmed emekdâr 
olmağın müteveffânın mahlûlünden bir akça terakkī olmak buyuruldu

Mustafa bin Ali Ağa, fî yevm 2.

Mehter-i hayme-şüd, ibtidâ.

Hayme mehterlerinden bir akçası olan Ahmed fevt olup ve iki akçası olan 
Mustafa bin Haydar terk-i hıdmet edüp müteveffâ mehterbaşı Ali Ağa’nın oğlu 
merkūm Mustafa yarar, istihdâma kābil olmağın mezkûrların mahlûlünden 
yevmî iki akça ulûfe ile hayme mehteri olmak buyuruldu.
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An-cemâ‘at-i şahinciyân

Ali Yapalak, fî yevm 4, [tera]kk[ī]2.
Kethudâ-i zümre-i mezbûre-şüd, bâ-
terakkī, be-cây-ı Seydi Ali kethudâ 

el-müteveffâ.

Mehmed bin Kemâl, fî yevm 3.
Şâhinci-şüd, ibtidâ, be-cây-ı 

Süleyman el-müteveffâ.

Mehmed nâm, fî yevm 2.

Şâhinci-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Ca‘fer fâriğ.

Yevmî sekiz akça ile şahinciler kethudâsı olan Seydi Ali fevt olup ve kadîmî 
emekdâr olup dört akçaya mutasarrıf  olan merkūm Ali Yapalak mahall olma-
ğın iki akça terakkī ile mezkûrun yerine kethudâ olup ve zümre-i mezbûreden 
üç akça ulûfesi olup fevt olan Süleyman yerine mezkûr Mehmed bin Kemâl 
mahall olup ve iki akçaya mutasarrıf  iken ihtiyârıyla ferâğ eyleyen Ca‘fer yeri-
ne mezkûr diğer Mehmed mahall olmağın buyuruldu.

Bu sahîfe, hastalığımuz hâlinde vâkı‘ olan kazıyyelerdir, tahrîrinden ma‘lûm-
dur, hâric-i kalem yokdur.

(s. 68) [s. 149]

An-cemâ‘at-i Sarrâcîn-i hâssa

Ferhad bin Abdullah, fî yevm 2, terakkīdir.

Terakkī-şüd, bâ-iltizâm-ı âhar.

Lazkıye ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç 
yıla nâzır olup küllî bâkīsi olan Yusuf  şart-ı iltizâmı mûcebince fermân olunan 
altmış sekiz akça mevâcibden iki akçası deyni içün kendi mâlından on bin akça-
sın edâ eyleyen hâssa sarrâclardan merkūm Ferhad’ın ulûfesine terakkī olmak 
ricâ eyledikleri sene-i elf  Muharremü’l-harâmının sekizinde serîr-i sa‘âdete arz 
olundukda hazînedâr Hasan mahlûlünden fermân olunup tevcîh olunduğuna 
mümzâ tezkire vârid olmağın ruûsa kayd olundu.
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An-cemâ‘at-i müteferrika

Mehmed, kethudâ-i teberdârân-ı sâbık.

Mukarrer-şüd, be-cây-ı hod.

Mezbûr müteferrika Mehmed’in sâbıkā ba‘zı cürmü zâhir olmağla itâb-ı 
hümâyûna mazhar olup ulûfesiyle mehterân-ı hayme zümresine ilhâk fermân 
olunup ba‘dehû yine afv buyurulup kadîmî mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle yine 
müteferrikalığı gedüğü mukarrer olmak buyuruldu.

El-vâki‘ fî 12 Rebî‘u’l-âhir sene-i elf.

Yusuf  nâm mücrim hakkında bî-günâh sefîneye gönderilmişdir deyü Karahi-
sar mahkemesinde nâibü’ş-şer‘ mevlânâ Muhyiddin mektûb gönderüp ıtlâkın 
ricâ etmeğin ıtlâkı fermân olunduğuna memhûr tezkire vârid olmağın Sığla 
beğine hükm-i şerîf  yazıldı.

El-vâki‘ fî 22 Rebî‘u’l-âhir sene-i elf.

[Yev]mü’l-Ahad fî 25 Rebî‘u’l-âhir sene-i elf.

Ali bin Mehmed, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Veli bin Merdüm, sekbân el-müteveffâ, bâ-il-
tizâm-ı âhar.

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla perâkende-i Aydın mukāta‘asın 
iltizâm eyleyen Zekeriya ve Seydi Ali’nin ve Mustafa’nın zimmetlerine deyn lâ-
zım gelüp bevvâblık ile meşrût olan yevmî üç akça mevâcibden bir akçası kendi 
mâlından altı bin on dört akça deyni edâ eyleyen merkūm Ali’ye sekbânlık 
tevcîh olunmasın ricâ eyledikleri sene 999 Zilka‘desinin selhinde serîr-i sa‘â-
dete arz olundukda mahlûlden fermân olunup sekbânlardan müteveffâ Veli 
bin Merdüm yerine tevcîh ve ta‘yîn olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın 
kayd olundu.

Hasan bin Tonbak, fî yevm 8.

Sipâhî-şüd, ibtidâ, bâ-şart-ı iltizâm-ı hod.

Tire kazâsında vâkı‘ Tahinhâne-i Fota mukāta‘asın mezbûr Hasan bin Tonbak 
Mustafa nâm kimesne yevmî sekiz akça ulûfe ile ebnâ-i sipâhîyâna ilhâk olun-
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mak üzere ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 992 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç 
yıla iltizâm edüp kabûl eylediği sene 993 Muharremü’l-harâmının on birinci 
gününde pâye-i serîre arz ve fermân olundukda kayd içün mümzâ tezkire vârid 
olmağın bu mahalle kayd olundu.
Tahrîren fî 3 şehr-i Cumâde’l-ûlâ sene-i elf  el-mübârek.

[Yev]mü’l-hamîs fî gurre-i şehr-i Cumâde’l-âhire sene-i elf.

Sefer bin Sinan, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Ali bin Abdullah sekbân el-müteveffâ, bâ-il-
tizâm-ı âhar.

Seferihisar ve İpsiliburnu ve A‘malar mukāta‘asına tevârîh-i muhtelife ile mül-
tezimler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri olan Sefer ve şürekâsı meşrûtları olan 
yirmi yedi akça mevâcibden deynleri içün kendi mâlından beş bin akçasın edâ 
eyleyen mezbûr Sefer bin Sinan nâm kimesne sekbân olması bâbında inâyet 
ricâ eyledikleri sene-i elf  Cumâde’l-ûlâsının yirmi dokuzunda pâye-i serîre arz 
olunup mahlûlden fermân olunup sekbânlardan müteveffâ Ali bin Abdullah 
yerine tevcîh ve ta‘yîn olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

Hasan bin Abdullah, fî yevm 5.

Çavuş-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Ulgamlu ve tevâbi‘i mukā-
ta‘asına ber-vech-i iltizâm nâzır olan Hacı Ahmed meşrûtu olan otuz bir akça 
mevâcibden yevmî beş akça ile çavuşluğu deyni içün kendi mâlından otuz bin 
akçasın edâ eyleyen mezkûr Hasan bin Abdullah’a sadaka buyurulmasın ricâ 
eylediği sene-i elf  Cumâdel-ûlâsının yirmi dokuzunda pâye-i serîre arz ve fer-
mân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olduğu ecilden kayd u terkīm olundu.

(s. 69) [s. 150]

[Yev]mü’s-Sebt fî 3 şehr-i Cumâde’l-âhire sene-i elf  el-mübârek, rûz-ı Dîvân-ı 
Hümâyûn.

Hayme mehterlerinden İlyas Bosna hâcc-ı şerîfe icâzet taleb edüp fermân 
olunmağın icâzetnâme-i hümâyûn tahrîr olundu.
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An-cemâ‘at-i Habbâzîn

Abdülkerim, simidî, fî yevm 6.
Kâtib-i masraf-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

İbrahim, kethudâ, fî yevm 3.
Simidî-şüd, bâ-ulûfe-i hod, be-cây-ı 

Abdülkerim el-mezbûr.

Habbâzlardan yevmî altı akça ulûfe ile simidci olan mezkûr Abdülkerim ulûfe-
siyle masraf  kâtibi olup ve yine zümre-i mezbûrede üç akça ulûfe ile kethudâ 
olan merkūm İbrahim ulûfesiyle Abdülkerim yerine simidci olmak buyuruldu.

Gazanfer, fî yevm 1.

Şâkird-i hayyât-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Hüseyin şâkird el-fâriğ.

Hâssa hayyât şâkirdlerinden bir akça ulûfesi olan Hüseyin ihtiyârıyla ferâğ 
edüp ve mezkûr Gazanfer mahall olmağın yevmî bir akça ulûfe ile fâriğ-i 
mezkûr yerine hayyât şâkirdi olmak buyuruldu.

Hızır, şâkird-i cellâd, fî yevm 1.

Şâkird-i cellâd-şüd, be-cây-ı Sevindik ki terk-i hıdmet-kerde.

Cellâd-ı sânî iken terk-i hıdmet eyleyen Sevindik’in yerine mezkûr Hızır yevmî 
bir akça ulûfe ile cellâd şâkirdi olmak buyuruldu.

Ramazan [bin] Hızır, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Mahmud bin Bali sekbân el-müteveffâ, bâ-il-
tizâm-ı âhar.

Seferihisar ve İpsiliburnu ve A‘malar mukāta‘asına bundan akdem tevârîh-i 
muhtelife ile mültezimler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri olan Sefer ve şü-
rekâsı meşrûtları olan yirmi yedi akça mevâcibden bir akçasın deynleri içün 
kendi mâlından beş bin akçasın edâ eyleyen mezkûr Ramazan bin Hızır 
sekbân olmasın ricâ eyledikleri sene-i elf  Cumâdel-ûlâsının yirmi dokuzuncu 
günü pâye-i serîre arz olundukda mahlûl gedik fermân olunup sekbânlardan 
müteveffâ Mahmud bin Bali yerine tevcîh ve ta‘yîn olunduğuna mümzâ tezkire 
vârid olmağın kayd olundu.
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An-cemâ‘at-i Hayyâtîn

İbrahim, fî yevm 4.

Ser-mâkiyânî-şüd, bâ-ulûfe-i hod, be-cây-ı Ahmed ser-mâkiyân el-müteveffâ.

Sâbıkā tavukçubaşı olan Ahmed fevt olup gedüğü mahlûl ve hıdmeti hâlî 
olmağın ve hayyâtlar zümresinden yevmî dört akça ulûfeye mutasarrıf  olan 
merkūm İbrahim hıdmet-i mezbûre uhdesinden gelür ehil olmağın ulûfesiyle 
müteveffâ-yı mezkûr yerine tavukçubaşı olmak buyuruldu.

An-cemâ‘at-i Habbâzîn

Mehmed, halîfe, hamîr-ger, fî yevm 3,
Üstâd-ı habbâz-şüd, bâ-ulûfe-i 

hod, be-cây-ı habbâz Mehmed el-
müteveffâ.

Mustafa, şâkird, fî yevm 1.5, [tera]
kk[ī]1.

Hamîrger-şüd, bâ-terakkī, be-cây-ı 
Mehmed halîfe el-mezbûr.

Habbâzlardan üstâd olan Mehmed fevt olup yevmî üç akça ulûfe ile hamîrger 
olan Mehmed halîfe anun yerine ulûfesiyle üstâd olmak buyurulup ve yevmî 
bir buçuk akça ulûfe ile şâkird olan Mustafa bir akça terakkī ile merkūm Meh-
med halîfe yerine hamîrger olmak münâsib olmağın buyuruldu.

[Yev]mü’l-İsneyn fî 5 mâh-ı m.

Nasuh bin Abdullah, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Ramazan bin Abdullah sekbân el-müteveffâ, 
bâ-iltizâm-ı âhar.

Sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Rüsûm-ı Bennâk ve Âdet-i Ağ-
nâm ve Bâd-ı Hevâ-i Yörükân-ı Demürci mukāta‘asına emîn olan Süleyman 
ve ulûfecilerden Ca‘fer Dîvân’a gelüp şart-ı iltizâmlarında sekbânlık ile meşrût 
olan dört akça mevâcibden bir akçasın merkūm Nasuh bin Abdullah sekbân 
olmak üzere ricâ eyledükleri sene 999 Zilka‘desinin selhinde pâye-i serîre arz 
olundukda mahlûlden fermân olunmağın sekbânlardan müteveffâ Ramazan 
bin Abdullah yerine ta‘yîn ve tevcîh olunduğuna mümzâ tezkire vârid olduğu 
ecilden bu mahalle kayd olundu.

654 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



(s. 70) [s. 151]

Hacı Hızır bin Mustafa, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Ahmed bin Halil sekbân el-müteveffâ, bâ-iltizâm-ı 
âhar.

Bundan akdem tevârîh-i muhtelife ile Seferihisar ve İpsiliburnu ve A‘malar 
mukāta‘asın iltizâm eyleyen Sefer ve şürekâsının zimmetlerine deyn lâzım ge-
lüp meşrûtları olan yirmi yedi akça mevâcibden deynleri içün kendi mâlından 
beş bin akçasın edâ eyleyen mezbûr Hacı Hızır bin Mustafa’nın bir akça ile 
sekbân olmasın ricâ eyledikleri sene-i elf  Cumâdel-ûlâsının yirmi dokuzunda 
pâye-i serîre arz olundukda mahlûl gedik fermân olunup sekbânlardan müte-
veffâ Ahmed bin Halil yerine tevcîh ve ta‘yîn olunduğuna mümzâ tezkire vârid 
olmağın kayd u terkīm olundu.

[Yev]mü’l-erbi‘â fî 7 mâh-ı mezbûr.

Ramazan nâm, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Osman bin Mustafa sekbân el-müteveffâ, bâ-il-
tizâm-ı âhar.

Sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Niyâbet-i Nefs-i Manisa ve 
tevâbi‘i mukāta‘asına emînler olan Halil ve Yusuf  meşrûtları olan yirmi dört 
akça mevâcibden bir akçasın deynleri içün kendi mâlından beş bin yedi yüz 
akçasın edâ eyleyen mezkûr Ramazan bir akça ile sekbân olmasın ricâ eyledik-
leri sene-i elf  Cumâdel-ûlâsının yirmi dokuzunda pâye-i serîre arz olundukda 
mahlûl gedik fermân olunmağın sekbânlardan müteveffâ Osman bin Mustafa 
yerine tevcîh ve ta‘yîn olunduğuna mümzâ tezkire vârid olduğu ecilden kayd 
u terkīm olundu.

[Yev]mü’s-Sebt fî 10 mâh-ı Cumâde’l-âhire.

An-cemâ‘at-i Mehterân-ı hayme

Nasuh, fî yevm.

Sarrâc-şüd, bâ-ulûfe-i hod ve bâ-iltizâm-ı hod.

Memleha-i Midillü ve tevâbi‘i mukāta‘asını sene 998 Şevvâli’nin dördünde 
vâkı‘ Ulyus’un yirmi altısından dört yıla dergâh-ı âlî sipâhî oğlanlarından Hü-
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seyin nâm kimesne iltizâm eyledikde hayme mehterlerinden merkūm Nasuh 
ulûfesiyle sarrâc olmak üzere ve ba‘zı şurût u kuyûd ile iltizâm edüp ricâ eyle-
diği sene-i elf  Muharremü’l-harâmının sekizinde pâye-i serîre arz olundukda 
fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

Silâhdârân zümresinden Ca‘fer bu sene-i mübârekede hâcc-ı şerîfe niyet edüp 
icâzet-i hümâyûn taleb etmeğin buyuruldu.

[Yev]mü’s-sebt fî 15 şehr-i Cumâde’l-âhire, rûz-ı Dîvân-ı Hümâyûn.

Peykbaşı Kalender bu sene-i mübârekede hâcc-ı şerîfe niyet edüp icâzet-i 
hümâyûn taleb etmeğin buyuruldu.

An-cemâ‘at-i Mehterân-ı hayme

Abdurrahman, fî yevm.

Ser-oda-i sânî-şüd, bâ-ulûfe-i hod, be-cây-ı Mehmed ki ser-oda-i evvel-şüde.

Hayme mehterlerinden ser-oda-i evvel olan Mehmed’in gedüğü mahlûl ve hıd-
meti hâlî olup ve zümre-i mezbûreden merkūm Abdurrahman mahall olmağın 
mezkûrun mahlûl kalan yerine ulûfesiyle ser-oda-i sânî olmak buyuruldu.

An-cemâ‘at-i Müteferrika

Murtaza.

Emîn-i hâssa-i harc-şüd, be-cây-ı Tayyib Çavuş.

Hâssa harc emîni olan Tayyib Çavuş emânet-i mezbûreden ref‘ olunup yerine 
müteferrikalardan merkūm Murtaza mahall olmağın hâssa harc emîni olmak 
buyuruldu

[Yev]mü’l-Cum‘a fî 22 mâh-ı mezbûr.

Ahmed, fî yevm 4.

Şâkird-i mukāta‘aî-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Ahmed şâkird el-müteveffâ.

Sâbıkā dört akça ulûfe ile mukāta‘acı şâkirdi olan Ahmed fevt olup gedüğü 
mahlûl ve hıdmeti hâlî olmağın ve merkūm diğer Ahmed ehl-i kalem, mahall 
olmağın müteveffâ-yı merkūm yerine yevmî dört akça ulûfe ile mukāta‘acı 
şâkirdi olmak buyuruldu.
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(s. 71) [s. 152]

[Yev]mü’l-Ahad fî 24 şehr-i Cumâde’l-âhire sene-i elf.

İbrahim bin Ahmed, fî yevm 1.
Cebeî-i üstâd-şüd, ibtidâ, bâ-

iltizâm-ı âhar.

İbrahim bin Mahmud, fî yevm 1.
Sekbân-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Ahmed 

bin Receb sekbân el-müteveffâ.

Neferen 2.

Sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Birgi ve tevâbi‘i mukāta‘asına 
emîn olan Mehmed kendinün meşrûtu olan on üç akça mevâcibden iki akçası 
deyni içün kendi mâllarından on iki bin akçasın edâ eyleyen İbrahim bin Ah-
med cebeci olup üstâd olmak ve mezkûr diğer İbrahim bin Mahmud sekbân 
olmak ricâ eylediği sene-i elf  Cumâde’l-âhirinin yirmi ikisinde pâye-i serîre arz 
olundukda sekbân gedüğü mahlûlden fermân olunmağın sekbânlardan mü-
teveffâ Ahmed bin Receb yerine tevcîh ve ta‘yîn olunduğuna mümzâ tezkire 
vârid olduğu ecilden kayd u terkīm olundu.

Kazâ-i Birgi’ye tâbi‘ karye-i Kurga’da sâkin Kara Bayezid nâm kimesnenin 
kazâ-i mezbûr ahâlîsine ziyâde zulm ve te‘addîsi olup nâ-hakk yere şirret ve tel-
bîs ile müslimânlar üzerine şuhûd-ı zor ikāmet edüp cebren kerhen akçaların 
alup ve ba‘zısın emirle kul getürdüm deyüp zencîre urup şekāvet üzere olduğu 
sâbit ve sicill olup ve toprak kadısı arz eylemeğin pâye-i serîre arz olundukda 
hatt-ı hümâyûn sudûr edüp sefîne-i hâssaya fermân olunmağın Sığla beğine 
hüküm yazıldı.

An-cemâ‘at-i Silâhdârân

Mehmed bin Mustafa, fî yevm 7.

Müteferrika-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Istabl-ı âmirede amel-mânde olup fürûhtu fermân olunan atlardan sekiz re’s 
atı cemâ‘at-i silâhdârândan yevmî yedi akça ulûfeye mutasarrıf  olan mezbûr 
Mehmed bin Mustafa yirmi bin akçaya alup kabûl edüp mutasarrıf  olduğu 
ulûfesiyle müteferrika olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene-i elf  Muhar-
remü’l-harâmının sekizinci gününde pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîre arz olunup 
fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd u terkīm olundu.
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Ahmed, kâtib-i mâliye.

Kâtib-i Dîvân-ı Hümâyûn-şüd.

Mezkûr kâtib Ahmed mâliye cânibinde kâtib-i sânî olup hâliyâ Dîvân-ı 
Hümâyûn kâtiblerine ilhâk olunup ahkâm tahrîr eylemek buyuruldu.

[Yev]mü’l-erbi‘â fî 27 mâh-ı m.

Eymir bin Hüseyin, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, ibtidâ, be-cây-ı Mehmed bin Eymirşâh, sekbân el-müteveffâ, 
bâ-iltizâm-ı âhar.

Seferihisar ve İpsiliburnu ve A‘malar mukāta‘asına sâbıkā tevârîh-i muhteli-
fe ile emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri olan Sefer ve şürekâsı şart-ı 
iltizâmları üzere yirmi yedi akça mevâcibden bir akçası içün kendi mâlından 
deyni içün beş bin akçasın edâ eyleyen mezbûr Eymir bin Hüseyin’e sekbânlık 
ricâ eylediği sene-i elf  Cumâdel-ûlâsının yirmi dokuzundan pâye-i serîre arz 
olundukda mahlûl gedik fermân olunmağın sekbânlardan müteveffâ Mehmed 
bin Emyirşâh yerine tevcîh ve ta‘yîn olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın 
kayd olundu.

[Yev]mü’l-Cum‘a fî 29 mâh-ı m.

Mehmed bin Ahmed, fî yevm 2.

Sarrâc-ı hâssa-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar.

Bundan akdem Seferihisar ve İpsiliburnu ve A‘malar mukāta‘asına tevârîh-i 
muhtelife ile emînler olup zimmetlerinde bâkīleri olan Sefer ve şürekâsı 
meşrûtları olan yirmi yedi akça mevâcibden iki akçasın deynleri içün kendi 
mâlından on bin akçasın edâ eyleyen merkūm Mehmed bin Ahmed’e sarrâclık 
ricâ eyledikleri sene-i elf  Cumâdel-ûlâsının yirmi dokuzunda pâye-i serîre arz 
ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olamağın kayd u terkīm olundu.

An-cemâ‘at-i Zevvâkîn

Muzaffer bin Receb, terakkī 1.

Terakkī-şüd, bâ-iltizâm-ı âhar.

Seferihisar ve İpsiliburnu ve A‘malar mukāta‘asın Ahmed ve Mehmed ve 
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Nimetullah nâm kimesneler yevmî on altı akça mevâcibden bir akçasıyla çaş-
nigîr mezkûr Muzaffer’in ulûfesine terakkī olmak üzere ba‘zı şurûtla sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm eyledikleri sene 998 Zilka‘desinin 
yirmi altıncı gününde pâye-i serîre arz olunup fermân olunduğuna mümzâ 
tezkire vârid olduğu ecilden vech-i meşrûh üzere terakkīsı bu mahalle kayd u 
terkīm olundu.

(s. 72) [s. 61]

[Yev]mü’s-sebt, fî selh-i mâh-ı mezbûr

Veli b. Müslim, fî yevm 6, çavuş-şüd ibtidâ, be-cây-ı Muzaffer Çavuş, birâder-i 
hod ki be-ihtiyâr-ı hod ferâğ-kerde

Yevmî yedi akça ulûfe ile Dîvân-ı Hümâyûn’ları çavuşlarından olan Muzaffer 
Çavuş hüsn-i ihtiyâriyle çavuşluğu gediğin ulûfesiyle karındaşı mezkûr Veli’ye 
olmak üzere ferâğ edüp pâye-i serîre arz olundukda bir akçası hazîneye kalmak 
üzere tevcîh olunmak fermân olunmağın bir akçası hazîneye alıkonılup yevmî 
altı akça ulûfe ile mezkûr Veli karındaşı merkūm Muzaffer Çavuş yerine çavuş 
ta‘yîn buyurulup hatt-ı hümâyûn mûcebince kayd olundu.

An-cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyân

Ramazan, zevvâk-şüd, bâ-hatt-ı hümâyûn

Ebnâ-i sipâhîyân zümresinden mezbûr Ramazan mahall-i inâyet olmağın 
avâtıf-ı aliyyeden ulûfesiyle çaşnigîr olmak bâbında hatt-ı hümâyûn sudûr 
eylemeğin kayd ü terkīm olundu.

Tercümân-ı kâtibân-ı Dîvân-ı Hümâyûn

Hasan Sıddıkî, terakkī 1, terakkī-şüd, bâ-hatt-ı hümâyûn

Dîvân-ı hümâyûn kâtiblerinden mezbûr kâtib Sıddıkî hakkında avâtıf-ı aliyye 
zuhûra gelüp ulûfesine bir akça terakkī fermân olunduğuna tezkire vârid ol-
mağın sene-i elf  Muharremi gurresinde vâkı‘ olup bu mahalle kayd ü terkīm 
olundu.
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[Yev]mü’l-ahad, fî gurre-i şehr-i Recebü’l-mürecceb

An-gulâmân-ı Enderûn

Korkud, fî yevm 8, sipâhî-şüd ibtidâ, bâ-hatt-ı hümâyûn

Mezkûr, sarây-ı âmirede iç-kilârda peşkîr-başı olup emekdârlardan olup ba‘zı 
cürm isnâd olmağla itâb-ı hümâyûna mazhar olup habbâzlar zümresine ilhâk 
fermân olunup ihrâc olunmuş iken rikâb-ı hümâyûna ruk‘a sunup afv ricâ 
etmeğin cürmü afv olunup sipâhî bölüğüne ilhâk oluna deyü hatt-ı hümâyûn 
sudûr etmeğin vech-i meşrûh üzere kayd olundu.

Sekbânân zümresinden Ramazan ve Hüseyin ve Halil ve sarrâclardan Mehmed 
ve Ca‘fer hâcc-ı şerîf  içün icâzet ricâ eylemeğin izn-i hümâyûn buyuruldu ve 
arabacıyân-ı hâssadan Hasan dahi hâcc-ı şerîfe izin talep etmeğin buyuruldu.

An-cemâ‘at-i gurebâ

Mustafa, çerkes, fî yevm 5, be-ulûfeciyân ilhâk-şüd, bâ-ulûfe-i hod

Cemâ‘at-i gurebâdan yevmî beş akça ulûfeye mutasarrıf  olan merkūm Çerkes 
Mustafa ulûfesiyle ulûfeciyân zümresine ilhâk fermân olunduğuna lala paşa 
hattıyla tezkire vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’l-hamîs, fî 5 şehr-i Recebü’l-mürecceb

Halil, merdüm-i defterdâr efendi, fî yevm 2, sekbân-şüd ibtidâ, be-cây-ı Şa‘ban 
b. Hızır, sekbân el-müteveffâ, merdüm-i müşârünileyh, bâ-hatt-ı hümâyûn

Defterdâr efendi âdemi olan sekbân Şa‘ban fevt olup yine âdemlerinden olan 
merkūm Halil mezkûrun yerine ibtidâdan iki akça ulûfe ile sekbân olmak 
bâbında hatt-ı hümâyûn sudûr etmeğin kayd olundu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 8 mâh-i Recebü’l-mürecceb

Süleyman b. Seydi Ali, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, be-cây-ı Hamza b. Nasuh, 
sekbân el-müteveffâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Sinan b. Hacı Mahmud, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, be-cây-ı Sefer Akşehrî, 
sekbân el-müteveffâ, bâ-iltizâm-ı âhar

660 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



Neferen 2

Bozdoğan ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 994 Şa‘bânı’nın yirmi dokuzundan 
üç yıla mültezimler olup zimmetlerinde bâkī zuhûr eyleyen Mehmed’in şerîki 
Mustafa dîvâna gelüp çavuşluk ile meşrûtu olan yevmî beş akça mevâcibden 
iki akçasın deyni içün kendi mâlından on bin akçasın edâ eyleyen merkūmân 
Süleyman ve Sinan’a sadaka olunup birer akça ile sekbân olmaları bâbında 
istid‘â-yı inâyet eyledikleri sene-i elf  Saferinin yirmi altıncı gününde pâye-i 
serîre arz ve fermân olunup müteveffâ sekbân gediklerinden Hamza bin Nasuh 
yerine Süleyman ve Sefer Akşehrî yerine Sinan ta‘yîn ve tevcîh olunduğuna 
mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

(s. 73) [s. 62]

Nebi b. Süleyman, fî yevm 7, çavuş-şüd, bâ-iltizâm-ı âhar

Veli b. Süleyman, fî yevm 5, sipâhî-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı birâder-i hod, Nebi 
el-mezbûr

Lütfî Paşa ve tevâbi‘i mukāta‘asını mezbûr Nebi ve karındaşı Veli’ye hızâne-i 
âmireden on üç akça mevâcib sadaka olunup yedi akçasıyla mezbûr Nebi ça-
vuş olup ve beş akçasıyla Veli ebnâ-i sipâhîyâna ilhâk buyurulmak üzere ve 
ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm 
edüp inâyet ricâ eyledikleri sene-i mezbûre Şevvâli’nin yirmi dokuzunda pâye-i 
serîre arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

An-cemâ‘at-i müteferrika

Dede Nasuh b. İbrahim, fî yevm 5, [tera]kk[ī] 1, terakkī-şüd

An-cemâ‘at-i çavuşân

İynehân b. Mehmed, fî yevm 4, [tera]kk[ī] 3, terakkī-şüd

Mehmed b. Şa‘ban, fî yevm 5, [tera]kk[ī] 1, terakkī-şüd

An-cemâ‘at-i ulûfeciyân

Ahmed b. Abdi, fî yevm [ ], bâ-zümre-i ebnâ-i sipâhîyân ilhâk-şüd, bâ-ulûfe-i 
hod
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İhtisab ve ihzâriye-i Kestel mukāta‘aları ve Arpaz ve Bâzârlı mukāta‘aların 
yevmî otuz akça mevâcib ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 994 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla emînler olup iltizâm eyleyen Dede Nasuh ve Eynehân 
ve Mehmed dîvâna gelüp çavuşluk ile meşrûtları olan yevmî beş akçanın bir 
akçası mezbûr müteferrika Dede Nasuh’a terakkī ve üç akçası çavuş olan Ey-
nehân’a terakkī ve bir akçası çavuş olan Mehmed’e terakkī olup ve çavuşluk 
mukābelesinde ulûfeciyân zümresinden Ahmed ulûfesiyle ebnâ-i sipâhîyâna 
ilhâk [olunmak] ricâ eyledikleri sene-i elf  Recebinin on beşinci gününde pâ-
ye-i serîre arz olunup vech-i meşrûh üzere fermân olunduğuna mümzâ tezkire 
vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’l-isneyn, fî 17 şehr-i Recebü’l-mürecceb, sene-i elf  el-mübârek

An-cemâ‘at-i çavuşân

Mehmed b. Şa‘ban, fî yevm 6, müteferrika-şüd, bâ-ulûfe-i hod, bâ-il-
tizâm-ı hod

Der-sa‘âdetleri müteferrikalarından Dede Nasuh ve cemâ‘at-i çavuşândan 
mezbûr Mehmed b. Şa‘ban ve İnehân Arpaz ve Bâzârlı mukāta‘asının tahvîl-i 
cedîdin mezbûr çavuş ulûfesiyle hâlen müteferrika olmak üzere ve ba‘zı şurût u 
kuyûd ile sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm edüp istid‘â-yı 
inâyet eyledikleri sene-i elf-i mezbûr Recebinin on beşinci gününde pâye-i serî-
re arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın bu mahalle kayd 
olundu.

[Yev]mü’s-selâsâ, fî 20 şehr-i Recebü’l-mürecceb

An-gulâmân-ı Enderûn, an-oda-i hazîne

Şa‘ban, fî yevm 7, silâhdâr-şüd ibtidâ

Mezbûr Şa‘ban içerüde hazîne hâdimlerinden olup mahzûr bir ârızaya müb-
telâ olmağla hakkında hatt-ı hümâyûn sudûr edüp yedi akça ulûfe ile silâhdâr 
bölüğüne fermân olunmağın kayd olundu.

[Yev]mü’l-isneyn, fî 26 Recebü’l-mezbûr

An-cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyân

Ca‘fer b. Yusuf, fî yevm 7, çavuş-şüd, bâ-ulûfe-i hod, bâ-iltizâm-ı hod
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Havâss-ı hümâyûnlarından cezîre-i Midillü’de vâkı‘ memleha-i atîk ve cedîd 
ve tevâbi‘i mukāta‘asın erbâb-ı tîmârdan Hasan nâm kimesne sene 998 Şev-
vâli’nin dördünde vâkı‘ Ulyus’un yirmi altısından dört yıla ba‘zı şurût u kuyûd 
ile iltizâm edüp kabûl eyledikde ebnâ-i sipâhîyândan yevmî yedi akça ulûfeye 
mutasarrıf  olan mezbûr Ca‘fer bin Yusuf  ulûfesiyle hâlen çavuş olup üzerin-
den ziyâde ile alınursa çavuşluğu üzerinde mukarrer kalmak üzere inâyet ricâ 
eylediği sene-i elf  Recebinin yirmisinde serîr-i sa‘âdete arz olundukda vech-i 
meşrûh üzere fermân olunduğına mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 5 şehr-i Şa‘banü’l-mu‘azzam, sene-i elf, rûz-ı Dîvân-ı 
Hümâyûn

An-cemâ‘at-i çavuşân

Mehmed, fî yevm 10, müteferrika-şüd bâ-ulûfe-i hod, bâ-şefâ‘at-nâme-i haz-
ret-i Vâlide Sultân dâmet ismetuhâ

Merkūm Mehmed Çavuş hakkında sa‘âdetlü Vâlide Sultân hazretleri tarafın-
dan şefâ‘at-nâme-i şerîfe vârid olup ulûfesiyle müteferrika olmasın ricâ eyle-
dikleri Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs ve serîr-i sa‘âdete arz olundukda fermân 
olmağın kayd olundu.

(s. 74) [s. 63]

An-cemâ‘at-i sekbânân

Mehmed, mathara, fî yevm 2, [tera]kk[ī] 1, solak-şüd bâ-terakkī, be-cây-ı diğer 
Mehmed, solak el-müteveffâ

Sekbânlardan yevmî iki akça ulûfeye mutasarrıf  olup lala paşa hazretlerinin 
matharacılığı hıdmetinde emekdâr olan mezkûr Mehmed ulûfesin bir akça 
terakkī ile müteveffâ Solak Mehmed yerine solak olmak buyuruldu.

An-cemâ‘at-i câme-şûyân

Hüseyin, mülâzim, fî yevm 1, şâkird-i câme-şûy-şüd ibtidâ, be-cây-ı Hasan, 
şâkird-i mezbûrîn el-müteveffâ

Yevmî bir akça ulûfe ile câme-şûy şâkirdi olan Hasan fevt olup gediği mahlûl 
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olup ve mezkûr Hüseyin emekdâr ve mülâzim olup hıdmet-i mezbûre uhdesin-
den gelür ehil olmağın müteveffâ-yı merkūm yerine bir akça ulûfe ile câme-şûy 
şâkirdi olmak buyuruldu.

Mehmed b. Ferhad, fî yevm 1, cebeî-şüd ibtidâ, an-ferâgat-ı peder-i hod, 
an-zümre-i arabacıyân-ı hâssa, ser-bölük

Yevmî yedi akça ulûfe ile hâssa arabacılar bölükbaşısı olan Ferhad ulûfesinin 
bir akçasını oğlu merkūm Mehmed’e cebeci olmak ricâsıyla ihtiyâriyle ferâğ 
edüp arz olundukda buyuruldu.

[Yev]mü’s-selâsâ, fî 8 şehr-i Şa‘banü’l-mezbûr

İlyas b. Osman, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, be-cây-ı Abdurrahman, sekbân 
el-müteveffâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Niyâbet ve bâd-i hevâ-i nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 Şa‘bâ-
nının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olan Nasuh ve Yusuf ’un meşrûtları 
olan yirmi dört akça mevâcibden ihtisâb âmili Dîvâne Mustafa’ya ta‘yîn ey-
ledikleri dört akça mevâcibin bir akçası mezbûrun deyni içün beş bin beş yüz 
akçasın edâ eyleyen mezbûr İlyas bin Osman nâm kimesneye sekbânlık ricâ 
eylediği sene-i elf  Şa‘bânının dördüncü gününde pâye-i serîre arz ve fermân 
olunup sekbânlardan müteveffâ Abdurrahman yerine tevcîh ve ta‘yîn olundu-
ğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

Hasan b. Mustafa, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, be-cây-ı İsmail b. Veli, sekbân 
el-müteveffâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Seferihisâr ve İpsiliburnu ve tevâbi‘i mukāta‘asına bundan akdem tevârîh-i 
muhtelife ile emînler olup zimmetlerine küllî bâkīleri olan Sefer ve Derviş ve 
Hasan ve Abdülbaki âdem gönderüp meşrûtları olan yirmi yedi akça mevâ-
cibden bir akçasın deynleriyçün kendi mâlından beş bin beş yüz akçasın edâ 
eyleyen mezkûr Hasan bin Mustafa’ya sadaka olunup yevmî bir akça ile sekbân 
olması bâbında inâyet ricâ eyledikleri sene-i elf  Şa‘bânının dördünde arz ve 
fermân olunup sekbânlardan müteveffâ İsmail b. Veli yerine ta‘yîn olunduğuna 
mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.
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Beşir b. Ca‘fer, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ

İvaz b. Arslan, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ

Neferen 2

Menemen mukāta‘asın yevmî yirmi akça mevâcib ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 
997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Hacı Nebi uhdesinde iltizâmda iken 
dergâh-ı âlî çavuşlarından Mustafa Çavuş ziyâde eyledükde mezbûr Hacı Nebi 
ziyâdesin kabûl edüp yirmi akça mevâcibden birer akçasıyla mezkûrân Beşir bin 
Ca‘fer ve İvaz bin Arslan sekbân olmaların ricâ eyledikleri sene-i elf  Şa‘bânının 
dördüncü gününde pâye-i serîre arz ve fermân olunduğuna defterdâr tarafından 
mümzâ tezkire vârid olmağın vech-i meşrûh üzere bu mahalle kayd olundu.

An-cemâ‘at-i müteferrika

Sefer, terakkī 10, terakkī-şüd, bâ-hatt-ı hümâyûn

Müteferrikalardan merkūm Sefer ruk‘a sunup inâyet ricâ edüp hakkında 
avâtıf-ı vâfire müte‘allık olup hatt-ı hümâyûn ile on akça terakkī inâyet buyu-
rulmağın vech-i mezkûr üzere kayd olundu.

El-vâki‘ fî 15 şehr-i Şa‘bân el-mezbûr.

A‘mâ yahudi, tabîb, fî yevm 20, tabîb-i hâssa, bâ-hatt-ı hümâyûn

Tunuş, tabîb, terakkī 10, terakkī-şüd, bâ-hatt-ı hümâyûn

Merkūm A‘mâ yahudi üstâd tabîb-i hâzık olup ehliyet ile meşhûr olmağın ibtidâ-
dan yevmî yirmi akça ulûfe ile tabîb-i hâssa olmak ve mezkûr Tabîb Tunuş dahi 
tabîb-i hâzık olup mahall-i inâyet olmağın ulûfesine on akça terakkī olup cümle 
ulûfesi yirmi akça olmak bâbında hatt-ı hümâyûn sudûr eylemeğin kayd olundu.

Fî 17 Şa‘bânü’l-mu‘azzam el-mezbûr sene minhu.

(s. 75) [s. 64]

[Yev]mü’l-ahad, fî 26 şehr-i Şa‘banü’l-mu‘azzam, sene-i elf

Abdülkerim, fî yevm 4, şâkird-i mukāta‘aî-şüd, be-cây-ı Ahmed, şâkird-i mez-
bûr, el-müteveffâ
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Yevmî dört akça ulûfe ile mukāta‘acı şâkirdi olan Ahmed fevt olup ve emekdâr-
lardan merkūm Abdülkerim kâtib şâkirdlerinden mahall olmağın müteveffâ-yı 
merkūm yerine dört akça ulûfe ile mukāta‘acı şâkirdi olmak fermân olunduğu-
na defterdâr tarafından mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

Hüseyin, şâkirdi rûznâmçeî, [tera]kk[ī] 1, terakkī-şüd

Lütfullah nâm, fî yevm 1, mehter-i hayme-şüd ibtidâ

İşbu sene-i elf  Cemâziye’l-âhiresinin yirmi ikinci gününde vâkı‘ nevrûz muhâ-
sebesi kırâat olundukda âdet-i kadîm üzere rûznâmçe hıdmetinde olan kıdve-
tü’l-erbâbü’t-tahrîr ve’l-kalem Mustafa zîde kadruhûya iki akça terakkī inâyet 
buyurulup zikr olan terakkīnin bir akçası rûznâmçe şâkirdi merkūm Hüseyin’e 
ber-vech-i terakkī inâyet buyurulmak ve bir akçası dahi emekdârlarından 
mezkûr Lütfullah hayme mehteri olması bâbında istid‘â-yı inâyet edüp vech-i 
mezkûr üzere fermân olunduğuna mümzâ tezkire îrâd eylemeğin kayd olundu.

[Yev]mü’l-erbi‘â, fî 29 mâh-ı mezbûr

Hızır b. Süleyman, fî yevm 2, bevvâb-şüd ibtidâ, bâ-hatt-ı hümâyûn

Merkūm Hızır bin Süleyman mezîd-i inâyetden yevmî iki akça ulûfe ile ibtidâ-
dan bevvâb olmak bâbında hatt-ı hümâyûn sudûr eylemeğin fermân olunduğu 
vech üzere kayd ü terkīm olundu.

An-cemâ‘at-i bevvâbân

Ali, bevvâb, otakî-şüd, be-cây-ı Musli, otakî, el-müteveffâ

Bevvâbân zümresinden otakçı Musli fevt olup gediği mahlûl ve hıdmeti hâlî 
olmağın ve zümre-i mezbûreden mezkûr Bevvâb Ali emekdâr mahall-i inâyet 
olmağın hatt-ı hümâyûnla müteveffâ-yı merkūm yerine otakçı olmak fermân 
olunduğuna memhûr tezkire vârid olmağın kayd olundu.

Târîh-i tezkire el-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene elf.

[Yev]mü’l-hamîs, fî 8 şehr-i Ramazânü’l-mübârek

Arslan Ağa, ser-bevvâbîn-i sânî

Bâb-ı hümâyûnlarında ikinci kapıcı-başı olan müşârünileyh Arslan Ağa zîde 
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mecduhû hakkında avâtıf-ı celîle-i cezîle vücûda gelüp pâye-i mezbûrede âdet-i 
mukarrere üzere arpalığına kemâ-kân mutasarrıf  olup dahi Çakırcıbaşılık 
zamîme inâyet buyurulup hatt-ı hümâyûn sudûr eylediğine lala paşa hattıyla 
tezkire îrâd eylemeğin kayd olundu.

[Yev]mü’l-hamîs, fî 15 şehr-i Ramazânü’l-mübârek, li-sene elfi’l-mübârek, 
ba‘zı kazâyâ gönderilüp arz olunmuşdır

Abdi Ağa, ser-solakân, terakkī 2, terakkī-şüd, an-mahlûl-i Mustafa Solak, 
el-müteveffâ

Solak-başı müşârünileyh Abdi Ağa pîr ve emekdâr mahall-i inâyet olup ulûfesi 
şey’-i kalîl olmağın müteveffâ Solak Mustafa’nın dört akça mahlûlünden iki 
akça mezkûra ber-vech-i terakkī inâyet buyuruldu.

An-cemâ‘at-i müteferrika-i solakān

Mehmed, fî yevm 1.5, terakkī 2, solak-şüd bâ-terakkī, an-mahlûl-i Mustafa 
Solak, terakkī-şüd

Yevmî bir buçuk akça ulûfe ile solak müteferrikası olan mezkûr Mehmed emek-
dâr mahall-i inâyet olup müteveffâ Solak Mustafa’nın dört akça ulûfesinin bâkī 
kalan iki akçası mezkûra ber-vech-i terakkī inâyet buyurulup yevmî üç buçuk 
akça ulûfe ile solak olmak buyuruldu, müteveffâ-yı mezkûr yerine.

An-cemâ‘at-i sarrâcîn-i hâssa

Mehmed nâm, fî yevm 5, terakkī 1, ser-bölük-i na‘lbandân-şüd, der-hıdmet-i 
hod, an-mahlûl-i Hüseyin Sarrâc, el-müteveffâ, terakkī-şüd

Hâssa sarrâclardan yevmî beş akça ulûfeye mutasarrıf  olan mezkûr Mehmed 
na‘lbandlık fenninde mâhir ve atların ilâcına kādir olmağın hâssa sarrâclardan 
müteveffâ Hüseyin’in iki akça ulûfesinden bir akçası mezkûra terakkī olup sar-
râclık ile na‘lbandlar bölükbaşısı olmak buyuruldu.
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(s. 76) [s. 65]

Ali b. Abdullah, bostanî-şüd, be-cây-ı Hamza, bostanî, el-müteveffâ

Receb b. Abdullah, fî yevm 2, bostanî-şüd, be-cây-ı Hasan, bostanî, el-müte-
veffâ

Ahmed b. Abdullah, fî yevm 2, bostani-şüd, be-cây-ı Mehmed Külhânî, bos-
tanî ki bevvâb-şüd

Mehmed nâm, fî yevm 2, bostanî-şüd, be-cây-ı Ferhad, bostanî ki sipâhî-şüd

Bostancılardan Hamza ve Hasan fevt olup ve Mehmed Külhânî bevvâb olup 
ve Ferhad ebnâ-i sipâhîyân zümresine dâhil olup gedikleri mahlûl ve hıdmet-
leri hâlî olmağın ve mülâzemet ile hıdmet edenlerden merkūmûn Ali ve Receb 
ve Ahmed ve hatt-ı hümâyûn ile fermân olunan merkūm Mehmed mahall 
ve lâyık görilmeğin yevmî ikişer akça ulûfe ile mezkûrların yerlerine bostanî 
olmak buyuruldu.

An-cemâ‘at-i ıstabl-ı hâssa

Veli, cilâvdâr, fî yevm 5, sarrâc-ı hâssa

Be-cây-ı Yusuf  b. Abdullah, sarrâc-ı hâssa, el-müteveffâ

Hâssa sarrâclardan yevmî beş akça ulûfeye mutasarrıf  olan Yusuf  bin Abdullah 
fevt olmağın gediği mahlûl olup ve yevmî dört akça ile hâssa âhûrda cilâvdâr 
olan mezbûr Veli emekdâr olmağın mezkûr müteveffâ yerine beş akça ulûfe ile 
sarrâc-ı hâssa olmak buyuruldu.

An-cemâ‘at-i sarrâcîn-i hâssa

Kılıç, ser-oda, fî yevm 8, terakkī 1, kürsîdâr-şüd, bâ-terakkī, be-cây-ı Ahmed, 
kürsîdâr, an-mahlûl-i mezbûr, terakkī-şüd, el-müteveffâ, fî yevm 8

Ali, vekîl-i harc-ı sarrâcîn, fî yevm 5, terakkī 1, ser-oda-şüd, bâ-terakkī, an-mah-
lûl-i kürsîdâr Ahmed, be-cây-ı Kılıç el-mezbûr

Mehmed, halîfe, fî yevm 6, sarrâc-ı hâssa-şüd, an-mahlûl-i Ahmed, kürsîdâr, 
el-müteveffâ

Pîrî, tavileî, fî yevm 5, halîfe-şüd, be-cây-ı Mehmed ki, sarrâc-ı hâssa-şüd

Yevmî sekiz akça ulûfe ile kürsîdâr olan Ahmed fevt olup gediği mahlûl olma-
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ğın yerine yevmî sekiz akça ile hâssa sarrâclar odabaşısı olan Kılıç mezkûrun 
mahlûlünden bir akça terakkī ile kürsîdâr olmak ve yevmî beş akça ile sarrâclar 
vekîl-i harcı olan mezkûr Ali bir akça terakkī le merkūm Kılıç yerine odabaşı 
olmak ve müteveffâ-yı mezbûrun bâkī kalan altı akçasıyla yevmî beş akça ile 
halîfe olan merkūm Mehmed hâssa sarrâc olmak ve anun yerine yevmî dört 
akça ile tavile olan mesfûr Piri merkūm halîfenin beş akça ulûfesiyle halîfe 
olmak buyuruldu.

An-şakīrdân-ı mehter, der-Istabl-ı hâssa

Mustafa nâm, fî yevm 1, şâkird-i sarrâc-ı hâssa, be-cây-ı Mustafa Hacı ki terk-i 
hıdmet-kerde

Yevmî bir akça ile hâssa sarrâc şâkirdi olan Mustafa Hacı kendi hevâsında olup 
terk-i hıdmet edüp gediği mahlûl olmağın ve hâssa âhûrda mehter şâkirdi olan 
merkūm Mustafa emekdâr olmağın mezkûrun yerine yevmî bir akça ulûfe ile 
hâssa sarrâc şâkirdi olmak buyuruldu.

An-cemâ‘at-i ulûfeciyan

Hasan b. Lütfi, fî yevm 4, terakkī 1, sarrâc-ı hâssa-şüd, bâ-terakkī, an-mahlûl-i 
Hüseyin Sarrâc, terakkī-şüd

Hasan b. Abdullah, fî yevm 5, be-ulûfeciyân ilhâk-şüd, ber-vech-i tebdîl, be-
cây-ı Hasan b. Lütfî el-mezbûr

Yevmî beş akça ulûfe ile sarrâc-ı hâssa olan mezkûr Hasan b. Abdullah kendi 
hevâsında tekâsül üzere olmağın ve sâbıkā sarrâclıkdan ulûfeciyân zümresi-
ne dâhil olan merkūm Hasan bin Lütfî sarrâclık uhdesinden gelür olmağın 
müteveffâ Sarrâc Hasan mahlûlünden bir akça terakkī ile yine sarrâc-ı hâssa 
olup ve mezkûr Hasan bin Abdullah mutasarrıf  olduğu dört akça ulûfesiyle 
merkūmun yerine ulûfeciyân zümresine ilhâk buyuruldu.

An-cemâ‘at-i arabacıyân-ı hâssa

Hacı Mehmed, fî yevm 2, sarrâc-ı âhûr-ı küçük-şüd, bâ-ulûfe-i hod

Ramazan b. Mansur, sarrâc-ı küçük, fî yevm 3, arabaî-i hâssa, ber-vech-i teb-
dîl, be-cây-ı Hacı Mehmed, arabaî-i hâssa ki sarrâc-şüd be-cây-ı mezbûr

Küçücek âhûr sarrâclarından mezbûr Ramazan bin Mansur hıdmetine gel-
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meyüp ve icâzetsiz sılasına gidüp hıdmetinde tekâsül üzere olmağın hâssa 
arabacılardan yevmî iki akça ulûfeye mutasarrıf  olan merkūm Hacı Mehmed 
yarar kâr-güzâr mesâlih uhdesinden gelür olmağın mutasarrıf  olduğu ulûfe-
siyle merkūmun yerine sarrâc olup ve mezkûr Ramazan dahi ulûfesiyle hâssa 
arabacıyâna ilhâk olunmak buyuruldu.

Habib b. Hacı Mehmed, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Nevâhî-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asın sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzun-
dan iltizâm eyleyen Bali Ağa ve Nuh Çavuş meşrûtları olan on üç akça mevâ-
cibden bir akçası ile mezkûr Habib bin Hacı Mehmed sekbân olmasın ricâ 
eyledikleri sene-i elf  Cemâziye’l-âhırinın yirmi ikinci gününde pâye-i serîre arz 
olunup fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın vech-i meşrûh üzere 
kayd ü terkīm olundu.

(s. 77) [s. 66]

[Yev]mü’l-isneyn, fî 3 şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem, li-sene elfi’l-mübârek

An-cemâ‘at-i sekbânân

Mahmud b. Veli, fî yevm 2, terakkī 3, kâtib-i harc-ı hâssa ve hime-şüd, be-cây-ı 
Kâtib Mustafa ki ref‘-şüd

Hâssa harc ve hime kâtibi olan Mustafa ehl-i kalem olmayup sene ber-sene 
vakti ile muhâsebesin vimeyüp ref‘i lâzım olduğu ve sekbânlardan iki akça ulû-
feye mutasarrıf  olan mezkûr Mahmud bin Veli yarar ehl-i kalem olup hıdmet-i 
mezbûre uhdesinden gelüp mezkûrun yerine beş akça ulûfe ile kâtib olmak 
ricâsına sene-i elf  Ramazânının on sekizinde pâye-i serîre arz ve fermân olun-
duğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’l-erbi‘â, fî 5 Şevvâl m[ezbûr]

Gülendâm, hâtûn-ı kehhâl, rızk ta‘yîn-şüd, gûşt pâre 2, fodula zevc 2

Kehhâl hâtûnu mesfûre Gülendâm Hâtûn hakkında hatt-ı hümâyûn-ı sa‘â-
det-makrûn sudûr edüp rûz merre iki pâre et ve iki çift nân verilmek fermân 
olunduğuna memhûr tezkire-i şerîfe vârid olduğı ecilden kayd olundu.
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An-cemâ‘at-i müteferrika

Yunus, fî yevm 14, emîn-i harc-ı hâssa-şüd, bâ-ulûfe-i hod, be-cây-ı Mürtezâ, 
emîn-ı sâbık

Müteferrikalardan müşârünileyh Yunus ehl-i vukūf  ve müstakīm olup mezîd-i 
avâtıfdan emîn-i sâbık Mürtezâ yerine ulûfesiyle hâssa harc emîni olmak bu-
yuruldu.

El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem li-sene elfi’l-mübârek.

[Yev]mü’s-sebt, fî 15 mâh-i Şevvâlü’l-mükerrem

İbrahim b. Mahmud, fî yevm 3, bevvâb-şüd ibtidâ, be-cây-ı peder-i hod Mah-
mud ki fevt-şüd

Bevvâblardan yevmî üç akça ulûfeye mutasarrıf  olan Mahmud fevt olup gediği 
mahlûl olup mezîd-i inâyetden mezkûrun oğlu merkūm İbrahim babası yerine 
ulûfesiyle ibtidâdan bevvâb olmak bâbında hatt-ı hümâyûn sudûr edüp fer-
mân olunduğuna memhûr tezkire vârid olmağın kayd olundu.

An-cemâ‘at-i çavuşân

Mahmud b. Ferruhşâd, fî yevm 11, müteferrika-şüd, bâ-ulûfe-i hod, ber-vech-i 
iltizâm

Mezbûr Mahmud Çavuş Azizlü mukāta‘asın yevmî sekiz akça mevâcib ve ba‘zı 
şurût ile kendi hâlâ müteferrika olup ve mukāta‘a ziyâde ile âhara verilür ise 
kendi ulûfesiyle müteferrikalığı mukarrer kalmak şartıyla sene-i elf  Şa‘bânının 
yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm eylediği sene-i mezbûre Şevvâli’nin on yedi-
sinde pâye-i serîre arz ve fermân olunduğuna ru’ûsa kayd içün mümzâ tezkire 
îrâd eylediği ecilden müteferrikalığı bu mahalle kayd olundu.

Tahrîren fî 20 Şevvâl-i m[ezbûr].

An-cemâ‘at-i bevvâbân

Mustafa, fî yevm 5, çavuş-şüd, bâ-ulûfe-i hod, bâ-iltizâm-ı âhar

Selman ve Uşak enhârı mukāta‘ası müteferrikalardan Hacı İlyas ve çavuşân-
dan Hızır ve Veli uhdelerinde yevmî yirmi akça mevâcib ve ba‘zı şurût ile sene 
995 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâmda olup mukāta‘a-i mezbûre-
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nin ziyâdeye tahammülü olmağın mültezimûn-ı merkūmûn karındaşlarından 
yevmî beş akça ulûfe ile bevvâb olan mezbûr Mustafa hâlâ çavuş olup ve sâir 
şartları kemâ-kân mukarrer olmak üzere ziyâde ile iltizâm eyledikleri sene 
[9]98 Saferinin yirmi dokuzunda pâye-i serîre arz ve fermân olunup çavuşluğu 
ru’ûsa kayd içün mümzâ tezkire îrâd eylemeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 23 Şevvâl-i m[ezbûr].

[Yev]mü’l-isneyn, fî gurre-i mâh-i Zilka‘deti’ş-şerîfe, li-sene-i elf

An-cemâ‘at-i hayyâtîn-i hâssa

Hasan, fî yevm 3, bevvâb-şüd, be-cây-ı Ferhad, bevvâb, el-müteveffâ

Bevvâbân zümresinden Ferhad fevt olup gediği mahlûl olup ve yevmî üç akça 
ulûfe ile hayyât olan merkūm Hasan hakkında hatt-ı hümâyûn sudûr edüp mü-
teveffâ-yı merkūm yerine bevvâb olmak fermân olunduğuna memhûr tezkire 
vârid olmağın kayd olundu.

Musli nâm, fî yevm 2, hayyât-ı hâssa-şüd ibtidâ, be-cây-ı Hasan Hayyat ki 
bevvâb-şüd el-mezbûr

Hâssa hayyâtlardan Hasan bevvâb olup gediği mahlûl olmağın ve mezkûr 
Musli ehil olmağın merkūmun yerine yevmî iki akça ulûfe ile hâssa hayyât 
olmak buyuruldu.

Fî 5 mâh-ı m[ezbûr].

(s. 78) [s. 67]

Mehmed, mûytâf, fî yevm 2, sarrâc-ı hâssa-şüd, bâ-ulûfe-i hod

Mustafa, mûytâf, fî yevm 3, sarrâc-ı hâssa-şüd, bâ-ulûfe-i hod

Mûytâflardan mezbûrân Mehmed ve Mustafa cüll ve ton ve sicim ve tavile 
makūlesinden ıstabl-ı âmireye lâzım olan nesneleri kadîmi bey‘ olugelenden 
birer ikişer akça noksân bahâ ile kifâyet kadarı tedârük eyleyüp vermek şartıyla 
mutasarrıf  oldukları ulûfeleriyle sarrâc olmak ricâ eyledikleri arz olundukda 
vech-i meşrûh üzere buyuruldu.
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An-cemâ‘at-i arabacıyân-ı giyâh

Ali, ser-bölük-i mezbûrîn, fî yevm 2, arabaî-i hâssa-şüd, be-cây-ı Piyale, ara-
baî-i hâssa, el-müteveffâ

Veli, an-mehterân-ı bârgîr, der-âhûr-ı küçük, fî yevm 1, terakkī 1, terakkī-şüd, 
an-mahlûl-i Piyale, arabaî-i hâssa, el-müteveffâ

Yevmî üç akça ulûfe ile hâssa arabacılardan olan Piyale fevt olup ulûfesi ve 
gediği mahlûl olmağın otluk arabacıları bölükbaşısı olan merkūm Ali mahall 
olmağın iki akçasıyla mezkûrun yerine hâssa arabacı olmak ve bir akçası dahi 
küçücek âhûrda bârgîr mehterlerinden merkūm Veli’ye terakkī olmak mahall 
ü münâsib olmağın arz olundukda buyuruldu.

Ali, fî yevm 2, arabaî-i hâssa-şüd ibtidâ, be-cây-ı Hasan, arabaî-i hâssa, el-mü-
teveffâ

Yevmî iki akça ulûfe ile hâssa arabacılardan olan Hasan fevt olup gediği mah-
lûl ve hıdmeti hâlî olmağın ve emekdârlardan merkūm Ali mahall olmağın 
müteveffâ-yı merkūm yerine iki akça ulûfe ile hâssa arabacı olmak buyuruldu.

Mehmed, fî yevm 1, şâkird-i bârgîr-şüd ibtidâ, be-cây-ı Mustafa ki ref‘-şüd

Bârgîr âhûrında yevmî bir akça ulûfe ile şâkird olan Mustafa terk-i hıdmet 
edüp kendi hevâsında olduğun Mîrâhûr i‘lâm etmekle ref‘ olunup ve mezkûr 
Mehmed emekdâr ve mahall olmağın merkūmun yerine bir akça ile bârgîr 
âhûrında şâkird olmak buyuruldu.

An-cemâ‘at-i harbendegân

Tursun kethudâ, fî yevm 6, ser-oda-şüd, be-cây-ı Bâzârlı, ser-oda, el-müteveffâ

Yevmî altı akça ulûfe ile harbendeler odabaşısı olan Bâzârlı fevt olup beş akça 
ile harbende kethudâsı olan mezbûr Tursun merkūmun yerine altı akça ulûfe 
ile ser-oda olmak münâsib olmağın arz olundukda buyuruldu.

Mehmed b. Derviş, fî yevm 2, mehter-i hayme-şüd, be-cây-ı Mahmud, 
an-mehterân-ı hayme, el-müteveffâ

Mezbûr Mehmed sâbıkā hayme mehterlerinden olup ağasından icâzet tezki-
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resiyle sılasına gidüp nice müddet sâhib-i firâş olup gelmeğe kādir olmamağla 
yeri âhara verilüp hâliyâ gelüp âsitâne-i sa‘âdet tarafından bile gelen emekdâr-
lardan olup pîr ü fakīrü’l-hâl olmağın mukābele defterinde dahi vech-i mezkûr 
üzere bulunmağın hayme mehterlerinden fevt olan Mehmed’in yeri inâyet 
ricâsına arz olundukda buyuruldu.

An-cemâ‘at-i zevvâkîn

Rıdvan, fî yevm [ ], kâtib-i sekbânân-şüd, be-cây-ı kâtib-i sâbık ki ref‘-şüd

Çaşnigîrlerden mezbûr Kâtib Rıdvan istikāmetle ve ehliyet ile ma‘rûf  olup 
mahall-i inâyet olmağın ref‘ olunan sekbânlar kâtibi yerine kâtib olmak bâbın-
da hatt-ı hümâyûn sudûr eylemeğin bu mahalle kayd ü terkīm olundu.

İbrahim, fî yevm 4, bevvâb-şüd ibtidâ, merdüm-i Lala Ramazan Paşa, be-cây-ı 
Mehmed bevvâb, el-müteveffâ, an-merdümân-ı müşârünileyh

Ahmed, fî yevm 4, be-cemâ‘at-i gurebâ ilhâk-şüd, merdüm-i müşârünileyh

Neferen 2

Lala hazretlerinin âdemlerinden olup yevmî dört akça ile bevvâb olan Mehmed 
fevt olup yine emekdârlarından merkūm Mehmed dört akça ile bevvâb olmak 
ve yine âdemlerinden mezkûr Ahmed emekdâr olup yevmî dört akça ulûfe ile 
gurebâ zümresine ilhâk buyurulmak ricâsına pâye-i serîre tezkireler ile i‘lâm ve 
ricâ olundukda hatt-ı hümâyûnlarıyla fermân olunmağın kayd olundu.

(s. 79) [s. 68]

[Yev]mü’s-sebt, fî 14 şehr-i Zilka‘deti’ş-şerîfe, li-sene-i elfi’l-mübârek, rûz-ı 
Dîvân-ı Hümâyûn, vakt-i nüzûl an-Yaylak-ı Sûzen-dırâz

An-cemâ‘at-i sekbânân

Ali b. Hasan, fî yevm 1, gûşt pâre 2, fodula zevc 2, bâzârî-şüd, bâ-nân ve gûşt, 
be-cây-ı Mahmud, bâzârî, el-müteveffâ

Yevmî iki akça ulûfe ve iki pâre et ve iki çift ekmek ile bâzârî olan Mahmud 
fevt olup gediği mahlûl olmağın sekbânlardan bir akça ulûfeye mutasarrıf  olan 
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merkūm Ali bin Hasan hıdmet-i mezbûre uhdesinden gelür mahall olmağın 
bir akça ulûfeyle mezkûrun mahlûl kalan et ve ekmeği ta‘yîn olunup anun 
yerine bâzârî olmak buyuruldu.

An-cemâ‘at-i gurebâ

Mehmed, kâtib-i gurebâ, fî yevm 5, [tera]kk[ī] 1, kâtib-i silâhdârân-şüd, bâ-te-
rakkī, be-cây-ı Derviş, kâtib-i silâhdârân ki ref‘-şüd

Silâhdarlar kâtibi olan Derviş’in ba‘zı sakāmeti zuhûr edüp kitâbet-i mezbû-
reden ref‘i lâzım olmağın ve beş akça ulûfe ile gurebâ zümresine kâtib olan 
merkūm Mehmed ehliyet ve istikāmetle ma‘rûf  mahall-i ri‘âyet olmağın 
mezkûr ref‘ olunup bir akça terakkī ile anun yerine silâhdârlar kâtibi olmak 
buyuruldu.

An-cemâ‘at-i sarrâcîn-i hâssa

Hasan b. Abdullah, fî yevm 4, [tera]kk[ī] 1, terakkī-şüd, an-mahlûl-i diğer 
Hasan b. Abdullah, an-sarrâcân, el-müteveffâ

Mîrâhûr Ahmed Ağa tezkire gönderüp hâssa sarrâclardan yevmî dört akça 
ulûfeye mutasarrıf  olan mezbûr Hasan b. Abdullah üstâd sandıkcı ve mefreş-
ci olup mîrîye lâzım gelen sanduk ve mefreşlerde küllî hıdmeti sebkat edüp 
mahall-i ri‘âyet emekdâr olup yevmî beş akça ulûfeye mutasarrıf  olan sarrâc-ı 
diğer Hasan bin Abdullah fevt olup anun mahlûlünden bir akça terakkī inâyet 
buyurulmak ricâ eylediği pâye-i serîre arz olundukda buyuruldu.

Murad, çavuş-ı ebnâ-i sipâhîyân, çavuş-ı dîvân-ı hümâyûn-şüd, bâ-ulûfe-i hod

Sipâhî oğlanları çavuşu olan mezkûr Murad Çavuş hayli müddetden emekdâr 
olup bu makūle bölük çavuşları ikişer üçer yıl emekdâr olduklarında Dîvân-ı 
Hümâyûn çavuşluğu ile ri‘âyet olunmak kānûnları olmağın mezkûr dahi ulû-
fesiyle kānûn-ı kadîm mûcebince Dîvân-ı Hümâyûn çavuşu olmak buyuruldu.

An-cemâ‘at-i silâhdârân

Mahmud, tûğdâr, çavuş-şüd, bâ-ulûfe-i hod

Silâhdârân zümresinden tûğ-ı hümâyûn çeken mezbûr Mahmud kadîmi 
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emekdâr ve himmete lâyık ve sezâvâr olup sâbıkā bir yoldaşı kānûnları üzere 
çavuş olup mezbûr dahi kānûnları üzere behre-mend olmak ricâsına pâye-i 
serîre arz olundukda Dîvân-ı Hümâyûn çavuşu olmak buyuruldu.

Âsitâne-i sa‘âdetleri çavuşları yüz elli nefer kimesne olup ale’t-tevâlî ziyâde 
olmak üzere olduğu serîr-i sa‘âdetlerine arz olundukda ba‘de’l-yevm çavuş 
olmak lâzım geldikde mahlûl gedik düşdükde mahlûlden verilmek buyuruldu.

Bali b. Sinan, takyeî, fî yevm 2, bevvâb-şüd, bâ-ulûfe-i hod, bâ-iltizâm-ı âhar

Hâssa takyecilerden yevmî iki akça ulûfeye mutasarrıf  olan mezbûr Bali 
ulûfesiyle hâlâ kapıcı olmak bâbında Ulgamlu hâsların sene-i elf  Şa‘bânının 
yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm eyleyen Yusuf  ve Rıdvan nâm sipâhîler şart-ı 
mukāta‘alarında şart eyledikleri sene-i mezbûre Zilka‘desinin on dördünde 
pâye-i serîre arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olmağın kayd 
olundu.

Mehmed nâm, fî yevm 1, sekbân-şüd ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla Turudlu hâsların iltizâm eyle-
yen Mustafa meşrûtu olan mevâcibden bir akçası merkūm Mehmed’e tevcîh 
olunup sekbânlık inâyet buyurulmak ricâ eylediği sene-i elf  Zilka‘desinin on 
dördünde pâye-i serîre arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire vârid olduğu 
ecilden kayd olundu.

An-cemâ‘at-i sekbânân

Mehmed, fî yevm [ ], bevvâb-şüd, bâ-ulûfe-i hod, be-cây-ı Mustafa Kazganî, 
bevvâb, el-müteveffâ

Ba‘zı şurût u kuyûd ile enhâr-ı Selman ve Uşak Pınarı mukāta‘asın iltizâm 
eyleyen müteferrika İlyas ve Hızır ve Veli nâm çavuşlar şart-ı iltizâmlarında 
sekbânlardan merkūm Mehmed ulûfesiyle bevvâb olmak şart ve ricâ eyledikle-
ri sene 998 Saferi dokuzunda pâye-i serîre arz ve fermân olunup kapıcılardan 
müteveffâ Kazgancı Mustafa’nın mahlûl olan gediği tevcîh ve ta‘yîn olunduğu-
na mümzâ tezkire vârid olmağın kayd olundu.
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(s. 80) [s. 69]

An-cemâ‘at-i gurebâ

Musli, fî yevm [ ], sipâhî-şüd, bâ-ulûfe-i hod, bâ-iltizâm-ı âhar

Erbâb-ı tîmârdan Hasan cezîre-i Midillü’de vâkı‘ memleha-i atîk ve cedîd 
mukāta‘aların sene 998 Şevvâli’nin dördünde vâkı‘ Olyos’un yirmi altısından 
dört yıla iltizâm edüp şart-ı iltizâmında gurebâ zümresinden merkūm Mus-
li ebnâ-i sipâhîyâna ilhâk alınmasın şart ve ricâ eylediği sene-i elf  Saferinin 
altıncı gününde pâye-i serîre arz ve fermân olunduğuna mümzâ tezkire îrâd 
eylemeğin bu mahalle kayd olundu.

An-gulâmân-ı oda-i hâssa-i Enderûn

İbrahim, fî yevm [ ], zevvâk-şüd ibtidâ, bâ-hatt-ı hümâyûn

Has oda hüddâmından mezkûr İbrahim hakkında avâtıf-ı celîle zuhûr eyleyüp 
hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûn ile çaşnigîr olmak fermân olmağın bu ma-
halle kayd olundu

El-vâki‘ fî gurre-i Ramazânü’l-mübârek, sene-i elf.

Sekbânlardan Rıdvan bu sene-i mübârekede hâcc-ı şerîf-i âtiyye içün izn-i 
hümâyûn ricâ edüp fermân olunmağın icâzet-nâme-i hümâyûn verildi.

An-cemâ‘at-i sarrâcîn-i hâssa

Ahmed b. Bali Çavuş, terakkī 2, terakkī-şüd

Yevmî üç akça ulûfe ile hâssa olup dergâh-ı âlî çavuşlarından Bali Çavuş’ın 
oğlu olan merkūm Ahmed’e iki akça terakkī ihsân buyurulduğuna memhûr 
tezkire vârid olmağın bu mahalle kayd olundu.

El-vâki‘ fî 15 şehr-i Zilka‘de el-mezbûr

[Yev]mü’l-cum‘a, fî 20 şehr-i Zilka‘deti’ş-şerîfe, sene minhu

Ulûfeciyân zümresinden Mahmud bin Hasan nâm kimesne hakkında Birgi 
kadısının arzı gelüp ve ba‘zı fesâd ü şenâ‘atinin sûret-i sicili vârid olduğu pâye-i 
serîr-i sa‘âdete arz olunup mezkûr Mahmud sefine-i hâssaya gönderülmek fer-
mân olunduğına memhûr tezkire vârid olmağın Sığla sancağı beğine hükm-i 
şerîf  tahrîr olundu.
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An-cemâ‘at-i bevvâbân

Hüseyin, fî yevm [ ], meş‘aledâr-şüd, bâ-ulûfe-i hod, be-cây-ı Abdi Meş‘ale 
ki, be-bölük ihrâc-şüd

Meş‘aledâr olan Abdi bölüğe ihrâc olunup meş‘aleciliği mahlûl olmağın anun 
yerine bevvâbân zümresinden mezbûr Hüseyin ulûfesiyle meş‘aledâr olmak 
bâbında hatt-ı hümâyûn sudur edüp fermân olunduğına mümzâ tezkire vârid 
olmağın kayd olundu.

Sefer, şâkird-i arabaî, fî yevm 2, araba[î]-i hâssa-şüd, be-cây-ı Turmuş arabaî 
hâssa, el-müteveffâ,

Hasan, araba[î]-i giyâh, fî yevm 2, araba[î]-i hâssa-şüd, bâ-ulûfe-i hod

Yevmî iki akça ulûfeye mutasarrıf  olup hâssa arabacılardan olan Turmuş 
fevt olup gediği mahlûl olmağın yevmî bir akça ulûfe ile arabacı şâkirdi olan 
mezkûr Sefer anun yerine iki akça ile hâssa arabacı olmak ve iki akça ulûfe ile 
otluk arabacısı olan merkūm Hasan ulûfesiyle hâssa arabacı olmak fermân 
olunduğına memhûr tezkire vârid olmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Zilka‘deti’ş-şerîfe, sene-i elf  el-mezbûr.

Behram Ağa, emîn-i matbah-ı âmire, fî yevm 17, terakkī 8, ser-ulûfeciyân-şüd, 
bâ-terakkī.

El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Ramazânü’l-mübârek, sene-i elf, el-mezbûr.

Mehmed, ağa-i ebnâ-i sipâhîyân, fî yevm 25, terakkī 5, mîrâhûr-ı küçük-şüd, 
bâ-terakkī.

El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Zilka‘deti’ş-şerîfe, li-sene elf  el-mezbûr.

Ali Ağa, ser-silâhdarân, fî yevm 25, terakkī 5, ağa-yı sipâhîyân-şüd, bâ-terakkī

El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Zilka‘de el-mezbûr.

Mahmud Ağa, ser-gurebâ, fî yevm 20, terakkī 5, ser-silâhdarân-şüd, bâ-terakkī.

El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Zilka‘de el-mezbûr.
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Mahmud Ağa, ser-balabaniyân, fî yevm 15, terakkī 5, ser-gurebâ-şüd, bâ-te-
rakkī.

El-vâki‘ fî târîhi’l-mezkûr.

Ber-mûceb-i tezkire-i memhûr-i Lala Ramazan Paşa, kayd ve tahrîr-şüd

(s. 81) [s. 70]

[Yev]mü’s-selâsâ, fî 8 şehr-i Zilhicceti’ş-şerîfe, li-sene elf-i mübârek

An-gulâmân-ı Enderûn

Mehmed, fî yevm 5, be-gurebâ ilhak-şüd, bâ-hatt-ı hümâyûn

İç oğlanlarından mezbûr Mehmed sâbıkā itâb-ı celâlet-me’âba mazhar olmağ-
la ihrâc olunup bir müddet aşcılık hıdmetinde istihdâm olunup hâliyâ rikâb-ı 
hümâyûna darâ‘at-nâme sunup afv ü inâyet ricâ eylemeğin yevmî beş akça 
ulûfe ile gurebâ zümresine ilhak bâbında hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûn ile 
fermân olunmağın bu mahalle kayd olundu.

[Yev]mü’s-sebt, fî 12 şehr-i Zilhicce el-mezbûr

An-cemâ‘at-i sarrâcîn-i hâssa

Mehmed b. Ömer, fî yevm 2, terakkī 2, bevvâb-şüd, bâ-terakkī, bâ-hatt-ı 
hümâyûn

Sarrâclardan yevmî iki akça ulûfeye mutasarrıf  olan mezkûr Mehmed bin 
Ömer hakkında avâtıf-ı celîle zuhûr edüp ulûfesine mezîd-i inâyetden iki akça 
terakkī ile bevvâb olmak bâbında hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûn ile fermân 
olunduğına memhûr tezkire vârid olmağın kayd olundu.

[Yev]mü’l-cum‘a, fî 25 mâh-ı mezbûr

Bali b. Mustafa, fî yevm 1, sekbân-şüd, ibtidâ, bâ-iltizâm-ı âhar

Sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla nevâhî-i Manisa mukāta‘a-
sın iltizâm eyleyen erbâb-ı tîmârdan Ca‘fer’in küllî alâkası olup meşrûtı olan 
on bir akça mevâcibinin bir akçası, beş bin beş yüz akça deyni edâ eyleyen 
mezkûr Bali bin Mustafa’ya tevcîh olunup sekbân olmasın ricâ eylediği sene-i 
elf  Zilka‘desinin on dördünde pâye-i serîre arz ve fermân olunup sekbânlardan 

M E T I N 679

www.tuba.gov.tr



müteveffâ İbrahim b. Şa‘ban yerine ta‘yîn olunduğına mümzâ tezkire ibrâz 
eylemeğin kayd olundu.

Mustafa, mütevellî Câmi‘-i Vâlide Sultân, der-Manisa, fî yevm 20, emîn-i mat-
bah-ı âmire-şüd, ibtidâ, bâ-hatt-ı hümâyûn

Nefs-i Manisa’da vâki‘ merhûme Vâlide sultân tâbet serâhâ câmi‘i evkāfına 
mütevellî olan müşârünileyh Mustafa Çelebi hakkında avâtıf-ı celîle zuhûr edüp 
hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûn ile yevmî yirmi akça ulûfe ile matbah-ı âmire 
emîni olmak fermân olunduğına memhûr tezkire vârid olmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 20 şehr-i Zilka‘deti’ş-şerîfe, sene-i elf  el-mezbûr.

An-cemâ‘at-i hayyâtîn-i hâssa

Ali, fî yevm 2, bevvâb-şüd, bâ-ulûfe-i hod, be-cây-ı Abdi, bevvâb ki ref‘-şüd

Hâssa hayyatlardan mezkûr Ali hakkında avâtıf-ı celîle zuhûr edüp mutasarrıf  
olduğu ulûfesiyle bevvâb olması bâbında hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûn ile 
fermân olunduğına memhûr tezkire vârid olmağın bu mahalle kayd olundu.

El-vâki‘ fî 25 Zilka‘de, sene elf.

[Yev]mü’s-selâsâ, fî 15 Zilhicce el-mezbûr

Ömer b. Kara İlyas, fî yevm 2, sekbân-şüd, ibtidâ,

Mustafa b. Veli, fî yevm 2, sekbân-şüd, ibtidâ

Neferen 2.

Mezbûrân Ömer ve Mustafa bundan akdem levend tâifesinden fesâd ü şenâ‘a-
tiyle ma‘rûf  olup reîs-i eşkıyâ olan Gökçe dimekle meşhûr harâmîyi ve refîki 
Başmakçı-oğlu dimekle ma‘rûf  şakīi ele getirüp başın kesmekde ziyâde yararlık 
ve yoldaşlık edüp mahall-i inâyet oldukları ecilden mahlûlden ikişer akça ulûfe 
ile sekbân olmak fermân olunduğına memhûr tezkire vârid olmağın vech-i 
meşrûh üzere kayd u terkīm olundu

Abdurrahman, tevkī‘î, defterdâr-şüd, el-vâki‘ fî 26 şehr-i Zilhicceti’ş-şerîfe, 
li-sene elf  el-mezbûr

Mehmed b. Mustafa, reîsü’l-küttâb, tevkī‘î-şüd, el-vâki‘ fi’t-târîhi’l-mezbûr
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Feyzi, tezkire[î]-i dîvân, reîsü’l-küttâb-şüd, el-vâki‘ fi’t-târîhi’l-mezkûr

Sene-i elf  Zilhiccesinin yirmi altıncı gününde Defterdâr Mehmed Efendi haz-
retlerinin yerine Nişâncı Abdurrahman Efendi defterdâr olup ve anun yerine 
bu fakīr reîs kulları tevkī‘î-i hümâyûn hıdmetine ve Tezkireî Feyzi Çelebi reî-
sü’l-küttâb olmak buyurulmuşdur.

(s. 82) [s. 71]

Sâbıkā âsitâne defterdârı olan Mahmud Efendi’nin çiftlikleri kethudâsı olan Yu-
suf  nâm kimesneyi Abdullah Arab nâm kimesne çomak ile urup ol darbden fevt 
olup ve İlyas nâm kimesne ba‘zı harâmzâdeleri evine cem‘ edüp hâtûnı ile şürb-i 
hamr etdirüp ve şer‘a muhâlif  nice hâli olup ve Hamza nâm kimesne Berber 
Ali’nin ba‘zı esbâbın sirka edüp ba‘zısı elinde bulunup meclis-i şer‘de sicill olun-
duğı pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda küreğe konulmaları fermân 
olunduğına lala paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin Sığacık beğine 
hüküm yazıldı.

El-vâki‘ fî evâil-i şehr-i Muharrem, sene ihdâ ve elf.

Ve Manisa kazâsına tâbi‘ Alacalı nâm karyede Mehmed bin Abdurrahman 
ve Dere nâm karyeden Abdullah bin Ahmed nâm kimesneler kutta‘-i tarîk 
olup siyâset olunan Kazdağlı Mehmed nâm harâmînin şerîklerinden olup 
Sart kazâsına tâbi‘ Kürekciler nâm karyeden bir müslimânın evin basup küllî 
emvâl ve erzâkın gāret etmeğin ahz olunup meclis-i şer‘de bi-tav‘ihumâ ikrâr 
ve i‘tirâf  edüp sicill olunmağın pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
küreğe konulmaları fermân olunduğına paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin Sığacık beğine hüküm yazıldı.

El-vâki‘ fî evâil-i şehr-i Muharrem, sene ihdâ ve elf.

Ve Manisa kazâsına tâbi‘ Uncuboz nâm karyede Nasuh nâm kimesnenin 
hâtûnına yine kendi abd-i memlûkleri olan Haydar, gice ile mezbûreye zinâ 
kasdına döşeğine varup ve andan gayrı ba‘zı hırsuzlığı dahi olup meclis-i şer‘a 
ihzâr olundukda bi-tav‘ihî ikrâr edüp ve mezbûre dahi küreğe gitmesine râziye 
olduğı sicill olmağın vukū‘u üzere pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda küre-
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ğe gitmek fermân olunduğına paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin 
Sığacık beğine hüküm yazıldı.

El-vâki‘ fî evâil-i şehr-i Muharremü’l-harâm, li-sene ihdâ ve elf.

Dividdâr olan Hasan Çavuş hatt-ı hümâyûnları ile ref‘ olunup [yeri] çaşni-
gîrlerden Mehmed’e sadaka olunduğına paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 12 Muharrem, sene ihdâ ve elf.

Piyale, an-zümre-i çavuşân, müteferrika-şüd, terakkī 1

Yusuf, yevm 5, sipâhî-şüd

Hamza, yevm 5, sipâhî-şüd

Abdullah, yevm 4, sipâhî-şüd

Mehmed, yevm 1, sekbân-şüd

Sefer, yevm 1, sekbân-şüd

Diğer Mehmed, yevm 1, sekbân-şüd

Fazlı, an-mehterân-ı hayme, yevm 2, sipâhî-şüd. Mezkûrun ulûfesine iki akça 
terakkī ile cem‘an dört akça ile sipâhî

Nu‘man, an-tabbâhîn, sekbân-şüd, bâ-ulûfe-i hod

Yekûn, yevmiyye 20

Lala-yı sâbık Ramazan dâme uluvvuhû mektûb göndürüp müteferrikalardan 
yevmî yirmi akça ulûfeye mutasarrıf  olan Mustafa nâm oğlunın zikr olunan 
ulûfesi mezkûrûn kimesnelere verilmek bâbında istid‘â-yı inâyet etmeğin hatt-ı 
hümâyûnları ile vech-i meşrûh üzere sadaka ve fermân olunduğına lala paşa 
hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 14 şehr-i Muharremü’l-harâm, li-sene ihdâ ve elf.

Havâss-ı hümâyûnlarından Ulgamlu hâsların sipâhî oğlanlarından Yusuf  ve 
Rıdvan nâm kimesneler on iki akça mevâcib ve ba‘zı şurût ve mezbûr Yusuf ’un 
ulûfesine dört akça terakkī ile müteferrika olmak üzere sene-i elf  Şa‘bânının 
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yirmi dokuzundan üç yıla beş yüz seksen bin akçaya iltizâm eyleyüp vech-i meş-
rûh üzere verilmiş iken mezbûrân Yusuf  ve Rıdvan tekrâr Dîvân-ı Hümâyûn’a 
gelüp mukāta‘anın ziyâdeye tahammülü vardır deyü yetmiş bin akça dahi 
ziyâde edüp üç yıla cümle altı yüz elli bin akça sâfî teslîmâta kabûl ve iltizâm 
ederler, şol şartla ki mukaddemâ şart-ı iltizâmında dâhil olan merkūm Yusuf ’un 
müteferrikalığı ziyâde eyledikleri yetmiş bin akça mukābelesinde hâlâ sadaka 
buyurulmasın şart eylediği sene-i elf  Zilka‘desinin on dördüncü günü pâye-i 
serîr-i a‘lâya arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın hâlâ mesfûr 
Yusuf  Dîvân-ı Âlî’ye gelüp fermân olunan müteferrikalığı mahalline kayd olun-
masın ricâ etmeğin ru’ûsa kayd olunmak içün Defterdâr Abdurrahman Efendi 
imzâsıyla mümzâ tezkire îrâd etmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî 13 Muharremü’l-harâm, li-sene ihdâ ve elf, mine’l-hicreti’n-nebeviyye.

Havâss-ı hümâyûnlarından nevâhî-i Manisa mukāta‘ası yevmî on üç akça 
mevâcib ve ba‘zı şurût ile Mustafa bin Haydar üç akça ile kapıcı olmak şartıyla 
sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla on bir kerre yüz bin ve elli 
bin akçaya [1.150.000] mültezimler olan müteferrikalardan Bali Ağa ve Nuh 
Çavuş’un mîrîye küllî alâkaları olmağın mezbûr Mustafa’ya şart eyledikleri 
kapıcılığının iki akçasın kendi mâlından on dokuz bin akça deyni edâ eyle-
yen Mehmed bin Ahmed’e sadaka buyurulup yevmî iki akça ile kapıcı olmak 
bâbında inâyet ricâ eyledikleri sene-i elf  Zilka‘desinin on dördüncü günü pâ-
ye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda şart-ı iltizâmları üzere kapıcı olmak fermân 
olunmağın merkūm Mehmed gelüp sadaka buyurulan kapıcılık ru’ûsa kayd 
olunmak içün mümzâ tezkire vârid olmağın kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî 18 Muharrem, sene ihdâ elf.

(s. 83) [s. 72]

Der-sa‘âdetleri sekbânlarından Foçalar’da mütemekin Ömer nâm sekbân 
kuttâ‘ü’t-tarîka refîk olup levendâtın fırkatesine gerüp fesâd ü şenâ‘atden hâlî 
olmayup ve Yusuf  nâm harâmzâde dahi Marmara’da Halîfe Sultân evlâdın-
dan bir emred oğlana fi‘l-i şenî‘ kasd edüp rızâ göstermedikde başından çalup 
mecrûh edüp şer‘le sâbit olduğuna haklarında siciller gelmeğin vukūu üzere 
pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda mezkûrlar küreğe konulmak fermân 
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olunduğına lala paşa hazretlerinden mühürlü tezkire vârid olmağın kayd u 
terkīm olundu ve Menteşe beğine hitâben hükm-i şerîf  yazıldı.

El-vâki‘ fî evâsıt-ı şehr-i Muharrem sene ihdâ ve elf.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nif  mukāta‘ası yevmî on beş akça mevâcib ve ba‘zı 
şurût ile sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla sekiz yüz seksen bin 
akçaya iltizâm eyleyen Kasım’ın şart-ı iltizâmında olan bir akça ile Mehmed 
b. Mustafa sekbân olmasın şart eylediği sene-i elf  Zilka‘desinin on dördüncü 
günü pâye-i serîr-i a‘lâya arz olundukda mahlûlden kayd olunmak fermân 
olunmağın fevt olan Hüseyin Behlül nâm sekbânın yerine mezbûr Mehmed 
b. Mustafa sekbân olmak buyurulup ru’ûsa kayd olunmak içün mümzâ tezkire 
gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî 18 Muharrem sene ihdâ elf.

An-cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyân

Mehmed b. Bali, fî yevm 7, çavuş-şüd, bâ-ulûfe-i kadîm

Havâss-ı hümâyûnlarından Adala ve tevâbi‘i mukāta‘asın Mehmed ve Osman 
nâm kimesneler yevmî yirmi akça mevâcib ve ebnâ-i sipâhîyândan Mehmed 
b. Bali nâm kulları ulûfesiyle çavuş olup ve mukāta‘a üzerlerinden ref‘ olunur 
ise çavuşluk mukarrer olmak üzere ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 997 Şa‘bânının 
yirmi dokuzundan üç yıla on yük akçaya iltizâm eyledikleri sene-i elf  Zilka‘de-
sinin on dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i 
meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Mehmed’in çavuşluğu ru’ûsa kayd 
olunmak içün mümzâ tezkire îrâd etmeğin kayd u terkīm olundu.

İsa b. Nasuh, fî yevm 1, sekbân-şüd

Havâss-ı hümâyûnlarından nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan emînler olup küllî bâkīleri olan Yusuf  ve Na-
suh’un iltizâmlarına dâhil bozahâne ve şem‘hâne âmilleri olan Murad, Dîvân-ı 
Hümâyûn’a gelüp meşrûtları olan iki akçadan bir akçasını beş bin sekiz yüz 
akça deyni edâ eyleyen İsa Bali bin Nasuh’a sadaka olunup yevmî bir akça ile 
sekbân olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene-i elf  Zilka‘desinin on dördün-
cü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere 
mahlûlden fermân olunmağın cemâ‘at-i sekbânlardan nâ-bedîd olan Ahmed 
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bin İbrahim yerine tevcîh olunup bir akça ile sekbânlığı ru’ûsa kayd olunmak 
içün mümzâ tezkire gelmeğin terkīm olundu

Şehirde câbecâ fısk u fücûr hasebiyle fesâd olmakdan hâlî olmamağın şehrin 
ahvâli teftîş olunup haramzâdesi zuhûra getürilüp haklarından gelinmek lâzım 
olup ve dahi etrafda olan kurâ halkı mescidlerinde salât-i mefrûzayı cemâ‘atle 
edâ etmeyüp varmamağla ekseri harâbeye müşrif  olup ve ba‘zının içine hâşâ 
âhûr mesâbesinde otluk ve saman doldurılup te‘addî ve tecâvüzleri sebebi ile 
anlar dahi yoklanup görülmek bâbında Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup 
lala paşa hazretleri serîr-i sa‘âdetlerine arz eyledikde teftîş olunmak fermân 
olunmağın kayd u terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 9 Saferü’l-muzaffer, li-sene ihdâ elf.

Ruznamçeî kulları vefât edüp yerine bi’l-fi‘il mukāta‘acı olan İbrahim kulla-
rı ve anın yerine sâbıkā mukāta‘acı olan diğer İbrahim bendeleri mahall ü 
münâsib olup ve muhâsebecilik dahi mahlûl olup Mustafa nâm kulları mahall 
ü müstehık olmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup lala paşa hazretleri 
pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde vech-i meşrûh üzere ulûfeleri ile fermân 
olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 9 şehr-i Saferü’l-muzaffer, li-sene ihdâ elf.

Vefât eden ruznamçeî kullarının zamânında küllî sa‘y ü hıdmeti sebk edüp 
oğulluğı Hüseyin nâm bendeleri mahall ü merhamet olmağın mahlûl olan 
hâssa sarrâc gediklerinden biri yevmî dört akça ile inâyet olunmak ricâsına 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup lala paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdetle-
rine arz eyledikde vech-i meşrûh üzere mahlûlden fermân olunmağın kayd u 
terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 9 şehr-i Safer, sene ihdâ elf.

Mahmud b. Abdullah, fî yevm 1

Havâss-ı hümâyûnlarından nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan emînler olup küllî bâkīleri olan Yusuf  ve Na-
suh’un iltizâmlarına dâhil bozahâne âmilleri olan Mahmud ve Murad Dîvân-ı 
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Hümâyûn’a gelüp meşrûtları olan iki akçadan bir akçasını mültezim-i mezbûr 
Mahmud’a sadaka olunup bir akça ile sekbân olması bâbında inâyet ricâ eylediği 
sene-i elf  Zilka‘desinin on dördüncü günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olunduk-
da vech-i meşrûh üzere mahlûlden fermân olunmağın cemâ‘at-i sekbânândan 
nâ-bedîd olan Hüseyin Sofya yerine tevcîh olunup yevmî bir akça ile sekbânlığı 
ru’ûsa kayd olunmak içün mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

(s. 84) [s. 73]

Mahrûse-i Manisa kazâsına tâbi‘ Ilgun Koru kurbunda Tatarlar nâm karyeden 
ba‘zı kimesneler arabacı yazılmak ile akrabâ vü ta‘allukātı günden güne şakā 
üzere olup Yatuklu nâm karyeden bir avret ayardup yanlarına alup nice gün 
Ilgun arasında köy halkının ekseri ile tasarruf  edüp ve Manisa içinden bir avre-
ti dahi idlâl edüp köylerine iletüp bir kaç ay kullandıklarından sonra Palamud 
ovasında Gökçeköy nâm karyeden ba‘zı haramzâdelere bırağup anlar dahi 
esîrciye câriye deyü bey‘ edüp hâlâ Kula nâm kasabada bulunup hükm-i şerîfle 
getürdilüp Derzi nâm kimesneyi katl eyledikleri haber virdükleri tafsîl üzere 
sicill olundukdan sonra Mehmed bin Göçeri nâm haramzâde ele getürilüp 
mâ‘adâsını akrabâsından olan arabacı Musa ve Bekir kaçırup bulun deyü teklîf  
olundukda ele vermeyüp bu sebeb ile icrâ-yı şer‘a mecâl olmaduğı pâye-i serîr-i 
a‘lâlarına arz olundukda hâssa sefîneye gönderilmek fermân olunduğına paşa 
hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin Menteşe beğine hitâben hükm-i şerîf  
yazıldı.

El-vâki‘ fî 22 şehr-i Saferü’l-muzaffer, sene ihdâ elf.

Nefs-i Manisa’dan İbrahim nâm kimesne serhoşla gice içinde Rabia nâm hâtû-
na fi‘l-i şenî‘ kasdına evine girüp subaşı ve ahâlî-i mahalle ardınca varduklarında 
firâr edüp yağmurluk ve dülbendi mezbûrenin evinde bulunup ba‘dehû meclis-i 
şer‘de kendüye dahi suâl olundukda serhoşla mezbûrenin evine varduğın ikrâr 
edüp sicill olunmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i 
serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde küreğe gönderilmek fermân olunmağın Sığacık 
beğine hüküm yazıldı

El-vâki‘ fî selh-i Saferü’l-muzaffer, sene ihdâ elf.
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Bu sene-i mübârekede kıdvetü’l-emâcid çavuşbaşı zîde mecduhû ile hâssa kilâr 
mühimmâtı içün Mısır’a gönderilen sipâh tâifesinden Mehmed ve aşcılardan 
Hurrem nefs-i Mısır’da serhoşla bir arabı alâniyen ikisi katl edüp Mısır paşa-
sı siyâset olunmaları içün ağa-yı mezbûra teslîm edüp bu cânibe gönderüp 
lâkin sûret-i sicilleri gelmeyüp ahvâlleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
olundukda sefîneye gitmeleri fermân olunduğına paşa hazretlerinden mühürlü 
tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 4 Rebî‘u’l-evvel, sene ihdâ elf.

Sığacık beğine merkūm aşçı içün müstakıl emr-i şerîf  yazıldı.

Halil b. Eşref, fî yevm 6, çavuş-şüd, bâ-şart-ı mültezim-i mezbûr

Havâss-ı hümâyûnlarından nevâhî-i Tire mukāta‘ası yevmî on iki akça mevâ-
cibden sekiz akçasıyla kendüsi çavuş olmak üzere ba‘zı şurût u kuyûd ile Halil 
bin Eşref  nâm kimesne sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm 
eylediği sene dokuz yüz doksan beş Cemâziye’l-evvelinin yirmi üçüncü günü 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân 
olunmağın şartı mûcebince dört akça sekbânlığı ve sadaka buyurulan sekiz 
akçanın iki akçası sarrâclık ile âhara verilüp bâkī kalan altı akça ile çavuşluğu 
ru’ûsa kayd olunmak içün mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî evâil-i şehr-i Rebî‘u’l-evvel, sene ihdâ elf.

Yevmî bir akça ile takyeci şâkirdi olan Mustafa fevt olup yerine diğer Mus-
tafa bin Derviş mahall ü münâsib olduğun takyecibaşı kulları i‘lâm etmeğin 
ve Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri serîr-i sa‘âdetlerine arz 
eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî selh-i şehr-i Saferü’l-muzaffer, sene ihdâ elf.

Yevmî bir akça ile aşşâb şâkirdi olan firâr edüp yeri mahlûl olup yerine Mus-
tafa bin Piri mahall olduğun hekimbaşı dâ‘îleri i‘lâm etmeğin paşa hazretleri 
Dîvân-ı Hümâyûn’da pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve 
fermân olunmağın kayd olundu

El-vâki‘ fî selh-i şehr-i Saferü’l-muzaffer, sene ihdâ elf.
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Kilârciyân-ı bîrûndan yevmî bir akçaya mutasarrıf  olan Nasuh bin Abdullah fevt 
olup yerine mülâzimlerden Dilaver bin Abdullah mahall olmağın paşa hazretleri 
pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu

El-vâki‘ fî selh-i şehr-i Saferü’l-muzaffer, sene ihdâ elf.

Hüseyin bin Mehmed nâm emred Menemen nâm kasabada yankesicilik edüp 
müslimânların ceblerinden akçaların alup ol hînde tutılup elinde alâyimi bu-
lunup ikrârı sicill olmağın sûret-i sicill ile ahvâli pâye-i serîr-i sa‘âdetlerine arz 
olundukda mîrî sefîneye gönderilmek fermân olunduğına paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu ve Sığacık beğine hüküm yazıldı.

El-vâki‘ fî evâsıt-ı şehr-i Safer, sene ihdâ elf.

Kuttâ‘-i tarîk olup katl olunan Gökçe nâm bedbahtın şürekâsı ahvâli teftîş 
olunup görüldükde Çeşme kazâsına tâbi‘ Yassı Kışlak nâm karyeden Kara Veli 
nâm kimesne harâmi-i mezbûrun müslimânlardan gasb eylediği üç re’s deve-
lerin alup satıvirdüği sâbit ve zâhir olunduğından gayrı keyfiyet-i ahvâli karye-
sinden sual olundukda mezbûr Kara Veli’nin şöhreti hırsuzlık ve yaramazlık 
iledir ve ba‘zı kimesneyi dahi katl eylediği şâyi‘ idüği sicill olmağın vâkı‘ hâli 
serîr-i sa‘âdetlerine arz olundukda küreğe gönderilmek fermân olunduğına 
paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin Sığacık beğine hüküm yazıldı.

El-vâki‘ fî 13 Rebî‘u’l-evvel, sene ihdâ elf.

(s. 85) [s. 74]

Yevmî iki akça ile kapıcı olan Ahmed b. Sefer iki yıldan mütecâviz hıdmetine 
gelmeyüp kendi hevâsında olduğundan gayrı ba‘zı şekvâcıları gelüp meclis-i 
şer‘a da‘vet olundukda itâ‘at-i şer‘ etmeyüp firâr üzere olup ve İstanbul’da 
dahi ba‘zı fesâd ü şenâ‘ati zuhûr etmeğin ahz olunup müddet-i medîd habs 
olunup ve kapıcılar kethudâsı dahi vech-i meşrûh üzere haramzâde idüğine ve 
hıdmetine gelmedüğine tezkiresin vermeğin vâkı‘ hâl pâye-i serîr-i a‘lâlarına 
arz olundukda ulûfesi kat‘ olunmak fermân olunduğına paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî 21 Rebî‘u’l-evvel, sene ihdâ elf.
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Mehmed b. Ali, yevm 1, be-cây-ı Ömer b. İbrahim, an-cemâ‘at-i sekbânân ki 
nâ-bedîd-şüd, ber-mûceb-i tezkire-i mukābeleî

Yunus bin Hacı Hasan, yevm 1, be-cây-ı Mehmed b. Ali, an-cemâ‘at-i sek-
bânân ki nâ-bedîd-şüd, ber-mûceb-i tezkire-i mukābeleî

Yekûn, nefer 2, yevm 2,

Havâss-ı hümâyûnlarından nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asına yevmî yirmi 
dört akça mevâcib ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 997 Şa‘bânının yirmi do-
kuzundan üç yıla emînler olan Yusuf  ve Emrullah ve Nasuh’un iltizâmlarına 
dâhil Manisa serhânesine ber-vech-i iltizâm âmil olup zimmetinde küllî bâkīsi 
olan Bayram Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp oğlu Hamza’ya şart eylediği iki akçayı 
kendi mâllarından on bir bin dört yüz akça deynin edâ eyleyen Mehmed b. 
Ali ve Yunus b. Hacı Hasan nâm kimeslere sadaka olunup yevmî birer akça 
ile sekbân olmaları bâbında inâyet ricâ eyledikleri sene-i elf  Zilka‘desinin on 
dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh 
üzere mahlûlden fermân olunmağın sekbânlardan nâ-bedîd olan Ömer b. İb-
rahim yerine mezbûr Mehmed b. Ali ve Mehmed b. Ali yerine merkūm Yunus 
b. Hacı Hasan tevcîh olunup yevmî birer akça ile sekbânlıkları ru’ûsa kayd 
olunmak içün mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

Tahrîren fî 20 Rebî‘u’l-evvel, sene ihdâ elf.

Adala kazâsına tâbi‘ Menye nâm karyeden Carullah bin Memi nâm kimesne-
nin âhûrında Ali nâm kimesnenin uğurlık bir katırı bulunup ve dahi kasaba-i 
Kula’dan bir zimmî bâzergânı katl etdiğin ikrâr etdiğinden mâ‘adâ keyfiyet-i 
ahvâli karyesi halkından suâl olunup cemm-i gafîr müslimânlar yaramazlığına 
ve hırsuzlığına şehâdet edüp sicill olunup ve yine kazâ-i mezbûra tâbi‘ Küçük 
Bursa nâm karyeden Dîvâne Mehmed nâm kimesne Süleyman nâm kimesneyi 
hurrü’l-asl iken Tire ovasında cebren tutup kulumdur deyü satmak sadedinde 
iken müslimânlar elinden halâs edüp ba‘dehû ahvâli tefahhus olundukda müs-
limânlar cem‘ olup bu vilâyetde at ve katır ve kul ve câmûs komayup sirka edüp 
ehl-i fesâddır deyü şehâdet edüp sicill olunup ahvâli pâye-i serîr-i a‘lâlarına 
arz olundukda küreğe gönderilmek fermân olunduğına paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olunup Sığacık beğine hüküm yazıldı.

El-vâki‘ fî 23 şehr-i Rebî‘u’l-evvel, sene ihdâ elf  el-mübârek.
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Şehirde sûk-ı sultânîde vâki‘ olan dükkânların gicede ve gündüzde hıfz u hırâseti 
içün sekbânlardan biri asesbaşı ta‘yîn olunup ve hıdmeti mukābelesinde kapıcı 
olmak evvelden âdet ü kānûn olup bi’l-fi‘il asesbaşı olan Abdülcelil nâm kulları 
çarşu başlarında olan kapuları ve gayrı mühimmâtı görüp gözedüp hıdmetinde 
mücidd ü sâ‘î olup lâyık-ı himmet olmağın tarîk-i hâcda vefât eden Kalgancı 
nâm kapıcının yerine mezbûr kulları kendi ulûfesiyle kapıcı olmak ricâsına 
Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyle-
dikde vech-i meşrûh üzere kapıcı olmak fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 4 Rebî‘u’l-âhir, sene ihdâ elf.

Nefs-i Bayındır’dan Resul nâm kimesnenin evi açılup sanduğı içinden ba‘zı esbâbı 
sirka olunup tecessüs üzere Manisa kazâsına tâbi‘ kasaba-i Tarhaniyat’a varduk-
da sârıkı olan Bostan nâm kimesneyi bulup ele getürilüp murâfa‘a-i şer‘ oldukda 
esbâbının ekseri ayni ile elinde bulunup şer‘le sâbit olup fesâdına müte‘allık olan 
sicilleri ile mahallinde siyâset olunmak içün ahvâli pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
olundukda mahallinde siyâset olunmak fermân olunduğına paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olunup Manisa kadısına emr-i şerîf  yazıldı.

Tahrîren fî 4 Rebî‘u’l-âhir, sene ihdâ elf.

Bali b. Mustafa, yevm 1, sekbân-şüd, be-cây-ı Hüseyin b. Osman, an-cemâ‘at-i 
sekbânân ki nâ-bedîd-şüd, ber-mûceb-i tezkire-i mukābeleî

Veli Karamanî, yevm 1, sekbân-şüd, be-cây-ı Mehmed nâm, an-cemâ‘at-i 
sekbânân ki nâ-bedîd-şüd, ber-mûceb-i tezkire-i mukābeleî

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkiye nezâretine sene 997 Şa‘bânının yirmi do-
kuzundan üç yıla nâzır-ı mültezim olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Pürnazar 
Dîvân-ı Âlî’ye gelüp şart-ı iltizâmında dâhil yetmiş sekiz akça mevâcibden iki 
akçasın deyni içün on bin akçasın edâ eyleyen Bali ve Veli nâm kimesnelere sa-
daka olunup yevmî birer akça ile sekbân olmaları bâbında inâyet ricâ eyledik-
leri sene-i elf  Zilka‘desinin on dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz olundukda vech-i meşrûh üzere mahlûlden fermân olunmağın mezbûr Bali 
sekbân cemâ‘atinden nâ-bedîd olan Hüseyin yerine ve merkūm Veli nâ-bedîd 
olan Mehmed yerine tevcîh olunup birer akça ile sekbânlıkları ru’ûsa kayd 
olunmak içün mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.
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Der-sa‘âdetlerinde ulûfeciler zümresinden olup Birgi kazâsında mütemekkin 
Mehmed bin Hasan’ın baz‘ı cürmi olmağın emr-i şerîfleriyle sefineye gönde-
rilmiş olup mâbeynde bir kaç ay geçüp cezâsın görüp afv ü merhâmete lâyık 
olup her vechile uslanup ıtlâkı içün Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa hazretleri pâye-i 
serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde ıtlâkı fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 4 Rebî‘u’l-âhir, sene ihdâ elf.

(s. 86) [s. 75]

Sâbıkā Küçük Mîrâhûr olan Mehmed Ağa kulları kapıcıbaşı olup yedinde olan 
mîrî at kendüye sadaka olmak âdet ü kānûn olmağın Hacı Koyun-zâde Kadı 
İbrahim pîşkeşin verdüği bir re’s at mezbûrun zabtında olmağın inâyet olunmak 
ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da lala paşa hazretleri serîr-i sa‘âdetlerine arz eyle-
dikde sadaka olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 4 Rebî‘u’l-âhir, sene ihdâ elf.

Hâssa sarrâc şâkirdlerinden Hamza bin İbrahim ve Halil bin Abdülkerim 
şirret ü şakā üzere olup kendi hevâlarında olup hıdmetlerinde olmamağın 
Hüseyin bin Halil mezbûr Hamza yerine ve diğer Hüseyin bin Ali merkūm 
Halil yerine mahall olduğun Büyük Mîrâhûr ağa kulları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
Hümâyûn’da lala paşa hazretleri serîr-i sa‘âdetlerine arz eyledikde sadaka ve 
fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 4 Rebî‘u’l-âhir, sene ihdâ elf.

Hâssa sarrâc şâkirdlerinden Memi bin Abdullah fevt olup yerine Mehmed bin 
Üveys mahall olduğun Mîrâhûr ağa kulları i‘lâm etmeğin lala paşa hazretleri 
Dîvân-ı Hümâyûn’da pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka ve fermân 
olunmağın kayd olundu

El-vâki‘ fî 4 Rebî‘u’l-âhir, sene ihdâ elf.

[Silik] hâssa sarrâclardan yevmî iki akçaya mutasarrıf  olan Sefer bin Yusuf  
mîrî deve ve katırların rahtlarının tecdîdi zamânı olup kendi mâlından yirmi 
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bin akça ile tecdîd edüp mukābelede Hasan bin Abdullah mahlûlünden ulû-
fesine üç akça terakkī inâyet olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da lala paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân 
olunmağın kayd u terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 4 Rebî‘u’l-âhir, sene ihdâ elf.

Emrullah bin Hacı Süleyman, fî yevm 8, çavuş-şüd, bâ-şart-ı iltizâm-ı hod

Havâss-ı hümâyûnlarından nısf-ı bâd-ı hevâ ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan 
Nurullah fevt olmağın mezbûrun karındaşı Emrullah Dîvân-ı Hümâyûn’a ge-
lüp müteveffâ-i merkūmun zimmetinde olan bâkīsinin edâsına müte‘ahhid olup 
şol şartla ki mezbûr Emrullah’a sadaka olunan sekiz akça mevâcib ile çavuşluk 
hâlâ kendüye sadaka olunup yerine durmak üzere inâyet ricâ eylediği sene-i 
elf  Zilka‘desinin on dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olun-
dukda fermân olunmağın merkūm Emrullah’ın yevmî sekiz akça ile çavuşluğu 
ru’ûsa kayd olunmak içün mümzâ tezkire gelmeğin kayd ve terkīm olundu.

Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.

Mezkûr kat‘-ı alâka etdiğine mukāta‘a cânibinden tezkire varmadan sehven 
ulûfesi ihrâc olunmaya deyü işâret olunmışdır.

Güzelhisar kazâsından Tohum ve Merkeb-kirân nâm karyeden Ali bin Meh-
med nâm haramzâdeler kuttâ‘-ı tarîk olup haklarında sicilleri ve kendülerinin 
dahi Manisa mahkemesinde ikrârları olmağın sefîneye gönderilmek fermân 
olunduğına paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olunup Men-
teşe beğine hüküm verildi.

Tahrîren fî 12 şehr-i Rebî‘u’l-âhir, sene ihdâ elf.

Hüseyin b. Hacı Ömer, fî yevm 1, cebeci-şüd

Havâss-ı hümâyûnlarından Beymiş ve tîmâr-ı dalyan ve Nif  mukāta‘asına sene 
997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi 
olan Kasım Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp şurûtu olan on beş akça mevâcibden 
bir akçasın deyni içün beş bin yedi yüz akçasın edâ eyleyen Hüseyin nâm ki-
mesneye sadaka olunup bir akça ile cebeci olması bâbında inâyet ricâ eylediği 
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sene-i elf  Zilka‘desinin on dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın yevmî bir akça ile cebeciliği 
ru’ûsa kayd olunmak içün mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.

Marmara kazâsından Kara Hamza-oğlu Hasan nâm haramzâde yine kazâ-i 
mezbûrdan Ebubekir nâm emrede fi‘l-i şenî‘ edüp üzerine sicill olup ahvâli pâye-i 
serîr-i a‘lâlarına arz olundukda sefîneye gönderilmek fermân olunduğına paşa 
hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin Sığacık beğine hüküm tahrîr olundu.

El-vâki‘ fî 9 şehr-i Rebî‘u’l-âhir, sene ihdâ elf.

Teberdârlar zümresinden bundan akdem sefîneye fermân olunan Hasan ve 
Yusuf  ve Ali nâm kulları avâtıf-ı celîle-i pâdişâhîye mukārin olmağın hâlen 
hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnları ile yevmî ikişer akça ulûfe ile mezkûrân 
Hasan ve Yusuf  kulları sekbânlığa ve mezbûr Ali helvahâneye fermân olun-
duğına paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd ve terkīm olundu.

Tahrîren fî 10 Rebî‘u’l-âhir, sene ihdâ elf.

Kapıcılardan Meş‘aleci Abdi kulları bundan akdem gurebâ bölüğüne fermân 
olunmış idi, hâlen hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnları ile gerü yeri mukarrer 
olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd ve terkīm olundu.

Tahrîren fî 10 şehr-i Rebî‘u’l-âhir, sene ihdâ elf.

Manisa kazâsına tâbi‘ Büyük Tatar nâm karyeden Kulfal bin Armağan ve 
Mehmed bin Süleyman Beşe ve Hamza bin Kara Turmuş ve Hasan bin Mus-
tafa nâm şakīler avret çeküp nice günler yanlarınca gezdirip ve dahi ba‘zı fesâd 
ü şenâ‘atleri olup ahz olunmak sadedinde iken karye-i mezbûrede mütemekkin 
arabacılardan Musa ve Bekir mezkûrûn ehl-i fesâdı bir tarîkle kaçırdukları ecil-
den sefîneye gönderilmiş idi, Yusuf  ve Mahmud nâm karındaşları firâr eden 
haramzâdeleri bulmağa müte‘ahhid oldukları pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olun-
dukda mezbûrlarun ihrâc olunmaları fermân olunduğına paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu ve Menteşe beğine hüküm verildi.

Tahrîren fî 12 şehr-i Rebî‘u’l-âhir, sene ihdâ elf.
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(s. 87) [s. 76]

İbrahim bin Pürnazar Çavuş, fî yevm 2.
Bevvâb-şüd.

Mustafa bin İbrahim, fî yevm 1.
Sekbân-şüd.

Yekûn neferen 2, fî yevm 3.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye Nezâreti dersa‘âdetleri çavuşlarından 
Pürnazar Çavuş kulları sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm 
eylediğinde iki kapıcılık ve ba‘zı şurût u kuyûd üzere eline emr-i şerîf  veri-
lüp lâkin pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda telhîsinde kapıcılık 
yazılmamağla müyesser olmayup hâlen nâzır-ı merkūm Dîvân-ı Âlî’ye gelüp 
kendüye ta‘yîn olunan yetmiş sekiz akça mevâcibden iki akçasıyla oğlu İbra-
him kapıcı ve bir akçasıyla Mustafa bin İbrahim nâm âdemisi sekbân olmasın 
bâbında inâyet ricâ eylediği sene-i elf  Zilka‘desinin on dördüncü günü pâ-
ye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın 
mezbûr İbrahim’in iki akça ile kapıcılığı ve Mustafa’nın bir akça ile sekbânlığı 
ruûsa kayd olunmak içün mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

Tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene ihdâ elf  mine’l-Hicreti’n-Nebeviy-
yeti aleyhi efdalü’t-tahiyye

An-cemâ‘at-i silâhdârân Nasuh bin Abdullah.

Çavuş-şüd, terakkī 1.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye ve tevâbi‘i mukāta‘âtına beş nefer çavuş-
luk ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 
nâzır olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Pürnazar Çavuş Dîvân-ı Hümâyûn’a 
gelüp meşrûtu olan yetmiş sekiz akça mevâcibden Nehr-i Balaran mukāta‘a-
sına virdüği çavuşluk ile on akçadan bir akçasıyla çavuşluğu deyni içün kendi 
mâlından beş bin akçasın edâ eyleyen silâhdârlardan Nasuh bin Abdullah nâm 
kimesneye bir akça terekki ile çavuş olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene 
ihdâ elf  Rebî‘u’l-âhirinin yirminci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûrun bir akça terak-
kīsiyle çavuşluğu ruûsa kayd olunmak içün defterdâr tarafından mümzâ tezkire 
gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 21 Rebî‘u’l-âhir sene ihdâ elf.
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Manisa’dan Eşekçi Hasan nâm kimesneyi ba‘zı harâmzâdeler fısk meclisinde 
katl edüp meyyitin bir kuyuya bırakdıklarında kātillerden simidci Seyfi ele 
getürilüp vârisleriyle mürâfa‘a-i şer‘ olundukda bile şerîk olup katlde dâhil 
olduğun ve şürb-ı hamr etdüğin bi-tav‘ıhi ikrâr edüp sicill olunmağın Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup vukū‘u üzere paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdetle-
rine arz eyledikde siyâset fermân olunmağın kayd olundu ve karye-i Horos’dan 
Dimitri nâm zimmî dahi gice ile meyyiti bile kaldırıp kuyuya iletdüğin ikrâr 
edüp meclis-i şer‘de sicill olunmağın pâye-i serîr-i a‘lâlarına paşa hazretleri arz 
etmeğin küreğe fermân olunmağın kayd olundu ve Sığacık beğine emr yazıldı.
El-vâki‘ fî 20 Rebî‘u’l-âhir sene ihdâ elf.

Sunullah Çavuş, yevm 2.

Müteferrika-şüd, bâ terakkī.

Veli bin Mehmed, yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Süleyman Mustafa an-sekbânân ki müteveffâ-şüd, bâ 
tezkire-i mukābeleî.

Ömer bin Abdullah, yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Musli nâm an-sekbânân ki nâ-bedîd-şüd, bâ-tezkire-i 
mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Germiyan sancağında vâki‘ Lazkıye Nezâreti 
yevmî yetmiş sekiz akça mevâcib ve ba‘zı şurût u kuyûd ile Pürnazar Çavuş 
uhdesinde sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâmda iken 
tahvîli tamâm olmağın Yusuf  ve Ca‘fer nâm kimesneler mukāta‘a-i mezbû-
renin tahvîl-i cedîdin sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm 
eylediklerinde yetmiş sekiz akça mevâcibin on akçası hızâne-i âmireye kalup 
dersa‘âdetleri çavuşlarından havâle ve kābız-ı mâlları olan Sunullah Çavuş 
kullarının ulûfesine iki akça terakkī ile müteferrika olup yerine dura ve âdem-
lerinden Veli bin Mehmed ve Ömer bin Abdullah[a] mahlûl olan sekbân ge-
diklerinden hâlen ikişer akça ile sekbânlık sadaka olunup yasakçı olmak üzere 
inâyet ricâ eyledikleri sene-i elf  Zilka‘desinin on dördüncü günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın 
mezbûr cemâ‘at-i sekbânândan fevt olan Süleyman yerine ve Ömer nâ-bedîd 
olan Musli yerine tevcîh olunup mezbûrân Veli ve Ömer’in ikişer akça ile sek-
bânlıkları ve merkūm Sunullah Çavuş’un iki akça terakkī ile müteferrikalığı 
kayd olunmak içün mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî 15 Rebî‘u’l-âhir sene ihdâ elf  min-Hicreti’n-Nebeviyye.
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Veli bin Hacı Armağan, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, becâ-yı Mahmud bin Kurd an-cemâ‘at-i sekbânân ki ferâğat-ker-
de, be-ihtiyâr-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye Nezâreti’ne tâbi‘ Nehr-i Yaröyük mukā-
ta‘asına sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla mültezim olup zimme-
tinde küllî bâkīsi olan Mahmud bin Kurd Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp nâzırı olan 
Yusuf ’un meşrûtu olan yetmiş sekiz akça mevâcibden sekbânlık ile buna ta‘yîn 
olunan iki akça mevâcib deyni içün kendi mâlından on bir bin beş yüz akçasın 
edâ eyleyen Veli bin Hacı Armağan nâm kimesneye sadaka olunup sekbân ol-
ması bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Rebî‘u’l-âhirinin yirminci günü 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân 
olunmağın mezbûr Mahmud’un yerine iki akça ile sekbânlığı ruûsa kayd olun-
mak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 21 Rebî‘u’l-âhir sene ihdâ elf.

(s. 88) [s. 77]

Manisa kazâsına tâbi‘ Yunddağı nâhiyesinden Şa‘ban bin Mehmed nâm şakī 
Davud bin Nebî nâm kimesnenin Tamâm nâm hâtûnı sudan gelür iken fi‘l-i 
şenî‘ kasdına yoluna varup esbâbın soyup üzerine sâbit olup ve karyesi halkından 
dahi ahvâli teftîş olundukda yaramazlığına şehâdet edüp sicill olunmağın Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz ey-
ledikde küreğe gitmek fermân olunmağın kayd olunup Sığacık beğine emr yazıldı.
El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene ihdâ elf.

Kîlârî Mehmed bâzâra giden olup yeri mahlûl olmağın mezbûr Mehmed’in 
yerine emekdârlardan Receb Çavuş oğlu Halil kîlârî olmak mahall ü münâsib 
olduğu bâ‘isden Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene ihdâ elf.

Yevmî dört akça ile hâssa derzilerden olup tavukçubaşı olan İbrahim mahlû-
lünden ve yevmî iki akça ile firâr eden derzi şâkirdi Hasan mahlûlünden ve 
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ihtiyâriyle ferâğ eden şâkird Hüseyin mahlûlünden ve bir akça ile fevt olan 
şâkird Mehmed mahlûlünden cümle sekiz akça olup hâlen san‘atlarında mâhir 
eski emekdâr şâkirdlerden Hasan bin Ali ve Mustafa bin Mehmed’e zikr olan 
mahlûllerden bir akça terakkī ile usta olup ve bâkī altı akça mahlûllerden Mah-
mud bin Ali ve Mustafa bin Abdullah ve Yusuf  bin Nebî ve Receb bin Ali ve 
Süleyman bin Ahmed ve Yusuf  bin Hasan emekdârlar olup birer akça ile derzi 
şâkirdi olmak ricâsına derzibaşı kulları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da 
telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde 
vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene ihdâ elf.

Ve şimşîrger şâkirdi olan Halil bin Abdullah teberdâr olup yerine şâkird lâ-
zım olup emekdârlardan Hüseyin bin Abdullah mahall ü münâsib olduğun 
Hazînedârbaşı kulları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân 
olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene ihdâ elf.

Gurebâ zümresinden yevmî dört akça ulûfeye mutasarrıf  olan Ahmed bin 
Mustafa lala-yı sâbık Ramazan Paşa âdemlerinden olup zümre-i sipâhîyâna il-
hâk olunması bâbında inâyet ricâ eylediği pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olunduk-
da zümre-i sipâhîyâna ilhâk olunmak fermân olunduğuna paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 20 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene ihdâ elf.

Yevmî beş akça ile gurebâ zümresinden olan Ömer kulları silâhdârlar ağası 
Mahmud Ağa kullarının oğlu olup ulûfesi silâhdârlar bölüğüne ilhâk olunmak 
ricâ etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene ihdâ elf.

Arslanların yavruları büyümek şekline varup hıdmet eder âdem lâzım olup 
evvelki arslancılar ancak büyük arslanların zabt u hıfzına kādir olup işbu Sey-
di ve Ahmed her vechile yarar ve hıdmet-i mezbûrenin uhdesinden gelmeğe 

M E T I N 697

www.tuba.gov.tr



kādir oldukların arslancıbaşı kulları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs 
olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde yevmî 
birer akça ile arslancı olmak fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene ihdâ elf.

Cemâ‘at-i şahinciyândan yevmî iki akçaya mutasarrıf  olan Himmet fevt olup 
yerine Ali bin Pür Ali mahall ü münâsib olup ve iki akça ile yine şahinci olan 
Ca‘fer pîr olup hıdmetine iktidârı olmamağın ihtiyâriyle ferâğ edüp yerine Kadri 
bin Sam mahall ü müstahıkk olduğun şahincibaşı kulları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde vech-i meşrûh üzere sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene ihdâ elf.

Cemâ‘at-i çakırcıyândan yevmî iki akçaya mutasarrıf  olan Nurullah fevt olup 
yerine Muharrem mahall ü münâsib olup ve yine çakırcıyândan yevmî üç 
akçaya mutasarrıf  olan Hüsrev ihtiyâriyle ferâğ edüp yerine emekdârlardan 
Musa mahall ü müstahıkk olduğun çakırcıbaşı kulları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde vech-i meşrûh üzere sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 20 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene ihdâ elf.

(s. 89) [s. 78]

İlyas bin İshak, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Mehmed bin Halil an-sekbânân ki solak-şüd, bâ-tezkire-i 
mukābeleî.

Mustafa, kazgan, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Mehmed bin Abdullah an-sekbânân ki bevvâb-şüd, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Turudlu ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene seb‘a ve 
tis‘în ve tis‘a mie Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde 
küllî bâkīsi olan Mustafa Çavuş Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yirmi 
üç akça mevâcibden iki akçasın deyni içün kendi mâllarından on bir bin ak-
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çasın edâ eyleyen İlyas ve Mustafa nâm kimesnelere sadaka olunup birer akça 
ile sekbân olmaları bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Rebî‘u’l-âhirinin 
yirminci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh 
üzere fermân olunmağın mezbûr İlyas sekbânlardan solak olan Mehmed bin 
Halil yerine ve mezbûr Mustafa bevvâb olan Mehmed bin Abdullah yerine 
tevcîh olunup yevmî birer akça ile sekbânlıkları ruûsa kayd olunmak içün def-
terdâr efendi imzâsı ile mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 25 Rebî‘u’l-âhir sene ihdâ elf.

Yayuklu nâm karyeden olup hâlen Manisa’da Emîrler Mahallesi’nde sâkin olan 
Ali bin Hacı nâm şakī mukaddemâ İlham nâm hâtûnun Kadri nâm oğluna 
fi‘l-i şenî‘ eyleyüp ve Hasan nâm kimesnenin ba‘zı esbâbın uğurlayup üzerine 
sâbit olduğundan gayrı karyesi ve mahallesi halkından keyfiyet-i ahvâli teftîş 
olundukda yaramazdır, ba‘zı müslimânların kapusuna katran sürüp ve ba‘zı-
nın kölelerin idlâl edüp fesâd u şenâ‘atden hâlî değildir deyü şehâdet edüp sicill 
olmağın küreğe gönderilmek içün Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup lala paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde küreğe gönderilmek 
emr olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 6 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene ihdâ elf. Sığacık beğine yazıldı.

Mahrûsa-i Manisa muzâfâtından Tarhaniyat’a tâbi‘ Samîrî nâm karyeden Ali 
bin İsa nâm kimesnenin Hızır bir Murâd nâm harâmzâde yedi bâb evlerin 
içinde ba‘zı esbâbı ile ateşe ihrâk edüp ele geldikde meclis-i şer‘de ikrâr edüp 
ve ahvâli dahi teftîş olundukda mezbûr Hızır müslimânların hâtûnlarına fi‘l-i 
şenî‘ kasdına dolaşup ve ayağ üzere olup muttasıl fesâd u şenâ‘atden hâlî ol-
maduğına cemm-i gafîr müslimânlar şehâdet edüp sicill olunmağın Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde küreğe fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 6 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene ihdâ elf. Menteşe beğine yazıldı.

Yevmî bir akça ile Hâssa Helvahâne’de şâkird olan Abdullah ba‘zı müslimân-
ların esbâbların dolanup firâr edüp yeri mahlûl olup yerine emekdârlardan 
Mahmud mahall olup ve bir akça ile yine helvacı şâkirdi Yusuf  bin Mehmed 
fevt olup yerine Mustafa mahall ü münâsib olduğun helvacıbaşı kulları i‘lâm 
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etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup lala paşa hazretleri huzûr-ı 
hümâyûnlarına arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 6 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene ihdâ elf.

Adala kazâsından Mustafa nâm kimesne Gördük kazâsında Mudur nâm kar-
yede katl olunan Ahmed nâm kadının kātillerinden firâr eden Karaca ve Mus-
tafa nâm harâmzâdeleri dutup yararlığı zâhir olduğuna Adala kadısı mevlânâ 
Ebulleys zîde fazluhû arz etmeğin vâki‘ hâl pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz olundukda yevmî iki akça ile sekbân olmak fermân olunduğuna paşa haz-
retlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 7 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene ihdâ elf.

Manisa kazâsına tâbi‘ Kocaali nâm karyeden Çoban Ahmed nâm kimesne Os-
man nâm kimesnenin Durdu nâm hâtûnunun dağda fi‘l-i şenî‘ kasdına bıçak 
ile yoluna gelüp te‘addî edüp ol esnâda mezbûre belinden bıçağın alıkomuş 
olup mürâfa‘a-i şer‘ olduklarında bıçak kendinün idüğin ve mezbûreye yapış-
duğın ikrâr edüp sicill olunmağın vâki‘ hâl pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
olundukda küreğe gitmek fermân olunmağın Menteşe beğine hüküm yazıldı.

El-vâki‘ fî 7 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene ihdâ elf.

Gördük kazâsında Mudur nâm karyede katl olunan Ahmed kadının emr-i 
şerîfleri ile kātilleri husûsuna mübâşir ta‘yîn olunan Mîrâhûr Ağa kulları mü-
bâşeretiyle mahallinde teftîş olunup karye-i mezbûreden Hacı Musa ve Selen-
dilü Üveyikli oğlu Mustafa ve Saruhan ve Cura Mehmed ve Talaklu Mehmed 
bin Hamza ele getürülüp maktûl-ı mezbûrun vâris-i sağīrine vasî olan kimesne 
muvâcehesinde şer‘le görülüp ikrâr ile ve sübût ile zâhir olduğundan mâ‘adâ 
maktûlün erzâk ve esbâb ve nukūdın hisseleşüp aldıkları ve hadd-i zâtında 
fesâd ü şenâ‘atleri sicill olunup ve Muhzır İbrahim bin Alemşah nâm kimesne 
dahi zikr olunan şakīler ile ekser-i evkātda bile yürüyüp ve binmeğe atın verip 
ve Karaca nâm kimesne dahi mu‘în-i zahîr olup keyfiyet-i ahvâli karyeleri 
halkından soruldukda yaramazlıklarına cemm-i gafîr müslimânlar şehâdet 
edüp sicill olunmağın ve istimâ‘ına me’mûr olan kuzât dâ‘îlerinden vech-i 
meşrûh üzere arzlar gelmeğin istihkāklarına göre haklarından gelinmek içün 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup lala paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına 
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arz eyledikde mezbûrûn Musa ve Mustafa ve Saruhan’a siyâset ve mezkûrân 
Cura Mehmed ve Talaklu Mehmed sefîneye ve merkūmân Muhzır İbrahim ve 
Karaca kal‘ada habs olunmak fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ 6 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene ihdâ elf.

Sığacık beğine yazıldı.

(s. 90) [s. 79]

Mustafa bin Ali nâm şakī ba‘zı harâmzâdeler ile Tire kazâsına tâbi‘ Fota nâm 
kasabadan bir yük nacak uğurlayup Manisa’ya getürüp satdıklarında nacağın 
sâhibleri ardınca gelüp mezbûr Mustafa ahz olunup refîkleri firâr edüp mez-
bûr Mustafa meclis-i şer‘de vech-i meşrûh üzere ikrâr edüp sicill olunmağın 
vâki‘ hâli pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda küreğe gitmek fer-
mân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olunup 
Menteşe beğine hüküm yazıldı.
El-vâki‘ fî 12 Cemâziye’l-ûlâ sene ihdâ elf.

Ali bin Hacı Mehmed, fî yevm 1.

Cebeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 Şa‘bânının 
yirmi dokuzundan üç yıla nâzır olan Pürnazar Çavuş kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a 
gelüp meşrûtu olan yetmiş sekiz akça mevâcibden bir akçasın Ali nâm kimesneye 
sadaka buyurulmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Rebî‘u’l-âhirinin 
yirminci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh 
üzere fermân olunmağın mezbûrun bir akça ile cebeciliği ruûsa kayd olunmak 
içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî evâhir-i Rebî‘u’l-âhir sene ihdâ elf.

İbrahim bin Abdullah, fî yevm 1.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Ze‘âmet-i Hüseyin Ağa ve tevâbi‘i mukāta‘asını İl-
yas nâm kimesne yevmî dokuz akçadan bir akçasıyla cümle-i zarar-ı mâla kefîl 
olan Mustafa Çavuş’un âdemisi İbrahim nâm kimesne sekbân olup yasakçı ol-
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mak şartıyla ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan 
üç yıla iltizâm edüp inâyet ricâ eylediği sene-i elf  Zilka‘desinin on dördüncü 
günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere 
fermân olunmağın mezbûrun bir akça ile sekbânlığı ruûsa kayd olunmak içün 
defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire îrâd etmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr sene-i elf.

Mustafa bin Mehmed, fî yevm 5.

Çavuş-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Ebnâ-i sipâhîyândan yevmî beş akça ulûfeye mutasarrıf  olan Mustafa bin 
Mehmed’in çavuş olması bâbında sa‘âdetlü Vâlide Sultân hazretlerinin ve 
vezîr-i ekrem İbrahim paşa hazretlerinin mektûbları gelüp rikâb-ı kâmyâbla-
rına arz olundukda iltimâsları mûcebince çavuş olması içün hatt-ı hümâyûn-ı 
sa‘âdet-makrûnları sâdır olduğuna lala paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 17 Cemâziye’l-evvel sene ihdâ elf.

İlyas bin Hacı Mustafa, fî yevm 1.

Cebeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Rüsûm-ı Bennâk ve Âdet-i Ağnâm ve Bâd-ı Hevâ-i 
Yörükân-ı Demirci mukāta‘ası yevmî on akça mevâcib ve ba‘zı şurût u kuyûd 
ile sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde 
küllî bâkīleri olan Ca‘fer ve Süleyman Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp mevâcib-i 
mezbûreden bir akçası deynleri içün kendi mâlından beş bin sekiz yüz akçasın 
edâ eyleyen İlyas bin Mustafa nâm kimesneye sadaka buyurulup yevmî bir 
akça ile cebeci olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene-i elf  Zilka‘desinin on 
dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh 
üzere fermân olunmağın mezbûrun bir akça ile cebeciliği kayd olunmak içün 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî 7 Cumade’l-ûlâ sene ihdâ elf.

An-Cemâ‘at-i Ebnâ-i Sipâhîyân

Ali bin Yusuf

Müteferrika-şüd, bâ-mevâcib-i kadîm.
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Havâss-ı hümâyûnlarından Menemen mukāta‘ası Hacı Nebi uhdesinde ba‘zı 
şurût u kuyûd ile sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla on sekiz yük 
akçaya iltizâmda iken bir yük akça dahi ziyâde eyledikde ebnâ-i sipâhîyândan 
Ali bin Yusuf  nâm kulları ulûfesiyle müteferrika olmak bâbında inâyet ricâ 
eylediği sene-i elf  Zilka‘desinin on dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîr-
lerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûrun ka-
dîmî ulûfesiyle müteferrikalığı ruûsa kayd olunmak içün mümzâ tezkire îrâd 
etmeğin kayd u terkīm olundu.

Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr sene-i elf.

İbrahim bin Halil, fî yevm 1.

Cebeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘ası yevmî yigir[mi] 
dört akça mevâcib ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 997 Şa‘bânının yirmi doku-
zundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīsi olan Emrullah’ın şerîki 
Yusuf  Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan sekiz akça mevâcibden bir akçasın 
kendi mâlından beş bin sekiz yüz akça deynin edâ eyleyen İbrahim bin Halil nâm 
kimesneye sadaka olunup yevmî bir akça ile cebeci olması bâbında inâyet ricâ 
eylediği sene-i elf  Zilka‘desinin on dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrle-
rine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın bir akça ile cebeciliği 
ruûsa kayd olunmak içün mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

Tahrîren fî 9 Cemâziye’l-ûlâ sene ihdâ elf.

(s. 91) [s. 80]

Hâssa helvacılardan yevmî bir akça ile helvacı olan Ali bin Abdullah kapıcı 
olması bâbında Ayişe Sultân dâmet ismetühâ hazretlerinin mektûb-ı şerîfleri 
gelüp pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda bir akça terakkī ile kapıcı 
olmak bâbında hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnları vârid ve sâdır olduğuna 
paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

Tahrîren fî 17 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene ihdâ elf.

Receb bin Abdullah, fî yevm 2.

Bevvâb-şüd.
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Havâss-ı hümâyûnlarından İhtisâb ve İhzâriye-i Kestel ve Arpaz ve Bâzârlu 
mukāta‘asın yevmî otuz akça mevâcibden iki akçasıyla mukāta‘a-i mezbûreye 
tâbi‘ Üç Karye dimekle ma‘rûf  mukāta‘aya âmil olan Receb bin Abdullah 
bevvâb olmak üzere ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 994 Şa‘bânının yirmi do-
kuzundan üç yıla iltizâm eylediği sene 997 Cemâziye’l-âhirinin yirminci günü 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân 
olunmağın mezbûr Receb’in iki akça ile kapıcılığı kayd olunmak içün mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî 18 şehr-i Cemâziye’l-ûlâ sene ihdâ elf.

Mezbûrun sene ihdâ elf  Rebî‘u’l-evvelinin gāyetine gelince müstahıkk olduğu 
mevâcibi ümenânın deynine dutulup târîh-i mezbûrdan aşağısı verile deyü 
işâret olunmuşdur.

Cafer bin Hacı Veli, fî yevm 2.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nısf-ı Bâd-ı Hevâ mukāta‘ası yevmî sekiz akça 
mevâcib ile sipâhî oğlanı olmak şartıyla Ca‘fer bin Hacı Veli uhdesinde sene 
991 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla yüz yirmi bin akçaya iltizâm edüp 
tahvîl âhirinde küllî kesr etmeğin altı akçası ba‘zı kimesnelere tevcîh olunup 
bâkī kalan iki akça mevâcib ile cemâ‘at-i sekbânâna ilhâk olunmak bâbında 
inâyet ricâ eylediği sene-i elf  Zilka‘desinin on dördüncü günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın 
mezbûrun iki akça ile sekbânlığı ruûsa kayd olunmak içün mümzâ tezkire 
gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî evâhir-i şehr-i Zilhicce sene elf  mine’l-Hicreti’n-Nebeviyye.

Mezbûrun sene ihdâ elf  Rebî‘u’l-evvelinin gāyetine gelince müstahıkk olduğu 
ulûfesi deyni içün dutulup târîh-i mezbûrdan berisine müstahıkk olur deyü 
işâret olunmuşdur.

Dersa‘âdetlerinde büyük Mîrâhûr olan Ahmed Ağa zîde mecduhû hıdmetinde 
sadâkat ve istikāmet üzere olduğundan gayrı maktûl olan Ahmed nâm kadı-
nın kātillerin emr-i şerîfleriyle varup her birin hüsn-i tedbîr ve tedârük ile ele 
getürüp küllî yararlığı müşâhede olunup eyle olsa mukaddemâ Mîrâhûr olan 
merhûm Keyvan Ağa’nın ulûfesi kırk akça olup mûmâileyhin otuz beş akça 
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olup her vechile emekdâr ve himmet ve ihsâna sezâvâr kulları olmağın beş 
[akça] terakkī inâyet buyurulmak ricâsına pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
olundukda verilmek bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretle-
rinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 23 Cemâziye’l-evvel sene ihdâ elf.

Muharrem bin Veli, yevm 2.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Turudlu ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene seb‘a ve 
tis‘în ve tis‘a mie Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde 
küllî bâkīsi olan Mustafa Çavuş kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan 
yirmi üç akça mevâcibden iki akçasın deyni içün kendi mâlından on iki bin 
akçasın edâ eyleyen Muharrem nâm kimesneye sadaka olunup sekbân olması 
bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Cemâziye’l-âhiresinin ikinci günü 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vehc-i meşrûh üzere fermân 
olunmağın mezbûr Muharrem’in iki akça ile sekbânlığı ruûsa kayd olunmak 
içün defterdâr efendi imzâsı ile mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.

Receb bin Osman, yevm 5.

Çavuş-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Ulgamlu ve tevâbi‘i mukāta‘asına yevmî otuz bir 
akça mevâcib ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene seb‘a ve tis‘în ve tis‘a mie Şa‘bâ-
nının yirmi dokuzundan üç yıla nâzır olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Hacı 
Ahmed kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp mevâcib-i mezbûr ile meşrûtu olan 
üç çavuşlukdan oğlu Mustafa’ya şart eylediği beş akça ile çavuşluğu deyni içün 
kendi mâlından otuz bin akçasın edâ eyleyen Receb bin Osman nâm kimes-
neye sadaka olunmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Cemâziye’l-â-
hiresinin ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i 
meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Receb bin Osman’ın beş akça ile 
çavuşluğu ruûsa kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire 
gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.
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Manisa kazâsına tâbi‘ Şeyhler nâm karyeden Selim bin Hüseyin nâm şakī Hacı 
Kaya nâm kimesnenin kızına fi‘l-i şenî‘ kasdına evine gerüp ve Nurullah nâm 
ve Mirzâ nâm kimesnelerin koyun ve keçilerin gasb eyleyüp ve İbrahim nâm 
emrede fi‘l-i şenî‘ edüp ve bunun emsâli nice fesâd ü şenâ‘ati sâbit ve zâhir ol-
duğundan gayrı karyesi halkından keyfiyet-i ahvâli teftîş olundukda yaramaz-
lığına ve fesâd ü şenâ‘atine müslimânlar şehâdet edüp sicill olunmağın Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri serîr-i sa‘âdetlerine arz eyledikde 
küreğe fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 2 Cemâziye’l-âhire sene ihdâ elf. Sığacık beğine yazıldı.

(s. 92) [s. 21]

Maslûb olan simidci Seyfi bin Abdullah’ın bir buçuk akçası olup mahlûl ol-
mağın yevmî üç akça ile ser-simidger olan İbrahim ve üç akça ile üstâd olan 
Mehmed nâm kulları eski emekdârlar olmağın zikr olan mahlûlün bir akçası 
mezbûr İbrahim’in ve nîm akçası mezbûr Mehmed’in ulûfelerine terakkī ol-
mak ricâsına etmekçibaşı kulları i‘lâm edüp Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup 
paşa hazretleri serîr-i sa‘âdete arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd 
olundu.
El-vâki‘ fî 2 şehr-i Cumâde’l-âhire sene ihdâ elf.

Mehmed bin Yusuf, fî yevm 2.

Mehter-i hayme-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Niyâbet-i nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asın 
dersa‘âdetleri çavuşlarından Şa‘ban Çavuş yevmî yirmi dört akça mevâcib ve 
ba‘zı şurût u kuyûd ile sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla on üç 
kerre yüz bin ve elli bin 1.350.000] akçaya iltizâm eyledikde meşrûtu olan 
yirmi dört akça mevâcibden iki akçası Mehmed bin Yusuf ’a sadaka olunup 
hayme mehterlerine ilhâk olunmak bâbında inâyet ricâ etdiği sene ihdâ elf  
Cumâde’l-âhiresinin ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olunduk-
da vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın merkūm Mehmed’in iki akça ile 
mehterliği ru’ûsa kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire 
îrâd etmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 4 Cumâde’l-âhire sene ihdâ elf  mine’l-Hicreti’n-Nebeviyye.
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Hüseyin bin Mehmed, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, bâ-şart-ı mültezim-i mezbûr.

Havâss-ı hümâyûnlarından Niyâbet-i nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asın der-
sa‘âdetleri çavuşlarından Şa‘ban Çavuş yevmî yirmi dört akça mevâcib ve ba‘zı 
şurût u kuyûd ile sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm eyledi-
ğinde meşrût olan yirmi dört akçadan iki akçasıyla Hüseyin bin Mehmed nâm ki-
mesne sekbân olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Cumâde’l-âhirinin 
ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere 
fermân olunmağın mezbûr Hüseyin’in iki akça ile sekbânlığı ru’ûsa kayd olunmak 
içün defterdâr efendi imzâsı ile mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî 4 şehr-i Cumâde’l-âhire sene ihdâ elf.

Osman bin Durmuş, fî yevm 1.

Cebeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Ze‘âmet-i Hüseyin Ağa ve tevâbi‘i mukāta‘asına 
sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olan İlyas bin Mahmud 
Çavuş Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan dokuz akça mevâcibden bir 
akçasın deyni içün dört bin akçasın edâ eyleyen Osman nâm kimesneye sadaka 
olunup cebeci olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Cumâde’l-âhi-
resinin ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meş-
rûh üzere fermân olunmağın mezbûr Osman’ın bir akça ile cebeciliği ru’ûsa 
kayd olunmak içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.

An-Cemâ‘at-i Ebnâ-i Sipâhîyân

Süleyman, fî yevm 5, k. [terakkī] 1.

Müteferrika-şüd.

Zümre-i Ebnâ-i Sipâhîyândan yevmî beş akça ulûfeye mutasarrıf  olan Sü-
leyman nâm kulları hâssa arabaya yarar kendi mâlından on beş re’s bârgîr 
alıverip mukābelede âhûr mahlûlünden ulûfesine bir akça terakkī ile mütefer-
rikalık inâyet olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup lala paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân 
olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 2 şehr-i Cumâde’l-âhire sene ihdâ elf.
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Cemâ’at-i Habbâzîn’den yevmî üç akça ile üstâd olup fevt olan Mehmed bin 
Leskofça mahlûlünden ve bir buçuk akça ile şâkird olup ferâgat eden Haydar 
bin Abdullah mahlûlünden ve bir akça ile yine şâkird olup ferâğ eden Meh-
med bin Abdullah mahlûlünden ve bir akçaya mutasarrıf  olup bevvâb olan 
Muharrem bin Abdullah mahlûlünden ve bir buçuk akçaya mutasarrıf  olup 
teberdâr olan Mehmed bin Abdullah mahlûlünden cem‘an sekiz akça olup 
işbu Ya‘kub bin Abdullah ve Turgud bin Abdullah ve Yusuf  bin Abdullah ve 
Maksud bin Abdullah ve Ahmed bin Abdullah ve Yusuf  bin Abdurrahman ve 
Hüdâverdi bin Abdullah ve Murad bin Abdullah müddet-i medîd mülâzemet 
üzere hizmet edüp emekdârlar olmağın zikr olunan sekiz akça mahlûlden bu 
sekiz nefer emekdârlara birer akça tevcîh olunup hâssa etmekçi şâkirdi olmak 
ricâsına etmekçibaşı kulları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup 
serîr-i sa‘âdete paşa hazretleri arz etmeğin vech-i meşrûh üzere sadaka ve fer-
mân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 2 şehr-i Cumâde’l-âhire sene ihdâ elf.

(s. 93) [s. 22]

Havâss-ı Hümâyûnlarından Marmara ve nehr-i Perin mukāta‘asın Veli ve Hü-
seyin ve Yardım nâm kimesneler yevmî on altı akça mevâcib ve ba‘zı şurût u 
kuyûd ile sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 740.000 akçaya iltizâm 
eylediklerinde mevâcib-i mezbûrdan bir akçasıyla Murâd nâm kimesne hâlen 
cebeci olmak bâbında inâyet ricâ eyledikleri sene-i elf  Zilka‘desinin on dördüncü 
günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fer-
mân olunmağın merkūm Murâd’ın bir akça ile cebeciliği ru’ûsa kayd olunmak 
içün defterdâr tarafından mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

Tahrîren fî evâil-i Cumâde’l-âhire sene ihdâ elf.

Ahmed bin Mehmed, fî yevm 1.

Mehter-i hayme-şüd.

Havâss-ı Hümâyûnlarından Azîzlü mukāta‘asın Halil nâm kimesne yevmî on 
akça mevâcib ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzun-
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dan üç yıla iltizâm eyledikde meşrûtu olan on akçadan bir akçasıyla Ahmed 
bin Mehmed nâm kimesne hâlen hayme mehterlerine ilhâk olunmasın ricâ 
eylediği sene-i elf  Zilka‘desinin on dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîr-
lerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın merkūm Ah-
med’in bir akça ile hayme mehterliği ru’ûsa kayd olunmak [içün] defterdâr 
efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî evâil-i şehr-i Cumâde’l-âhire sene ihdâ elf.

An-Cemâ’at-i Mehterân-ı Hayme

Himmet bin Ahmed, fî yevm.

Sarrâc-ı hâssa-şüd, bâ-ulûfe-i kadîm.

Havâss-ı Hümâyûnlarından Nehr-i Selman ve Uşak Pınarı mukāta‘asın Ahmed 
nâm kimesne ba‘zı şurût u kuyûd ile sene ihdâ elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan 
üç yıla iltizâm eyledikde hayme mehterlerinden Himmet bin Ahmed nâm kimes-
ne mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle hâssa sarrâc zümresine ilhâk olunmak bâbında 
inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Cumâde’l-âhirinin ikinci günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mez-
bûr Himmet’in mevâcib-i kadîmesiyle hâssa sarrâc olduğu ru’ûsa kayd olunmak 
içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî 3 şehr-i Cumâde’l-âhire sene ihdâ elf.

An-Cemâ’at-i Silâhdârân

Mustafa, teberdâr.

Çavuş-şüd, bâ-mevâcib-i kadîm.

Havâss-ı Hümâyûnlarından Nevâhî-i Tire mukāta‘asın dersa‘âdetleri mütefer-
rikalarından Mahmud nâm kulları kendüsi cümle-i zarar-ı mâla kefîl olmak 
üzere Hüsrev nâm âdemisine sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 
ba‘zı şurût u kuyûd ile iltizâm eylediğinde meşrûtu olan çavuşluk silâhdârlardan 
Mustafa teberdâra sadaka olunup hâlen ulûfesiyle çavuş olup yerine durmak 
bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Cumâde’l-âhirinin on yedinci günü 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân 
olunmağın mezbûr Mustafa ulûfe-i kadîmesiyle çavuşluğu ru’ûsa kayd olun-
mak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire îrâd etmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 19 Cumâde’l-âhire sene ihdâ elf.

M E T I N 709

www.tuba.gov.tr



An-Cemâ’at-i Cebeciyân-ı Hâssa

Süleyman bin Hasan, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, bâ-mevâcib-i kadîm.

Niyâbet-i Nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asın dersa‘âdetleri çavuşlarından 
Şa‘ban Çavuş kulları sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm 
eylediğinde cebecilerden Süleyman kulları mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle sekbân 
olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Cumâde’l-âhirinin ikinci günü 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân 
olunmağın mezbûr Süleyman’ın ulûfe-i kadîmesiyle sekbânlığı ru’ûsa kayd 
olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Cumâde’l-âhire sene ihdâ elf.

Dersa‘âdetleri çaşnigîrlerinden Ebubekir ve ebnâ-i sipâhîyândan Hüseyin ve 
zümre-i gurebâdan Avcı oğlu Süleyman ve hâssa sarrâclardan Ali nâm ben-
deleri bu sene-i mübârekede hâcc-ı şerîfe niyet etmeğin paşa hazretleri pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde icâzet-i şerîfeleri erzânî buyurulduğu-
na mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 22 Cumâde’l-âhire sene ihdâ elf.

(s. 94) [s. 23]

Sekbânbaşı olan Mehmed Ağa kulları müddet-i medîde çavuşbaşı olup çavuş-
ların zabtında ve hizmetinde mücidd ü sâ‘î olmağın bi’l-fi‘il çavuşbaşı olan 
Ahmed Ağa kullarının ağalığı ile istibdâl olunması münâsib görülüp vâki‘ hâl 
rikâb-ı hümâyûnlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere tebdîl olunmaları 
bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tez-
kire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 23 şehr-i Cumâde’l-âhire sene ihdâ elf.

Hacı Nebi bin Musa, fî yevm 7, [bölü]k 2., k. [terakkī] 5, müteferrika-şüd

Havâss-ı hümâyûnlarından Tarhaniyat mukāta‘asın Hacı Nebi bin Musa nâm 
kimesne yirmi iki akça mevâcibden beş akçasıyla kendüsi müteferrika olmak 
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üzere ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 
iltizâm eylediği sene-i elf  Zilka‘desinin on dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘â-
det-masîrlerine arz olundukda fermân olunmağın ve mukāta‘a-i mezbûrenin 
tahvîl-i cedîdin sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm eden 
Hacı Veli’nin üzerinden ziyâde eylediğinde mültezim-i mezbûr kabûl eyleme-
ğin ta‘yîn olunan yirmi iki akça mevâcibden iki akçası bunun ulûfesine terakkī 
olmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Cumâde’l-ûlânın ikinci günü 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân 
olunmağın mezbûrun yedi akça ile müteferrikalığı kayd olunmak içün defter-
dâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin terkīm olundu.

Tahrîren fî gurre-i şehr-i Recebü’l-mürecceb sene ihdâ elf.

Mezbûrun mîrî tarafına alâkası kat‘ olunduğuna mühürlü tezkire varmadan 
ulûfesi sehven ihrâc olunmaya deyü işâret olunmuşdur.

An-Cemâ‘at-i Ebnâ-i Sipâhîyân

Mustafa

Müteferrika-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Ebnâ-i Sipâhîyândan Mustafa’nın müteferrika olması bâbında düstûr-ı müker-
rem müşîr-i müfahham İbrahim Paşa edâmallahû te‘âlâ iclâlehunun mektûbu 
gelüp inâyet ricâ etmeğin pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda ulûfesiyle mü-
teferrika olmak içün hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 8 şehr-i Receb sene ihdâ ve elf.

An-Cemâ‘at-i Sekbânân

Halil, fî yevm 2.

Müteveffâ-şüd.

Ahmed bin Abdullah hakkında sekbân olması içün hatt-ı hümâyûnları sâdır 
olmağın müteveffânın yerine yevmî iki akça ile sekbân ta‘yîn buyurulduğuna 
paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

Fî 13 Receb sene ihdâ elf.
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Dersa‘âdetleri bevvâblarından Mustafa bu sene-i mübârekede tavvâf-ı Bey-
tüllâhü’l-harâm ve ziyâret-i ravza-i Hazret-i Seyyidü’l-enâma niyet ve azîmet 
etmeğin pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda hatt-ı hümâyûnları ile 
icâzet-i şerîfeleri erzânî buyurulduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 23 şehr-i Cumâde’l-âhire sene ihdâ elf.

Manisa kazâsında İbrahim nâm kimesnenin ba‘zı cürmü olmak ile emr-i 
şerîfleri ile sefîneye gönderilmiş olup lâkin hayli zamân geçüp cezâsın görüp 
uslanup ıtlâk olunmak bâbında ahvâli pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
olundukda ıtlâk olunması içün hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazret-
lerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 26 Cumâde’l-âhire sene ihda elf  el-mübârek.

Ali bin Veli, yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Hüseyin bin Abdullah an-sekbânân ki nâ-bedîd-şüd, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.

Mustafa bin Memi, yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Mehmed bin Koçhisarî an-sekbânân ki Solak-şüd, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Tarhaniyat mukāta‘asın Hacı Veli nâm kimesne 
sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm eyledikde meşrûtu 
olan yirmi akça mevâcibden ikişer akçasıyla Ali bin Veli ve Mustafa bin Memi 
nâm âdemleri sekbân ve yasakçı olmak üzere inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  
Cumâde’l-ûlânın ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın merkūm Ali sekbânlardan nâ-bedîd 
olan Hüseyin yerine ve mezbûr Mustafa sekbânlardan solak olan Mehmed 
yerine tevcîh olunup ikişer akça ile sekbânlıkların ru’ûsa kayd olunmak içün 
defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin terkīm ve kayd olundu.

Tahrîren fî gurre-i şehr-i Recebü’l-mürecceb sene ihdâ elf.

Mezbûrların mevâcibi içün mukāta‘a cânibinden tezkire varmadan sehven 
ulûfeleri ihrâc olunmaya deyü işâret olunmuşdur.
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Dersa‘âdetleri çaşnigîrlerinden Abdülkerim zîde kadruhû bu sene-i mübâre-
kede hâcc-ı şerîfe müteveccih olmağın icâzet-i şerîfeleri erzânî buyurulduğuna 
paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 5 Receb sene ihdâ elf.

An-Cemâ‘at-i Sarrâcîn-i Hâssa

Abdülkerim bin Abdullah, yevm 3.

Mezkûr kulları vefât edüp yeri mahlûl olup Ahmed bin Ali sarrâclık hizmeti-
nin uhdesinden gelmeğin müteveffânın ulûfesiyle sarrâc olmak ricâsına pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda hatt-ı hümâyûnları ile fermân olun-
duğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 13 şehr-i Receb sene ihdâ elf  mine’l-Hicreti’n-Nebeviyye.

(s. 95) [s. 24]

An-Cemâ‘at-i Sekbânân-ı Hâssa

Kara Hasan

Müteveffâ-şüd.

Ahmed bin İslam hakkında hatt-ı hümâyûnları vârid olup sekbân olması fer-
mân olmağın emr-i âlîleri üzere müteveffâ-i mezbûrun yerine yevmî iki akça 
ile sekbân ta‘yîn olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin 
kayd olundu.

El-vâki‘ fî 12 Recebü’l-mürecceb sene ihdâ elf.

Hacı Hüdâdâd bin İbrahim, yevm 8.

Çavuş-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye mukāta‘âtına sene 994 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla ber-vech-i iltizâm nâzır olan Yusuf ’un nezâretine tâbi‘ 
Balaran mukāta‘asın Hacı Hüdâdâd nâm kimesne nâzırın meşrûtu olan 
yetmiş sekiz akça mevâcibden sekiz akçasıyla çavuş olmak şartıyla üç yıla il-
tizâm eylediği sene 997 Cumâde’l-ûlânın yirmi dokuzuncu günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın 
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mezbûrun sekiz akça ile çavuşluğu ru’ûsa kayd olunmak içün defterdâr efendi 
tarafından mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Receb sene ihdâ elf.

Mezbûrun tahvîl-i cedîde alâkası vardur. Mukāta‘a cânibinden tezkire varma-
dan havâle olunmaya deyü işâret olunmuşdur.

Peykler kethudâsı olan Ahmed kulları bu sene-i mübârekede hâcc-ı şerîfe mü-
teveccih olmağın Dîvân’da paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde izn-i şerîfleri erzânî buyurulmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 15 şehr-i Receb sene ihdâ elf.

Dört akça ile hâssa sarrâc olan Sefer bin Abdullah iki yıldan mütecâviz hizme-
tin terk edüp kendi havâsında olmağın hâssa atların ve katırların yularları el-
lişer ellibeşer akçaya alınugelüp Mustafa bin Ramazan nâm kimesne sermâye 
bâzârı otuzbeşer akçaya vermek kavli ile mezkûrun yerine dört akça ile sarrâc 
olmak münâsib görülüp Mîrâhûr ağa tezkire ile i‘lâm edüp Dîvân’da telhîs 
olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde vech-i 
meşrûh üzere sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 15 Receb sene ihdâ elf.

Hâssa aşçılardan Hurrem nâm kullarının ba‘zı cürmü olmağla emr-i şerîfle-
riyle küreğe gönderilmiş olup hayli zamân geçüp cezâsın görüp uslanup ıtlâk 
olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri serîr-i 
sa‘âdetlerine arz eyledikde ıtlâkı fermân olundu.

El-vâki‘ fî 15 Receb sene ihdâ elf.

Ebnâ-i sipâhîyândan Ahmed nâm kulları bu sene-i ferhunde-fâlde hâcc-ı şerîfe 
niyet etmeğin arz olundukda fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühür-
lü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 4 şehr-i Şa‘ban sene ihdâ elf.
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Yusuf  bin İbrahim, yevm 1.

Sekbân-şüd.

Öksüz-oğlu nâm kuttâ‘ü’t-tarîk Gököyük kazâsı tarafında ba‘zı refîkleriyle ko-
yuncu tâifesini basup kimini katl ve kimini mecrûh ve emvâl ü erzâkın gāret 
etmiş olup yoldaşları ele getürilüp haklarından gelinüp ol zamânda mezbûr Ök-
süz-oğlu firâr etmiş olup hâlen mezbûr Yusuf  harâmî-i mezbûru bir tarîk ile ele 
getürüp başın kesüp küllî yoldaşlığı ve yararlığı zuhûra geldüğüne hakkında arzlar 
gelmeğin Dîvân’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz eyledikde yevmî bir akça ile sekbân olmak fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 15 Receb sene ihdâ elf.

Kasım, yevm 1.

Sekbân-şüd.

Gökçe nâm harâmînin başın kesmekde mezbûr Kasım’ın küllî yararlığı ve 
yoldaşlığı zuhûra geldüğüne hakkında arzlar gelmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’dan 
telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde yevmî bir 
akça ile sekbân olmak fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 15 Receb sene ihdâ elf.

Arslancılardan yevmî bir akçaya mutasarrıf  olan Seydi fevt olup yerine Kara 
Ali mahall ü münâsib olduğun arslancıbaşı kulları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 15 Receb sene ihdâ elf.

Ahmed bin Ali, fî yevm 2.

Bevvâb-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Kara Oğlanlu ve Soğucak Koru mukāta‘asın Ah-
med bin Ali nâm kimesne yevmî iki akça ile kapucu olmak şartıyla sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm eylediği sene 998 Saferinin yirmi 
dokuzuncu günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meş-
rûh üzere fermân olunmağın mezbûrun iki akça ile kapuculuğu kayd olunmak 
içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire îrâd etmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî evâhir-i şehr-i Receb sene ihdâ elf.
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Sekiz akça ile sârbân olan İbrahim fevt olup yerine yevmî yedi akça ile ser-ne-
fer olan Mehmed müteveffânın ulûfesiyle sârbân olup ve altı akça ile dündâz-ı 
[dümdâr] kârvân olan Mehmed hizmetinin uhde[sinden] gelür yarar kulları 
olmağın mezbûr ser-neferin mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle ser-nefer olup ve beş 
akça ile deveci olan Osman altı akça ile mezbûr Mehmed yerine otak-tuvân 
olup ve beş akça ile deveci Hasan deveciler mahlûlünden bir akça terakkī ile 
dündâz-ı kârbân olmak içün Mîrâhûr ağa i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da 
telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz etmeğin sadaka ve 
fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 15 Receb sene ihdâ elf.

(s. 96) [s. 25]

An-Cemâ‘at-i Sarrâcîn-i Küçük, Mehmed bin Mehmed, fî yevm 3.

Ahmed, bevvâb, 
terakkī 1.

Yusuf  bin Hüseyin 
Çavuş, terakkī 1.

Hüseyin bin Ali, yevm 1.
Cebeci-şüd.

Mezbûr sarrâc Mehmed vefât edüp mutasarrıf  olduğu üç akçanın biri bevvâb-
lardan mezbûr Ahmed’e ve biri mezbûr Yusuf  Çavuş’a terakkī ve bir akçasıyla 
merkūm Hüseyin cebeci olmak bâbında hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnları 
vârid olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî evâil-i şehr-i Şa‘banü’l-mu‘azzam sene ihdâ elf.

Mehmed bin Hacı Mahmud, fî yevm 4.

Çavuş-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Bozdoğan mukāta‘asına sene 997 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla emîn olup küllî bâkīsi olan Bostan Dîvân-ı Hümâyûn’a ge-
lüp meşrûtu olan on beş akça mevâcibden dört akça ile çavuşluğun deyni içün 
kendi mâlından yirmi iki bin akçasın edâ eyleyen Mehmed bin Hacı Mahmud 
nâm kimesneye sadaka olunmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Şa‘bâ-
nının yedinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere 
fermân olunmağın mezbûr Mehmed’in dört akça ile çavuşluğu kayd olunmak 
içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin terkīm olundu.
Tahrîren fî 7 şehr-i Şa‘ban sene ihdâ elf.
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Abdi bin Hacı Hüseyin, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Bostan bin Mehmed ki an-cemâ‘at-i sekbânân ferâ-
gat-kerde.

Havâss-ı hümâyûnlarından İhtisâb ve İhzâriyye-i Kestel mukāta‘asına sene 
997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olan Halil’in babası Mehmed 
Ağa Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan iki akça sekbânlık ile âmil-i pây 
olan Bostan’ın küllî bâkīsi zuhûr edüp edâsına kādir olmaduğıua binâen bir 
akçasını mezbûrun deyni içün beş bin beş yüz akçasın edâ eyleyen Abdi nâm 
kimesneye sadaka olunup sekbân olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ 
elf  Şa‘bânının yedinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Abdi merkūm Bostan’ın bir 
akçasıyla sekbân olduğu ru’ûsa kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla 
mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 7 şehr-i Şa‘ban sene ihdâ elf.

Mehmed bin Mustafa, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Ali bin Hasan an-cemâ‘at-i sekbânân ki hâlâ bâzârî-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olan Yusuf  ve Emrullah ve Na-
suh’un şart-ı iltizâmlarına dâhil ihtisâb ve bâc-ı bâzâr âmili olan Dîvâne Mustafa 
Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp mukāta‘âta ta‘yîn olunan yirmi dört akça mevâcib-
den meşrûtu olan dört akçadan iki akçasını kendi mâlından on bin akça deynin 
edâ eyleyen Mehmed nâm kimesneye sadaka buyurulmak bâbında inâyet ricâ 
eylediği sene ihdâ elf  Şa‘bânının yedinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın cemâ‘at-i sekbânândan 
bâzârî olan Ali yerine tevcîh olunup iki akça ile sekbânlığı kayd olunmak içün 
defterdâr efendi imzâsı ile mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 8 şehr-i Şa‘banü’l-mu‘azzam sene ihdâ elf.

Zümre-i sekbânândan yevmî iki akçaya mutasarrıf  Evrenoz bin Abdullah ve iki 
buçuk akçaya mutasarrıf  Sefer bin Arslan fevt olup ve ikişer akçaya mutasarrıf  
Yusuf  ve Kara Hasan üç yıldan mütecâviz nâ-bedîd olup cümle sekiz buçuk 
akça mahlûl kalup eyle olsa iki akça ile cemâ‘at-i mezbûre çavuşu Receb ve 
üç akça ile bölükbaşı Ahmed ve ikişer akça ile bölükbaşıları Hasan ve Mustafa 
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kadîmî emekdârlar olup zikr olan mahlûllerden mezbûrların ulûfelerine terakkī 
ile yolları ile ri‘âyet olunmak ricâsına ağaları tezkire vermeğin zikr olan mahlûl-
lerden mezkûrûn receb ve Ahmed ve Hasan’ın mutasarrıf  oldukları vazîfelerine 
ikişer akça terakkī ile cemâ‘at-i ulûfeciyâna dâhil ve mezbûr Mustafa dahi 
tarîkının ehl-i vukūfu olmak ile mutasarrıf  olduğu ulûfesine mahlûl-i mezbûr-
dan bir akça terakkī ile mezbûr Receb Çavuş yerine çavuş olmak içün Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde vech-i meşrûh üzere sadaka ve fermân olunmağın terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 7 şehr-i Şa‘ban sene ihdâ elf.

Bu def‘a İstanbul’da hâssa çadırlar hizmetine giden mehterlerden Pervane nâm 
kulları kazâ-i Gelenbe kurbuna kondukda gurbet tâifesinden Kara Mustafa ve 
Yengi ve Deniz Ali ve Memi nâm kimesneler gece içinde gelüp hâssa çadır den-
gin ve kendinin ba‘zı esbâbın sirka edüp il erine haber olup ardlarınca varılup 
aynî ile esbâb mezkûrlarda bulunup ve meclis-i şer‘de dahi bi-tav‘ihî ikrâr edüp 
sicill olunmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
a‘lâlarına arz eyledikde haklarından gelinmek fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 7 şehr-i Şa‘banü’l-mu‘azzam sene ihdâ elf, mine’l-Hicreti’n-Nebeviyye.

(s. 97) [s. 26]

Hâcc-ı şerîfe giden aşçıbaşı kulları [silik] edüp yerine kârhâne ustalarından Hü-
seyin nâm bendeleri cümleden mahall ü lâyık olmağın yevmî on akça ile tevcîh 
olunup ve baş usta olan Abdi ba‘zı emrâza mübtelâ olup ihrâcı lâzım olmağın 
mutasarrıf  olduğu ulûfesine bir akça terakkī ile zümre-i ulûfeciyâna dâhil olup 
ve sipâhî oğlanları zümresinden Hüsrev nâm kulları mukaddemâ âsitâne-i 
sa‘âdetde kârhânede hâsıl olup mehâreti ve ehliyeti olmağın mutasarrıf  olduğu 
ulûfesine iki akça terakkī ile baş usta olmak münâsib olduğu bâ‘isden Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 7 Şa‘ban sene ihdâ elf.

An-Cemâ‘at-i Silâhdârân

Mustafa bin Abdullah
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Çaşnigîr-şüd, bâ-ulûfe-i hod.

Silâhdârlar zümresinden mezbûr Mustafa kulları sâbıkā sarây-ı âmireleri imâ-
mı olan du‘âcılarının güveyisi olup erbâb-ı devletden şefâ‘at mektûbları gön-
derüp çaşnigîr olmak bâbında istid‘â-yı inâyet eylediği Dîvân-ı Hümâyûn’da 
telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde ulûfesiyle 
çaşnigîr olmak fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 7 şehr-i Şa‘ban sene ihdâ elf.

İki akça ile sarrâcîn-i küçükden Şehbaz fevt olup ve bârgîr âhûrına merem-
mâtçı lâzım olduğu ecilden Abdi bin Mehmed nâm kimesne sarrâclık ilminde 
mâhir olmağın âhûra müte‘allık meremmâtı uhdesine almağın mezkûrun yeri-
ne sarrâc-ı küçük olmak ricâsına Mîrâhûr ağa kulları tezkire ile i‘lâm etmeğin 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîr-
lerine arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 7 şehr-i Şa‘ban sene ihdâ elf.

Yevmî bir akça ile hâssa arabacılar şâkirdi olan Sefer bin Oruç hâssa arabacı 
olup kârhâneye aşçı lâzım olduğu ecilden yerine emekdârlardan Hasan bin 
Mahmud mezkûrun yerine şâkird ve aşçı olmak ricâsına Mîrâhûr ağa kulları 
i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 7 Şa‘ban sene ihdâ elf.

Yevmî iki akça ile öküz arabacılarından Ali bin Mustafa hâssa arabacı olup 
emekdârlardan Abdi bin Durmuş mezkûrun yerine mahall olduğun Mîrâhûr 
ağa i‘lâm etmeğin telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz ey-
ledikde fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 7 Şa‘ban sene ihdâ elf.

Yevmî iki akça ile öküz arabacılarından Hasan bin Hacı Turgud hâssa arabacı 
olup yerine emekdârlardan Nasuh bin Süleyman mahall ü müstahıkk olmağın 
mezkûrun yerine otluk arabacısı olmak bâbında Mîrâhûr ağa i‘lâm etmeğin 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
eyledikde sadaka ve fermân olunmağın terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 7 şehr-i Şa‘ban sene ihdâ elf.
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Yevmî iki akça ile öküz arabacılarından Ali fevt olup yerine emekdârlardan 
Mehmed bin Ahmed mahall ü müstahıkk olduğun Mîrâhûr ağa i‘lâm etmeğin 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîr-
lerine arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 7 şehr-i Şa‘ban sene ihdâ elf.

Yevmî [iki] akça ile öküz arabacılarından Bektaş bin Kayalı fevt olup yerine 
emekdârlardan Şa‘ban bin Ömer mahall olduğun Mîrâhûr ağa i‘lâm etmeğin 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîr-
lerine arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 7 şehr-i Şa‘ban sene ihdâ elf.

Hâssa kazzâz şâkirdlerinden Ahmed bin Bayram fevt olup yerine İbrahim bin 
Ali mahall olduğun kazzâzbaşı kulları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da 
telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka ve 
fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 7 şehr-i Şa‘ban sene ihdâ elf.

Şa‘ban bin Abdullah, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Piri bin Şehsuvar an-cemâ‘at-i sekbânân ki bevvâb-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asına yevmî yir-
mi dört akça mevâcib ve ba‘zı şurût ile sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan 
üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri olan Nasuh ve Emrullah’ın 
şerîki Yusuf  Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp yirmi dört akçadan meşrûtu olan sekiz 
akça mevâcibin iki akçasın deyni içün kendi mâlından on bin beş yüz akçasın 
edâ eyleyen Şa‘ban bin Abdullah nâm kimesneye sadaka olunup iki akça ile 
sekbân olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Şa‘bânının yedinci 
günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda fermân olunmağın sekbânlardan 
bevvâb olan Piri bin Şehsuvar yerine tevcîh olunup iki akça ile sekbânlığı kayd 
olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 8 Şa‘ban sene ihdâ elf.
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(s. 98) [s. 27]

Halil bin Mehmed, fî yevm 2.

An-sarrâcîn-i hâssa, terakkī-şüd, bâ-şart-ı mültezim-i mezbûr, el-vâki‘ 7 Ş sene 
ihdâ elf.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nif  mukāta‘asına sene 997 Şa‘bânının yirmi doku-
zundan üç yıla emîn olan Kasım Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan on beş 
akça mevâcibden iki akçasını âdemlerinden dersa‘âdetleri sarrâclarından olan 
Halil’in kadîmî ulûfesine terakkī olmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  
Şa‘bânının yedinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i 
meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Halil’in iki akça terakkīsi mahalline kayd 
olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 9 Şa‘ban sene ihdâ elf.

Manisa kazâsına tâbi‘ Beydere nâm karyeden Hoca Ali bin Şa‘ban nâm şakī 
Yunus nâm kimesnenin İbrahim nâm sağīr oğluna fi‘l-i şenî‘ edüp mürâfa‘a-i 
şer‘ olduklarında bi-tav‘an ikrâr edüp sicill olunmağın pâye-i serîr-i sa‘âdet-i 
masîrlerine arz olundukda küreğe konulmak fermân olunduğuna paşa hazret-
lerinden mühürlü tezkire gelmeğin Menteşe beyine emr yazıldı.
El-vâki‘ fî 6 şehr-i Şa‘ban sene ihdâ elf.

Düstûr-ı mükerrem, müşîr-i müfahham sa‘âdetlü vezîr-i ekrem Siyavuş Paşa 
dâme ikbâluhu hazretlerinin mektûbu gelüp Durmuş bin [ ] nâm kimesne-
nin behre-mend olmasın iltimâs etmeğin pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda 
hayme mehterlerinden vefât eden Şa‘ban bin Süleyman’ın yerine yevmî iki 
akça ile mehter olmak bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna lala paşa 
hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 6 şehr-i Şa‘banü’l-mu‘azzam sene ihdâ elf.

Mehmed bin Abdullah, yevm 1.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından İhtisâb ve İhzâriyye-i Kestel mukāta‘asın sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olan Halil’in babası olup ber-vech-i 
kefâle kābız-ı mâl olan Mehmed Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan on 
beş akça mevâcibden bir akçasıyla sekbân olup ayak âmili olan Ramazan’ın 
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zimmetine küllî mâl zuhûr edüp edâsına kādir olmaduğına binâ’en deyni içün 
kendi mâlından 5.500 akçasın edâ eyleyen Mehmed bin Abdullah nâm kimes-
neye sadaka buyurulması bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Şa‘bânı-
nın yedinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere 
fermân olunmağın mezbûr Mehmed, ferâgat eden merkūm Ramazan yerine 
tevcîh olunup bir akça ile sekbânlığı mahalline kayd olması içün defterdâr im-
zâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 18 Şa‘ban sene ihdâ elf.

Dersa‘âdetleri çavuşlarından Hasan bin Abdi vefât etmeğin mutasarrıf  olduğu 
yevmî altı akça ulûfesiyle yerine karındaşı Hüseyin çavuş olmak bâbında hatt-ı 
hümâyûnları sâdır olduğuna lala paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelme-
ğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 12 şehr-i Şa‘ban sene ihdâ elf.

Ali nâm, yevm 1.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Hasan ser-bölük an-cemâ‘at-i sekbânân ki ulûfeci-şüd, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Enhâr-ı Selmân ve Uşakpınarı mukāta‘asın sene 
998 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla dersa‘âdetleri müteferrikalarından 
Mahmud ve çavuşlarından Edhem Çavuş kulları iltizâm eylediklerinde meşrût-
ları olan yirmi akçadan bir akçasın mezbûr Edhem Çavuş’un Ali nâm âdemisine 
sadaka olunmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene 999 Zilhiccesinin ikinci günü 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân 
olunmağın mezbûr Ali cemâ‘at-i mezbûreden ulûfeci olan Hasan ser-bölük 
yerine tevcîh olunup yevmî bir akça ile sekbânlığı mahalline kayd olunmak içün 
defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî 20 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene ihdâ elf.

Ulûfesi târîh-i tezkireden havâle oluna deyü işâret olunmuşdur.

Mehmed bin Pirkulu, yevm 6.

Çavuş-şüd, el-vâki‘ fî 7 Şa‘ban sene ihdâ elf.

Havâss-ı hümâyûnlarından Birgi ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 998 Şa‘bânının 
yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Mehmed 
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Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan on üç akça mevâcibden çavuşluğu ile 
altı akçası kırkbeş bin akça deynin kendi mâlından edâ eyleyen Mehmed bin Pir-
kulu nâm kimesneye sadaka buyurulmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ 
elf  Şa‘bânının yedinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda ve-
ch-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Mehmed’in altı akça ile çavuşluğu 
kayd olunmak içün defterdâr tarafından imzâlu tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 28 Şa‘ban sene ihdâ elf.

Osman bin Hacı Hasan, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Ahmed bin Ali ser-bölük an-cemâ‘at-i sekbânân ki ulûfeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Birgi mukāta‘asına sene-i elf  Şa‘bânının yirmi do-
kuzundan üç yıla emîn olan Abdurrahman Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu 
olan on üç akçadan iki akçasın mâlından on bir bin akça deynin edâ eyleyen 
Osman bin Hacı Hasan hâlen sekbân olmasın ricâ etdiği ihdâ elf  Şa‘bânının 
yedinci günü arz olundukda buyurulmağın cemâ‘at-i sekbânândan ulûfeci olan 
Ahmed bin Ali ser-bölük yerine tevcîh olunup iki akça ile sekbânlığı mahalline 
kayd olunması içün defterdâr tarafından imzâlı tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 26 Şa‘ban sene ihdâ elf.

(s. 99) [s. 28]

Mehmed bin Hızır, yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Hasan Hüseyin ser-bölük an-cemâ‘at-i sekbânân ki ulû-
feci-şüd, bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Birgi ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 Şa‘bânının 
yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Mehmed 
Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan on üç akça mevâcibden iki akçası on 
beş bin akça deynin edâ eyleyen Mehmed bin Hızır nâm kimesneye sadaka 
olunmak bâbında inâyet ricâ etdiği sene ihdâ elf  Şa‘bânının yedinci günü 
pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın 
cemâ‘at-i sekbânândan ulûfeci olan ser-bölük Hasan yerine tevcîh olunup mez-
bûr Mehmed’in iki akça ile sekbânlığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr 
efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî 28 Şa‘ban sene ihdâ elf.
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Meşâyihden merhûm Karlı-zâde’nin vakıf  karyesinin tevliyeti evlâd-ı zükû-
runa meşrûta olup mütevellîsi vefât edüp Hâssa Helvahâne’de şâkird olan 
Ahmed kulları merhûmun evlâdından olup şart-ı vâkıf  mûcebince zikr olan 
tevliyetin tasarrufu mezbûr Ahmed’e münhasıra olup hâline münâsib dirlik ile 
behre-mend olması içün pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda yevmî 
beş akça ile gurebâ bölüğüne ilhâk olunmak bâbında hatt-ı hümâyûnları vârid 
olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 20 şehr-i Şa‘ban sene ihdâ elf.

Sene-i elf  Şa‘bânının yirmi ikinci günü fevt olan Kapıcı Ahmed’in bölükba-
şılığı hatt-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnları ile Bevvâb Hasan kullarına tevcîh 
buyurulup sene ihdâ elf  Recebü’l-müreccebinin on yedisi târîhi ile müverrah 
lala-yı sâbık Ramazan Paşa dâme izzihû hatmi ile mahtûm tezkire îrâd edüp 
hâlen lala paşa hazretleri gördüklerinde zikr olan bölükbaşılığı bir akça terak-
kīsi ile mahalline kayd olunmak fermân olunmağın terkīm olundu.
Tahrîren fî evâhir-i şehr-i Ramazân sene ihdâ elf.

Sarrâclardan yevmî üç akçaya mutasarrıf  olan Zeynî bin Ferahşâd vefât edüp 
yeri mahlûl olup işbu Hacı Musa âsitâne-i sa‘âdetden gelindikde sarrâclık 
hizmeti ile gelüp lâkin müyesser olmayup emekdâr olmağın mezbûrun yeri 
sadaka olunmak ricâsına pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda hatt-ı 
hümâyûnlarıyla fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gel-
meğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 7 şehr-i Şevvâl sene ihdâ elf.

Mendehorya kazâsına tâbi‘ İçerler nâm karyeden Dîvâne Mustafa ve Ömer 
nâm şakīler maktûl olan Hacı Yusuf ’un kātillerinin şerîki ve bunun emsâli nice 
kabâhatleri olup ve Marmara kazâsına tâbi‘ Kayaş nâm karyeden Bereket nâm 
Arap dergâh-ı âlî çavuşlarından Hasan Çavuş zîde kadruhûnun koyunların 
uğurlayup üzerlerine şer‘le sâbit olmağın vâki‘ hâl pâye-i serîr-i sa‘âdetlerine 
arz olundukda küreğe konulmak fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mü-
hürlü tezkire gelmeğin Sığacık beyine emr yazıldı.
El-vâki‘ fî evâhir-i şehr-i Şa‘ban sene ihdâ elf.
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Manisa kazâsına tâbi‘ Beydere nâm karyeden Hod Ali bin Şa‘ban nâm şakī 
Yunus nâm kimesnenin İbrahim nâm sağīr oğluna fi‘l-i şenî‘ eyleyüp ve Yay-
lalu nâm karyeden Şeyh Hasan nâm kimesnenin Hüseyin ve diğer Hüseyin 
nâm kimesneler evinden ba‘zı kitâbların sirka edüp ve Bergama kazâsına tâbi‘ 
Bağluca nâm karyeden Macar nâm kimesne Ahmed Subaşı’nın ba‘zı esbâbın 
sirka eyleyüp ve Manisa kazâsına tâbi‘ Gümülcelü nâm karyeden Mustafa bin 
Tilki nâm şakī Hüseyin nâm kimesnenin katl kasdına evin basup haramzâde 
ve yatak olup herbirinin üzerine şer‘le sâbit olmağın vâki‘ hâl pâye-i serîr-i 
sa‘âdetlerine arz olundukda küreğe konulmak fermân olunduğuna paşa haz-
retlerinden mühürlü tezkire gelmeğin Menteşe beyine emr verildi.
El-vâki‘ fî evâhir-i şehr-i Şa‘ban sene ihdâ elf.

Azeb bin Beyendik, yevm 1.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Hüseyin bin Bostan an-cemâ‘at-i sekbânân ki ferâ-
gat-kerde.

Havâss-ı hümâyûnlarından İhtisâb ve İhzâriyye-i Kestel ve tevâbi‘i mukāta‘a-
sına sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olan Halil Çavuş’un 
babası ber-vech-i kefâle kābız-ı mâlı olan Mehmed Ağa Dîvân-ı Hümâyûn’a 
gelüp meşrûtu olan on akçadan bir akça ile sekbân olup ayak âmili olan Hüse-
yin küllî kesr edüp edâsına kādir olmaduğına binâ’en deyni içün beş bin beş yüz 
akçasın edâ eyleyen Azeb nâm kimesne yerine sekbân olması bâbında inâyet 
ricâ eylediği sene ihdâ elf  Şa‘bânının yedinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
olundukda fermân olunmağın mezbûr Azeb merkūm Hüseyin’in yerine tevcîh 
olunup bir akça ile sekbânlığı kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla 
mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 8 Şa‘ban sene ihdâ elf.

(s. 100) [s. 29]

Dersa‘âdetleri sekbânlarından Mustafa nâm kulları Musa bin Ahmed ve Ah-
med bin Bali ve Mehmed bin Ali nâm yoldaşları ile mukaddemâ katl olunan 
Gökçe nâm ehl-i fesâdın şerîki olan Köse-oğlu ve Baklacı-oğlu nâm haramzâde 
kuttâ‘ü’t-tarîk olup âdemler katl etmeğin mezbûrlar basup mezkûrân haram-
zâdeleri katl eyleyüp küllî yararlıkları zâhir olduğuna İzmir kadısı dâ‘îleri arz 
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etmeğin ahvâlleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda mezbûr 
Mustafa’nın ulûfesine bir akça terakkī ve mezbûr Musa iki akça ile sekbân ve 
merkūmân Ahmed ve Mehmed birer akça ile sekbân olmak fermân olunduğu-
na paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 26 şehr-i Ramazan sene ihdâ elf.

Celeblerden zümre-i ebnâ-i sipâhîyândan yevmî sekiz akça ulûfeye mutasarrıf  
olan Ali kulları hadd-i zâtında yarar ve inâyet-i hüsrevâneye sezâvâr olduğun-
dan gayrı şakā üzere olan yoldaşlarına pend ü nasîhat edüp lâyık-ı himmet 
kulları olup ulûfesiyle çaşnigîr olmak bâbında inâyet ricâ eylediği pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda çaşnigîr olması bâbında hatt-ı hümâyûnları 
sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 15 şehr-i Şevvâl sene ihdâ elf.

An-Cemâ‘at-i Çavuşân

Mustafa bin Mehmed, yevm 1.

Terakkī-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Yenmiş ve tîmâr-ı Dalyan ve tevâbi‘i mukāta‘ası-
na sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olan Kasım Dîvân-ı 
Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan on beş akça mevâcibden bir akçasın der-
sa‘âdetleri çavuşlarından Mustafa Çavuş kullarının ulûfesine terakkī olmak 
bâbında inâyet ricâ eylediği sene-i elf  Zilka‘desinin on dördüncü günü pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunma-
ğın mezbûrun terakkīsi kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 28 Recebü’l-mürecceb sene ihdâ elf.

Gördük kazâsına tâbi‘ Melkine nâm karyeden Murad nâm şakī Hasan Dede 
nâm kimesnenin evine gerüp fi‘l-i şenî‘ kasdına hâtûnına yapışup te‘addî et-
meğin emr-i şerîf  ile ahvâli görüldükde vech-i meşrûh üzere sâbit olup sicill 
olunmağın pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda küreğe gönderil-
mek fermân olunmağın paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin Sığacık 
beyine emr-i şerîf  yazıldı.
Tahrîren fî 24 Şevvâl sene ihdâ elf.
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Nif  kazâsına tâbi‘ Kızılcalu nâm karyeden Musa nâm haramzâde kârbân basan 
ehl-i fesâdın şerîki ve yatağı olup ve Hasan nâm Arab dahi Mehmed ve Arslan 
nâm celebler ile hizmetkâr yeniçerilerinden Kara Hasan nâm yeniçerinin evin 
basup fesâd etmeğin vukū‘u üzere ahvâlleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz olundukda küreğe fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezki-
re gelmeğin kayd u terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 7 Şevvâl sene ihdâ elf.

Sığacık beyine yazıldı.

Nif  kazâsına tâbi‘ Kızılcalı nâm karyeden Bekir nâm kimesne ev basup esbâb 
sirka edüp bunun emsâli kabâhatine nihâyet olmayup kendi dahi fesâdına 
mu‘terif  olup sicill olunup ve Hamid sancağında Tefen[ni] kazâsından Nebî 
nâm haramzâde dahi müslimânların evlerin ateşe ihrâk edüp ehl-i fesâd oldu-
ğun vilâyet kadıları arz etmeğin pâye-i serîr-i a‘lâlarına ahvâlleri arz olunduk-
da küreğe konulmak fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin kayd olundu. Sığacık beyine emr yazıldı.

El-vâki‘ fî 18 Şevvâl sene ihdâ elf.

Sarrâclardan yevmî üç akça ulûfeye mutasarrıf  olan Mehmed bin Mahmud 
yevmî on beş akça ile südde-i sa‘âdetleri müteferrikalarından olmak bâbında 
hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gel-
meğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî gurre-i Şevvâl sene ihdâ elf.

Mehmed bin Hacı Veli, fî yevm 7.

Müteferrika-şüd, bâ-şart-ı Hacı Nebi, emîn-i mukāta‘a-i mezbûr.

Havâss-ı hümâyûnlarından Menemen mukāta‘asına sene 997 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Hacı Nebi Dîvân-ı 
Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olup kendüye tevcîh olunan yedi akça ile mütefer-
rikalığı deyni içün kırkbeş bin akçasın edâ eyleyen Mehmed bin Hacı Veli’ye 
sadaka olunup yedi akça ile müteferrika olması bâbında inâyet ricâ eylediği 
sene ihdâ elf  Şevvâli’nin yirmi ikinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olunduk-
da vech-i meşrûh üzere verilmek fermân olunmağın mezbûr Mehmed’in yedi 
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akça ile müteferrikalığı kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 23 Şevvâl sene ihdâ elf.

(s. 101) [s. 30]

An-Ebnâ-i Sipâhîyân
İbrahim bin Hızır, yevm 7, k. 

[terakkī] 6, [bölü]k 3.
Müteferrika-şüd, bâ-terakkī.

An-Sarrâcîn
Ali bin Beytullah, yevm 9, k. 

[terakkī] 2, [bölü]k 7.
Çavuş-şüd, bâ-terakkī.

Havâss-ı Hümâyûnlarından Adala ve Bağırkan mukāta‘asına sene 994 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olan İbrahim ve Ali Dîvân-ı 
Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yirmi yedi akça mevâcibden âhara tevcîh 
olunan dört akçadan mâ‘adâ Güzelli âmili olan Ali bin Mahmud’a virdükleri 
iki akça kapıcılık mevâcibi gerü kendülerine zamm olunup yirmi üç akçadan 
üç akçası altı akçasıyla sipâhî oğlanı olan İbrahim bin Hızır’ın ulûfesine terakkī 
olup müteferrika ola ve yedi akçası iki akçasıyla sarrâc olan Ali bin Beytullah’ın 
ulûfesine terakkī olup çavuş olmak bâbında inâyet ricâ eyledikleri sene-i elf  Zil-
hiccesinin on dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın dokuzar akça ile merkūm İbrahim’in 
müteferrikalığı ve mezbûr Ali’nin çavuşluğu mahalline kayd olunmak içün 
defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin terkīm olundu.

Tahrîren fî gurre-i Zilka‘de sene ihdâ elf.

Mezbûrların sene ihdâ elf  Şevvâlü gāyetine gelince müstehık oldukları mevâ-
cibleri mahsûb olmışdur. Sehven ihrâc olunmaya deyü işâret olunmuşdur.

Yevmî iki akça ile hâssa arabacılardan Sefer hizmetinin uhdesinden gelemeyüp 
ihmâl ve tekâsül üzere olmağın, otluk arabacılarına ilhâk olunup yerine otluk 
arabacılarından Mehmed kulları mahall olduğu ecilden hâssa arabacı olmak 
ricâsına Mîrâhûr Ağa kulları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup 
paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdetlerine arz eyledikde sadaka ve fermân olun-
mağın kayd olundu.

El-vâki fî 10 şehr-i Zilka‘de sene ihdâ elf.

728 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



Küçük Sarrâclar cemâ‘atinden yevmî iki akçaya mutasarrıf  olan Hüseyin bin 
Musa ihtiyârıyla ferâgat edüp yeri mahlûl olmağın bârgîr sâyislerinden Hızır 
nâm kulları eski emekdâr ve sarrâclık hizmetinin uhdesinden gelmeğe kādir 
olduğu ecilden sarrâc-ı küçük şâkirdlerinden müteveffâ İlyas mahlûlünden 
bir akça zamm olunup mezbûr Hüseyin yerine sarrâc-ı küçük olmak ricâsına 
Mîrâhûr Ağa i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri 
pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde mezbûr Hüseyin yerine yevmî üç akça ile 
sarrâc-ı küçük olmak fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 10 Zilka‘de sene ihdâ elf.

Cemâ‘at-i Atmacacıyândan yevmî üç akçaya mutasarrıf  olan Ferhad fevt olup 
ve yevmî iki akçaya mutasarrıf  olan Mustafa ihtiyârıyla ferâğ edüp mütevef-
fânın yerine Ali bin Seydi ve fâriğ-i mezbûrun yerine Mehmed bin Hüseyin 
mahall olduğun Atmacacıbaşı kulları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da 
telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 10 şehr-i Zilka‘deti’ş-şerîfe, li-sene ihdâ elf  mine’l-Hicreti’n-Nebe-
viyyeti aleyhi efdalü’t-tahiyye

Sefer bin Hacı Hamza, yevm 3.

Sarrâc-ı hâssa-şüd.

Havâss-ı Hümâyûnlarından Turudlu ve tevâbi‘i mukāta‘asını ki hâssa sarrâclık 
ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn 
olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Mustafa kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp 
meşrûtu olan yirmi üç akça mevâcibden üç akçasıyla hâssa sarrâclığın deyni 
içün kendi mâlından on yedi bin akçasın edâ eyleyen Hacı Sefer nâm kimes-
neye sadaka olunmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Zilka‘desinin 
onuncu günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda fermân olunma-
ğın mezbûrun yevmî üç akça ile sarrâclığı kayd olunmak içün defterdâr efendi 
imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 11 şehr-i Zilka‘de sene ihdâ elf.

Mehmed bin Behlül, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Abdülcelil an-cemâ‘at-i Sekbânân ki bevvâb-şüd, 
ber-mûceb-i tezkire-i mukābeleî.
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Havâss-ı Hümâyûnlarından Lazkiye mukāta‘âtına sene 997 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan ber-vech-i iltizâm üç yıla nâzır olup zimmetinde küllî bâkīsi olan 
Pürnazar Çavuş kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yetmiş sekiz 
akça mevâcibden iki akçasın deyni içün kendi mâlından on bir bin akçasın 
edâ eyleyen Mehmed bin Behlül nâm kimesneye sadaka olunmak bâbında 
istid‘â-yı inâyet etdiği sene ihdâ elf  Zilka‘desinin onuncı günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın 
cemâ‘at-i sekbânândan kapıcı olan Abdülcelil’in yerine tevcîh olunup mez-
bûrun iki akça ile sekbânlığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi 
imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 11 Zilka‘deti’ş-şerîfe sene ihdâ elf.

An-Cemâ‘at-i Ebnâ-i Sipâhîyân

Mehmed, yevm 7.

Çaşnigîr-şüd.

Ebnâ-i sipâhîyândan yevmî yedi akçaya mutasarrıf  olan Mehmed kulları yarar 
emekdâr bendeleri olmağın çaşnigîrler zümresine ilhâk ricâsına pâye-i serîr-i 
a‘lâlarına arz olundukda hatt-ı hümâyûnlarıyla ulûfesiyle çaşnigîr olmak fer-
mân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 8 şehr-i Zilka‘de sene ihdâ elf.

(s. 102) [s. 31]

Cemâ‘at-i çakırcılardan yevmî dört akçaya mutasarrıf  olan Musa bin Hüsam 
ihtiyârıyla ferâgat edüp yeri mahlûl ve hizmeti mu‘attal olup yerine işbu Bostan 
bin Şahkulu mahall olmağın tevcîh olunup cemâ‘at-i mezbûreye çavuşluk hiz-
metiyle istihdâm olunmak ricâsına Çakırcıbaşı kulları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 10 şehr-i Zilka‘deti’ş-şerîfe sene ihdâ elf.

Cemâ‘at-i sekbânlardan Ahmed nâm kulları içün şekā üzeredür deyü sâbıkā 
dirliği ref‘ olunmuş olup şimdiki hâlde vilâyet kadılarından iyülüğüne arzlar 
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geldüğünden mâ‘adâ lala-yı sâbık Ramazan Paşa kullarından mezbûrun hak-
kında bir iki def‘a mektûblar da gelüp mahall-i merhamet olmağın Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde 
gerü gedüğü sadaka ve fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 10 şehr-i Zilka‘deti’ş-şerîfe sene ihdâ elf  mine’l-Hicreti’n-Nebeviy-
yeti aleyhi efdalü’t-tahiyye.

Dersa‘âdetleri çavuşlarından Hamza Çavuş kulları âsitâne-i sa‘âdetden bile 
gelen çavuşlardan olup eski emekdâr ve himmet ve ihsâna sezâvâr bendeleri 
olmağın oğlu Ya‘kub’a dirlik olmak ricâ etmeğin mutasarrıf  olduğu ulûfesin-
den iki akça ve bir akça da âhur mahlûlünden zamm olunup üç akça ile hâssa 
sarrâclar zümresine ilhâk olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup 
paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fer-
mân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 10 şehr-i Zilka‘deti’ş-şerîfe sene ihdâ elf.

Cemâ‘at-i Tabbâhînden yevmî iki akçaya mutasarrıf  Bayram ve iki akçaya 
mutasarrıf  Nebi bin Ya‘kub ve bir buçuk akçaya mutasarrıf  Ali bin Mahmud 
ve bir akçaya mutasarrıf  Ahmed bin Karaca fevt olup ve bir buçuk akçaya 
mutasarrıf  Numan bin Abdullah sekbân olup cümle sekiz akça mahlûl kalup 
işbu Mustafa bin Veli ve Memi bin Bali ve Ahmed bin Abdullah ve Şa‘ban bin 
Abdullah ve Turgud bin Bâzârlı ve Ramazan bin Hamza ve İsmail bin Ca‘fer 
müddet-i medîde hizmet eyleyüp emekdârlar olmağın zikr olan sekiz akça 
mahlûlün yedi akçası mezkûrûn yedi nefer kimesnelere birer tevcîh olunup ve 
cemâ‘at-i mezbûreden yevmî bir buçuk akçaya mutasarrıf  olan Ramazan’ın 
ba‘zı ârızası olup hizmet-i mezbûreden ihrâcı lâzım olmağın zikr olan mahlûl-
den bâkī kalan bir akça mezbûr Ramazan’ın ulûfesine zamm olunup hayme 
mehterleri zümresine ilhâk olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs 
olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde vech-i 
meşrûh üzere sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 10 şehr-i Zilka‘deti’ş-şerîfe sene ihdâ elf.

Geçen sene ba‘zı cürmü olup sefîneden getürdilen Kuşçubaşı Ca‘fer kulları 
uslanup lâyık-ı merhamet olmağın hâline münâsib di[r]lik olmak ricâsına 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
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eyledikde yevmî beş akça ile Gurebâ bölüğüne ilhâk olunmak fermân olunma-
ğın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 10 Zilka‘de sene ihdâ elf.

Sekbânlardan yevmî bir akça ulûfeye mutasarrıf  Hasan nâm kulları Solak-
lar zümresine ilhâk olunmak bâbında düstûr-ı mükerrem müşîr-i müfahham 
Siyavuş Paşa edâmallahû iclâlehü hazretlerinin mektûbu gelüp pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda bir akça terakkī ile solak olması içün hatt-ı 
hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin 
kayd u terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 18 şehr-i Zilka‘deti’ş-şerîfe sene ihdâ elf.

Perviz bin Abdullah, yevm 2.

Becâyiş-i Hasan an-cemâ‘at-i sekbânân ki solak-şüd, bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Bozdoğan mukāta‘asına yevmî on beş akça mevâ-
cib ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 
emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Bostan Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meş-
rûtu olan mevâcibden iki akçasın deyni içün kendi mâlından dokuz bin beş yüz 
akça deyni edâ eyleyen Perviz bin Abdullah nâm kimesneye sadaka olunmak 
ricâ etdiği sene ihdâ elf  Şa‘bânının yedinci günü huzûr-ı hümâyûnlarına arz 
olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın cemâ‘at-i sekbânândan 
solak olan Hasan yerine tevcîh olunup iki akça ile sekbânlığı kayd olunmak 
içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî gurre-i Zilhicce sene ihdâ elf.

Südde-i sa‘âdetleri müteferrikalarından kıdvetü’l-emâcid Mustafa zîde mec-
duhû yarar ve doğan ahvâlinden haberdâr ve himmet ve ihsâna sezâvâr bende-
leri olup balabancıbaşı olmağa lâyık olmağın pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz olundukda mutasarrıf  olduğu yevmî on beş akça ulûfesiyle balabancıbaşı 
olmak bâbında fermân-ı şerîfleri sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü 
tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 27 Ramazân sene ihdâ elf.
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(s. 103) [s. 32]

Bali bin Veli, yevm 2.

Bevvâb-şüd.

Mezbûr Bali bi’l-fi‘il müftî olan zahrü’l-mevâlî mevlânâ Mahmud Efendi dâ-
met fezâiluhûnun âdemlerinden olup dersa‘âdetleri kapıcılarına ilhâk olunmak 
bâbında inâyet ricâ eylediği pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
yevmî iki akça ile kapıcı olmak bâbında hatt-ı sa‘âdetleri sâdır olmağın mahal-
line kayd olunmak içün paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd 
olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i Zilhicce sene ihdâ elf.

İlyas bin Hacı Hasan, fî yevm 4.

Sipâhî-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından İhtisâb ve İhzâriyye-i Kestel ve tevâbi‘i mukāta‘ası-
na sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî 
bâkīsi olan Halil’in babası ber-vech-i kefâle kābız-ı mâlı olan erbâb-ı tîmârdan 
Mehmed Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan on akça mevâcibden dile-
diğine şart eylediği dört akça sipâhîliği deyninden yirmi üç bin akçasın edâ 
eyleyen İlyas nâm kimesneye sadaka olunmak bâbında inâyet ricâ eylediği 
sene ihdâ elf  Şa‘bânının yedinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr İlyas’ın dört akça 
ile sipâhîliği mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 28 Ramazânü’l-Mübârek sene ihdâ elf.

Ömer, fî yevm 1.

Cebeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Turudlu mukāta‘asın dersa‘âdetleri çavuşlarından 
Mahmud ve Mehdi ve Hâlid Çavuş kulları meşrûtları olan yirmi üç akça mevâ-
cibden bir akçasıyla Ömer nâm kimesne hâlen cebeci olmak üzere ba‘zı şurût 
u kuyûd ile sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm edüp inâyet 
ricâ eyledikleri sene-i elf  Zilka‘desinin selhinde pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrle-
rine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr ömer’in 
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yevmî bir akça ile cebeciliği kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla 
mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Zilka‘de sene ihdâ elf.

An-Cemâ‘at-i Mehterân

Mehmed bin Derviş, fî yevm 2.

Mezkûr fevt olup gediği mahlûl olmağın hatt-ı hümâyûnları ile işbu Ramazan 
bin Halil’e sadaka ve fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 12 şehr-i Muharrem sene isnâ elf.

An-Cemâ‘at-i Sekbânân

Memi bin Abdullah, fî yevm 1.

Terakkī-şüd, bâ-şart-ı mültezimûn-ı mezbûrûn.

Havâss-ı Hümâyûnlarından Turudlu mukāta‘asın dersa‘âdetleri çavuşların-
dan Mahmud ve Mehdi ve Halid Çavuş kulları meşrûtları olan yirmi üç akça 
mevâcibden bir akçasın cemâ‘at-i sekbânândan Memi nâm kullarının ulûfe-
sine terakkī olmak üzere ba‘zı şurût u kuyûd ile sene-i elf  Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla iltizâm edüp inâyet ricâ eyledikleri sene-i elf  Zilka‘desinin 
selhinde pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere 
fermân olunmağın mezbûrun terakkīsi mahalline kayd olunmak içün defterdâr 
efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

Tahrîren fî evâil-i şehr-i Zilka‘de sene ihdâ elf.

Durak bin Musa, yevm 1.

Cebeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Kula ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 994 Şa‘bânı-
nın yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Budak 
Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan on üç akça mevâcibden bir akçasını 
deyni içün kendi mâlından beş bin beş yüz akçasın edâ eyleyen Durak bin 
Musa nâm kimesneye sadaka olunup yevmî bir akça ile cebeci olması bâbın-
da inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Muharreminin on dördüncü günü pâye-i 
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serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunup defterdâr 
efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 15 Muharrem sene isnâ elf.

Umur bin Ahmed, yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Rıdvan nâm, an-cemâ‘at-i sekbânân ki müteveffâ-şüd, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkiye Nezâreti’ne sene 997 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla ber-vech-i iltizâm nâzır olup zimmetinde küllî bâkīsi olan 
Pürnazar Çavuş kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a oğlunu gönderüp meşrûtu olan 
yetmiş sekiz akça mevâcibden iki akçasın deyni içün on dört bin akçasın edâ 
eyleyen Umur bin Ahmed nâm kimesneye sadaka olunmak bâbında inâyet 
ricâ eylediği sene isnâ elf  Muharreminin on dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘â-
det-masîrlerine arz olundukda cemâ‘at-i sekbânlardan fevt olan Rıdvan yerine 
tevcîh olunup defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 15 Muharrem sene isnâ elf.

(s. 104) [s. 33]

Hacı Mehmed bin Ali, yevm 8.

Çavuş-şüd, be-iltizâm-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından Tahîn-hâne-i Fota mukāta‘asının tahvîl-i cedîdin 
Hacı Mehmed bin Ali nâm kimesne fermân olunan on iki akça mevâcibden 
sekiz akçasıyla kendüsi çavuş olup yerine durmak üzere ve ba‘zı şurût u kuyûd 
ile sene-i ihdâ elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 300.000 akçaya iltizâm 
eylediği sene isnâ elf  Muharreminin on dördüncü günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına 
arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Mehmed’in 
sekiz akça ile çavuşluğu kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî 18 Muharremü’l-harâm sene isnâ elf.

Dersa‘âdetleri sekbânlarından Ömer nâm sekbânın fesâd u şenâ‘atine mü-
te‘allık siciller gelüp arz olundukda Menteşe tarafına emr-i şerîfleriyle küreğe 
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gönderilmiş idi, hâlâ toprağı kadısından ve a‘yân-ı vilâyetden mazhar gelüp 
iyülüğüne şehâdet eyledikleri ecilden rikâb-ı hümâyûnlarına gerü arz olunduk-
da ıtlak-ı fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin 
kayd olunup emr yazıldı.

El-vâkı‘ fî evâsıt-ı şehr-i Muharrem sene isnâ ve elf.

Dersa‘âdetleri kullarından Dîvâne Bali’nin mukaddemâ ba‘zı şenâ‘ati olmak 
ile emr-i şerîfleriyle küreğe gönderilmiş idi. Lâkin hayli zamân geçüp uslanup 
lâyık-ı afv ü merhamet olmağın ıtlâk olunmak içün pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
olundukda ıtlâkı fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî evâhir-i Muharrem sene isnâ elf.

Manisa kurbunda Çatal-kilise nâm karyeden Kireçci Hıristo nâm zimmînin 
Bilal nâm arab ba‘zı yoldaşlarıyla evin delüp içinden ba‘zı erzâk ü esbâbın 
sirka eyleyüp mürâfa‘a olundukda ikrâr edüp sicill olunmağın ahvâli pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda küreğe konulmak fermân olunduğu-
na paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu. Sığacık beyine 
emr yazıldı.
El-vâki‘ fî evâhir-i Muharrem sene isnâ elf.

Tarhala kazâsından Hasan bin Hacı Yusuf  nâm şakī Rûşen nâm hâtûnun gice 
ile evine gerüp yorganın alup envâ‘ te‘addî edüp ve Halil Sufî nâm kimesnenin 
dahi katl kasdına evin basup ve karyesi halkı dahi yaramazlığına şehâdet edüp 
sicill olunmağın ahvâli pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda küreğe 
fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî evâhir-i Muharrem sene isnâ elf.

Dersa‘âdetlerinde atmacacıbaşı olan Mahmud Ağa zîde mecduhû yarar ve 
maslahat-güzâr olmağın mutasarrıf  olduğu yevmî on beş akça ulûfesine beş 
akça terakkī olmak üzere sekbânbaşı olmak ricâsına pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
olundukda vech-i meşrûh üzere ağa olması bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır 
olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Fî gurre-i Muharrem sene isnâ elf
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An-Cemâ‘at-i Ulûfeciyân

Cafer bin Abdullah, yevm.

Çavuş-şüd, bâ-ulûfe-i kadîm.

Havâss-ı Hümâyûnlarından Yörükân-ı Demürci mukāta‘asının tahvîl-i cedîdin 
cemâ‘at-i ulûfeciyândan Ca‘fer nâm kulları mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle hâlen 
çavuş olup ziyâde olunursa çavuşluğu mukarrer kalmak üzere ve ba‘zı şurût 
u kuyûd ile Süleyman bin Bâzârlı nâm kimesne ile ber-vech-i iştirâk sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 250.000 akçaya iltizâm ve kabûl eyle-
dikleri sene 998 Muharreminin ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûrun mutasarrıf  
olduğu ulûfesiyle çavuşluğu mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi 
imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî 15 Zilhicce sene elfü’l-mübârek.

Osman bin Zekeriya, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı İbrahim bin Yusuf  an-cemâ‘at-i sekbânân ki sarrâc-şüd, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı Hümâyûnlarından Aydın Perakendesi mukāta‘asına sene 994 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkī-
leri olan Mustafa ve Seydi Ali’nin şerîki Zekeriya Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp 
sarrâclık meşrûtu olan iki akça mevâcibi hissesine düşen bâkīsin edâ eyleyen 
oğlu Osman’a sadaka olunup sekbân olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene 
isnâ elf  Muharreminin yirmi yedinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz olundukda fermân-ı hümâyûnları olmağın mezbûr Osman’ın iki akça ile 
sekbânlığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 28 Muharrem sene isnâ elf.

Mezkûr bi’l-fi‘il âmil olup mukāta‘a cânibinden tezkire varmadan ulûfesi seh-
ven ihrâc olunmaya.
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(s. 105) [s. 34]

Dersa‘âdetleri kapıcılarından yevmî iki akçaya mutasarrıf  olan Hızır bin Sü-
leyman vefât edüp yerine Yusuf  bin Abdullah mahall ü lâyık olduğu pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere kapıcı olmak 
bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tez-
kire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 23 şehr-i Muharremü’l-harâm sene isnâ elf.

Hâssa Kilâr’da altı buçuk akça ile Masraf  kâtibi olan Abdülkerim’in sâbık-
da ulûfesi sekiz akça olup hadd-i zâtında hizmetinde mücidd ü sâ‘î emekdâr 
kulları olmağın yine sekiz akça ile olmak bâbında Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs 
olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka 
ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 6 şehr-i Safer sene isnâ elf.

Küçük Âhûr’da yevmî bir akça ile sarrâc şâkirdi olan İlyas bin Oruç fevt olup 
yerine Ya‘kub bin Veli mahall ü müstahıkk olduğun Mîrâhûr ağa i‘lâm etmeğin 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 7 şehr-i Safer sene isnâ elf.

Ser-mehterân-ı alem olan Mustafa vefât edüp yerine diğer Mustafa mahall 
olmağın yevmî on beş akça ile tevcîh olunup ve Sürnâyî Mehmed kulları 
eski emekdâr olmağın iki akça terakkī olup ve sancakdâr Ahmed kulları dahi 
emekdâr olmağın bir akça terakkī olup ve nakkāreci Rıdvan ulûfesiyle sürnâyî 
olup ve merkūm Rıdvan’ın yerine Mehmed yevmî dört akça ile nakkāreî olup 
ve yevmî bir akça ile şâkird olan Durak fevt olup yerine Hüseyin mahall ü 
münâsib görülmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde vech-i meşrûh üzere sadaka ve fermân 
olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 6 şehr-i Safer sene isnâ elf.

Musa, na‘lba[n]dî, fî yevm 2.
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Sekbân-şüd, be-cây-ı Yusuf  bin Nasuh an-cemâ‘at-i sekbânân ki sipâhî-şüd, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Adala ve tevâbi‘i mukāta‘aasına sene 997 Şa‘bânı-
nın yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan İbrahim 
Çavuş Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yirmi sekiz akça mevâcibden 
iki akçasın deyni içün kendi mâlından on bin beş yüz akçasın edâ eyleyen mez-
bûr Musa‘ya sadaka olunup yevmî iki akça ile sekbân olmak ricâsına sene-i isnâ 
elf  Saferinin altıncı günü arz olundukda fermân olunmağın cemâ‘at-i mezbûr-
dan sipâhî olan Yusuf  bin Nasuh yerine tevcîh olunup kaydı içün Defterdâr 
imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin terkīm olundu.

Tahrîren fî 6 Safer sene isnâ elf

Ebnâ-i sipâhîyândan yevmî altı akça ulûfeye mutasarrıf  olan Mehmed bin 
Abdullah kulları ulûfesiyle çaşnigîr olmak bâbında hatt-ı hümâyûnları sudûr 
etdiğine paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Safer sene isnâ elf.

Udla bin Abdullah nâm arab Manisa kurbunda Çatal Kilise nâm karyeden 
Komino nâm zimmînin Bilal nâm arab ile evine varup gice ile ba‘zı esbâbların 
sirka edüp merkūm Bilal ile ve Mercan nâm arab esbâbları alup gitdik deyü 
ikrâr edüp Manisa mahkemesinde sicill olunup ahvâli pâye-i serîr-i a‘lâlarına 
arz olundukda küreğe gönderilmek fermân olunduğuna paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire vârid olmağın Sığacık beyine emr verildi.

El-vâki‘ fî 5 Safer sene isnâ elf.

Seferihisâr kazâsından Kara Veli nâm şakī Gökçe’nin develerin bey‘ edüp 
haramzâdeye mu‘în olmak ile sefîneye gönderilmiş idi. Cezâsın bulup ıtlâk 
olunmasın pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda ıtlâkı fermân olun-
duğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin emr-i şerîf  yazıldı.

El-vâki‘ fî 5 Safer sene isnâ elf.

Cemâ‘at-i tabbâhînden yevmî bir akçaya mutasarrıf  olan Oruç bin Abdullah 
ferâgat edüp yerine mülâzimlerden Mustafa bin Nurullah mahall olduğun aş-
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çıbaşı i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd 
olundu.

El-vâki‘ fî 6 Safer sene isnâ elf.

Hâssa kilârcılardan yevmî yedi akçaya mutasarrıf  olan Rüstem eski emekdâr 
olmağın ulûfesiyle zümre-i ebnâ-i sipâhîyâna dâhil olup ve mezbûrun yerine 
hoşabî olan Mustafa kulları mahall ü müstahıkk olduğu bâ‘isden yine yevmî 
yedi akça ile tevcîh olunup Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri 
pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 6 şehr-i Saferü’l-muzaffer sene isnâ elf.

(s. 106) [s. 35]

Koca Mehmed bin 
İlyas, yevm 1.
Sekbân-şüd.

Arslan bin Yusuf, 
yevm 2.

Sekbân-şüd.

Ali bin Mustafa, 
yevm 2.

Sekbân-şüd.

Neferen 3, yevm 5.

Havâss-ı hümâyûnlarından İhtisâb ve İhzâriyye-i Kestel ve Perakende-i Ay-
dın mukāta‘asına sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler 
olan Bostan’ın ber-vech-i kefâle kābız-ı mâlı olan müteferrikalardan İbra-
him kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp Kestel mukāta‘asına tâbi‘ Ortabâzâr 
mukāta‘asını iki yıla 110.000 akçaya iltizâm eden Koca Mehmed’e meşrû-
tu olan yirmi akçadan bir akçasıyla hâlen sekbân ola ve iki akçasıyla nefs-i 
Sultânhisarı mukāta‘asın üç yıla mültezim olan Arslan ve iki akçasıyla Aydın 
perâkendesine tâbi‘ Demürci ve Dutlukçu kalemin iltizâm eden Ali bâlâda 
mastûr olan şurût ü kuyûd üzere sekbânlar olup yerlerine durmak bâbında 
inâyet ricâ eyledikleri sene isnâ elf  Saferinin on birinci günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda fermân olunmağın mezbûr Koca Mehmed 
bir akça ile ve mezbûrân Arslan ve Ali ikişer akça ile sekbânlıkları mahalline 
kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd 
u terkīm olundu.

Tahrîren-i fi’t-târîhi’l-mezbûr.
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Şol şartla ki, tahvîl-i âharına değin emîn deynine mahsûb olup ziyâde ile tâlib 
zuhûr ederse dirlik âhara verile deyü fermân olunup sehven mevâcibleri ihrâc 
olunmaya.

An-Cemâ‘at-i Ulûfeciyân

Ahmed bin Ali, yevm.

Sipâhî-şüd, bâ-mevâcib-i kadîm.

Havâss-ı hümâyûnlarından Menemen‘ ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan 
Hacı Nebî Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp mukaddemâ yüz kırk bin akça ziyâde 
oldukda Hızâne-i Âmirelerinden sadaka olunan bir çavuşluk mukābelesinde 
ulûfecilerden Ahmed kulları mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle sipâhî oğlanı olmak 
bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Saferinin ikinci günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda mahalline kayd olunmak fermân olunma-
ğın mezbûr Ahmed kadîmî ulûfesiyle sipâhîliği kayd olunmak içün defterdâr 
efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 7 Safer sene isnâ elf.

Ahmed bin Haydar, fî yevm 1, sekbân-şüd.

Be-cây-ı İbrahim bin Süleyman, an-cemâ‘at-i sekbânân ki müteveffâ-şüd, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Adala ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 Şa‘bânı-
nın yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan İbrahim 
Çavuş Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan mevâcibden bir akçasın deyni 
içün kendi mâlından 5.500 akça deynin edâ eyleyen Ahmed bin Haydar nâm 
kimesneye sadaka olunup bir akça ile sekbân olması bâbında inâyet ricâ etdiği 
sene ihdâ elf  Zilhiccesinin yirmi dokuzunda arz olundukda fermân olunmağın 
sekbânlardan fevt olan İbrahim yerine tevcîh olunduğuna defterdâr efendi 
imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Fî 22 Saferü’l-mübârek sene isnâ elf.

Ali bin Yunus, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Halil bin İbrahim an-cemâ‘at-i sekbânân ki sarrâc-şüd, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.
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Havâss-ı hümâyûnlarından Adala ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 Şa‘bânı-
nın yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan İbrahim 
Çavuş Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yirmi sekiz akça mevâcibden 
bir akçasın kendi mâlından beş bin akça deynin edâ eyleyen Ali bin Yunus nâm 
kimesneye sadaka olunup bir akça ile sekbân olması bâbında inâyet ricâ eyledi-
ği sene isnâ elf  Muharreminin on dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîr-
lerine arz olundukda fermân olunmağın cemâ‘at-i mezbûreden sarrâc olan 
Halil bin İbrahim yerine tevcîh olunup kaydı içün defterdâr imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis aşer şehr-i Safer sene isnâ elf.

Mevâcibi târîh-i mezbûrda havâle oluna deyü işâret olunmuşdur.

Bostan bin Ali, yevm 2.
Sekbân-şüd.

Mezbûr emîn olup sehven mevâcibi 
ihrâc olunmaya.

İbrahim, el-müteferrika, terakkī 1.
Terakkī-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından İhtisâb ve İhzâriye-i Kestel ve Perakende-i Aydın 
mukāta‘asın Bostan nâm kimesne sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç 
yıla iltizâm eyledikde meşrûtu olan yirmi akça mevâcibden iki akçasıyla ken-
düsi sekbân olup ve bir akçası müteferrikalardan kābız-ı mâlı ve cümle-i zarar-ı 
mâla kefîl olan İbrahim Ağa’nın ulûfesine terakkī olmak bâbında inâyet ricâ 
eylediği sene isnâ elf  Saferinin altıncı günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Bostan’ın iki 
akçasıyla sekbânlığı ve merkūm İbrahim Ağa’nın bir akça terakkīsi kayd olun-
mak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 15 şehr-i Safer sene isnâ elf.

Dersa‘âdetlerinde ulûfeciler kâtibi olan Derviş kābil-i hizmet bendeleri olma-
ğın sekbânlar kâtibi olmak bâbında pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olun-
dukda vech-i meşrûh üzere ber-murâd olması içün hatt-ı hümâyûnları sâdır 
olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

El-vâki‘ fî gurre-i Zilhicce sene ihdâ elf  el-mübârek.
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(s. 107) [s. 36]

Dersa‘âdetlerinde sipâhî oğlanları [silik] olan Hasan kulları eski emekdâr ve 
himmet ü ihsânlarına sezâvâr bendeleri olmağın yoluyla Dîvân-ı Hümâyûn 
çavuşu olmak ricâsına Dîvân-ı Âlî’de telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 19 şehr-i Safer sene isnâ elf  el-mübârek.

Hâssa sarrâc şâkirdlerinden yevmî bir akçaya mutasarrıf  olan Mustafa bin Ab-
dullah’a âhar dirlik sadaka olunup mahlûl olmağın yerine Bekir bin Abdullah 
mahall ü müstahıkk olduğun Mîrâhûr ağa i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da 
telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde 
sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 19 Safer sene isnâ elf.

Zümre-i ebnâ-i sipâhîyândan yevmî sekiz akçaya mutasarrıf  olan Maden nâm 
kulları pîr ü ihtiyâr olup sulbî oğlu olan Zülfikar yarar bendeleri olmağın zikr 
olan ulûfesi mezbûr oğluna tevcîh olunup zümre-i mezbûreye ilhâk olunmak 
ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâla-
rına arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 19 Safer sene isnâ elf.

Ebnâ-i sipâhîyândan yevmî sekiz akçaya mutasarrıf  olan Ali emekdâr olup ulû-
fesinin iki akçasıyla karındaşı Mehmed sekbân olmasın murâd idinüp hadd-i 
zâtında mahall ü müstahıkk olmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın 
kayd olundu.
El-vâki‘ fî 19 Safer sene isnâ elf.

Sekbânlardan yevmî bir akçaya mutasarrıf  olan Nasuh vefât eyleyüp yerine 
karındaşı Mustafa mahall olmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân 
olunmağın kayd ü terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 19 Safer sene isnâ elf.
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Cemâ‘at-i kilârcıyândan yevmî bir akçaya mutasarrıf  olan Hüseyin bin Abdul-
lah ferâgat edüp yerine mülâzimlerden emekdâr Ramazan bin Mehmed ma-
hall olmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 19 Safer sene isnâ elf.

Tavukçulardan yevmî bir akçaya mutasarrıf  olan Ramazan bin Abdullah fevt 
olup yerine mülâzimlerden emekdâr Abdullah bin Musa mahall ü müstahıkk 
olmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘â-
det-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 19 Safer sene isnâ elf.

Ali bin Bali, yevm 5.

Ulûfeci-şüd.

Mezbûr Ali bin Bali hakkında yevmî beş akça ile ulûfeci olmak bâbında hatt-ı 
hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü 
tezkire gelmeğin kayd ü terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 28 şehr-i Saferü’l-muzaffer sene isnâ elf  min-Hicreti’n-Nebeviyye.

İnegöl kazâsından Satılmış nâm kimesne İbrahim nâm kimesnenin evine girüp 
bir merkeb ve bir kilim ve bir ferrâce ve bir boğça esbâbın alup uğurlayup 
mürâfa‘a olundukda meclis-i şer‘de ikrâr ü i‘tirâf  edüp sicill olunup ve Ahmed 
bin Dîvânşe nâm şakī dahi Mustafa nâm kimesnenin bir yundun ve Ali nâm ki-
mesnenin bir merkebin ve Şahkulu nâm kimesnenin bir re’s atın sirka eyleyüp 
mürâfa‘a olduklarında meclis-i şer‘de uğurlayup âhar yere bey‘ etdiğin ikrâr 
edüp sicill olunmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâ-
ye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde küreğe gitmek fermân olunmağın 
emr-i şerîf  yazıldı. Sığacık beyine.

El-vâki‘ fî 3 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene isnâ elf.
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(s. 108) [s. 37]

Süleyman nâm, fî yevm 1.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Ulgamlu hâslarına sene-i elf  Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla emîn olan Rıdvan’ın meşrûtu olan on iki akçadan bir 
akçasıyla Süleyman nâm kimesne sekbân olmak üzere iltizâm edüp inâyet 
ricâ eylediği sene isnâ elf  Muharreminin on dördüncü günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın 
mezbûrun bir akça ile sekbânlığı kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla 
mümzâ tezkire gelmeğin kayd ü terkīm olundu.
Tahrîren fî gurre-i şehr-i Safer sene isnâ elf  mine’l-Hicreti’n-Nebeviyye

Abdurrahman bin Ali, fî yevm 2.

Sarrâc-şüd, becâ-yı Hüseyin bin Abdullah an-sarrâcîn-i hâssa ki fevt-şüd, 
ber-mûceb-i tezkire-i mîrâhûr-ı evvel.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkiye mukāta‘âtına nâzır olup zimmetinde küllî 
bâkīsi olan Pürnazar Çavuş Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yetmiş 
sekiz akça mevâcibden iki akçası deyni içün kendi mâlından on bir bin akça-
sın edâ eyleyen Abdurrahman bin Ali nâm kimesneye sadaka olunup hâssa 
sarrâclardan fevt olan Hüseyin bin Abdullah yerine tevcîh olunup iki akça ile 
sarrâc olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Zilhiccesinin yirmi do-
kuzuncu günü pâye-i serîr-i ma‘delet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh 
üzere verilmek fermân olunmağın mezbûr Abdurrahman bin Ali’nin iki akça 
ile sarrâclığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire 
gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene isnâ elf  mine’l-Hicreti’n-Nebeviyye.

Ramazan bin Pirkulu, fî yevm 5.

Çavuş-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Mande nâm-ı diğer Burunâbâd mukāta‘asın yevmî 
on altı akça mevâcib ile iki çavuşluk ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 997 Şa‘bâ-
nının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri olan 
Mehmed ve Mustafa Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtları olan mevâcibden 
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beş akçasıyla bir çavuşluk deynleri içün kendi mâlından kırk bin akçasını edâ 
eyleyen Ramazan bin Pirkulu’ya sadaka olunup beş akça ile çavuş olması 
bâbında inâyet ricâ etdükleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
fermân olunmağın mahalline kayd olunmak içün defterdâr imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd ü terkīm olundu.
Tahrîren fî 3 Ra sene isnâ elf  el-mübârek.

Mevâcib-i mezbûr târîh-i tezkereden ihrâc oluna deyü işâret olunmuşdur.

Kapıcılar kethudâlığından kapıcıbaşı olan Abdülkerim Ağa kullarının ulûfesi 
sâir kapıcıbaşılar gibi olup ve yerine bostâncıbaşılıkdan kapıcılar kethudâsı 
ta‘yîn buyurulan Mehmed bin Abdullah Ağa kullarına dahi çıkan mûmâi-
leyh kapıcılar kethudâsının vazîfesi gibi yirmi beş akça olmak üzere Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde mûmâileyh Abdülkerim Ağa’ya dahi sâir kapıcıbaşıları nice ise ol 
minvâl üzere olup ve kapıcılar kethudâsına dahi yirmi beş akça ile sadaka ve 
fermân olunmağın kayd ü terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 3 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene isnâ elf.

Yevmî bir akça ile kalaycı şâkirdi olan Nasuh ferâgat edüp yerine Ali mahall 
olduğun kalaycıbaşı i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân 
olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 3 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene isnâ elfin mine’l-Hicreti’n-Nebeviyyeti 
aleyhi efdalü’t-tahiyye.

Nakkāş Hasan kulları san‘atında mâhir üstâd olup lâkin vazîfesi iki akça olup 
şey’-i kalîl olmağın ve Mehmed nâm kimesne dahi üstâd nakkāş olup mahall-i 
inâyet olmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde mezbûr Hasan’ın vazîfesine üç akça terakkī 
olup nakkāşbaşı olup ve mesfûr Mehmed dahi yevmî iki akça ile âhûr nakkāşı 
olmak fermân olunmağın kayd ü terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 3 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene isnâ elf.
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An-Cemâ‘at-i Sekbânân

Memi bin Abdullah, fî yevm 2.
Cebeci-şüd, bâ-mevâcib-i kadîm.

Ya‘kub bin Tâlib, yevm 1.
Cebeci-şüd, bâ-mevâcib-i kadîm.

Havâss-ı hümâyûnlarından İhtisâb ve İhzâriye-i Kestel ve Perakende-i Aydın 
mukāta‘asın Bostan nâm sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla il-
tizâm eyledikde sekbânlardan Memi ve Ya‘kub nâm kulları ulûfeleri ile cebeci 
olmaları bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Saferinin altıncı günü pâ-
ye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere sadaka ve 
fermân olunmağın mezkûrların mevâcib-i kadîmesiyle cebecilikleri mahalline 
kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd ü 
terkīm olundu.

Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.

(s. 109) [s. 38]

Çıkan bostâncıbaşı kullarının ulûfesi yevmî sekiz akça olup yerine bostâncıbaşı 
ta‘yîn buyurulan işbu Mehmed bendelerinin yevmî sekiz akça olmak ricâsına 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîr-
lerine arz eyledikde vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 24 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene isnâ elfin mine’l-Hicreti’n-Nebeviyyeti.

Yevmî bir akça ile arslancı olan Ali bir yıldan beri hizmet-i lâzımesin edâ etme-
yüp ihmâl ü tekâsül eyleyüp yerine işbu Süleyman mahall ü münâsib olduğun 
arslancıbaşı i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri 
pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd ü 
terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 24 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene isnâ elfin mine’l-Hicreti’n-Nebeviyyeti.

Arslancıbaşı olan Kasım kullarının hizmeti kesîr ve vazîfesi kalîl olup mahall-i 
inâyet olmağın mutasarrıf  olduğu ulûfesine iki akça terakkī olmak ricâsına 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 24 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene isnâ elfin mine’l-Hicreti’n-Nebeviyyeti.
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Hacı Hamza bin Hacı Nasrullah, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Ya‘kub bin Tâlib an-sekbânân ki cebeci-şüd, bâ-tezkire-i 
mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Seferihisar ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olan Ahmed ve Mehmed ve Ni-
metullah Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtları olan on altı akça mevâcibden 
iki akçasın deynleri içün kendi mâlından on bir bin akçasın edâ eyleyen Hacı 
Hamza nâm kimesneye sadaka olunup yevmî iki akça ile sekbân olması bâbın-
da inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Rebî‘u’l-evvelinin yirmi dördüncü günü 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân 
olunmağın cemâ‘at-i sekbânândan cebeci olan Ya‘kub yerine tevcîh olunup 
mezbûr Hacı Hamza’nın iki akça ile sekbânlığı mahalline kayd olunmak içün 
defterdâr imzâsı ile mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min-şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene isnâ elf  
el-mübârek

An-cemâ‘at-i sarrâcîn-i hâssa, yevm 2.

Mezkûr Hüseyin fevt olup gediği âhara tevcîh olunup lâkin ulûfesi âhara ve-
rilmeyüp işbu Kara Mehmed mahall ü lâyık olmağın müteveffâ-i mezkûrun 
yevmî iki akçasıyla sarrâcîn-i hâssadan vefât eden Abdülgani’nin gediğiyle 
sarrâc olmak ricâsına ahvâli pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
vech-i meşrûh üzere sadaka ve fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mü-
hürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 26 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene isnâ elf  el-mübârek.

Receb bin Hasan.

Bevvâb-şüd, bâ-şart-ı mültezim-i m[ezbur]

Havâss-ı hümâyûnlarından Enhâr-ı Selman ve Uşakpınarı mukāta‘ası sene 998 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkī-
leri olan Edhem Çavuş’un şerîki müteferrikalardan Mahmud kulları Dîvân-ı 
Hümâyûn’a gelüp meşrûtları olan yirmi akçadan iki akçasıyla dilediğine şart 
eylediği kapıcılık deyni içün kendi mâlından yirmi bin akçasın edâ eyleyen 
Receb nâm kimesneye sadaka olunmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ 
elf  Rebî‘u’l-evvelinin yirmi dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
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arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Receb bin 
Hasan’ın yevmî iki akça ile kapıcılığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr 
imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 25 Rebî‘u’l-evvel sene isnâ elf.

Dersa‘âdetleri sekbânlarından olup Gölhisar kazâsına tâbi‘ Ulu nâm karyede 
sâkin olan Receb ba‘zı müslimânların zulmen emvâl ü erzâkın alup ve ba‘zının 
hâtûnlarına el uzadup envâ‘ fesâd ü şenâ‘at üzere olmağın şer‘le görülüp sicill 
olunup ve Manisa kazâsına tâbi‘ Turudlu nâm karyeden Mehmed bin Hüseyin 
nâm emrede Azizlü nâm karyeden Hüdaverdi nâm kimesnenin Abdullah nâm 
arabı cebren fi‘l-i şenî‘ edüp sicill olunup ve Mîrâlem nâm karyeden Dîvâne 
İbrahim bin Hamza nâm kimesne dâyimâ evinde küpler ile hamr kurmak 
âdeti olduğundan gayrı keyfiyet-i ahvâli ahâlî-i karyeden teftîş olundukda işi ve 
san‘atı şürb-ı hamr edüp müslimânların esbâbın uğurlamak olup ve mutallaka 
hâtûn ile mücâma‘at etdiği sicill olmağın Dîvân’da telhîs olunup paşa hazretle-
ri arz eyledikde küreğe gitmek fermân olunmuşdur.
El-vâki‘ fî 9 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf.

Sığacık beyine yazılmışdır.

(s. 110) [s. 39]

Mukaddemâ hâssa kilârcılardan yevmî yedi akçaya mutasarrıf  olup ulûfesiyle 
zümre-i ebnâ-i sipâhîyâna ilhâk olunan Rüstem nâm kulları eski emekdâr pîr 
ü ihtiyâr lâyık-ı himmet bendeleri olmağın zikr olan ulûfesine bir akça terakkī 
inâyet olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâ-
ye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 9 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf  el-mübârek.

Yevmî üç akça ile kapıcı olan Mânice pîr ü ihtiyâr olmağın ferâğ edüp oğlu Ars-
lan yarar ve mahall olup zikr olunan ulûfesinin iki akçasıyla mezbûr oğlu sekbân 
olmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 9 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf  el-mübârek.
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Yevmî dört akça ile Solak olan Hüseyin bin Ca‘fer ihtiyârıyla ferâğ edüp oğul-
luğu olan Perviz mahall-i inâyet olmağın bir akçası hazîneye kalup mezkûrun 
yerine yevmî üç akça ile solak olmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olu-
nup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka ve fermân 
olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘fî 9 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf.

Hacı Mehmed bin Hacı Umur, fî yevm 3.

Sarrâc-ı hâssa-şüd.

Istabl-ı Âmirelerinde amel-mânde olan develer fürûht olunduğu takdîrce ki-
mesne tâlib ü râğıb olmamağın hâlen Hacı Mehmed nâm kimesne Dîvân-ı 
Âlî’ye gelüp zikr olan develerden üç re’s deveyi yirmi altı bin akçaya kabûl 
edüp şol şartla ki, Hızâne-i Âmirelerinden üç akça sadaka olunup hâssa sarrâc 
ola ve meblağ-i mezbûrı arpa emîni olan Receb kullarına masraf  içün teslîm 
etmeğin vech-i meşrûh üzere inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Rebî‘u’l-âhirinin 
dokuzuncu günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda fermân olun-
mağın mezbûrun yevmî üç akça ile sarrâclığı mahalline kayd olunmak içün 
defterdâr dâmet me‘âliyehû imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 11 Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf.

Demürcü kazâsına tâbi‘ Kirân nâm karyeye güreşci nâmiyle gelüp tavattun 
eyleyen Kâfir-oğlu dimekle ma‘rûf  Hasan nâm şakī yola ve bele inüp kurâ ve 
bilâdda âdemler katl eyleyüp ve avretler çeküp izâlesi lâzım harâmzâde olma-
ğın il erlerinden İmâm Muslihiddin ve İbrahim ve Ali ve Pirce ve Mehmed ve 
Sinan ve Durmuş ve Ömer nâm kimesneler izn-i şer‘le üzerine varduklarında 
kıtâle mübâşeret eyleyüp her yerin yarak ile çalup mecrûh edüp ol esnâda 
şakī-i mezkûrun başın kesüp fesâd ü şenâ‘atine hakkında arz ve sicill gelmeğin 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
eyledikde mezkûrun demi heder olup kimesne dahl etmemek fermân olunma-
ğın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 9 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf  el-mübârek.

Yevmî iki akça ile sekbân olan İbrahim bin Süleyman fevt olup gedüğü mahlûl 
olmağın yerine Ramazan oğlu Yusuf  mahall olmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da 
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telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde 
sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 9 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf  el-mübârek.

Hâssa sarrâclardan yevmî üç akçaya mutasarrıf  olan Süleyman bin Abdullah 
ihtiyâriyle ferâğ edüp gediği mahlûl olup zimmî Arslan oğlu Derviş üstâd gem-
ci olmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
a‘lâlarına arz eyledikde düşen mahlûlden iki akça dahi zamm olunup cümle 
beş akça üzere Hâssa Âhûr’da usta olmak fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘fî 9 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf  el-mübârek.

Sekbânlardan yevmî iki buçuk akça ulûfeye mutasarrıf  olan Mustafa ulûfesiyle 
solak olmak ümîdine pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda hatt-ı hümâyûnları 
ile fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd 
olundu.

El-vâki‘ fî 8 şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf.

Ali bin Süleyman, fî yevm 1.

Sekbân-şüd.

Be-cây-ı Eymir bin Hüseyin an-cemâ‘at-i sekbânân ki müteferrika-şüd, bâ-tez-
kire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Tahinhâne-i Fota mukāta‘asına sene 998 Şa‘bânı-
nın yirmi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri olan 
Bayram ve Abdülkerim’in nâzırı olan Durmuş Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp 
mukāta‘a-i mezbûreye ta‘yîn olan on iki akça mevâcibden bir akçasıyla Bay-
ram’a şart olan sekbânlık deynleri içün kendi mâlından beş bin beş yüz akçasın 
edâ eyleyen Ali bin Süleyman’a sadaka olunmak bâbında istid‘â-yı inâyet etdiği 
sene isnâ elf  Rebî‘u’l-âhirinin dokuzuncu günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
olundukda fermân olunmağın cemâ‘at-i mezbûreden fevt olan Eymir bin Hü-
seyin yerine tevcîh olunup mezbûrun yevmî bir akça ile sekbânlığı mahalline 
kayd olunmak içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf  el-mübârek.

M E T I N 751

www.tuba.gov.tr



(s. 111) [s. 40]

Nebi bin Ali, fî yevm 2.

Sekbân-şüd.

Be-cây-ı Memi bin Abdullah an-cemâ‘at-i sekbânân ki cebeci-şüd, bâ-tezkire-i 
mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lütfî Paşa ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 Şa‘bâ-
nının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri olan 
Bekir ve Hacı Mustafa Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtları olan on beş akça 
mevâcibden merkūm Hacı Mustafa’ya şart olunan iki akça ile sekbânlık deyni 
içün kendi mâlından on bir bin akçasın edâ eyleyen Nebi nâm kimesneye sa-
daka olunup iki akça ile sekbân olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ 
elf  Rebî‘u’l-âhirinin dokuzuncu günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda 
vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın cemâ‘at-i sekbânândan cebeci olan 
Memi bin Abdullah yerine tevcîh olunup yevmî iki akça ile sekbânlığı mahal-
line kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin 
kayd ü terkīm olundu.
Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.

Hacı Musa bin Nazar, yevm 4.

Çavuş-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Turudlu ve tevâbi‘i mukāta‘asına iki çavuşluk ve 
ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn 
olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Mustafa Çavuş kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a 
gelüp meşrûtu olan yirmi üç akça mevâcibden dört akçasıyla bir çavuşluğun 
Hacı Musa nâm kimesneye sadaka olunup yevmî dört akça ile çavuş olması 
bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Rebî‘u’l-âhirinin dokuzuncu günü 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân 
olunmağın mezbûrun dört akça ile çavuşluğu mahalline kayd olunmak içün 
defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 14 Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf  el-mübârek.

Mustafa bin Yusuf, yevm 1.

Cebeci-şüd.
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Havâss-ı hümâyûnlarından Tahinhâne-i Fota mukāta‘asına ber-vech-i iltizâm 
nâzır olan Cihan ve Durmuş Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp mukāta‘a-i mezbûreye 
emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri olan Abdülkerim ve Bayram’ın meş-
rûtları olan on iki akça mevâcibden bir akçası Mustafa nâm kimesneye sadaka 
olunup cebeci olması bâbında inâyet ricâ etdiği sene isnâ elf  Rebî‘u’l-âhirinin 
dokuzuncu günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere 
fermân olunmağın mezbûrun bir akça ile cebeciliği mahalline kayd olunmak 
içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd ü terkīm olundu.

Tahrîren fî 14 Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf  el-mübârek.

Südde-i sa‘âdetlerinde sekbânbaşı olan Ahmed Ağa zîde mecduhû mutasarrıf  
olduğu ulûfesiyle sipâhî oğlanlar ağası olmak bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır 
olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin mahalline kayd ü 
terkīm olundu.

El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Muharrem sene isnâ elf.

Ahmed bin Bektaş, fî yevm 5.
Sipâhî-şüd.

Mustafa bin Halil, fî yevm 5.
Sipâhî-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nefs-i Demürci hâslarından [ta‘yîn ] olunan on 
akça mevâcibin beş akçasıyla sipâhî oğlanı olmak şartıyla sene 991 Şa‘bânının 
yirmi dokuzundan mezkûrân Ahmed ve Mustafa üç yıla 300.000 akçaya il-
tizâm ve kabûl eylediği sene erba‘a ve tis‘în ve tis‘a mie Saferinin yirminci günü 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân 
olunmağın mezkûrân Ahmed ve Mustafa’nın beşer akça ile sipâhî oğlanlıkları 
mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gel-
meğin kayd ü terkīm olundu.

Tahrîren fî gurre-i şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf, mine’l-Hicreti’n-Nebeviy-
yeti aleyhi efdalü’t-tahiyyeti.

Mezkûrların sene isnâ elf  Rebî‘u’l-evveli gāyetine gelince müstehık olduğu 
mevâcibleri deynlerine ve ba‘zı mukāta‘aya alâkaları olup anların deynlerine 
mahsûb olmışdur. Târîh-i mezbûrdan berüsüne müstehık oldukları işâret olun-
muşdur.
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Ahmed bin, yevm.

An-cemâ‘at-i sekbânân ki cebeci-şüd, bâ-mevâcib-i kadîm, ber-mûceb-i il-
tizâm-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından Niyâbet-i Nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asına 
Mustafa bin Saltık nâm kimesne sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç 
yıla 1.200.000 akçaya iltizâm etdikde cemâ‘at-i sekbânândan Ahmed nâm 
kimesne kadîmî ulûfesiyle cebeci olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ 
elf  Rebî‘u’l-evvelinin yirmi dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Ahmed’in 
mevâcib-i kadîmesiyle cebeciliği mahalline kayd olunmak içün defterdâr efen-
di imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf  el-mübârek.

Receb bin Yusuf, yevm 2.

Be-cây-ı Ahmed Şah ki an-cemâ‘at-i sekbânân cebeci-şüd, bâ-tezkire-i mukā-
beleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nevâhî-i Tire mukāta‘asına sene-i elf  Şa‘bânının 
yirmi dokuzundan üç yıla emîn olan Hüsrev’in ber-vech-i kefâle kābız-ı mâlı 
olan müteferrikalardan Mahmud kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp mukāta‘a-i 
mezbûreye tâbi‘ dağ pâresini iltizâm eden Receb nâm kimesneye meşrûtları 
olan on iki akça mevâcibden iki akçasıyla hâlâ sekbân olup yerine durması 
bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Saferinin on dördüncü günü pâye-i 
serîr-i a‘lâlarına arz olundukda fermân olunmağın cemâ‘at-i sekbânândan 
cebeci olan Ahmed yerine tevcîh olunup mezbûrun iki akça ile sekbânlığı kayd 
olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî evâhir-i şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf.

Mezbûr âmil olup tahvîl-i âhirinde mîrîye olan alâkası kat‘ olunduğuna mukāta‘a 
tarafından tezkire varmadan ulûfesi ihrâc olunmaya deyü işâret olunmuşdur.
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(s. 112) [s. 93]

Sadullah bin Mehmed, yevm 1.

Cebeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Kula mukāta‘asına sene 994 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Budak Dîvân-ı 
Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan on üç akça mevâcibden bir akçasın Sadullah 
nâm kimesneye sadaka olunmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Mu-
harreminin on dördüncü günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i 
meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Sadullah’ın bir akça ile cebeciliği 
mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi tarafından mümzâ tezkire gel-
meğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî gurre-i Cumâde’l-ûlâ sene isnâ elf.

Mezbûrun gurre-i Cumâde’l-ûlâdan mevâcibi havâle oluna. Mâ‘adâsı geçen 
emîn deynine mahsûb olmuşdur deyü işâ[ret] olunmuşdur.

Manisa kazâsına tâbi‘ Akça-havlu nâm karyeden Hacı Hanifî nâm kimesne-
nin Hüdâverdi ve Emrullah ve Kaplan ve Kanber Arab ve Araboğlu Ali gice 
içinde evin basup hayli erzâk ve esbâbın yağmalayup aynî ile ba‘zısı ellerinde 
bulunup mürâfa‘a-i şer‘ olduklarında gāret eyleyüp hisseleşdiklerin ikrâr edüp 
sicill olunup ve Sart kazâsına tâbi‘ Dinek nâm karyeden Musli bin Bostan nâm 
kimesnenin dahi keyfiyet-i ahvâli teftîş olundukda mezbûr haramzâde ve hır-
suz olup muttasıl şürb-ı hamr edüp müslimânların esbâbın uğurlayup dâyimâ 
fesâd u şenâ‘atden hâlî olmaduğuna karyesi halkından cemm-i gafîr müslimân-
lar şehâdet idüp sicill olunmağın ahvâlleri Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup 
paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde küreğe fermân olunmağın 
Sığacık beğine emir yazıldı.
El-vâki‘ fî selh-i şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf  el-mübârek.

Sekbânlardan yevmî birer akçaya mutasarrıf  olan Ca‘fer bin Bayezid ve Hacı 
Hızır bin Mustafa ve Ramazan bin Hızır bundan akdem nice müddet kendi 
hevâlarında olup hıdmetde bulunmayup ulûfeleri zamânı oldukda ulûfelerin 
alup ve bilâ-ma‘rifet firâr edüp zabtları mümkin olmamağın sâirine ibret içün 
gedikleri âhara verilmesin ağaları i‘lâm etmeğin mezbûr Ca‘fer bin Bayezid’in 
yerine Nurullah bin İbrahim ve merkūm Hacı Hızır bin Mustafa’nın yerine 
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İbrahim bin Abdullah ve mezbûr Ramazan bin Hızır yerine Ali bin Budak ma-
hall olup emekdârlar olmağın inâyet olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da 
telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde 
yevmî bir akça ile fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî selh-i şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf  el-mübârek.

Yevmî iki akça ile bostâncılardan Külhânî İbrahim ferâgat edüp yerine Musa 
ve mahlûl olan bostâncılar gediğinden yerine dahi Ramazan mahall olup 
emekdârlar olduğun bostâncıbaşı kulları i‘lâm etmeğin yevmî ikişer akça ile 
inâyet olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde vech-i meşrûh üzere fermân 
olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî selh-i şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf.

Yevmî iki akça ile sekbân olan Rıdvan eski emekdâr olup ve binâ-i âmireleri 
üzerinde ziyâde hıdmeti sebk edüp mahall-i himmet olmağın ulûfesine buçuk 
akça terakkī olup ve Mehmed bin Hızır nâm kimesnenin küllî hıdmeti zuhûra 
gelüp mahall-i merhamet olmağın yevmî bir akça ile cebeci olmak ricâsına 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîr-
lerine arz eyledikde mezkûr Rıdvan’a buçuk akça terakkī ve mezbûr Mehmed’e 
bir akça ile cebecilik fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî selh-i şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf  el-mübârek.

Yevmî iki akça ile sekbân olan Bayezid oğlu İbrahim eski emekdâr olduğundan 
gayrı binâ-i âmireleri üzerinde küllî hıdmeti sebk edüp mahall-i inâyet olmağın 
ulûfesiyle kapucu olmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine paşa hazretleri arz eyledikde ulûfesiyle kapucu ol-
mak fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî selh-i şehr-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf.

Dersa‘âdetleri çavuşlarından Yusuf  Çavuş kulları bu sene-i mübârekede hâcc-ı 
şerîfe niyet ve azîmet etmeğin izn-i hümâyûnları erzânî olduğuna paşa hazret-
lerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 8 Cemâziye’l-evvel sene isnâ elf  el-mübârek.
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Hacı Mustafa bin Yunus, fî yevm 2.

Sarrâc-ı hâssa-şüd.

Hâssa sarrâclardan yevmî dört akça ulûfeye mutasarrıf  olan Hüseyin fevt olup 
mezbûr Hacı Mustafa mahall-i himmet olmağın pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
olundukda müteveffâ-i mezkûr ulûfesinin iki akçasıyla hâssa sarrâc olmak 
bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tez-
kire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 8 Cemâziye’l-evvel sene isnâ elf  el-mübârek.

Dersa‘âdetleri çavuşlarından Ali Çavuş bu sene-i mübârekede hâcc-ı şerîfe ni-
yet etmeğin pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda izn-i hümâyûnları 
erzânî olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 10 Cemâziye’l-evvel sene isnâ elf  el-mübârek.

(s. 113) [s. 94]

Dersa‘âdetleri çaşnigîrler[in]den yevmî on iki akça ulûfeye mutasarrıf  olan kıd-
vetü’l-akrân Abdülkerim zîde kadruhû mahall-i himmet ve lâyık-ı re’fet kulları 
olmağın pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda üç akça terakkī olup 
yevmî on beş akça ile müteferrika olmak bâbında hatt-ı sa‘âdet-makrûnları sâdır 
olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 17 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene isnâ elf  el-mübârek.

Alaşehir’de Kadı Sinan mahallesinde Mustafa bin Hacı Bekir nâm kimesnenin 
mevlânâ Mustafa nâm kadının hıdmetkârlarından Bostan bin Bali kârhânesin 
açup ba‘zı esbâbın uğurlayup aynî ile bulunup meclis-i şer‘de ikrâr edüp sicill 
olunmağın ahvâli Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde küreğe fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 22 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene isnâ elf  el-mübârek. Sığacık beğine 
[yazıldı].

Vekîl-i harc olan Mustafa fevt olup yerine mukaddemâ yevmî yedi akça ile 
hâssa kilârî olup emekdâr olmak ile bir akça terakkī ile ebnâ-i sipâhîyâna ilhâkı 
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fermân olunan Rüstem nâm kulları münâsib ve her vechile hıdmet-i mezbû-
reye elyak ve ahrâ olmağın mutasarrıf  olduğu yev[mî] sekiz akça ulûfesinin 
bir akçası hazîneye kalup üslûb-ı sâbık üzere yine yevmî yedi akça ile zikr olan 
vekîl-i harclığı kabûl etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazret-
leri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde vech-i meşrûh üzere fermân 
olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 22 Cemâziye’l-evvel sene isnâ elf  el-mübârek.

Sipâhî oğlanlar kethudâsı olan Muharrem vefât edüp yerine silâhdârlar kethu-
dâsı Seyyid Mehmed mahall olup ve ebnâ-i sipâhîyândan Pehlivan Sefer nâm 
kulları mezbûr Seyyid Mehmed’in yerine silâhdârlar kethudâsı olmak münâsib 
görülmeğin ulûfeleri ile inâyet olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs 
olunup pâye-i serîr-i a‘lâlarına paşa hazretleri arz eyledikde sadaka ve fermân 
olunmağın kayd olundu

El-vâki‘ fî 22 Cemâziye’l-evvel sene isnâ elf  el-mübârek.

Cemâ‘at-i şahinciyândan yevmî iki akçaya mutasarrıf  olan Kadri ihtiyârıyla 
ferâğ edüp yerine Hacı Sefer mahall olduğun ağaları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde 
sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 22 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene isnâ elf  el-mübârek.

Cemâ‘at-i çakırcıyândan yevmî üç akçaya mutasarrıf  olan Mahmud fevt 
olup yerine Hüseyin bin Ali mahall olduğun ağaları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde 
sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 22 Cemâziye’l-evvel sene isnâ elf  el-mübârek.

Yevmî dört akça ile çakırcılar çavuşu olan Sinan fevt olup yerine Murad bin 
Fazlı mahall olduğun ağaları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup 
paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka vü fer-
mân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 22 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene isnâ elfin mine’l-Hicreti’n-Nebeviyye.
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Çakırcılardan yevmî iki akçaya mutasarrıf  olan Muharrem ihtiyârıyla ferâğ 
edüp yerine Ali mahall olduğun ağaları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da 
telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz etdikde sada-
ka vü fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki fî 22 Cemâziye’l-evvel sene isnâ elf  el-mübârek.

Yevmî bir buçuk akça ile hâssa kazgancı şâkirdi olan Mehmed fevt olup ye-
rine mülâzimlerden emekdâr olan Arslan bin Abdullah mahall olduğu i‘lâm 
olunmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd u terkīm 
olundu.
El-vâki‘ fî 22 şehr-i Cemâziye’l-evvel sene isnâ elf  el-mübârek.

Timur bin Mahmud, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Bekir nâm an-cemâ‘at-i sekbânân ki, cebeci-şüd, bâ-tez-
kire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından cezîre-i Midillü’de vâki‘ Memleha-i Atîk ve Cedîd 
ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 998 Şevvâli’nin dördünden dört yıla emîn olan 
Hasan Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yirmi altı akça mevâcibden 
bir akçasını deyni içün beş bin akçasın edâ eyleyen Timur bin Mahmud nâm 
kimesneye sadaka olunup bir akça ile sekbân olması bâbında inâyet ricâ ey-
lediği sene isnâ elf  Cemâziye’l-evvelinin yirmi ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘â-
det-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere sadaka ve fermân olunma-
ğın cemâ‘at-i sekbânândan cebeci olan Bekir yerine tevcîh olunup yevmî bir 
akça ile sekbânlığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsı ile 
mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî evâhir-i şehr-i Cemâziye’l-evvel sene isnâ elf  el-mübârek.
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(s. 114) [s. 95]

An-cemâ‘at-i sekbânân

Veli, meremmâtî, yevm 1.
Müteveffâ-şüd.

Eymir Hüseyin, 
yevm 1.

Ahmed bin Haydar, yevm 1.
Müteveffâ-şüd.

İşbu Nesimî bin Receb ve Mahmud bin Durak ve Mehmed bin Mustafa 
emekdâr ve lâyık-ı himmet olmağın mezbûr Nesimî merkūm Veli’nin yerine 
ve mezbûr Mahmud mezkûr Eymir Hüseyin’in yerine ve mezbûr Mehmed 
merkūm Ahmed’in yerine tevcîh olunup.

Nebi bin Abdullah, yevm 1.

Cebeci-şüd.

Mezbûr Nebi dahi emekdâr ve lâyık-ı himmet olmağın yevmî bir akça ile ce-
becilik tevcîh olunup.

An-cemâ‘at-i sarrâcîn-i hâssa

Ali bin Mehmed, yevm 3.

Müteveffâ-şüd.

İşbu Mustafa bin Veli emekdâr ve lâyık-ı himmet olmağın mezkûrun yerine 
yevmî üç akça ile hâssa sarrâclık tevcîh olunup

An-cemâ‘at-i mehterân-ı hayme

Mehmed bin Derviş, yevm 2. Rıdvan bin Halil, yevm 2.

Resul bin Ali ve Bekir bin Azeb ve Şenlik bin Celal nâm kimesneler emekdâr ve 
lâyık-ı himmet olmağın mezbûr Mehmed’in yerine yevmî iki akça ile mezbûr 
Resul hayme mehteri olup ve mezbûr Ramazan’ın yerine mezkûrân Bekir ve 
Şenlik münâsib görülmeğin yevmî birer akça ile tevcîh olunup

An-cemâ‘at-i arabacıyân-ı hastagân

Abdülkerim bin İshak, yevm 1.

Mezkûra bir akça terakkī ile kapıcılık tevcîh olunup
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Bu minvâl üzere pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda hatt-ı 
hümâyûnlarıyla sadaka ve fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 27 Cemâziye’l-evvel sene isnâ elfin mine’l-Hicreti’n-Nebeviyye.

Hacı Piri bin Hacı Nazar, fî yevm 1.

Cebeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından cezîre-i Midillü’de vâki‘ Memleha-i Atîk ve Cedîd 
mukāta‘asına sene 998 Şevvâli’nin dördünden dört yıla emîn olan erbâb-ı 
tîmârdan Hasan Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yirmi altı akça mevâ-
cibden bir akçasını deyni içün kendi mâlından beş bin akçasın edâ eyleyen 
Hacı Piri bin Hacı Nazar nâm kimesneye sadaka olunup yevmî bir akça ile 
cebeci olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Cemâziye’l-evvelinin 
yirmi ikinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere 
fermân olunmağın mezbûrun bir akça ile cebeciliği ruûsa kayd olunmak içün 
defterdâr efendi imzâsı ile mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 23 Cemâziye’l-evvel sene isnâ elf  el-mübârek.

Dersa‘âdetlerinde kapıcıbaşı olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim Karagöz Ağa 
zîde mecduhû mahall-i himmet ve lâyık-ı re’fet olmağın vefât eden Çaşni-
gîrbaşı Mustafa Ağa’nın yerine Çaşnigîrbaşı olmak içün ahvâli pâye-i serîr-i 
a‘lâlarına arz olundukda mezbûr Karagöz Ağa mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle 
Çaşnigîrbaşı olmak bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretle-
rinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 4 Cemâziye’l-evvel sene isnâ elf  el-mübârek.

An-cemâ‘at-i sekbânân

Bekir nâm.

Cebeci-şüd, bâ-ulûfe-i kadîm.

Havâss-ı hümâyûnlarından Gelenbaba ve Bâc-ı Bâzâr-ı Yengi ve tevâbi‘i mu-
ka[ta‘a]sını Mehmed nâm kimesne sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan 
üç yıla ba‘zı şurût u kuyûd ile iltizâm eyledikde cemâ‘at-i sekbânândan Bekir 
nâm kulları mutasarrıf  olduğu ulûfesiyle cebeci olması bâbında inâyet ricâ 
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eylediği sene isnâ elf  Cemâziye’l-evvelinin yirmi altıncı günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın 
mezbûrun kadîmî ulûfesiyle cebeciliği mahalline kayd olunmak içün defterdâr 
efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 23 C[emâziye’l-evvel] sene isnâ elf  el-mübârek.

Hamza bin Mehmed, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Ahmed an-cemâ‘at-i sekbânân ki nâ-bedîd-şüd, bâ-tez-
kire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye Nezâreti’ne tâbi‘ Gök-öyük mukāta‘asına 
sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinden 
küllî bâkīleri olan Hasan ve Ya‘kub ve Mirzâ Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meş-
rûtları olan altı akça mevâcibin iki akçasın kendi mâlından on bir bin akçasın 
edâ eyleyen Hamza bin Mehmed’e sadaka olunmak ve yevmî iki akça ile sekbân 
olması bâbında inâyet ricâ eyledikleri sene isnâ elf  Cemâziye’l-evvelinin yirmi 
ikinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda fermân olunmağın cemâ‘at-i 
sekbânândan nâ-bedîd olan Ahmed yerine tevcîh olunup iki akça ile sekbânlığı 
mahalline kayd içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 23 C[emâziye’l-evvel] sene isnâ elf  el-mübârek.

(s. 115) [s. 96]

Dersa‘âdetlerinde Kâğıd Emîni olan Mustafa kulları ehl-i kalem ve hıdmete 
kābil emekdâr olmağın mâliye tezkireciliği ile muhâsebe hıdmeti münâsib 
görülüp anun yerine divitdâr olan Mehmed bendeleri Kâğıd emîni olmağa 
mahall olup ve Dîvân-ı Hümâyûn kâtiblerinden Davud mezbûrun yerine di-
vitdâr olmağa mahall ü münâsib olmağın yine ulûfeleri ile tevcîh olunmak içün 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
eyledikde hatt-ı hümâyûnları ile sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 6 şehr-i Cemâziye’l-âhire sene isnâ elf  el-mübârek.

Manisa’ya tâbi‘ Boz-havlu nâm karyeden Hacı Hanifî nâm kimesnenin ba‘zı 
eşkıyâ evin basup emvâl ve erzâkın gāret etdiklerinde ekserî ele getürülüp 
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haklarından gelinüp dersa‘âdetlerinde sakālardan Hüseyin zikr olan eşkıyânın 
reîsi olup küllî kabâhati olmağın çıkup gidüp nâ-bedîd olup yerine yevmî bir 
akça ile işbu Seydi sakā olmak münâsib görülmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da tel-
hîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde hatt-ı 
hümâyûnları ile fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 6 şehr-i Cemâziye’l-âhire sene isnâ elf  el-mübârek.

Küçük Âhûr’da yevmî bir akça ile sarrâc şâkirdi olan Yusuf  bin Abdullah fevt 
olup yerine emekdârlardan Ahmed mahall olduğun ağaları i‘lâm etmeğin 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîr-
lerine arz eyledikde hatt-ı hümâyûnları ile fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 6 şehr-i Cemâziye’l-âhire sene isnâ elf  el-mübârek.

Küçük Âhûr’da yevmî bir akça ile sarrâc şâkirdi olan İvaz bin Satılmış vefât 
edüp yerine emekdârlardan Halil mahall olduğun ağaları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde hatt-ı hümâyûnları ile fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 6 şehr-i Cemâziye’l-âhire sene isnâ elf  el-mübârek.

Yevmî sekiz akça ile sârbân olan Mehmed fevt olup yerine yevmî yedi akça ile 
mâde ser-neferi olan Arslan bin Yunus bir akça terakkī ile sârbân olup ve altı 
akça ile ner ser-neferi olan Osman bir akça terakkī ile mâde ser-neferi olup ve 
altı akça ile otak-ı dîvân olan Hasan yine ulûfesiyle ner ser-neferi olup ve altı akça 
ile dündaz-ı kârbân olan diğer Hasan ulûfesiyle otak-ı dîvân olup ve beş akça ile 
şütürbân olan Mehmed’e müteveffâ-i mezbûr sârbân Mehmed’in hazîneye kalan 
ulûfesinden bir akça terakkī olup dündaz-ı kârbân olmak ricâsına Büyük Mîrâhûr 
Ağa i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
a‘lâlarına arz eyledikde hatt-ı hümâyûnları ile fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 6 şehr-i Cemâziye’l-âhire sene isnâ elf  el-mübârek.

Dâye oğlu Rıdvan emekdâr olup yevmî bir akça ile Hâssa Helvahâne’de şâkird 
olmak münâsib görülmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde hatt-ı hümâyûnları ile fermân 
olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 6 şehr-i Cemâziye’l-âhire sene isnâ elf  el-mübârek.
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Mahrûsa-i İstanbul’da şeyhü’l-islâm müftiyyü’l-enâm dâmet fezâyilühü dâ‘île-
rinin âdemlerinden Mehmed bin Abdullah hakkında mektûbları gelüp südde-i 
sa‘âdetlerinde bir sekbân gedüğü ile ber-murâd olmasın ricâ edüp hattâ Dâ-
rü’s-sa‘âde Ağası kullarına dahi husûs-ı mezbûr içün mektûbları vârid olup 
hadd-i zâtında bu makūle ulemâ-i izâm ve eşrâf-ı kirâm ri‘âyet olunıgelmeğin 
mezbûr Mehmed’e dahi yevmî iki akça ile mahlûl olan sekbân gediklerinden 
biri inâyet olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde hatt-ı hümâyûnları ile sadaka ve 
fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 6 şehr-i Cemâziye’l-âhire sene isnâ elf.

Dersa‘âdetleri kapıcılarından işbu Mehmed nâm bendeleri bu sene-i mübâre-
kede hâcc-ı şerîfe niyet etmeğin paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrleri-
ne arz eyledikde hatt-ı hümâyûnlarıyla fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî evâsıt-ı şehr-i Cemâziye’l-âhire sene isnâ elf  el-mübârek.

Cebecilerden yevmî iki akçaya mutasarrıf  olan Ahmed vefât edüp yerine Ah-
med bin Hasan mahall olup pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
yevmî iki akça ile cebeci olmak bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna 
paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 10 şehr-i Cemâziye’l-âhire sene isnâ elf.

Sart kazâsından Bilal nâm Arab at ve öküz uğurlayup sicill olunup ve bunun 
emsâli nice fesâdı olmağın ahvâli pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olun-
dukda küreğe gönderile deyü hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazret-
lerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olunup Sığacık beğine emr verildi.

El-vâki‘ fî 11 Cemâziye’l-âhire sene isnâ elf  el-mübârek.

(s. 116) [s. 97]

Dersa‘âdetleri müteferrikalarından kıdvetü’l-akrân İbrahim zîde kadruhû bu 
sene-i mübârekede hâcc-ı şerîfe müteveccih olmağın paşa hazretleri pâye-i 
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serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde hatt-ı hümâyûnları ile izn-i âlîleri erzânî buyu-
rulduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 12 Cemâziye’l-âhire sene isnâ elf  el-mübârek.

Saruhan sancağında Akhisar kazâsı cânibinde olan ehl-i fesâd ve eşkıyâ nice 
zamândır teftîş ve tefahhus olunmayup haklarından gelinmemek ile fesâd ü 
şenâ‘atleri günden güne ziyâde olup husûsan ekâbir ve a‘yân kullarından ve 
gayreden ba‘zı eşkıyâ zuhûr eyleyüp evler ve dükkânlar açup âdemler katl 
edüp muttasıl fesâd u şenâ‘atden hâlî olmayup yoklatup görülüp haklarından 
gelinmesi lâzım olmağın dersa‘âdetleri kapıcıbaşılarından Mehmed Ağa kulla-
rı emr-i şerîfleri ile mübâşir ve Demürci kadısı müfettiş-i emvâl mevlânâ Ömer 
dâ‘îleri müvellâ ta‘yîn olunup irsâl olundukda küllî ikdâm ve ihtimâm edüp 
ele getürüp altı neferi izn-i şer‘le mahallinde siyâset olunup mâ‘adâ beş neferi 
bu cânibe sûret-i sicilleri ile gönderilen Sarı Mehmed ve Mahmud oğlu Ali 
Bali ve Murad ve Abdi küreğe gönderilmek münâsib görülüp ve içlerinden 
Maden nâm mu‘tak Arab cürm-i galîzi olmağın siyâset olunmak içün Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde üç neferi küreğe ve mezbûr Maden Arab’a siyâset olunmak fermân 
olunmağın kayd olundu ve Sığacık beğine emr yazıldı.
El-vâki‘ fî 20 şehr-i Cemâziye’l-âhire sene isnâ elf  el-mübârek.

Dersa‘âdetleri silâhdârlarından yedekçi Seyyid Mustafa bendeleri mahall-i 
himmet olup vefât eden Mahmud Çavuş’un yerine çavuş olmak içün ve gurebâ 
zümresinden yevmî beş akçaya mutasarrıf  olan Mehmed dahi ebnâ-i sipâhîyâ-
na dâhil olmak içün pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda mezbûr 
Mustafa ulûfesiyle çavuş ve mezbûr Mehmed dahi ulûfesiyle ebnâ-i sipâhîyâna 
ilhâk olunmak içün hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 4 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Dersa‘âdetleri sekbânlarından Receb nâm sekbânın ba‘zı kabâhati olmağın 
gemiye küreğe gönderilmiş idi. Hâlen cümle yoldaşları rikâb-ı hümâyûnla-
rına ruk‘-i ruk‘a edüp ıtlâkın ricâ etdiklerinde ıtlâk olunması bâbında hatt-ı 
hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin 
kayd olunup Sığacık beğine emr yazıldı.
El-vâki‘ fî 17 şehr-i Cemâziye’l-âhire sene isnâ elf  el-mübârek.
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Dersa‘âdetlerinde sipâhîyândan Hasan nâm kulları bu sene-i mübârekede 
hâcc-ı şerîfe niyet etmeğin pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda hatt-ı sa‘âdet-
leri ile izn-i hümâyûnları erzânî buyurulduğuna paşa hazretlerinden mühürlü 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 28 Cemâziye’l-âhire sene isnâ elf  el-mübârek.

Mahmud, yevm 8.

Çaşnigîr-şüd.

Mezbûr dersa‘âdetlerinde defterdâr olan kıdvetü erbâbi’l-ikbâl Mahmud 
Efendi’nin kayını olup her vechile mahall-i himmet olmağın dersa‘âdetleri 
çaşnigîrlerine ilhâk olunmak ricâsına pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
olundukda yevmî sekiz akça ile çaşnigîr olmak bâbında hatt-ı sa‘âdetleri sâdır 
olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 26 şehr-i Cemâziye’l-âhire sene isnâ elf  el-mübârek.

Dersa‘âdetleri sekbânlarından işbu Ali nâm kulları bu sene-i mübârekede 
hâcc-ı şerîfe niyet etmeğin ahvâli pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda izn-i 
hümâyûnları erzânî buyurulduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gel-
meğin kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 26 şehr-i Cemâziye’l-âhire sene isnâ elf  el-mübârek.

Niyazi bin Ahmed, fî yevm 2.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Soğucak-koru mukāta‘asın hayme mehterlerinden 
Ahmed nâm kimesne sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla otuz beş 
bin akçaya iltizâm eylediğinde meşrûtu olan iki akça mevâcib kendinün cüm-
le-i zarar-ı mâlına kefîl olan oğlu Niyazi hâlâ sekbân olması bâbında inâyet ricâ 
eylediği sene isnâ elf  Cemâziye’l-evvelinin yirmi ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘â-
det-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr 
Niyazi’nin iki akça ile sekbânlığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi 
imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî gurre-i şehr-i Recebü’l-mürecceb sene isnâ elf  el-mübârek.

Mezbûrun mevâcibi deynine mahsûb olmuşdur. Sehven ihrâc olunmaya deyü 
işâret olunmuşdur
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(s. 117) [s. 98]

Ahmed bin Mirza, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, becâ-yı Mustafa bin Derviş an-cemâ‘at-i sekbânân ki solak-şüd, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Kula mukāta‘asına yevmî on üç akça mevâcib 
ile sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olan Mehmed ve 
Cihan’ın iltizâmlarına dâhil ihtisâb âmili olup zimmetinde küllî bâkīsi olan 
Ahmed Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp mezkûrân ümenâya ta‘yîn olunan on üç 
akça mevâciblerinden kendüye şart olunan sekbânlık deyni içün kendi mâlın-
dan on iki bin akçasın edâ eyleyen Ahmed bin Mirza nâm kimesneye sadaka 
olunmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Recebinin on ikinci günü 
pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın 
cemâ‘at-i sekbânândan Mustafa bin Derviş yerine tevcîh olunup yevmî iki akça 
ile sekbânlığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 12 şehr-i Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Mustafa bin Hacı Süleyman, fî yevm 4.

Çavuş-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Turudlu ve tevâbi‘i mukāta‘asına yevmî yirmi üç 
akça mevâcib ile iki çavuşluk olmak üzere sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzun-
dan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan dersa‘âdetleri müteferri-
kalarından Mustafa kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yirmi üç 
akça mevâcibden dört akça ile bir çavuşluğu Mustafa nâm kimesneye sadaka 
olunup çavuş olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Recebinin on 
ikinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân 
olunmağın mezbûrun yevmî dört akça ile çavuşluğu mahalline kayd olunmak 
içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

Tahrîren fî 13 şehr-i Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Bergama kazâsında ba‘zı ehl-i fesâd ve eşkıyâ zuhûr edüp fısk u fücûr üzere 
olup emred oğlanlar ve hâtûnlar çeküp çarşu ve bâzârda âlât-ı harble gezüp 
müslimânlardan ba‘zın döğüp ve pasbanları mecrûh edüp ve dükkânlar ve 
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evler açup ve şehrin etrâfında ve değirmenlerde nice müslimânları katl eyleyüp 
ve ba‘zına salgun salup ve mesâcid ve cevâmi‘in kaliçelerin soyup küllî fesâda 
mü’eddî olduğuna toprak kadısından arz ve a‘yân-ı vilâyetden mahzar gelme-
ğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına 
arz eyledikde bir müstakīm ağa göndürilüp şer‘le ahvâlleri görülmek fermân 
olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 12 Receb sene isnâ elf.

Baklan kazâsından Halil nâm kimesne fevt oldukda zevcesi olan Fatıma Hâtûn’u 
İshak nâm kimesne kendi rızâsı ve izn-i şer‘le nikâhlatup taht-ı nikâhında iken 
Şa‘ban nâm kimesne benim menkûhumdur deyü şirret eyleyüp mürâfa‘a-i şer‘ 
olundukda şirreti sâbit olup kadısı şerîr idüğün inhâ ve i‘lâm etmeğin ahvâli 
pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda küreğe gönderilmek fermân olunduğuna 
paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin Sığacık beğine hüküm yazıldı.

El-vâki‘ 5 Recebü’l-mürecceb li-sene isnâ elf  mine’l-Hicreti’n-Nebeviyye.

Dersa‘âdetlerinde hâssa arabacılardan Musli’nin inâyet-i ilâhi karîn-i hâli olup 
bu sene-i mübârekede hâcc-ı şerîfe niyet etmeğin pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
olundukda hatt-ı sa‘âdetleriyle izn-i hümâyûnları erzânî buyurulduğuna paşa 
hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 5 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Dersa‘âdetleri çavuşlarından Mahmud Çavuş bu sene-i mübârekede hâcc-ı 
şerîfe niyet etmeğin izn-i âlîleri erzânî buyurulduğuna paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 17 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Ramazan bin Nasuh, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, becâ-yı İbrahim bin Bayezid an-cemâ‘at-i sekbânân ki bev-
vâb-şüd, bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri 
olan Yusuf  ve Nasuh’un şerîki olan Emrullah Dîvân-ı Âlî’ye gelüp meşrûtları 
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olan yirmi dört akça mevâciblerinden kendüye ta‘yîn olunan bir akça mevâcib 
deyni içün kendi mâlından altı bin akçasın edâ eyleyen Ramazan bin Nasu[h] 
nâm kimesneye sadaka olunup bir akça ile sekbân olması bâbında inâyet ricâ 
eylediği sene isnâ elf  Recebinin on ikinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olun-
dukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın cemâ‘at-i sekbânândan bevvâb 
olan İbrahim yerine tevcîh olunup yevmî bir akça ile sekbânlığı mahalline kayd 
olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 12 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

(s. 118) [s. 99]

An-ebnâ-i sipâhîyân

Mahmud bin Bostan, fî yevm 5, [tera]kk[ī] 4, [bölü]k 1.

Çavuş-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Arpaz mukāta‘asın emînleri olan Dede Nasuh 
ve Eynehan ve Mehmed’e verilen otuz akça mevâcibden mezbûr Mahmud 
dört akça ile sipâhî oğlanı olmak üzere Mustafa nâm kimesne ile ber-vech-i 
iştirâk sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 470.000 akçaya iltizâm 
eyledikleri sene 997 Ramazânı gurresinde arz olundukda vech-i meşrûh üzere 
fermân olunmağın ba‘dehû mezbûrun oğlu olup on beş akça mevâcib ile iki 
çavuşluk ve ba‘zı şurût u kuyûd ile Bozdoğan mukāta‘asın sene 997 Şa‘bânının 
yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm edüp zimmetinde küllî bâkīsi olan Bostan’ın 
deyni içün beş bin akçasın edâ eylemeğin mezbûr Bostan Dîvân-ı Âlî’ye gelüp 
meşrûtu olan on beş akçadan bir akça terakkī olup bir çavuşluğu buna sadaka 
buyurulmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene ihdâ elf  Şa‘bânının yedinci günü 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân 
olunmağın mezbûr Mahmud’un yevmî beş akça ile çavuşluğu mahalline kayd 
olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd u 
terkīm olundu.
Tahrîren fî 12 Receb sene isnâ elf.

Mezbûrun isnâ elf  Cemâziye’l-âhir gurresinden ulûfesi havâle oluna deyü 
işâret olunmuşdur.
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Hasan bin Hacı Devlethan, fî yevm 5.

Çavuş-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından yevmî on beş akça mevâcib ile iki çavuşluk ve ba‘zı 
şurût u kuyûd ile Beymiş ve Tîmâr-ı Dalyan ve Bâc-ı Bâzâr-ı Nif  mukāta‘asına 
sene 996 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî 
bâkīsi olan Kasım Dîvân-ı Âlî’ye gelüp meşrûtu olan on beş akça mevâcibden 
beş akçasıyla bir çavuşluğu deyni içün kendi mâlından yirmi sekiz bin akçasın 
edâ eyleye Hasan bin Devlethan nâm kimesneye sadaka olunmak bâbında 
inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Recebinin on ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘â-
det-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mez-
bûrun yevmî beş akça ile çavuşluğu mahalline kayd olunmak içün defterdâr 
efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 15 Receb sene isnâ elf.

Nefs-i Akhisar’dan Mehmed nâm şakī ehl-i fesâd ve haramzâdeye yatak olup 
ve Demürci kazâsından Sedâ nâm hâtûnu dahi Aydın ve Bekir nâm haramzâ-
deler katl eyleyüp ve Adala kazâsından Musli nâm emredi dahi Ferhad nâm 
abd cebren tutup livâta edüp ve Arslan nâm zimmî Manisa içinde gice ile iki 
ev açup odasında ba‘zı esbâb bulunup ve Kirmastı kazâsında Kiremid nâm 
karyeden Hasan nâm kimesne ehl-i fesâd ve eşkıyâdan olup herbirlerinin hak-
larında kadılardan arzlar ve siciller gelüp pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda 
küreğe konulmaları fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin Sığacık beğine emr verildi.
El-vâki‘ fî evâsıt-ı Receb sene isnâ elf.

Otluk arabacılarından yevmî iki akçaya mutasarrıf  olan Bekir bin Oruç ihtiyâ-
rıyla ferâgat edüp yerine mülâzimlerden emekdâr olan Mehmed bin Abdülke-
rim mahall olduğun Mîrâhûr Ağa i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs 
olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka 
ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 12 şehr-i Recebü’l-mürecceb sene isnâ elf.

Yevmî iki akça ile otluk arabacısı olan Satı vefât edüp yerine mülâzimlerden 
emekdâr olan Ali mahall olduğun Mîrâhûr Ağa kulları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
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Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olunduk-
da sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 12 Receb sene isnâ elf.

Dersa‘âdetlerinde ulûfeciler zümresinden İbrahim bin Ferhad nâm kulları eski 
emekdâr ve mahall-i himmet olmağın bölüğü tebdîl olunmak bâbında sadr-ı 
a‘zam hazretlerinden mektûb gönderüp hadd-i zâtında yarar bendeleri olma-
ğın inâyetleri ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde ulûfesiyle zümre-i ebnâ-i sipâhîyâna 
dâhil olmak fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 12 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Yevmî bir akça ile sekbân olan Ramazan bin Hızır’ın bir tarîk ile gedüğü âhara 
tevcîh olunup lâkin yarar ve himmet ve ihsânlarına sezâvâr kulları olmağın 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
eyledikde mahlûlden yine bir akça ile sekbân olmak fermân olmağın kayd 
olundu.

El-vâki‘ fî 12 Recebü’l-mürecceb sene isnâ elf  mine’l-Hicreti’n-Nebeviyye.

Çakır bin Bahşayiş fî yevm 8.

Sipâhî-şüd, bâ-şart-ı iltizâm-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından Aydın Perakendesi mukāta‘asın hızâne-i âmire-
lerinden yevmî on altı akça mevâcib sadaka olunup sekizer akçasıyla sipâhî 
oğlanı olmak şartı ile Halil ve Çakır nâm kimesneler sene 991 Şa‘bânının 
yirmi dokuzundan üç yıla dört yük elli bin akçaya iltizâm eyledikleri sene 992 
Saferinin on dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Çakır’ın yevmî sekiz akça ile 
sipâhîliği mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî gurre-i Rebî‘u’l-âhir sene isnâ elf  el-mübârek.

Mezbûrun sene-i isnâ elf  Muharremi gurresinden mevâcibi verile. Sehven 
gayrı havâle olunmaya, âhar mukāta‘aya tutulmuşdur deyü işâret olunmuşdur.
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Sipâhî oğlanlarından Nurullah bu sene-i mübârekede hâcc-ı şerîfe müteveccih 
olmağın izn-i hümâyûnları olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin kayd olundu.
Fî 19 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

(s. 119) [s. 100]

Oruç bin Ahmed, fî yevm 1.

Mehterân-ı hayme-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Cezîre-i Midillü’de vâki‘ Memleha-i Atîk ve Ce-
dîd mukāta‘asına sene 998 Şevvâli’nin dördünden üç yıla emîn olan erbâb-ı 
tîmârdan Hasan Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yirmi altı akça mevâ-
cibden bir akçasın deyni içün kendi mâlından beş bin beş yüz akçasın edâ 
eyleyen Oruç nâm kimesneye sadaka olunup bir akça ile hayme-i hümâyûnları 
mehteri olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Recebinin on ikinci 
günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere 
fermân olunmağın mezbûrun bir akça ile mehterliği mahalline kayd olunmak 
içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî 17 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Dergâh-ı âlî çavuşlarından mütevellî Mustafa Çavuş’un Mehmed nâm hıdmet-
kârını Hasan bin İbrahim Arab nâm kimesne değnek ile başında[n] urup fevt 
oldukda meyyitini Gedüs’e atduğun meclis-i şer‘de ikrâr edüp sicill olunmağın 
ahvâli Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâları-
na arz eyledikde küreğe fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 27 Recebü’l-mürecceb sene isnâ elf  el-mübârek. Sığacık beğine 
gönderildi.

Yevmî yedi akça ile kilârî olan Mustafa ulûfesiyle sipâhî olup yerine müte-
ferrikalardan on akçaya mutasarrıf  olan İskender mahall ü münâsib görül-
meğin ulûfesiyle ve müteferrikalığı ile tevcîh olunup inâyet ricâsına Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde 
vech-i mezkûr üzere sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 27 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.
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Yevmî bir akça ile aşçı olan İskender bin Abdullah eski emekdâr olmağın bu-
çuk akça terakkī ile halîfe olan Pirincî Şa‘ban yerine pirinççi olmak münâsib 
olmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘â-
det-masîrlerine arz eyledikde fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 27 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Yevmî bir akça ile aşçı olan Mehmed bin Abdullah eski emekdâr olmağın halîfe 
olan kebâbî Hüseyin yerine buçuk akça ile kebâbçı olmak münâsib görülmeğin 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
eyledikde vech-i mezkûr üzere fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 27 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Cellâd bir olup hıdmeti sakıl ve menfûr olup bir cellâda dahi ihtiyâc olunmağın 
işbu Mehmed bin Abdullah yevmî iki akça ile cellâ[d] ta‘yîn olunup Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde 
vech-i mezkûr üzere fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 27 Receb sene isnâ elf.

Yevmî dört akça ile aşçılar halîfesi olan Ali eski emekdâr olmağın üstâdlıkdan 
aşçıbaşı olan Hüseyin mahlûlünden bir akça terakkī ile mezbûr Hüseyin yerine 
üstâd olmak münâsib görülmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde vech-i mezkûr üzere sadaka vü 
fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 27 Receb sene isnâ elf.

Yevmî iki akça ile aşçılar halîfesi olan Bayram fevt olup yevmî bir akça ile 
pirincî olan Şa‘ban mahall olmağın müteveffâ-i mezbûr Bayram mahlûlünden 
bir akça terakkī ile üstâd olan Ali yerine halîfe olmak münâsib görülmeğin 
inâyet ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın kayd 
olundu.

El-vâki‘ fî 27 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.
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Yevmî bir akça ile kebâbçılık hıdmetinde olan Arnavud Hüseyin eski emekdâr 
olmağın buçuk akça terakkī ile müteveffâ olan Bayram yerine aşçılar halîfesi 
olmak münâsib olmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde vech-i mezkûr üzere fermân 
olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 27 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Yevmî bir akça ile aşçı olan İbrahim bin Abdullah cilâ-yı vatan edüp ve yevmî 
bir buçuk akçaya mutasarrıf  Hasan bin Abdullah fevt olup ve yevmî bir buçuk 
akçaya mutasarrıf  diğer İbrahim ferâğ eyleyüp ve bir buçuk akçaya mutasarrıf  
Hurrem bin Rüstem şekāvet üzere olup ve iki buçuk akçaya mutasarrıf  Ahmed 
bin Ya‘kub terk-i hıdmet edüp bu cümleden sekiz akça mahlûl olup ve iki akça 
da sâbıkā aşçıbaşı olan Hüseyin mahlûlünden kalup cem‘an on akça olup işbu 
Receb bin Yusuf  ve Hasan bin Veli ve Hızır bin Veli ve Arslan bin Süleyman 
ve Hasan bin Abdi ve Ali bin Mehmed ve Bostan bin Süleyman ve Mehmed 
bin Ali ve Şa‘ban bin Abdullah ve Durmuş bin Abdullah nâm kimesneler bi-
rer akça ile zikr olunan mahlûllerden aşçı olmak münâsib olmağın Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde 
vech-i meşrûh üzere sadaka vü fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 27 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

(s. 120) [s. 101]

Habbâzlardan yevmî bir buçuk akçaya mutasarrıf  olan Mustafa bin Abdullah 
fevt olup ve bir buçuk akçaya mutasarrıf  İsa bin Abdullah ferâğ edüp ve bir 
akçaya mutasarrıf  Yusuf  bin Abdullah ferâgat eyleyüp bu cümleden dört akça 
mahlûl kalup işbu Nebi bin Abdullah ve Mustafa bin Bayram ve Umur bin 
Abdullah ve Ali bin Mehmed emekdârlar olup zikr olunan mahlûllerden birer 
akça ile mezkûrlar etmekçi olmak münâsib görülmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da 
telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka vü 
fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 27 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.
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Dersa‘âdetlerinde defterdâr olan kıdvetü erbâbi’l-ikbâl Abdurrahman Efendi 
dâmet me‘âliyehûnun tevâbi‘inden işbu Bali emekdâr olmağın inâyet ricâsına 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîr-
lerine arz eyledikde yevmî beş akça ile ulûfeciler zümresine ilhâk olunmak 
fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 27 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Halil bin İlyas, fî yevm 2.

Sarrâc-ı hâssa-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Turudlu ve tevâbi‘i mukāta‘asına yevmî yirmi üç 
akça ile iki çavuşluk ve iki hâssa sarrâclık olmak üzere sene 997 Şa‘bânının 
yirmi dokuzundan emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan dersa‘âdetleri müte-
ferrikalarından Mustafa kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yirmi 
üç akça mevâcibden iki akçasın deyni içün kendi mâlından on iki bin akçasın 
edâ eyleyen Halil bin İlyas nâm kimesneye sadaka olunmak bâbında inâyet 
ricâ eylediği sene isnâ elf  Recebinin on ikinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Halil’in yevmî iki 
akça ile sarrâclığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsı ile 
mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî gurre-i Receb sene isnâ elf.

Ali bin Mehmed, yevm 1.

Sekbân-şüd, becâ-yı Hüseyin bin Abdullah an-cemâ‘at-i sekbânân ki mütevef-
fâ-şüd, bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Cezîre-i Midillü’de vâki‘ Memleha-i Atîk ve Cedîd 
mukāta‘asına sene 998 Şevvâli’nin dördünden dört yıla emîn olup zimmetinde 
küllî bâkīsi olan erbâb-ı tîmârdan Hasan Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu 
olan yirmi altı akça mevâcibden bir akçasın deyni içün kendi mâlından beş 
bin beş yüz akçasın edâ eyleyen Ali nâm kimesneye sadaka olunmak bâbında 
inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Recebinin on ikinci gününde arz olundukda 
vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın cemâ‘at-i sekbânândan fevt olan Hü-
seyin bin Abdullah yerine tevcîh olunup bir akça ile sekbânlığı mahalline kayd 
olunmak içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî gurre-i Ş sene isnâ elf  el-mübârek.
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Hâssa Helvahâne’de yevmî bir akçaya mutasarrıf  Ahmed bin Abdullah bölüğe 
çıkup ve bir akçaya mutasarrıf  Ali bin Abdullah bevvâb olup ve bir akçaya 
mutasarrıf  olan Mustafa bin Abdullah hâssa kilâr şâkirdi olup bu cümleden 
üç akça mahlûl kalup işbu Halil bin Abdullah ve Ahmed bin Abdullah ve Veli 
bin Mehmed zikr olan mahlûllerden birer akça ile helvacı olmak münâsib 
görülmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
a‘lâlarına arz eyledikde vech-i mezkûr üzere fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 27 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Hâssa kârhânede yevmî üç akça ile ütücü olan Abdi bin Mehmed firâr edüp 
yeri mahlûl olmağın işbu Perviz bin Abdullah mezkûrun yerine mahall gö-
rülmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde vech-i mezkûr üzere fermân olunmağın kayd 
olundu.
El-vâki‘ fî 27 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Nevrûz-ı hümâyûnda muhâsebe kırâ’et olundukca erbâb-ı kaleme ri‘âyet olu-
nugelmeğin hâlen muhâsebe okunup ruznâmeci olan İbrahim kullarının küllî 
sa‘y ve hıdmeti sebk edüp yarar ehl-i kalem olmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da 
telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde 
mûmâileyhe iki akça terakkī fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 27 Receb sene isnâ elf.

Sa‘âdetlü Hoca Efendi hazretleri dâ‘îlerinin çukadârı olan Mehmed ve izzetlü 
lala paşa hazretlerinin çukadârı İbrahim eski emekdârlar ve himmet ve ihsâ-
na sezâvâr bendeleri olmağın inâyetleri ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs 
olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde mezkûr 
Mehmed yevmî yedi akça ile zümre-i ebnâ-i sipâhîyâna ilhâk ve merkūm İbra-
him yevmî altı akça ile silâhdârlar zümresine idhâl olunmak fermân olunmağın 
kayd olundu.
El-vâki‘ fî 27 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Aşçılardan Abdülgani oğlu Mehmed eski emekdâr olup lâyık-ı himmet olma-
ğın inâyetleri ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâ-
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ye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde yevmî altı akça ile silâhdâr olmak 
fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 27 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Yevmî iki akça ile takyeci olan Bali kapucu olup yeri mahlûl olmağın işbu 
Arnavud Hasan mezkûrun yerine takyeci olmak münâsib olmağın Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde sadaka vü fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 27 Receb sene isnâ elf.

(s. 121) [s. 102]

İsa bin Durmuş, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Mehmed bin Bali an-cemâ‘at-i sekbânân [ki] sipâhî-şüd, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye Nezâreti’ne tâbi‘ Balaran mukāta‘asına 
yevmî sekiz akça mevâcib ile sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 
ber-vech-i iltizâm emîn olan Hacı Hüdâdâd Çavuş kulları Dîvân-ı Âlî’ye gelüp 
çavuşluk ile meşrûtu olan sekiz akça mevâcibden iki akçasın âdemlerinden İsa 
nâm kimesneye sadaka olunup iki akça ile sekbân olması bâbında inâyet ricâ 
eylediği sene isnâ elf  Recebinin yirmi yedinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîr-
lerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere mahlûlden fermân olunmağın 
cemâ‘at-i sekbânândan sipâhî olan Mehmed bin Bali yerine tevcîh olunup iki 
akça ile sekbânlığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla 
mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 28 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Hurrem bin Yusuf, fî yevm 2.

Hayme-şüd, becâ-yı Emrullah bin Halil an-cemâ‘at-i mehterân-ı hayme ki 
müteveffâ-şüd, bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye Nezâreti’ne tâbi‘ Balaran mukāta‘asına 
yevmî sekiz akça mevâcib ile sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 
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emîn olan Hacı Hudadâd Çavuş kulları Dîvân-ı Âlî’ye gelüp meşrûtu olan sekiz 
akça mevâcibden iki akçasını âdemlerinden Hurrem bin Yusuf  nâm kimesneye 
sadaka olunup iki akça ile hayme mehterleri zümresine ilhâk olunmak bâbında 
inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Recebinin yirmi yedinci günü pâye-i serîr-i 
a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere mahlûlden fermân olunmağın 
hayme mehterlerinden fevt olan Emrullah bin Halil yerine tevcîh olunup iki 
akça ile mehterliği mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla 
mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 28 Receb sene isnâ elf  mine’l-Hicreti’n-Nebeviyye.

Mustafa bin Seydi Mahmud, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı İbrahim bin Abdullah an-cemâ‘at-i sekbânân ki silâh-
dâr-şüd, bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Birgi ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene-i elf  Şa‘bânının 
yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Mehmed 
Dîvân-ı Âlî’ye gelüp meşrûtu olan on üç akça mevâcibden iki akçası deyni içün 
kendi mâlından on bir bin akçasın edâ eyleyen Mustafa nâm kimesneye sadaka 
olunup sekbân olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Recebinin 
yirmi yedinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meş-
rûh üzere fermân olunmağın mezbûr Mustafa bin Seydi Mahmud cemâ‘at-i 
sekbânândan silâhdâr olan İbrahim bin Abdullah yerine tevcîh olunup iki akça 
ile sekbânlığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire 
gelmeğin ru’ûsa kayd olundu.

Tahrîren gurre-i şehr-i Şa‘banü’l-mu‘azzam li-sene isnâ elf  mine’l-Hicre-
ti’n-Nebeviyyeti aleyhi efdalü’t-tahiyye.

Dersa‘âdetleri sarrâclarından Himmet ve âhardan Osman nâm kimesneler 
Pir Ahmed ve Mehmed nâm haramzâdelerin yatağı ve mu‘îni olup mezbûrân 
Ahmed ve Mehmed’in şer‘le haklarından gelinüp ve mezbûrların ahvâli pâye-i 
serîr-i a‘lâlarına arz olundukda hatt-ı hümâyûnlarıyla küreğe gitmek fermân 
olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu ve 
Sığacık beğine emr yazıldı.

El-vâki‘ fî gurre-i Şa‘ban sene isnâ elf.
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Hacı Yusuf, fî yevm 3.

Sarrâc-ı hâssa-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından yevmî on altı akça mevâcib ile iki çavuşluk ve iki 
sarrâclık olmak üzere Seferihisar mukāta‘asına sene 997 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri olan Mehmed 
ve Ahmed ve Nimetullah Dîvân-ı Âlî’ye gelüp mezbûr Nimetullah’a şart et-
dikleri sarrâclık üç akça ile Hacı Yusuf  nâm kimesneye sadaka olunup inâyet 
ricâ eylediği sene isnâ elf  Recebinin on ikinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûrun yevmî üç akça 
ile sarrâclığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî gurre-i Şa‘ban sene isnâ elf  el-mübârek.

Sarı nâm kâfir meyhâneci olup müslimânlara hamr satma deyü tenbîh olun-
muşken eslemeyüp müslimânlara şarâb satup nice fesâda ve katl-i nefse bâ‘is 
olmağın müslimânlar şekvâ edüp fesâd ve kabâhati Manisa mahkemesinde si-
cill olunup ahvâli pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda hatt-ı hümâyûnlarıyla 
küreğe gönderilmek fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin kayd olundu. Sığacık cânibine gönderilmişdir.
El-vâki‘ fî 4 Şa‘ban sene isnâ elf  el-mübârek.

Cerrâhbaşı Ali kulları ulûfesiyle müteferrika olup yerine cerrâhbaşı ta‘yîn 
buyurulan Hamza nâm kullarına yevmî on akça vazîfe olmak münâsib gö-
rülmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde vech-i meşrûh üzere sadaka vü fermân olun-
mağın kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 9 Şa‘ban sene isnâ elf.
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(s. 122) [s. 103]

Hacı Pir Ahmed bin Satı, fî yevm 5.

Çavuş-şüd, be-cây-ı Mustafa nâm yedekçi [ki] müteveffâ-şüd, bâ-tezkire-i rûz-
nâmçeî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye Nezâreti’ne tâbi‘ Tamga-yı Ezine mukā-
ta‘asına sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup ehl-i fesâd 
olmağla salb olunan Mustafa ve Osman’ın zimmetlerinde olan bekāyâsının tah-
sîline ta‘ahhüd eden karındaşları Mehmed ve Dede Bali Dîvân-ı Hümâyûn’a 
gelüp Pürnazar Çavuş’a ta‘yîn olunan yetmiş sekiz akça mevâcibden bunlara 
şart eylediği beş akça mevâcib ile bir çavuşluğun deynleri içün yirmi dört bin 
akçasın edâ eyleyen Hacı Pir Ahmed nâm kimesneye sadaka olunmak bâbında 
inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Şa‘bânının dokuzuncu günü pâye-i serîr-i 
a‘lâlarına arz olundukda fermân olunmağın cemâ‘at-i çavuşândan fevt olan 
Mustafa nâm yerine tevcîh olunup yevmî beş akça ile çavuşluğu mahalline 
kayd olunmak içün defterdâr tarafından mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 12 Şa‘ban sene isnâ elf  el-mübârek.

An-cemâ‘at-i silâhdârân

Mehmed bin Kuloğlu, fî yevm 7.

Çavuş-şüd, bâ-mevâcib-i kadîm, becâ-yı Abdi bin Hacı Mehmed an-cemâ‘at-i 
çavuşân ki müteveffâ-şüd, bâ-tezkire-i rûznâmçeî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Gököyük ve Çarşanba mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri 
olan Ya‘kub ve Hasan ve Mirzâ Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp Pürnazar Çavuş’a 
şart olunan yetmiş sekiz akça mevâcibden yedi akçasıyla bir çavuşluğu bunlara 
meşrût olup yalnız çavuşluğun deyni içün kendi mâlından dört bin akçasın 
edâ eyleyen cemâ‘at-i silâhdârândan Mehmed’e sadaka olunmak bâbında 
inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Şa‘bânının dokuzuncu günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda mahlûlden fermân olunmağın cemâ‘at-i ça-
vuşândan fevt olan Abdi [bin] Hacı Mehmed’in yerine tevcîh olunup mezkû-
run kadîmî mevâcibi ile çavuşluğu mahalline kayd olunmak içün defterdâr 
tarafından mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 11 Şa‘ban sene isnâ elf  el-mübârek.
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Mezbûrun sene 1002 Receb ve Şa‘ban aylarının mevâcibin mukāta‘a cânibine tu-
tulup gurre-i R[eceb-i] şerîfde mevâcibe müstahıkk olur deyü işâret olunmuşdur.

Bali nâm kimesne Nacakçı nâm kuttâ‘-i tarîkin refîklerinden olup yola ve bele 
inüp ve müslimânların evlerin açup elinde esbâb bulunup ikrâr edüp sicill 
olunup ve Kara Hasan nâm Arab oğlu dergâh-ı âlî çavuşlarından Mustafa Ça-
vuş’un [ ] nâm âdemisin katl eylediğine ikrâr edüp sicill olunup ve Veli nâm 
kimesne Nefs-i Manisa’da Bektaş mahallesinde Hüseyin nâm kimesnenin evine 
gerüp esbâbın sirka eylediği sicill olunup arz olundukda küreğe gönderilmek 
fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin Sığacık 
beğine hüküm yazıldı.

El-vâki‘ fî 14 Şa‘banü’l-mu‘azzam sene isnâ elf  el-mübârek.

Muhâsebe kırâ’et olundukda ruznâmeci kullarına iki akça terakkī sadaka bu-
yurulmuş idi. Bir akçası tevâbi‘inden işbu Abdülbâkī nâm kimesneye sadaka 
olunup sekbân olmak bâbında inâyet ricâ eylediği Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs 
olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde yevmî bir akça ile 
sekbân olmak fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 9 Şa‘ban sene isnâ elf.

Yevmî bir akça ile dîvân sakāsı olan Ali bin Hüseyin kethudâ olup yeri mahlûl 
olmağın mezbûr Ali’nin yerine işbu Muharrem mahall olup yevmî bir akça 
ile sakā olmak içün Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i 
serîr-i a‘lâlarına arz olundukda sadaka olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 9 Şa‘ban sene isnâ elf.

Osman bin Hacı Abdülkerim, fî yevm 2.

Sarrâc-ı hâssa-şüd, becâ-yı Pehlivan nâm, an-cemâ‘at-i sarrâcîn ki mütevef-
fâ-şüd, bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Resm-i Kantar ve Şem‘hâne-i Tire mukāta‘asına 
yevmî dört akça mevâcib ile hâssâ sarrâc olmak üzere sene 997 Şa‘bânının 
yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Mehmed 
Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan mevâcibden iki akçasıyla sarrâclığı 
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deyni içün kendi mâlından on iki bin akçasın edâ eyleyen Osman nâm kimes-
neye sadaka olunmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Şa‘bânının 
dokuzuncu günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda fermân olunmağın 
cemâ‘at-i sarrâcînden fevt olan Pehlivan nâm yerine tevcîh olunup yevmî iki 
akça ile sarrâclığı kayd olunmak içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gel-
meğin kayd olundu.
Tahrîren fî evâil-i Şa‘ban sene isnâ elf  el-mübârek.

An-cemâ‘at-i sekbânân

Mehmed bin Nasuh, fî yevm 2.

Solak-şüd, bâ-mevâcib-i kadîm, be-cây-ı Sinan an-cemâ‘at-i solakān ki müte-
ferrika-şüd, bâ-şart-ı hod, ber-mûceb-i tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Arpaz ve Bâzârlu mukāta‘asının tahvîl-i cedîdi Ey-
nehan ve Dede Nasuh ve Mehmed uhdelerinde sene-i elf  Şa‘bânının yirmi do-
kuzundan üç yıla 800.000 akçaya iltizâmda iken dersa‘âdetleri bevvâblarından 
Ali ve Arpaz’dan diğer Ali Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp mezkûrân ümenânın bun-
dan akdem sene 994 tahvîlinde olan bel‘iyâtların teftîş etmek üzere iken tahvîl-i 
cedîde iki yük akça ziyâde edüp sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 
1.000.000 akçaya iltizâm eyledikde kadîmî sekbânlardan Mehmed nâm kimesne 
ulûfesiyle düşen mahlûlden solak olmak ricâ eylediği sene isnâ elf  Şa‘bânının 
dokuzuncu günü arz olundukda fermân olunmağın cemâ‘at-i solakāndan müte-
ferrika olan Sinan yerine tevcîh olunup kadîmî mevâcibi ile solaklığı mahalline 
kayd olunmak içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 12 Şa‘ban sene isnâ elf.

(s. 123) [s. 104]

Sipâhî oğlanları zümresinden Arab Ca‘fer nâm sipâhî ehl-i fesâd olup defe‘ât 
ile müslimânların evlerin açup esbâbın uğurlayup ve hâlen müteferrikalardan 
Rıdvan’ın atın sirka eyleyüp elinde bulunmağın sicill olunup ahvâli pâye-i 
serîr-i a‘lâlarına arz olundukda ulûfesi kat‘ olunup hâssa sefîneye gönderilmek 
fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin Sığacık 
beğine hüküm yazıldı.
El-vâki‘ fî 16 Şa‘ban sene isnâ elf.
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An-cemâ‘at-i cebeciyân

Memi bin Abdullah, fî yevm 2.

Bevvâb-şüd, bâ-mevâcib-i kadîm, be-cây-ı Mustafa nâm, an-bevvâbîn ki müte-
veffâ-şüd, bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Foça-i Atîk ve Cedîd mukāta‘asın tahvîl-i cedîdin 
Musa nâm yahûdi sene isnâ elf  Şa‘bânının altısında vâki‘ Aprilin on yedisin-
den altı yıla iltizâm eyledikde dersa‘âdetleri cebecilerinden Memi nâm kulları 
ulûfesiyle hâlen kapıcı olmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Re-
cebinin yirmi sekizinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
mahlûlden fermân olunmağın mezbûr Memi bevvâblardan fevt olan Mustafa 
nâm yerine tevcîh olunup yevmî iki akça ile kapıcılığı mahalline kayd olunmak 
içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 29 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Manisa kazâsına tâbi‘ Kalemlü nâm karyeden Musa bin Hızır nâm kimesne 
Halil nâm kimesnenin yundun uğurlayup meclis-i şer‘de sicill olunup ve İzmir 
kazâsında Mustafa nâm çoban dahi Manisa’da refîkleriyle dükkânlar açup ik-
râr eyleyüp sicill olmağın ahvâllerin pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olun-
dukda hatt-ı hümâyûnlarıyla küreğe fermân olunduğuna paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin Sığacık beğine emr yazıldı.
El-vâki‘ fî evâil-i Şa‘ban sene isnâ elf.

Hâlen ba‘zı arz ve a‘yân-ı vilâyetden mahzar gelüp mefhûmunda vülât ve hük-
kâmın ekseri sefere müteveccih olmak ile Karahisar cânibinde ba‘zı ehl-i fesâd 
ve levend suhteler zuhûr edüp Lazkıye tarafında cem‘iyyet üzere ba‘zı fesâda 
mütesaddî olup lâkin ol cânibin il eri ahdlenmeğle kurbunda olan livâ-i Ha-
mid’e tâbi‘ Karaağaç ve Irla ve Geyikler ve Keçiborlu ve Yavice kadılıklarına 
dökülüp ol kadılıkların re‘âyâsı ahdlenmemeğle anda varup tahsîl edüp müs-
limânların evlerin basup yollara ve bellere inüp emred oğlanların çeküp hâtûn-
larına ve kızlarına el uzadup fesâda mübâşeret etmeğin bir mu‘teddün-bih ağa 
gönderilüp ol kazânın re‘âyâsın civârında olan kazâların ahâlîsi gibi ahdlenüp 
zuhûr eyleyen ehl-i fesâdın ele gelmelerine mu‘âvenet etmeleri münâsib gö-
rülmeğin emr-i şerîfleriyle gönderilmek bâbında telhîs olunup paşa hazretleri 
Dîvân-ı Hümâyûn’da arz etdikde ahdlenmek fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Ramazânü’l-mübârek sene isnâ elf  el-mübârek.
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Cemâ‘at-i atmacacıyândan yevmî üç akçaya mutasarrıf  olan Mahmud vefât 
edüp yerine işbu Mustafa bin Abdullah mahall olup hıdmet-i mezbûre uh-
desinden gelür kimesne olduğun ağaları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da 
telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz etdikde sadaka vü 
fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Ramazan sene isnâ elf.

Döğer kazâsından Bekir nâm kimesnenin ba‘zı cürmü olup emr-i şerîfleri 
ile gemiye gönderilmiş idi. Hayli zamân geçüp cezâsın görüp uslanup ıtlâkı 
bâbında inâyet ricâsına Dîvân’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde halâsı fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Ramazânü’l-mübârek sene isnâ elf  el-mübârek.

Mehmed bin Ahmed, yevm 1.

Cebeci-şüd.

Dersa‘âdetlerinde cebecilerden yevmî bir akçaya mutasarrıf  olan Ali bin Bali 
vefât edüp yerine mezbûr Mehmed mahall olmağın pâye-i serîr-i a‘lâlarına 
arz olundukda hatt-ı hümâyûnlarıyla fermân olunduğuna paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 8 Ramazan sene isnâ elfin mine’l-Hicreti’n-Nebeviyye.

Dersa‘âdetlerinde yevmî dört akça ile silâhdâr olan Abdullah ve zümre-i 
sipâhîyândan Yusuf  nâm kulları Ramazan Paşa dâme izzü[hü]nün tevâbi‘in-
den olup ve İlyas bin Mirzâ nâm kimesne dahi âdemlerinden olup mezbûr 
silâhdâr Abdullah[‘ın yerine] Mustafa oğlu İbrahim olmak üzere ferâğ edüp 
mezbûr İbrahim dört akça ile kapıcı olup ve mezbûr sipâhî Yusuf  ulûfesiyle 
çavuş olup ve merkūm İlyas iki akça ile sekbân olmasın ricâ edüp Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 15 Ramazan sene isnâ elf  el-mübârek.

Çaşnigîr kulları Dîvân’a gelmeyüp her biri kendi âleminde gezüp gûş-mâl 
olunup haklarından gelinmek lâzım olup arz olundukda haklarından gelinmek 
fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 15 şehr-i Ramazan sene isnâ elf  el-mübârek.
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(s. 124) [s. 105]

An-cemâ‘at-i silâhdârân

Bekir bin Abdullah, fî yevm.

Sipâhî-şüd, bâ-mevâcib-i kadîm.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nefs-i Manisa’nın bâd-ı hevâsından mâ‘adâ olan 
aklâmını Mustafa bin Saltık nâm kimesne yevmî yirmi akça mevâcib ve ba‘zı 
şurût u kuyûd ile sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 1.200.000 ak-
çaya iltizâm ve kabûl eylediğinde silâhdârlardan Bekir nâm kimesne ulûfesiyle 
hâlen sipâhî oğlanı olmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Rebî‘u’l-ev-
velinin yirmi dördüncü günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda fermân 
olunmağın mezkûrun kadîmî ulûfesiyle sipâhîliği mahalline kayd olunmak 
içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî gurre-i N. sene isnâ elf.

Abdülgaffar bin Memi, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, becâ-yı Bostan nâm müteveffâ-şüd, bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Gököyük ve Çarşanba mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri 
olan Ya‘kub ve Hasan ve Mirzâ Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp Pürnazar Çavuş’a 
şart olunan yetmiş sekiz akça mevâcibden bunlara şart eylediği yedi akça mevâ-
cibin bir akçasın deynleri içün kendi mâlından altı bin akçasın edâ eyleyen Ab-
dülgaffar nâm kimesneye sadaka olunmak bâbında inâyet ricâ eyledikleri sene 
isnâ elf  Ramazınının on beşinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda 
sadaka vü fermân olunmağın cemâ‘at-i sekbânândan fevt olan Bostan yerine 
tevcîh olunup mezbûrun bir akça ile sekbânlığı mahalline kayd olunmak içün 
defterdâr tarafından mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 17 N. sene isnâ elf  el-mübârek.

Mahmud bin Yusuf, fî yevm 5.

Çavuş-şüd.

Mezbûr Mahmud bin Yusuf  dersa‘âdetlerinde yevmî beş akça ile çavuş olmak 
bâbında hatt-ı sa‘âdetleri sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin mahalline kayd olundu.
El-vâki‘ fî 6 şehr-i Safer sene isnâ elf  el-mübârek.
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Bergama kazâsından Nebi ve Mehmed ve Ali nâm şakīler at ve esbâb sirka 
edüp ve Mehmed bin Çağacı nâm kimesne Ahmed nâm emrede cebren fi‘l-i 
şenî‘ eyleyüp sâbit olup sicill olmağın arz olundukda mezkûrûn şakīler küreğe 
konmak fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin 
kayd olundu. Midillü beğine hüküm yazıldı.
El-vâki‘ 23 Ramazan sene isnâ elf.

Dersa‘âdetlerinde cebeciler kethudâsı Mehmed nâm kullarının cebecilerden iki 
akçaya mutasarrıf  oğlu vefât edüp iki akçası mahlûl kalup mezbûr kethudâ eski 
emekdâr olmağın zikr olan mahlûl ulûfesine zamm olunup çavuş olmak ricâsına 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrleri-
ne arz eyledikde iki akça terakkī ile çavuş olmak fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 15 şehr-i Ramazan sene isnâ elf  el-mübârek.

Yevmî üç akça ile sarrâc olan Mehmed’e âhar gedik müyesser olup mahlûl 
kalan üç akçasının iki akçası sarrâclardan eski emekdâr Ca‘fer’e ve bir akçası 
etmekçi şâkirdlerinden bir buçuk akçaya mutasarrıf  Murad bin Abdullah’a 
olup hâssa sarrâc olmak münâsib olmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup 
paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde vech-i meşrûh 
üzere sadaka vü fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 15 Ramazan sene isnâ elf  el-mübârek.

Hâssa bostâncılardan yevmî iki akçaya mutasarrıf  olan Mustafa kulları üstâd 
nakkāş olup ve hem sarrâclık ilminde mâhir olmağın mahlûlden bir akça te-
rakkī olup üç akça ile hâssa sarrâc olup ve mezbûrun yerine yeni müslimân 
olan Mehmed bostâncı olmak münâsib olmağın iki akça ile tevcîh olunup 
inâyet ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka vü fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 15 Ramazan sene isnâ elf  el-mübârek.

Hüseyin bin Musa, fî yevm 1.

Cebeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Seferihisar ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri 
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olan Ahmed ve Mehmed ve Nimetullah nâm kimesneler Dîvân-ı Hümâyûn’a 
gelüp meşrûtları olan altı akça mevâcibden bir akçasını deynleri içün kendi 
mâlından beş bin akçasını edâ eyleyen Hüseyin nâm kimesneye sadaka olunup 
cebeci olmak bâbında inâyet ricâ eyledikleri sene isnâ elf  Ramazânının on 
beşinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh 
üzere fermân olunmağın mezbûrun yevmî bir akça ile cebeciliği mahalline 
kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsı ile mümzâ tezkire gelmeğin kayd 
olundu.
Tahrîren fî 17 Ramazan sene isnâ elfin mine’l-Hicreti’n-Nebeviyyeti aleyhi 
efdalü’t-tahiyye.

(s. 125) [s. 106]

Göçen ve Hasan nâm çingâneler yollara ve bellere inüp âdemler katl edüp 
siyâset olan Şükür Çingâne nâm ehl-i fesâdın refîklerinden olmağın ahvâlleri 
pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda küreğe gönderilmek fermân olunduğuna 
paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin Midillü beğine emr yazıldı.
Tahrîren fî evâhir-i Ramazan sene isnâ elf  el-mübârek.

Mehmed bin Hasan nâm kimesne Menemen kazâsından Mustafa nâm ki-
mesnenin koyunun sirka eyleyüp ve evinin kilidin bozup esbâbın uğurlayup 
meclis-i şer‘de ikrâr edüp ve Tire mahallâtından Börekçi-zâde mahallesinden 
Gelenbaş Abdi bin Ramazan nâm kimesne dahi Hacı Turgud nâm kimesnenin 
evin açup ba‘zı müslimânlar evine girdüğüne şehâdet edüp sicill olunup ahvâli 
arz olundukda küreğe gitmeleri fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mü-
hürlü tezkire gelmeğin Midillü beğine emr yazıldı.
El-vâki‘ fî evâhir-i Ramazan sene isnâ elf  el-mübârek.

Aşçılardan Ali bin Abdullah yevmî beş akça ile zümre-i gurebâya idhâl olması 
bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tez-
kire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘fî 4 Ramazan sene isnâ elf  el-mübârek.
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Dersa‘âdetleri çaşnigîrlerinden kıdvetü’l-akrân Abdi zîde kadruhû mahall-i 
himmet olmağın müteferrikalık inâyet olunmak ricâsına pâye-i serîr-i sa‘â-
det-masîrlerine arz olundukda ulûfesiyle müteferrika olmak bâbında hatt-ı 
hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin 
kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 6 Receb sene isnâ elf  el-mübârek.

Kara Ali bin Turgud, fî yevm 5.

Sipâhî-şüd, be-cây-ı Hüseyin bin Doğanî an-ebnâ-i sipâhîyân ki müteveffâ-şüd, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Adala ve tevâbi‘i mukāta‘ası yevmî yirmi yedi akça 
mevâcib ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç 
yıla emînler olan İbrahim ve Ali Dîvân’a gelüp meşrûtları olan mevâcibden 
bâd-ı hevâ âmili olan Kara Ali nâm kimesneye sipâhî oğlanlığı ile şart eyledik-
leri beş akça mevâcib mukarrer olmak bâbında inâyet ricâ eyledikleri sene-i elf  
Zilka‘desinin on dördüncü günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda fermân 
olunmağın ebnâ-i sipâhîyândan fevt olan Hüseyin bin Doğanî yerine tevcîh 
olunup beş akça ile sipâhîliği mahalline kayd olunmak içün defterdâr imzâsıyla 
mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî gurre-i Şevvâl sene isnâ elf  el-mübârek.

Mevâcib-i mezbûr sene isnâ elf  Şevvâlü gurresinden verile deyü işâret olunmuşdur.

Midillü beğine hüküm ki

Mehmed nâm haramzâde dâyimâ fesâd üzere olup ve Anderya nâm zimmî 
dahi emr-i şerîfe imtisâl etmeyüp müslimânlara şarâb satup fesâda ve katl-i 
nefse bâ‘is olmağın ahvâlleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
küreğe gönderilmek fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 4 Şevvâl sene isnâ elf  el-mübârek.

Pehlivan Habib, fî yevm 3.

Hâssa sarrâc-şüd.

Mezbûr Pehlivan Habib bin Mehmed yarar ve inâyet-i hüsrevânîye sezâvâr 
olduğundan mâ‘adâ huzûr-ı hümâyûnlarında güreşüp her vechile yararlığı 
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zâhir olup lâyık-ı himmet olmağın yevmî bir akça sarrâclardan âhar dirlik olan 
Mehmed mahlûlünden ve iki akça dahi fevt olan hâssa sarrâc İlyas mahlû-
lünden yevmî üç akça olur, müteveffâ-i mezbûrun yerine hâssa sarrâc olmak 
bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tez-
kire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî 6 şehr-i Şevvâl sene isnâ elf.

Pehlivan Nasuh bin Mahmud, fî yevm 2.

Sekbân-şüd.

Mezbûr Nasuh huzûr-ı hümâyûnlarında güreşüp mahall-i himmet olmağın 
sekbânlardan yevmî iki akçaya mutasarrıf  olup dört yıldan berü nâ-bedîd 
olan Ali bin Mustafa’nın yerine yevmî iki akça ile sekbân olmak bâbında hatt-ı 
sa‘âdetleri sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd 
olundu.

El-vâki‘ fî 5 Şevvâl sene isnâ elf  el-mübârek.

Manisa’ya tâbi‘ Yayla nâm karyeden İbrahim nâm kimesne karye-i mezbûre-
den diğer İbrahim nâm kimesnenin âlet-i harble katl kasdına evin basup başın-
da birkaç perde çalup mecrûh eylediği sicill olunup ve bunun emsâli fesâddan 
hâlî olmamağın ahvâli pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda küreğe 
konulmak fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin 
kayd olundu ve Midillü beğine emr yazıldı.

El-vâki‘ fî 11 Şevvâl sene isnâ elf  el-mübârek.

(s. 126) [s. 107]

Çaşnigîrlerden yevmî yedi akça ulûfeye mutasarrıf  olan Mustafa üç akça 
terakkī ile müteferrika ve âhardan diğer Mustafa bin Abdullah on akça ile 
ibtidâdan müteferrika olmak bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa 
hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî gurre-i şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem sene isnâ elfin mine’l-Hicre-
ti’n-Nebeviyye.
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Dersa‘âdetleri sekbânlarından yevmî birer akça ulûfeye mutasarrıf  olan Mah-
mud ve Hasan peyk olmağa kābil bendeleri olmağın pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîr-
lerine arz olundukda ulûfeleriyle peyk olmak bâbında hatt-ı hümâyûnları vârid 
olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

Tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Şevvâl sene isnâ elf  el-mübârek.

Hızır bin Bostan mahall-i himmet olmağın yevmî bir akça ile peyk olmak 
bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tez-
kire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî selh-i Şevvâl sene isnâ elf  el-mübârek.

An-cemâ‘at-i bevvâbân

Mehmed bin Ahmed, fî yevm 2.

Müteveffâ-şüd.

İşbu Ahmed bin Abdullah mahall-i himmet olmağın müteveffâ-i mezbûrun 
yerine yevmî iki akça ile bevvâb olmak bâbında hatt-ı hümâyûnları sâdır oldu-
ğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.

El-vâki‘ fî selh-i şehr-i Şevvâlü’l-mükerrem sene isnâ elf  el-mübârek.

Küçük Âhûr sarrâclarından yevmî üç akçaya mutasarrıf  Mehmed bin Muhar-
rem hıdmetine gelmeyüp tekâsül üzere olup yerine Küçük Âhûr şâkirdlerinden 
Mehmed bin Ali mahall olduğun Mîrâhûr Ağa i‘lâm etmeğin Dîvân’da telhîs 
olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka 
vü fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 5 şehr-i Zilka‘de sene isnâ elf  el-mübârek.

Küçük Âhûr sarrâclarından yevmî üç akçaya mutasarrıf  olan Hacı Musa bin 
Hacı İvaz hıdmetine gelmeyüp tekâsül üzere olup yerine bârgîr sâyislerinden 
Mustafa mahall olduğun Mîrâhûr Ağa i‘lâm etmeğin Dîvân’da telhîs olunup 
paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka vü fer-
mân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 5 Zilka‘de sene isnâ elf  el-mübârek.
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Küçük Âhûr şâkirdlerinden yevmî bir akçaya mutasarrıf  Ca‘fer ferâğ eyleyüp 
yerine Mahmud mahall olduğun Mîrâhûr Ağa i‘lâm etmeğin Dîvân’da telhîs 
olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka 
olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 5 Zilka‘de sene isnâ elf.

An-cemâ‘at-i bevvâbân

Kurd, fî yevm 3.

Müteveffâ-şüd.

Tâbi‘-i Ağa-yı Der.

Memi bin Abdullah mahall-i himmet ve lâyık-ı re’fet olmağın kapıcılardan 
vefât eden mezbûr Kurd’un yerine yevmî üç akça ile kapıcı olmak bâbında 
hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gel-
meğin kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 11 Şevvâl sene isnâ elf.

Manisa kazâsına tâbi‘ Ada nâm karyeden Ali nâm emrede Abdülkerim ve Ha-
nifî nâm şakīler mübârek arefe gicesi değirmende dutup cebren fi‘l-i şenî‘ edüp 
sicill olunup ahvâli pâye-i serîr-i sa‘âdedete arz olundukda küreğe konulmaları 
içün hatt-ı hümâyûnları sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin Midillü beğine emr yazıldı.
El-vâki‘ fî 15 Şevvâl sene isnâ elf.

Yevmî iki akça ile otluk arabacısı olan Abdi bin Durmuş ferâğ edüp yerine 
Budak bin Ömer mahall olduğun Mîrâhûr Ağa i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde sadaka olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 5 şehr-i Zilka‘de sene isnâ elf  el-mübârek.

Yevmî iki akça ile otluk arabacısı olan Durmuş bin Yusuf  ferâgat eyleyüp yeri 
mahlûl olmağın Salih bin Veli yerine mahall olduğun Mîrâhûr Ağa i‘lâm etme-
ğin Dîvân’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde 
sadaka vü fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 5 Zilkâdetü’-ş-şerîfe sene isnâ elf  el-mübârek.
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Yevmî iki akça ile otluk arabacısı olan Behram bin Hamza fevt olup yerine Mahmud 
bin Behram mahall olduğun Mîrâhûr Ağa i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da 
telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde vech-i 
meşrûh üzere sadaka vü fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 5 şehr-i Zilkâdetü’-ş-şerîfe sene isnâ elf  mine’l-Hicreti’n-Nebeviyye.

(s. 127) [s. 108]

Derviş bin İlyas nâm kimesne merhûm Ca‘fer Paşa çiftliğin basup âdem katl 
eyleyüp fesâd ve kabâhat edenlerin şerîki olmağın ahvâli Dîvân-ı Hümâyûn’da 
telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde 
küreğe gönderilmek fermân olunmağın Midillü beğine emr yazıldı.
El-vâki‘ fî 5 Zilka‘de sene isnâ elf  el-mübârek.

Edremid kazâsından Karagöz nâm şakī Mehmed nâm kimesnenin menkûhası 
olan Cemîle nâm kızı hevâsına tâbi‘ beş on nefer kimesneler ile cebren çeküp 
te‘addî eylediğine kadısı arz edüp ahvâli pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda 
küreğe gönderilmek fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire 
gelmeğin Midillü beğine emr yazıldı.
El-vâki‘ fî evâil-i Zilka‘de sene isnâ elf  el-mübârek.

Mahmud bin Musa, fî yevm 2.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nefs-i Demürci ve tevâbi‘i mukāta‘asın yevmî on 
iki akça mevâcib ve ba‘zı şurût u kuyûd ile Ramazan ve Ali nâm kimesneler 
sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm eylediklerinde meş-
rûtları olan mevâcibden iki akçasın Mahmud nâm kimesneye sadaka olunup 
sekbân olması bâbında inâyet ricâ eyledikleri sene isnâ elf  Zilka‘desinin on 
dördüncü günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda fermân olunmağın iki 
akça ile mezkûrun sekbânlığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi 
imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 6 Zilhicce sene isnâ elf  el-mübârek.

Mezbûrun mevâcibi mukāta‘a tarafından tezkire varmayınca verilmeye deyü 
işâret olunmuşdur.
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Ali bin Yusuf, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, becâ-yı Hasan bin Mustafa şâtır-şüd, bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye hâslarına sene 997 Şa‘bânının yirmi do-
kuzundan üç yıla ber-vech-i iltizâm nâzır olup zimmetinde küllî bâkīsi olan 
Pürnazar Çavuş Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yetmiş sekiz akça 
mevâcibden bir akçasını deyni içün kendi mâlından 5.000 akçasın edâ eyle-
yen Ali nâm kimesneye sadaka olunup inâyet olunmak ricâsına sene isnâ elf  
Zilhiccesinin üçünde pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh 
üzere sadaka vü fermân olunmağın cemâ‘at-i sekbânândan şâtır olan Hasan 
bin Mustafa nâm kimesne yerine tevcîh olunup mezbûrun yevmî bir akça ile 
sekbânlığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi tarafından mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 5 Zilhicce sene isnâ elf  el-mübârek.

Ahmed bin Hamza, yevm 1.

Sekbân-şüd, becâ-yı Mahmud nâm şâtır-şüd, bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olan Nasuh ve Emrullah’ın şerî-
ki Bozacı Yusuf  Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yirmi dört akçadan 
kendüye şart eylediği sekiz akçanın bir akçasın deyni içün kendi mâlından 
beş bin beş yüz akçasın edâ eyleyen Ahmed nâm kimesneye sadaka olunmak 
bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Zilhiccesinin üçüncü günü pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda fermân olunmağın cemâ‘at-i sek-
bânândan şâtır olan Mahmud nâm yerine tevcîh olunup mezbûrun bir akça 
ile sekbânlığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 3 Zilhicce sene isnâ elf  el-mübârek.

Zeynel bin Ahmed, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Mehmed bin Nasuh an-cemâ‘at-i sekbânân ki solak-şüd, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye Nezâreti’ne sene 997 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla ber-vech-i iltizâm nâzır olup zimmetinde küllî bâkīsi olan 
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Pürnazar Çavuş Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yetmiş sekiz akça 
mevâcibden iki akçasını deyni içün kendi mâlından on bin sekiz yüz akça-
sın edâ eyleyen Zeynel bin Ahmed nâm kimesneye sadaka olunmak bâbın-
da inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Zilhiccesinin üçüncü günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda fermân olunmağın cemâ‘at-i sekbânândan 
solak olan Mehmed bin Nasuh yerine tevcîh olunup mezbûrun yevmî iki akça 
ile sekbânlığı kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire 
gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 4 Zilhicce sene isnâ elf  el-mübârek.

Mustafa bin Hacı Bayram, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, bâ-şart-ı Pürnazar, nâzır-ı mültezim-i Nezâret-i Lazkıye, be-cây-ı 
Hüseyin nâm an-sekbânân ki müteveffâ-şüd, ber-mûceb-i tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye mukāta‘âtına sene 997 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla ber-vech-i iltizâm nâzır olup küllî bâkīsi olan Pürnazar 
Çavuş Dîvân’a gelüp meşrûtu olan yetmiş sekiz akçadan bir akçasını deyni 
içün kendi mâlından altı bin akçasın edâ eyleyen Mustafa bin Hacı Bayram’a 
verilüp sekbân olmasın taleb edüp isnâ elf  Zilhiccesinin üçünde arz olundukda 
sadaka vü fermân olunup mezbûr Mustafa sekbânlardan müteveffâ Hüseyin 
yerine tevcîh olunup bir akça ile sekbânlığı kayd içün defterdâr tarafından 
mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr sene isnâ elf  el-mübârek.

(s. 128) [s. 109]

Hasan bin Hacı Hamza, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Mehmed nâm bevvâb-şüd, bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye hâslarına sene 997 Şa‘bânının yirmi do-
kuzundan üç yıla ber-vech-i iltizâm nâzır olup zimmetinde küllî bâkīsi olan 
Pürnazar Çavuş kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yetmiş sekiz 
akça mevâcibden bir akçasını deyni içün kendi mâlından beş bin akçasın edâ 
eyleyen Hasan nâm kimesneye sadaka olunmak bâbında inâyet ricâ eylediği 
sene isnâ elf  Zilhiccesinin üçüncü günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda 
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sadaka vü fermân olunmağın cemâ‘at-i sekbânândan bevvâb olan Mehmed 
nâm yerine tevcîh olunup mezbûr Hasan’ın yevmî bir akça ile sekbânlığı kayd 
içün defterdâr efendi tarafından mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 5 Zilhicce sene isnâ elf  el-mübârek.

Yevmî bir akça ile alem mehterleri şâkirdi olan Hüseyin ihtiyârı ile ferâğ edüp 
yerine mülâzimlerden emekdâr olan Mustafa mahall olduğun mehterbaşı 
i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka vü fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 3 Zilhicce sene isnâ elf  el-mübârek.

Yevmî iki akça ile mukaddemâ hoşâbî olup kilârî olan Mustafa’nın yeri mah-
lûl olup hâssa helvacılar halîfesi olan Mehmed emekdâr ve üstâd olmağın 
mezkûrun bir buçuk akçası mezbûr Mehmed’e terakkī olup ve buçuk akçası 
dahi emekdâr olan helvacılardan diğer Mehmed’in ulûfesine zamm olunup 
bir buçuk akça ile hoşâbî olmak münâsib olduğun helvacıbaşı i‘lâm etmeğin 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdetlerine 
arz eyledikde sadaka vü fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 3 Zilhicce sene isnâ elf  el-mübârek.

İnegöl kazâsından Bali bin Abdullah nâm levend, Süleyman nâm kimesnenin 
Şâhi nâm bâliğa bikr kızını dutup cebren fi‘l-i şenî‘ edüp meclis-i şer‘a ihzâr 
olundukda ikrâr eylediğine sûret-i sicill gelüp ve Manisa kazâsından Hüseyin 
bin Yusuf  nâm haramzâde dahi bir müslimânın yundun sirka edüp ikrârı si-
cill olmağın ahvâlleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda küreğe 
konulmak fermân olunduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin 
Midillü beğine emr yazıldı.
El-vâki‘ fî 14 Zilhicce sene isnâ elf  el-mübârek.

Dersa‘âdetlerinde solaklar kethudâsı Hüseyin nâm kulları sekbânlar kethudâsı 
olmağın kethudâlığı mahlûl olup mezbûrun yerine yevmî dört akça ile sağda 
ser-oda olan Mustafa bin Mehmed mahall olup ve mezbûr Mustafa’nın yerine 
yevmî dört akça ile solda ser-oda olan Behram sağa ser-oda olup ve merkūm 
Behram’ın yerine yevmî dört akça ile emekdâr olan solaklardan Hacı Hüseyin 
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sola ser-oda olmağa münâsib olup ve yevmî bir buçuk akça ile solaklar mütefer-
rikası olan Yusuf  mezbûr Hüseyin’in yerine solak olmağa mahall olup ve yevmî 
bir buçuk akça ile sâbıkā solaklar müteferrikası iken emekdâr olmağın solaklar 
zümresine ilhâk olunan Mehmed Trabzon’un hayliden gedüğü mahlûl olup ve 
solakların müteferrikaya ihtiyâcları olmağın mezbûr Mehmed’in yerine Ali bin 
Bekir müteferrika olmağa mahall olduğun sekbânbaşı i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde vech-i meşrûh üzere sadaka vü fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 3 Zilhicce sene isnâ elf  el-mübârek.

Mahrûsa-i Mısır’dan doğan getürenlere bir kaftan ve iki bin akça verilügelmek 
âdet ü kānûn olmağın bu def‘a doğan getürene dahi olugeldüğü üzere verilmek 
içün Dîvân’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz eyledikde fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 3 Zilhicce sene isnâ elf  el-mübârek.

Yevmî iki akça ile Hâssa Âhûr kuyumcusu olan Yusuf  bin Abdullah fevt olup 
yerine hâssa kuyumculardan yevmî iki akçaya mutasarrıf  olan Hasan kulları 
mahall olmağın ulûfesiyle âhur kuyumcusu olmak ricâsına Mîrâhûr Ağa i‘lâm 
etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘â-
det-masîrlerine arz eyledikde sadaka vü fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 3 Zilhicce sene isnâ elf.

Hâssa sarrâc şâkirdlerinden yevmî bir akçaya mutasarrıf  olan Bekir bin Abdul-
lah fevt olup yerine Murad bin Abdullah mahall ü müstahıkk olduğun Mîrâhûr 
Ağa i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka vü fermân olunmağın kayd u 
terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 3 Zilhicce sene isnâ elf  el-mübârek.
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(s. 129) [s. 110]

Ali bin Reîs, fî yevm 1.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye mukāta‘âtına sene 997 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla nâzır olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Pürnazar Çavuş 
Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yetmiş sekiz akça mevâcibden bir 
akçasın deyni içün kendi mâlından beş bin akçasın edâ eyleyen Ali nâm kimes-
neye sadaka olunup yevmî bir akça ile sekbânlığı inâyet olunmak ricâsına sene 
isnâ elf  Zilhiccesi gurresinde pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
düşen mahlûlden verilmek fermân olunmağın mezbûr Ali’nin yevmî bir akça 
ile sekbânlığı mahalline kayd olunup ammâ mukābele cânibinden mahlûl vâki‘ 
olup yerine tevcîh olunmayınca ulûfesi verilüp mahalline kayd olunmaya deyü 
defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 16 Zilhicce sene isnâ elf  el-mübârek.

Hâlâ mahlûl bulunmamağın mahlûl vâki‘ olmayınca mukābele cânibinde ma-
halline kayd olunmaya

Şah Veli bin Mahmud, fî yevm 1.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye Nezâreti’ne sene 997 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla nâzır olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Pürnazar Dîvân-ı 
Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yetmiş sekiz akça mevâcibden bir akçasın 
deyni içün beş bin altı yüz akçasın edâ eyleyen Şah Veli nâm kimesneye sadaka 
olunup yevmî bir akça ile sekbân olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ 
elf  Zilhiccesinin üçünde pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda düşen 
mahlûlden verilmek fermân olunup lâkin mahlûl olmamağla mezbûr Şah Ve-
li’nin bir akça ile sekbânlığı ru’ûsa kayd olunup ammâ mukābele cânibinden 
sekbânândan mahlûl vâki‘ olup yerine tevcîh olunmadın mahalline kayd olun-
mayup sehven ulûfesi ihrâc olunmaya deyü defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire 
gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 6 Zilhicce sene isnâ elf  el-mübârek.

Hâlâ mahlûl bulunmamağın mahlûl vâki‘ oldukda mukābele cânibinde ma-
halline kayd oluna
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An-cemâ‘at-i bevvâbân

Mustafa, fî yevm 2.

Müteveffâ-şüd.

İşbu Bayram bin Halil nâm kimesne mahall-i himmet olmağın müteveffânın 
yerine yevmî iki akça ile kapıcı olmak bâbında hatt-ı sa‘âdetleri olduğuna paşa 
hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 22 şehr-i Zilhicce sene isnâ elf  el-mübârek.

Veli bin Mustafa, fî yevm 1.

An-mehterân-ı hayme-şüd, be-cây-ı Mehmed bin Yusuf  çavuş-şüd, bâ-tezki-
re-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Ze‘âmet-i Hüseyin Ağa mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan 
Sefer nâm kimesne Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan mevâcibden bir 
akçasını deyni içün kendi mâlından beş bin akçasın edâ eyleyen Veli nâm 
kimesneye sadaka olunup yevmî bir akça ile hayme mehteri olması bâbında 
inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Zilhiccesinin üçüncü günü pâye-i serîr-i a‘lâ-
larına arz olundukda sadaka vü fermân olunmağın cemâ‘at-i mehterândan 
çavuş olan Mehmed bin Yusuf  yerine tevcîh olunup mezbûrun yevmî bir akça 
ile mehterliği mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 15 Z sene-i m.

Südde-i sa‘âdetlerinde cebeciler kethudâsı olan Mehmed mukaddemâ Dîvân-ı 
Hümâyûn çavuşu olup kethudâlık mahlûl olmağın tâife-i mezbûrenin yevmî 
iki akça ile bölükbaşıları olan Ali bir akça ile kethudâ olup ve yevmî bir akça 
ile odabaşı olan Hasan bir akça terakkī ile bölükbaşı olup ve yevmî bir akça ile 
cebeci olan İbrahim ulûfesiyle odabaşı olmak ricâsına ağaları i‘lâm etmeğin 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîr-
lerine arz eyledikde vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 9 Muharrem sene selâse elf.
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Cemâ‘at-i atmacacıyândan yevmî üç akçaya mutasarrıf  olan Ali bin Seydi 
âsitâne-i sa‘âdetde şahinciler zümresine idhâl olunup hıdmeti mu‘attal kalup 
yerine emekdârlardan Mehmed bin Abdullah mahall olduğun ağaları i‘lâm 
etmeğin Dîvân’da telhîs [olunup] paşa hazretleri arz etdikde vazîfe-i mezbûre 
ile fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 9 Muharrem sene selâse elf.

Yevmî iki akça ile hâssa kuyumcu olan Hasan, âhur kuyumcusu olup yeri 
mahlûl olmağın yerine işbu Sefer bin Abdullah mahall olduğun kuyumcubaşı 
i‘lâm etmeğin telhîs olunup Dîvân-ı Hümâyûn’da paşa hazretleri arz eyledikde 
sadaka olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 9 Muharrem sene selâse elf.

(s. 130) [s. 111]

Ramazan bin Hacı Veli, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, bâ-şart-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye Nezâreti’ne tâbi‘ Nehr-i Balaran ve Or-
tas ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 
ber-vech-i iltizâm nâzır olan müteferrikalardan Hudâdâd kulları Dîvân-ı 
Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yirmi sekiz akça mevâcibden iki akçası karye-i 
Ortas âmilleri olan Hacı Veli’nin oğlu ve şerîki olan Ramazan’a sadaka olunup 
iki akça ile sekbân olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene selâse elf  Muhar-
reminin evâsıtında pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meş-
rûh üzere mahlûlden verilmek fermân olunmağın mezbûrun fermân olunduğu 
üzere düşen sekbân gedüğüne tevcîh olunup ol minvâl üzere mahalline kayd 
içün defterdâr efendi imzâsı ile mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 18 Muharrem sene selâse elf.

Mezbûr düşen sekbân gedüğüne tevcîh olunup ve kendüsi bi’l-fi‘il âmil olup 
sehven mevâcibi ihrâc olunmaya deyü işâret olunmuşdur.
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Mehmed bin Hacı Yusuf, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Ali bin Abdullah an-cemâ‘at-i sekbânân ki solak-şüd, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Azizlü hâslarına sene 998 Şa‘bânının yirmi do-
kuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri olan İvaz‘ın şerîki 
Armağan Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan dört akça mevâcibden bir 
akçasını deyni içün kendi mâlından beş bin beş yüz akçasın edâ eyleyen Meh-
med nâm kimesneye sadaka olunup düşen mahlûlden sekbân olmasın bâbında 
inâyet ricâ eylediği sene selâse elf  Muharreminin evâsıtında pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın 
cemâ‘at-i sekbânândan solak olan Ali bin Abdullah yerine tevcîh olunup mez-
bûrun yevmî bir akça ile sekbânlığı mahalline kayd içün defterdâr tarafından 
mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî evâsıt-ı Muharremü’l-harâm sene selâse elf.

Havâss-ı hümâyûnlarından Honaz mültezimi olan Bulamaç-oğlu Yusuf  içün 
müderris Abdullah ve karındaşı Lütfullah babamız Hacı Ferhad’ı nâ-hakk yere 
katl eyledi deyü da’vâ etmeğin emr-i şerîf  ve mübâşir verilüp varup mahallinde 
görüldükde üzerine şer‘le sâbit olup ve bunun emsâli dahi nice kabâhati olup 
hakkında arz ve siciller gelmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs [olunup] paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde zimmetine lâzım 
gelen mâl-ı mîrî tahsîl olundukdan sonra siyâset olunmak fermân olunmağın 
kayd olundu.
El-vâki‘ fî 23 Muharrem sene selâse elf.

Yevmî dört akça ile hâssa katırlar na‘lbandı olan Mehmed ihtiyârıyla ferâgat 
edüp yerine karındaşı Nebi mahall ü müstahıkk olduğun Mîrâhûr Ağa i‘lâm 
etmeğin vazîfe-i mezbûre ile inâyet olunmak ricâsına Dîvân’da telhîs olunup 
paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde fermân olunma-
ğın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 9 Muharrem sene selâse elf  mine’l-Hicreti’n-Nebeviyye.
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Mehmed bin Ca‘fer, fî yevm 5.

Çavuş-şüd, be-cây-ı Mustafa bin Günlen, an-çavuşân ki müteveffâ-şüd, bâ-tez-
kire-i rûznâmçeî.
El-vâki‘ fî 20 Ra sene 995.

Havâss-ı hümâyûnlarından Bozdoğan ve tevâbi‘i mukāta‘asın on altı akça 
mevâcibden yevmî beş akça ile kendüsi çavuş olmak üzere ve ba‘zı şurût u 
kuyûd ile Mustafa nâm kimesne ile sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan 
üç yıla 840.000 akçaya iltizâm eyledikleri sene 995 Rebî‘u’l-evvelinin yirminci 
günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olun-
mağın mezbûr Mehmed, çavuşândan fevt olan Mustafa bin Göbelen yerine 
çavuş olup yevmî beş akça ile çavuşluğu mahalline kayd olunmak içün defter-
dâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî evâil-i şehr-i Muharremü’l-harâm sene selâse elf.

Mezbûrun mîrîye olan alâkası kat‘ olunmayınca sehven ulûfesi ihrâc olunmaya 
deyü işâret olunmuşdur.

Mustafa bin Süleyman, fî yevm 3.

Sarrâc-şüd, be-cây-ı Mehmed an-sarrâcîn-i hâssa ki bevvâb-şüd, bâ-tezkire-i 
mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Arpaz ve Bâzârlu ve İhtisâb-ı Kestel mukāta‘ası-
na tâbi‘ Arpaz mukāta‘asına ber-vech-i iltizâm emînler olan Dede Nasuh ve 
Eynehan ve Mehmed’e ta‘yîn olunan otuz akça mevâcibden Arpaz’a ta‘yîn 
eyledikleri yedi akçadan mezbûr üç akçasıyla sarrâc olmak şartıyla Mahmud 
nâm kimesne ile Arpaz’ı sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla il-
tizâm eyledikleri sene 997 Ramazânı gurresinde pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Mustafa hâssa 
sarrâclardan kapıcı olan Mehmed’in yerine tevcîh olunup yevmî üç akça ile 
sarrâclığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî gurre-i Muharrem sene selâse elf  mine’l-Hicreti’n-Nebeviyyeti 
aleyhi efdalü’t-tahiyye.

Mezbûrun mevâcibi sene selâse elf  Muharremi gurresinden havâle oluna deyü 
işâret olunmuşdur.
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(s. 131) [s. 112]

An-cemâ‘at-i sarrâcîn-i hâssa

Kurd bin Abdullah, fî yevm 2.

Müteveffâ-şüd, be-cây-ı Osman bin Hacı İsa.

Hâssa sarrâclardan yevmî iki akçaya mutasarrıf  olan mezbûr Kurd bin Abdul-
lah vefât edüp yerine merkūm Osman bin Hacı İsa mahall olduğun Mîrâhûr 
Ağa i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde vech-i meşrûh üzere sadaka vü fermân 
olunmağın kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 23 Muharrem sene selâse elf  el-mübârek.

Hacı Ömer bin Hacı Memi, fî yevm 4.

Çavuş-şüd, be-cây-ı Hüseyin bin Solak an-cemâ‘at-i çavuşân ki müteveffâ-şüd, 
bâ-tezkire-i rûznâmçeî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Güne ve Dimyan mukāta‘asın yevmî dört akça ile 
çavuş olmak şartıyla sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup 
zimmetinde küllî bâkīsi olan Ahmed kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp zim-
metinde olan bekāyâsının edâsına kādir olmamağın meşrûtu olan dört akça 
ile çavuşluğun deyni içün kendi mâlından otuz bin akçasın edâ eyleyen Hacı 
Ömer nâm kimesneye sadaka olunup dört akça ile düşen mahlûlden çavuş 
olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene selâse ve elf  Muharreminin üçüncü 
günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olun-
mağın cemâ‘at-i çavuşândan fevt olan Hüseyin bin Solak yerine tevcîh olunup 
mezbûr Hacı Ömer’in yevmî dört akça ile çavuşluğu mahalline kayd olunmak 
içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr sene selâse ve elf  el-mübârek.

Hayme mehterlerinden yevmî iki akçaya mutasarrıf  olan Hasan bin Piri nice 
zamândan beri nâ-bedîd olup ve bir akçaya mutasarrıf  olan Ahmed bin Evhad 
vefât eyleyüp mezbûr Hasan’ın bir akçası yine hayme mehterlerinden çadırcı 
Pervane kullarına ve bir akçası Muharrem bin Mehmed’e emekdârlar olup 
küllî hıdmetleri sebkat etmeğin terakkī olup ve müteveffâ-i mezbûr Ahmed’in 
bir akçasıyla Ali şâkird olmak münâsib olduğun ağaları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
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Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
etdikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 7 Safer sene selâse elf.

Çakal bin Hasan nâm şakī Tarhaniyat’a tâbi‘ Göçek nâm karyeden Mustafa 
nâm kimesnenin katl kasdına evin basup nice erzâkın gāret eyleyüp ve Ra-
mazan nâm kimesnenin dahi evin basup küllî rızkın gāret ve hasâret edüp ve 
Süleyman nâm kimesnenin yarak ile ayağın çalup mecrûh edüp ve Yusuf  nâm 
kimesnenin katl kasdına âlât-ı harbile üzerine gelüp bi’l-cümle meclis-i şer‘a 
da‘vete varanlara yarak çıkarup ve ok atup ve kendüsi dahi vech-i meşrûh üzere 
fesâd u şenâ‘atin ikrâr edüp ve keyfiyet-i ahvâli karyesi halkından suâl olunduk-
da cemm-i gafîr müslimânlar mezkûrun yaramazlığına ve levendâtla yürüyüp 
ayağ üzere olup kuttâ‘-i tarîk idüğüne şehâdet eyleyüp izâlesi lâzım haramzâde 
olmağın, hakkında sûret-i sicilleriyle arz gelmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs 
olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde siyâset 
olunmak fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 7 Safer sene selâse elf.

Dersa‘âdetlerinde zümre-i ebnâ-i sipâhîyândan olup Balat kazâsında vefât 
eden Hacı Ahmed oğlu Hacı Mehmed nâm kullarının zâhirde vâris-i ma‘rûfu 
olmamağla vâkı‘ olan metrûkâtı cânib-i mîrîden çakırcıbaşı Arslan Ağa varup 
kabz edüp dâhil-i hazîne etmiş olup hâlâ Seydi bin Ahmed nâm kimesne gelüp 
ben asabe-i nesebiyye cihetinden vârisiyim, cümle rızkı bana intikāl eder deyü 
da‘vâ edüp lâkin ma‘rûfü’n-neseb vârisi olduğuna hâzır beyyinesi olmayup 
aczi olup ihsânları ricâsına ıslâh olmak üzere müteveffânın çiftliği dâhilinde 
olan evleri ve bağçesi ve bir mikdâr ormanı ve beş bin akça kıymetlü köşeklü 
devesi mezbûra verilüp ol dahi cümle hukūkdan ve verâset iddi‘âsından ferâgat 
edüp ıslâh olunup hüccet-i şer‘iyye verilüp eyle olsa müteveffânın sekiz akça 
ulûfesi olup üçü hazîneye kalup, beş akçasıyla mezbûrun yerine sipâhî olmak 
ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘â-
det-masîrlerine arz eyledikde sadaka vü fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 7 şehr-i Saferü’l-muzaffer sene selâse elf.
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(s. 132) [s. 113]

An-cemâ‘at-i sekbânân

Yusuf  bin Abdullah, fî yevm 2.
Be-cây-ı Durmuş bin Halil an-

tabbâhîn.

Hasan bin Mustafa, yevm 2.
Be-cây-ı Ali bin Mehmed an-

tabbâhîn.

Mustafa bin İbrahim, yevm 2.
Be-cây-ı Hasan bin Hüseyin tâbi‘-i 

Hoca Efendi.

Ali bin Mustafa, yevm 2.
Be-cây-ı Mustafa Bozköyî, an-

hayyâtîn.

Nasuh bin Bali, yevm 2.
Be-cây-ı Arslan Abdullah an-

tabbâhîn.

Şa‘ban bin Hamza, yevm 2.
Be-cây-ı Hızır Abdullah tâbi‘-i 

Mîrâhûr Ağa.

Hamza bin Piri, yevm 2.
Be-cây-ı İsmail an-tabbâhîn.

Bayezid bin Ahmed, yevm 2.
Be-cây-ı Ali Abdullah an-habbâzîn.

Şa‘ban bin Abdullah, fî yevm 2.
Be-cây-ı Mustafa Abdullah an-

helvacıyân.

Musa bin Hızır, fî yevm 2.
Be-cây-ı Halil helvaî.

Mehmed bin Gündoğmuş, fî yevm 2.
Be-cây-ı Yusuf  Musa an-sâyisân.

Hanîfî bin Süleyman, fî yevm 2.
Be-cây-ı Ya‘kub an-habbâzîn.

Bali bin Yusuf, fî yevm 2.
Be-cây-ı Mustafa Abdullah tâbi‘-i 

Mehmed Ağa, ser-bevvâb.

Nasuh bin Mirzâ, fî yevm 2.
Be-cây-ı Mehmed tâbi‘-i Arslan Ağa.

Hüseyin bin Çırak, yevm 2.
Be-cây-ı Murad Abdullah an-

habbâzîn.

Durmuş bin Yunus, yevm 1.
Be-cây-ı Hızır Abdullah tâbi‘-i 

Ca‘fer Ağa.

Şehsuvar bin Hüseyin, yevm 1.
Be-cây-ı Mehmed bin Nurullah 

tâbi‘-i ağa-i sipâhîyân.

Hacı Veli bin Turhan, fî yevm 1.
Be-cây-ı Abdi Ahmed tâbi‘-i ser-

çavuşân.

Ramazan Davud, yevm 1.
Be-cây-ı Hasan Abdullah tâbi‘-i Göz 

Ağa.

Yusuf  Turhan, yevm 1.
Be-cây-ı Hacı Ali Süleyman tâbi‘-i 

Ali Beğ-zâde el-merhûm.

Ali bin Hızır, yevm 1.
Be-cây-ı Musa tâbi‘-i Hazret-i Hoca 

Efendi

Fethullah Güllü yevm 1.
Be-cây-ı İbrahim tâbi‘-i Müfti 

Efendi.

Dindar Halil, yevm 1.
Be-cây-ı Halil Hızır tâbi‘-i ser-

sekbânân.

Bali bin Mustafa, yevm 1.
Be-cây-ı Dîvâne Bali.
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Ali bin Emrullah, fî yevm 1.
Be-cây-ı Hasan bin Seydi Ali tâbi‘-i 

kethudâ-i sekbân-ı sâbık.

Hanîfî bin Veli, yevm 1.
Be-cây-ı Mehmed Abdullah tâbi‘-i 

kâtib-i sekbânân.

İsa bin Ali, fî yevm 1.
Be-cây-ı Hüseyin.

Şa‘ban Sinan, fî yevm 1.
Be-cây-ı Nasuh tâbi‘-i Mahmud, 

ağa-i gurebâ.

Şükrullah Bayram, yevm 1.
Be-cây-ı Hüseyin Kara Hamza.

Ahmed bin Memi, fî yevm 1.
Be-cây-ı İsa, bâzârî.

Oruç bin Hamza, yevm 1.
Be-cây-ı Hızır bin Hamza an-

tabbâhîn.

Abdi bin Hacı, yevm 1.
Be-cây-ı Musa Abdullah.

Süleyman Seydi Ali, yevm 1.
Be-cây-ı Hüseyin merdüm-i Musa, 

ağa-i ser-kilârî.

Ali nâm, fî yevm 3.
Be-cây-ı Mehmed bin Mahmud, 

merdüm-i hoca-i Selim Hân.
Nasuh ve Şa‘ban’ın buçukları 

mezbûra terakkī olmuşdur.

Arab Beğendik, fî yevm 1.
Be-cây-ı Ali Abdullah şâkirdân-ı 

sâbık.

Ömer bin Kara İlyas, fî yevm 2.
Be-cây-ı İsmail bin Budak tâbi‘-i 

nişânî.

Yekûn

Neferen

36

Mezkûrlardan ba‘zısı müddet-i medîde hıdmetlerine gelmeyüp kendi hevâla-
rında olup ve ba‘zıları dahi icâzet almadan firâr edüp ve sa‘âdet ile yaylağa 
çıkıldıkda ve inildikde gelmeyüp defe‘ât ile vilâyet kadılarına âdemler gönde-
rilüp meclis-i şer‘de muhkem te’kîd ve tenbîh olunmuş iken bir vechile itâ‘at 
etmemişlerdir. Madâmki bunların dirlikleri kat‘ olup âhara tevcîh olunmaya, 
min-ba‘d tâife-i mezbûre zabta mecâl olmaz deyü ağaları olan kıdvetü’l-emâ-
cid Mahmud zîde mecduhû defter vermeğin ahvâlleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına 
arz olundukda vech-i meşrûh üzere dirlikleri âhara verilmek fermân olunma-
ğın mahalline kayd içün paşa hazretlerinden mühür[lü] defter gelmeğin kayd 
u terkīm olundu.

El-vâki‘ fî evâil-i şehr-i Muharremü’l-harâm li-sene selâse elf.
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Hâssa arabacılardan yevmî üç akçaya mutasarrıf  olan Ramazan bin Man-
sur hıdmetinde tekâsül üzere olup yerine işbu Ahmed bin Abdullah mahall ü 
müstahıkk olduğun Mîrâhûr Ağa i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs 
olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka 
ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 7 şehr-i Saferü’l-muzaffer sene selâse elf  el-mübârek.

(s. 133) [s. 114]

Yevmî iki akça ile hâssa arabacı olan Ali bin Abdullah dört beş yıldan beri 
hıdmetine gelmeyüp tekâsül üzere olup yerine arabacı şâkirdlerinden Hasan 
bin Mahmud mahall ü münâsib olduğun Mîrâhûr Ağa i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 7 Saferü’l-muzaffer sene selâse elf.

Hâssa arabacı şâkirdlerinden yevmî bir akçaya mutasarrıf  olan Pir Ali hıdme-
tinde tekâsül üzere olmağın yerine mülâzimlerden emekdâr olan Kurd mahall 
olduğun Mîrâhûr Ağa i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân 
olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 7 Safer sene selâse elf.

Hâssa arabacı şâkirdlerinden yevmî bir akçaya mutasarrıf  olan Durmuş hıd-
met etmeyüp tekâsül üzere olmağın yerine Bekir mahall ü müstahıkk olduğun 
Mîrâhûr Ağa i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri 
pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 7 şehr-i Saferü’l-muzaffer sene selâse elf.

Abdülmuhsin oğlu nâm harâmî ve kuttâ‘ü’t-tarîk ve şerîkin, işbu Ahmed nâm 
kimesne ele getürüp küllî yararlığı ve yoldaşlığı zuhûra gelüp himmet ve ihsân-
larına sezâvâr olmağın inâyetleri ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup 
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paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde yevmî beş akça ile silâhdâr 
olmak fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 7 Saferü’l-muzaffer sene selâse elf.

İbrahim bin Budak, fî yevm 1.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye nezâretine sene 997 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla nâzır olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Pürnazar Çavuş 
Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yetmiş sekiz akça mevâcibden bir 
akçasını deyni içün kendi mâlından altı bin akçasın edâ eyleyen İbrahim bin 
Budak nâm kimesneye sadaka olunup yevmî bir akça ile sekbân olmasın bâbın-
da inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Zilhiccesinin üçüncü günü pâye-i serîr-i 
a‘lâlarına arz olundukda mahlûlden verilmek fermân olmağın düşen sekbân 
gedüğüne kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gel-
meğin kayd olundu.

Tahrîren fî evâhir-i şehr-i Muharremü’l-harâm sene selâse elf.

Mezbûrun fermân olunduğu üzere düşen sekbân gedüğüne tevcîh olunup 
yerine kayd oluna.

Karaman bin Piri, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Ali bin Veli an-cemâ‘at-i sekbânân ki ferâgat-kerd, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.

Yardım bin Ali, fî yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Mustafa bin Memi an-cemâ‘at-i sekbânân ferâgat-kerd, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından nefs-i Demürci ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan 
İbrahim Çavuş kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan on iki akça 
mevâcibden dört akçasını deyni içün kendi mâllarından yirmi bir bin akça-
sın edâ eyleyen Karaman ve Yardım nâm kimesnelere sadaka ve yevmî ikişer 
akça ile sekbân olmaları bâbında inâyet ricâ eylediği sene selâse elf  Saferinin 
yedinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda düşen mahlûlden fermân 
olunmağın cemâ‘at-i sekbânândan ferâgat eyleyen Ali yerine mezbûr Kara-
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man ve Mustafa yerine merkūm Yardım tevcîh olunup yevmî ikişer akça ile 
sekbânlıkları mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî evâhir-i Safer sene selâse elf.

Mehmed bin Veli, fî yevm 2.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Ze‘âmet-i Hüseyin Ağa mukāta‘asına tâbi‘ Uzun 
Ali nâm karyeyi sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn-i mül-
tezim olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Rıdvan Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp 
sipâhî oğlanlığı ile meşrûtu olan dört akça mevâcibden iki akçasını deyni içün 
kendi mâlından on bin akçasın edâ eyleyen Mehmed nâm kimesneye sadaka 
olunmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene selâse elf  Muharreminin evâsıtında 
pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda düşen mahlûlden fermân olunup bu 
vech üzere mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 18 Muharremü’l-harâm sene selâse elfin mine’l-Hicreti’n-Nebeviyye.

Düşen mahlûlden fermân olunmuşdur.

(s. 134) [s. 115]

Abdülkerim bin Lutfî sa‘âdetlü pâdişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin medrese-i 
şerîfeleri müderrisi olan mevlânâ zîde fezâilühü dâ‘îlerinin âdemlerinden olup 
kapucu olmak bâbında istid‘â-yı inâyet etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs 
olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde mahlûlden kapucu 
olmak fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 28 Safer sene selâse elf.

Hastalar babası vefât eyleyüp yeri mahlûl olup yerine mukaddemâ yevmî beş 
akça ile arslancıbaşı olan Şeyh Kasım mahall ü münâsib görülmeğin Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz ey-
ledikde ulûfesiyle hastalar babası olmak fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 28 Safer sene selâse elf  el-mübârek.
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Hâssa kalaycı şâkirdlerinden yevmî bir akçaya mutasarrıf  olan Mehmed fevt 
olup yerine İlyas mahall olduğu i‘lâm olunmağın Dîvân’da telhîs olunup paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın 
kayd olundu.

El-vâki‘ fî 28 Safer sene selâse elf.

Yayla sâkinlerinden Dîvâne Ali nâm haramzâde salb olunan Abdülmuhsin 
Oğlu nâm kuttâ‘ü’t-tarîkin şerîki olduğun ikrâr edüp ahvâli pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda küreğe konulmak fermân olunduğuna paşa 
hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olunup İskenderiye beği Meh-
med zîde izzihûye hitâben emir yazıldı.

El-vâki‘ fî 28 Saferü’l-muzaffer sene selâse elf  el-mübârek.

Pirkulu bin Mehmed nâm haramzâde Menemen yolunda bezcilerden Hacı 
Mustafa ve Can Beşe oğlu Hacı Mehmed nâm kimesnelerin Mehmed nâm 
oğlanı ve dahi ba‘zı refîkleriyle yollarına inüp küllî esbâb ve erzâkın gāret edüp 
mezkûrlar ahz olunup meclis-i şer‘de suâl olundukda mezbûr Pirkulu vech-i 
mezkûr üzere yollarına inüp esbâbların gāret edüp hisseleşdiklerin ikrâr edüp si-
cill olunmağın mezbûr Pirkulu siyâset olunup ve refîki mezbûr Mehmed Oğlan 
gemiye gönderilmesi içün Dîvân’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
a‘lâlarına arz eyledikde vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın kayd olundu.

Midillü beğine emir yazıldı.

El-vâki‘ fî 21 Rebî‘u’l-evvel sene selâse elf.

Tarhaniyat’da evlâd-ı Arabdan Mehmed bin İbrahim nâm şakī Kulfal nâm ki-
mesnenin cebinden kîse ile akçasın uğurlayup aynî ile elinde bulunup ve çarşu 
içinde yankesicilik edüp üzerine sâbit olup hakkında sûret-i sicill gelmeğin ah-
vâli Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup pâye-i serîr-i a‘lâlarına paşa hazretleri 
arz eyledikde küreğe konulmak fermân olunmağın sâbıkā Midillü beği olup 
hâliyâ İskenderiye beği olan Mehmed Beğ’e emr-i şerîf  yazıldı.

El-vâki‘ fî 28 Safer sene selâse elf  el-mübârek.
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Manisa kazâsına tâbi‘ Gümücelü nâm karyede sâkin südde-i sa‘âdetleri kulla-
rından Manend bin Musa nâm kimesne Mehmed nâm kimesnenin Âfitâb nâm 
câriyesin sirka edüp ve ba‘zı müslimânların dahi kulların ayardup keyfiyet-i 
ahvâli karyesi halkından teftîş olundukda cemm-i gafîr müslimânlar yaramaz-
lığına ve hırsuzluğuna şehâdet edüp hakkında nice kıt‘a siciller gelmeğin ahvâli 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîr-
lerine arz eyledikde küreğe gönderilmek fermân olunmağın İskenderiye beği 
Mehmed Beğ’e emr yazıldı.

El-vâki‘ fî 28 Safer sene selâse elf.

Ve karye-i mezbûrede sâkin merhûm Manend’in babası mezkûr Musa dahi 
Karaca bin Hacı nâm kimesnenin bir Arab kulun ayardup ve haramzâde ve 
hırsuz yatağı olup keyfiyet-i ahvâli karyesi halkından teftîş olundukda yara-
mazlığına ve hırsuz yatağı idüğüne müslimânlar şehâdet edüp hakkında siciller 
gelmeğin ahvâli Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i 
serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde kal‘ada habs olunmak fermân olun-
mağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 28 Safer sene selâse elf  el-mübârek.

Sekbânlardan yevmî iki buçuk akçaya mutasarrıf  olan Hüseyin fevt olup 
ulûfesi mahlûl olmağın Hoca Efendi dâ‘îleri tevâbi‘inden yine sekbânlardan 
yevmî bir akçaya mutasarrıf  olan Musa emekdâr mahall-i himmet olmağın 
müteveffânın mahlûl olan bir akçası mezbûr Musa‘ya terakkī olup behremend 
olmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 28 Safer sene selâse elf  el-mübârek.

(s. 135) [s. 116]

Dersa‘âdetlerinde İç Âhûr’da hâssa atlar mehterleri şâkirdlerinden yevmî 
beş akçaya mutasarrıf  olan Piri Halîfe ve yevmî dört akçaya mutasarrıf  olan 
Gündoğmuş cilâvdâr ve dört akçaya mutasarrıf  olan Abdurrahman cilâvdâr-ı 
küçük âsitâne-i sa‘âdetden gelen kullarından olup eski emekdâr mahall-i him-
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met oldukların Mîrâhûr Ağa i‘lâm edüp kānûnları üzere terakkī ile bölüğe çık-
maları lâzım ve lâbüdd olmağın zümre-i ebnâ-i sipâhîyândan yevmî altı akçaya 
mutasarrıf  olup nâ-bedîd olan Hacı Tahir’in yerine mezbûr Piri Halîfe yedi 
akça ile sipâhî olup ve zümre-i merkūmeden dokuz akçaya mutasarrıf  olup 
nâ-bedîd olan Ahmed nâm-ı diğer yerine mezbûr cilâvdâr Gündoğmuş yevmî 
beş akça ile sipâhî olup ve zümre-i merkūmeden dört akçaya mutasarrıf  olup 
nâ-bedîd olan Yusuf  sekbân yerine mezbûr Cilâvdâr Abdurrahman kullarına 
iki akça terakkī olup yevmî altı akça ile sipâhî olup ve yevmî dört akça ile tavile-
ci olan Mehmed dahi bir akça terakkī ile mezbûr Piri’nin yerine halîfe olup ve 
altı yanında yevmî ikişer akça ile şâkird olan Ahmed bin Kulfal ve Murad bin 
Ramazan ve Halil bin Mustafa dahi kānûnları üzere dörder akça ile tavileci ol-
mak münâsib olmağın tevcîh olunup Dîvân-ı Hümâyûn’da ba‘de’t-telhîs pâye-i 
serîr-i a‘lâlarına paşa hazretleri arz eyledikde vech-i meşrûh üzere sadaka ve 
fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 28 Safer sene selâse elf  el-mübârek.

İç Âhûr şâkirdlerinden sipâhlığa fermân olunan Gündoğmuş kulları sarrâclık 
hıdmetinde mâhir olup istihdâma kābil olduğu ecilden mutasarrıf  olduğu 
ulûfesiyle hâssa sarrâcîne dâhil olup ve hâssa sarrâclardan yevmî beş akçaya 
mutasasrrıf  olan Mustafa bin Abdullah sipâhîyân zümresine mutasarrıf  oldu-
ğu vazîfesiyle idhâl olunmak münhasib olduğun Mîrâhûr Ağa i’lâm etmeğin 
Dîvân’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 21 Rebî‘u’l-evvel sene selâse ve elf  el-mübârek.

Mustafa bin Hacı İbrahim, yevm 5.

An-zümre-i müteferrika.

Terakkī-şüd, bâ-şart-ı hod an-mukāta‘a-i hâshâ-i Turudlu.

Havâss-ı hümâyûnlarından Turudlu ve tevâbi‘i mukāta‘asın yevmî yirmi 
üç akça mevâcib dilediğine ba‘zı şurût u kuyûd ile verilmek üzere sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 1.420.000 akçaya dersa‘âdetleri müte-
ferrikalarından Mustafa kulları iltizâm eylediği sene 999 Cumâde’l-âhiresinin 
sekizinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere 
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fermân olunmuş idi. Hâlen mezbûr Mustafa kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp 
meşrûtu olan yirmi üç akça mevâcibden on sekiz akçası şurût-ı sâbıkā üzere 
ba‘zı kimesnelere tevcîh olunup bâkī kalan beş akça mevâcib kendinün kadîmî 
müteferrikalık mevâcibine ilhâk olunup yerine kayd olunmak bâbında inâyet 
ricâ eyledikde vech-i mezkûr üzere yerine kayd olunmasına fermânları sudûr 
etmeğin zikr olan beş akça mevâcib kendinün kadîmî müteferrikalık ulûfesine 
ilhâk olunup mahalline kayd olunmak içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire 
gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 4 Rebî‘u’l-evvel sene selâse elf.

Mezbûrun müstahıkk olduğu mevâcib deynine mahsûb olmuşdur deyü işâret 
olunmuşdur.

Dersa‘âdetlerinde cemâ‘at-i gurebâdan Osman bin Abdullah nâm kulları Mus-
tafa Paşa merhûmun âdemlerinden olup oğulları Kurd Beğ mektûb gönderüp 
sipâhî oğlanları zümresine ilhâk olunmak ricâ etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da 
telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde 
ulûfesiyle sipâhî olmak fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 21 Rebî‘u’l-evvel sene selâse ve elf.

Hâssa hayyâtlar hallâcı olup yevmî üç akçaya mutasarrıf  olan Veli bin Abdullah 
vefât eyleyüp yerine Hamza bin Akça mahall olduğun derzibaşı i‘lâm etmeğin 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 21 Rebî‘u’l-evvel sene selâse ve elf  el-mübârek.

(s. 136) [s. 117]

Turgud bin Mehmed, fî yevm 2.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye nezâretine sene 997 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla ber-vech-i iltizâm nâzır olup zimmetinde küllî bâkīsi olan 
Pürnazar Çavuş Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yetmiş sekiz akça 
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mevâcibden iki akçasını deyni içün kendi mâlından yedi bin akçasın edâ eyle-
yen Turgud bin Mehmed nâm kimesneye sadaka olunup düşen mahlûlden iki 
akça ile sekbân olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Zilhiccesinin 
üçüncü günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere düşen 
mahlûlden fermân olunmağın mahlûlden tevcîh olunmak üzere mahalline 
kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd 
olundu.

Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.

Hacı Piri bin İbrahim, fî yevm 5.

Çavuş-şüd.

Be-cây-ı Ali bin Mustafa Ağa an-çavuşân ki müteveffâ-şüd, bâ-tezkire-i rûz-
nâmeyi.

Havâss-ı hümâyûnlarından Burunâbâd mukāta‘asına yevmî on altı akça ile bir 
müteferrika iki çavuşluk ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 997 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri olan Mehmed ve 
Mustafa Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtları olan on altı akça mevâcibden beş 
akçası ile bir çavuşluğu deynleri içün yirmi sekiz bin akçasın edâ eyleyen Hacı 
Piri nâm kimesneye sadaka olunup beş akçası ile çavuş olması bâbında inâyet 
ricâ eylediği sene selâse elf  Rebî‘u’l-evvelinin yirmi birinci günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda fermân olunmağın cemâ‘at-i çavuşândan 
fevt olan Ali bin Mustafa yerine tevcîh olunup mahalline kayd olunmak içün 
defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî evâhir-i Rebî‘u’l-evvel sene selâse ve elf  el-mübârek.

Abdülkerim [ ] nâm kimesneler mahall-i himmet olmağın dirlik olmak ri-
câsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘â-
det-masîrlerine arz eyledikde mahlûl hayme mehterleri gediklerinden verilmek 
fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.

El-vâki‘ fî 21 Rebî‘u’l-evvel sene selâse ve elf.
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İbrahim bin Nebi, fî yevm 1.

Mehterân-ı hayme-şüd.

Be-cây-ı Hamza bin Carullah an-cemâ‘at-i mehterân-ı hayme ki mütevef-
fâ-şüd, bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Azizlü mukāta‘asına yevmî on akça mevâcib ile sene 
998 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkī-
leri olan Armağan’ın şerîki Ivaz kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp kendüye meşrût 
olan beş akça mevâcibden bir akçasın deyni içün altı bin akçasın edâ eyleyen İbra-
him nâm kimesneye sadaka olunup düşen mahlûlden bir akça ile hayme mehter-
lerine ilhâk olunmak bâbında inâyet ricâ eylediği sene selâse elf  Rebî‘u’l-evvelinin 
yirmi birinci gününde pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda fermân 
olunmağın cemâ‘at-i mehterândan fevt olan Hamza’nın Carullah yerine tevcîh 
olunup mezbûr İbrahim’in yevmî bir akça ile mehterliği mahalline kayd olunmak 
içün defterdâr efendi imzâsı ile mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 22 Rebî‘u’l-evvel sene selâse ve elf  el-mübârek.

Sart kazâsına Karasibeğli nâm karyeden Ahmed bin Hamza nâm şakī ol cânib-
de dergâh-ı âlî çavuşlarından Mustafa Çavuş’un ba‘zı refîkleriyle evin açup es-
bâbın sirka eylediğine meclis-i şer‘de ikrâr edüp sicill olunup ve Birgi kazâsından 
Ömer bin Hasan nâm haramzâde muttasıl fısk u fücûr edüp ba‘zı müslimânların 
koyunların sirka edüp ve ba‘zısının avret ve oğlanlarına dolaşup ve subaşının 
habsin basup ba‘zı haramzâde habsden ıtlâk edüp yaramazlığına müslimânlar 
şehâdet edüp haklarında arz ve siciller gelüp pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
olundukda hatt-ı hümâyûnlarıyla küreğe fermân olunduklarına paşa hazretle-
rinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olunup Midillü beğine emr-i şerîf  yazıldı.
El-vâki‘ fî 23 şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene selâse ve elf  el-mübârek.

(s. 137) [s. 118]

Yevmî üç akça ile ütücü olan Perviz vefât edüp yerine Abdi bin Mehmed 
mahall olduğun derzibaşı kulları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs 
olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz eyledikde sadaka ve fermân 
olunmağın kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 12 Rebî‘u’l-âhir sene selâse elf.
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Hâssa hayyâtlardan Ali bin Abdullah kapucu olup yeri mahlûl olmağın sâbıkā 
yevmî dört akça ile hâssa derzilerden olup hayme mehterlerine ilhâk olunan 
Mustafa bin Haydar mahall olduğun derzibaşı kulları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 12 Rebî‘u’l-âhir sene selâse ve elf.

Yevmî bir akça ile hâssa kuyumcu şâkirdi olan Hızır bin Hüseyin fevt olup 
yerine Mehmed bin Abdullah mahall olduğun kuyumcubaşı i‘lâm etmeğin 
Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
eyledikde sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 12 Rebî‘u’l-âhir sene selâse ve elf.

Süleyman bin Hacı Habib, fî yevm 1.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Niyâbet-i Nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asına 
sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde 
küllî bâkīleri olan Nasuh’un şerîki Bozacı Yusuf  Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp 
meşrûtları olan mevâcibden kendüye ta‘yîn olunan sekiz akçanın bir akçasın 
deyni içün kendi mâlından altı bin akçasın edâ eyleyen Süleyman nâm kimesne-
ye sadaka olunup düşen mahlûlden sekbân olması bâbında inâyet ricâ eylediği 
sene selâse elf  Rebî‘u’l-âhirinin on ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mahlûlden tevcîh olun-
mak üzere bir akça ile sekbânlığı kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla 
mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr.

Mehmed bin Yusuf, fî yevm 2, terakkī 4.

Çavuş-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Gelenbaba ve Bâc-ı Bâzâr-ı Yengi mukāta‘asının 
tahvîl-i cedîdin hayme mehterlerinden Mehmed bin Yusuf  nâm kulları sene-i 
elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 380.000 akçaya iltizâm edüp şol 
şartla ki fermân olunan altı akçanın dört akçası mezbûr Mehmed’in kadîmî 
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mehterlik mevâcibine ilhâk olunup hâlen çavuş olmak üzere iltizâm eylediği 
sene isnâ elf  Cumâde’l-âhirinin ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Mehmed’in 
iltizâmı mukābelesinde kadîmî mevâcibine ilhâk olunan dört akça terakkī ile 
çavuşluğu mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî evâhir-i şehr-i Rebî‘u’l-evvel sene selâse ve elf  el-mübârek.

Ahmed bin Karlı, fî yevm 1.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri 
olan Nasuh’un şerîki Bozacı Yusuf  Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtları olan 
mevâcibden kendüye ta‘yîn olunan sekiz akçanın bir akçasın deyni içün kendi 
mâlından edâ eyleyen Ahmed nâm kimesneye sadaka olunup düşen mahlûlden 
sekbân olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene selâse elf  Rebî‘u’l-âhirinin on 
ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh 
üzere mahlûlden fermân olunmağın düşen mahlûle tevcîh olunmak üzere 
merkūm Ahmed’in bir akça ile sekbânlığı mahalline kayd olunmak içün def-
terdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 12 Rebî‘u’l-evvel sene selâse ve elf  el-mübârek.

Kurd bin Pürcivân, fî yevm 2.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Seferihisar ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri 
olan Ahmed ve Mehmed ve Nimetullah Dîvân’a gelüp meşrûtları olan on altı 
akça mevâcibden iki akçasın deyni içün kendi mâlından on bir bin akçasın edâ 
eyleyen Kurd nâm kimesneye tevcîh olunup sekbânlık sadaka olunmak bâbın-
da inâyet ricâ eylediği sene selâse elf  Rebî‘u’l-âhirinin on ikinci günü pâye-i 
serîr-i a‘lâlarına arz olundukda mahlûlden fermân olunmağın mahalline kayd 
içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 14 Rebî‘u’l-âhir sene selâse elf.
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(s. 138) [s. 119]

Kazâ-i Yenişehir’den Kalender ve Çine kazâsından Mehmed nâm şakīler 
Mustafa nâm ehl-i fesâdın refîkleri olup emr-i şerîfle südde-i sa‘âdetleri çaşni-
gîrlerinden Mehmed varup meclis-i şer‘-i şerîfe [da‘vet] eyledikde emre ve şer‘a 
itâ‘at etmeyüp cenk ü cidâl ve kıtâle şür[û]‘ edüp mezbûr çaşnigîr yoldaşların 
mecrûh edüp ve vilâyet kadılarından ehl-i fesâd ve kuttâ‘-i tarîkdir deyü hakla-
rında arzlar gelüp ve Gördük kazâsından Süleyman nâm şakī dahi Kara Deli 
nâm ehl-i fesâdın şerîki ve yatağı olup elinde esbâb bulunduğuna sicill gelüp 
ve Mustafa nâm kimesne dahi Hüseyin nâm müslimânı katl edüp sicill olunup 
ahvâlleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda küreğe fermân olunduklarına 
hatt-ı sa‘âdetleri sâdır olduğuna paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin 
Midillü beğine emir yazıldı.
El-vâki‘ fî 15 Rebî‘u’l-âhir sene selâse elf  el-mübârek.

İdris bin Ramazan, fî yevm 1.

Cebeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye mukāta‘âtına sene-i elf  Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla ber-vech-i iltizâm nâzır olan Budak ve Lutfi’nin tahvîli için-
de nezâret-i mezbûreye tâbi‘ Niyâbet ve İhtisâb-ı İhzâriyye ve Nehr-i Balaran 
ve tevâbi‘i mukāta‘asın nâzırlara ta‘yîn olunan yetmiş sekiz akça mevâcibden 
yirmi sekiz akça mevâcib ve ba‘zı şurût u kuyûd ile dersa‘âdetleri kullarından 
Hacı Hudâdâd Çavuş kulları iltizâm eylediğinde meşrûtu olan mevâcibden bir 
akçası ile İdris nâm kimesne hâlen cebeci olması bâbında inâyet ricâ eylediği 
sene isnâ elf  Ramazânının gurresinden pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda 
vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr İdris’in yevmî bir akça ile 
cebeciliği mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî evâhir-i Rebî‘u’l-âhir sene selâse elf.

Mezbûrun mevâcibi gurre-i Rebî‘u’l-âhir eden verile deyü işâret olunmuşdur.

Kurd Mehmed bin Mustafa, fî yevm 2.

Sarrâc-ı hâssa-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Enhâr-ı Selman ve Uşak-pınarı mukāta‘ası müte-
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ferrikalardan Mahmud ve Edhem Çavuş kulları yevmî yirmi akça mevâcib ve 
ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 998 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltîzâm 
eylediklerinde meşrûtları olan yirmi akçadan iki akçasıyla mezbûr Kurd Meh-
med hâssa sarrâc olmak üzere iltizâm eylemeğin sene 999 Zilhiccesinin ikinci 
günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere 
fermân olunmağın mezbûr Kurd Mehmed’in iki akça ile sarrâclığı mahalline 
kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd 
olundu.
Tahrîren fî 14 Rebî‘u’l-âhir sene selâse elf.

Târîh-i tezkireden ulûfesi havâle oluna, mukaddemi ümenânın deynine mah-
sûb olmuşdur deyü işâret olunmuşdur.

Perviz bin Abdullah, fî yevm 6.

Çavuş-şüd, bâ-mevâcib-i kadîme, be-cây-ı Seyfullah an-cemâ‘at-i çavuşân ki 
müteveffâ-şüd, bâ-tezkire-i rûznâmçeî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Seferihisar ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīleri 
olan Ahmed ve Mehmed Nimetullah Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtları 
olan iki çavuşlukdan birisin cemâ‘at-i ulûfeciyândan Perviz nâm kullarına sa-
daka olunup kadîmî ulûfesiyle düşen mahlûlden çavuş olması bâbında inâyet 
ricâ eyledikleri sene selâse elf  Rebî‘u’l-âhirinin on ikinci günü pâye-i serîr-i 
a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın cemâ‘at-i 
çavuşândan fevt olan Seyfî yerine tevcîh olunup mezbûr Perviz’in kadîmî 
ulûfesiyle çavuşluğu mahalline kayd olunmak içün defterdâr imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 13 Rebî‘u’l-âhir sene selâse elf  el-mübârek.

Yevmî dört akça ile mücellidbaşı olan Mehmed bin Bostan fevt olup yerine İsa 
bin Yusuf  mahall olmağın Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde vazîfe-i mezbûre ile sadaka ve 
fermân olunmağın kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 9 şehr-i Cumâde’l-ûlâ sene selâse elf.
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(s. 139) [s. 120]

Bekir bin Hacı Mustafa, fî yevm 4.

Çavuş-şüd, be-cây-ı Muharrem bin Sinan an-cemâ‘at-i çavuşân ki mütevef-
fâ-şüd, bâ-tezkire-i rûznâmçeî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lutfî Paşa ve tevâbi‘i mukāta‘asın yevmî on üç 
akça mevâcib ile Hacı Mustafa ve Bekir ve Mehmed nâm mültezimler sene 
997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla dört yüz seksen bin akçaya iltizâm 
eylediklerinde on üç akça mevâcibden merkūm Bekir dört akça ile çavuş olmak 
üzere iltizâm eyledikleri sene 999 Rebî‘u’l-evvelinin selhinden pâye-i serîr-i 
a‘lâlarına arz olundukda fermân olunmağın mezbûr Bekir cemâ‘at-i çavuşân-
dan fevt olan Muharrem bin Sinan yerine tevcîh olunup yevmî dört akça ile 
çavuşluğu mahalline kayd olunmak içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire 
gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 20 Rebî‘u’l-âhir sene selâse elf.

Mehmed bin Hacı İbrahim, fî yevm 5.

Sipâhî-şüd, be-cây-ı Yusuf  nâm nâ-bedîd-şüd bâ-tezkire-i mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Ze‘âmet-i Lütfî Paşa ve tevâbi‘i mukāta‘asın yevmî 
on üç akça mevâcib ile Hacı Mustafa ve Bekir ve Mehmed nâm mültezimler 
sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla dört yüz seksen bin akçaya il-
tizâm eylediklerinde on üç akça mevâcibden mezbûr Mehmed yevmî beş akça 
ile sipâhî oğlanı olmak üzere iltizâm eyledikleri sene 999 Rebî‘u’l-evvelinin 
selhinde pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda fermân olunmağın 
ebnâ-i sipâhîyândan nâ-bedîd olan Yusuf  nâm yerine tevcîh olunup mezbûr 
Mehmed’in yevmî beş akça ile sipâhlığı mahalline kayd olunmak içün defter-
dâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî evâhir-i Rebî‘u’l-âhir sene selâse elf.

Ahmed bin Bektaş, terakkī 1, bâ-mevâcib-i kadîm.

Havâss-ı hümâyûnlarından Kula ve tevâbi‘i mukāta‘asın Cihan ve Mehmed 
nâm emînler yevmî on üç akça mevâcibden bir akçasını ebnâ-i sipâhîyândan 
Ahmed nâm kullarının ulûfesine terakkī olmak üzere ve ba‘zı şurût u kuyûd ile 
sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm eylediklerinde sene 998 
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Muharreminin üçüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Ahmed’in bir akça terakkīsı 
mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gel-
meğin kayd olundu.
Tahrîren fî gurre-i Ra sene selâse elf.

Mezbûrun mevâcibine terakkī tezkire târîhinden ilhâk oluna deyü işâret olun-
muşdur, fî gurre-i Rebî‘u’l-ûlâ sene selâse elf.

Mustafa bin Abdullah, fî yevm 2.

Bevvâb-şüd, be-cây-ı Mustafa nam, an-bevvâbîn ki, nâ-bedîd-şüd, ba-tezkire-i 
mukābeleî

Havâss-ı hümâyûnlarından cezîre-i Midillü’de vâkı‘ Memleha-i Atîk ve Cedîd 
ve tevâbi‘i mukāta‘asın dergâh-ı âlî silâhdârlarından Ali kulları yevmî yirmi 
altı akça mevâcib ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 998 Şevvâli’nin dördünde 
vâkı‘ Ulyus’un yirmi altısında iltizâm eylediğinde meşrûtu olan mevâcibden iki 
akçasıyla Mustafa bin Abdullah hâlen kapucu olmak üzere inâyet ricâ eylediği 
sene isnâ elf  Recebinin on dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın düşen kapucu gedüğüne 
tevcîh olunmak üzere cemâ‘at-i bevvâbândan nâ-bedîd olan Mustafa yerine 
tevcîh olunup mezbûr Mustafa’nın yevmî iki akça ile kapuculuğu mahalline 
kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd u 
terkīm olundu.
Tahrîren fî gurre-i C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf  el-mübârek.

Mevâcib-i mezbûr gurre-i Cumâde’l-ûlâdan berüsü verile, yukarusu emîn 
deynine mahsûb olmuşdur.

Güzelhisar kazâsından başları gelen Uzun Kerim ve Araboğlu nâm eşkıyâ ile 
ahz olunan Bilal nâm Arab ehl-i fesâd olduğuna Güzelhisar kadısından sûret-i 
sicill gelüp ve Honaz kazâsından Mehmed nâm haramzâde şahinciler kethudâsı 
olan Seyfi’yi Akpınar nâm mevzi‘de refîkleriyle katl eylediğin ikrâr edüp ve Gü-
zelcehisar kazâsından Araboğlu Mehmed nâm kimesne dahi kazâ-i mezbûrda 
Temâşâlık nâm mahalde dört nefer kalaycıları yedi nefer yoldaşlarıyla katl eyle-
diklerine ikrârı sicill olunup ve Ortakçı kazâsından Osman nâm kimesne ba‘zı 
kimesnelerin evlerin basup fesâddan hâlî olmaduğuna Ca‘fer Ağa kulları yediyle 
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siciller gelmeğin Dîvân’da telhîs olunup pâye-i serîr-i a‘lâlarına paşa hazretleri 
arz eyledikde küreğe fermân olunmağın Midillü beğine hüküm yazıldı.

El-vâki‘ fî 9 Cumâde’l-ûlâ sene selâse elf.

(s. 140) [s. 121]

Yevmî bir buçuk akça ile solaklar müteferrikası iken solak olan Yusuf ’un ulûfesi 
kalîl olup cemâ‘at-i sekbânândan yevmî iki buçuk akçaya mutasarrıf  olan Him-
met fevt olmağın mezbûrun mahlûlünden bir buçuk akça terakkī olup vazîfesi 
üç akça olmak üzere inâyetleri ricâsına sekbânbaşı kulları i‘lâm etmeğin Dîvân-ı 
Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz 
eyledikde vech-i meşrûh üzere sadaka ve fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 9 şehr-i Cumâde’l-ûlâ sene selâse ve elf.

Zümre-i gurebâdan yevmî beş akçaya mutasarrıf  olan Mehmed bin Ali der-
zibaşı kullarının oğlu olup bu ana gelince istikāmet üzere hıdmet etmiş lâyık-ı 
himmet kulları olup mezbûr oğlanın ulûfesine terakkī olup çaşnigîr olmak ricâ-
sına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa hazretleri pâye-i serîr-i a‘lâlarına 
arz eyledikde yevmî on akça ile çaşnigîr olmak fermân olunmağın kayd olundu.

El-vâki‘ fî 9 şehr-i Cumâde’l-ûlâ sene selâse ve elf.

Ruşen bin Süleyman, fî yevm 1.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye mukāta‘asına sene 997 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundun üç yıla ber-vech-i iltizâm nâzır olan Pürnazar kulları Dîvân-ı 
Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yetmiş sekiz akça mevâcibden bir akçasın 
deyni içün kendi mâlından beş bin akçasın edâ eyleyen Ruşen nâm âdemisine 
sadaka olunup düşen mahlûlden yevmî bir akça ile sekbân olması bâbında 
inâyet ricâ eylediği sene selâse elf  Cumâde’l-ûlânın onuncu günü pâye-i serîr-i 
a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın merkūm Ru-
şen düşen mahlûlden tevcîh olunmak üzere bir akça ile sekbânlığı mahalline 
kayd olunmak içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 15 C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf  el-mübârek.
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Mezbûrun nâzıra alâkası olup deynin edâ eylediğine mukāta‘a cânibinden 
tezkire varmadan sehven ulûfesi ihrâc olunmaya.

Hüseyin bin Hacı Veli, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Koca Mehmed bin İlyas an-sekbânân ki âmil-i pâre-i İh-
tisâb, ez-sekbânlık-ı mezbûr ref‘-şüd, ez-an sebeb ki iltizâm-ı hod ziyâde-bud, 
bâ-tezkire-i mukābeleî.

[eksik] bin İlyas, fî yevm 1.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Arslan bin Yunus an-sekbânân ki âmil-i Sultânhisar, 
tâbi‘-i İhtisâb-ı Kestel, ez-sekbânlık-ı mezbûr ref‘-şüd, ez-an sebeb ki iltizâm-ı 
hod ziyâde-bude.

Yekûn

Neferen 2, yevm 2.

Şol şartla ki, iltizâmlarına cevâb verilenceye değin mevâcibleri ihrâc olun-
mayup emîninin deynine mahsûb ola ve tahvîlleri içinde mukāta‘alar âhara 
verilürse dirlikleri üzerlerinden kalka deyü buyurulmuşdur.

El-vâki‘ fî gurre-i C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf.

Havâss-ı hümâyûnlarından İhtisâb ve İhzâriye-i Kestel ve Perâkende-i Aydın 
mukāta‘asına sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olan Bos-
tan’ın ber-vech-i kefâle kābız-ı mâlı olan İbrahim Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp 
Kestel mukāta‘asına tâbi‘ Ortakçı kazâsının İhtisâb ve İhzâriyesin ve Kestel 
bâzârının ihtisâbı Osman nâm mültezim uhdesinde altmış bin akçaya iltizâm-
da iken Hüseyin nâm kimesne dokuz bin akça ziyâde edüp ve Hudâverdi nâm 
kimesne cümle zarar-ı mâla kefîl olup meşrûtları olan yirmi akçadan iki akça-
sın verip birer akça ile sekbân olup bâlâda olan şurût u kuyûd üzere inâyet ricâ 
eyledikleri sene selâse elf  Cumâde’l-ûlâsının gurresinde arz olundukda vech-i 
meşrûh üzere mahlûlden fermân olmağın mezbûr Hüseyin sekbânlardan bu 
tahvîlde ihtisâb âmili olan, ref‘ olunan Koca Mehmed yerine ve merkūm Hu-
dâverdi Kestel âmili olup ref‘ olan Arslan yerine tevcîh olunup birer akça ile 
sekbânlıkları mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ 
tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 3 C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf.
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Hâssa takyecilerden Bali ihtiyârıyla ferâgat eyleyüp yerine Habib bin Mustafa 
mahall olduğun hazînedârbaşı ve takyecibaşı i‘lâm etmeğin fâriğ-i mezbûrun 
vazîfesiyle inâyet olunmak ricâsına Dîvân-ı Hümâyûn’da telhîs olunup paşa 
hazretleri pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz eyledikde sadaka ve fermân 
olunmağın kayd olundu.
El-vâki‘ fî 9 Cumâde’l-ûlâ sene selâse elf.

(s. 141) [s. 122]

Mehmed bin Mustafa, fî yevm 1.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Midillü ve tevâbi‘i mukāta‘asın dergâh-ı âlî silâhdâr-
larından Ali kulları yevmî yirmi altı akça mevâcib ve ba‘zı şurût u kuyûd ile 
sene 998 Şevvâli’nin dördünde vâkı‘ Ulyus’un yirmi altısında iltizâm eylediğinde 
meşrûtu olan mevâcibden bir akçasına Mehmed bin Mustafa nâm kimesne hâ-
len sekbân olmak üzere inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Recebinin on dördüncü 
günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân 
olunmağın mezbûr Mehmed’in bir akça ile sekbânlığı mahalline kayd olunmak 
içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
Tahrîren fî evâil-i şehr-i C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf  el-mübârek.

Hüseyin bin Ali, yevm 2.

Sekbân-şüd, be-cây-ı Himmet an-sekbânân ki fevt-şüd ber-mûceb-i tezkire-i 
mukābeleî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye Nezâreti’ne sene 997 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundun üç yıla ber-vech-i iltizâm nâzır olup zimmetinde küllî bâkīsi olan 
Pürnazar Çavuş kulları Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan yetmiş sekiz 
akça mevâcibden iki akçasını deyni içün kendi mâlından on bin akçasın edâ 
eyleyen Hüseyin bin Ali nâm kimesneye sadaka olunup sekbân olması bâbında 
inâyet ricâ eylediği sene selâse elf  Saferinin yirmi sekizinci günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere düşen mahlûlden fer-
mân olunmağın düşen mahlûle kayd olunmak üzere mahalline kayd olunmak 
içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî gurre-i Rebî‘u’l-evvel sene selâse ve elf  el-mübârek.

M E T I N 823

www.tuba.gov.tr



Hacı Bayram bin Hacı Mehmed, fî yevm 1.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Gelenbaba ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan 
Haydar Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan altı akça mevâcibden bir 
akçasını deyni içün altı bin akçasın edâ eyleyen Hacı Bayram nâm kimesne-
ye sadaka olunup sekbân olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene selâse elf  
Cumâde’l-ûlânın dokuzuncu günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda 
düşen mahlûlden verilmek üzere fermân olunmağın merkūm Hacı Bayram 
düşen sekbân mahlûlünden yerine tevcîh olunmak üzere bir akça ile sekbânlığı 
mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gel-
meğin kayd olundu.
Tahrîren fî evâil-i şehr-i M[uharrem] sene selâse elf  el-mübârek.

Emre bin Ahmed, fî yevm 5.

Çavuş-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye ve tevâbi‘i mukāta‘âtının nezâretine 
kendüsi yetmiş sekiz akça mevâcibden yevmî beş akça terakkī ile müteferrika 
olmak üzere ve ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan 
üç yıla nâzır olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Pürnazar Çavuş kulları Dîvân-ı 
Hümâyûn’a gelüp kendüsi kadîmî ulûfesiyle fermân olunan müteferrikalığına 
dura ve meşrûtu olan yetmiş sekiz akça mevâcibden beş akçasıyla çavuşluğu 
deyni içün kendi mâlından yirmi dokuz bin akçasın edâ eyleyen Emre nâm 
kimesneye sadaka olunup beş akça ile çavuş olması bâbında inâyet ricâ eylediği 
sene selâse elf  Muharreminin yirmi üçüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrle-
rine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Emre’nin 
yevmî beş akça ile çavuşluğu merkūm Pürnazar’ın yerine tevcîh olunmak üzere 
mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gel-
meğin kayd olundu.
Tahrîren fî gurre-i C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf  el-mübârek.

Mezbûrun mevâcibi gurre-i C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf  târîhinden ihrâc 
oluna deyü işâret olunmuşdur.
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Hacı Ali bin Mehmed, fî yevm 2.

Sarrâc-ı hâssa-şüd, be-cây-ı Süleyman bin Abdullah an-sarrâcîn ki ferâgat-ker-
de, bâ-tezkire-i mukābeleî.

Osman bin Hacı Ali, fî yevm 1.

Cebeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nif  mukāta‘asın yevmî on beş akça iki çavuşluk 
ve bir hâssa sarrâclık üzere sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 
emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Kasım Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meş-
rûtu olan mevâcibden üç akçasıyla sarrâclık deyni içün on sekiz bin akçasın 
edâ eyleyen mezbûrân Hacı Ali ve oğlu Osman’a sadaka olunup iki akçasıyla 
merkūm Hacı Ali sarrâc-ı hâssa ve bir akçasıyla merkūm Osman cebeci ol-
ması bâbında inâyet ricâ eylediği sene selâse elf  Muharreminin yirmi üçüncü 
günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda mezbûr Hacı sarrâclardan ferâgat 
eyleyen Süleyman’ın yerine tevcîh olunup iki akçasıyla mezbûr Hacı Ali’nin 
sarrâclığı ve bir akçasıyla mezbûr Osman’ın cebeciliği mahalline kayd içün 
defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî evvel-i Cumâde’l-ûlâ sene selâse elf  el-mübârek.

(s. 142) [s. 123]

Mahmud bin Ali Reîs, fî yevm 4.

Çavuş-şüd, be-cây-ı Kasım bin Abdullah an-çavuşân ki müteveffâ-şüd, bâ-tez-
kire-i rûznâmçeî.

Havâss-ı hümâyûnlarından Ze‘âmet-i Hüseyin Ağa mukāta‘asın nâzır Hacı 
Ahmed’e ta‘yîn olunan otuz dört akça mevâcibden altı akçası sadaka olunup 
yevmî dört akça ile kendüsi çavuş olmak üzere ba‘zı şurût u kuyûd ile sene 
994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm etmeğin sene 997 Rebî‘u’l-â-
hirinin ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda fermân 
olunmağın mezbûr Mahmud cemâ‘at-i çavuşândan fevt olan Kasım’ın yerine 
tevcîh olunup yevmî dört akça ile çavuşluğu mahalline kayd olunmak içün 
defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 8 C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf  el-mübârek.
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Mezbûrun mîrîye alâkası vardır, sehven mevâcibi mukāta‘a cânibinden tezkire 
varmadan ihrâc olunmaya deyü işâret olunmuşdur.

Ivaz bin Hüseyin, fî yevm 4.

Çavuş-şüd, be-cây-ı Mahmud bin Hacı Ali an-çavuşân ki müteveffâ-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Azizlü mukāta‘asın nâzır Hacı Ahmed’e verilen 
otuz bir akçadan on akçası mukāta‘aya ta‘yîn olunup dört akçasıyla çavuş 
olmak şartıyla ve ba‘zı şurût u kuyûd ile Ivaz bin Hüseyin nâm kimesne sene 
998 Şa‘bânının ikisinden tahvîl âhirine değin iki sene ve bir aylığın iltizâm ey-
lemeğin sene 998 Şevvâli’nin yirmi dördüncü günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın cemâ‘at-i çavuşândan fevt 
olan Mahmud Çavuş’un yerine tevcîh olunup yevmî dört akça ile çavuşluğu 
mahalline kayd içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd 
olundu.

Tahrîren fî gurre-i şehr-i C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf  el-mübârek.

Mezbûrun mevâcibi deyni içün mahsûb olunmuşdur. Sehven mevâcib ihrâc 
olunmaya deyü işâret olunmuşdur.

An-zümre-i müteferrika

Bali bin Abdülmennan, terakkī fî yevm 5.

Terakkī-şüd, an-iltizâm-ı hod.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nevâhî-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asın mezbûr 
Bali Ağa Nuh Çavuş ile sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm 
eylediğinde meşrûtları olan mevâcibden beş akçası merkūm Bali Ağa’nın ka-
dîmî ulûfesine terakkī olmak üzere inâyet ricâ eylediği sene 997 Zilka‘desinin 
yirmi altıncı günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meş-
rûh üzere fermân olunmağın merkūm Bali Ağa’nın yevmî beş akça terakkīsı 
mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gel-
meğin kayd olundu.

Tahrîren fî gurre-i C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf.

Mezbûrun işleyen mevâcibi deynine mahsûb olunmuşdur. Deyni edâ olun-
duğuna mukāta‘a cânibinden tezkire varmadan ulûfesi ihrâc olunmaya deyü 
işâret olunmuşdur.

826 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



Mustafa bin Memi, yevm 1.

Cebeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Enhâr-ı Selman ve Uşak-pınarı mukāta‘asın hâssa 
sarrâclardan Ahmed kulları ve şerîki Hamza Halîfe sene-i elf  Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla iltizâm eylediklerinde meşrûtu olan yirmi akçadan bir akça-
sıyla Mustafa nâm kimesne hâlen cebeci olması bâbında inâyet ricâ eyledikleri 
sene ihdâ elf  Cumâde’l-âhirinin ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine 
arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın merkūm Mustafa’nın 
yevmî bir akça ile cebeciliği mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi 
imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî gurre-i Rebî‘u’l-evvel sene selâse ve elf  el-mübârek.

Ulûfesi târîh-i tezkireden havâle oluna deyü işâret olunmuşdur.

Haydar bin Veli, fî yevm 5.

Çavuş-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Gelenbaba mukāta‘asın yevmî altı akça mevâcib-
den Haydar bin Veli nâm kimesne yevmî beş akça ile çavuş olmak üzere sene 
997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 620.000 akçaya iltizâm eylemeğin 
sene 998 Muharreminin ikinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olun-
dukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın merkūm Haydar düşen çavuş 
mahlûlüne tevcîh olunmak üzere yevmî beş akça ile çavuşluğu mahalline kayd 
olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 9 C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf  el-mübârek.

Mezbûrun mîrîye alâkası olup sehven mevâcibi ihrâc olunmaya, deynine mah-
sûb olunmuşdur deyü işâret olunmuşdur.

(s. 143) [s. 124]

Muharrem bin Aydoğmuş, fî yevm 1.

Cebeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lazkıye ve tevâbi‘i mukāta‘âtının nezâretin Budak 
ve Lutfî ve Yusuf  ve Ca‘fer sene-i elf  Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 
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iltizâm eylediklerinde meşrûtları nezâret mevâcibinden bir akçasıyla Muhar-
rem nâm kimesne hâlen cebeci olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene-i elf  
Zilka‘desinin on dördüncü günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i 
meşrûh üzere buyurulmağın merkūm Muharrem’in yevmî bir akça ile cebe-
ciliği mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire 
gelmeğin kayd u terkīm olundu.

Tahrîren fî 28 Rebî‘u’l-evvel sene selâse elf.

Mezbûrun ulûfesi târîh-i tezkireden havâle oluna, mukaddem nâzır deynine 
mahsûb olmuşdur deyü işâret olunmuşdur.

Ahmed bin [ ], yevm 4.

Çavuş-şüd.

Nimetullah bin [ ], fî yevm 2, mehter-i hayme-şüd

Havâss-ı hümâyûnlarından Seferihisar mukāta‘asın sene 997 Şa‘bânının yirmi 
dokuzundan üç yıla emînler olan Ahmed ve Nimetullah ve Mehmed Dîvân-ı 
Hümâyûn’a gelüp iltizâmları mûcebince meşrûtları olan on altı akça mevâ-
cibden bâkī kalan altı akçanın dört akçasıyla mezbûr Ahmed’in çavuşluğu 
mukarrer kalup yerine dura ve iki akçasıyla merkūm Nimetullah hayme meh-
teri olması bâbında inâyet ricâ eyledikleri sene selâse elf  Cumâde’l-ûlânın do-
kuzuncu günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh 
üzere fermân olunmağın mezbûr Ahmed’in yevmî dört akça ile çavuşluğu ve 
iki akça ile mezbûr Nimetullah’ın hayme mehterliği mahalline kayd olunmak 
içün defterdâr efendi imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.

Tahrîren fi’t-târîhi’l-mezbûr sene selâse elf  el-mübârek.

Ahmed bin Hasan, fî yevm 2.

Sarrâc-ı hâssa-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nevâhî-i Tire mukāta‘asına tâbi‘ Buruncuk nâm 
karyeyi Ahmed bin Hasan nâm kimesne mukāta‘a-i mezbûre emîni olan Halil 
Çavuş’a ta‘yîn olunan on iki akça mevâcibin iki akçasıyla sarrâc-ı hâssa ol-
mak şartıyla sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 100.000 akçaya 
iltizâm ve kabûl eylediği sene 996 Recebinin dokuzuncu günü pâye-i serîr-i 
sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda fermân olunmağın mezbûrun iki akça ile 
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hâssa sarrâclığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tez-
kire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî gurre-i C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf  el-mübârek.

Mezbûrun mîrîye alâkası olup kat‘-ı alâka eylediğine mukāta‘a cânibinden 
tezkire varmadan ulûfesi ihrâc olunmaya, hâlen Selman emînidir.

Mustafa bin Bekir, yevm 5.

Müteferrika-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Burunâbâd mukāta‘asın mezbûr Mustafa sene 
997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 940.000 akçaya iltizâm eylediğinde 
meşrûtu olan on altı [akça] mevâcibden beş akçasıyla müteferrika olmak üzere 
iltizâm eylediği sene 998 Muharreminin ikinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz 
olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Mustafa’nın yevmî 
beş akça ile müteferrikalığı mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi im-
zâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 9 C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf.

Mezbûrun mevâcibi haklaşduğuna mukāta‘a tarafından tezkire varmadan 
ihrâc olunmaya deyü işâret olunmuşdur.

Veli bin Ali, fî yevm 1.

Cebeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Bozdoğan mukāta‘asına sene 997 Şa‘bânının yir-
mi dokuzundan üç yıla emîn olup zimmetinde küllî bâkīsi olan Bostan Dîvân-ı 
Hümâyûn’a gelüp meşrûtu olan on beş akça mevâcibden bir akçasın deyni 
içün beş bin akçasın edâ eyleyen Veli nâm kimesneye sadaka buyurulup cebeci 
olması bâbında inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Şa‘bânının yirmi dokuzuncu 
günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olun-
mağın mezbûr Veli’nin bir akça ile cebeciliği mahalline kayd olunmak içün 
defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 25 Rebî‘u’l-evvel sene selâse elf  el-mübârek.
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İbrahim bin Ya‘kub, fî yevm 2.

Mezkûr mahall-i himmet olmağın yevmî iki akça ile hayme mehterlerinden 
olmak bâbında hatt-ı sa‘âdetleri sâdır olmağın mahalline kayd olunmak içün 
paşa hazretlerinden mühürlü tezkire gelmeğin kayd olundu.
El-vâki‘ fî 2 Cumâde’l-ûlâ sene selâse ve elf  el-mübârek.

(s. 144) [s. 125]

Sekbânlardan yevmî iki akça ulûfeye mutasarrıf  olan Durmuş bin Hızır emek-
dâr ve vâcibü’r-ri‘âye olmağın yevmî on bir akça ile çavuş olmak bâbında hatt-ı 
sa‘âdetleri sâdır olmağın mahalline kayd olunmak içün paşa hazretlerinden 
mühürlü tezkire gelmeğin kayd u terkīm olundu.
El-vâki‘ fî 2 Cumâde’l-ûlâ sene selâse ve elf  el-mübârek.

Yusuf  bin Budak, fî yevm 3.

Çavuş-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Niyâbet-i Nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asın 
Yusuf  ve Halil nâm kimesneler sene 997 Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla 
1.200.000 akçaya iltizâm eylediklerinde meşrûtları olan mevâcibden sekiz akça-
sıyla çavuş olmak üzere ve ba‘zı şurût u kuyûd ile iltizâm eyledikleri sene 998 
Şa‘bânının yirmi yedinci günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda 
vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûrun tahvîlinden beş akçası âhar 
kimesnelere tevcîh olunup bâkī kalan üç akça ile mezbûr Yusuf ’un çavuşluğu 
mahalline kayd olunmak içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd 
olundu.
Tahrîren fî evâil-i C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf  el-mübârek.

Mezbûrun mîrîye alâkası olup sehven ulûfesi ihrâc olunmaya, mukāta‘a tara-
fından tezkire varmadan deyü işâret olunmuşdur

Abdülkerim, yevm 1.

An-ebnâ-i sipâhîyân ki hâlen çavuş-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Lutfî Paşa mukāta‘asın Nebi ve Veli nâm kimesne-
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ler sene 994 Şa‘bânının yirmi dokuzundan iltizâm eylediklerinde şurûtları olan 
on üç akça mevâcibden bir akçası ebnâ-i sipâhîyândan merkūm Abdülkerim’in 
ulûfesine terakkī olmak üzere iltizâm eyledikleri sene 995 Şevvâli’nin yirmi do-
kuzuncu günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda vech-i meşrûh 
üzere fermân olunmağın mezbûr Abdülkerim hâlen çavuş olup fermân olunan 
bir akça terakkīsı mahalline kayd olunmak içün defterdâr efendi imzâsıyla 
mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 10 C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf.

Sene selâse elf  Safer gāyetine gelince mevâcib ümenâ deynine mahsûb olup 
mâ‘adâsı havâle oluna deyü işâret olunmuşdur.

Turhan Abdullah, fî yevm 1.

Cebeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Tahinhâne-i Fota mukāta‘asına sene 998 Şa‘bânı-
nın yirmi dokuzundan üç yıla ber-vech-i iltizâm nâzır olan Cihan ve Durmuş 
Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp mukāta‘a-i merkūme emînleri olan Abdülkerim ve 
Bayram’ın meşrûtları olan on iki akça mevâcibden bir akçasını deyni içün beş 
bin akçasın edâ eyleyen Turhan’a sadaka olunup cebeci olması bâbında inâyet 
ricâ eylediği sene isnâ elf  Rebî‘u’l-âhirinin dokuzuncu günü pâye-i serîr-i a‘lâla-
rına arz olundukda fermân olunmağın mezbûr Turhan’ın bir akça ile cebeciliği 
mahalline kayd içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî 25 Rebî‘u’l-evvel sene selâse elf.

Mevâcib târîh-i tezkireden havâle oluna deyü işâret olunmuşdur.

Hacı Hüseyin bin Mehmed, fî yevm 1.

Cebeci-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Cezîre-i Midillü ve tevâbi‘i mukāta‘asına sene 998 
Şevvâli’nin dördünden ber-vech-i iltizâm emîn olan Ali Dîvân-ı Hümâyûn’a 
gelüp meşrûtu olan yirmi altı akça mevâcibden bir akçasın deyni içün beş bin ak-
çasın edâ eyleyen Hüseyin nâm kimesneye sadaka olunup cebeci olması bâbında 
inâyet ricâ eylediği sene isnâ elf  Recebinin on ikinci günü pâye-i serîr-i a‘lâlarına 
arz olundukda fermân olunmağın mezbûr Hüseyin’in bir akça ile cebeciliği 
mahalline kayd içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî gurre-i Rebî‘u’l-âhir sene selâse elf.
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Mevâcib târîh-i tezkireden havâle oluna deyü işâret olunmuşdur

Armağan Bayram, yevm 4.

Sipâhî-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Azizlü mukāta‘asın Ivaz nâm kimesne sene 998 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan iki yıla iltizâm eylediğinde meşrûtu olan on akça 
mevâcibden dört akçasıyla dilediği bir kimesne sipâhî olmak üzere inâyet ricâ 
eylediği sene 998 Şevvâli’nin yirmi dördüncü günü pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîr-
lerine arz olundukda vech-i meşrûh üzere fermân olunmağın mezbûr Ivaz‘ın 
dört akça ile sipâhîliği şerîki olan Armağan’a sadaka olunup mahalline kayd 
içün defterdâr imzâsıyla mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî 21 C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf.

Haklaşduğuna mukāta‘a tarafından tezkire varmadan sehven ulûfesi ihrâc 
olunmaya deyü işâret olunmuşdur.

(s. 145) [s. 126]58

Nebi bin Osman, fî yevm 1.

Sekbân-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Seferihisar mukāta‘asına sene 997 Şa‘bânının yir-
mi dokuzundan üç yıla emînler olup zimmetlerinde küllî bâkīsi olan Ahmed ve 
Mehmed ve Nimetullah Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp meşrûtları olan on altı akça 
mevâcibden bir akçasın Nebi nâm kimesneye sadaka olunup sekbân olması 
bâbında inâyet ricâ eylediği sene selâse elf  Rebî‘u’l-âhirinin on ikinci günü 
pâye-i serîr-i sa‘âdet-masîrlerine arz olundukda fermân olunmağın mezbûr 
Nebi’nin bir akça ile sekbânlığı mahalline kayd içün defterdâr efendi imzâsıyla 
mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.

Tahrîren fî gurre-i C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf.

58 Defterin orijinalinde 127-132. sayfalar boş olup numaralandırma s. 133’den devam etmiştir.
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Halid Çavuş, yevm 1.

Terakkī-şüd.

Havâss-ı hümâyûnlarından Nevâhî-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘asın der-
sa‘âdetleri müteferrikalarından Bali ve çavuşlarından Nuh Çavuş sene 997 
Şa‘bânının yirmi dokuzundan üç yıla iltizâm eylediklerinde meşrûtları olan on 
iki akça mevâcibden bir akçasın mukāta‘a-i mezbûreye tâbi‘ Kirizman alemin 
iltizâm eyleyen Halid Çavuş kullarının ulûfesine terakkī olması bâbında inâyet 
ricâ eylediği sene-i elf  Cumâde’l-âhirinin yirmi ikinci günü pâye-i serîr-i a‘lâ-
larına arz olundukda fermân olunmağın mezbûr Halid Çavuş iltizâmına cevâb 
vermeğin bir akça terakkīsı mahalline kayd içün defterdâr efendi imzâsıyla 
mümzâ tezkire gelmeğin kayd olundu.
Tahrîren fî gurre-i C[emâziye’l-evvel] sene selâse elf  el-mübârek.

Mezbûr bi’l-fi‘il emîn olup sehven ulûfesi ihrâc olunmaya deyü işâret olun-
muşdur.
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Dizin
(Zekai Mete tarafından hazırlanmıştır.)

A‘malar hâsları mukāta‘ası, Çeşme’de, 388, 
414, 485, 546

a‘şâr âmili, 141
a‘şâr, 119, 125, 172, 207, 264, 278, 342, 

424, 425, 435
a‘vâm halkı, 400
a‘yân-ı vilâyet, 186, 401, 736, 768, 783
Abaza, 525, 526, 593
Abazüyyü’l-asl kul, 412
abd (köle), 770
âbdânlık, 176
abd-i memlûk, 493, 543, 681
abd-i memlûkun ibâkat eylemesi, 357
Abril, 258
Acem Şeyh Kasım, arslancıbaşı, 619
Ada köyü, Manisa'da, 791
Adala, 111, 122, 126, 127, 133, 141, 148, 

153, 155, 160, 162, 167, 175, 185, 201, 
211, 225, 226, 228, 230, 240, 244, 255, 
259, 272, 276, 279, 298, 300, 312, 579, 
689, 700, 770

Adala (haslar) pâresi âmili, 341
Adala (mukataa) pâresi, 259, 272, 316
Adala hâslar emîni, 148
Adala hâslar nâzırı, 211, 479279, 298, 420
Adala hasları, 298, 314, 487, 561

Adala kadısı, 111, 122, 127, 133, 141, 153, 
155, 160, 162, 167, 175, 185, 197, 201, 
225, 228, 240, 244, 276, 279, 296, 299, 
337, 348, 377, 378, 394, 395, 420, 437, 
484, 700

Adala kazası, 74, 180, 314, 484, 584, 622
Adala ve Bağırkan hâsları, 583
Adala ve Bağırkan hâsları havâleliği, 587
Adala ve Bağırkan hâsları kitâbeti, 587, 598
Adala ve Bağırkan mukāta‘ası, 728
Adala ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 684, 739, 741, 

742, 788
Adana bezi, nohudî, 372
âdet-i ağnâm, 207, 213, 241, 262, 325, 654, 

702
âdet-i aş, 90
âdet-i hasene-i şehinşâhî, 516
âdet-i îdiye, 91
âdet-i kadîme, 88, 106, 131, 156, 163, 175, 

205, 227, 236, 237, 259, 263, 265, 266, 
281, 291, 313, 314, 322, 345, 354, 356, 
365, 366, 369, 373, 449

âdet-i kemân bahâ, 75
âdet-i otluk, 80, 83, 265, 266, 281
âdet-i yemîn vermek, 291
âdet-i zemistânî, 64
Adillü köyü, Gördük kazasında, 193
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âfet-i semâvî, 105
ağ kurdurmak, 189
ağac, 157
ağaç kavunu, 263, 284
ağaç urmak, 209, 233
ağaların mevâcibi, 49
ağaların oturduğu sundurma, 59
ağayân-ı endurûnî, 68
ağa-yı dârüssaʻâde, 68
ağa-yı der (kapı ağası), 68
ağa-yı ebnâ-yı sipâhiyân, 62, 678
ağa-yı gurebâ, 805
ağa-yı silâhdârân, 312
ağa-yı sipâhîyân, 678, 804
ağıl, 462
ağırlık akçası, 315
ağnâm, 432
âhar vilâyete gitmek, 348
âhara tapuya vermek, 331
ahdlenmek, 783
Ahi Tuman zâviyesi, Lazkıye'de, 318, 424
ahkâm tahrîr eylemek, 658
ahkâm(-ı mâliye) kâtibi, 619
ahkâm, 192, 295, 346, 392, 401, 427, 453
ahkâm-ı pâdişâhî, 390
Ahmed Seydi zâviyesi, Akhisar Seydigölü 

köyünde, 266, 469
âhûr bekçisi, 617
Âhûr Dağı, 208
âhûr iç mehteri, 539
âhûr kazzâzı, 616
âhûr kuyumcusu, 796, 799
âhûr mahlûlü, 553, 647, 707, 731
ahûr mülâzimîni, 304
âhûr nakkaşı, 746
âhûr, 147, 157, 292, 297, 685, 719
âhûr, öküzler için, 157
Âhûr-ı Büzürk, 212
âhûr-ı hâssa, 566, 567

âhûr-ı küçük, 673
ak Arab seyisler, 251
ak kullar, 350
ak sof  kaftan, 61
akça almak, 107, 233, 276, 315, 410, 447, 

461, 462
akça kabz etmek, 298
akça kîsesi, 101, 134, 145, 148, 153, 164, 

169, 181, 184, 203, 245, 247, 270, 339, 
351, 376, 401, 404, 405, 411, 421

akça lazım olması, 257
akça vezn olunması, 175
Akça-havlu hassı, 163
Akça-havlu köyü, Manisa'da, 755
Akçaköy, Karahisar-ı sâhib'de, 396
akçasını almak, 137, 181, 182, 256, 261, 

276
Akhisar çeltüğü, 99
Akhisar hâslar emîni, 310
Akhisar kadısı, 99, 102, 103, 106, 124, 128, 

141, 142, 147, 152, 155, 156, 158, 162, 
173, 230, 248, 260, 266, 267, 268, 286, 
296, 297, 299, 311, 315, 324, 338, 348, 
356, 384, 391, 393, 413, 415, 446, 450, 
465, 468, 476

Akhisar kazası, 135
Akhisar kilesi, 267
Akhisar naibi, 517
Akhisar za‘îmi, 137, 248, 260, 308, 474
Akhisar, 99, 102, 103, 106, 128, 135, 137, 

141, 142, 147, 152, 155, 156, 158, 162, 
163, 165, 248, 263, 310, 468, 765, 770

Akkeçilü mukataası, 629
Akkeçilü yörükleri, 595
akmişe, 60
akrabâ, lala-i sâbıkın, 527
akreb bâzâr, 119, 278
Aksu (nehri), Honad'da, 361
Akşehir (Akşehrî), 341, 660, 661
Akşehir kadısı, 139
al boğasi, 372
aʻlâ serâser, 48
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Alaca Baranlu cemaati, 206
Alacalar nehri çeltükçileri, 311
Alacalı köyü, Manisa'da, 681
âlâf, 114
Alaiye (sancağı) alaybeğisi, 414, 426
Alaiye kadısı, 606
Alaşehir dîvânı, 295
Alaşehir Kadı Sinan mahallesi, 757
Alaşehir kadısı, 109, 110, 150, 212, 253, 

294, 296, 337, 376, 383, 394, 412, 414, 
426, 432, 457, 467, 479, 629

Alaşehir kazâsı, 294, 550
Alaşehir, 255, 312, 574
âlât, 334
âlâtcılar, 335, 352
âlât-ı harb, 638, 767, 803
alaybeği âdemleri, 477
alaybeği timârı re‘âyâsı, 426
alaybeği, 66, 92
alaybeğilikden sancağa çıkmak, 248
Alayundlu köyü, Marmara kazasında, 85
alef, 165
alem mehterleri başı, 66, 647
alem mehterleri şâkirdi, 795
alem mehterleri, 66, 373, 566, 601, 647, 

795
alembaşı (sancak başı), sefer için, 66
âlet-i harb, 543, 789
Ali Beğ-zâde, 804
altın eyer, 88
Altun yalduzlu büyük yenseri, 463
altun, 260, 444
Amasya, 74
amel-mânde atlar, 657
amel-mânde beygirler, 644
amel-mânde develer, 750
amel-mânde katırlar, 630
âmil /ler, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 

105, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

124, 125, 128, 130, 131, 133, 134, 137, 
138, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 150, 
151, 152, 153, 155, 156, 159, 160, 161, 
164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
195, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 
207, 209, 210, 211, 213, 215, 217, 219, 
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 
231, 232, 233, 234, 235, 237, 239, 240, 
241, 242, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 
251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 
270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 
283, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 
293, 294, 296, 298, 300, 303, 309, 310, 
311, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 323, 
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 
332, 333, 334, 336, 338, 339, 342, 344, 
345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 355, 
356, 357, 359, 361, 365, 369, 371, 374, 
376, 385, 388, 392, 393, 394, 395, 398, 
399, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 
408, 409, 410, 412, 414, 415, 421, 425, 
426, 429, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 
441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 
449, 450, 451, 452, 456, 457, 458, 459, 
460, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 469, 
470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 
480, 481, 483, 484, 485, 664, 684, 685, 
689, 704, 725, 737, 754, 788, 799

âmil ağırlığı, 213
âmil akçası, 410, 462
âmile akça buldurmak, 315
âmil-i cedîd, 128, 135, 336
âmil-i pâre-i İhtisâb, 822
âmil-i pây, 602, 717
âmil-i sâbık, 352, 475, 477
âmil-i Sultanhisar, 822
âmilin borcu, 314
âmilin emîni, 374
âmilin vârisleri, 425
âmiller, âciz olan, 283
âmillikden çıkmak, 324
Anadolu (vilayeti) kadıları, 95, 112, 119, 

167, 176, 192, 205, 208, 221, 231, 253, 
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262, 268, 273, 288, 302, 306, 355, 362, 
405, 406, 408

Anadolu beğlerbeği, , 272506
Anadolu Beylerbeyi İbrahim Paşa, 48
anbar kapısı, 264
anbâr, 70, 118, 119, 157, 161, 163, 165, 

177, 180, 193, 201, 217, 219, 238, 259, 
260, 263, 270, 278, 280, 326, 396, 452, 
485

anbârcı /yân, 583, 612
anbâr-ı âmire, 156, 251, 259, 260, 267
anbârî, 115, 612
anber-i ham, Mısır'dan ısmarlanan, 301
Antalya kale müstahfızı, 86
Antalya, 86
Arab /lar, 56, 69, 233, 248, 251, 252, 294, 

320, 321, 324, 327, 328, 349, 355, 363, 
374, 403, 493, 525, 543, 547, 618, 622, 
626, 681, 724, 736, 739, 749, 755, 764, 
765, 772, 781, 805, 820

Arab eşkıyası, 618
Arab evladı, 809
Arab kul, 334, 340, 438, 440, 447, 810
Arab tâyifesi, 209, 233, 320
Arab yoldaşlar, 351
araba /lar, 51, 72, 112, 133, 136, 157, 164, 

165, 175, 440, 707
araba düzülmesi, 51
araba[î], 678
araba[i]-i gâv, 621, 626
araba[î]-i giyâh, 678
araba[î]-i hâssa, 626
arabacı /lar, 51, 67, 72, 75, 79, 157, 226, 

322, 496, 501, 521, 532, 566, 585, 586, 
620, 626, 664, 670, 673, 678, 686, 693, 
719, 728, 768, 806

arabacı şâkirdi /leri, 501, 586, 621, 678, 
719, 806

arabacı şâkirdi, 719
arabacı yazılmak, 686
arabacıbaşı, 112, 129, 157, 165
arabacılar bölükbaşı/lığı, 496, 664

arabacılar demircisi, 521
arabacılık, 55
arabacıyân, 51, 71, 72, 585, 586, 601, 660, 

664, 669, 670
arabacıyân-ı giyâh, 585, 601, 673
arabacıyân-ı hâssa, 545, 585, 586, 620
arabacıyân-ı hastagân, 760
arabahâ-i hâssa, 72, 566
arabaî, 59, 566, 585, 586, 669, 673
arabaî-i giyâh, 585
arabaî-i hâssa, 669, 673
araba-keş, 612
araba-keş-i hastagân, 612
arabalar kerestesi, 449
arabalara yarar ağaçlar, 449
arabî (usulü eyer) işlemek, 88
Arablar âmili, 294, 355
Arablar emîni, 320, 328, 349
Arablar, kefil, 269
Arablu köyü, 147
Araboğlu, eşkıya, 755, 820
araki sabunu, 158
arazi ölçümü, 265, 290
arâzî-i hâliye, 141
arâzî-i mukaddese, 618
ardından yazılmak (kefil için), 116, 121, 

130, 138, 160, 170, 227, 230, 231, 259, 
287, 291, 311, 348, 371, 374, 390, 392, 
394, 406, 407, 432, 460, 478

arefe gecesi, 791
arı yund, 324
ârızası olmak (uygunsuz durumu bulun-

mak) 500, 731
ark, 449
Arnavud asıllı kul, 350
Arnavud, 64, 71, 75, 79, 82, 84, 90, 91, 

350, 524, 525, 526, 527, 528, 627, 632, 
633, 774, 777

arpa bahâsı, 126, 127
arpa defteri, 248
arpa emini muhasebesinin görülmesi, 582
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arpa emîni, 80, 164, 173, 183, 200, 247, 
261, 263, 291, 313, 322, 345, 354, 373, 
510, 750

arpa kâtibi, 66, 173, 260, 263, 313, 322, 
345, 354, 373

arpa sâhibleri, 111, 126, 127
arpa salınmak, 127
arpa sürmeğe gelmek, 377
arpa tevzî‘i, 118, 263, 267
arpa yoldurmak, 268
arpa, 64, 66, 109, 111, 115, 117, 118, 121, 

126, 127, 129, 143, 162, 173, 175, 183, 
200, 201, 207, 208, 212, 231, 234, 238, 
248, 259, 260, 261, 263, 267, 280, 311, 
322, 333, 339, 340, 358, 360, 363, 394, 
452

arpalık âdeti, 110
arpalık, 110, 257
Arpalu köyü, Manisa'da, 310
Arpaz hâsları âmili, 368
Arpaz hasları, 183, 300, 423, 518
Arpaz kadısı, 102, 255, 368, 387, 423, 457, 

459
Arpaz kazası, 180, 357
Arpaz mukāta‘ası, 704, 769, 801
Arpaz ve Bâzârlı hassı, 565
Arpaz ve Bâzârlı mukāta‘ası, 662, 782
Arpaz, 102, 255, 368, 387, 454
Arslan Ağa, 556, 666, 803, 804
arslan yavruları, 697
arslancı /lar, 81, 648, 697, 698, 715, 747
arslancı şâkirdi, 620
Arslancıbaşı Acem Şeyh Kasım, 619
arslancıbaşı, 619, 698, 715, 747, 808
arslancıyân, 619
arslanlar, 697
arz-ı kûhî, 398
arzuhâl, 110, 112, 128, 188, 332, 338, 343, 

362, 380, 381, 385, 403, 404, 442, 466, 
480, 481, 482, 484, 563

asabe-i nesebiyye, 803
aselî hûşâb, 55

asesbaşı, 690
asesler, 483
âsitâne çavuşları, 334, 389, 458
âsitâne defterdârı Mahmud Efendi'nin çift-

likleri, 681
âsitâne-i saʻâdetden gelen gulâmlar, 47, 76
aş, 52, 59, 60, 61, 64, 90, 91, 425, 441
aşağı kapu, saray kapılarından, 536
aşçı sakası, 57
aşçı şâkirdleri, 73
aşçı ustalar, 519
aşçı, şatırlar için, 536
aşçı/lar, 57, 72, 80, 500, 508, 519, 537, 687, 

714, 719, 773, 774, 776, 787
aşçıbaşı, 519, 635, 718, 740, 773, 774
aşçılar halîfesi, 601, 773, 774
aşçılık hıdmeti, 679
aşşâb şâkirdi, 498, 596, 687
aşşâb, 596
at bahâsı, 202, 425
at koşucu, 279
at mehterleri şâkirdleri, 810
at yemi (tayinatı), mirahur için, 88
at, 65, 80, 87, 90, 101, 104, 108, 111, 121, 

126, 136, 145, 149, 153, 158, 164, 168, 
170, 171, 172, 173, 177, 178, 181, 184, 
185, 191, 192, 197, 202, 203, 207, 208, 
209, 220, 223, 227, 229, 232, 233, 236, 
239, 242, 244, 245, 247, 255, 257, 261, 
264, 270, 274, 276, 278, 279, 285, 289, 
295, 308, 309, 316, 319, 321, 322, 325, 
329, 334, 340, 343, 345, 360, 366, 371, 
380, 391, 401, 404, 411, 413, 418, 421, 
423, 425, 429, 435, 436, 445, 449, 453, 
455, 456, 475, 494, 495, 497, 499, 500, 
503, 504, 505, 507, 510, 512, 513, 514, 
516, 517, 519, 520, 523, 530, 533, 539, 
540, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 549, 
550, 552, 553, 554, 556, 559, 560, 561, 
563, 564, 565, 566, 570, 572, 575, 576, 
577, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 588, 
589, 590, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 
599, 600, 602, 603, 605, 607, 611, 632, 
659, 660, 661, 662, 663, 665, 667, 668, 
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669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 
677, 679, 680, 684, 686, 688, 689, 690, 
691, 694, 695, 696, 698, 700, 702, 704, 
707, 708, 709, 710, 711, 713, 716, 717, 
718, 719, 720, 722, 723, 725, 726, 729, 
730, 731, 732, 734, 735, 737, 739, 741, 
742, 744, 746, 748, 751, 752, 754, 758, 
759, 760, 761, 762, 764, 767, 768, 769, 
782, 786, 800, 804

atlar bölükbaşısı, 205, 238
atlar, 61, 65, 80, 89, 127, 133, 205, 231, 

248, 263, 338, 339, 356, 363, 365, 657
atların ilâcı, 667
atların kışlattırılması, 363
atlas, çeyiz için, 67
atmacacıbaşı, 534, 538, 729, 736
atmacacılar, 89, 608, 729, 784, 799
avârız teklîfi, 311
avârız, 77, 147, 430, 437, 466, 467
avârız-ı dîvâniyye, 147
Avlonya, 58, 84
avret /ler çekmek, 693, 750
avret ayardmak, 686
avret hususu, 575
avret idlâl etmek, 686
avrete dolaşmak, 814
ayak âmilleri zimmetleri, 471
ayak âmilleri, 218, 219, 221, 232, 240, 291, 

323, 353, 385, 393, 439, 456, 471, 721
Ayasuluk kadısı, 107, 157, 169, 201, 262, 

332, 360, 438, 442, 472, 477, 480, 482
Ayasuluk kazâsı, 258, 292
Ayasuluk yörükleri, 438
Ayasuluk, 107, 157, 180
Ayazmend kadısı, 139, 223, 293, 294, 320, 

349, 385, 388, 444
Aydın beyinin adamı, 630
Aydın Güzelhisarı, 180
Aydın livası, 630
Aydın memlehasının örüsü, 295
Aydın mukāta‘ası, 651

Aydın perakendesi mukāta‘ası, 737, 740, 
771

Aydın sancağı hasları, 245, 246
Aydın sancağı kadıları, 216
Aydın sancağı, 114, 235, 236, 243, 247, 321
Aydın sancağıbeğinin hâsları, 387
ayineler (ayna), 463
Ayişe Sultan’ın mektubu, 703
Ayn Ali mahallesi, Manisa'da, 493
âzâde kullar, 205
azeb /ler, 147, 162, 430
Azeb ağası, 140
azeb talebi, 437, 466
azıklandırmak, haramiyi, 295
Azîz Sarı Işık, Kırovası'nda, 87
Azizi bezi, 372
Azizlü (hâsları) âmili, 152, 213
Azizlü hasları, 95, 152, 160, 207, 249, 519, 

541, 554, 572, 604, 800
Azizlü köyü, Manisa’da, 589, 749
Azizlü mukāta‘ası, 671, 708, 814, 826, 832
Azizlü ve gayrı hâsları, 131
Azizlü ve Yengi tâbi‘i hâslar, 134
Azizlü yörükleri rüsûmu, 249
Azizlü, 73, 95, 131, 134, 152, 153, 168
Azpar hâsları, 278
Baba Haydar Acem, gûyende, 85
bâb-ı hümâyûn, 589, 666
bâc alınacak koyun, 340
bâc davarı, 340
bâc, 100, 110
Bacak Bâlî, mukataahaneler amili, 98
bâc-ı bâzâr âmili, 717
bâc-ı bâzâr mukataası, 411
bâc-ı bâzâr ve kapan âmili, 253, 255
bâc-ı bâzâr ve siyâh, 184
bâc-ı bâzâr, 150, 184, 253, 255, 313, 376
bâc-ı bâzâr-ı Nif  mukāta‘ası, 770
bâc-ı bâzâr-ı siyâh, 150, 195
bâc-ı bâzâr-ı Yengi mukataası, 761, 815
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bâc-ı keyl, 150, 184, 195
bâd-ı hevâ âmili /leri, 239, 250, 317, 373, 

374, 403, 420, 443, 444, 445, 455
bâd-ı hevâ defteri, 229, 354
bâd-ı hevâ mukāta‘ası, 559
bâd-ı hevâ, 95, 115, 120, 121, 130, 131, 

139, 144, 159, 178, 189, 192, 200, 204, 
205, 221, 223, 225, 226, 229, 237, 240, 
241, 250, 262, 273, 298, 310, 354, 362, 
365, 374, 387, 414, 415, 417, 426, 433, 
452, 453, 455, 464, 470, 473, 481, 602, 
654, 664, 692, 702, 704, 785, 788

bâd-ı hevâ-i Geren-öyük ve tevâbi‘i mukā-
ta‘ası, 614

bağ /lar, 142, 203, 266, 314, 319, 327, 343, 
379, 398, 424, 483

bağ akçası, 435
bağ harâcı tutmak, 324
bağ haracı, 213, 266, 300, 319, 324, 330, 

379, 413, 469
bağ ihdâs olunması, 379
bağ öşrü, 342, 424
bağ, çiftlik olması, 468
bağ, harâb, 142, 468
bağ, urgan urulup ölçülmesi, 379
bağât mukāta‘ası, 265
bağbân, 634
bâğ-başı mukāta‘ası, 571
bağçe /ler, 100, 142, 149, 314, 327, 342, 

343, 364, 803
bağçe haracı, 342
bağçe öşrü, 342
bağçe-i âmire, 59, 63
bağçe-i cedîd, Bozdağ yaylasında, 634
bağçe-i hâssa, 125
Bağırkan hâsları, 561
Bağluca köyü, Bergama'da, 725
bahâ-i kebe, 57
bahâ-i palan ve kebe, 57
bahâ-i rahthâ-i esterân-ı sayisân, 57
bahâr(ât), 301
Bahşiler köyü, Sart kazasında, 341

bakāyâ mültezimi, 533
bakır gönlek zırh, 464
Bakır mukataası, 231
bakır, 158, 159, 167, 170, 176
bakırdan çarköşe yenseri, 464
bakırdan sağrı, 464
bakıyye, mukāta΄aya tutmak, 320
bâkī /ler, 96, 97, 98, 99, 106, 109, 110, 116, 

119, 121, 123, 127, 131, 141, 148, 152, 
161, 163, 166, 171, 182, 183, 192, 201, 
208, 213, 223, 226, 227, 231, 235, 239, 
241, 246, 247, 253, 256, 265, 269, 273, 
275, 276, 277, 278, 283, 284, 294, 297, 
315, 316, 326, 330, 338, 345, 346, 356, 
359, 365, 366, 368, 370, 384, 393, 399, 
402, 405, 434, 437, 443, 445, 446, 447, 
451, 452, 453, 455, 457, 463, 468, 470, 
478, 507, 514, 515, 530, 531, 532, 533, 
555, 561, 565, 566, 568, 587, 588, 590, 
591, 604, 606, 609, 637, 638, 646, 648, 
650, 652, 653, 658, 661, 664, 684, 685, 
689, 690, 692, 694, 696, 698, 702, 703, 
705, 716, 717, 720, 722, 723, 727, 729, 
730, 731, 732, 733, 734, 735, 737, 739, 
741, 742, 745, 748, 751, 752, 753, 755, 
762, 767, 768, 769, 770, 775, 778, 779, 
780, 781, 785, 786, 793, 794, 797, 798, 
800, 802, 807, 808, 812, 813, 814, 815, 
816, 818, 823, 824, 825, 829, 832

bâkī defteri, 316, 376, 420
bâkī deynler, 402
bakīlerin cem‘i, 468
Baklacı-oğlu, ehl-i fesâdın şerîki, 725
Baklan kazâsı, 768
bal bahâsı, 282, 363
bal, 136, 179, 282, 292, 333, 363
balaban (vahşi kuşlar), 306
balabancıbaşı, 508, 538, 732
Balabanyolu nâyibi, 229
Balaban-zâde, divan katibi, 587
Balaran âmili, 204, 314, 422, 453
Balaran hâsları mukāta‘ası, 134, 204, 220, 

324, 336, 401, 424, 427, 451, 713, 777, 
778
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Balaran hâsları sınırı, 255
Balaran mukāta‘ası âmili, 451
Balaran suyu, 314
Balat kazâsı, 803
Balat korusu hasları, 429
Balçalu hasları, Gördük kazasında, 305
Balçukca [Balçova] hasları, İzmir'de, 270
Balıkesir /Balıkesri kadısı, 108, 199, 213, 

292, 347, 365
Balıkesri pâresi, 459
Balıkesrî, 99, 302
bâlîğ oğullar, 421
balmumu bahası, 280
balmumu, 51, 136, 179, 180, 217218, 224, 

280, 292
balmumuna yağ karıştırmak, 224
baltacı /lar /lık, 52, 496, 507, 508, 529, 

558, 603
baltacı oğlanı, 55
baltacılar cemâ‘ati, 381
baltacılar kethudâlığı, 593, 595
Balya kadısı, 200, 254, 315, 460
Balyambolu nâyibi, 128
bârgîr /ler, 50, 56, 67, 73, 80, 85, 92, 103, 

106, 108, 132, 140, 153, 158, 164, 173, 
174, 186, 215, 226, 236, 237, 261, 263, 
264, 273, 287, 292, 322, 363, 372, 373, 
389, 422, 440, 470, 473, 644, 707

bârgîr âhûru kethudâsı, 66
bârgîr âhûru meremmetçisi, 719
bârgîr âhûru şâkirdi, 673
bârgîr âhûru, 673
bârgîr at, 158
bârgîr mehterleri, 673
bârgîr sâyisleri, 553, 567, 729, 791
bârgîrân-ı tavıla, 56, 644
bârgîrin durması (iş göremeyecek hale gel-

mesi), 273, 322
bârgîrler, şehzade için, 286
basdırma kızıl üzüm, 267
basmacı, 108

baş âmil, 156, 189, 219, 226, 290, 291, 293, 
310, 326, 353, 458, 470, 474

baş âmil, 163, 190
baş kesmek, 680, 715, 750
baş mü’ezzin, 489
baş mübâşir, 328
baş usta, 718
başeski, 524
başhane, 102
başmak, saray için, 587
Başmakçı-oğlu, eşkıya, 680
başyedekçi, 540
batmân, 97, 158, 396
Bayındır kadısı, 558
Bayındır kasabası, 690
bayramlar kurbânı, 532
Bayramlu yörükleri, 176
bâzâr kilercisi, 696
bâzâr, 100, 115, 154, 158, 270, 767
bâzârgâh, 195, 281, 333
bâzâr-ı sultânî, 100, 122
bâzârî olmak, 648, 675
bâzârî, 523, 599, 634, 648, 674, 717, 805
Bâzârköyü, 115
Bâzârlu hâsları, 518
Bâzârlu mukāta‘ası, 704, 801
bâzdâr, 86
bazdârân hâneleri, 143
Bazdârân mukāta‘ası, 143
bâzdârân, 63, 71, 563
bâzergân, 224, 689
bedel kayd ettirmek, 390
bedel-i öşür, 104, 168, 342
bedel-i siyâset, 198, 206, 243, 362, 367, 

378, 412, 415, 426, 473
bedenli sahan, 66
beğ hazretleri, 51, 103, 104, 108, 292, 373 

409
beğ hazretlerinin câmekânı, 103
beğlerbeği (Anadolu), 506
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beğlerbeği mührü, 229
beğlerbeği nişânı, 229, 327
beğlerbeği subaşıları, 123, 124, 150, 192, 

229, 250, 260, 262, 272, 296, 327, 337, 
349, 353, 361, 362, 375, 406, 417, 432, 
479

beğlerbeği temessükleri, 272
beğlerbeği yörükleri âmilleri, 229
beğlerbeği yörükleri cemâ‘ati, 473
beğlerbeği yörükleri defteri, 262
beğlerbeği yörükleri, 262
behre-mend, 676, 721, 724
bekāyâ cem‘i, 419
bekāyâ defterleri, 478
bekāyâ, 111, 119, 152, 168, 170, 192, 227, 

231, 242, 247, 276, 297, 358, 360, 370, 
373, 457, 468, 533, 780, 802

Bektaş mahallesi, Manisa'da, 781
bel‘ ve ekl eylemek, 417, 455
bel‘ ve ketm eylemek, 201, 326, 417, 468
bel‘iyyât defteri, 221
bel‘iyyât, 123, 201, 221, 254, 453
Belen nâhiyesi, 120, 304
belîlec, Mısır'dan ısmarlanan, 302
benek kaftan, 56, 87
benek sermâî, 62
benek sürh, 62
benek-i sebz, 62
bennak, 470
berber, 528, 545, 627, 681
Bergama emini, 234, 357
Bergama hâslar nâzırı, 269
Bergama hasları, 239
Bergama ihzâriyesi, 357
Bergama kadısı, 118, 125, 141, 161, 163, 

189, 193, 200, 204, 261, 270, 271, 290, 
293, 294, 309, 317, 342, 344, 357, 366, 
367, 369, 395, 411, 448, 457, 482

Bergama kadısı, 309, 410
Bergama mukāta‘ahâneleri, 317
Bergama nazırı, 369

Bergama nevahisi kazası, 439
Bergama ve tevâbi‘i kâtibi, 134
Bergama ve tevâbi‘i za‘îmi, 134
Bergama za‘îmi, 107, 186, 193, 208, 251, 

281, 410, 411
Bergama, 113, 116, 121, 163, 241, 725, 

767, 786
Bergamavî-zâde Şeyh Efendi'nin sûfîleri, 

558
ber-murâd olmak, 532, 742
ber-vech-i emânet, 222, 246, 339
ber-vech-i iltizâm emîn, 778, 831
ber-vech-i iltizâm nâzır, 652, 753, 793, 794, 

823
ber-vech-i iltizâm, 245, 362, 487, 510, 735
ber-vech-i iştirâk mukāta΄a tutmak, 324, 

387, 388
ber-vech-i kefâlet, 583, 609, 624, 639, 721, 

725, 733, 740, 754, 822
ber-vech-i tebdîl, 669
ber-vechi-i emânet, 453
besbâse, Mısır'dan ısmarlanan, 302
beşeriyyet, 513
bevvâb /ân /în /lar /lık, 48, 53, 61, 68, 69, 

73, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 93, 488, 489, 
500, 531, 534, 540, 543, 547, 551, 552, 
556, 559, 560, 562, 565, 568, 569, 573, 
575, 577, 579, 580, 582, 583, 585, 587, 
588, 589, 590, 593, 594, 596, 598, 605, 
607, 610, 611, 614, 615, 621, 624, 635, 
639, 651, 666, 668, 671, 672, 674, 676, 
679, 680, 694, 698, 699, 703, 704, 708, 
712, 715, 716, 720, 724, 729, 733, 748, 
768, 769, 776, 782, 783, 783, 790, 794, 
795, 801, 820

bevvâb gedikleri, 512
bevvâbiyye (rüsumu), 385, 393, 471538, 

542, 545
bevvâblar bölükbaşısı, 53
beyaz hükümler (imzalı), 374, 376, 381
beyaz kâğıd, 378, 379
beyaz sof, 80
Beydere köyü, Manisa'da, 721, 725
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Beylü köyü, Honaz kazasında, 213
Beymiş köyü, Honaz kazasında, 213
Beymiş köyü, Nif  kazasında, 392
Beymiş mukataası, 770
Beymiş ve Timâr-ı dalyan mukāta‘ası, 586, 

640, 692
Beyşehir, 56
beytü’l-mâl âmili /leri, 303, 304, 354, 379, 

408, 470
beytü’l-mâl emîni, 381
beytü’l-mâl mukāta‘ası, 285, 513, 523
beytü’l-mâl zabitleri, 379
beytü’l-mâl, 136, 204, 221, 266, 284, 289, 

310, 379, 433, 434, 447, 470, 477
beytü’l-mâl-i hâssa, 400
Beytüllâhü'l-harâm, 712
bez perde, 108
bezciler, 809
bıçak çıkartmak, 291
Biga kadısı, 251
Biga, 98
Bigadiç kadısı, 250, 276
bikr kız, 795
binâ-i âmire, 756
Birgi âmilleri, 208
Birgi efendisi, 314
Birgi emîni, 252
Birgi hâsları za‘îmi, 383
Birgi hâsları, 138, 383, 391, 514, 533, 539, 

542, 561
Birgi kadısı, 67, 100, 103, 138, 187, 189, 

198, 210, 228, 232, 235, 236, 237, 284, 
294, 298, 312, 321, 323, 326, 328, 331, 
332, 365, 390, 391, 400, 458, 478, 479, 
550

Birgi kadısının arzı, 677
Birgi kadısının pişkeşi, 79
Birgi kazâsı, 190, 543, 691, 814
Birgi mukāta‘ası, 723
Birgi müfettişi, 168
Birgi nâibi, 419

Birgi ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 612, 613, 615, 
657, 722, 723, 778

Birgi zaimi, 228, 232, 328
Birgi zimmîleri, 210
Birgi, 135, 212, 644, 657
Bîrûn, 70
bî-zebân, 525
Bo[ğa]zhisar dizdârı, 99
boğasi, 217, 224
Boğaz-hisâr, Lapseki'ye tabi, 354
boğazına ip takup getirmek, 297
boğça, 744
Boğdan, 525
borç, 95, 96, 99, 104, 109, 117, 118, 131, 

166, 202, 225, 234, 239, 250, 267, 289, 
293, 303, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 
360, 366, 370, 384, 393, 403, 408, 421, 
430, 431, 439, 443, 455, 459, 471, 474, 
477

boruzen, 566
Bosna, 53, 54, 62, 67, 75, 82, 83, 84, 524, 

525, 526, 527, 560, 617, 635, 652
bostan harâcı, 342
bostân oğlanı, 52
bostan, 142, 327, 342
bostancı /lar, 52, 530, 623, 634, 668, 756, 

786
bostâncıbaşı, 746, 747, 756
bostâncılar bölükbaşısı, 587
bostâncılar gediği, 756
bostanlık, 309
boz kolan, ıstabl-ı âmire için, 415
boz koymak, 220, 330
boz ve mu‘attal, 220, 255, 330, 331, 383, 

384, 484
bozacı şâkirdi, 530
bozacı, 465, 530, 793, 815, 816
bozahâne, 150, 184, 195, 684, 685
Bozdağ (yaylağı) sarayı, 511, 544, 636
Bozdağ âmilleri, 198
Bozdağ karı, 60
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Bozdağ mukāta‘ası, 232
Bozdağ yaylası, 58, 67, 536, 550, 552, 574, 

634, 648
Bozdağ, 96, 171, 183, 198, 208, 227, 231, 

234, 235, 243, 252, 275, 278, 300, 471, 
547, 563, 592

Bozdağ’a çıkmak, 544
Bozdağı nâhiyesi, 310
Bozdoğan hâslar emîni, 315
Bozdoğan hâsları âmilleri, 370
Bozdoğan hâsları, 183, 188, 278, 300, 574, 

595
Bozdoğan kadısı, 151, 185, 187, 188, 315, 

368, 387, 457, 459
Bozdoğan mahkemesi, 574
Bozdoğan mukāta‘ası, 716, 732, 829
Bozdoğan nâhiyesi, 574
Bozdoğan ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 639, 646, 

661, 801
Bozdoğan, 151, 180, 187, 454, 769
Boz-havlu köyü, Manisa'da, 762
Bozköy âmili, 329
Bozköyî (Bozköylü), 804
Bölücek köyü, Bergama’da, 121
Bölücek, Birgi'de, 198
bölüğe çıkmak, 519, 776, 811
bölüğü tebdîl olunmak, 771
bölük ağaları, 499, 500
bölük çavuşu, 576, 622, 675
bölük halkı, 122, 182, 557, 589
bölük tebdîli, 631
bölük ulûfesi, 510, 520, 586
bölükbaşı /lar, 53, 61, 87, 216, 226, 365, 

537, 543, 553, 567, 618, 641, 717, 798
bölükbaşı, kapıcıların, 536
bölükbaşılık, 73, 724
bölük-i evvel, 649
bölüklerin tebdîl olunması, 499, 500
Börekçi-zâde mahallesi, Tire'de, 787
buğday akçaları, 194
buğday bahâsı, 65

buğday cem‘i, 260, 261
buğday değirmeni, 59
buğday, 156, 161, 163, 174, 186, 193, 251, 

261, 268, 340, 443, 452
Buğurcu Arablar kethudâsı, 112
Buğurcu Arablar, 119, 129, 274, 378
Buğurcu Arabları rüsûmu, 349
Bulgar, 525, 526, 527, 547, 627
Bulgari, 464
bulgur, 281, 282, 305, 333
burçak, 129, 165, 217
Burdur, 218
Bursa kadısı, 480
Bursa kestanesi, 372
Bursa tâcirleri, 60
Bursa, 51, 56, 59, 65, 77, 379
Bursa’dan kar getirilmesi, 60
Bursa'da emanet konulan otak, 49
Burunâbâd hâsları, 523, 555, 558
Burunâbâd kasabası, 644
Burunâbâd mukāta‘ası, 813, 829
Buruncuk köyü, Tarhaniyat kazasında, 380
Buruncuk köyü, Tire'de, 828
Büyük Âhûr, 519
büyük efendi mürâselesi, 485
Büyük Köy, Lazkıye'de, 318
Büyük Mîrâhûr Ağa, 763
Büyük Mîrâhûr, 66, 496, 539, 543, 704
Büyük Tatar köyü, Manisa'da, 693
Büyükköy köyü, Lazkıye'de, 424
Büzürg Mîrâhûr, 286
Ca‘fer Ağa, 556, 607, 611, 804, 820
Ca‘fer Ağa, sekbanbaşı, 642, 645
Ca‘fer Paşa çiftliği, 792
câbî, 144, 344, 347
câize, 47
câme bahâ, 67
câme, 76
câmehâ-i Müfti Efendi, 61
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câme-i benek, 48, 49
câme-i çatma, 48
câmekân, 103, 154
câmeşûy /ân, 53, 63, 70, 372, 663
câmeşûy olmak, 491
câmeşûy şâkirdi, 663
câmeşûyân şâkirdi, 501
câmi‘ mütevellisi, 446
Câmi‘-i Hatuniye hatîbi, 93
câmi‘-i Sultaniye hatîbi, 61
câmi‘-i şerîf, Muradiye, 506
Câmi‘-i Vâlide Sultan, 680
câmûs derisi, 649
câmûs, 649, 689
câriye /ler, 205, 429, 686, 810
câriye satın almak, 429
câriye sirka etmek, 810
câriye, yava, 379
Cazılı köyü, 148
cebeci /ler /lik /yân, 154, 524, 544, 554, 

578, 579, 591, 597, 609, 613, 644, 645, 
657, 664, 692, 693, 701, 702, 703, 707, 
708, 710, 716, 733, 734, 747, 748, 752, 
753, 754, 755, 756, 759, 760, 761, 762, 
764, 783, 784, 786, 787, 798, 817, 825, 
827, 828, 829, 831

cebeci bölüğü, 597
cebecibaşı defteri, 313
cebecibaşı, 313, 357, 522
cebecibaşılık, 510, 522
cebeciler kethudâsı, 786, 798
cebehane-i âmire, 463
cebehâne-i âmire, padişahın gönderdiği, 93
cebehâne-i İstanbul, 93
cebe-i hâssa-şüd, 613
cebel-i Manisa, 320
cedîd bâkīler, 106
celâ-yı vatan, 774
celeb Arabları, 119, 129, 209, 232, 378
celeb tâyifesi, 547, 553

celebî Arabları, 223
celebler, 726
cellâd şâkirdi, 78, 653
cellâd, 613, 773
cellâd-ı sânî, 653
cemâ‘at-ı sekbânân, 533
cemâ‘at-i bağçe-i âmire, 63
cemâ‘at-i bevvâbân, 488, 511, 518, 569, 

577, 589, 596, 666, 671, 678, 790, 791, 
798

cemâ‘at-i çavuşân, 494, 502, 505, 510, 520, 
530, 541, 551, 555, 573, 580, 590, 595, 
604, 622, 633, 643, 646, 661, 662, 663, 
671, 780, 802, 818, 819

cemâ‘at-i çavuşân, şehzade ile İstanbul’dan 
gelen, 537

cemâ‘at-i dârüssaʻâde-i Enderûnî, 52
cemâ‘at-i ebnâ-i sipâhîyân, 519
Cemâ‘at-i Gılmân-ı Hazîne, 525
Cemâ‘at-i Gılmân-ı Kilâr-ı Âmire, 526
Cemâ‘at-i Gılmân-ı Oda-i Hâssa, 524
Cemâ‘at-i Gılmân-ı Oda-i Küçük, 526
cemâ‘at-i Gurebâ, 557, 629
cemâ‘at-i küştîrân (güreşçiler), 89
cemâ‘at-i Mehterân-ı Hayme, 534, 548, 

551
cemâ‘at-i mü’ezzinân, 489
cemâ‘at-i sâyisân-ı esbân-ı hâssa-i bîrûn, 

543
cemâ‘at-i sekbanân, 65
cemâ‘at-i silâhdârân, 520
cemâ‘at-i solakan, 65
cemâ‘at-i şâtırân, 489
cemâ‘at-i teberdârân, 528
cemâ‘at-i zevvâkîn, 490, 674
Cengi köyü, Bergama’da, 125
cenk etmek, 272
cenk ü cidâl, 817
cenk yapmak, 569
cerâyim /e, 120, 128, 151, 221, 233, 241, 

243, 250, 251, 256, 281, 367

846 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



cerîme (kan cerimesi), 289
cerîme almak, 281, 412
cerîme taleb etmek, 299, 383, 389
cerîme, 129, 175, 178, 209, 218, 224, 233, 

240, 250, 256, 299, 367, 378, 383, 389, 
395, 412, 416, 438, 439, 460, 461, 462, 
474, 476

cerîmenin teftîş olunması, 318
cerîmeye müstahık olmak, 243, 403, 412, 

461, 476, 481, 482
cerrâh, 79, 575
cerrâhbaşı, 266, 779
cerrâh-ı sâni, 575
cevârî (cariyeler) , 52, 74
cevv, 70, 71
cevz-i buvvâ, Mısır'dan ısmarlanan, 301
cevz-i Hindî, Mısır'dan ısmarlanan, 301, 

302
cezîre-i Midillü memlahası, 775
cezîre-i Midillü mukata‘ası, 772
cezîre-i Midillü, 514, 578
cihât, 464
cihâz mühimmâtı, 53, 62
cihâz, 67
cihâz-ı zevce-i Yahya Bey, 62
cilâvdâr, 519, 553, 668, 810, 811
cilâvdâr-ı küçük, 810
cild-i ergeç, 587
cinâyet, 204, 574
Cum‘a kazası mahkemesi naibi, 623
cum‘a mescidi ihdâs olunması, 340
cum’a nâibi, 441
cüll, ıstabl-ı âmire için, 672
cüllâh, 69
cündî, 627
cünûn, 581
cürm, 112, 123, 124, 136, 157, 176, 178, 

192, 204, 205, 258, 262, 362, 367, 410, 
412, 415, 417, 426, 432, 464, 473, 542, 
557, 574, 592, 601, 602, 630, 631, 632, 

643, 651, 660, 691, 712, 714, 731, 765, 
784

cürm-i cinâyet, 112, 123, 124, 136, 157, 
176, 178, 192, 204, 205, 206, 258, 262, 
362, 410, 417, 432, 464, 473

cürm-i galîz, 176, 205, 362, 367, 412, 415, 
426, 473

çadır mehterbaşısı, 86
çadır mehterler bölükbaşılığı, 67
çadır mehterleri, 67, 73, 75
çadır ve otağ dikmede mâhir üstâd olmak, 

590
Çadırcı Mustafa, 108
çadırlar, 83
Çağış köyü, İzmir'de, 623
çakır (kuşu) , 131, 332
çakırcı /lar/ yân, 89, 291, 313, 345, 373, 

599, 600, 698, 730, 758, 759
çakırcıbaşı, 599, 600, 698, 730, 803
çakırcılar ağası, 189, 313
çakırcılar çavuşu, 600, 758
çakırcılar kethudâsı, 556, 557, 627
çakırcılık gediği, 600
çalıcı mehterleri, 49
Çaltık köyü, Muğla'da, 431
Çan kadısı, 249, 250
çanak incir, 267
Çardaklu Çayı, 100
Çarne köyü, Adala kazasında, 167, 201
çarşu başlarında olan kapular, 690
çarşu, 690, 767, 809
çaşnigîr /ler /ân /lik, 138, 145, 148, 182, 

197, 216, 263, 269, 317, 387, 391, 407, 
419, 438, 478, 490, 496, 510, 516, 524, 
528, 540, 546, 582, 588, 593, 615, 620, 
635, 636, 638, 659, 674, 677, 682, 710, 
713, 719, 726, 730, 739, 757, 766, 784, 
788, 789, 817, 821

çaşnigîr bölüğü, 582
Çaşnigîrbaşı Sinan Ağa, 51
çaşnigîrbaşı, 88, 352, 761
çaşnigîrin katledilmesi, 283
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Çatak köyü, Karacalar kazasında, 474
Çatal Kilise köyü, Manisa'da, 736, 739
Çatal Kilise, İzmir'de kâfir köyü, 446
çatma kaftanlar, 463
çatma, ağır kadifeden, 52
çatma, çeyiz için, 67
çatma-i kırmızı, 62
çatma-i sermâî, 62
Çavdar yaylağı (Bozdağ yaylağı), Birgi’de, 

100, 198
çavdar, 165
çavuş /ân /luk /lar, 50, 51, 53, 63, 72, 91, 

92, 97, 101, 104, 109, 110, 120, 121, 
135, 143, 145, 149, 150, 158, 170, 171, 
177, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 191, 
192, 193, 198, 200, 201, 208, 212, 216, 
217, 218, 219, 221, 223, 227, 236, 237, 
238, 240, 241, 242, 244, 246, 247, 248, 
251, 252, 253, 255, 256, 265, 268, 269, 
270, 273, 274, 287, 289, 295, 300, 305, 
315, 318, 320, 323, 326, 327, 330, 331, 
334, 335, 338, 339, 345, 348, 349, 356, 
359, 360, 368, 369, 370, 371, 379, 383, 
389, 394, 396, 401, 405, 406, 407, 414, 
415, 416, 418, 420, 422, 425, 426, 428, 
431, 432, 437, 439, 441, 447, 455, 456, 
457, 458, 459, 463, 467, 468, 470, 471, 
472, 474, 477, 481, 487, 488, 489, 490, 
493, 494, 502, 505, 506, 510, 511, 515, 
519, 520, 523, 530, 531, 533, 537, 541, 
542, 544, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 
552, 553, 555, 557, 558, 560, 565, 565, 
571, 574, 576, 580, 583, 587, 588, 590, 
594, 595, 599, 603, 604, 607, 609, 610, 
613, 614, 615, 616, 618, 619, 620, 620, 
621, 622, 623, 624, 626, 628, 629, 630, 
633, 636, 638, 639, 643, 646, 647, 649, 
652, 656, 659, 661, 662, 663, 665, 670, 
671, 672, 677, 682, 683, 684, 687, 692, 
694, 695, 696, 698, 701, 702, 705, 706, 
707, 709, 710, 713, 714, 716, 717, 718, 
722, 723, 724, 725, 726, 728, 730, 731, 
733, 734, 735, 737, 739, 741, 742, 745, 
748, 752, 756, 757, 767, 768, 769, 770, 
772, 775, 778, 779, 780, 781, 785, 793, 
794, 797, 798, 801, 802, 802, 807, 812, 

813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 819, 
823, 824, 825, 826, 827, 828, 830, 833

çavuş mahlûlü, 827
çavuş olmak, 246, 487, 488, 490, 495, 516, 

519, 531, 532, 537, 542, 548, 549, 553, 
557, 561, 565, 571, 576, 586, 587, 591, 
592, 597, 599, 603, 604, 607, 615, 616, 
621, 626, 628, 639, 641, 647, 659, 661, 
662, 671, 675, 676, 684, 687, 692, 713, 
718, 722, 728, 765, 785, 786, 801, 802, 
816, 819, 825, 826, 827, 830

Çavuşbaşı /lık, 506, 543, 592, 627, 687, 
710

çavuşbaşı emekdârları, 543
Çavuşbaşı Sinan Ağa, 476
çavuş-ı dîvân, 576, 607, 675
çavuş-ı dîvân-ı âlîşân, 576
çavuş-ı dîvân-ı hümâyûn, 576, 622, 629
çavuş-ı ebnâ-i sipâhîyân, 675
çavuş-ı zümre-i gurebâ, 576
çavuşiyye (rüsumu), 218, 232, 385, 393, 

397, 438, 439
çavuşların zabtı, 710
çavuşluğu mukarrer kalmak /olmak, 542, 

510, 541, 557, 565, 737
çavuşluk gediği, 591, 659
çavuşun biraderi, 607
çayır korumak, 399
çayır yerlerini zirâ‘ate kābil eylemek, 482
çayır za‘îmi, 159
çayır, 132, 133, 399, 443, 452
çayırların kurutulması, 465
Çelebi Yakası köyü, Nif  kazasında, 364
çeltik âmili, 155
çeltik argı, 128
çeltik dikmek, 381
çeltik emîni, 286
çeltik hıdmeti, 268
çeltik zirâ‘at olunan arklar, 423
çeltik, 128, 155, 172, 242, 268, 381, 385, 

393, 400, 423, 449, 452, 454
çeltikciler kethudâsı, 452
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çeltikciler, 128, 452
çenber atlas, 61
Çengi Hasan, şaki, 569
çerkes, 77, 81, 84, 86, 91, 524, 525, 526, 

527, 547, 660
Çeşme hâsları nâzırı, 283, 403
Çeşme kadısı, 119, 151, 172, 186, 194, 197, 

207, 215, 243, 257, 264, 270, 295, 331, 
332, 350, 388, 414, 485

Çeşme kazâsı, 101, 149, 169, 275, 403, 688
Çeşme nâibi, 279, 283, 396, 485
Çeşme, 312
çetik, 372
çırağlar, has oda için, 51
çift dönümü, 142
çift resmi, 290
çiftçiler, 649
Çiftçilü köyü, 165
çiftlik kethudâsı, 681
çiftlik, 125, 162, 172, 264, 380, 446, 803
çiftlik, Cafer Paşa'nın, 792
çiftlikler, âsitâne defterdârı Mahmud Efen-

di'nin, 681
Çine kadısı, 151, 187, 188, 356, 435
Çine kazâsı, 817
çingâne, 787
çizme, 65
çizme, saray için, 587
çizmecibaşı, 581
çizmeciler şâkirdi, 496
çoban, 302, 381, 783
çomak ile vurmak, 681
çorağ/k, sabun hammaddesi, 162, 163, 

351, 352, 399
çorak yükleri, 351
Çölmekci köyü, Gördük kazasında, 193
çubuk akçası, 410
çuha (çuka), 87, 641
çuka çullar, 87
çuka dolamalar derzisi, 641

Çukadâr (Ağa) , 70, 505, 513, 550, 556
çukadâr, Hoca Efendi'nin, 776
çuka-i kazzâziye, 87
çukalar derzisi, 641
çul, ıstabl-ı âmire katırları için, 415
çullar kolanı ipi, 415
çullar, 87
çullu iri bârgîrler, 373
çultar, 87
Dadyan(lı), 525
dağ mukāta‘ası âmili, 360
dağ pâresi mukataası, Tire'ye tabi, 754
Dalama kazâsı, 583
Dalyan (mukataası) pâresi, 222
Dalyan hâsları, 397
dam tapusu, 119, 142, 469
dam yapmak, 142
dam, 119
damgasız boğasi, 217
dânişmendler, Hoca Efendi'nin, 176
Dânişmendlü âmili, 477
Dânişmendlü hâsları, Ayasuluk'da, 438, 

480
Dânişmendlü köyü, Ayasuluk'da, 442, 475, 

482
dara, 96
dara, yağ tulumunun, 308
darâ‘at-nâme sunmak, 679
darb, 681
darçın, Mısır'dan ısmarlanan, 301
dâr-ı fülfül, Mısır'dan ısmarlanan, 302
darı mahsûlü, 400, 443
Darıçay amili, 441
Darıçayı mukāta‘ası, 443
dârü's-sa‘âde ağası, 70, 764
dârü's-sa‘âde kapusı hademesi, 588
dârüssaʻâde (cariyeleri), 74
Dârüssaʻâde ağası Hüsrev Ağa, 53, 55
dârüssaʻâde kapı oğlanları, 88
dârüssaʻâde kethudâsı kışlığı, 85
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dârüssaʻâde kethudâsı, 86
dârüssaʻâde oğlanları, 64
dârüssaʻâde oğlanlarının kitâbet dersi, 64
dârüssaʻâde-i Birunî, 70
dârüssaʻâde-i Enderûnî, 52, 70
davar cem‘i, 550
davar kirası, 268
davar resmi, 477
davar yürümesi, 309
davar, 56, 57, 64, 92, 99, 116, 134, 139, 

167, 172, 198, 199, 212, 248, 255, 266, 
280, 285, 308, 309, 317, 327, 343, 346, 
380, 408, 442, 443, 448, 452, 454, 475, 
550

davarın otarılması (otlatılması), 435
davarları salmak, 434
davarları saydırmak, 477
davarların deştibâniyesi, 317, 407
davarların rahtı, 394
Davud Paşa, Mısır beylerbeyi, 260
dâye oğlu, 763
dâye, 55
dâye-i şehzâde, 55
dâye-i şehzâdegân, 53
dâyin, 116, 117, 210, 303, 353, 456
dâyire-i şehir, 142
debâğat etmek, 535
debbâğ, 649
define /bulmak, 85, 382
define, Saruhanoğlu Abdurrahman'ın, 85
defter bağlanması, 468
defter emîni, 229, 327
defter emini, İstanbul'daki, 63
defter etmek/ ettirmek/ eylemek/ eylet-

tirmek/ olunmak, 101, 104, 125, 131, 
134, 141, 145, 148, 153, 164, 166, 169, 
171, 173, 176, 179, 181, 184, 191, 203, 
205, 211, 231, 233, 235, 238, 245, 246, 
254, 257, 258, 260, 264, 265, 267, 277, 
285, 289, 292, 293, 294, 301, 302, 305, 
308, 315, 316, 329, 329, 330, 334, 335, 
339, 346, 351, 358, 364, 371, 376, 379, 

380, 395, 399, 401, 404, 405, 411, 421, 
428, 435, 437, 440, 445, 445, 454, 455, 
455, 455, 468, 468, 469, 470, 471, 471, 
477, 481

defter, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 119, 124, 125, 126, 128, 
130, 131, 132, 134, 135, 140, 141, 142, 
145, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 
156, 157, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 184, 187, 191, 192, 
195, 199, 201, 203, 206, 208, 210, 211, 
213, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 
224, 225, 227, 228, 229, 231, 233, 235, 
236, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 
251, 252, 260, 262, 263, 266, 270, 273, 
277, 284, 287, 291, 296, 308, 309, 313, 
319, 332, 335, 337, 339, 344, 352, 354, 
361, 362, 370, 382, 384, 406, 414, 417, 
421, 425, 427, 428, 432, 438, 440, 441, 
460, 463, 466, 470, 471, 473, 474, 479, 
544, 545, 603

defter, satın alınan koyunlar için, 288
Defterdâr Abdurrahman Efendi, 683
defterdâr Ebe-zâde, 647
defterdâr efendi, 80, 518, 519
defterdâr imzâsı, 722, 732, 739, 742, 745, 

746, 749, 751, 762, 775, 778, 782, 783, 
785, 788, 797, 812, 813, 818, 819, 821, 
823, 825, 829, 830, 831, 832

Defterdâr Mahmud Efendi'nin çiftlikleri, 
681

Defterdâr Mehmed Efendi, 487, 488, 605, 
681

defterdâr mektubu, 603
defterdâr, 189, 212, 217, 487, 488, 494, 

498, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 511, 
512, 514, 515, 516, 517, 520, 523, 524, 
531, 533, 538, 539, 540, 541, 542, 544, 
545, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 
555, 556, 558, 559, 561, 562, 563, 565, 
567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 
575, 576, 577, 578, 579, 580, 582, 583, 
584, 585, 587, 591, 595, 616, 619, 625, 
640, 660, 665, 666, 680, 694, 696, 699, 
701, 702, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 
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711, 712, 714, 715, 716, 717, 720, 721, 
722, 723, 725, 726, 728, 729, 730, 733, 
734, 735, 737, 739, 740, 741, 742, 745, 
746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 
754, 755, 759, 761, 762, 766, 767, 769, 
770, 771, 772, 775, 778, 779, 780, 782, 
785, 787, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 807, 808, 813, 814, 
815, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 
824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 832, 
833

defterdâr, lala, 189
defterdârın hatunu, 643
defterdârın oğlu, 643
defterdâriyye (rüsumu), 232, 385, 393, 397, 

438, 465, 471
defterden hâric nesne, 270, 322, 330
deftere kayd etmek, 263, 281, 286, 312
defterhâne-i dîvâniyye, 218
defter-i atîk /kadîm, 344, 385, 409
defter-i cedîd /(-i hâkānî /-i sultânî), 99, 

105, 119, 125, 136, 171, 214, 225, 229, 
262, 285, 320, 327, 344, 375, 384, 385, 
386, 388, 399, 407, 408, 409, 423, 424, 
430, 438, 446, 460, 466, 484

defter-i emîni, 391
defter-i hâkānî, 99, 100, 214, 243, 265, 285, 

326, 333, 344, 347, 357, 364, 384, 415, 
423, 424, 426, 429, 437, 466, 484

defter-i şâhî, 342
defter-i tezkire-i arz, 47, 48
defterlerin ihrâk olması, 271
değirmen, 59, 125, 126, 476, 791
değirmenci, 59
değirmenin örüsü, 476
değnek ile öldürmek, 772
dellâk, 527
demi heder olmak, 750
demür toka, 464
Demürci hâsları, 577, 585, 753
Demürci kadısı, 197, 228, 241, 255, 272, 

278, 300, 337, 378, 394, 415, 765
Demürci kazâsı, 74, 147, 750, 770

Demürci mukāta‘ası, 612, 622, 624, 642, 
654

Demürci ve Dutlukçu (mukataa) kalemi, 
Aydın perakendesine tabi, 740

Demürci ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 792, 807
Demürci yörükleri, 255
Denizlü kilesi, 325
Denizlü, 341
Denizlüburnu hasları, İzmir'de, 269
Depecik köyü, Çeşme kazasında, 197
derbend, 167, 288, 306, 338
Dereköy, 125, 187, 188
Dereköy, Çine kazasında, 356
Dereköy, Tarhala kazasında, 382
Dereköyü, 151, 185
Dereköyü, Marmara kazasında, 279
dergâh-ı âlî bakāyası, 293
dergâh-ı âlî çavuşları, 495, 649, 665
dergâh-ı âlî müteferrikaları, 104, 371, 455
dergâh-ı âlî sekbanları, 79
dergâh-ı mu‘allâ müteferrikaları, 289
dergâh-ı mu‘allâ, 125, 151, 153, 165, 167, 

210, 215, 229, 236, 269, 272, 284, 285
dergâh-ı mu‘allâdan gelen gemiler, 352
deri debâğat etmek, 535
deri, camusun, 649
Derviş A‘mâ, Bozdağ yaylasında Üçler ma-

kamında oturan, 563
deryâ kenârlarını görüp gözetmek, 334
deryâ muhâlefeti, 121
deryâ seferi, 186
der-zencîr etmek /ettirmek, 316, 359, 471
Derzi Durmuş, 102
derzi şâkirdi /leri, 564, 593, 641, 696
derzi, çuka dolamalar için 641
derzibaşı, 697, 812, 814, 815, 821
derziler, 696, 815
destâr-ı Kandeharî, şehzadeye pişkeş veri-

len, 79
deste, 105, 464
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deşîşe nazırı, 301
deştibân /iye mukāta‘ası, 114, 159, 186, 

202, 407
deştibâncı, 343
deştibâni /ye, 144, 186, 204, 317, 321, 323, 

327, 385, 386
deştibânî rüsûmu, 317
deştibâniye âmili, 317
deştibâniye taleb etmek, 317
deve katarı, 281, 296, 304
deve rahtı, 296
deve, 49, 175, 251, 292, 305, 803
deveci gedüğü, 88
deveci/ler, 91, 282, 285, 297, 304, 716
deveciler mahlûlü, 716
deveciler, Anadolu Beylerbeyi İbrahim 

Paşa'nın, 34
develer hizmetine yazılmak, 268
develer, 58, 85, 208, 282, 296, 304, , 327, 

351, 356, 440, 536, 688, 739, 750
develeri bey‘ etmek, eşkıya adına, 739
develerin arpası, 304
develerin kışlaması, 201, 356
develerin rahtları, 510, 691
devletlü(lerin) düşmesi (aracı olması), 314
deyn, 95, 109, 110, 116, 118, 130, 132, 139, 

145, 180, 183, 185, 186, 187, 190, 193, 
207, 215, 217, 218, 221, 222, 223, 226, 
234, 238, 240, 241, 250, 253, 256, 257, 
259, 260, 271, 294, 298, 320, 324, 328, 
329, 331, 338, 345, 348, 358, 360, 366, 
376, 378, 382, 393, 417, 438, 439, 443, 
447, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 459, 
467, 470, 474, 480, 505, 507, 555, 556, 
561, 562, 565, 567, 568, 569, 573, 577, 
578, 582, 584, 585, 587, 588, 591, 594, 
597, 598, 604, 608, 609, 611, 612, 613, 
615, 622, 624, 629, 638, 646, 650, 651, 
652, 657, 658, 661, 664, 679, 683, 684, 
689, 690, 692, 694, 696, 698, 703, 704, 
705, 707, 716, 717, 720, 722, 723, 725, 
727, 729, 730, 732, 733, 734, 735, 739, 
741, 742, 745, 748, 752, 753, 755, 759, 
761, 766, 767, 769, 770, 772, 775, 778, 

780, 782, 793, 794, 797, 798, 800, 802, 
807, 808, 812, 813, 814, 815, 816, 820, 
821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 
829, 831

deyne mahsûb olacak galle, 331
deyne mahsûb olmak, 118, 256, 273, 331, 

455, 753
deynine geçmek, 323
dış kapı oğlanları, 88
dîdebân, 422
dilâverlik, 633
Dimetoka, 52
Dinek köyü, Sart kazasında, 755
dirhem, 51
dirliği /dirlikleri kat‘ olunmak, 535, 618
dirliklerin âhara verilmesi, 805
dişi çakır (kuşu), 332
dîvân re‘âyâsı, 412
Dîvân sakası /ları, 57, 74, 781
Dîvân, 637, 641, 646, 647, 654, 714, 715, 

749, 784, 788, 790, 791, 794, 796, 799, 
800, 809, 811, 816, 821

dîvân, Alaşehir, 295
Dîvânhâne çadırı, 83
Dîvânhâneî, 528
Dîvân-ı âlî kâtibleri, 91
Dîvân-ı âlî sakaları, 57
Dîvân-ı âlî, 66, 78, 80, 159, 244, 277, 497, 

503, 504, 505, 506, 507, 511, 514, 516, 
517, 606, 683, 690, 768, 769, 770, 778, 
779

Dîvân-ı âlîşân, 576
Dîvân-ı hümâyûn çavuşu, 576, 622, 630, 

659, 675, 676
Dîvân-ı Hümâyûn kâtibi, 556, 587, 596, 

658, 659, 762
Dîvân-ı hümâyûn, 493, 496, 498, 499, 500, 

502, 506, 510, 511, 512, 513, 519, 520, 
521, 522, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 
540, 543, 544, 556, 559, 562, 563, 566, 
572, 576, 581, 585, 592, 596, 599, 603, 
605, 610, 612, 616, 620, 622, 626, 629, 
634, 645, 652, 656, 658, 659, 663, 674, 
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675, 683, 684, 685, 686, 687, 689, 690, 
691, 692, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 
714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 
723, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 
732, 733, 734, 735, 737, 738, 739, 740, 
741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 
749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 
757, 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 
767, 768, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 
776, 777, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 
785, 786, 787, 791, 792, 793, 794, 795, 
796, 797, 798, 799, 800, 802, 803, 806, 
807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 
815, 816, 818, 821, 822, 823, 824, 825, 
828, 829, 831, 832

dîvânlar, 295
divitdâr /î, 60, 64, 515, 682, 762
dizdâr, 125
doğan (kuşu) , 189, 197, 306, 559, 732, 796
doğan (kuşu) ahvâlinden haberdâr olmak, 

732
doğan avlamak, 306
doğan getirmek, 796
doğan ilminde mâhir olmak, 559
doğan sayyâdı, 189
doğan yuvaları, 197
doğancı oğlu, 249
doğancı, 86, 249, 525, 788
doğancıbaşı, 63, 131
Doğanhisar ellicileri, 391
Dokuzağıl kışlağı, Bergama'da, 342
dolamahâ-i çuha, 641
Donuz Kayası mevzii, Çeşme'de, 194
Döğer kazâsı (Menteşe sancağında), 784
dönüm akçası, 265
dönüm urganı, 265, 424, 468
dönüm, 142, 172, 264, 265, 380, 398, 468
döşeme çatma fistân, 372
döşeme çatma hilʻat, 92
döşeme çatma, 63, 372, 463
döşeme çatma, a‘lâ, 253
döşeme çatma, evsat, 253

du‘âcı, 81, 603
Duman yörük cemaati, 262
dûndâz-ı [dûmdâr] kârvân, 716, 763
duyûn, 183
düğün, 175
dühn-i belesân, Mısır'dan ısmarlanan, 302
dühn-i usâc, Mısır'dan ısmarlanan, 302
dükkânların hıfzı, 690
dülbend/ler, 301, 389, 413, 686
Dündarlu köyü hassı, Bergama'da, 309
Ebe-zâde, defterdar, 647
ebnâ-i sipâhîyân çavuşu, 576
ebnâ-i sipâhîyân, 60, 66, 82, 86, 494, 497, 

500, 505, 512, 519, 520, 525, 526, 527, 
528, 540, 541, 542, 544, 550, 556, 560, 
561, 563, 565, 589, 597, 599, 615, 620, 
622, 623, 627, 628, 637, 638, 643, 644, 
645, 651, 661, 662, 663, 668, 677, 684, 
702, 703, 707, 710, 711, 714, 726, 728, 
730, 739, 740, 743, 749, 757, 758, 765, 
771, 776, 788, 803, 811, 819, 831

Edirne, 51, 63, 83
ednâ yerler, 172, 264
Edremid kadısı, 306, 351, 355
Edremid kazâsı, 355, 792
Edremid, 139
edviye, 92, 301
ehil olmamak, 515
ehl-i berât, 98, 105, 143, 217, 251, 465
ehl-i dîvân otluğu, 83
ehl-i fesâd sipâhî, 129, 368, 381, 461
ehl-i fesâd suhte, 623
Ehl-i fesâd tâifesi, 606
ehl-i fesâd teftîşi, 476
ehl-i fesâd u şenâ‘at, 129, 378
ehl-i fesâd yatağı, 817
ehl-i fesâd, 129, 198, 200, 239, 368, 378, 

379, 381, 420, 430, 434, 461, 473, 476, 
570, 579, 606, 622, 629, 633, 644, 693, 
725, 726, 727, 765, 767, 770, 780, 782, 
783, 787, 817, 820

ehl-i fesâdın şerîki, 725, 726, 817
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ehl-i hıref  şâkirdi, 67
ehl-i hıref, 47, 67, 68, 81, 84
ehl-i ilm, 87
ehl-i kalem olmamak, 670
ehl-i kalem, 78, 101, 164, 169, 181, 203, 

245, 376, 411, 498, 582, 656, 670, 762, 
776

ehl-i vukūf, 129, 160, 174, 175, 186, 188, 
194, 254, 271, 284, 296, 326, 361, 378, 
392, 404, 413, 422, 452, 671

ekl etmek /eylemek, 333, 417, 445, 455
ekl ve bel‘ eylemek, 118, 480
ekmek, 64, 161, 549, 558, 588, 599, 612, 

674, 675
ekmekciler, 186, 199, 326
ekmekçi fırını, 90
Elbasan, 76
Elceklü nâm karye, Ilıca kazasında, 357
Eldelik ellicileri, 241
Ellici âmili, 95, 389
Ellici emîni, 112, 328
Ellici hâneleri mukāta‘ası, 170
Ellici kethudası, 299
Ellici mukāta‘âtı pâreleri, 431
Ellici tâifesi, 258, 298, 343, 348, 377, 389
Ellici, 129, 299, 378, 389, 391, 430
Elliciyân-ı Yunddağı mukāta‘ası, 371
elma kurusu, 139
elma, 139, 191
Elmalu kadısı, 436
emânet akça, 279
emânet esbâblar, 122
emânet konulan akça, 286
emânet, 97, 101, 122, 125, 144, 145, 148, 

153, 164, 170, 181, 195, 236, 238, 245, 
287, 419

emânetden (eminlikten) azl olunmak, 258
emekdâr, 47, 495, 511, 519, 521, 524, 531, 

532, 538, 539, 540, 543, 544, 549, 553, 
558, 566, 573, 576, 577, 578, 581, 585, 
589, 592, 593, 599, 600, 607, 610, 611, 
612, 615, 617, 619, 620, 622, 628, 630, 

631, 632, 633, 634, 636, 638, 642, 647, 
649, 650, 660, 663, 664, 666, 667, 668, 
669, 673, 674, 675, 676, 696, 697, 698, 
699, 705, 706, 708, 718, 719, 720, 724, 
730, 731, 738, 743, 744, 756, 757, 759, 
760, 762, 763, 770, 773, 774, 775, 786, 
795, 799, 802, 806, 810, 830

emîn ağırlığı, 213, 262
emîn akçası, 410
emîn deyni, 820
emîn, 95, 96, 98, 101, 103, 105, 106, 107, 

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 127, 
130, 134, 136, 139, 143, 144, 145, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 
159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 
183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 
193, 194, 195, 197, 198, 201, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 
215, 216, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 230, 232, 236, 237, 
238, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 248, 
253, 255, 257, 259, 261, 262, 265, 268, 
270, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 
283, 284, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 
294, 297, 298, 300, 303, 314, 315, 316, 
317, 319, 322, 324, 328, 330, 331, 333, 
335, 337, 339, 340, 341, 344, 347, 348, 
349, 351, 353, 356, 359, 360, 361, 366, 
370, 376, 382, 386, 388, 393, 394, 398, 
400, 401, 403, 410, 411, 416, 417, 419, 
421, 422, 426, 427, 428, 430, 431, 433, 
439, 440, 443, 444, 446, 448, 449, 451, 
452, 453, 454, 455, 457, 461, 462, 464, 
467, 469, 470, 471, 473, 475, 477, 480, 
485, 494, 510, 523, 530, 584, 642, 654, 
657, 680, 692, 698, 705, 707, 716, 717, 
721, 722, 723, 725, 726, 727, 729, 732, 
733, 734, 739, 741, 742, 745, 752, 754, 
755, 759, 761, 762, 767, 770, 772, 775, 
778, 780, 781, 798, 802, 807, 822, 824, 
825, 828, 829, 833

emin-i binâ, 91
emîn-i cedîd, 192, 223, 254, 362, 370, 399, 

468
emîn-i Harc-ı hâssa, 671
emîn-i Hâssa-i harc, 551, 585, 656
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emîn-i hîme-i hâssa, 551
emîn-i iskele-i Foça, 584
emîn-i matbah-ı âmire, 678, 680
emîn-i mültezim, 135, 336, 808
emîn-i sânî, 305
emînin adamı, 422
emînin şâhidleri, 336
Emir Buharî aleyhi’r-rahmetü’l-bârî vakfı, 

99
Emir Sultan vakfı, 423
emîr-i âhur, 51
Emîrler Mahallesi, Manisa'da, 699
emlâk [ihdâs] etmek, 418, 476, 477
emlâk zabitleri, 205
emlâk, 97, 107, 114, 117, 122, 123, 131, 

138, 141, 144, 152, 169, 171, 182, 192, 
198, 206, 215, 223, 227, 231, 235, 239, 
240, 241, 242, 260, 269, 274, 277, 283, 
293, 294, 307, 315, 316, 329, 345, 348, 
358, 359, 369, 370, 393, 399, 405, 442, 
445, 456, 530, 533

emleç, Mısır'dan ısmarlanan, 302
emrâz ârız olmak, 499
emrâza mübtelâ olmak, 718
emred oğlan çekmek, 783
emred oğlanlar, 767
emrud riştesi, 139
Emrudlu köyü, Saruhan livasında, 623
en‘âm duʻâsı, 81
en‘âmcı, 80, 81
Enderûn, 52, 62, 64, 68, 70, 82
Engürî, 71
enhâr-ı Honaz mukāta‘ası, 588
enhâr-ı Selman ve Uşak(pınarı) mukāta‘ası, 

636, 637, 722, 748, 817, 827
erbâb-ı kalem, 596, 776
erbâb-ı timâr, 98, 205, 484, 510, 516, 583, 

639, 663, 679, 733, 761, 772, 775
Erdemid kadısı, 200
erkân-ı devlet, 557
esbâb defteri, 334, 371

esbâb dolanmak (hırsızlık), 699
esbâb kitâbeti hıdmeti, 463
esbâb uğurlamak, 749
esbâb, 97, 99, 104, 105, 107, 114, 116, 117, 

119, 122, 123, 131, 132, 133, 135, 138, 
141, 144, 152, 160, 166, 171, 178, 180, 
182, 186, 197, 206, 208, 219, 223, 227, 
231, 235, 237, 239, 240, 241, 242, 251, 
260, 269, 274, 275, 277, 283, 284, 286, 
289, 293, 294, 301, 303, 304, 307, 315, 
316, 330, 334, 335, 345, 348, 355, 358, 
359, 369, 370, 371, 376, 378, 384, 385, 
389, 393, 395, 399, 400, 402, 405, 407, 
413, 417, 427, 428, 444, 445, 446, 454, 
455, 459, 461, 463, 466, 517, 530, 533, 
633, 644, 681, 690, 696, 699, 700, 718, 
725, 727, 736, 739, 744, 755, 757, 770, 
781, 782, 786, 787, 809, 814, 817

esbâbın kalaylanması, 88
esbâbın satılması, 278
esbâblar sirka olunmak, 461
esbâbları bey‘ etmek, 277
esbân muʻallimi, 77, 86
esbân, 70, 71, 92
esbân-ı hâssa-i bîrûn, 543
esîrci, 370, 686
eski emekdâr, 499, 512, 513, 517, 539, 540, 

697, 729, 738, 740, 743, 749, 756, 771, 
773, 774, 776, 786, 810

estâre-ı hâssa, 57
ester bahâ, 88
ester, 63, 73
eşcâr-ı müsmire, 172, 264
eşekçi, 695
Eşen mukataası, İzmir'de, 443
eşkıya Araboğlu, 755, 820
eşkıyâ reîsi, 763
eşkıyâ, 562, 606, 612, 618, 622, 633, 644, 

680, 762, 765, 767, 770, 820
eşkıya, başları gelen, 820
eşkıyâyı ele getirmek, 607
eşrâf-ı kirâm, 764
eşribe, 301
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et sirka etmek, 601
et, 52, 67, 231, 234, 295, 441, 512, 519, 

532, 549, 558, 593, 601, 612, 670, 674
etibbâ, 497
etmek (ekmek), 231, 234, 295, 360
etmekçi şâkirdi, 708, 786
etmekçi, 140, 153, 174, 529, 774
etmekçibaşı, 706, 708
etmekçiler kethudâsı, 261, 186
ev basmak, 129, 200, 378, 411, 493, 543, 

569, 579, 602, 681, 726, 727, 736, 755, 
762, 783, 789, 803, 820

evânî, 158, 176
evânî-i nukre, 187
evânî-i nühâs, 59, 158, 176
Evciler köyü, Manisa'da, 381
Evhadlar köyü, Manisa’da, 381
evkāf  câbîleri, 423
evkāf  re‘âyâsı, 344, 347
evkāf  zabitleri, 205, 267, 320, 344, 469
evkāf, 192, 198, 284, 378
evkāt-ı hamseye müdâvemet, 501
evlâd-ı Arab, 809
evler yapmak, 141
evleri ateşe (vermek), 727
evleri hark etmek, 277
Eyer kolanı, 464
eyer, 287
eyerci, 75
eyinlik kadife, çeyiz için, 67
Eyne kadısı, 252
Eyne köyü, Gördüs kazasında, 462
Eyne nahiyesi, Lazkıye'de, 445
eytam, 65, 328
Ezine kadısı, 354
fâhişe avretler, 129, 378
fâhişelik ile ma‘rûfe olmak, 567
fakīrler, 337
fakīrü'l-hâl, 135, 178, 190, 212, 243, 258, 

312, 363, 500, 513, 519, 588, 674

Ferhad Beğ, Saruhan sancağıbeği, 364
ferrâce, 744
ferrâşân, 52, 53
fesâd olmak, 685
fesâd u şenâ‘at, 569, 579, 589, 612, 622, 

629, 644, 677, 680, 683, 688, 693, 699, 
706, 735, 749, 750, 755, 765

fesâd, 690, 727, 768, 779, 783, 788, 789, 
820

fesâdât, 562, 636
fetvâ, 151, 299, 303, 304, 319, 324, 332, 

395, 412, 427, 453, 454, 483, 484
fetvâ-yı şer‘î /yye, 279, 303, 304, 332, 336, 

354, 483
fetvâ-yı şerîfe, 427, 574
fındık ağacı, 235
fırın, 193
fırkate, 683
fısk meclisi, 584, 630, 695
fısk u fücûr, 275, 276, 584, 685, 767, 814
fi‘l-i şenî‘, 467, 493, 543, 583, 602, 626, 

629, 683, 686, 693, 696, 699, 700, 706, 
721, 725, 726, 749, 786, 791, 795

Filibe taşı (rüsumu), 352
filori, 68, 389, 444
Filorilü köyü, Lazkıye'de, 454
firâr etmek, 530, 569, 596, 633, 686, 687, 

693, 696, 699, 700, 701, 755, 776, 805
Foça iskelesi, 584
Foça, 335
Foça-i Atîk ve Cedîd iskeleleri mukāta‘ası, 

488
Foça-i Atîk ve Cedîd mukāta‘ası, 783
Foça-i Atîk ve Cedid, 497, 625
Foça-i Atîk, 125, 165
Foça-i Cedîd, 125, 165
Foçalar, 683
fodula, 52, 61, 64, 441, 670, 674
fodula-i harcî, 61
fodula-i hâs, 64
Fota kasabası, Tire’de, 701
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Fota yağhânesi, Tire’de, 179
Frenk, 525, 526
fuçı harâcı, 433
fülfül (dâr-ı fülfül), Mısır'dan ısmarlanan, 

302
gabn-ı fâhiş, 98, 100, 152, 169, 185, 187, 

215, 228, 303, 307, 347, 403, 418, 442, 
454, 476, 477, 480, 482

gāib, 379, 434, 438, 439, 442, 466, 485
Galata nâyibi, 121
gallât mukataası, 446
gallât, 134, 135, 219, 315, 326, 331, 336, 

443, 450, 451, 452
galle bahâsı, 326
garâr, 118, 280, 313, 327
gāret, 197, 200, 239, 283, 327, 381, 444, 

493, 517, 681, 715, 755, 762, 803, 809
gark olmak, 408
gasb eylemek, 706
gaybet etmek /eylemek, 271, 329, 333, 340, 

353, 355, 361, 365, 384, 393, 403
gaybet, 54, 58, 62, 70, 75, 84, 91, 116, 173, 

181, 198, 206, 211, 223, 234, 235, 271, 
277, 293, 300, 331, 368, 444, 446, 456, 
458, 461, 475

gāyib olmak, 298, 307
gāyib, 206, 279, 303
geçüd emînleri, 167, 338
geçüd hakkı, 167
gediğin mahlul olması, 612, 648, 654, 656
gedikden ferâğ eylemek, 621
gedüğün âhara verilmesi, 618
gedüğün mahlûl olması, 612, 630, 634, 643, 

647, 648, 750
gedük mahlûl olmak, 304
gedük, 297, 564, 599, 618, 620, 626, 635, 

640, 731, 750, 771, 796
Gedüs kadısı, 225, 349, 375, 438
Gedüs nehri, 772
Gedüs, 349, 493
Gelenbaba (Gelenbe) hasları, 152
Gelenbaba mukāta‘ası, 580, 761, 815, 827

Gelenbaba ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 824
Gelenbaba, 153, 168
Gelenbe kazası, 718
Gelibolu kadısı, 182, 288, 306
gemci, 751
gemi reîsleri, 335
gemi reîsleri, İstanbul'dan gelen, 352
gemi, âmilin satın aldığı, 451
gemiler donatmak, 357
gemiler, dergâh-ı mu‘allâdan gelen, 352
gemiye (küreğe) fermân olunmak, 579, ayrı-

ca bk. küreğe /sefineye
gemiye (küreğe) gönderilmek, 542, 550, 

557, 569, 784, 809, ayrıca bk. küreğe /
sefineye

Geren-öyük ve tevâbi‘i bâd-ı hevâ mukā-
ta‘ası, 614

Germiyan livası, 487
Germiyan sancağı hasları, 538
Germiyan sancağı, 695
Geyikler kazası, 783
Geyvî, 613
gılmân, 52, 70, 71, 488, 564
gılmân-ı acemiyân, padişahın gönderdiği, 

92
gılmân-ı bağçe-i âmire, 59
gılmân-ı Enderûn hocası, 488
gılmân-ı Endurûn /î, 64, 68, 71, 632
gılmân-ı Hazîne, 525
gılmân-ı Kilâr-ı Âmire, 62, 84 526
gılmân-ı Oda-i hâssa, 524
gılmân-ı Oda-i Küçük, 526
gılmân-ı pişkeş, 67
gılmân-ı saray-ı âmire, 564
Gılmanlu köyü, Gördük kazasında, 193
giriftâr-ı ecr, 224
girîhte, 54, 73, 82, 88, 89, 90
giyâh, 70, 71
göç vakti, 237
Göçek köyü, Tarhaniyat'da, 803
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Göçeri yaylası, Dereköy'de, 125
Göğerler cemâ‘ati kethudâsı, 112
gök yoncası, 106
Gökçe, harami, 181, 400, 472, 476, 680, 

688, 715, 725, 739
Gökçeköy köyü, Palamut ovasında, 686
Gököyük kazâsı, 715
Gököyük mukāta‘ası, Lazkıye'de, 762
Gököyük nahiyesi, Lazkıye'de, 425
Gököyük ve Çarşanba mukāta‘ası, 780, 785
Gökpınar suyu, Lazkıye'de, 423
Gölbeyi çayırı, 112
Gölcük mahsûlü, 634
Gölcük saraydârı, 78
Gölcük, Bozdağ yakınında mevki, 235
Gölhisar kazâsı, 749
Göllü timârı re‘âyâsı, Lazkıye'de, 414
Göllükesri, 65, 73
gömeç bal, 282
gön, 160
gönder sırıkları, donatılacak gemiler için, 

357
Gördös kadısı, 137, 143, 232, 462
Gördös kazâsı, 194, 220, 559
Gördös, 312
Gördük anbarı, 193
Gördük kadısı, 156, 184, 193, 259, 266, 

277, 297, 305, 377, 415, 458, 466
Gördük kazâsı, 135, 726, 817
Gördük, 99, 135, 156, 163, 305, 312, 559, 

700
göynek (gömlek), 62
Göz Ağa, 804
gözü mecrûh eylemek, 292
gulâm, 97, 102, 114, 115, 119, 122, 130, 

133, 136, 193, 223, 229, 308, 314, 358, 
574

gulâm, mukataa emini, 417
gulâmân-ı Enderûn, 660, 662, 679
gulâmân-ı Oda-i Hâssa-i Enderûn, 677

gulâm-ı sultânî, 97, 102, 114, 115, 119, 
122, 130, 131, 133, 136, 138, 145, 152, 
159, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 178, 
182, 183, 191, 193, 195, 203, 205, 211, 
212, 219, 221, 227, 229, 230, 234, 242, 
244, 247, 248, 258, 259, 261, 263, 266, 
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 284, 
285, 287, 289, 290, 294, 296, 297, 300, 
303, 304, 305, 307, 308, 310, 312, 315, 
316, 318, 320, 327, 329, 335, 337, 341, 
345, 350, 358, 359, 360, 361, 369, 370, 
373, 374, 375, 376, 377, 384, 387, 389, 
392, 393, 394, 395, 397, 402, 407, 408, 
409, 415, 416, 417, 418, 419, 430, 432, 
433, 437, 444, 445, 446, 451, 457, 460, 
463, 471, 478, 481

gulâmlar, âsitâne-i sa‘âdetden gelen 47, 76
gulâmlar, muhallefatdan alınan, 75
gurbet tâyifesi, 633, 718
gurbet, 550
gurebâ ağası, 121, 131, 212, 530
gurebâ bölüğü, 390, 548, 557, 574, 597, 

693, 724, 732
gurebâ cema‘ati, 126
gurebâ çavuşu, 576
gurebâ zümresi, 245, 521
gurebâ, 61, 104, 131, 500, 522, 548, 557, 

573, 596, 601, 602, 605, 611, 629, 632, 
660, 674, 675, 677, 679, 697, 710, 732, 
765, 787, 812, 821

gûşt, 549, 558, 588, 593, 599, 612, 670, 674
gûyende Baba Haydar Acem, 85
gûyende, 90
Güderici Hasan, 587
güherçile, 313
Gülendâm Hâtûn, kehhâl, 670
gümrük, 62, 167, 338
Gümrük-i Foça-i Atîk ve Cedîd ve tevâbi‘i 

mukāta‘âtı, 625
Gümrük-i İskele-i Foça-i Atîk ve Cedid, 497
Gümülcelü köyü, Manisa'da, 725, 810
gümüş, 444
Güne ve Dimyan mukāta‘ası, 507, 802
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Güneri köyü, Tarhaniyat kazasında, 380
Gürcü, 527
güreşçi arap, 547
güreşçi, 637, 638, 750
güreşçiler (küştîrân) 89
güreşmek, huzûr-ı hümâyûnda, 788, 789
Gürle hâsları nâzırı, 360
Gürle hâsları, 302
Gürleye hâsları, 101, 138
Gürleye hâsları, Manisa'da, 230
Gürleye köyü, Manisa'da, 418
Gürleye zaimi, 145
Güzelcehisar kadısı, 618
Güzelcehisar kazâsı, 820
Güzelhisar kadısı, 137, 206, 285, 293, 298, 

331, 368, 370, 435, 447, 480
Güzelhisar kazâsı, 612, 820
Güzelhisar yağhânesi, 137, 206, 426, 480
Güzelhisar, 75, 137, 180, 212, 692
Güzelli âmili, 728
güzeşte ayların kesri, 335
güzeşte, 139
habbâz, 509, 654
habbâzîn, 77, 82, 92, 594, 653, 654, 708, 

804
habbâzîn-i hâssa, 594
habbâzlar, 594, 653, 654, 660, 774
Habeşî burnu yarık kul, 389
habisden ıtlâk etmek /etdirmek, 256, 299
habs etmek /ettirmek /eylemek, 174, 261, 

287, 291, 299, 333, 338, 348, 349, 410, 
411, 462

habs ve let etmek, 256, 291, 410, 467
habs, 98, 141, 152, 159, 160, 162, 174, 178, 

180, 181, 185, 198, 222, 232, 239, 240, 
248, 251, 256, 257, 261, 329, 387, 401, 
420, 444, 447, 453, 458, 471, 481, 589, 
688, 810, 814

hâcc-ı şerîf, 522, 531, 541, 549, 581, 585, 
587, 593, 617, 620, 649, 652, 656, 660, 
677, 710, 713, 714, 718, 756, 757, 764, 
766, 768, 772

hâce efendi, 605
hâce-i hazret-i sâhib-i sa‘âdet, 605
haddâd, 51, 72
hadd-i şurb, 209, 233
hademe bârgîrleri, 339
hademe gediği, 297, 304
hâdis mahalleler, 142
Hafsa Sultan İmâreti Evkāfı, 484
hakāret olunmak, , 281, 283, 314, 333, 355, 

343, 394
hakāret ve siyâset, 244
hakāret, 111, 118, 154, 156, 159, 179, 180, 

193, 244, 468
hakārete müstehık olmak, 354
hâk-ı şûre alan sabuncular, 386
hâk-ı şûre döğmek, 386
Hâk-ı şûre emîni, 162, 229
hâk-ı şûre mahsûlü, 254
hâk-ı şûre mukāta‘aâtı, 221
hâk-ı şûre mukāta‘ası nâzırı, 253, 351, 386
hâk-ı şûre, 162, 221, 223, 253, 404
hakk-ı karâr, 347, 379, 442
hakk-ı karârı tapuya almak, 442, 480, 482
hakk-ı karârına sattırmak, 379
hakk-ı şürb, 149, 361
hakku'l-karâr, 119, 451
haklaşmak, 244, 336, 422, 427, 453, 481
Haleb, 560
Halebli nâm âmil, 253
Halîfe Sultan evlâdı, 683
halîfe, 61, 62, 64, 77, 81, 82, 524, 525, 586, 

601, 607, 617, 654, 668, 669, 773, 811
halîfe-i mücellid, 607
halîfe-i tabbâhîn, 62, 601
Halil Beğ, merhum şehzade Sultan Meh-

med'in lalası, 431
Halil Beğli mukāta‘ası, Nif  kazasında, 352, 

353
Halil Beğlü emîni, 352
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Halil Paşa, merhum Şehzade Mehmed'in 
lalası, 52

Halilbeylü köyü, 149
Halilbeylü mukāta‘ası, 456
Halilbeylü, 116
Hamid livası, 783
Hamid sancağı, 727
hamîrger, 654
hammâm camekânı, 154
hammâm pencereleri, 154
hammâm, 103, 135, 143, 154, 169, 177, 

211
hamr cerîmesi, 175, 209
hamr kurmak, 749
hamr yasağı, 210
hamr, 175, 209, 210, 295, 779
hamr-ı küb, 210
Hamza Baba tekyesi şeyhi, 332
Hamza Beğ evkāfı, 320
hânende, 490
harâc mukāta‘ası, 324, 362
harâc, 100, 142, 149, 168, 210, 266, 392, 

398, 468
harâcgüzâr zimmîlerün papazı, 482
harâc-ı bağât âmili, 204, 425, 468, 476
harâc-ı bağât defteri, 468
harâc-ı bağât mukata‘ası âmili, 300
harâc-ı bağât mukāta‘ası, 266, 393, 413, 

411, 421, 446, 465, 574
harâc-ı bağât, 204, 267, 300, 384, 393, 425, 

468, 476, 571
harâcî bağ, 398
harâcî levendler, 303
harâclu bağ, 364
harâclu yerler, 364
harâclu, 168
harâmî azıklandırmak, 295
harâmi Gökçe, 181, 400, 472, 476, 680, 

688, 715, 725, 739
harâmî halâs eylemek, 438

harâmî levendler, 335
harâmî tutmak, 438
harâmî yatağı, 725
harâmî, 129, 272, 295, 378, 438, 439, 680, 

681, 688, 715, 806
haramzâde yatağı, 778
haramzâde/ler, 681, 683, 685, 686, 688, 

692, 693, 695, 699, 700, 701, 725, 726, 
727, 750, 755, 770, 788, 795, 803, 809, 
810, 814, 820

haramzadeye mu‘în olmak, 739
haramzadeye yatak olmak, 770
harar ipi, 415
harbende kethudâsı, 673
harbende, 63, 73, 74, 376
harbendebaşı, 259, 280, 281, 428, 430, 469
harbendegân, 48, 73, 673
harbendeler odabaşısı, 673
harbendeler, Anadolu Beylerbeyi İbrahim 

Paşa'nın, 48
harc akçası, 114
Harc emîni, 96, 97, 193
harc, 97, 100, 104, 108, 112, 114, 120, 127, 

193, 214, 248, 259, 335
harc, yava kul için, 300
harc-ı âmil, 351, 358, 401, 404
harc-ı gabn, 147, 157, 169, 226, 243
Harc-ı Hâssa emîni, 498
harc-ı ma‘kūl, 334
harc-ı mefkūd, 357
hardal, 354
hâric ez-defter haymana zâbitleri, 349
hâric ez-defter haymana, 349, 375
hâric hâneler, 416
hâric ra‘iyyet, 482
hâric re΄âyâ, 303
hâric vilâyetden gelmek, 341
hâricden gelmiş hâneler, 415
hâric-i defter haymana, 206, 327, 341, 375, 

385, 407, 460
hâric-i defter re‘âyâ oğulları, 438, 460
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hâric-i defter yörük oğulları, 409
hâric-i defter, 205, 225, 409
hâric-i vilâyet, 439
harîk, 271
harîm, 172, 264
hark etmek, 277
hark, 166, 167, 361
harman çekmek, 175
harman getirmek, 232, 240
harman ölçmek, 148
harman öşrü, 201, 414
harman savurmak, 211
harman vakti, 177
harman yakmak, 574
harman zamânı, 103
harman, 113, 122, 148, 187, 201, 211, 443
harmana ateş düşmek, 414
harmanı ihrâk etmek, 299
harmanları götürmek, 380
hâs âhûr kethudâsı, 66
hâs atlar sâyisleri, 543
hâs etmek buğdayı, 161
Hâs köyü, Akhisar'da, 468
Hâs Oda gılmanları, 524
Has Oda hüddâmı, 677
Hâs Oda, 51, 496, 524
hâs ra‘iyyeti, 482
hâs re‘âyâsı, 148, 251, 350
hâs sınuru, 119, 303, 309
hâs yörükler, 407
hasâlübân, Mısır'dan ısmarlanan, 301
Hasan Dede, zaviye şeyhi, Acem‘den gelen 

392
Hasanpaşa köyü, 569
hasımları ile berâber etmek, 318
hasır bahâsı, 258
hasırlar, 258
hâslar âmilleri, 315, 319, 417
hâslar defterleri, 454

hâslar emîni /leri, 105, 106, 112, 113, 126, 
127, 133, 136, 141, 143, 145, 156, 173, 
175, 176, 179, 189, 228, 237, 243, 257, 
267, 268, 278, 339, 409, 473

hâslar kâtibi, 247, 337, 358
hâslar mahsûlü, 106, 107, 108, 110, 134, 

152, 188, 194, 212, 228, 248, 259, 260, 
270, 280, 286, 332, 414, 456

hâslar nâzırı, 109, 130, 134, 198, 204, 213, 
217, 240, 244, 255, 257, 272, 276, 279, 
333, 337, 394, 449, 454, 459

hâslar re‘âyâsı, 119, 129, 145, 148, 153, 
164, 170, 171, 181, 191, 203, 243, 245, 
247, 265, 278, 367, 379, 380, 401

hâslar subaşıları, 295
hâslar za‘îmi, 167, 313, 338
haslar za‘îmi, Karaburun’da, 295
hâslar ze‘âmeti, 339
hâslarım mahsûlü, 139, 283
hâslarımız terekesiyle, 465
hâslarum re‘âyâsı, 101
hâssa âhûr kethudâsı, 610
hâssa âhûr, 521, 539, 751
hâssa arabalar, 51, 533, 536
hâssa arablar tâyifesi, 320
hâssa atlar yoğurdlamak, 205
hâssa atlar, 69, 87, 121, 127, 132, 158, 212, 

231, 248, 279, 363, 365, 369, 714, 810
hâssa atların otları, 48
hâssa bağçe, 126
hâssa beytü’l-mâl kâtibi, 447
hâssa beytü’l-mâl, 400
hâssa beytü’l-mâlı emîni, 400
hâssa buğday, 251
hâssa çadır dengi, 718
hâssa çadırlar hizmeti, 718
hâssa çadırlar, 106
hâssa çayırlar, 380, 570
hâssa develer, 109, 117, 201, 208, 263
hâssa ebniye, 97
hâssa esbâb, 236
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hâssa estâr, 56
hâssa etmekciler, 199
hâssa fırun, 193
hâssa hammâm, 135
Hâssa Harc emîni muhasebesi, 582
Hâssa Harc emîni, 104, 108, 112, 114, 132, 

147, 154, 157, 158, 163, 169, 193, 211, 
214, 216, 226, 551, 585, 656, 671

Hâssa Harc katibi, 131, 132, 147, 157
Hâssa harc ve hime kâtibi, 670
Hâssa Helvahâne şâkirdi, 699, 724, 763
hâssa karyeler, 137, 229
hâssa katırlar, 259, 714
hâssa masârif, 297
hâssa mezra‘alar, 142
hâssa mukāta‘ât, 109, 166
hâssa nehirler kürekçileri, 268
hâssa oğlanların ta‘lîmi, 244
hâssa ortakçı köy, 262
hâssa otluklar, 155, 182
hâssa öküzler, 129, 217, 375
hâssa sarrâc olmanın şartı, 546
hâssa sarrâclar, 286
hâssa şahin yuvaları, 194
hâssa tâcirlik hıdmeti, 497
hâssa yağhâne, 141, 237, 321
hâssa yağhâne, Tarhala’da, 321, 366
hâssa-i hümâyûn, 104, 151, 156, 158, 167, 

176, 179, 263, 306
hasta, 506
hastagân, 760
hastalar arabacısı, 72, 513, 612
hastalar babası, 808
hastalar timârcısı, 74
hastalar, 425
haşebî kâğıd, bir yüzü mührelü, 105
hatemler, kadıların, 606
hatîb, 87, 93
hattat, 68

hatt-ı hümâyûn, 495, 496, 497, 498, 499, 
501, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 
512, 515, 516, 517, 522, 524, 528, 532, 
533, 534, 535, 537, 538, 541, 542, 547, 
548, 549, 550, 551, 552, 556, 562, 563, 
569, 579, 580, 582, 583, 584, 588, 589, 
593, 594, 595, 597, 605, 606, 615, 623, 
627, 632, 633, 638, 643, 647, 657, 659, 
660, 662, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 
672, 674, 677, 678, 679, 680, 682, 693, 
702, 703, 705, 710, 711, 712, 713, 716, 
721, 722, 724, 726, 727, 730, 732, 734, 
736, 738, 739, 742, 744, 751, 753, 757, 
761, 762, 763, 764, 765, 778, 779, 783, 
784, 787, 788, 789, 790, 791, 814

hatt-ı sa‘âdet, 733, 766, 785, 789, 798, 817, 
830

Hâtûn Argı hâssa nehir küreçileri, 268
hâtûn çekmek, 569, 583, 584, 602
hâtûn ile fısk u fücûr eylemek, 584
hâtûn ile şürb-i hamr etmek, 681
hâtûna fi‘l-i şenî‘, 726
hâtûna zinâ kasdı, 681
hâtûn-ı kehhâl, 670
Hatuniye (camii) hatîbi, 93
Hâtûniye câmi‘inde mü’ezzin, 563
Hâtûniye Evkāfı âmili, 421
hâtûnlar çekmek, 767
hâtûnlara el uzatmak, 749, 783
hâtûnun fâhişelik ile ma‘rûfe olması, 567
havâle (görevlisi), 328
havâle (kulu), 247, 269, 297
havâle Ahmed, 328
havâle Ali, 478
havâle Behram Çavuş, 422
havâle Behram, 447
havâle Cafer, 443
havâle çavuş, 402
havâle defterleri, 240
havâle Eymir, 425
havâle Ferruh, 330
havâle Göçeri, 329
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havâle gulamı, 310, 320, 369, 374, 387, 
417, 419, 471

havâle hıdmeti, 251
havâle Hurrem, 328
havâle hükmü, 240, 444
havâle Kâtib Hacı, 470
havâle kondurmak, 290
havâle kulu, 98, 222, 240, 256, 274, 276, 

283, 291, 353, 533
havâle Mahmud, 420, 422
havâle olunmak, 394, 714, 722, 742, 818, 

832
havâle ta‘yîn etmek, 376
havâle, 97, 98, 99, 106, 109, 113, 114, 116, 

122, 123, 125, 126, 133, 145, 152, 159, 
166, 168, 171, 180, 181, 186, 197, 202, 
206, 208, 210, 211, 222, 227, 237, 240, 
242, 257, 274, 310, 333, 338, 368, 369, 
376, 387, 402, 462, 475, 530, 695, 755, 
769, 771, 801, 827, 828, 831

havâlelik /hıdmeti, 168, 221, 222, 478, 
511, 516, 587, 623

havâlesiz, 349
havâleye tutturmak, 133
havâss-ı pâdişâhî re‘âyâsı, 129
havâss-ı pâdişâhî, 136, 198, 232
havâss-ı sultânî, 198
havlincan, Mısır'dan ısmarlanan, 301
havlu çekmek, 141
havlu çevirmek, 142
havlular, 142
Haydar Efendi, eski saray hocası, 512
hayf  etmek/eylemek, 187, 220, 221, 244, 

254, 288, 327, 328, 338, 349, 350, 351, 
382

haymana cemâ‘atler, 206
haymana emîni, 341, 342
haymana taifesi, 327, 349, 375
haymana yazılmak, 326
haymana zâbitleri, 349, 375
haymana zâbitleri, hâric ez-defter, 349

haymana, 98, 108, 113, 206, 214, 320, 326, 
327, 383, 438, 440, 460

hayme mehterbaşısı, 649
hayme mehteri /leri /liği, 47, 292, 506, 

508, 545, 544, 545, 548, 550, 551, 559, 
573, 583, 590, 592, 601, 617, 630, 649, 
652, 656, 666, 673, 674, 706, 709, 721, 
731, 760, 766, 778, 798, 802, 814, 815, 
828, 830

hayme mehterleri gedikleri, 813
hayme mehterleri odabaşısı, 617
hayme mehterleri ser-oda-i evveli, 656
hayme, 235
hayme-i hümâyûn mehteri, 772
hayyât şâkirdi, 653
hayyât, 593, 641, 672
hayyât-ı dolamahâ-i çuha, 641
hayyâtîn, 61, 68, 74, 81, 641, 654, 672, 680, 

804
hayyâtîn-i akmişe, 641
hayyâtîn-i hâssa, 672, 680
hayyâtlar hallâcı, 812
hayyâtlar, 654, 672, 680, 812, 815
hazîne çadırları, 83
hazîne defterleri, 135, 180, 183, 285, 472
hazîne dolapları, 193
hazîne hâdimleri, 662
hazîne odası, 525
hazîne oğlanları, 79, 512
Hazînedârbaşı Mercan Ağa, 53, 60
hazînedârbaşı, 54, 66, 496, 501, 593, 697, 

823
hazîneden tahvîl olunmak, 297
hazîne-i sarrâcân, 70
hazîneye akça getirmek, 335
hekîm, 538
hekîmbaşı, 498, 687
helva küreği, 395
helvacı şâkirdi, 80, 699
helvacı, 529, 703, 776
helvacıbaşı, 599, 647, 699, 795
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helvacılar halîfesi, 795
helvacılar kethudâsı, 132
helvacılar, 703, 795
helvacıyân, 76, 804
Helvahâne, 693, 699, 724, 763, 776
helvaî, 804
hendek kesmek (sınır için), 442, 482, 485
hendek, mer'a sınırı için, 309
Hereke hâsları âmilleri, 119, 485
Hereke hâsları emîni, 350
Hereke hâsları, 172, 264, 275, 396
Hereke köyü, 428
Hersek, 69
hesâb vakti, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 

111, 114, 126, 135, 140, 154, 178, 190, 
211, 212, 216, 218, 228, 243, 244, 282, 
312, 440, 441, 458, 474

hesâb vermek, 283
hesâbın görmek/ gördürmek /görülmesi, 

95, 159, 225, 234, 237, 238, 274, 283, 
311, 323, 341, 353, 365, 374, 382, 421, 
425, 480

hesâblaşdırmak, 474
hesâblaşmak, 130, 273, 335, 441, 459
hıdmet-i muhâsebe, 582
hıdmetkâr ağırlığı, 213, 262
hıdmetkâr akçası, 315, 410, 462
hıdmetkâr hakkı, 213
hıdmetkâr, 75, 78, 107, 187, 472, 772
hıdmetkârlar, kasapların, 306
hıml, 52, 320
hırsuz yatağı, 338, 810
hırsuz, 129, 355, 378, 633, 755
hırsuzluk, 373, 681, 688, 689, 744, 810
hıyânet, 596, 602
hıyarşenbe, Mısır'dan ısmarlanan, 302
hızâne-i âmire defterdârı, 105
hızâne-i âmire huddâmı, 593
hızâne-i âmire kâtibleri, 91
hızâne-i âmire kethudası, 64

hızâne-i âmire miftâh oğlanı, 632
hızâne-i âmire, 62, 66, 68, 79, 90, 109, 234, 

277, 494, 495, 497, 502, 503, 504, 507, 
516, 518, 520, 530, 533, 538, 558, 579, 
588, 619, 630, 639, 641, 661, 695, 741, 
750, 771

Hızır köyü, Adala kazasında, 622
hızmetkârân-ı solakan, 63
hil‘at bahâ, 88
hil‘at, 49, 52, 56, 80, 88, 92
hilâf-ı defter ve kānûn, 105, 344, 384, 391, 

409, 430, 438
hime çekmek, 298
Hind cânibinden (gelen mallar), 301
Hind kumaşları, 301
hisâr ardı, 586
hisâr erleri, 86, 283, 314
Hisarlık deştibâniyesi, 389
hizmetkâr yeniçerileri, 726
Hoca (saray hocası), 512
Hoca (şehzadenin), 72, 124
Hoca Efendi, 176, 776, 804, 810
Hoca Efendinin danişmendleri, 81
Hoca emlâki, 144
Hoca hâsları, 216, 288
Hoca hâsları, Aydın ve Saruhan sancakla-

rında, 145
Hoca hazretleri, 64, 112, 157, 164
Hoca-i saray-ı âmire, 488
Hoca-i Selim Hân, 805
Homa kadısı, 170, 420
Honaz dağının suları, 432
Honaz hasları emîni, 429
Honaz kadısı, 213, 224, 326, 346, 361, 429, 

447, 448, 449, 452, 455
Honaz kazâsı, 205, 820
Honaz mültezimi, 800
Honaz naibi, 429
Horos köy, Manisa'da, 695
Horzum taifesi, 434
hoşâbî, 740, 795
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hubûbât öşrü, 328
hukūk-ı nâs, 233
hulv, Mısır'dan ısmarlanan, 302
hurda mercân, Mısır'dan ısmarlanan, 301
hurrü'l-asl, 689
husamâ, 103, 125, 144, 149, 156, 185, 187, 

188, 200, 201, 202, 204, 217, 220, 221, 
225, 229, 239, 254, 260, 261, 271, 273, 
274, 289, 360, 361, 369, 442

husamâyı berâber etmek, 204, 217, 220, 
221, 225, 229, 239, 254, 255, 256, 260, 
261, 267, 271, 273, 274, 289, 291, 299, 
305, 309, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 
330, 331, 336, 341, 342, 350, 351, 368, 
370, 377, 378, 383, 395, 410, 411, 412, 
420, 423, 425, 426, 431, 434, 443, 444, 
450, 454, 458, 460, 461, 473, 475, 476, 
480

hûşâb (hoşaf), 55
huzâreci tahtaları, 298
huzûr-ı hümâyûn, 500, 508, 509, 512, 531, 

700, 732
huzûr-ı hümâyûnda güreşmek, 788, 789
hüccetlü yurdlar, 346
hüküm ihrâc etmek, 135, 151, 178, 190, 

212, 242, 312, 337, 359, 363, 365, 457, 
458

hüküm resmi, 126, 135, 178, 190, 212, 243, 
312, 337, 359, 363, 365, 458

hüküm resmi, avf  olunmak, 258
Hüseyin Ağa ze‘âmeti hasları, 554
Hüseyin Paşa, 215
Hüsrev Ağa, Dârüssaʻâde ağası, 53
ıhlamur ağacı korucusu, 235
Ilgun çayırı, 109
Ilgun korusu âmili, 477
Ilgun korusu, Manisa yakınında, 355, 686
Ilıca âmilleri, 373, 374
Ilıca hâsları, 160, 374
Ilıca kadısı, 103, 121, 124, 132, 175, 178, 

195, 231, 250, 259, 281, 356, 357, 373, 
383, 406, 429, 448, 452, 455, 466

Ilıca kasabası, 428

Ilıca kazâsı, 127, 373
Ilıca nayibi, 217, 248
Ilıca ve Azîzlü ve Yengi hâsları, 103
Ilıca, 51, 103, 110, 121, 152, 160, 165, 178, 

180
ırgad tutulması, 88
Irla kazası, 783
ırza dokunmak, 192
ırzına dokunmak, 301
Isparta, 218
Istabl-ı Âmire develeri, 440
Istabl-ı âmire emîni, 498
ıstabl-ı âmire havlusu, 78
Istabl-ı Âmire hüddâmı, 57
Istabl-ı Âmire katırları, 415
Istabl-ı Âmire meydanı, 68
Istabl-ı Âmire muhâsebesi, 60
Istabl-ı Âmire, 105, 111, 115, 143, 160, 

199, 304, 313, 440, 455, 456, 616, 630, 
657, 750

Istabl-ı Âmire, 57, 63, 64, 70, 80, 85, 415
Istabl-ı Âmire’ye lâzım olan nesneler, 672
Istabl-ı Hâssa, 668, 669
Istabl-ı Ma‘mûre, 333, 463
ıtknâme, 288, 289
ıtlâk fermânı, 574, 630, 651, 691, 714, 736, 

739
ıtlâk olunmak, 513, 542, 618, 712, 714, 

736, 739, 765
ıtlâk, 141, 152, 159, 160, 178, 180, 240, 

256, 261, 299, 513, 542, 557, 618, 623, 
630, 631, 643, 651, 691, 712, 714, 736, 
739, 765, 784, 814

ibâkat etmek, 350, 357, 389
ibâkat eylemiş Arnavud asl kul, 350
İbrahim Paşa, Anadolu Beylerbeyi 48
İbrahim Paşa’nın, mektubu, 702, 711
ibrik oğlanı, 526
ibrişim oyan başlığı (at başlığı), 92
ibtidâdan dirlik, 517
icâre, 183
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icâzet tezkiresi, 673
icâzet, 83, 86, 120, 122, 155, 502, 506, 520, 

593, 635, 652, 656, 660, 710, 713, 805
icâzet, hac için, 712
icâzet-i hümâyûn, 656
icâzet-nâme, 581, 677
icâzet-nâme-i hümâyûn, 652
icâzetsiz sılaya gitmek, 670
İç Âhûr şâkirdleri, 811
İç Âhûr, 539, 810
iç oğlanları, 80, 679
iç oğlanlarının ta‘lîm-i hattı, 564
iç yağı, 532
İçerler köyü, Mendehorya kazasında, 724
İçerü Hazîne oğlanları, 499, 512
içerüden çıkan ağalar, 88
içerüden çıkan oğlanlar, 85
içerüden çıkma celeb, 557
İç-kilâr peşkir-başısı, 660
idhîr-i mekkî, Mısır'dan ısmarlanan, 302
îdiyye, 61, 92
iflâs, 161, 234, 294, 338
ifrâz şerîki, 116
iftirâ etmek, 256, 276
ihracât-ı hâssa muhâsebesi, 60
ihrâcât-ı hâssa, 297
ihrâk, 174, 271, 299, 309, 414, 558, 699, 

727
ihtisâb âmili /leri, 217, 193, 335, 384, 717, 

767, 822
ihtisâb mukāta‘ası, 188, 205, 411, 421
İhtisâb ve İhzâriye mukataası, 721, 725, 

733, 740
İhtisâb ve İhzâriye, 518, 717
İhtisâb ve İhzâriye-i Kestel, 822
ihtisâb, 150, 184, 195, 664
İhtisâb-ı Kestel mukāta‘ası, 801
İhtisâb-ı Kestel, 801, 822
ihzâr-ı husamâ, 353, 427, 430, 434, 435, 

436, 439, 441, 449, 468, 471, 483

İhzâriye âmili, 318
iki yüzü mührelü haşebî kâğıd, 105
ikinci kapıcı-başı, 666
ikrâhen kefîl olmak, 276
ikrâhla ikrâr etdirmek /etmek, 256, 291
ikrâr şerîki, 96
il eri, 718, 750
il erinin ahdlenmesi, 783
il niyâbeti yörükleri, 440
il niyâbeti zâbitleri, 439
il verdüğü tapu, 482
il yörükleri, 440
il zâbitleri, 439
İlaldı Hâtûn Zâviyesi, 385
İldelik ellicileri, 467
İldelik, 378
İldüke yaylağı, 125
ilm talebinde olmak, 184
İlpare köyü, Gördük kazasında, 377
iltizâm etmek /eylemek, 244, 277, 287, 

290, 339, 371
iltizâm, 60, 97, 105, 133, 138, 139, 145, 

148, 163, 171, 179, 190, 191, 221, 230, 
237, 244, 245, 246, 252, 270, 272, 275, 
277, 287, 290, 339, 348, 369, 371, 390, 
392, 396, 407, 419, 454, 460, 470, 471, 
487, 488, 494, 495, 498, 502, 503, 504, 
505, 506, 510, 511, 514, 516, 518, 519, 
520, 523, 524, 530, 531, 533, 538, 541, 
542, 545, 546, 548, 549, 551, 552, 554, 
555, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 565, 
567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 
575, 576, 577, 578, 579, 580, 582, 583, 
584, 585, 586, 587, 588, 590, 591, 594, 
595, 597, 598, 599, 602, 603, 604, 606, 
608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 
622, 623, 624, 625, 628, 629, 632, 636, 
637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 
645, 646, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 
655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 
663, 664, 670, 671, 672, 676, 677, 679, 
683, 684, 687, 689, 692, 694, 695, 702, 
704, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 
713, 715, 722, 730, 733, 734, 735, 737, 
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740, 742, 745, 747, 753, 754, 761, 766, 
769, 771, 782, 783, 785, 792, 794, 799, 
801, 811, 812, 815, 816, 817, 818, 819, 
820, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 
829, 830, 831, 832, 833

iltizâmdan aşağa varılmak, 302
iltizâmın haklaşdırması, 252
iltizâmın kesri, 275
iltizâmla emîn olan, 345
İmam Hoca, 81
İmamzade Mustafa Çelebi, 332
imzâlı tezkire, 723
imzâlu beyâz hükümler, 374
imzâlu defteri, 98, 125, 225
imzâlu temessük, 126
imzâlu tezkire, 723
in‘âm, 49, 63, 65, 66, 77, 80, 85, 86, 89, 

90, 93
in‘âm-ı pâdişâh, 68, 77, 86, 92
İncesu hâsları, 247
İnciklü köyü, Ilıca kazasında, 448
incir bağçeleri, 172, 264
incir, 267
İne kadısı, 395
İne nâhiyesinin bâd-ı hevâsı, 443
İnecik kadısı, 396
İnegöl kazâsı, 744, 795
İpsili hâsları emîni, 279
İpsili karyesi, Çeşme kazasında, 279
İpsiliburnu mukataası, 546
İpsiliburnu ve A‘malar mukāta‘ası, 494, 

562, 604
irkebdâr, 70
irsâliye tezkiresi, 282, 285
irsle intikāl, 364, 440, 447, 466
iskarlat çukası, 305
iskele eminleri, 167, 338
iskele, 167, 182
İskenderiye beği, 809, 810
İskenderiye, 89, 809, 810

islâm ile müşerref  olmak, 605
İstanbul kadısı hüccetleri, 253, 372, 463
İstanbul kadısı, 253, 372, 463
İstanbul kadısının mektubu, 618
İstanbul kâğıdı, 105
İstanbul kilesi, 105, 208, 280
İstanbul, 55, 57, 60, 61, 88, 97, 104, 121, 

226, 289, 298, 338, 339, 371, 372, 455, 
470, 618, 635, 688, 718

İstanbulî, 84
istînâf, 151
iş erleri, 323
iş mahsûlü, 325
işkence etmek, 272
itâb-ı celâlet-me’âb, 679
itâb-ı hümâyûn, 573, 574, 596, 603, 632, 

651, 660
İvrindi kadısı, 200, 236, 350, 460
İzmir (nefsi) mukāta‘aâtı, 269
İzmir (nefsi) niyâbeti, 313
İzmir efendisi, 352, 359
İzmir emîni, 352
İzmir hâslar emîni, 334
İzmir iskelesi, 177
İzmir kadısı Taceddin, 270
İzmir kadısı, 138, 181, 209, 210, 223, 230, 

232, 243, 270, 305, 307, 313, 332, 334, 
335, 337, 340, 342, 351, 360, 370, 379, 
386, 387, 394, 405, 418, 433, 441

İzmir kadısının arzı, 725
İzmir kalesi, 334
İzmir nâyibi, 97, 135, 267
İzmir za‘îmi, 135, 342, 409, 446
İzmir zindânı, 305
İzmir, 86, 97, 131, 135, 138, 148, 180, 203, 

269, 274, 363, 443, 446, 623, 783
İzmir’in a‘şârı, 342
Ka‘be-i şerîf  yolunda fevt olmak, 260
Ka‘be-i Ulyâ, 520
kabâhat, 154, 573, 724, 727, 763, 765, 779, 

792, 800
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kābız-ı mâl, 583, 609, 613, 624, 695, 721, 
725, 733, 740, 742, 754, 822

kâbilî, Mısır'dan ısmarlanan, 302
kaçgun, 122, 124, 125, 136, 137, 144, 165, 

166, 291, 344, 347, 434, 470, 477
kadı arzı, 310
kadı hıdmetkârı, hırsız, 757
kadı nâibini let etmek, 426
Kadı Sinan mahallesi, Alaşehir'de, 757
kadı'nın kātilleri, 704
kadı-zâde, 523
kadife (ağır kadife çatma), 52
kadife çatma uzun fistân, 372
kadife, 62, 372
kadife, çeyiz için, 67
kadife, eyinlik, çeyiz için, 67
kadife-i benek sermâî, 62
kadife-i benek sürh, 62
kadife-i benek-i sebz, 62
kadife-i çatma-i kırmızı, 62
kadife-i çatma-i sermâî, 62
kadife-i münakkaş-ı Bursa, 62
kadife-i rişte-i Bursa, 62
kadife-i rişte-i dü-havî, göynek, 62
Kâfir Bozköyü, Manisa’da, 133
kâfir köyü, 446
kâfir kul, 440, 447
kaftan, 56, 63, 87, 92, 93, 298, 463, 796
kâfurî mum, 55
Kâğıd Emîni, 64, 126, 135, 151, 176, 178, 

190, 212, 242, 258, 312, 337, 359, 363, 
365, 457, 762

kâğıd rüsûmu, 176
kâğıd, 105, 390
kâh, 70, 71
kakule-i kebîr, Mısır'dan ısmarlanan, 302
kakule-i sağīr, Mısır'dan ısmarlanan, 302
kal‘a müstahfızı, Antalya 86
kal‘ada habs olunmak, 701
kal‘a-i Antalya, 86

kalaycı şâkirdi, 746, 809
kalaycı, 60, 746, 809, 820
kalaycıbaşı, 746
kalayger, 59
kalaygerî-i evânî-i nühâs, 59
kalaylamak, 88
kalb akça kat‘ etmek, 586
kalbur fazlası, 325
kale müstahfızı, Antalya 86
Kalemlü köyü, Manisa'da, 783
kaliçe soymak, 768
kaliçe, 461
Kaliğad, 155
kallâb, 586, 644
kalyete, 334
kamış, 157
kan cerimesi, 289
kan töhmeti, 416
kan-i Hindî, Mısır'dan ısmarlanan, 302
kantar, 61, 136, 139, 179, 199, 252, 263, 

267, 280, 281, 282, 292, 301, 305, 363
kānûn üzere, 631, 634, 676, 811
kānûna muhâlif, 122, 128, 137, 138, 206, 

224, 233, 252, 254, 256, 267, 288, 300, 
305, 318, 327, 328, 342, 350, 351, 352, 
369, 383, 395, 399, 410, 411, 475

kānûn-ı kadîm, 98, 100, 107, 111, 127, 131, 
135, 137, 142, 149, 151, 166, 194, 199, 
204, 206, 210, 213, 216, 220, 222, 228, 
235, 236, 240, 270, 285, 288, 313, 320, 
321, 322, 344, 346, 347, 350, 351, 352, 
353, 366, 380, 386, 415, 423, 424, 426, 
427, 433, 434, 436, 437, 439, 466, 468, 
538, 633, 675

kānûn-ı mukarrer, 163, 499, 500, 515
kānûn-ı pâdişâhî, 209, 243
kānûn-ı sultanî, 209, 233
kānûni'l-kadîm, 254
kānûn-nâme, 167
kānûn-nâme-i sultânî, 165
kapan âmili, 376
kapan ve bâc-ı bâzâr âmili, 255
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kapan, 110
kapı ağası, 54, 61, 177, 529
kapı halkı, 400
kapı kethudâsı Ahmed Ağa, 557
kapı kethudâsı, 610
kapı oğlanı, 425
kapı oğlanları, Mısır'dan gelen, 87
kapıcı gediği, 512
kapıcı gedüğü düşmesi, 820
kapıcı olmak şartı, 538, 542
kapıcı, 53, 61, 65, 80, 154, 500, 507, 513, 

518, 534, 536, 537, 538, 540, 568, 575, 
582, 585, 587, 588, 591, 596, 598, 611, 
639, 676, 683, 688, 690, 693, 694, 703, 
704, 715, 730, 733, 738, 746, 749, 756, 
764, 777, 783, 784, 791, 798, 801, 808, 
815, 820

Kapıcıbaşı Arslan Ağa, 556
Kapıcıbaşı Rıdvan Ağa, 75
kapıcıbaşı, 53, 300, 506, 538, 556, 618, 

691, 746, 761, 765
kapıcılar bölükbaşısı, 536
kapıcılar kâtibi, 69, 281
kapıcılar kethudâsı, 688, 746
kapıcılık gedüğü, 614, 624
kapıcılık, 512, 518, 561, 582, 585, 591, 594, 

614, 621, 683, 694, 715, 728, 748, 760, 
820

kapıya katran sürmek, 699
kapudan, İzmir'deki gemilerin, 334
kâr u kisb, 184, 209, 233
kâr u kisbe kādir, 328
kar, 52, 60
Kara Alilü hâsları, 144
kara beytü’l-mâl âmili, 400
kara beytü’l-mâl emîni, 400
kara damgalu bârgîr, 103
kara hakkı, 398, 410, 462
Kara Oğlanlu ve Soğucak Koru mukāta‘ası, 

715
kara sığır öküzleri, 155, 182

Karaağaç kadısı, 220, 428
Karaağaç kazası, 783
Kara-âyid yağhânesi örüsü, 127
Kara-âyid yağhânesi, 140
Karabel derbendcileri, 623
Karaburun hasları, Çeşme kazasında, 295
Karaburun kazâsı, 622
Karaca Ahmed Seydi zâviyesi, Seydigö-

lü'de, 413
Karaca Haliller köyü, Manisa'da, 381
Karaca kadısı, 421
Karaca Tekyesi vakfı şeyhi, 324
Karacadağ Korusu (şehzade hocasının mül-

kü), 124, 166, 166
Karacadağ pâresi emîni, 349
Karacakaya hasları, İzmir'de, 441
Karacakaya hasları, Lazkıye'de, 424
Karacakaya mukataası, Lazkıye'de, 614
Karacakoyunlu yörükleri re‘âyâsı, 198
Karacakoyunlu yörükleri, 176
Karacalar bâd-ı hevâsı, 365, 433, 459
Karacalar cemâ‘atleri, 213, 215
Karacalar emîni, 192, 242, 362, 398
Karacalar hâneleri emîni, 345
Karacalar hâneleri hassı, 191, 192
Karacalar hâneleri, 121, 214, 291, 350, 

370, 388, 399, 410, 469, 470
Karacalar hâsları emîni, 367
Karacalar hâsları, 292
Karacalar kadısı, 121, 213, 214, 215, 237, 

239, 240, 241, 276, 290, 291, 345, 376, 
398, 410, 459, 469, 474, Bakın

Karacalar kâtibi, 354, 468
Karacalar mukāta‘ası, 189, 290
Karacalar pâreleri, 474
Karacalar tâyifesi, 276, 345
Karahisar mahkemesi naibi, 651
Karahisar yağhanesi, 140
Karahisar(-ı sâhib), 396
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Karahisar, 145, 175, 181, 207, 252, 253, 
372, 396, 399, 400, 404, 783

Karahisâr-ı sâhib hâslar emîni, 358
Karahisar-ı sâhib kadısı, 145, 175, 358, 

399, 400, 404
Karahisar-ı sâhib kazâsı, 181
Karahisar-ı sâhib, 253, 372, 463
Karakeçilü yörükleri, 436
Karaman koyunu, 532
Karaman köyü, Keles kazasında, 543
Karaman, 58, 436
Karamanî, 73, 690
karanfil, Mısır'dan ısmarlanan, 301
Kara-oğlanlu ve Soğucak koru mukāta‘ası, 

588
Karasibeğli köyü, Sart kazasında, 814
kârbân basılması, 726
kârbânsaray, 165
kârbânsaray, vakıf, 363
Karesi sancağı beğinin kethudâsı, 444
kârhâne ustaları, 718
kârhâne, 718, 719, 757, 776
Kârhâne-i hâssa derzileri, 641
Karıncalu köyü, Marmara kazasında, 329
Karlı-zâde'nin vakıf  karyesi, meşâyihden, 

724
karpuz, 191, 230
kârvân dûndâzı [dûmdârı] 716, 763
karye zâbitleri, 136, 262, 415
karz, 55, 289, 303, 352, 431, 438, 459, 474
kasr-ı hümâyûn, yeni inşa olunan, 91
Kassâb Halil, yava ve kaçgun mukataası 

amili, 122
kassâbbaşı hüddâmı, 569, 575, 
kassâbbaşı, 56
kassâblar, 288, 306, 343
kassâm-ı askeri, 260
Kastamonî (Kastamonulu), 51, 81
Kastamonu, 62, 159, 167, 170, 176, 337
kat‘-ı yed (el kesme), 586

katar, 49, 57, 58, 69, 140, 356, 440
katır katarı, 296
katır palanı, 57
katır rahtı, 57, 296
katır, 74, 79, 140, 280, 368, 689
katırcılar, Bursa'dan gelen, 379
katırlar âhûrı, 259
katırlar na‘lbandı, 800
katırlar, 73, 74, 199, 236, 259, 280, 281, 

313, 391, 393, 428, 429, 469, 630
katırlar, hassa, 281
katırların rahtı, 57, 510, 691
katırların yularları, 714
Kâtib Abdullah, 241, 371
kâtib akçası, 107, 343, 410
Kâtib Muhyiddin, dârüssaʻâde oğlanlarına 

kitâbet dersi veren, 64
kâtib nasb olunması, 376, 404
kâtib şâkirdleri, 666
kâtib, 47, 48, 60, 61, 68, 69, 71, 78, 81, 96, 

97, 101, 103, 104, 106, 108, 113, 114, 
118, 122, 126, 129, 133, 134, 145, 148, 
150, 152, 153, 161, 163, 164, 169, 171, 
173, 179, 181, 184, 187, 191, 192, 195, 
201, 203, 205, 214, 215, 224, 225, 229, 
241, 245, 246, 249, 256, 265, 270, 271, 
276, 298, 315, 330, 333, 339, 343, 351, 
353, 358, 360, 371, 376, 384, 393, 394, 
396, 399, 400, 401, 404, 405, 411, 419, 
421, 435, 436, 441, 454, 455, 460, 462, 
470, 471, 499, 556, 587, 627, 638, 658, 
659, 670, 674, 675

kâtib, hayme mehterlerinin, 649
kâtibân-ı dîvân-ı hümâyûn, 91, 556, 596, 

658, 659
kâtibân-ı hızâne-i âmire, 47
kâtib-i (emin-i bina), 91
kâtib-i ahkâm, 60
Kâtib-i ahkâm-ı mâliye, 619
kâtib-i defterdar efendi, 91
kâtib-i ebnâ-i sipâhiyân, 60
kâtib-i gurebâ, 675
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kâtib-i harc-ı hâssa ve hime, 670
kâtib-i harc-ı hâssa, 91
kâtib-i hazret-i Paşa, 91
kâtib-i hükkâm, 91
kâtib-i kütüb, 91
kâtib-i mâliye, 619, 658
kâtib-i masraf, 653
kâtib-i matbah, 84
kâtib-i mehterân-ı hayme, 638
kâtib-i sânî, maliyede, 658
kâtib-i sekbânân, 674, 805
kātil kâfir (kul), 441, 447
kātiller, 584, 695, 700, 704, 724
katl etmek /eylemek, 569, 725, 750, 820
katl kasdına yoluna inmek, 589, 638
katl kasdıyla ev basmak, 579, 725, 736, 789, 

803
katl olunmak, 569
katl, 129, 198, 272, 283, 367, 378, 425, 440, 

447, 458, 493, 569, 579, 589, 638, 686, 
687, 688, 689, 695, 700, 715, 725, 736, 
750, 765, 768, 770, 781, 787, 792, 800, 
803, 817, 820

katl-i nefs, 779, 788
katl-i nüfûs, 129, 378
katran sürmek, 699
kavun (ağaç kavunu), 263, 284
kavun gāret etmek, 327
kavun, 191, 192, 230, 266
Kayacık kazası serbest olmayan timârları, 

559
Kayaş köyü, Marmara kazasında, 724
kayd u bend, 96, 107, 114, 131, 192, 208, 

209, 220, 227, 232, 233, 234, 235, 237, 
241, 244, 248, 252, 257, 268, 277, 294, 
301, 314, 315, 316, 330, 333, 345, 346, 
358, 370, 376, 393, 396, 399, 402, 405, 
445, 447, 478, 557

kayık, 334, 335
kayın (birader), 341, 465, 766
kayısı, 139
Kazâ-i Cum‘a mahkemesi naibi, 623

kazgan, 698
kazgancı şâkirdi, 759
kazgancı, 187, 676
kazgânî, 66, 81, 676
kazıyye defteri, 233
kazıyye, 100, 102, 107, 108, 110, 113, 115, 

117, 118, 122, 124, 126, 127, 128, 131, 
137, 140, 142, 144, 147, 150, 152, 155, 
156, 157, 159, 161, 163, 174, 181, 183, 
184, 185, 186, 188, 189, 195, 199, 200, 
201, 207, 209, 210, 213, 214, 220, 221, 
223, 225, 233, 238, 241, 242, 246, 249, 
253, 254, 255, 256, 261, 262, 265, 267, 
268, 269, 270, 271, 273, 274, 276, 278, 
288, 289, 290, 291, 292, 296, 299, 304, 
305, 306, 309, 312, 315, 317, 318, 319, 
320, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 
331, 332, 340, 342, 343, 344, 347, 349, 
350, 351, 353, 355, 356, 357, 361, 362, 
364, 365, 366, 368, 369, 370, 374, 375, 
377, 378, 380, 381, 383, 384, 386, 387, 
388, 389, 395, 399, 402, 405, 406, 407, 
410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 420, 
423, 424, 425, 426, 427, 430, 431, 432, 
433, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 
442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 
451, 452, 454, 456, 457, 458, 459, 461, 
462, 463, 465, 466, 467, 469, 472, 473, 
475, 477, 479, 480, 484, 486

Kazlı Gölü emîni, 145
Kazlı Gölü hâk-ı şûresi emîni, 404
Kazlı Gölü hâslar emîni, 139
Kazlı Gölü hâsları, 181, 399
Kazlı Gölü mukāta‘âtı kâtibi, 400
Kazlı Gölü yöresi bahâsı, 372, 463
Kazlı Gölü yöresi mukataası, 252, 253
Kazlı Gölü, Karahisar-ı sâhib'de, 396
kazma, 243
kazuk yondurmak, 132
kazzâz şâkirdi, 633, 720
kazzâz, 64, 68, 81, 616, 720
kazzâzbaşı, 74, 92, 720
kazzâz-ı Istabl-ı âmire, 616
kazzâziye çukası, 87
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kazzâzlık, 616
kebâbçı, 617, 773
kebâbçılık, 774
kebâbe, Mısır'dan ısmarlanan, 302
kebâbî, 617, 773
kebe, katırlar için, 57
kebere turşusu, 219
keçe, 175
Keçiborlu kazası, 783
keçiler, 584, 706
kefâlet akçası, 269
kefâlet taleb etmek, 137, 253, 349, 352
kefâlet, 116, 117, 137, 161, 181, 206, 232, 

253, 269, 294, 305, 349, 352, 450
Kefeli, 506
Kefere gölü zimmîleri, İzmir'e tabi, 433
kefil almak, 259, 272, 275
kefil bi’l-mâl, 97, 107, 110, 114, 119, 122, 

123, 131, 133, 135, 137, 141, 152, 159, 
161, 166, 178, 180, 219, 227, 231, 234, 
235, 240, 241, 269, 271, 274, 277, 283, 
293, 294, 315, 316, 320, 330, 338, 345, 
349, 355, 358, 359, 369, 370, 376, 385, 
393, 396, 399, 402, 405, 405, 431, 445, 
446, 459, 530

kefîl bulmak, 396, 416
kefil defteri, 244
kefîl olmağa gelenler, 419
kefîl olmak, 206, 207, 232, 276, 448
kefîl vermeğe va‘de eylemek, 396
kefîl vermek, 240, 259, 311, 348, 371, 374, 

416, 420
kefîl yazdırmak, 244, 475
kefîl, 105, 109, 116, 117, 120, 121, 130, 

137, 138, 153, 156, 160, 161, 168, 170, 
180, 181, 182, 189, 190, 206, 210, 211, 
221, 227, 230, 231, 232, 234, 237, 240, 
241, 242, 244, 248, 252, 259, 269, 272, 
283, 287, 290, 291, 294, 296, 298, 311, 
338, 348, 356, 358, 371, 382, 389, 390, 
392, 394, 406, 407, 419, 420, 431, 432, 
445, 447, 448, 454, 460, 471, 475, 476, 

478, 494, 498, 502, 505, 510, 511, 518, 
520, 524, 538, 701, 742, 766, 822

kefile kādir âmiller, 241
kefîle kādir olmayanlar, 333
kefîle vermek, 248
kefîl-i sâniye, 271
kefîllemek, 129, 333, 391, 433
kefîllenmek lâzım olanlar, 295
kefîllerin engellenmesi, 419
Kehhâl Gülendâm Hâtûn, 670
Kehhâl hâtûnu, 670
kehhâl şâkirdi, 491
kehhâl, 79, 491
Keles kazâsı, 543
kemân bahâ, 75, 79
kemângerân, 81
kemânkeş, 90
kepenek-i hâs, 479
kerpiç, 157
kervansaray, sarraçlar için Konya’da satın 

alınan, 63
kesimci, 187
kesr gelmek, mukataaya, 402
kesr, 156, 307, 308, 312, 335, 615, 704, 725
kesr, amilin, 293
kesr-i iltizâm, 505
kesr-i mahzen, 307
kesr-i mîzân, 335
Kestel amili, 441, 822
Kestel bâzârı ihtisâbı, 822
Kestel İhtisab ve ihzariye mukataası, 583, 

662, 704, 717, 721, 725, 733, 740, 742, 
747, 

Kestel İhtisâb ve İhzâriyesi, 801, 822
Kestel kadısı, 162, 368, 387
Kestel mukāta‘ası, 518, 740, 822
Kestel, 162, 180
kethudâ hatun, 52
kethudâ taleb etmek, 307
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kethudâ, 85, 113, 149, 218, 224, 257, 279, 
283, 307, 361, 403, 468, 481, 485, 553, 
557, 579, 634, 649, 650, 653, 673, 786, 
798

kethudâ, şahincilerin, 650
kethudâ, şatırların, 489
kethudâ-ı âhûr-ı hâssa, 610
kethudâ-i Âhûr-ı küçük, 610
kethudâ-i bevvâb, 91
kethudâ-i bevvâbîn, 526, 529
kethudâ-i çakırcıyân, 556, 557, 627
kethudâ-i evvel, 556
kethudâ-i hayyâtîn, 81
kethudâ-i hazîne, 525
kethudâ-i hızâne-i âmire, 64
kethudâ-i ıstabl-ı âmire, 70
kethudâ-i Kilâr, 526
kethudâ-i kilâr-ı âmire, 64
kethudâ-i küçük, 610
kethudâ-i na‘lbend, 597
Kethudâ-i sakayân, 634
kethudâ-i sekbânân, 570, 576, 589
kethudâ-i sekbân-ı sâbık, 805
kethudâ-i solakān, 576, 579
kethudâ-i teberdârân, 69, 528, 593, 595, 

651
kethudâ-i teberdârân-ı sâbık, 651
kethudâlık tevcîh olunması (şehir kethüda-

sı), 307
kethudâlık, 218, 224, 306, 632, 795, 798
kethudâlıkdan ref΄ olunmak (şehir kethuda-

sı), 307
ketm eylemek, 326
ketmiyyat, 201, 254, 453
keyl, 66, 111
Kıca mukataası, Lazkıye'de, 614
kılıc çalmak, 638
kılıc, 145
Kılıccı şâkirdi, 642
Kılıclu köyü, Manisa'da, 493

kırba, sakalar için, 472
Kırbeylü köyü, Akhisar'da, 267
kırmızı çatma, 62
kırmızı çuka dolama, 389
kırmızı frengi atlas, 67
kırmızı kadife, 372
kırmızı kîçe, 175
kırmızı samırset çukası, 87
kırmızı sof, 87
kısmet taleb etmek, 400
kısrak, 400
kıst taleb etmek, 310
kıst taleb olunmak, 293
kıst, 139, 140, 171, 183, 186, 204, 255, 274, 

320, 360, 356, 407, 438
kıst-ı iltizâm, 495, 580, 588, 590, 598, 604
kıstü’l-yevm, 98, 122, 134, 135, 141, 168, 

171, 222, 227, 229, 234, 237, 239, 240, 
250, 255, 270, 273, 274, 277, 308, 310, 
312, 313, 314, 317, 320, 336, 338, 370, 
374, 387, 397, 401, 407, 427, 437, 453, 
465

kış âdeti, 313, 322, 373
kış hıdmeti, 291, 322, 345, 373
kış hıdmetine konulmak, 313
kışlamak, 409
kışlık âdeti, 247
kışlık, 85
kışlık, defterdarın hatunu için, 643
kıtâl, 750, 817
Kızıklar köyü, Dalama kazasında, 583
Kızıklu köyü, 210
kızıl üzüm, 281, 282, 305, 308
kızıl üzüm, basdırma, 267
Kızılağaç köyü, Tavas'da, 432, 434, 435
Kızılcalı köyü, Nif  kazasında, 726, 727
Kızılcalu hâssı, 277
kızlara el uzatmak, 783
kilâ[r-ı] âmire, 280
kilâr cemaati, 76
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kilâr çadırları, 83
kilâr mühimmâtı, 687
kilâr şâkirdi, 776
kilâr şakiri, 83
kilâr, 96, 738
kilârbaşı, 73
kilârcı, 154, 530
kilârcıbaşı, 51, 55
kilârcılar, 264, 529, 531, 648, 740, 749
kilârcıyân, 744
kilârciyân-ı Bîrûn, 688
Kilâr-ı Âmire emîni, 193
Kilâr-ı Âmire kâtibi, 193
Kilâr-ı Âmire kethudası, 64
Kilâr-ı Âmire, 68, 133, 136, 139, 154, 191, 

194, 219, 282, 285, 333, 363, 526
kilârî, 82, 696, 757, 772, 795
kilâriyân, 648
kile, 64, 66, 105, 111, 115, 117, 126, 127, 

129, 133, 156, 165, 175, 193, 201, 207, 
208, 212, 251, 278, 281, 282, 305, 325, 
398, 428, 429

kile, Şeyhlü kilesi, 201
kileci, 187, 278
kilid, 243
kilidlü, 444
kilim, 744
kilise kandillerinin kırılması, Bergama'da, 

483
kilise tamiri, Bergama'da, 483
kilise, 483
kirâ arabaları, 133
kirâ davarları, 98, 115, 133, 136, 139, 143, 

176, 199, 219, 258, 266, 268, 280, 282, 
284, 298, 312, 354, 363, 395, 446, 574

kirâ, 133, 136, 163, 175, 200, 204, 258, 
266, 280, 282, 284, 298, 312, 363, 395

kirâcılar, 136
Kiran köyü, Demirci'de, 750
kirâs bağçeleri, 343
kirâs fidanları, 343

kireç, 216
kireçci, 736
Kiremid köyü, Kirmasti kazasında, 770
Kiriş korucusu, 172
Kiriş korusu, 174
Kirizmen (mukataa) kalemi, 833
Kirizmen âmili, 307, 425
Kirizmen hâsları emîni, 387
Kirizmen köyü hasları, İzmir'de, 269
Kirmastı kazâsı, 770
kitâbet hıdmeti, 242, 337, 404
kitâbet taʻlîmi, dârüssaʻâde oğlanlarının, 64
kitâbet, 60, 242, 337, 368, 404, 463, 510, 

516, 519, 587, 590, 598, 623, 638
kitâbetden ref ’ olunmak, 675
kitâbete müte‘allık umûr, 101, 164, 181, 

203, 245
kitâbet-i cemâʻat-i gurebâ, 60
kitâbet-i cemâʻat-i silâhdârân, 78
kitâbet-i cev, 66
kitâbet-i ebnâ-i sipâhîyân, 60
kitâbların çalınması, 725
Kocaali köyü, Manisa'da, 700
Koçaklu köyü, 193
Koçaklu yörükleri, Elmalı ve Mekri kazala-

rında, 436
Koçhisar tuzu, 295
Koçhisarî, 712
koğa (küçük el koğası), 472
koğa (meşk koğası), 292
koğalar, sakalar için, 471
kolan demürü, 464
kolun amelden koyulması, 410
kolun mecrûh edilmesi, 377, 410
Kona yağhânesi, Tire'de, 261, 322
konaklar (menziller), 288
konup göçmek, 409
Konya, 49, 51, 52, 56, 63, 72, 83, 89, 90
koru akçası, 481
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koru, 67, 165, 174, 198, 199, 235, 281, 355, 
435, 477, 481

korucu, 67, 174, 235, 355, 452
koşucu, atlar için, 279
kovan, 107
kovanların yazılması, 320
koyun bahâsı, 303
koyun erleri, 343
koyun satun almak, 303
koyun, 56, 107, 198, 213, 254, 258, 262, 

288, 306, 340, 351, 355, 410, 459, 462, 
532, 584, 644, 706, 787

koyun, matbah için satın alınacak, 306
koyun, matbah-ı âmire için, 288
koyuncu tâyifesi, 715
koyunlar, 119, 199, 288, 327, 343, 351, 433, 

462, 724, 814
koz ağacı tahtaları, 395
koz ağacı, 154, 395
Köçekler cemâ‘ati, Karacalar taifesinden, 

276
kökün ayırtlamak, 442
kökün çıkarmak, 442, 482
köle, 493, 574, 584
köleleri idlâl etmek, 699
Köpeklü köyü, mülk köy, 165
Köprü köyü, Tarhaniyat kazasında, 380
köprü yapılması, 228
kösci, 600, 601
Kösederesi hasları, 197
Kösederesi hassı, 194
Kösederesi köyü, 151, 186
Köse-oğlu, ehl-i fesâdın şerîki, 725
köşeklü deve, 803
köy imamları, 129, 378
köy kethudaları, 129, 378, 437, 466
Köyceğiz kadısı, 400
Köyceğiz perâkendesi, 183
kul (köle), 689
kul (satın) almak, 268

kul ağırlığı, 213
kul akçası, 268
kul ayartmak, 810
kul bahası, 248, 268, 361
kul gönderilmesi, 192, 208, 244, 252, 300, 

314, 364
kul satun alınması, 412
kul, 51, 96, 100, 103, 109, 120, 159, 168, 

187, 192, 208, 213, 224, 228, 243, 244, 
248, 252, 257, 261, 265, 268, 280, 294, 
297, 300, 303, 309, 314, 318, 333, 355, 
357, 359, 361, 364, 365, 367, 370, 375, 
376, 439, 446, 447, 454, 463, 550, 574, 
633, 657, 689, 810

kul, Habeşî burnu yarık 389
kul, kâfir, 440
Kula hâsları, 487
Kula kadısı, 150, 457
Kula kasabası, 150, 457, 686, 734
Kula mukāta‘ası, 755, 767
Kula ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 734, 819
Kula yağhanesi, 140
Kula, 689
kulağuz olmak, 493
kulağuzluk, 493
kullar ayartmak, 446
kuloğlu, 525, 527, 528
kulun gaybet etmesi, 300
kulun habsde olması, 318
kulun kaçması, 412
kumaş derzisi, 641
kumaş işlemek, 641
kumaş, 182, 301, 619
Kurd Beğ, merhum Mustafa Paşa'nın oğlu, 

812
Kurdluca Kırı mevzisi, 125
Kurga köyü, Birgi'de, 657
kurnalık mermerler, 136
kurs-ı ef‘â, Mısır'dan ısmarlanan, 302
Kurşunlu köyü, Manisa'da, 493
Kurşunluderesi köyü, Sart kazasında, 341
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Kurtdutan cemâ‘ati, 381
kuru elma, 139
kuru kayısı, 139
Kurudere köyü, 435
kuş hıdmeti, 354
kuş yemi, 354
kuşak, 410
kuşcu, 589
Kuşçubaşı, 731
kutnu-i Bursa, şehzadeye pişkeş verilen, 79
kutta‘-i tarîk, 681, 688, 781, 817, 692
kuttâ‘i't-tarîk, 683, 715, 725, 806, 809
kutu, 282, 284
kuyruk yağı, 532
Kuyuca hasları, 424
Kuyucak köyü, Ortapare kazasında, 629
Kuyumcu Murad, 103
kuyumcu şâkirdi, 502, 576, 815
kuyumcu, 796, 799
Kuyumcubaşı, 61, 62, 501, 799, 815
kuzât hatemleri, 606
kuzu bahâsı, 198
kuzu, 198, 644
Küçücek âhûr meremmâtcisi, 567
Küçücek âhûr sarrâcları, 669
Küçücek âhûr, 567, 673
Küçücek Mîrâhûr, 601
Küçücek Oda, 553
Küçük Âhûr kethudâsı, 610
Küçük Âhûr sarrâcları, 564, 790, 791
Küçük Âhûr şâkirdleri, 790, 791
Küçük Âhûr, 516, 543, 738, 763
küçük arslan, 81
Küçük Bursa köyü, Kula kazasında, 689
Küçük İmrahor, 260
Küçük Mîrâhûr, 65, 66, 67, 85, 132, 263, 

264, 538, 691
Küçük Oda oğlanları, 79
Küçük Oda, 77, 527

küçük sarrâclar, 729
küçük yenseri, 463
küfelâ defteri, 309
küfelâ, 116, 141, 257, 277, 293, 348, 370, 

378, 408, 452, 530, 533
küfeler, 464
külhânân, 84
külhanbân, 53
külhâncı, 59
küp harâcı, 120, 180
küp resmi, 210
küpler (ile hamr kurmak), 749
Kürdelik timarı, Akhisar'da, 268
Küre kadısı, 229
küreğe (gemiye) fermân olunmak, 633, 695, 

699, 706, 755, 757, 772, 821, ayrıca bk. 
gemiye /sefineye

küreğe fermân olunmak, 606, ayrıca bk. 
gemiye /sefineye

küreğe gönderilmek, 513, 517, 550, 562, 
682, 688, 689, 696, 699, 700, 701, 712, 
714, 726, 736, 739, 744, 749, 764, 765, 
778, 783, 787, 788, 792, 810, 814, 817, 
ayrıca bk. gemiye /sefineye

küreğe göndermek, 543, 550, 686, 765, 
768, 779, 781, 787, ayrıca bk. gemiye 
/sefineye

küreğe konulmak, 493, 558, 569, 584, 681, 
683, 721, 724, 725, 727, 736, 770, 786, 
789, 791, 795, 809, ayrıca bk. gemiye /
sefineye

Küre-i ma‘mûre kadısı, 158, 166
Küre-i ma‘mûre, 176
kürek, 199, 243, 326
kürek, kayığın, 335
kürekbaşı, 199
Kürekciler köyü, Sart kazasında, 681
kürekçiler, 311
kürk, 457
kürkçü şâkirdi, 502, 611
kürkçübaşı, 64
kürsi, 440
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kürsîdâr, 610, 668
küştîrân (güreşçi) cemâʻati, 89
Kütahya yörükleri, 272
Kütahya, 114
Lala Halil Paşa, merhum Şehzade Meh-

med'in lalası, 52
Lala hazretleri, 550, 552, 583, 635
Lala hazretlerinin ademleri, 674
Lala Mehmed, müteferrika, 371
Lala paşa hazretleri, 707
Lala paşa, 491, 515, 531, 542, 630, 636, 

660, 663, 667, 681, 682, 684, 685, 691, 
692, 699, 700, 702, 721, 722, 724, 776

Lala Ramazân Paşa, 546, 547, 577, 578, 
595, 674, 679

lala, 189, 489, 490, 491
lala-i sâbıkın akrabası, 527
lalanın matharacısı, 633
lala-yı sâbık Ali Bey, 635
lala-yı sâbık Mustafa Paşa, 618
lala-yı sâbık Ramazan Paşa, 682, 724, 731
lala-yı sâbık Ramazan Paşa'nın oğlu, 682
lala-yı sâbık, 521, 697
lala-yı sânî Mustafa Paşa, 490
lâ-mekân (kefil), 116, 121, 130, 138, 160, 

168, 170, 230, 231, 259, 287, 291, 311, 
348, 371, 374, 390, 392, 394, 406, 407, 
419, 432, 448, 460, 478

Lapseki kadısı, 354, 475
Lapseki kazâsı, 354
Lapseki, 98
Lazkıye (nefsi) mukāta‘ası, 330
Lazkıye (şehir) kethudası, 218, 224, 306
Lazkıye ahâlîsi, 218, 306
Lazkıye emîni, 108
Lazkıye hâslar emînleri, 440
Lazkıye hâslar nâzırı, 297, 389, 422, 423, 

424, 427, 440, 579
Lazkıye hâsları subaşıları, 409
Lazkıye hâsları, 409, 530, 538, 552, 571, 

573, 793, 794

Lazkıye ihtisâb ve ihzâriye mukāta‘ası, 571
Lazkıye kadısı, 109, 126, 134, 150, 204, 

208, 217, 218, 220, 255, 291, 296, 308, 
314, 316, 318, 324, 325, 326, 327, 330, 
335, 336, 339, 341, 346, 361, 362, 365, 
401, 414, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 
440, 443, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 
452, 454, 455, 473, 479, 591

Lazkıye kethudâsı, 224
Lazkıye mukāta‘ası, 335, 503, 504, 713, 

730, 745, 794, 797, 817, 821
Lazkıye mukataa za‘îmi, 339
Lazkıye nâzırı, 208, 216, 218, 219, 418
Lazkıye nevâhî za‘îmi, 448
Lazkıye nezareti, 578, 582, 587, 594, 614, 

690, 694, 695, 696, 735, 762, 777, 778, 
780, 793, 794, 797, 799, 807, 812, 823

Lazkıye ve tevâbi‘i hâsları, 555
Lazkıye ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 650, 694, 

701
Lazkıye ve tevâbi‘i mukāta‘âtı nezâreti, 824, 

827
Lazkıye zaimi, 291, 327, 341, 401, 445
Lazkıye, 108, 134, 204, 224, 282, 783
Leskofça, 708
let etmek /eylemek, 127, 138, 162, 175, 

256, 261, 276, 287, 291, 292, 381, 410, 
420, 426, 435, 467, 589

levend suhteler, 783
levend tâifesi, 680
levend teftîşi, 110
levend, 110, 295, 303, 304, 323, 680, 783, 

795
levendât fırkatesi, 683
levendât, 334
levendler, eşkıya, 283
levendler, harâcî, 303
levendler, harami, 335
levendleri azıklandırmak, 295
limon suyu, 263, 283
limon, 263, 283, 409
livâta etmek, 770
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lûk-ı sakız, Mısır'dan ısmarlanan, 302
lü’lü, Mısır'dan ısmarlanan, 302
Lütfi Paşa hâsları kitâbeti, 590
Lütfi Paşa hâsları, 542, 568
Lütfi Paşa Medresesi, Tire’de, 79
Lütfi Paşa mukāta‘ası, 830
Lütfi Paşa ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 661, 752, 

819
ma‘ber, 167
Macar Ağa, 390
Macar Ali, ulufeci, 602
Macar, 81, 390, 489, 526, 527, 643
Macar, kişi adı, 725
mâde (erkek deve) ser-neferi, 763
mahalle imâmları, 129, 222, 378
mahalle kethudaları, 111, 129, 133, 259, 

378, 490, 548, 554, 558, 614, 665
mahalleler, hâdis, 142
mahbûs, 209, 211, 305, 380
mâhir olmak, 53, 719, 786
mahkeme basmak, 127
mahkeme nâibi, 426
mahlûl gedik, 653, 655, 658, 676
mahmil-i cerîme, 224
Mahmud Çavuş, 105, 126, 156, 257, 295, 

465, 574, 707, 765, 768, 826
Mahmud Çavuş, Manisa nevâhî zaîmi, 120
mahsûb etmek /ettirmek /eylemek, 106, 

107, 108, 109, 111, 114, 126, 132, 134, 
135, 140, 178, 212, 218, 226, 228, 244, 
282, 286, 298, 312, 358, 360, 414, 417, 
438, 441, 447, 458, 480

mahsûb olmak /olunmak, 451, 755, 766, 
812, 818, 820, 826, 827, 828

mahsul /ât, 101, 105, 118, 128, 134, 137, 
144, 145, 148, 153, 162, 164, 169, 181, 
184, 191, 192, 195, 203, 214, 245, 246, 
258, 302, 319, 326, 330, 339, 344, 376, 
400, 411, 417, 421, 429, 484

mahtûm tezkire, 724
mahûf  ve derbend olan yerler, 338
mahzar gelmesi, 783

mahzar, kadıların hatemleri ile mahtûm, 
606

mahzen, 97, 335, 354, 364
mahzen, İzmir kalesinde, 334
mahzen, yağ için, 307
makbûzat defteri, 425
makbûzat, 336
mâkiyânî, 76
maktûl, 197, 270, 284, 289, 312, 441, 447, 

569, 575, 584, 700, 704, 724
maktûle, 575
mâldâr kefil, 287, 290, 311, 389, 392, 406
mâldâr, 116, 121, 138, 160, 230, 246, 252, 

394, 419, 460, 478
mâl-ı ganâyim, 633
mâl-ı gāyib amilleri, 304, 354, 379, 466
mâl-ı gāyib zâbitleri, 379
mâl-ı gāyib, 98, 136, 151, 204, 206, 221, 

222, 279, 284, 303, 304, 307, 379, 428, 
433, 438, 466, 470, 477

mâl-ı kefâlet taleb etmek, 475, 476
mâl-ı kefâlet, 137, 232, 275, 276, 294, 305, 

349, 352, 356, 378, 382, 405, 475, 476
mâl-ı mefkūd âmili, 304
mâl-ı mefkūd, 136, 221, 222, 285, 433, 470, 

477
mâl-ı mîrî ekl etmek, 256
mâl-ı mîrî, 96, 97, 104, 116, 118, 119, 120, 

128, 129, 133, 138, 140, 152, 154, 158, 
159, 168, 177, 178, 179, 180, 200, 205, 
208, 210, 211, 216, 219, 222, 223, 224, 
227, 231, 232, 239, 240, 244, 253, 255, 
257, 258, 269, 271, 277, 283, 286, 300, 
307, 314, 318, 320, 326, 329, 331, 341, 
345, 352, 353, 358, 362, 369, 387, 390, 
394, 396, 398, 399, 404, 416, 417, 420, 
423, 429, 434, 436, 444, 456, 457, 468, 
469, 474, 481, 541, 550, 800

mâl-ı pâdişâhî, 381
mâl-ı şirket, 186
Mâliye ahkâm kâtibi, 619
Mâliye kâtibi, 619
Manastır, 52, 63, 84

878 Ş E H Z Â D E  D Î VÂ N I  D E F T E R L E R I

www.tuba.gov.tr



Mande bâzârı mahsûlü, 340
Mande emîni, 311
Mande hasları, 203, 340
Mande hasları, İzmir'de, 269
Mande nâm-ı diğer Burunâbâd mukāta‘ası, 

628, 745
Manisa cebeli, 320
Manisa Efendisi, 109
Manisa hâsları, 425, 510, 516, 540, 598
Manisa ihtisâbı emîni, 372
Manisa ihtisâbı, 269
Manisa kadısı, 97, 104, 108, 109, 110, 111, 

113, 120, 121, 126, 127, 129, 132, 133, 
143, 150, 156, 165, 170, 172, 174, 177, 
179, 182, 187, 195, 205, 207, 209, 214, 
217, 221, 222, 223, 230, 232, 234, 238, 
256, 260, 265, 268, 273, 274, 277, 287, 
298, 302, 303, 310, 313, 318, 320, 323, 
324, 329, 338, 341, 353, 355, 360, 365, 
369, 371, 381, 391, 397, 407, 408, 410, 
411, 415, 430, 437, 438, 450, 458, 461, 
462, 464, 465, 466, 471, 476, 477, 481, 
513, 540, 563, 587, 690, 770

Manisa kal‘ası sâkinleri, 649
Manisa kal‘ası, 589
Manisa kazâsı, 129, 160, 163, 164, 287, 

322, 377, 408, 418, 437
Manisa kilesi, 127, 133, 156, 175, 212, 238, 

281, 282, 305, 428
Manisa mahkemesi, 269, 692, 739, 779
Manisa mukāta‘a za‘îmi, 274
Manisa mukāta‘ası, 608, 609, 679, 683
Manisa müddü, 165
Manisa nazırı, 187, 195
Manisa nevâhî hâsları, 397
Manisa nevâhîsi, 120
Manisa niyâbeti, 248, 256, 323
Manisa serhânesi (mukataası), 689
Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 684, 685, 

689
Manisa za‘îmi Mustafa Çavuş, 97, 104, 140

Manisa za‘îmi, 97, 104, 120, 140, 149, 150, 
165, 170, 187, 200, 212, 234, 251, 257, 
265, 286, 329, 414, 481

Manisa ze‘âmeti, 184
Manisa, 135, 140, 153, 156, 159, 161, 165, 

170, 174, 177, 178, 193, 211, 219, 234, 
469

marîz olmak, 507, 618, 635, 640
Marmara hâsları za‘îmi, 282
Marmara hâsları, 594
Marmara kadısı, 105, 124, 137, 144, 156, 

165, 220, 230, 259, 266, 269, 272, 277, 
279, 282, 287, 316, 329, 348, 361, 377, 
381, 382, 413, 415, 437, 442, 450

Marmara kazası mukāta‘ahâneleri emîni, 
381

Marmara kazası serbest olmayan timârları, 
559

Marmara kazâsı, 85, 135, 163, 305, 602, 
633, 693, 724

Marmara ve çeltük-i nehr-i Perin mukāta‘a-
sı, 614

Marmara ve nehr-i Perin mukāta‘ası havâ-
leliği ve kitâbeti, 623

Marmara ve nehr-i Perin mukāta‘ası, 632, 
708

Mart rüsûmu, 118
maslûb olan simidci, 706
masraf  kâtibi, 653, 738
mâstger, 68, 76
mataracı, 67, 89
mataracılık, 549
mataraî, 75, 549
Matbah Emîni muhasebesi, 582
Matbah Emîni, 173, 425, 441, 634, 635
matbah katibi, 173
matbah sakası, 57
Matbah-ı âmire emîni, 194, 260, 532
Matbah-ı âmire sakası, 57, 273
matbah-ı âmire vekîl-harcı, 69

D I z I N 879

www.tuba.gov.tr



matbah-ı âmire, 57, 59, 60, 61, 64, 76, 194, 
231, 263, 288, 298, 306, 500, 519, 532, 
599, 601, 680

Matbah-ı Ma‘mûre emîni, 498
mathara, 663
matharacı, 488
matharacılık, 633, 663
matharaî, 488
matharaî-i Lala, 633
Mavi köyü, 435
mazanna olanlar, 375
mazanna, 569
Mazun kadısı, 96, 143, 278, 455, 458
Mazun kazâsı, 473
me’kûlât, 213, 231, 295, 333
meclis-i şer‘a da‘vet, 137, 456, 688
mecrûh etmek /eylemek, 198, 377, 473, 

543, 683, 750, 767, 803, 817
mecrûh, 197, 292, 377, 410, 473, 543, 589, 

683, 715, 767, 789, 817
Medeke (?) köyü, 143
medyûn âmil, 257, 296, 314, 366
medyûn âmiller, 283, 345
medyûn âmiller, Pâdişâh canibine, 314
medyûn âmillerin nişânlu defterleri, 376
medyun kefil, 230, 259
medyûn subaşılar, 284
medyun ummâl, 284
medyûn, 98, 116, 121, 130, 138, 160, 168, 

170, 181, 227, 231, 241, 252, 253, 269, 
277, 283, 287, 291, 294, 311, 348, 353, 
371, 372, 373, 374, 390, 392, 394, 399, 
402, 405, 406, 407, 419, 432, 447, 448, 
460, 461, 463, 478

medyûnlarun rızıkları, 396
mefkūd bağlar, 468
mefreşci, 675
mefreşin meremmâtı, 594
mefreşler, 675
Mehmed Beğ, alaybeyilikten sancağa çıkan, 

248

Mehmed Paşa, 60, 577
Mehmed Paşa, vezir, 512
mehter /ân, 534, 545, 548, 551, 553, 640, 

709, 734, 798, 814
mehter aşçısı, 617
mehter bölükbaşısı, 164
mehter şâkirdi, 669
mehterân-ı alem, 566, 600
mehterân-ı bârgîr, 673
mehterân-ı hayme bölükbaşıları, 534
mehterân-ı hayme, 91, 534, 543, 545, 548, 

551, 572, 590, 592, 596, 597, 616, 638, 
649, 651, 655, 656, 673, 682, 709, 760, 
772, 778, 798, 814

mehterân-ı üstâd, 49
mehterbaşı, 49, 73, 75, 470, 649, 795
mehterhâne inşası, 78
mehter-i hayme, 545, 547, 550, 559, 582, 

617, 630, 649, 666, 673, 706, 708, 828
mehterler cemâʻati, 69, 73
mehterler kethudâsı, 86
mehterler, 106, 470, 606, 617, 718
mehterlik mevâcibi, 816
mehterlik, 706, 772, 778, 798, 814
Mekirdos hâsları, 276
Mekirdos, hassa karye, 240
Mekkelü, 515
Mekri kadısı, 434, 436
Mekri yörükleri, 434
Mekri, Menteşe'de kaza, 262
mektûb sunmak, 535
mektûb-ı şefâ‘at, 592
Melkine köyü, Gördük kazasında, 726
memhûr temessük, 620
memhûr tezkire, 490, 549, 550, 551, 556, 

559, 569, 575, 580, 582, 584, 589, 596, 
597, 605, 610, 612, 623, 627, 630, 632, 
635, 636, 640, 651, 666, 670, 671, 672, 
677, 678, 679, 680

memleha mukāta‘ası, 514, 517, 578
memleha, 517, 578, 663, 677
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memleha, Aydın'da, 295
memleha-i atîk ve cedîd mukāta‘ası, 644, 

645, 761, 772, 775
memleha-i atîk ve cedîd ve tevâbi‘i mukā-

ta‘ası, 639, 759, 820
memleha-i Midillü, 514, 655
Men‘emen kilesi, 354
Mendehorya kazâsı, 724
Mendehorya nâyibi, 207
Menemen cemaati, 206
Menemen hâslar za‘îmi, 326
Menemen kazâsı, 281, 787
Menemen mukāta‘ası, 639, 665, 703, 727
Menemen nâyibi, 202, 211, 247, 258, 275, 

282, 326, 358, 359, 363, 443
Menemen sarayı, 326
Menemen yolu, 584, 809
Menemen za‘îmi, 258, 433
Menemen, 202, 211, 247, 258, 275, 281, 

282, 326, 358, 359, 363, 365, 433, 443, 
570, 584, 618, 665, 688, 727, 741

Menemen‘ ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 741
menkûha kızı çekmek, 792
Menteşe (sancağı), 321, 618
Menteşe beği, 684, 686, 692, 693, 699, 700, 

701, 721, 725
Menteşe hâsları emîni, 368
Menteşe sancağı hasları, 245, 246
Menteşe sancağı kadıları, 238, 368
Menteşe sancağı, 235, 236, 247
Menteşe('ye küreğe gönderilmek), 735
Menteşelü cemâ‘ati, 461, 462
Menye köyü, Adala kazasında, 689
Menye nâhiyesi, Adala kazasında, 484
mer‘â sâhibleri, 172
mer‘â, 172, 255, 309, 380, 435, 436, 475
mer‘a, hendeği, 309
mer‘alığa hüküm edilmesi, 475
mer‘âlık içün tapulamak, 255
mer‘anın sınuru, 380

Mercan Ağa odası, 193
Mercan Ağa, hazinedarbaşı, 53, 60
mercimek, 133
merdümân-ı (Nevali Efendi), 605
merdümân-ı hazret-i lala, 578
merdüm-ı Rüstem Paşa, 92
merdüm-i defterdâr, 660
merdüm-i hoca-i Selim Hân, 805
merdüm-i Lala Ramazan Paşa, 577, 674
meremmât hıdmeti, 590
meremmâtî, 566, 567, 590, 760
meremmâtî-i hıyâm, 590
meremmetçi, 58, 211
meremmetî-i yaylak-ı Bozdağ, 58
merkeb, 744
Merkeb-kirân köyü, Güzelhisar'da, 692
mermer, 131, 135, 177
mermerşâhî dülbendler, 301, 463
mertek, 147
mesâlih-i mîrî, 60, 118
mescid, 142
Mesihkulu mukāta‘ası, 405
mesrûk kürk, 457
meş‘ale, 678
meş‘aleci gediği, 536
meş‘alecilik, 540, 678
meş‘aledâr, 488, 577, 587, 589, 678
meş‘aledârların kānûnları, 577
meşʻaleci, 53, 80, 500, 536, 537, 693
meşʻaleciyân, 53
meşʻaleciyân-ı kadîm, 53
meşʻaleî, 85, 93
meşâyih, 724
meşk koğası, 292
meşk, büyük ahır için kovalarıyla, 464
meşk, sakalar için, 292, 471, 472
metrûkât, 803
mevâcib sadaka buyurulmak, 494, 497, 

502, 503, 504, 505, 506, 513, 514, 517, 
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518, 520, 523, 530, 533, 538, 539, 540, 
577

mevâcib, 65, 68, 104, 106, 107, 108, 111, 
110, 134, 140, 154, 212, 228, 234, 242, 
257, 286, 329, 352, 414, 474, 514, 517, 
518, 533, 548, 549, 551, 555, 557, 558, 
559, 561, 562, 563, 565, 568, 569, 577, 
580, 588, 591, 598, 602, 603, 604, 608, 
609, 611, 613, 622, 624, 625, 628, 636, 
638, 641, 642, 643, 645, 646, 648, 650, 
651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 659, 
661, 664, 665, 670, 676, 687, 690, 692, 
694, 695, 696, 698, 701, 703, 704, 705, 
706, 707, 710, 711, 712, 713, 716, 717, 
720, 721, 723, 726, 728, 729, 730, 732, 
733, 734, 735, 737, 739, 741, 742, 745, 
748, 751, 752, 753, 754, 755, 759, 761, 
762, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 775, 
778, 780, 781, 782, 785, 787, 788, 792, 
793, 794, 797, 798, 799, 800, 801, 807, 
808, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 819, 
820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 
828, 829, 830, 831, 832, 833

mevâcib-i meşʻaleciyân, 53
mevâcib-i sayisân-ı estâre-i kadîm, 57
mevâcib-i seyisân-ı bârgîrân-ı tavila, 56
mevâcib-i şâkirdân, 52
mevâcibin havale olunması, 742
mevkūfât emîni, Saruhan’da, 390, 391
Mevlânâ Celâleddin-i Rumî, 89
Mevlânâ Mahmud, saray hocası, 513
Mevlânâ Mehmed el-Hüseynî, eski Manisa 

kadısı, 626
Mevlâna merhûm Yahşi halîfe, 64
Mevlânâ Muslihiddin Efendi, saray hocası, 

512
Mevlânâ Mustafa, reîsü’l-etıbbâ, 621
Mevlânâ Şems Efendi, şehzade hocası, 64, 

65
Mevlânâ Şemseddin Hoca, 70
Mevlânâ Yahşi halîfe, 65
Meydanlu köyü, Uşak'da, 340
meyhâne, 180, 389
meyhâneci, 779

meyve ağaçları, 172, 264
meyve ağaçları, mülk, 264
meyve kurusu, 139
meyve, 59, 139, 172, 264, 284
meyveî (meyveci), 528, 603
meyyit, 569, 575, 695, 772
mezâd gezdirmek, yava cariyeyi, 379
mezâd, 100, 132, 155, 228
mezra‘a tasarruf  edenler, 403, 417
mıh sâhibleri, 456
mıh, 143, 456
Mısır beğlerbeğisi Üveys paşa, 550
Mısır müteferrikalar cemâ‘ati, 301
Mısır, 86, 87, 260, 301, 687, 796
Mısır’dan gelen zehâyir, 615
Mısır’dan ısmarlanan (mallar), 301
Mısır'a gönderilen sipâh tâifesi, kiler mü-

himmatı için, 687
Midilli, 578
Midillü beği, 786, 787, 788, 789, 791, 792, 

795, 809, 814, 817, 821
Midillü memlahası, 506, 514, 517, 639, 

644, 759, 761, 820
Midillü sancağı, 177
Midillü ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 823, 831
Midillü, 370, 663, 677
miftâh oğlanı, 632
miftâh, 96, 154, 526
Milas kazâsı, 638
Mîrâhûr ağa, 72, 73, 257, 265, 266, 273, 

281, 286, 287, 292, 297, 304, 305, 322, 
363, 372, 373, 440, 470, 473, 700, 714, 
719

Mîrâhûr Ali Ağa, 108, 132, 140, 164, 281, 
286, 292

mîrâhûr, 70, 71, 87, 88, 108, 110, 112, 132, 
140, 153, 157, 158, 164, 173, 174, 186, 
215, 501, 517, 520, 521, 539, 616, 617, 
618, 673, 675, 691, 716, 719, 720, 728, 
729, 738, 743, 770, 790, 791, 792, 796, 
800, 802, 804, 806, 811

mîrâhûrbaşı, 63, 74, 80, 87
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Mîrâhûr-ı Büzürk, 70, 84, 554
Mîrâhûr-ı evvel, 745
Mîrâhûr-ı Kebîr, 496, 572, 580, 581, 616, 

617
Mîrâhûr-ı Küçük, 70, 85, 621, 626, 678
Mîrâhûr-i Kebîr, 620
mîrâlem ağa, 66
Mîrâlem köyü, 749
mîrâlem, 65, 92, 334
mîrâs, 512
mîrî arabalar, 157, 164
mîrî atlar, 157, 164, 691
mîrî bârgîr, 85
mîrî binâ, 147
mîrî davarlar, 172
mirî develer, 536
mîrî dîvânlar örüsü, 295
mîrî hammâm, 104
mîrî hisse, 219
mîrî maslahat, 104, 161, 180, 337
mîrî masraf, 310
mîrî yerde zirâ‘at etmek, 325
mîrlivâ timârları, 285
Miskalî Hüseyin, 90
mor iskarlat çukası, 305
Mora, 71, 75, 84, 525, 548
Moraî, 50
Moralu, 548
mu‘afnâme (mülkname), 63
mu‘allim, 564
mu‘allim-i hatt, 564
mu‘tak Arab, 765
mu‘tak kul, 98, 288, 388
muʻallim-i esbân, 77, 86
muʻallim-i gılmân-ı Endurûnî, 68
Mudanya, 121
Mudur köyü, Gördük kazasında, 700
mufassal ve meşrûh defter etmek, 173, 453
Muğla kadısı, 431

muhallefât, 75, 183, 187, 222, 228, 260, 
266, 271, 312, 400

muhallefâtı defter etmek, 266
muhârebelerde yoldaşlıkda bulunmak, 607
muhâsebe defteri, 242, 452
muhâsebe görmek /görülmek, 242, 284, 

498, 582
muhâsebe hıdmeti, 60, 582, 762
muhâsebe ilmi, 498
muhâsebe kırâ’et olunması, 498, 524, 531, 

776, 781
muhâsebe okunması, 518, 776
muhâsebe vermek, 246
muhâsebe vermemek, 670
muhâsebe, 283, 498, 582
Muhâsebeci Ahmed Çelebi, 582
muhâsebeci, 60, 498, 580, 582
muhâsebeci-i sâbık, 498
muhâsebecilik, 685
muhâsebeî (muhasebeci), 60, 91, 579, 582
muhâsebeye gelmek, 418
muhtesib, 184, 437
mukābele defteri, 618, 674
mukābeleci, 618
mukābeleî (mukabeleci), 60, 689, 690, 695, 

698, 712, 722, 723, 729, 732, 735, 737, 
739, 741, 748, 751, 752, 754, 759, 762, 
767, 768, 775, 777, 778, 781, 782, 783, 
785, 788, 793, 794, 798, 800, 801, 807, 
814, 819, 820, 822, 823, 825

mukarrernâme, 392
mukāta‘a defteri, 121, 130, 138, 170, 230, 

231, 277, 287, 290, 348, 311, 371, 392, 
407, 460, 478

mukāta‘a emîni, 139, 178
mukāta‘a iltizâmı, 318
mukāta‘a sürmek, 134
mukāta‘â za‘îmi, 171
mukāta‘a zâbitleri, 123, 406, 446, 472
mukāta‘a, terakkī bulması, 128
mukāta‘a/ lar, 78, 96, 120, 121, 122, 123, 

125, 128, 130, 137, 138, 144, 151, 157, 
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158, 163, 171, 172, 173, 186, 205, 206, 
213, 216, 218, 222, 224, 227, 230, 231, 
232, 239, 241, 242, 250, 264, 269, 279, 
290, 293, 336, 405, 426, 427, 446, 453, 
478, 485, 487, 488, 510, 511, 514, 516, 
540, 541, 545, 548, 571, 574, 575, 599, 
623, 639, 640, 642, 650, 655, 662, 671, 
683, 684, 685, 689, 692, 695, 698, 704, 
705, 711, 712, 720, 725, 727, 733, 737, 
742, 753, 754, 767, 768, 771, 775, 781, 
792, 793, 811, 815, 816, 822, 826, 828, 
829, 830, 832, 833

mukāta‘a/ ya tutmak, 240, 313, 320, 324, 
325, 439

mukāta‘acı şâkirdi, 656, 666
mukāta‘acı, 666, 685
mukāta‘acılık hıdmeti, 498
mukāta‘ahâneler âmilleri, 98, 200, 350, 

351, 444, 448, 458
mukāta‘ahâneler emâneti, 287
mukāta‘ahâneler emînleri, 99, 225, 407
mukāta‘ahâneler pâreleri emîni, 106, 355, 

405, 415
mukāta‘ahâneler pâreleri, 221, 234, 249, 

273, 294, 341, 377, 382, 442, 470
mukāta‘ahâneler zâbitleri, 123, 150, 157, 

229, 246, 296, 327, 337, 353, 361, 406, 
416, 417, 430, 432, 437, 465, 466, 479

mukāta‘ahâneler, 98, 99, 106, 107, 108, 
113, 123, 129, 139, 150, 157, 178, 184, 
204, 205, 221, 222, 225, 228, 229, 230, 
231, 239, 246, 249, 250, 254, 261, 268, 
272, 296, 326, 337, 353, 355, 361, 375, 
407, 410, 416, 417, 432, 436, 437, 438, 
446, 460, 461, 462, 464, 472, 479, 481, 
484

mukāta‘ahâneleri pâreleri nâyibi, 302
mukāta‘ahâneleri pâreleri, 302, 316
mukāta‘ahâneleri, 315
mukāta‘ahânelerine yazılmak, 375
mukāta‘aî (mukataacı), 47, 78, 91
mukāta‘a-i nevâhî-i Manisa, 516
mukāta‘a-i nevâhî-i Tire, 503
mukāta‘a-i pâre-i orman deştibâniyesi, 186

mukāta‘alu kışlak, 342
mukāta‘ât akçaları, 335
mukāta‘ât âmilleri, 152, 318, 319
mukāta‘ât zâbitleri, 171
mukāta‘ât, 126, 229, 246, 296, 297, 333
mukāta‘âtı ziyâde etmek, 447
mukāta‘aya almak, 290, 326, 331, 352, 401, 

435, 470, 480
mukāta‘aya kesilmek, 285
mukāta‘aya tutmak, 303, 331, 371, 378, 

387, 397, 407, 412, 441
mukāta‘aya yazılmak, 375
mukāta‘ayı amele tutmak, 139
mukāta‘ayı ziyâde etmek, 313
mukīm havâleliği, 510, 519
mukl-ı azrak, Mısır'dan ısmarlanan, 302
mum bahâsı, 136
mum dökmek, 224
mum, 136, 224, 526
mumcu, 226
mumculuk, 55
murâbaha, 86
murabbâ-i k[âb]ilî, Mısır'dan ısmarlanan, 

302
Muradiye medresesi, 808
Muradlı hasları, Mazun kazasında, 458
musalla, 501
musandıra, 211
musluk koğası, 292
Mustafa Paşa, eski lala, 618
Mustafa Paşa, merhum, 812
mustahfızân-ı kalʻa-i Antalya, 86
muʻtak, 55
mutallaka hâtûn ile mücâma‘at, 749
mutavassıtu’l-hâl yerler, 264
muvâza‘a ile eksüğe tapuya vermek, 169, 

477
muvâza‘a, 98, 100, 116, 152, 169, 210, 215, 

228, 347, 367, 442, 480
mûytâf, 672
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mûzedûz (çizme dikici), 77, 81
mü’ezzin, 489, 522, 531, 549, 563, 607
mü’ezzin-i Câmi‘-i Hâtûniye, 563
mü’ezzin-i Câmi‘-i merhûme Sultan, 563
mü’ezzin-i sâni, 489
mü’ezzin-i saray-ı âmire, 563
mübârek günler, 513
mübâşir olmak, 220, 256, 277, 279, 283, 

300, 314, 323, 387
mübâşir ta‘yîn olunmak, 336, 481
mübâşir/ler /lik, 95, 96, 106, 110, 113, 

117, 118, 122, 123, 127, 133, 140, 150, 
156, 168, 180, 186, 198, 220, 221, 228, 
237, 240, 242, 249, 250, 254, 256, 274, 
275, 295, 303, 310, 318, 333, 341, 353, 
378, 390, 397, 401, 421, 452, 456, 458, 
468, 471, 700, 765, 800

mübâşirîn-i emvâl, 224, 339
mücâma‘at, mutallaka hâtûn ile, 749
mücellid halîfesi, 607
mücellid, 68
mücellidbaşı, 607, 818
Mücellidin mahallesi, Bursa'da, 481
mücerred resmi, 421
mücevvezelik, 372
mücrim, 416, 420, 476, 618, 631, 651
mücrimleri halâs eylemek, 420
müddet-i örfiye, 100, 350, 357, 379
müderris, 79, 800, 808
müfettiş, 223, 333, 456
müfettiş-i emvâl, 765
müflis (kefil), 116, 121, 130, 138, 160, 168, 

170, 227, 230, 231, 252, 259, 272, 277, 
287, 291, 311, 348, 371, 374, 376, 390, 
392, 394, 406, 407, 419, 432, 448, 460, 
474, 478

müflis âmiller, 274
müfredât defteri/leri, 135, 138, 228, 242, 

266, 274, 277, 284, 336, 452
müfredât defterini beyâz etdirmek, 274
müfredâtla defter etmek /ettirmek /olun-

mak, 98, 134, 145, 163, 164, 238, 245, 

248, 265, 270, 271, 275, 297, 321, 322, 
339, 351, 382, 400, 421

müfsid, 611
Müfti Efendi, 61, 87, 804
Müftî Mahmud Efendi, 733
mühlet vermek, 298
mühürlü defter, 560
mühürlü sûret-i defter, 528, 530
mühürlü temessük, 373
mühürlü tezkire, 136, 313, 322, 494, 495, 

496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 
505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 515, 
516, 517, 522, 524, 531, 532, 533, 534, 
535, 537, 538, 607, 645, 681, 682, 684, 
686, 687, 688, 689, 690, 692, 693, 695, 
697, 700, 701, 702, 703, 705, 710, 711, 
712, 713, 714, 716, 721, 722, 724, 725, 
726, 727, 730, 732, 733, 734, 736, 738, 
739, 742, 744, 748, 751, 753, 756, 757, 
761, 764, 765, 766, 768, 770, 772, 778, 
779, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 
788, 789, 790, 791, 792, 795, 798, 809, 
814, 817, 830

mükâtib (köle), 412, 447
mükâtib ale’s-sene etmek, köleyi âzâd için, 

412
mülâzemet etmek, 563
mülâzemet ile hıdmet edenler, 668
mülâzemet üzere hizmet etmek, 708
mülâzemet üzere olmak, 596
mülâzim /ler, 61, 496, 521, 538, 558, 564, 

585, 663, 664, 688, 739, 744, 759, 770, 
795, 806

mülâzimîn, ahıra hizmet eden, 297
mülk ağaçlar, 449
mülk meyve ağaçları, 264
mülk yerler, 364
mülk zâbitleri, 125
mülk, 124, 144, 165, 166, 172, 183
mülkiyet, 172, 264, 364
mülknâme, 63, 124, 144, 165, 166
mültezim, 135, 141, 179, 189, 246, 252, 

470, 485, 488, 494, 497, 498, 502, 503, 
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504, 505, 507, 511, 513, 514, 516, 519, 
520, 523, 530, 533, 538, 539, 540, 545, 
548, 554, 555, 558, 565, 571, 574, 576, 
587, 588, 591, 639, 686, 687, 690, 696, 
707, 711, 740, 748, 822

mümzâ sûret-i mukāta‘a, 487
mümzâ tezkire, 494, 495, 498, 502, 503, 

504, 505, 506, 507, 511, 512, 514, 515, 
516, 517, 518, 519, 520, 523, 524, 531, 
533, 538, 539, 540, 541, 542, 546, 548, 
549, 550, 551, 554, 555, 556, 558, 559, 
561, 562, 563, 565, 567, 568, 569, 570, 
571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 
579, 580, 582, 583, 584, 587, 588, 590, 
591, 592, 594, 595, 598, 599, 602, 603, 
604, 606, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 
614, 615, 616, 619, 622, 623, 624, 625, 
628, 629, 630, 632, 637, 638, 639, 640, 
641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 
650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 
658, 659, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 
670, 671, 672, 676, 677, 678, 680, 683, 
684, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 
696, 699, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 
707, 708, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 
716, 717, 721, 722, 723, 725, 726, 728, 
729, 730, 732, 733, 734, 735, 737, 739, 
740, 741, 742, 745, 746, 747, 748, 749, 
750, 751, 752, 753, 754, 755, 759, 761, 
762, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 775, 
778, 779, 780, 782, 783, 785, 787, 788, 
792, 793, 794, 795, 797, 798, 799, 800, 
801, 802, 807, 808, 812, 813, 814, 815, 
816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 
824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 
832, 833

münakkaş kaftan, 63
münakkaş tabaklar, 173
münakkaş, çeyiz için, 67
mürâsele, 137, 352, 400, 456, 485
mürâsele, büyük efendinin, 485
müsellem kâtibi, 380
müsellem tâyifesi, 137198, 
müsellemler, 162, 163, 167, 380, 390, 416
müsellemliğe yazılmak, 380
müsellemlik çiftlik, 162

müslümân arab kul, 440
müslümân-ı nev, 605
müslümânlara şarâb satmak, 779, 788
müstereka, 106, 107, 108, 110, 111, 134, 

140, 176, 212, 228, 234, 242, 282, 352, 
368, 414

müteferrika /lar, 56, 85, 104, 134, 182, 191, 
192, 228, 253, 289, 294, 362, 367, 371, 
372, 394, 396, 402, 413, 419, 448, 452, 
463, 471, 490, 494, 498, 502, 503, 504, 
505, 508, 509, 510, 515, 523, 524, 525, 
526, 528, 538, 548, 549, 555, 556, 557, 
558, 559, 561, 570, 577, 578, 580, 583, 
585, 589, 590, 593, 595, 604, 605, 625, 
628, 636, 637, 639, 640, 641, 643, 644, 
646, 646, 651, 656, 657, 661, 662, 663, 
665, 671, 676, 682, 683, 695, 702, 703, 
707, 709, 710, 711, 722, 727, 728, 732, 
740, 742, 748, 751, 754, 757, 764, 767, 
772, 775, 779, 782, 788, 789, 796, 799, 
811, 813, 818, 824, 826, 829, 833

müteferrika cemâ‘ati, 589
müteferrika-i solakān, 667
müteferrikalık gediği, 651
müteferrikalık, 85, 503, 504, 508, 523, 548, 

556, 561, 562, 565, 567, 568, 569, 578, 
583, 595, 637, 638, 671, 683, 695, 703, 
707, 711, 727, 728, 772, 788, 812, 829

müteka‘id, 105
müteseyyid, 399, 464
mütevellî Câmi‘-i Vâlide Sultan, 680
mütevellî, 144, 446, 724
mütevellî-zâde, 636
müvellâ, 765
müzekkîler, kefiller için, 160, 168, 170, 390, 

392, 394, 406, 407, 408, 419, 420, 432, 
460

na‘âl, 48, 50, 74, 75, 76, 572
na‘l sâhibleri, 456
na‘l, 143, 456, 473
na‘lband kethudâsı, 143
na‘lband şâkirdi, 50, 572, 592
na‘lband, 50, 73, 74, 75, 76, 430, 455, 572, 

800
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na‘lbandlar bölükbaşısı, 667
na‘lbandlar kethudâsı, 597
na‘lbandlığa yazılmak, 430
na‘lbandlık, 50, 667
Na‘ldöken âmili, 118, 474
Na‘ldöken mukāta‘ası, 293
nâ-bâliğ, 107, 213, 328, 341
nâ-bedîd, 340, 466, 684, 686, 689, 690, 

695, 712, 717, 762, 763, 789, 802, 811, 
819, 820

nacak, 701
nafaka ihtiyâcı, 298
nahıl götürmek, 552
nahıl, 552
nahılbend, 552
nakdiye, 76
nakîb-i eşrâf, 398, 399
nakkāreci/nekkāreî, 566, 738
nakkārezen, 66, 566
Nakkaş Ali, 173, 174
nakkāş, 53, 75, 86, 226, 173, 174, 746, 786
nakkāşbaşı, 746
naʻlbandân-ı bârgîrân-ı tavîla, 50
nân zevc, 549, 558, 588, 599
nân, 498, 549, 558, 588, 593, 599, 612, 

670, 674
nar bağçesi, 285
nardenk bahâsı, 312
nardenk, 312
narh, 111, 136, 180, 208, 219, 587
narh-ı cârî, 127, 156, 159, 395, 410, 469
narh-ı rûzî, 117, 133, 139, 143, 161, 162, 

165, 177, 179, 212, 216, 230, 231, 235, 
258, 266, 267, 278, 280, 308, 312, 339, 
356, 360, 404, 440

navlun, 177
nâzır ve mültezim olmak, 571
nâzır, 98, 130, 135, 148, 150, 158, 162, 163, 

172, 184, 195, 201, 221, 222, 224, 253, 
254, 257, 276, 293, 316, 324, 333, 336, 
337, 351, 394, 401, 420, 422, 424, 427, 

440, 445, 448, 449, 451, 452, 453, 455, 
457, 503, 504, 531, 538, 552, 565, 567, 
568, 569, 571, 573, 591, 650, 690, 694, 
696, 701, 705, 713, 730, 735, 745, 751, 
753, 794, 797, 799, 807, 812, 817, 821, 
822, 824, 825, 826, 828, 831

nâzır-ı deşîşe, 301
nâzır-ı emvâl Mihaliç kadısı, 98
nâzır-ı emvâl, 283, 294, 314, 321
nâzır-ı emvâl-i sultanî, 283, 294, 314, 326, 

390, 400
nâzır-ı mültezim, 530, 794
nâzırü’l-emvâl-i sultanî, 331
nâzırü’l-havâss, 401, 429
neccâr, 545, 566
neccârân, 51
neccârân-ı arabahâ, 72
neccâr-ı arabahâ-i hâssa, 566
nefîrî, 566, 600, 601
nefirzen /nefirzenân, 90
nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 642, 

655, 703, 717, 720, 754, 768, 793, 815, 
816

nefs-i Nif  niyâbeti, 273
nefs-i Tarhaniyat hâsları, 389
nefs-i Tarhaniyat mukāta‘ası, 416
nehir kürekçileri, 268
nehir suyu, 449
nehr-i Balaran mukāta‘ası, 694
nehr-i Balaran ve Ortas ve tevâbi‘i mukā-

ta‘ası, 799
nehr-i Selman ve Uşak Pınarı mukāta‘ası, 

709
nehr-i Yaröyük mukāta‘ası, 696
ner ser-neferi (erkek deve), 763
nesne ekl etmek /eylemek, 118, 271, 331, 

341, 417
nevâhî Bergama, 344, 439
nevâhî hâsları mahsûlü, 282
nevâhî ihzâriyesi, 357
nevâhî niyâbeti, 281
nevâhî za‘îmi, 120, 242, 341, 361
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nevâhî-i Bergama kadısı, 123, 128, 270, 
274, 317, 342, 347, 357, 358, 364, 367, 
373, 376, 385, 411, 415, 417, 461, 462, 
481

nevâhî-i Lazkıye za‘îmi, 282, 317
nevâhî-i Lazkiye ve Honaz yağhânesi, 96
nevâhî-i Lazkiye, 96, 126, 389
nevâhî-i Manisa ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 670, 

826, 833
nevâhî-i Tarhaniyat emîni, 396
nevâhî-i Tarhaniyat hâsları âmili, 385, 386
nevâhî-i Tarhaniyat hâsları emîni, 385
nevâhî-i Tarhaniyat hâsları, 386, 394, 418
nevâhî-i Tire mukāta‘ası, 709, 754, 828
nevâhî-i Tire za΄îmi, 299
Nevâlî Efendi, şehzade hocası, 605
nev-iyâl, 581
Nevrûz muhâsebesi, 547, 578
Nevruz muhâsebesinin kirâat olunması, 

616, 619, 666
Nevrûz, 531, 776
neyzen, 60, 78
nezâret iltizâm etmek, 561
nezâret, 503, 504, 538, 549, 561, 562, 565, 

567, 578, 582, 587, 590, 591, 594, 690, 
713, 807, 812, 824

nısf-ı sipâhîyân mukāta‘ası, 185
nısf-ı sipâhîyân, 185, 484
Nif  çayı, 422
Nif  deştibânî mukāta΄ası, 323
Nif  hâsları emîni, 363
Nif  hâsları za‘îmi, 282
Nif  hâsları, 223, 238, 431
Nif  kadısı, 114, 116, 129, 149, 159, 170, 

175, 177, 179, 209, 223, 227, 232, 233, 
238, 258, 273, 281, 282, 287, 313, 317, 
318, 319, 321, 323, 328, 337, 343, 352, 
353, 363, 364, 389, 395, 406, 431, 449, 
450, 458, 623

Nif  kazâsı, 129, 359
Nif  mukāta‘ası, 684, 692, 721, 825
Nif  nâibi, 392, 397

Nif  pâresi, 431
Nif  suyu, 343
Nif  ve Turudlu emîni, 102
Nif  za‘îmi, 209, 258, 324, 334, 389, 395, 

476
Nif, 102, 114, 116, 129, 149, 159, 170, 175, 

177, 179, 209, 223, 227, 232, 238, 258, 
273, 282, 287, 313, 317, 318, 319, 321, 
323, 324, 328, 334, 337, 343, 352, 353, 
359, 363, 364, 389, 392, 395, 397, 406, 
408, 422, 431, 449, 450, 458, 469, 626, 
631, 726, 727

Niğbolu, 52
Niğbolulu, 52
Niğde, 91, 576
nikâh olanlar, 384
nikâhlatmak, 768
Niş, 75
Nişâncı Abdurrahman Efendi, 681
Nişâncı Beğ, 390
nişâncı, 541
nişânî, 805
nişânlu beyâz kâğıd, 390
nişânlu defter, 229
nişânlu sahîh defter, 379
niyâbet âmili, 180, 338
niyâbet cem‘i, 467
niyâbet halkı, 130
niyâbet mukāta‘ası, 411, 421
niyâbet olan yerler, 281
niyâbet re‘âyâsı, 131, 367
niyâbet ve bâd-i hevâ-i nefs-i Manisa ve 

tevâbi‘i mukāta‘ası, 664
niyâbet ve ihtisâb-ı ihzâriyye ve nehr-i Bala-

ran ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 817
niyâbet, 120, 130, 148, 159, 189, 293, 311
niyâbeti amele dutmak, 256
niyâbet-i dîvân re‘âyâsı, 412
niyâbet-i nefs-i Manisa mukāta‘ası, 505, 

548
niyâbet-i nefs-i Manisa ve tevâbi‘i mukā-

ta‘ası, 706, 707, 710, 830
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niyâbet-i nevâhî-i Bergama, 440
niyâbet-i şehr, 120
nohud, 281, 285
nukre, 275
nukūd, 425
nüvişte, 319
odabaşı, 219, 669, 798
odabaşı, hayme mehterlerinin, 573, 601
oda-i hâssa, 677
oda-i hazîne, 662
oda-i küçük, 68, 77, 86
odun anbarı, 193
odun emîni, 551
oğlan (köle) satmak, 465
oğlan çekmek, 783
oğlanlar câmekânı, 103
oğlanlar, içeriden çıkan, 524
oğlanlara dolaşmak, 814
Oğulduruk köyü, Burunabad kasabasına 

tabi, 644
oğulluk, 48, 685, 750
oğulluk, Anadolu Beylerbeyi İbrahim Pa-

şa'nın, 48
ok atmak, 803
ok ile vurmak, 323
Okçular köyü, 189
Okçular köyü, Manisa’da, 381
orman deştibâniyyesi, 327
orman, 186, 327, 493, 803
ormanın açmak, 484
ormanlık, 476, 493
Orta bâzâr mukāta‘ası, Kestel mukataasına 

tabi, 740
Orta köyü, 127
Orta köyü, Uşak'da, 140
Orta mukataası, 231
orta sene, 120, 180
Ortakçı kazâsı ihtisâb ve ihzâriyesi, 822
Ortakçı kazâsı, 820
Ortakçı tâyifesi, 285

Ortakçı/lar, 119, 171, 211, 219, 262, 436
ortakçılığa yazılmak, 262
ortaklık hissesi, 153
Ortapare (mukāta‘ası) âmili, 471
Ortapare emâneti, 348
Ortapâre kazâsı, 629
Ortapare mukāta‘ası, 405, 470
Oruç Babalar köyü, Manisa'da, 381
Osmanî vukıyye, 158, 194, 195, 301, 307, 

308
otağ ve çadır dikmede mâhir üstâd olmak, 

590
otakçı, 666
otak-ı dîvân, 763
otak-ı hümâyûn, 49
otak-ı şerîf, 49
otakî (otakçı), 666
otak-tuvân, 716
otlak biçdirmek, 268, 377
otlak biçmeğe sürülmek, 343
otlak biçmek hıdmeti, 343
otlak, 231
otluk âdeti, 265, 266
otluk anbârı, 157
otluk arabacıları bölükbaşısı, 496, 585, 673
otluk arabacısı/ları, 585, 601, 678, 719, 

728, 770, 791, 792
otluk kirası, 83
otluk, 80, 83, 85, 87, 109, 112, 132, 133, 

157, 164, 165, 172, 175, 182, 339, 685
öğdül deyni (mukataa için), 319
öğündül ile ziyâde etmek (mukataa için), 

319
öğündüllük virmek, 320
Öksüz-oğlu, eşkıya, 715
öküz arabacıları, 521, 538, 621, 626, 719, 

720
öküz/ler, 155, 157, 165, 182, 350, 366, 375, 

521, 538, 719, 720, 764
öndüllük almak (mukataa için), 279, bkz. 

öğündül
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örü halkı, 140
örü, 158, 237, 321, 322, 366, 407, 426, 476
örü, Aydın memlehasının, 295
örü, memlahanın, 295
öşr-i gallât mukāta‘ası, 266, 393, 413
öşr-i gallât, 384, 465, 476
öşr-i hubûbât, 204, 468
öşr-i sâlâriyye, 278
öşür taleb olunmak, 168, 342, 380
öşür terekesi, 485
öşür, 122, 142, 167, 168, 172, 204, 219, 

220, 255, 264, 285, 303, 319, 325, 328, 
380, 392, 398, 434, 448, 484, 485

pâdişâh cânibine medyûn âmiller, 314
pâdişâh inʻâmı, 68, 77, 86, 92
pâdişâhın gönderdiği sarrâclar, 89
padişahın medresesi, 808
Palamud nahiyesi, 120
Palamud ovası, 686
Palamut nâyibi, 258, 375
palan, katırlar için, 57
(pamuk yetişmesi), penbe bitmesi, 264
Parmak Baturan kilisesi, Bergama'da, 482
pars, 260
parsçıbaşı, 287
pâsbânlar, 767
paşa hazretleri (Lala), 61, 63, 79, 112, 493, 

494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 
502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 
511, 512, 513, 515, 516, 517, 519, 520, 
521, 522, 524, 528, 530, 531, 532, 533, 
534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 578, 
589, 595, 681, 682, 684, 685, 686, 687, 
688, 689, 690, 691, 692, 693, 695, 696, 
697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 
706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 714, 
715, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 
725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 
733, 734, 736, 738, 739, 740, 742, 743, 
744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 
755, 756, 757, 758, 759, 761, 762, 763, 
764, 765, 766, 768, 770, 771, 772, 773, 
774, 775, 776, 777, 778, 779, 781, 782, 

783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 
791, 792, 795, 796, 798, 799, 800, 802, 
803, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 
812, 813, 814, 815, 817, 818, 821, 823, 
830

paşa hazretlerinin arzı (Lala), 363
paşa hazretlerinin rûznâmecisi, 83
Paşa Nehri, Lazkıye'de, 449
Paşmaklu âmili, 109
Peçin kadısı, Menteşe sancağında, 431
pehlivân başılık, 89
pehlivân, 90, 441, 758, 788, 789
pehlivânlar duʻâcısı, 79
pelenk kumaş, 372
penbe bitmesi (pamuk yetişmesi), 264
penbe öşrü, 328
penbe, 159, 185
pencereler, 211
pençik, 182
pend ü nasîhat etmek, 726
perâkende mukāta΄ahâneleri, 259, 270, 

309, 348
perâkende nâyibi, 271
perakende-i Aydın mukāta‘ası, 740, 742, 

747, 822
perâkende-i livâ-ı Aydın mukāta‘ası, 568, 

577
perâkende-i livâ-i Aydın hâsları, 606
perâkende-i livâ-i Aydın ve tevâbi‘i mukā-

ta‘ası, 613
peşkîr oğlanı, 526
peşkîrbaşı, 526, 660
peşkir-i Hindî, Mısır'dan ısmarlanan, 301
peyk, 790
peykbaşı, 489, 575, 656
peykler aşçısı, 553, 564
peykler kethudâsı, 553, 564, 714
Pınarbaşı köyü, İzmir'de, 340
pîr ü emekdâr, 667
pîr ü ihtiyâr, 743, 749
pirinc, 136
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pirinci (pirinççi), 773
pirinç toka, cebehane için, 463, 464
pîşkeş gelen pars, 260
pîşkeş meyve, 59
pîşkeş, 67, 691
pîşkeş, Birgi kadısının, 79
piyâde âmili, 302
piyâde çiftlikleri, 302
piyâde çiftlikleri, Nif  kazasında, 321
piyâde emini, 214
piyâde hıdmeti, 446
piyâde kâtibi, 108, 113
piyâde oğlu, 108, 113, 446
piyâde tâyifesi, 302, 317
piyâde yamağı, 108, 113, 446
piyâde yazmak, 108, 113, 214
piyâde zâbitleri, 446
piyâde, 108, 113, 162, 390, 446
piyâdegân, 125
piyâdeler çiftlikleri, 321
piyâdelerin davarları, 317
piyâdelerin defterleri, 167
piyâdelerin kovanları, 320
piyâdelik yerleri, 317
postîndûz, 59, 84, 90
Premedi, 62
Priştine, 51
puda, 118
ra‘iyyet oğlu, 375, 430
ra‘iyyet yerleri, 111
ra‘iyyetlik yerler, 155, 172, 264
râh-ı âbî, 68, 599, 634
raht bahası, 394
raht şereki, 69
raht/lar, 72, 287, 440, 510, 691
rahthâ-i esterân-ı sayisân, 57
rahtları ehline işlettirmek, 440
rahtüvân, 610
rahtüvân-ı hâssa, 610

rahtüvân-ı küçük, 610
Ramazan Paşa, 697, 724, 731, 784
Ramazân ulûfesi, 257
râyicü’l-vakt akça, 359
râyiha-i hamr, 209, 233
re‘âyâ kızları, 383
re‘âyâ terekeleri, 270
re‘âyâ vü berâyâ, 333, 379
re‘âyânın ahdlenmesi, 783
reîs, 403
reîs-i eşkıyâ, 680
reîs-i sâbık, 541
reîsü’l-etıbbâ, 621
Reîsü'l-küttâb Mehmed, 556
Reîsü'l-küttâb, 499, 680, 681
rençberân, 159
resm-i arûsâne, 105, 136, 192, 205, 217, 

250, 251, 319, 362, 384, 474
resm-i bennâk, 109
resm-i çift, 109, 265, 290
resm-i ganem, 136, 205, 213, 262, 410, 462
resm-i geçid, 182, 288, 306, 338
resm-i kantar mukataası, 781
resm-i kantar-ı Tire ve şem‘hâne mukataası, 

584
resm-i kara, 294
resm-i koru, 436
resm-i küp, 210, 483
resm-i nüviştelik, 319
resm-i zemîn, 172, 264, 290
revgan-ı sade, 61
rızık, 97, 107, 110, 114, 117, 119, 122, 123, 

131, 133, 135, 138, 141, 144, 152, 159, 
160, 166, 171, 178, 180, 182, 186, 219, 
223, 227, 231, 235, 239, 240, 241, 242, 
253, 274, 283, 293, 294, 303, 312, 316, 
320, 329, 331, 345, 348, 355, 358, 359, 
369, 370, 376, 378, 382, 384, 393, 399, 
402, 405, 407, 417, 425, 443, 446, 452, 
453, 459, 467, 475, 803

rikâbdâr, 539
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rişte-i Bursa, 62
rişte-i dü-havî, göynek, 62
riyâset, 542
Rodos, 84, 295
Rodos'a sürmek, 295
ruk‘a sunmak, 506, 512, 521, 533, 630, 

660, 665, 765
Rum, 525, 526, 527
Rumili çiti, 165
Rumili kadıları, 167, 288, 306
Rumili koyunu eti, 532
Rumili, 99, 182, 288
Rus, 525
ruûs, 495, 497, 498, 499, 500, 502, 507, 

508, 509, 512, 521, 524, 537, 548, 576, 
580, 588, 603, 622, 637, 638, 645, 650, 
671, 672, 683, 684, 685, 686, 687, 689, 
690, 692, 693, 694, 696, 699, 701, 702, 
703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 
712, 714, 717, 761, 778, 797

rûznâmçe hıdmeti, 666
rûznâmçe-i hümâyûn hıdmeti, 582
Ruznamçeî, 47, 518, 524, 582, 619, 666, 

685, 780, 801, 802, 818, 819, 825
Rûznâmeci, 60, 83, 518, 776, 781, 813
Rûznâmeî (ruznameci), 91
Rüstem Paşa, 53, 77
Rüstem Paşa’nın adamı, 92
Rüstem Paşa’nın gönderdiği atlar, 89
rüsûm taleb etmek, 99, 100, 112, 124, 150, 

229, 296, 320, 327, 341, 344, 349, 353, 
361, 375, 385, 388, 406, 417, 432, 438, 
440, 472, 473, 479

rüsûm vaz‘ ettirmek, 380
rüsûm, 95, 98, 99, 100, 112, 118, 119, 128, 

143, 178, 205, 207, 213, 220, 221, 229, 
241, 249, 255, 258, 262, 273, 276, 303, 
319, 315, 328, 345, 354, 362, 398, 407, 
424, 429, 430, 460, 464, 468, 469, 470, 
481, 484, 485

rüsûm-ı âdiye, 98, 99, 112, 123, 124, 143, 
150, 157, 176, 225, 242, 246, 276, 296, 
320, 326, 327, 337, 348, 349, 353, 361, 

375, 399, 406, 410, 415, 416, 417, 428, 
429, 432, 437, 446, 466, 472, 473, 479

rüsûm-ı ağnâm, 470
rüsûm-ı arûsâne, 204
rüsûm-ı bağât, 265
rüsûm-ı bâzdârân mukāta‘ası, 548, 563
rüsûm-ı bennâk, 654, 702
rüsûm-ı bevvâbiyye, 385, 397, 438, 439, 

471
rüsûm-ı çavuşî, 471
rüsûm-ı çavuşiyye, 232, 385, 471
rüsûm-ı çift defteri, 468
rüsûm-ı çift, 468
rüsûm-ı defterdâriyye, 232, 359, 385, 438, 

439, 465, 471
rüsûm-ı dîvâniyye, 232
rüsûm-ı örfiyye, 409, 424, 439
rüsûm-ı yörükân-ı Akkeçilü mukāta‘ası, 595
rüsûm-ı yörükân-ı Demürci hâsları, 597
rüsûm-ı yörükân-ı Demürci mukāta‘ası, 

591, 604
sa‘dic-i Hindî, Mısır'dan ısmarlanan, 302
Sabancalar köyü, 456
sabır, Mısır'dan ısmarlanan, 302
sabun işlemek, 352, 404
sabun, 158404, 
sabuncular, 158, 162, 351
sabuncular, hâk-ı şûre alan, 386
sabunhâne, 158
Sabun-suyu çiftliği, Kestel'de, 162
sadakat-ı müslimîn, 341
sâdât şeceresi, 399
sâdât, 399, 464
sâde yağ, 308, 354
sadr-ı a‘zam, 771
sahan aşı, 52
sahan işlemek, 66
sâhib-i firâş olmak, 674
sâhib-i siyâset, 412, 473
sahîh defter, 143
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sahîh dönüm urganı, 424, 468
sahîh mesâhat urganıyla ölçmek, 380
sahîhü’n-neseb sâdât, 399
sahra-yı Manisa hâsları emîni, 425
sahtiyan işlemek, 535
sahtiyan, 535
sahtiyan,sarı üzerine siyah renkte, 341
saka koğaları, 472
saka meşkleri, 471
saka, 57, 71, 72, 73, 263, 292, 567, 634, 

763, 781
sakabaşı, 74
sakalar kethudâsı, 634
sakāmeti zuhûr etmek, 675
sakat atlar, 58
sakat bargirler, 58
saka-yı saray-ı âmire şüd, 567
Sakız adası, 283, 446
Sakız beğleri, 263, 284
Sakız elçisi, 52
Sakız sancağı beği, 612
sakız, 263, 283, 302
sâlâriye, 122
salb etmek, 482
salb olunmak, 780, 809
salgun salmak, 768
salma, 207
Salur hassı, Akhisar'da, 338
Salur köyü, 173
Salur köyü, Bergama'da, 342
saman anbârı, 157
saman, 109, 117, 118, 157, 165, 199, 201, 

217, 231, 235, 259, 263, 280, 313, 356, 
360, 469, 685

Samed Baba Tekkesi, İzmir (Urla'da ?), 86
samırset çukası, 87
Samiri köyü, Tarhaniyat kazasında, 699
sancağa çıkmak, alaybeğilikden, 248
sancak âmilleri, 477
sancak başı (alem başı), sefer için, 66, 92

sancak ra‘iyyeti, 246
sancak subaşıları, 112, 157, 176, 189, 205, 

250, 437, 466, 472, 477
sancakbeği âdemleri, 130
sancakbeği hâsları, 130
sancakbeği subaşıları, 123, 192, 296, 337, 

349, 353, 361, 362, 375, 390, 406, 417, 
432, 479

sancakbeği zâbitleri, 246
sandal-ı ebyaz, Mısır'dan ısmarlanan, 301
Sandıklı yağhanesi, 140
Sandıklu kadısı, 337, 446, 458
sanduk, 97, 444, 675, 690
sandukcu, 675
saray hocası, 512, 513
saray kapısının miftahı, 154
saray suyolu, 214
saray, 211
saray, Bozağ'da, 511
saraya muttasıl mescid-i şerîf, 500
sarayda inʻâm içün alınan akçe, 66
saraydâr, 52, 58, 78, 91, 96, 154
saraydâr, Gölcük sarayının, 78
saraydar, Tarhaniyat sarayının, 56
saraydârî-i yaylak-ı Bozdağ, 58
saray-ı âmire imâmı, 719
saray-ı âmire kapı ağası, 54
saray-ı âmire kapuları, 243
saray-ı âmire meremmetçisi, 52
saray-ı âmire mü’ezzinleri, 563
saray-ı âmire sakâsı, 567
saray-ı âmire saraydârı, 52
saray-ı âmire suyolcusu, Bozdağ yaylasında, 

634
saray-ı âmire suyolları, 599
saray-ı âmire ta‘mîri, Susendıraz yaylasın-

da, 515
saray-ı âmire, 52, 77, 154, 177, 198, 214, 

258, 488, 558, 660
saray-ı âmire, Bozdağ yaylasında, 536, 544, 

636
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saray-ı âmire, Tarhaniyat'da, 56
saray-ı amirede küçük oda, 154
saray-ı âmirenin orta kapısı, 78
sârbân, 49, 91, 208, 266, 340, 716, 763
sârbânın esbâbı, 286
sârbânın mührü, 264
sarhoş, 686, 687
Sarı Işık, aziz, Kırovası'nda, 87
sârık (hırsız), 427, 428, 596, 690
Sarıova köyü, Tavas'da, 434
Sarma köyü, Manisa'da, 606
sarmısak, 205
sarrâc /în /lar /lık, 50, 51, 63, 65, 66, 67, 

70, 71, 75, 173, 212, 231, 286, 297, 
304, 473, 494, 497, 507, 514, 515, 516, 
518, 520, 521, 523, 530, 533, 535, 536, 
539, 543, 544, 545, 546, 554, 564, 569, 
571, 578, 581, 587, 594, 596, 597, 602, 
603, 604, 605, 611, 613, 616, 617, 618, 
619, 625, 635, 636, 637, 638, 640, 645, 
647, 650, 655, 656, 658, 660, 667, 668, 
669, 670, 672, 675, 677, 679, 687, 691, 
709, 710, 713, 714, 716, 719, 721, 724, 
727, 728, 729, 731, 737, 741, 742, 745, 
748, 750, 751, 757, 760, 775, 778, 779, 
781, 782, 786, 788, 789, 789, 801, 802, 
811, 818, 825, 827, 828, 829

sarrâc gedikleri, 685
Sarrâc Nazar, 260
sarrâc şâkirdi /leri, 49, 50, 372, 496, 506, 

518, 532, 536, 554, 564, 579, 580, 581, 
586, 597, 601, 611, 616, 620, 669, 691, 
738, 743, 763, 796

sarrâcân-ı hâssa, 545, 554, 594, 616
sarrâcân-ı raht, 72
Sarrâcbaşı, 109
sarrâchâne, 67, 455
sarrâchâne-i küçük, 455
sarrâc-ı Âhûr-ı Küçük, 543, 669
sarrâc-ı arabaciyân, 72
sarrâc-ı hâssa, 531, 543, 545, 546, 547, 569, 

571, 578, 580, 581, 613, 617, 625, 636, 

637, 640, 645, 658, 669, 709, 729, 750, 
757, 775, 779, 781, 817, 825, 828

sarrâc-ı hâssa-şüd, 545
sarrâc-ı küçük şâkirdleri, 729
sarrâc-ı küçük, 669, 719, 729
sarrâcîn, 48, 564, 647, 650, 713, 716, 728
sarrâcîn-i Âhûr-ı Küçük, 564, 580
sarrâcîn-i bârgîrân, 89
sarrâcîn-i hâssa, 713
sarrâcîn-i küçük, 716, 719
sarrâclar cemaati, 206
sarrâclar odabaşısı, 669
sarrâclar vekîl-i harcı, 669
sarrâclar, Anadolu Beylerbeyi İbrahim Pa-

şa'nın, 48
sarrâclar, padişahın gönderdiği, 89
sarrâclık gedikleri, 523
Sart kadısı, 106, 115, 199, 203, 231, 235, 

246, 326, 341, 348, 412, 466, 479
Sart, 106, 115, 126, 160, 190, 212, 326, 

363, 442, 636, 681, 755, 764, 814
Saru Alilü cemâ‘ati, 213, 215
Saruhan âmilleri, 470
Saruhan kadıları, 284
Saruhan livası, 623
Saruhan pâresi, 474
Saruhan sancağı kadıları, 105, 106, 216, 

283, 367, 390, 433
Saruhan sancağı, 113, 311, 497, 765
Saruhan sancağıbeği Ferhad Beğ’in subaşı-

sı, 364
Saruhanoğlu Abdurrahman'ın definesi, 85
Saruhanoğulları definesi, 85
sarvân ulusu develeri, 356
sâyis şâkirdleri, 50
sâyis/ler, 48, 50, 51, 56, 57, 65, 71, 89, 106, 

251, 297, 304, 804
sâyisân âdemi, 106
sâyisân-ı bârgîrân-ı hâssa, 553, 566, 567
sâyisân-ı bârgîrân-ı tavila, 56
sâyisân-ı esbân, 92, 543
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sâyisân-ı esbân-ı hâssa-i Bîrûn, 543
sâyisân-ı üstâd, 51
sâyisler, Anadolu Beylerbeyi İbrahim Pa-

şa'nın, 48
sayyâdlar, 306, 346
saz akçası, 381
sâzende cemâʻati, 85
sâzendegân, 53
sazlığı, 309, 381
Sazluca köyü, Hafsa Sultan imareti evkafın-

dan, 484
Sebzeî (sebzeci), 68, 76
sefer-i hümâyûn, 66, 92
Seferihisar bâzârı, 270
Seferihisar hâsları, 149, 207, 546, 599
Seferihisâr kazâsı, 739
Seferihisar mukāta‘ası, 779, 828, 832
Seferihisâr ve İpsiliburnı mukāta‘ası, 609
Seferihisar ve İpsiliburnu ve A‘malar mukā-

ta‘ası, 576, 603, 613, 646, 648, 652, 
653, 655, 658

Seferihisâr ve İpsiliburnu ve tevâbi‘i mukā-
ta‘ası, 664

Seferihisar ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 748, 786, 
816, 818

sefînede cezâ görmek (kürek cezası), 574
sefîneden (kürek cezasından) ıtlâk, 643
sefîneden getirtilmek, 731
sefîne-i hâssaya (küreğe) konulmak, 649
sefîne-i hâssaya konulmak, 606, 645
sefîneye (küreğe) fermân olunmak, 583, 

622, 626, 629, 638, 693, ayrıca bk. 
gemiye/ küreğe

sefîneye (küreğe) gitmek, 687, ayrıca bk. 
gemiye/ küreğe

sefîneye (küreğe) gönderilmek, 602, 606, 
607, 611, 612, 618, 622, 623, 626, 629, 
630, 631, 636, 644, 645, 657, 677, 686, 
688, 691, 692, 693, 782, ayrıca bk. ge-
miye/ küreğe

sefîneye (küreğe) verilmek, 584, ayrıca bk. 
gemiye/ küreğe

sefîneye gönderilmek, 574, 651, 693, 712, 
739, ayrıca bk. gemiye/ küreğe

sefîneye irsâl olunmak, 575, ayrıca bk. ge-
miye/ küreğe

sekbân /ân /lar /lık, 47, 65, 79, 84, 313, 
494, 503, 504, 506, 507, 513, 514, 523, 
533, 535, 536, 539, 540, 544, 545, 547, 
549, 552, 554, 555, 558, 560, 561, 562, 
563, 565, 567, 568, 570, 571, 573, 574, 
577, 578, 583, 585, 587, 590, 591, 592, 
594, 597, 598, 603, 604, 605, 606, 607, 
608, 609, 612, 613, 618, 620, 621, 622, 
624, 625, 632, 633, 634, 635, 638, 639, 
642, 643, 645, 646, 648, 651, 652, 653, 
654, 655, 657, 658, 660, 663, 663, 664, 
665, 670, 674, 676, 677, 679, 680, 682, 
683, 684, 685, 686, 687, 689, 690, 694, 
695, 696, 698, 699, 701, 702, 704, 705, 
707, 710, 711, 712, 713, 715, 717, 720, 
721, 722, 723, 725, 729, 730, 732, 734, 
735, 737, 739, 740, 741, 742, 743, 745, 
745, 747, 748, 749, 751, 752, 754, 755, 
759, 760, 761, 762, 765, 766, 767, 768, 
769, 775, 777, 778, 782, 785, 789, 790, 
792, 793, 794, 795, 797, 799, 800, 804, 
807, 808, 810, 812, 815, 816, 821, 822, 
823, 824, 830, 832

sekbân bölüğü, 554
sekbân gediği, 503, 523, 539, 540, 612, 642, 

643, 646, 647, 657, 661, 695, 764, 799, 
807, 764, 807

sekbân olmak şartı, , 502, 503, 533, 558606, 
652, 664, 684, 686, 696, 705, 707, 710, 
711, 713, 717, 720, 725, 737, 741, 742, 
748, 752, 759, 762, 766, 769, 778, 792, 
797, 799, 813, 815, 816, 821, 823, 824, 
832

sekbânbaşı, 538, 544, 607, 611, 642, 645, 
710, 736, 753, 796, 821

sekbânlar çavuşu, 511
sekbânlar imâmı, 500
sekbânlar kâtibi, 674, 742
sekbânlar kethudâsı, 570, 576, 795
sekbânlar odası, 78
sekbânlığı üzerinde mukarrer kalmak, 545
sekbânlık şart etmek, 561, 563
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selâtin-i mâziye, 100
Selendi kadısı, 229
Selendi köyü, Marmara kazasında, 269
Selim Han (Yavuz Sultan Selim) evkafı, 454
Selim Hân, Şehzade Mehmed’in (III. Meh-

med) oğlu, 512, 805
Selimbeylü köyü, Tarhaniyat kazasında, 

386
Selimbeylü köyü, Tarhaniyat köyü, 385
Selman ve Uşak enhârı mukāta‘ası, 671
Selman ve Uşak pınarı mukāta‘ası, 609, 676
Selman ve Uşak-pınarı mukāta‘ası mülte-

zimleri, 608
Selman-arkı çeltikçileri, 166
Semendire, 50
semer ağacı, 391
semer ağacı, hassa katırlar için, 391, 393
semerciler, 391, 393
semerlü bargir, 236, 237
semerlü kirâ davarı, 92
semersüz çullu kirâ bârgîrleri, 236, 237
sepet, 97, 267
serâser kaftan, 89
serâser kuşaklı, 372
serâser, 48, 52, 55, 372
serâser, aʻlâ, 48
ser-asesân mukataası, 411, 421
ser-balabaniyân, 679
serbest [timar], 284, 403
serbest hâslar, 403
serbest olmayan timârlar, 204, 559, 602
serbest timârlar re‘âyâsı, 403
serbest timârlar zâbitleri, 285
serbestiyye hükümleri, 412
ser-bevvâb, 49, 804
ser-bevvâbîn Arslan Ağa, 556
ser-bevvâbîn, 93
ser-bevvâbîn, Anadolu Beylerbeyi İbrahim 

Paşa'nın, 48
ser-bevvâbîn-i sânî, 666

ser-bölük /ân, 48, 72, 89, 528, 543, 553, 
585, 641, 664, 673, 722, 723

ser-bölük-i evvel, 649
ser-bölük-i hayyâtîn, 81, 641
ser-bölük-i na‘lbandân, 667
ser-bölük-i sânî, 649
ser-bölük-i sâyisân-ı bârgîrân-ı hâssa, 567
ser-bölük-i sekbânân, 617
ser-çavuşân, 529, 543, 592, 804
ser-çizmeî, 581
sereng-i Bursa, şehzadeye pişkeş verilen, 79
Serfice, 77
ser-gurebâ, 678, 679
ser-harbende, 48
ser-hayyâtîn, 81
ser-hâzin, 68
ser-helvaî, 647
serîka, 194
ser-kazgânî, 66
ser-kazzâz, 81
Ser-kemângerân, 81
ser-kilârî, 68, 70, 82, 83, 805
ser-mâkiyân, 654
sermâye bâzârı, 714
sermâye, 179
sermay-ı Selanik çakşır, 389
ser-mehterân, 49, 649, 738
ser-mehterân-ı alem, 647, 738
ser-mehterân-ı hayme, 91, 649
ser-mûzedûz (çizme dikici), 77, 81
ser-mücellid, 607
ser-nefer, 716
ser-oda, 601, 610, 616, 649, 668, 673, 795
ser-oda, hayme mehterleri, 534
ser-oda, solakların, 570, 579
ser-oda-i evvel, 649, 656
ser-oda-i mehterân-ı hayme, 601
ser-oda-i sânî, 649, 656
ser-odaî, 526
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ser-postindûz, 84
ser-sekbânân, 804
ser-silâhdarân, 678
ser-simidger, 706
ser-solakān, 570, 576, 667
ser-şâtırân, 575
ser-şimşîrger, 81, 93
ser-ulûfeciyân, 678
ser-zergerân, 81
sevdâ ârızası def‘ olmak, 581
sevdâ galebe etmek (mecnûn olmak), 581
Seydi Ahmed, 313, 323, 338, 432, 439, 501, 

505, 514
Seydi Ahmed, mukataahaneleri amili Ba-

cak Bali’nin şeriki, 98
Seydi köyü, Akhisar'da, 266
seyis, bk. sâyis
seyyibe, 319, 383
seyyibelerin resm-i arûsâneleri, 319
Sığacık beği, 493, 517, 550, 681, 682, 686, 

687, 688, 689, 693, 695, 696, 699, 701, 
706, 724, 726, 727, 736, 739, 744, 749, 
755, 757, 764, 765, 768, 770, 772, 778, 
781, 782, 783

sığır, 155, 182, 327, 442, 459
Sığla (sancağı) beği, 542, 558, 562, 569, 

574, 575, 579, 583, 584, 602, 606, 618, 
622, 623, 626, 629, 630, 631, 633, 636, 
638, 643, 644, 645, 649, 651, 657, 677

Sığla, 89
sıkarlat çuka çullar, 87
sılaya gitmek, 502, 506, 640, 674
Sındırgı kadısı, 123, 470
Sındırgı pâresi, 116, 470
sicim, ıstabl-ı âmire için, 672
sikke-i sultâniye, 260
silâhdâr /ân /lar /lık, 84, 312, 413, 414, 

488, 499, 516, 517, 520, 523, 526, 527, 
528, 531, 549, 553, 556, 557, 559, 560, 
563, 575, 576, 581, 584, 586, 587, 592, 
602, 607, 622, 627, 628, 629, 630, 631, 

632, 656, 657, 662, 675, 694, 709, 718, 
765, 780, 785, 820, 823

silâhdâr bölüğü ağası, 627
silâhdâr bölüğü, 549, 553, 563, 607, 627, 

628, 631, 662, 697
silâhdâr bölüğüne ihrâc olunmak, 549
Silâhdâr Ca‘fer Ağa, 556
silâhdâr cemâ‘ati bölük çavuşu, 622
silâhdârân kitâbeti, 78
silâhdârbaşı, 515
silâhdârlar ağası, 628, 631, 697
silâhdârlar cemâʻâti, 69
silâhdarlar çavuşu, 592
silâhdârlar kâtibi, 675
silâhdârlar kethudâsı, 758
silâhdârlar zümresi, 108, 195, 371, 540, 719
silâhdârlar zümresine ilhâk olunmak, 499, 

511, 539
Silistre, 155
Simav kadısı, 255
Simav kazâsı, 562
simidci, 329, 653, 695, 706
simidcibaşı, 706
simidî, 653
sinamekki, Mısır'dan ısmarlanan, 301
Sinan Subaşı, Saruhan sancakbeyi Ferhad 

Bey'in subaşısı, 364
sipâhî /yân /ler /lik, 101, 105, 106, 107, 

149, 152, 158, 161, 184, 185, 198, 200, 
203, 204, 222, 225, 230, 239, 242, 250, 
268, 269, 275, 326, 357, 361, 364, 368, 
369, 375, 379, 385, 386, 392, 398, 400, 
419, 424, 428, 456, 473, 488, 490, 494, 
495, 512, 525, 526, 528, 544, 546, 547, 
550, 552, 556, 557, 560, 561, 565, 575, 
576, 578, 582, 593, 596, 599, 611, 614, 
623, 627, 628, 629, 631, 632, 635, 645, 
651, 659, 660, 661, 662, 668, 676, 677, 
682, 684, 733, 739, 741, 753, 766, 769, 
771, 772, 777, 778, 782, 784, 785, 788, 
803, 811, 819, 830, 832

sipâhî ağası, 631
sipâhî bölüğü, 575, 578, 589, 629, 631
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sipâhî muhallefâtı, 400
sipâhî oğlanı kitâbeti, 60
sipâhî oğlanı, 101, 149, 704, 728, 741, 753, 

769, 771, 785, 819
sipâhî oğlanı, emin-i bina, 91
sipâhi oğlanları ağası Yahya Bey, 55
sipâhî oğlanları ağası, 559, 627, 631, 753
Sipâhî oğlanları çavuşu, 675
sipâhî oğlanları kâtibi, 60
sipâhî oğlanları kethudâsı, 758
sipâhî oğlanları, 101, 106, 107, 121, 152, 

158, 184, 203, 222, 230, 242, 269, 275, 
391, 411, 421, 459, 506, 508, 512, 514, 
517, 523, 578, 615, 644, 645, 655, 682, 
718, 743, 772, 782, 812

sipâhî oğlanlığı gedüğü, 629
sipâhî oğlanlığı tezkiresi, 495
sipâhî oğlanlığı, 495, 523, 612, 753, 788, 

808
sipâhî oğulları, 349
sipâhî ra‘iyyeti oğlu, 460
sipâhî ra‘iyyeti, 225, 250, 398, 399, 460
sipâhî, ehl-i fesâd, 129, 379
sipâhîliğe çıkmak, 529
sipâhîye ra‘iyyet yazılmak, 326
sipâhî-zâdegân, 105
sipâhî-zadeler, 416
sipâhlar, 314
sîrhışt (?),Mısır'dan ısmarlanan, 302
sirka eylemek, 725
sirka kasdına eve girmek, 584
sirka, 114, 194, 324, 368, 373, 383, 395, 

429, 434, 461, 550, 633, 644, 681, 689, 
690, 718, 725, 727, 736, 739, 744, 781, 
782, 786, 787, 795, 810, 814

Siroz, 52
sisâm akçaları, 207
sisâm çeçleri, 314
sisâm hücceti, 314
sisâm satanlar, 321, 322, 426
sisâm satdırmamak, 321, 322, 366

sisâm yasağı, 322
sisâm yasakçılığı, 322
sisâm zirâ‘at edenler, 321, 322, 366
sisâm, 179, 207, 237, 311, 314, 321, 366, 

426, 427, 452, 453
sisâm, Balaran suyuyla sulanan, 314
siyâh çul, 415
siyâh kolan, 415
siyâh pay güvezî kuşak, 389
Siyami-oğlu, eşkıya, 559
siyâset /etmek/ ettirmek/ eylemek/ ol-

mak/ olunmak, 111, 118, 129, 156, 
159, 176, 180, 193, 198, 205, 206, 228, 
244, 276, 281, 283, 314, 324, 333, 343, 
355, 362, 367, 379, 394, 412, 468, 493, 
570, 681, 687, 690, 695, 701, 765, 787, 
800, 803, 809

siyâset bahânesi, 414, 426
siyâset bahânesiyle nesne almak, 414
siyâset korkusu, 567
siyâset za‘îmi, 441, 447
siyâsete müstahak olmak, 243, 276, 354, 

362, 367, 412, 415, 426, 473, 476
Siyavuş Paşa’nın mektubu, 721, 732
sof  (ak/beyaz), 61
sof  kaftan, 87, 92, 93
sof, 332
sofra taʻâmı, 48
Sofya, 63, 686
soğan bahâsı, 282
soğan, 281, 282
Soğucak koru mukāta‘ası, 766
Soğucak koru, 67
soğuk halvet, 103
solak /lar /lık /olmak, 47, 64, 75, 484, 549, 

560, 570, 633, 663, 667, 698, 712, 732, 
750, 751, 767, 782, 793, 800, 802

solak başı, 576
solak cemaatinin sağ ser-odası, 795
solak cemaatinin sol ser-odası, 795, 796
Solak Hüseyin, 484
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solak müteferrikası, 558, 667
solak odaları, 132
solakān kethudâsı, 570
solakān, 63, 65, 570, 575, 782
solakbaşı, 286, 384, 509, 570, 667
solaklar kethudâsı, 48, 576, 579, 795
solaklar müteferrikası, 504, 521, 796, 821
solaklar odabaşısı, 570
Soma köyü, Tarhala kazasında, 290
Sorguç kuburlar, 464
Söğüd-kırı nehri, Güzelhisar'da, 212
su hakkı, 314
su sığırları, 166, 167
subaşı (hapishanesi), 814
subaşı /lar, 97, 112, 120, 123, 124, 150, 

168, 224, 277, 284, 295, 296, 306, 349, 
353, 361, 362, 367, 375, 385, 406, 409, 
417, 432, 444, 472, 479, 686, 725

sûfîler, Bergamavî-zâde Şeyh Efendi'ye tabi 
558

suğla mahsûlü, 58
suhte eşkıyâsı, 618
suhte, 618, 623
suhteler muhârebesi, 511, 535, 635, 
sûk-ı sultânî, 690
sulak, 309
sulh etmek, 379
sulh, 96, 171, 198, 323, 367, 379, 385, 393, 

480
sulhu bozmak, mukataa teftişinde, 305
Sultan Câmi‘i mü’ezzini, 563
Sultan Korkud, 392
Sultan Mahmud, şehzade, 392
Sultan Mehmed (merhum şehzade) evkāfı, 

480
Sultan Mehmed (merhum şehzade), 52, 93, 

326, 374, 392, 431, 480
Sultan Murad Han (vakfı) raiyyeti, 344
Sultan Murad Han aleyhi’-rahmeti ve’l-

gufrân vakfı, 100
Sultan Murad Han evkafı, 344, 347

Sultân Murad vakfı, 161
Sultan Mustafa kulları, 383
Sultan Mustafa, 200
Sultan Mustafa, şehzade, 375
Sultan Selim evkāfı mütevellisi, 449
Sultan Selim Han (Yavuz Sultan Selim) 

evkafı, 454
Sultan Selim, şehzade, 339
Sultanhisar yağhanesi, 426
Sultanhisarı mukāta‘ası, 740
sundurma, ağaların oturduğu, 59
sûr, Lala Ramazan Paşa'nın, 552
sûret-i defter, 344, 375, 391, 409, 416, 446, 

484
sûret-i defter-i atîk, 409
sûret-i defter-i cedîd, 409, 472
sûr-ı şerîf, 547
sûrnâî, 566, 647, 648, 738
surre iletmek, 649
surre, 585
susam, bk. sisâm
Susendıraz saraydârı, 154
Susendıraz yaylası, 515, 674, 
Susendıraz, 501
susığırı, 442
suyolcu, 599
suyolcu, Bozdağ yaylasında, 634
sükker, 55, 301
sükker, Mısır'dan ısmarlanan, 301
sükkerî (hûşâb/hoşaf), 55
Süleymanköy nâyibi, 143
sülüğen, 154
sülüs hisse, 119
sünbül-i Hindî, Mısır'dan ısmarlanan, 302
sünnet etmek, 411
sürü hakkı, 462
şa‘riye, 263, 284
şabhâne karyeleri, 136
şâbhâne, 125, 165
şadırvan kapağı, 136
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şahin kuşu, 197
şahin yavruları, 194
şahin yuvaları, 194, 197
şahin, 63, 86
şahinci ağası, 322
şahinci, 559, 650, 698
şahincibaşı, 534, 538, 633, 698
şahinciler ağası, 306
şahinciler kethudâsı, 650, 820
şahinciler, 247, 322, 354, 799
şahinciyân, 559, 560, 561, 650, 698, 758
Şahinî, 559
Şahinler Kışlası köyü, Çeşme kazasında, 

331
şair sipâhî, 85
şakā üzere olan celebler, 726
şakā üzere olmak, 686, 691, 730
şakā ve fesâd, 607
şakā, 517, 535, 607, 622, 626, 644, 730
şakāvet, 602, 645, 657, 774
şakī /ler, 521, 535, 558, 562, 569, 573, 589, 

602, 606, 612, 622, 626, 629, 633, 636, 
638, 649, 680, 693, 696, 699, 700, 701, 
706, 721, 724, 725, 726, 736, 739, 744, 
750, 770, 786, 791, 792, 803, 809, 814, 
817

şakī izâlesi, 562
şakī muhârebesi, 559
şâkirdân(-ı harbendegân), 49
şâkirdân(-ı mehterân-ı üstâd), 49
şâkirdân(-ı seyisân), 48
şâkirdân(-ı şütürbânân), 49
şâkirdân-ı [kadîm]-i câmeşûyân, 54
şâkirdân-ı arabacıyân, 586
şâkirdân-ı câmeşûy, 63, 70
şâkirdân-ı ehl-i hiref, 59, 62
şâkirdân-ı habbâzîn, 54, 88
şâkirdân-ı habbâzîn-i kadîm, 54
şâkirdân-ı helvacıyân, 54
şâkirdân-ı helvacıyân-ı kadîm, 54

şâkirdân-ı kilâr kadîm, 54
şâkirdân-ı kilâr, 76, 83
şâkirdân-ı mâstgerân, 58
şâkirdân-ı mâstgir, 90
şâkirdân-ı matbah, 82
şâkīrdân-ı mehter, 669
şâkirdan-ı na‘lbendan-ı hâssa, 572
şâkirdân-ı naʻlbandân-ı kadîm, 50
şâkirdân-ı sâbık, 805
şâkirdân-ı sarrâc-ı hâssa, 554
şâkirdân-ı sarrâcîn, 50, 71, 580, 581, 625
şâkirdân-ı sarrâcîn-i bârgîrân, 89
şâkirdân-ı sarrâcîn-i hâssa, 554
şâkirdân-ı sâyisân, 65
şâkirdân-ı tabbâhîn, 54, 64, 69, 76, 82, 88, 

90
şâkird-ı hayyât, 564, 593, 641, 653
şâkird-i araba, 586
şâkird-i arabacıyân, 620
şâkird-i arabaî (arabacı), 678
şâkird-i aşşâb, 596
şâkird-i bârgîr, 673
şâkird-i câmeşûy, 54, 663
şâkird-i cellâd, 653
şâkird-i kazzâz, 633
şâkird-i kehhâl, 491
şâkird-i kilâr, 54
şâkird-i mâkiyânî, 76
şâkird-i mâstger, 68, 76
şâkird-i mâstgirân, 90
şâkird-i mehter, 56
şâkird-i mukāta‘aî, 78, 91, 656, 665
şâkird-i na‘âl, 572, 592
şâkird-i peşkîr, 526
şâkird-i postî, 611
şâkird-i postîndûz, 59, 90
şâkird-i sarrâcîn, 544, 545, 564, 579, 580, 

586, 601, 616, 620, 624
şâkird-i sebzeî, 68, 76
şâkird-i ser-kazgânî, 66
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şâkird-i ser-zergerân, 59
şâkird-i şemʻger, 76
şâkird-i şimşîrger, 59, 642
şâkird-i tabbâh, 65
şâkird-i tabbâhîn-i kadîm, 54
şâkird-i tabbâl, 601
şâkird-i tabîb, 497, 625
şâkird-i ütü-keş, 593
şâkird-i zer-ger, 576
şâkirdler, Anadolu Beylerbeyi İbrahim Pa-

şa'nın, 48
şalvar, yağma edilen, 305
şamdan sofrası, 341
Şamlu korusu, Tavas'da, 435
şarâb satmak, müslümânlara, 779, 788
Şarâbdâr hasları, Gördük kazasında, 305
Şarabdâr köyü, Tarhala kazasında, 289, 

290
şart-ı iltizâm, 545, 568, 575, 603, 606, 609, 

613, 624, 625, 642, 646, 648, 654, 658, 
676, 683

şart-ı mültezim, 721
şart-ı vâkıf, 724
şâtır kulları, 536
şâtırân, 489, 553, 560, 564, 793
şecere, sâdât için, 399
şefâ‘at etmek, 603
şefâ‘at mektûbları, 719
şefâ‘at mektûbu, 647
şefâ‘at-nâme, 495, 510, 621, 663
şefâ‘at-nâme, Valide Sultan'ın, 588, 663
şefâ‘at-nâme-i hümâyûn, 495
şehâdet-nâme, 640
şehir kassâbları, 587
şehir kethudâsı, Lazkıye, 217
(şehir) kethudâsı, Lazkıye, 218
şehir nâzırı, 205
şehir nâzırı, Manisa'nın, 320
şehir za‘îmi, 121, 204
Şehreküsdü mahallesi, Akhisar'da, 517

Şehremîni, 103
şehrin ahvâli teftîş olunmak, 685
şehzade dâyesi, 55
şehzâde hamamı, Manisa’da, 143
şehzâde hasları, Bergamada, 128
Şehzade Sultan Mehmed, 185
şehzâde ulufesi, 55
şehzâde vâlidesi ulufesi, 55
şehzâdegân, 55, 81
şehzâdeler hocası, 92
şehzâdeler türbesi, 596, 597
şehzâdenin dâye kızı, 510
şekvâcılar, 688
şem‘hâne, 150, 184, 224, 584, 684
Şem‘hâne-i Tire mukāta‘ası, 781
şemʻger, 76
şemʻ-i kâfurî, 51
şemşîr, 389
şenâ‘at, 198, 574, 606, 612, 622, 688, 693, 

700, 706, 736
şer‘a ihzâr etmek, 256
şer‘î alım /lar, 303, 329, 366, 385, 393, 395, 

443
şereke, develer için, 464
şereke, hassa atlar için, 69
şereke, katırlar için, 464
şerekeler, ıstabl-ı âmire için, 455
şetm etmek, 606
Şeyh Kadı b. İzzeddin Câmiʻi evkafı, Kon-

ya’da, 90
Şeyhler köyü, Manisa'da, 706
Şeyhlü kadısı, 117, 140, 201, 263, 307, 308, 

420, 446, 458
Şeyhlü kilesi, 201
Şeyhlü, 109
şeyhü'l-islâmın mektubu, 764
şifâhâne arabası, 612
şikâr esbâbları, 306
şikâr, 189, 306, 346, 360, 374, 450
şikâra çıkmak, 86
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şikâra gitmek, 373
şikâr-ı hümâyûn, 369, 372
şikâyet, 145, 166, 183, 188, 201, 210, 249, 

254, 255, 256, 258, 278, 281, 288, 299, 
300, 303, 305, 311, 312, 321, 327, 328, 
331, 336, 338, 343, 344, 348, 352, 355, 
357, 361, 375, 382, 388, 397, 425, 460, 
483, 486

şimşîrger /ân, 59, 67, 81, 93
şimşîrger şâkirdi, 697
şîrbân, 648
şirret, 113, 119, 121, 140, 141, 192, 206, 

298, 352, 367, 383, 391, 402, 424, 428, 
433, 435, 448, 449, 457, 466, 517, 644, 
657, 691, 768

şuhûd-ı zor, 95, 110, 117, 118, 126, 127, 
142, 144, 150, 155, 159, 174, 185, 188, 
195, 198, 200, 201, 209, 216, 220, 221, 
223, 225, 233, 238, 239, 254, 255, 256, 
261, 271, 273, 274, 288, 289, 290, 291, 
292, 299, 305, 309, 312, 323, 324, 325, 
326, 330, 332, 340, 342, 350, 351, 356, 
366, 368, 369, 370, 374, 375, 377, 378, 
381, 383, 395, 405, 410, 411, 413, 414, 
420, 423, 425, 427, 428, 430, 431, 434, 
436, 439, 441, 442, 443, 445, 449, 450, 
451, 454, 456, 457, 459, 460, 461, 469, 
473, 480, 484

şürb-ı hamr, 175, 209, 232, 589, 606, 
681695, 749, 755

şütûrân-ı mâde (erkek deve), 58
şütûrân-ı ner (dişi deve), 58
şütürbân, 763
şütürbânân, 49
ta‘lîm-i ulûm, 588
ta‘zîr cerimesi, 178
ta‘zîr urulup, 209, 233
ta‘zîr-i cerîme, 205
taʻâm, 48, 52, 64
Tabakhâne deresi, Bozdağ yakınında, 235
tabaklar, 173
tabbâh /în/lar, 62, 69, 76, 82, 86, 90, 92, 

529, 564, 586, 573, 617, 635, 682, 731, 
739, 804, 805

tabbâh-ı hâssa, 573, 586
tabbâh-ı mehterân-ı hayme, 617
tabbâh-ı şâtırân, 553
tabbâl şâkirdi, 601
tabbâl, 525, 601, 647
tabîb şâkirdi, 497
tabîb, 59, 92, 538, 665
tabîb-i hâssa, 625, 665
tabîb-i hâzık, 621, 665
Tacir Ağa, 416
tâcir, 60, 77
tâcirân-ı hâssa, 497, 625
tahfîf-i şer‘ eylemek, 127
tahîn-hâne-i Fota mukāta‘ası, 611, 651, 

735, 751, 753, 831
tahinhâne-i Karaca-âyid mukāta‘ası, 591
tahta mermerler, 136
tahvîl âhiri, 153, 245
tahvîl ettirmek, 329
tahvîl hükmü, 387
tahvîl muhâsebeleri, 242
tahvîl târîhi, 375, 384, 428, 429, 435, 469, 

477, 484
tahvîl üzerinde tamâm olmak, 384, 393
tahvîl, 95, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 

113, 116, 118, 119, 120, 131, 139, 141, 
151, 152, 163, 166, 170, 179, 181, 192, 
205, 206, 210, 215, 216, 229, 237, 238, 
248, 265, 305, 323, 327, 331, 335, 393, 
432, 434, 446, 458, 460, 582, 584, 613, 
704, 754, 826

tahvîl-ı ûlâ, 304
Tahvîl-i atîk âmilleri, 257
tahvîl-i atîk bâkīsı, 275
tahvîl-i atîk bekāyâsı, 297
tahvîl-i atîk emînleri, 106, 114, 370
tahvîl-i atîk mahsûlü, 405
tahvîl-i atîk ummâlinin bekāyâsı, 370
tahvîl-i atîk, 106, 114, 116, 117, 124, 130, 

133, 134, 138, 240, 241, 251, 252, 261, 
269, 273, 276, 285, 294, 370, 399, 402, 
474, 478, 497
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tahvîl-i atîk, 241, 370, 402
tahvîl-i cedîd âmilleri, 294, 370
tahvîl-i cedîd emîni, 377
tahvîl-i cedîd mahsûlü, 257, 297, 310, 377, 

474
tahvîl-i cedîd mukāta‘ası, 133
tahvîl-i cedîd, 111, 116, 117, 119, 124, 133, 

134, 138, 145, 151, 160, 171, 178, 227, 
232, 240, 246, 251, 257, 259, 276, 296, 
297, 300, 303, 308, 370, 376, 377, 402, 
471, 474, 498, 640, 662, 695, 711, 714, 
735, 737, 782, 783, 815

tahvîl-i evvel, 316
tahvîl-i sâbık âmili, 352
tahvîl-i sâbık, 179, 237, 278, 345, 339, 352, 

377, 387, 467, 474, 476, 477, 485, 497
tahvîl-i sânî mukāta‘aâtı, 277
tahvîl-i sânî, 135, 205, 247, 253, 636
tahvîl-i sâniye ve sâlise, 242
tahvîl-i sâniye, 103, 125, 153, 221, 308, 

348, 352, 397, 437, 448
tahvîli tamâm olmak, 530, 533, 539, 542, 

552, 561, 562, 563, 573, 577, 585, 587, 
591, 594, 597, 598, 604

tahvîl-i ûlâ âmili, 116, 359, 376, 458, 470
tahvîl-i ûlâ bâkīsi, 247
tahvîl-i ûlâ bekāyâsı, 111, 242, 358, 360, 

373, 374
tahvîl-i ûlâ, 95, 102, 110, 116, 119, 123, 

125, 126, 133, 135, 138, 141, 145, 152, 
153, 155, 159, 171, 172, 180, 183, 188, 
208, 211, 217, 219, 221, 222, 226, 227, 
232, 234, 238, 239, 240, 247, 248, 253, 
254, 256, 264, 266, 269, 274, 279, 293, 
294, 302, 310, 323, 325, 327, 329, 336, 
339, 345, 348, 349, 353, 355, 356, 359, 
360, 369, 376, 384, 393, 413, 438, 446, 
451, 453, 456, 468, 471, 474, 477

taksîm-i guremâ, 303
takyeci /ler, 501, 521, 522, 676, 687, 777, 

823
takyeci şâkirdi, 501, 521, 687
takyecibaşı, 521, 522, 687, 823
tâlib-i ilm, 603

tamgâ rüsûmu, 205
tamgasız boğasi, 224
tamga-yı Ezine mukāta‘ası, 780
tanbur kolanı demürü, 464
tapu, 102, 151, 152, 155, 167, 169, 215, 

309, 347, 380, 384, 418, 442, 482
tapulatmak, 255
tapulu kışlak, 342
tapulu yurdlar, 346
tapuya almak, 151, 442
tapuya müstahık arâzî-i hâliye, 380
tapuya müstahık olan yerler, 102, 169, 215, 

347, 380, 451, 477, 485
tapuya müstahıkk olmak, 102, 255, 380, 

347, 396, 403, 418, 423, 442, 480, 482
tapuya vermek/verilmek, 167, 330, 332, 

347, 383, 403, 418, 441, 475
tapu-yı zemin, 438
tapuyla kabûl etmek, 255
tapuyla mukāta‘aya almak, 476
tarçın (darçın), Mısır'dan ısmarlanan, 301
Tarhala âmili, 450
Tarhala dizdârı, 125
Tarhala emîni, 234
Tarhala hâsları emîni, 358
Tarhala hâsları, 239
Tarhala kadısı, 122, 125, 130, 161, 163, 

189, 236, 270, 271, 274, 284, 289, 293, 
309, 321, 344, 347, 350, 358, 360, 364, 
366, 373, 376, 398, 415, 417, 467, 471, 
472, 474, 484

Tarhala kazâsı, 186, 251, 344, 347, 629, 
736

Tarhala kazasında hâslar emîni, 382
Tarhala yağhanesi, 130, 190
Tarhala, 122, 125, 161, 163, 186, 189, 234, 

236, 239, 251, 261, 290, 293, 321, 347, 
366

tarhana, 281, 282, 305, 333, 428, 429
Tarhaniyat hâsları âmili, 354
Tarhaniyat hâsları, 385, 390, 511
Tarhaniyat ihtisâbı âmili, 250
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Tarhaniyat kadısı, 136, 141, 181, 335, 379, 
418, 440, 461, 466

Tarhaniyat mukāta‘ası, 226, 624, 638, 641, 
710, 712

Tarhaniyat nâyibi, 120, 171, 180, 186, 226, 
250, 252, 260, 300, 304, 327, 369, 374, 
379, 385, 386, 447, 450

Tarhaniyat sarayı, 56
Tarhaniyat za‘îmi, 369, 447
Tarhaniyat, 120, 136, 141, 180, 181, 186, 

244, 363, 389, 407, 461, 690, 803, 809
tarîk-i hâc, 690
Taş köyü, Balıkesir'de, 365
taş tur, cebehane için, 464
taşra âhûr, 248
taşra çıkmak, 507
taşra sipâhî bölüğü, 593
taşraya bölüğe ihrâc olmak, 593
tatar, 357, 361, 499, 527, 627
Tatarlar köyü, Manisa yakınında, 686
tatlu turunç, 409
Tatyan köyü, Adala kazasında, 579
tavan ağacları, 147
Tavas ihzârı (mukataası), 357
Tavas kadısı, 336, 365, 401, 432, 434, 435, 

452, 455
Tavas, 242
tavâşî kul, 403
tavattun eylemek, 750
tavıla halîfesi, 519
tavıla, 50, 56, 65, 80, 121, 132, 248, 286, 

363, 669, 672
tavılacı, 811
tavıladâr, 521, 554
tavılaî, 668
tavuk, 143
tavukçubaşı, 654, 696
tavukçular, 744
tavukhâne, 90, 193
tazı, 334
tazıcı, 629

tazıî, 629
tazmîn ettirmek, 248
tebâşir-i Hindî, Mısır'dan ısmarlanan, 302
teberdâr /ân, 65, 69, 77, 84, 86, 528, 547, 

548, 603, 635, 697, 708, 709
teberdârlar kethudâsı, 589
Tefenni kazâsı, 727
teftîş /etmek /eylemek /olunmak, 95, 96, 

98, 99, 110, 111, 114, 116, 117, 118, 
122, 123, 125, 126, 127, 129, 133, 135, 
137, 138, 142, 144, 145, 149, 150, 151, 
154, 155, 156, 159, 168, 173, 174, 182, 
185, 187, 188, 194, 195, 198, 200, 201, 
202, 204, 207, 209, 210, 214, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
229, 232, 233, 234, 238, 239, 239, 240, 
249, 250, 254, 255, 256, 258, 261, 265, 
266, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 279, 
284, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 
299, 302, 303, 305, 309, 312, 314, 317, 
318, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 327, 
328, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 338, 
340, 341, 342, 342, 346, 347, 350, 351, 
352, 353, 354, 355, 356, 360, 361, 361, 
365, 366, 368, 369, 370, 370, 374, 375, 
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 387, 
388, 392, 395, 402, 405, 408, 410, 411, 
412, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 
423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 
431, 433, 434, 435, 436, 439, 441, 442, 
443, 444, 447, 449, 451, 451, 452, 453, 
454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 
464, 467, 468, 469, 471, 473, 474, 475, 
480, 482, 483, 484, 485, 618, 685, 688, 
696, 699, 700, 706, 749, 755, 765, 782, 
810

teftîş hükümleri, 317
teftîşe muhtâc olmak, 277
Teke sancağı, 607
Tekfur-köyü, 155
tekye-nişîn, 119, 250
temessük /ât /ler, 124, 166, 188, 267, 

285,297, 310, 375, 380, 399, 413, 416, 
418, 464, 557, 606

temessük taleb olunması, 344
temessükler, beğlerbeğinden gelen, 272
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temirhindî, Mısır'dan ısmarlanan, 301
tepsi, 220
terakkī zamânı, 535
terakkī, 47, 48, 52, 53, 59, 61, 62, 64, 65, 

66, 68, 69, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 
86, 89, 90, 114, 129, 148, 246, 275, 
276, 339, 359, 488, 489, 494, 497, 498, 
502, 505, 510, 511, 513, 518, 519, 520, 
522, 523, 524, 531, 533, 535, 538, 539, 
540, 542, 544, 545, 546, 547, 548, 551, 
552, 553, 554, 555, 556, 559, 560, 561, 
566, 567, 569, 570, 573, 575, 576, 577, 
579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 589, 
590, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 
604, 606, 607, 610, 611, 613, 615, 617, 
618, 619, 621, 622, 623, 625, 629, 633, 
634, 635, 636, 637, 641, 643, 646, 647, 
648, 649, 650, 654, 658, 659, 661, 662, 
663, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 673, 
675, 677, 678, 679, 682, 692, 694, 695, 
697, 703, 705, 706, 707, 710, 711, 716, 
718, 721, 724, 726, 728, 732, 734, 736, 
738, 742, 746, 747, 749, 756, 757, 760, 
763, 769, 773, 774, 776, 781, 786, 789, 
795, 798, 802, 805, 810, 811, 815, 816, 
819, 820, 821, 824, 826, 831, 833

tercümân-ı kâtibân-ı dîvân-ı hümâyûn, 659
tereke ziyâde bahâya çıkmak, 315
tereke, 119, 122, 168, 177, 185, 187, 207, 

219, 270, 278, 315, 325, 327, 434, 448, 
451, 463, 485

terekelere girüp zarar u ziyân etmek, 317
terekelerin ölçülmesi, 278
terengübîn, Mısır'dan ısmarlanan, 302
terk-i diyâr, 241
terk-i hıdmet etmek, 566, 567, 576, 596, 

599, 600, 608, 612, 642, 648, 649, 653, 
669, 673, 774

terk-i vatan, 99, 128
tershâne, İzmir kalesi yakınında, 334
terzibâşı, 61
terziler, 61
teslîmât, 133, 138, 153, 160, 178, 187, 227, 

230, 238, 241, 244, 270, 277, 345, 348, 
355, 371, 392, 407, 437, 446, 452, 453, 

459, 494, 495, 498, 505, 507, 514, 519, 
530, 532, 533, 538, 541, 588, 598, 604, 
606, 638, 683

tevkī‘î, 91, 680
tevkī‘î-i hümâyûn hıdmeti, 681
tevliyet, 724
tevzî‘ akçası, 310
tevzî‘ arpası, 238, 248, 259, 260, 322, 358, 

363, 394
tevzî‘ defteri, 201, 270
tevzî‘ samanı, 259
tezkire şâkirdliği, 47
tezkire[î]-i dîvân, 681
tezkireci, 505
tezkirecilik, 505, 762
Tezkireî Feyzi Çelebi, 681
tezkireî, 47, 91
ticâret hıdmeti, 104, 182, 253, 289, 292, 

368, 371, 372, 413, 455, 463, 471
ticâret hıdmetinde olan kul, 104
ticâret hıdmetinde olan müteferrika, 372
Tiftiklü cemaati, 176
timâr akçası, 400
timâr mahsûlü, 268
timâr yemek, 416
timâr zâbitleri, 426
timâr zabt eden âdemler, 408
timârdan kalmak, 416
Timâr-ı Dalyan mukataası, 770
Tire dîvânı niyâbeti re‘âyâsı âmili, 412
Tire emîni, 242
Tire hâsları za΄îmi, 298
Tire hâsları, 502, 503, 571
Tire kadısı, 100, 130, 136, 144, 166, 169, 

179, 191, 201, 230, 242, 261, 262, 280, 
296, 298, 299, 311, 322, 332, 379, 391, 
403, 412, 417, 445, 458

Tire kazası, 337, 402
Tire mukāta‘ası, 687
Tire nevâhî za‘îmi, 242
Tire niyabeti, 130
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Tire ovası, 689
Tire za‘îmi, 107, 136, 168, 243, 244, 280, 

317, 379, 412, 418, 481
Tire, 79, 100, 107, 130, 135, 136, 168, 178, 

180, 212, 216, 365, 479, 630, 651, 701, 
787

tîrkeş bahâ, 69, 85
toğulgalar, 464
Tohum köyü, Güzelhisar'da, 692
tohum, 128
ton, ıstabl-ı âmire için, 672
topçu /lar, 93, 335
toprak âmili, 403
toprak beytü'l-mâlcileri, 266
toprak kadısı, 101, 116, 148, 145, 153, 156, 

164, 169, 177, 181, 184, 191, 195, 203, 
221, 239, 245, 246, 270, 274, 339, 341, 
351, 354, 400, 411, 421, 579, 584, 657, 
768

toprak sipâhîleri, 123, 124, 150, 157, 176, 
192, 296, 337, 349, 353, 361, 362, 375, 
406, 417, 432, 437, 466, 479

toprak subaşısı, 178, 367
toprak yavası âmilleri, 433, 434
topuz çekmek, 544, 634
toyaka, 589
Trabzon, 73, 607, 796
Trabzonî, 51, 79, 89
tuğ çekmek, 634
tuğ götürmek, 544
tuğdâr, 629, 630, 675
tûğ-ı hümâyûn çekmek, 675
tulum, 96
tulumlar (yağ için), 307
tulumların yağ içmesi, 307
Turahanlu, hassa köy, 122
Turgutlu, bk. Turutlu
Turhal dağı doğancıbaşısı, 131
Turhanlu âmili, 126
Turhanlu köyü, Adala kazasında, 279
turşucu, 80

turşuî, 526
turşuluk balık, 409, 410
Turudlu âmili, 159, 170, 329
Turudlu bakıyyesi, 320
Turudlu emîni, 271, 469
Turudlu hâsları, 431, 178, 285, 290, 374, 

436, 545, 551, 676, 811
Turudlu köyü, Manisa’da, 749
Turudlu mukāta‘ası, 733, 734
Turudlu ortakçı hasları reayası, 265
Turudlu ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 615, 616, 

628, 643, 646, 698, 705, 729, 752, 767, 
775, 811

Turudlu, 102, 109, 113, 115, 209, 223, 233
turunç, 263, 284, 409, 410
turunç, tatlı, 409
tuz anbârı, 226
tuz bahâsı, 106
tuz, 106, 226, 281, 295
Tuzculu hassı, 211
tüfenkler, 606
türbe, 90, 506
türbüt, Mısır'dan ısmarlanan, 302
Türk, 525
tütünselik rüsûmu, 303, 304
Uçarı köyü, Tarhala kazasında, 347
ûd, Mısır'dan ısmarlanan, 301
ûd-ı belesân, Mısır'dan ısmarlanan, 302
uğurlamak (hırsızlık), 699, 701, 724, 744, 

755, 757, 764, 782, 783, 787, 809
uğurlık katır, 689
Ulama Bey, 67
Ulbaz köyü, Gördöz kazasında, 195
ulemâ-i izâm, 764
Ulgamlu hâsları âmili, 383
Ulgamlu hasları, 520, 554, 572, 676, 682, 

745
Ulgamlu re‘âyâsı, 250
Ulgamlu ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 652, 705
Ulgamlu, 132, 217
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Ulu köyü, Gölhisar kazasında, 749
Uluborlu kadısı, 170
ulûfe /î /ci /ciyân /ciler /cemaati /züm-

resi/, 48, 55, 56, 58, 68, 69, 74, 78, 80, 
82, 86, 89, 92, 101, 102, 110, 126, 136, 
139, 145, 148, 149, 164, 170, 181, 184, 
191, 203, 216, 228, 231, 245, 246, 247, 
265, 266, 270, 281, 282, 329, 339, 340, 
351, 352, 358, 359, 363, 368, 373, 401, 
404, 411, 422, 487, 489, 490, 494, 496, 
499, 500, 505, 507, 510, 515, 516, 527, 
528, 531, 539, 542, 543, 545, 547, 548, 
553, 554, 559, 561, 566, 567, 570, 573, 
575, 576, 577, 579, 581, 584, 585, 586, 
590, 592, 601, 602, 603, 608, 611, 612, 
613, 615, 616, 621, 626, 627, 628, 631, 
632, 635, 640, 642, 643, 647, 648, 650, 
653, 654, 660, 661, 662, 663, 665, 667, 
669, 673, 677, 682, 688, 691, 692, 697, 
704, 711, 718, 722, 723, 737, 738, 741, 
742, 743, 744, 746, 747, 748, 754, 769, 
771, 775, 782, 797, 801, 803, 810, 818, 
821, 822, 826, 828, 829, 830, 832, 833

ulûfe defterleri, 304
ulûfe, havale olunması, 722
ulûfecibaşı, 234, 515, 627, 631, 632
ulûfeciler kâtibi, 742
ulûfecilik inâyet olunması, 487
ulûfeciyân kethudası, 632
ulûfeli sâyis şâkirdi, 50
ulûfeli şâkirdler, 50
ulûfenin birikdirilmesi, 578
ulûfenin kat‘ olunması, 276, 333, 354, 535, 

522, 592
ulûfesiz şâkirdler, 50
ulûfeye terakkī olması, 520
ummâl, 104, 128, 141, 148, 153, 189, 191, 

222, 227, 230, 231, 235, 237, 241, 257, 
277, 283, 308, 320, 407, 411, 445, 452, 
453, 457, 460, 549

ummâl-ı pay, 531
ummâlin âdemleri, 376
ummâlin borcları, 469
ummâlin rızıkları, 141, 235, 315, 445

ummâlin zimmeti, 315, 316, 345, 376
un, 130, 136, 140, 252
uncu, 67
Uncuboz köyü, Manisa'da, 476, 681
urganla (bağların) ölçülmesi, 468
Urla nâyibi, 359
Urmaz mukāta‘ası, 325, 326
Urnaz [Urmaz] mukāta‘ası, 330
uslanmak, 691, 712, 714, 731, 736, 784
uslûb-ı defter, 78
usta olmak, 697
usta, has ahırda, 751
Uşak Burgazı ve Elliciyân hâsları, 96
Uşak Çadırı hâsları, Menteşe sancağı Ma-

zun kazasında, 278, 458
Uşak kadısı, 96, 97, 123, 126, 140, 225, 

296, 337, 340, 353, 361, 416, 438, 479
Uşak, 65
Uşakpınarı hasları, 451
Uzgur köyü, Marmara kazasında, 381
Uzun Ali köyü, 808
Üç Karye mukataası, 704
Üçeri köyü, 239
Üçler makamı, Bozdağ yaylasında, 563
ümenânın deyni, 704, 818, 831
Üsküdar, 51, 75
üsküf  bahâsı, 183
üsküfler, 85
üstâd bağbân, 634
üstâd gemci, 751
üstâd kebâbçı, 617
üstâd nakkaş, 53, 746, 786
üstâd sâyisler, 51
üstâd tabbâl, 647
üstâd, 50, 77, 143, 572, 586, 590, 592, 647, 

657, 706, 708, 746, 773, 795
üstâd-ı habbâz, 654
üstâdlar, 176, 243
üstâdlık, 773
ütücü şâkirdi, 593
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ütücü, 593, 776, 814
ütüger, 75, 81
ütü-keş, 593
Üveys Paşa'nın kapu kethudası, 610
Üzeyirlü, 74
üzüm ölçmesi, 310
üzüm, 204, 267
üzüm, kızıl, 282
üzüm, yaş, 203
vahşî balabanlar, 306
vahşî doğan sayyâdı, 189
vahşî doğanlar, 189, 306
vâiz, 87
vakfa aid mahsul, 319, 347, 449
vakfiyet üzere tasarruf  olunmak, 398
vakfiyet üzere zabt olunmak, 398
vakıf  karye, 480
vakıf  karye, meşâyihden Karlızade'nin, 724
vakıf  kervansaray, 363
vakıf  malı, Hatuniye Vakfı, 421
vakıf  ra‘iyyeti oğlu, 320
vakıf  re‘âyâsı, 344, 347, 449
vakıf  toprağı, 318, 424
vakıf  yer, 319
vakıf  zâbiti, 325
vakt-i hesâb, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 

111, 114, 126, 135, 140, 154, 178, 190, 
211, 212, 216, 218, 228, 243, 244, 282, 
312, 440, 441, 458, 474

vâlide sultan câmi‘i evkāfı mütevellîsi, 680
vâlide sultan şefaati, 588
vâlide sultan şefaatnamesi, 663
vâlide sultan, 506, 510, 588, 621, 663, 680
vâlide sultanın mektubu, 702
vâlide ulufesi (şehzâde vâlidesi) 55
vâlidegân-ı şehzâdegân, 81
vâlide-i şehzâde, 55
vâlide-i şehzâdegân, 53
Vardarî, 560

vâris /ler, 222, 249, 271, 312, 317, 325, 
331, 339, 362, 379, 400, 425, , 431, 
469, 474695, 700, 803

Varna, 155
vaşak postu, 346
vaşak sayd olunması, 346
vaşak sayyâdı, 346
vaşak sayyâdlığı iltizâmı, 450
vaşak şikâr olunugelmiş yerler, 346
vaşak şikârı, 346
vaşak tutar kimesneler, 346
vaşak tutulması, 346
vaşak, 346
vatan-ı aslî, 439
vekîl-harc, 69
vekîl-i harc, 226, 446, 599, 757
vekîl-i harc-ı hâssa, 599
vekîl-i harc-ı sâbık, 78
vekîl-i harc-ı sarrâcîn, 668
vekîl-i harclık, 758
verâset iddi‘âsı, 803
verese, 493
vezin, 96
Vezîr Mehmed Paşa, 512
Vezîr Nişâncı Mehmed Paşa'nın şefâ‘at-nâ-

mesi, 577
Vezîr-i a‘zam Sinan Paşa’nın mektubu, 589
Vezîr-i a‘zam Sinan Paşa’nın şefâ‘at-nâme-

si, 577
vezzân, 83, 91
Vidin, 59, 84
vilâdet-i şehzâdegân, 532
vilâyet defter sûreti, 284, 285
vilâyet defteri sureti, 63
vilâyet defteri, 115, 125, 144, 165, 210, 213, 

286, 342, 421
vilâyet defteri, nişanlı, sahih, 137
vilâyet kâtibi, 409
vilâyet kitâbeti, 409
vukiyye, 195, 532
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yağ bahâsı, 97
yağ cem‘ edilmesi, 364
yağ cem‘i, 307, 364
yağ çekilmesi, 427
yağ defteri, 220
yağ işlenmesi, 236
yağ mevsimi, 97
yağ sıkımı, 322
yağ tarh eylemek, 322
yağ tarh olunmak, 366
yağ tavvâfları, 420
yağ tevzî‘i, 220
yağ tulumu darası, 308
yağ vezzânı, 97
yağ, 61, 96, 97, 127, 140, 141, 170, 179, 

194, 195, 215, 216, 217, 218, 220, 224, 
237, 252, 307, 308, 311, 321, 322, 333, 
354, 364, 366, 426

yağhâne /ler, 127, 130, 137, 140, 141, 179, 
190, 206, 236, 237, 317, 321, 322, 366, 
426, 427, 480

yağhane emîni, 321
yağhâne mahsûlü, 321, 366
yağhâne örüsü, 236, 237, 321, 322, 366, 

426
yağhâne sermâyesi, 317
Yağıbey köyü, Ayazmend'de, 320
yağma etmek, 303
yağma, 303, 305, 381, 435, 444
yağmalamak, 755
yağmurluk, 686
Yahşi halîfe, 61, 64, 65
yahudi /ler, 488, 497, 665, 783
yahudi mültezim, 488, 497, 625
yahudi tabib, 59, 92, 497
yahudi, Foça iskelesi emini, 584
yahudi, hassa tacir, mültezim, 497
yahudi, tabîb şâkirdi, 497
Yahya Bey, sipâhi oğlanları ağası, 55
Yaka köy, Bayındır kazasında, 558

Yalvac, 56
yan torbası, 305
Yanbolu, 52, 73
Yanık Ağıl korusu, Bergama'da, 481
yankesicilik, 688, 809
yapuk, ıstabl-ı amire için, 464
yarağ atları, 106
yaramazlık, 688, 689, 696, 700, 706, 736, 

803, 810, 814
yarar kefîl, 241, 422
yarar kefîl, 295
yardım akçası, 213
Yaröyük köyü, Lazkıye kazasında, 423
yasağ, 167, 177, 321, 322, 366
Yasağ/k ettirmek, 158, 321, 343, 340, 366
yasakçı, 695, 701, 712
yasak-nâme, 130
Yassı Kışlak köyü, Çeşme'de, 688
yastık, 383
yaş üzüm, 203
Yatuklu köyü, 686
yava âmili, 144, 300, 303, 304, 408, 412
yava câriye, 379
yava katır, 368
yava kul, 365
yava kullar, 300
yava mukāta‘ası, 259, 513, 523
yava öküz, 365
yava ve beytü’l-mâl mukāta‘ası, 374, 555
yava ve kaçgun mukāta‘ası, 122, 165
yava yund, 368
yava, 100, 122, 124, 136, 137, 144, 165, 

166, 204, 284, 289, 290, 291, 310, 344, 
347, 433, 434, 442, 451, 470, 477

Yavice kazası, 783
Yaviler mahallesi, Manisa'da, 584
yavru çakır, 131
yavru şahin, 197
yay, 148
yaya mukaddemleri, 446
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yaya, 198, 416
yayabaşıları, 390
yayalık toprak, 317
Yaycı Bedirler kethudâsı, 148
yaycı şâkirdi, 501
Yayla köyü, Manisa'da, 789
yayla sâkinleri, 809
yaylağ/k-ı Bozdağ, 536, 634
yaylağa çıkılması, 805
yaylağa gitmek, 79
yaylak kirası, 244
yaylak resmi, 432
yaylak vakti, 68
yaylak zamânı, 501, 513
yaylak, 100, 125, 174, 199, 244, 382, 436
yaylak-ı Bozdağ, Çavdar yaylağı, 100
yaylak-ı Sûzen-dırâz, 674
yaylaklar, 436
Yaylalu köyü, Manisa'da, 725
yaylamak, 199
Yayuklu köyü, 699
yazıcı, 528
Yazırlu hâsları âmili, 387
Yazırlu hâsları, 102
yazlık, defterdarın hatunu için, 643
yedek atlar, 87
yedekçi, 765, 780
yedekçilerbaşı, 540
yelek akçesi, 80
yelken, 335
yem anbarı, 157
yem buldurmak, 410, 462, 467
yem ve yemek buldurmak, 315
yem, 66, 88, 92, 107, 112, 122, 129, 157, 

165, 248, 261, 262, 276, 333
yemek buldurmak, 410, 462, 467
yemek, 107, 112, 122, 157, 262, 276
Yemen, 612
yemîn edenler, 117

yemiş ağaçları, 449
Yemişçi, 603
yemlik, 103, 113, 122, 144, 168, 179, 187, 

213, 278, 325, 397
yemlik, mukataa amilinden alınan, 465
Yengi bâzârı, 115
Yengi hasları, 152
Yengi karyesi ortakçıları, 219
Yengi karyesi re‘âyâsı, 219
Yengi karyesi, 119, 153, 211
Yengi nâhiyesi bâd-ı hevâsı, 387
Yengi nâhiyesi, 129, 164, 374
Yengi nâyibi, 95, 103, 109, 113, 115, 119, 

131, 134, 152, 153, 159, 168, 171, 177, 
178, 188, 195, 207, 211, 213, 219, 231, 
249, 259, 271, 280, 281, 285, 290, 310, 
320, 328, 329, 348, 359, 373, 387, 403, 
422, 436, 449, 458, 469

Yengi ortakçıları, 153
Yengi pazarı, 188
Yengi, 115, 209
Yengi-bâzârı hassı, 160
yeni müslümân, 786
Yeniceköy timarı, 128
yeniçeri, 726
Yenişehir kadısı, 162, 384, 434, 435
Yenişehir kazası, 817
Yenişehir köyü, Birgi’de, 543
Yenişehir yörüğü, 408, 409
Yenişehir, 162, 180, 408, 432, 645
Yenmiş ve timâr-ı Dalyan ve tevâbi‘i mukā-

ta‘ası, 726
yenseri, bakırdan çarköşe, 464
yer akçası, 328
yer resmi, 207
yer ücreti, 325
Yeregiren hassa nehir kürekçileri, 268
yerler harâcı, 213
yetim, 65, 132, 440, 447
yetimiyye, 447
yevmü’l-kıst, 336
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yoğurd, 205
yoklama, müsellemler, 390
yoklamada bulunmamak, 535
yola ve bele inmek, 569, 750, 781, 783, 787
yoldaşlarını idlâl etmek, 607
yoldaşlık eylemek, 633
yolların ayırtlandırılması, 227
Yoncalık öşrü, 424
yoncalıklar, 314, 343, 364
yorgan, 736
yörüğe hüküm etmek (yörük kabul etmek), 

409
yörük /ler, 129, 176, 200, 229, 406, 407, 

409, 432, 436, 438, 440, 473
yörük âmilleri, 434
yörük atlar getirmek, 153
yörük cemâ‘ati, 262
yörük oğulları, 409
yörük rüsumu, 249
yörük tâifesi, 200, 355, 408, 409, 436, 448, 

465
yörük taifesinin konması, 355
yörük zâbitleri, 165, 176, 438, 440, 473
yörük, ehl-i fesad, 378
yörükân, 125, 166, 234, 383, 439, 591, 595
yörükân-ı Demürci (mukāta‘ası), 597, 604, 

624, 642, 654, 702, 737
yörükân-ı hâssa, 383
yörükler zâbitleri, 229, 262
yörükler, beylerbeyine tabi, 262
Yukaru kapu, saray kapılarından, 536
yund bahâsı, 438
Yund dağı beytü'l-mâlı, 222
Yund dağı ellicileri emîni, 408
Yund dağı ellicileri, 128, 430
Yund dağı elliciyânı mukāta‘ası, 371
Yund dağı nâhiyesi, Manisa'da, 602, 696
Yund dağı pâresi, 234, 320, 377, 378
yund, 114, 324, 368, 374, 438, 550, 744, 

783, 795

yundu, 374, 438
yurd yapmak, 142
yurd, 112
Yüksünürler yörük cemaati, 408
za‘îm oğulları, 349
za‘îm Pîr Ali, 97
za‘îm, 97, 106, 110, 121, 129, 131, 133, 

136, 137, 162, 165, 183, 204, 205, 227, 
233, 244, 248, 252, 256, 259, 277, 280, 
282, 327, 328, 343, 371, 379, 383, 384, 
387, 389, 394, 395, 398, 407, 410, 411, 
412, 419, 437, 447, 451, 455, 474, 476, 
478, 479, 481, 483, 484

zağanos, 86
zahîre hıdmeti, 592
zamân-ı mübâşeret, 95, 328, 336
zarar-ı mâl, 138, 141, 168, 170, 207, 227, 

230, 244, 247, 248, 252, 270, 406, 407, 
448

zarar-ı mâla kefîl olmak, 152, 223, 249, 
252, 269, 270, 271, 290, 293, 352, 392, 
444, 448, 474, 481, 494, 498, 599, 701, 
709, 742, 766, 822

zâviye binâ etmek, 392
zâviye evkāfı zâbitleri, 267, 413, 469
zâviye şeyhi, 413
zaviye şeyhi, Hasan Dede, Acem‘den gelen 

392
zâviye, Hasan Dede zaviyesi, Nif  kazasında 

Beymiş köyünde, 397
zâviyedâr, 86
ze‘âmet, 384, 591
Ze‘âmet-i Hüseyin Ağa (ve tevâbi‘i) mukā-

ta‘ası, 701, 707, 798, 808, 825
Ze‘âmet-i Hüseyin Ağa hâsları, 494, 572
Ze‘âmet-i Lütfi Paşa ve tevâbi‘i mukāta‘ası, 

819
zemistânî, 64, 67
zencebil, Mısır'dan ısmarlanan, 301
zerger /ân, 62, 67, 81
zerkülah-dûz, 67
zevvâk /în, 490, 543, 546, 560, 582, 589, 

593, 615, 635, 636, 638, 659, 674, 677
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zeytinlik, 332
Zeytin-önü hasları, Çeşme'de, 169, 270
zilce-zen, hayme mehterlerinden, 66
zimem, 179, 265, 468
zimem-i nâs, 242, 533
zimem-i re‘âyâ, 345
zimmet, 65, 97, 106, 107, 109, 113, 114, 

116, 117, 119, 121, 122, 123, 131, 133, 
138, 141, 143, 152, 164, 168, 178, 179, 
181, 183, 186, 207, 208, 211, 219, 223, 
226, 227, 231, 232, 234, 235, 238, 249, 
253, 269, 271, 274, 277, 278, 283, 294, 
299, 300, 308, 314, 316, 329, 330, 331, 
341, 345, 353, 355, 356, 359, 360, 362, 
365, 368, 369, 372, 376, 398, 399, 417, 
444, 445, 446, 459, 463, 471, 495, 507, 
514, 530, 533, 561, 562, 567, 568, 569, 
573, 577, 582, 584, 585, 587, 588, 590, 
591, 594, 597, 598, 604, 606, 608, 609, 
611, 612, 613, 614, 622, 624, 629, 637, 
638, 646, 648, 651, 652, 653, 655, 658, 
661, 664, 689, 690, 692, 694, 696, 698, 
702, 703, 705, 720, 722, 723, 727, 729, 
730, 732, 733, 734, 735, 737, 739, 741, 
742, 745, 748, 751, 752, 753, 755, 767, 
768, 769, 770, 775, 778, 779, 780, 781, 

785, 786, 793, 794, 797, 798, 800, 802, 
807, 808, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 
823, 824, 825, 829, 832

zimmî bâzergân, 689
zinâ isbât olunması, 460
zinâ kasdı, 681
zincire vurmak, 657
zindân, 141, 152, 159, 180
zindan, İzmir, 305
zirâ‘at eylemek, 309
zirâ‘at olunan /olunur yerler, 172, 264, 

380, 435
zirâ‘at ve hırâset etdirmek, 255
zirâ‘at ve hırâset olunugelmiş yerler, 475
zirâ‘ate kābil etmek, 482
zirâ‘ate kābil olan yerler, 255
zirâ‘ate kābil olmak, 309
zirâ‘ate kābil olmayan yerler, 482
zirâ‘ate mâni΄ olmak, 309
ziyâret-i ravza-i Hazret-i Seyyidü'l-enâm, 
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zu‘amâ, 227, 255, 256
zulm ü te‘addî, 657
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EKlEr

Örnek Defter Görüntüleri
(Neşredilen defterlerin tamamının dijital görüntüleri 
kitap eki olan CD'de bulunmaktadır.)
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Şehzade Selim’in (II. Selim) Kazaya Defteri (D.BŞM, nr. 23)

915E K L E R

www.tuba.gov.tr



Şehzade Selim’in (II. Selim) Kazaya Defteri (D.BŞM, nr. 23)
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Ali Emîrî-Kânûni, nr. 264
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Ali Emîrî-Kânûni, nr. 264
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Ali Emîrî-Kânûni, nr. 290
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Ali Emîrî-Kânûni, nr. 290
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İbnülemîn, Dâhiliye, nr. 59
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A.DVN, nr. 792
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A.DVN, nr. 792
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A.DVN, nr. 794
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A.DVN, nr. 794
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A.DVN, nr. 794
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Şehzade Mehmed’in (III. Mehmed) Divan Defteri (A.RSK, dosya nr. 1, vsk. nr. 109)
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