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TALİKİZADE MEHMED SUBHİ'NİN

HAYATI HAKKINDA NOTLAR
Erhan AFYONCU

Şehnameci Lokrnan'dan sonra şehnamecilik sahasında en fazla eser veren
Talikizade Mehmed Subhl'dir. Talikizade, altı eser kaleme almıştır. Bunlar
Şehname-i Hümayun (Yanık seferi)l, Eğri Seferi Şehnamesi2, Şehname3,
Firasetname, Gürcistan Seferi Tarihçesi ve Tebriziye'dir4. Eserleri hakkında
çalışmalar yapılmasına rağmen hayatına dair bilgiler arşiv kaynaklarından
araştırılınadığı için fazla aydınlatılamamıştır. Onunla ilgili bilgilere genellikle
eserlerinden veya bazı tarih ve tezkire kitaplarından ulaşılmıştır.

Eserlerinde kendi~ini "Mehemmed b. Mehemmed ei-Fenan eş-Şehlr biTalikizade" şeklinde zikreden TalikizadeS, Osmanlı İmparatorluğu'nda önemli
hizmeti.e.rde bulunan ünlü Fenari ailesine mensuptur6. Onun hakkındaki ilk
bilgimiz, Mart 1562'de Manisa sancakbeyliğine gönderilen şehzade Murad'a
(III. Murad) intisab ederek, 12 yıl orada .katip olarak çalıştığıdır7 . 1574'te

2
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4
5

6
7

Christine Woodhead, Ta'liki-zade's Şehname_-i Hümayun, A history of the Ottompn
campaign into Hungary 1593-94, Berlin 1983.
Vahid Çabuk, Ta/tki-zade Melımed Sublıi Efendi'nin Eğri Seferi Şehnamesi, İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 1986.
Vahid Çabuk, Aynı· tez, s. 30-36; Saadet Şanlı, Şehndmeci Tlilfkl-ztide'ye Göre Osmanlı
Padişahlarının Şair{ikleri-Taliki-zôde Şehnamesi (V. Hassa)'nın Edisyon Kritiği, İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 1986.
Vahid Çabuk, Aynı tez, s. 26-30
Vahid Çabuk, Aynı tez, s. 2.
Necib Asım, "Osmanlı Tarihnüvisleri ve Müverrihleri •, Tarih-i Osmani Encümeni
Mecmuası (=TOEM), In (İstanbul 1329), s. 423; Vahid Çabuk, Aynı eser, s. 2.
Necib Asım, Aynı makale, s. 433; Vahid Çabuk, Aynı eser, s. 2; Christine Woodhead,
"From Seribe to Litterateur: the career of a Sixteenth Century Ottoman Kati b", Bul/etin
of the British Societyfor Middle Eastern Studies, IX/1 (London 1982), s. 56, 58.
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Osmanlı tahtma geçen III. Murad ile birlikte Manisa'dan İstanbul'a gelen
Talilôzade Mehmed, burada divan-ı hümayOn katibi olarak görevlendirilmiştir-S.
Divan katipliği sırasında vilayet tahriri gibi hizmetlerde de bulunmuştur. Üst
düzey bir mansıb almak istemişse de bunda başarılı olamayan Talilô:zade, 1583'te
Ferhad Paşa'nın serdarlığında yapılan Revan seferine katılrruştır9. Bu seferin
ardından Özdemiroğlu Osman Paşa ile birlikte 1585'deki Tebriz seferine de
iştirak etmiş ve burada serdarm katiplik hizmetinde bulunmuştur. .Seferdeki
hizmetleri karşılığı 5.000 akçelik tirnar ~dığı ifade edilmektedirlO. Fakat bu
miktar bir divan katibi için az gözükmektedir. Zira XVI. yüzyılın sonlarmda
divan-ı hürnayOn katipliği yapan kişiler, genellikle yüksek rakamlı zeametler
tasarruf etmekteydi. Bir divan katibinin bu kadar az miktarda bir tirnar tasarruf
etdiği yönündeki bilgide bir yanlışlık olduğu açıktır. Bu rakam onun seferdeki
hizmetleri mukabelesinde aldığı terakki olmalıdır. Nitekim bu tarihten 6 yıl sonra,
aşağıda teferruatlı olarak bahsedeceğimiz üzere 55.000 akçelik bir zeamet
tasarruf etmekteydi.

Tebriz seferinden sonra İstanbul'a dönen Talilôzade divan-ı hümayfuı katibi
olarak çalışmaya devam etmiştir. Eserlerinden iyi bir mansıb elde edebilmek için
defalarca padişaha müracaat ettiği anlaşılan ll, Talilôzade bu amacına 1591 'de
ulaşabilmiştir. Talilôzade Mehmed Subhi, divan-ı hümayOn katibi iken nazım ve
nesirde kabiliyetli olduğunu belirterek Türkçe Hümttyanname tarzında vakaları
toplayarak kaleme almaya talip olmuştur. Bu işi yapmak için de yeni bir gelir
kalemi istememiş, Hamid sancağındaki elli beş bin akçelik zeameti ile
yetineceğini bildirmiştir. İnşaya kabiliyeti olması sebebiyle isteği kahul edilmiş
ve vekayi'nüvis sıfatıyla Türkçe olarak hadiseleri yazması için görevlendirilmiş
tir. Bu göreve tayin tarihini tam olarak tespit edemedik. Ancak vekayi'nüvis
olarak görev yaptığı sürece zearnet ve divan-ı hümayOn katipliğine, bu vazifelerle
ilgilenmiyor diye dokunulmamas·ı için Evail-i Zilkade 999 (21-3'0 Ağustos
1591) tarihinde Anadolu beylerbeyisine hüküm yazılrruştırl2. Vekayi'nüvis
sıfatıyla görevlendirilmesinin bu tarihten önce olduğu anlaşılmaktadır. Fakat
8 V. Çabuk, Aynı eser, s. 4; C. Woodhead, Aynı makale, s. 56,58-59.
9 V. Çabuk, Aynı eser, s. 6; C. Woodhead, Aynı makale, s. 63.
10 V. Çabuk, A)lnı eser, s. 6-7; C. Woodhead, Aynı makale, s. 64
l l V. Çabuk, Aynı eser, s. 5-8.
12 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (=BOA), Timôr Ruwômçe Defter/eri, (=TRD), nr. 129, s.
564-565.
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tayin emrinin bu tarihten ne kadar önce olabileceği konusunda bir malumata
rastlamadık. Bu vazifesi için vekayi'nüvis-i şehinştlhf,vekayi'nüvis-i divtln-ı
hümityun gibi tabirlerin de kullamldığı görülrnektedir13.
Talikizade,.Türkçe vekayi' yazması için vekayi'nüvis tayin edilmesinden
bir müddet sonra, 8 Zilkade 999 (28 Ağustos 1591) tarihinde Türkçe mensur
şehnarne yazması için şehnarneci olarak görevlendirilmiştir14. Tayin kaydında,
daha önce sunduğu bazı eserlerinin beğenildiği ve bu yüzden şehnarneci olarak
görevlendirildiği zikredilmektedir15. Talildzade Mehmed Subhi'nin, bu
bahsettiğimiz görevlere tayini sırasında, Lokman'ın şehnameciliği devam
etmekteydi. Ancak Talikizade'nin başlangıçta Lokman'a yardımcı olarak tayin
edildi ği yönündeki ifadeler yanlıştır16. Lokman Farsça, Talikizade ise Türkçe
şehnarne yazmakla görevlendirilmişlercii. Talikizade Mehmed, Farsça şehnarne
yazma görevini yürüten Lokman'ın aziedilmesi üzerine l5 Muharrem 1004 (20
Eylüİ 1595) tarihinde tek şehnarneci olarak tayin edilmiştir17. Bu tayin sırasında
ona dergab-ı all müteferrikalığı da verilmiştir. Tayin kaydında III. Murad
zamanında sunduğu şehnarnenin beğenilmesi sebebiyle bu göreve müstakilen
getirildiği belirtilmektedirl8.
13 BOA. TRD, nr. 129, s. 564-565; nr. 155, s. 35. Talikizade'nin bu vazifeye tayini ve
vekayi'nüvis tabirinin ortaya çıkışı ile ilgili geniş bilgi için bk. Erhan Afyoncu, "Vekayi'nUvis Tabirine Dair", Türklük Araştırmaları, sayı: 10 (İstanbul 2001), s. 7-19.
14 BOA. TRD, nr. 155, s. 35; Feridun Emecen, "Aii'nin 'Aynı: XVII. Yüzyıl Başlarında
Osmanlı Bürokrasisinde Kati b Rumuzları", Tarih Dergisi, sayı 35 (İstanbul 1994), s.
140-141.
.

15 "... mukaddema

ba'zı

hususlarda

inşa eylediği mü'ellefatın

sunup

nazar-ı şerifleri

müte'allik oldukda karlha-i mOstakimesi 'oımağla nesr ile Türki şehnamegQyluk
hidmetinde olmak buyuruldu". Bk. BOA. TRD, nr. 155, s. 35; F. Emecen, Aynı makale,
s. 141.
16 C. Woodhead, Aynı makale, s. 66.
17 BOA. TRD, or. 177, s. 325-327. Bk. Ek ll. C. Woodhead, Talikizade'nin şehnameciliğe
tayinini 1596 veya 1597 olarak göstermektedir (Bk. Aynı makale, s. 66). Halbuki
Selaniki, Lokman'ın ref olup onun şehnameciliğe tayinini Evasıt-ı Muharrem 1004 (1625 EylUl 1591) olarak göstermektedir. (Bk.Selaniki Mustafa Efendi, Tarih-i Seldniki, II,
haz. Mehmet İpşirli, Ankara 1999, s. 515) Tespit ettiğimiz bu tevcihat kaydı ise
Lokman'ın şehnamecilikten aynimasını ve Talikizade'nin tek başına şehnameciliğe tayin
tarihini daha net olarak ortaya çıkarmaktadır.
18 "... müşarUn-ileyh mukaddema !isan-ı Türkidenesr ile şehnameguyluk hidmetinde olup
ehl-i kalem ve sahib-i ma'rifet nazm [u) nesirde mahir, inşa ve imiada akranı nadir olup
mukaddema merhum Hüdavendigar tabe serahu zamanında verdüğü Şehnôme makbul-ı
ulema olmağın hala !isan-ı Fariside şehnamegay olan Lokman ref' olunup şehname
yazılmak lazım olmağın mezbilr (?) m üstakkıilen şehnamegQyluk hidmeti li san-ı Türkide
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Ağustos 1591'den önce Hamid, Kütahya ve Aydın sancaklarında bulunan
55.658 akçelik bir zeamet tasarruf ediyordu. Mal-ı mlrlnin toplanmasında yaptığı
hizmetleri Tire Kadısı'nm belirtınesi üzerine Evahir-i Rebiülevvel 999 (17-26
Ocak 1591)'da 1400 akçe, daha sonra kendi mürncaatı üzerine de, Evrul-i Şaban
999 (25 Mayıs-3 Haziran 1591)'da 1200 akçe terakk.i. almıştır. Al dığı terakkileri
Hamid sancağında bulunan mahlı11 bir tim~rdan çıkan fazlalıklarla beraber
59.858 akçe olarak vekayi'nüvis ünvanıyla berat ettirmek üzere müraaat etmiş,
18 Zilkade 999 (7 Eylül 1591)'da zeamet tezkiresi .verilmiştirl9. Ancak bir
müddet sonra zeametinin gelirlerinin bir kısmının başkalarına ait olduğu ortaya
çıkınca heratının eksiğini kapatmak için yeni tirnar gelirleri peşine düşmüştür.
Zeametinin gelirlerinden kaybettiklerinin yerjne bazı yeni gelir kalemleri aldıysa
da, 59.858 akçelik zeametini ancak 18.201 akçe noksaruyla 41.657 akçe olarak,
Türkl şehnameciliğini de heratma ilhak ettirerek 7 Rebiülahir 1001 (12 Aralık
1592)'de yeniden tezkire alıruştır20.

Taltklzade, zeametinin eksikliklerini seferlere gitmeyen çeşitli kişilerin
mahlOl timarlarından tamamlamış ve mahlOllerdeki fazlalıkları da alarak 27
Ramazan 1003 (5 Haziran 1595)'ten itibaren 62.149 akçelik zeariıet tasarruf
etmeye başlarruştır21. Yanık seferinde yaptığı hizmetler karşılığında veziriazam
Sinan Paşa tarafından Evail-i Rebiülevvel 1003 (14-23 Aralık 1594)'te 7.000
akçelik bir terakki verilmiş, yine aynı seferde hizmetinin görüldüğünü belirten
. Çemişgezek sancakbeyi Hasan beyin müracaatıyla da 2.000 akçe terakki daha
tevcih edilmiştir. 71.141 akçelik zeametini 4.000 akçe noksanıyla 67.141 akçe
olarak, Lokman'm Farsça şebnamecilikten azli üzerine müstakil şehnameciliğini
ve dergab-ı aıt müteferrikalığını da ilave ettirerek 1004 yılının başlarında berat
ettirmiştir22. Taliklzade Mehmed, III. Mehmed'in cüiOsu sebebiyle aldığı 7.000
akçe terakkinin karşılığını bulamadan tasarruf ettiği zeametinden 5.000 akçelik
bir gelir kalemini · kaybetmiştir. Bunun üzerine noksanını tamamlamak için
kemal-i fesahat ve belagatıyla nazm edüp muğlak eylememek üzre dergah-ı ali
mtiteferrikalığı ile müşarun-ileyhe verilmek ricasına paye-i serir-i a'laya arz olundukda
hatt-ı hUmayiin-ı sa'adet-makriin ile mtiteferrikalığıyla şehnameci ola deytı buyurolduğuna
sene erba'a ve elf Muharreminin on beşinci gününden mUmza sOret-i ru'us verilmelde.. •.
Bk. BOA. TRD, nr. 177, s. 326-327.
19 BOA. TRD, nr. 129, s. 564-565.
/
20 BOA. TRD, nr. 155, s. 35.
21 BOA. TRD, nr. 165, s. 281-282. Bk. Ek I.
22 BOA. TRD, or. 177, s. 325-327. Bk. Ek n.
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müracaat etmiş, Aydın ve Saruhan sancağındaki mahlilllerden aldıklan ile 70.5ı4
akçe olan zearnetini 7.627 akçe noksanıyla (toplam 78.ı4ı akçe) tasarruf etme.:.
si için 2 Cemaziyelevvel ı004 (3 Ocak 1596)'te berat tezkiresi yazılmıştır23. Zeametinin gelirlerinden bir kısmını kaybetmesi üzerine 78.ı4ı akçelik zeametinin
tasarruf ettiği kısmı 57.0ı4 akçeye inmiş, noksarunı tamamlamak için Kütahya
sancağındaki mahlfil bir timarı alarak, 18 Şaban 1004 (17 Nisan ı596)'te
gelirlerini 61.168 akçeye yükseltmiştir24.
Talikizade, 1003 ile 1006 yılları arasmda 59.000 akçelik terakki almıştır.
Ancak buiıları tam olarak hangi tarihlerde ve hangi sebeplerle aldığını tespit edemedik. Bu kadar yüksek terakki alması hazırladığı şebnamelerin beğenilmesiyle
ilgili olmalıdır. ı Receb 1006 (7 Şubat 1598)'da ı37.141 akçelik zeametini
56.515 akçe noksaruyla 81.626 akçe olarak berat ettirrniştir. ı 007'de zearnetinin
3000 akçesini Hüseyin Çavuş'a, 7.22ı akçesini de Hürrem isimli birisine
feragat ettiği görülmeı_aedir25.
·
Talikizade Mehmed Subhi'nin ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir.
Onun ölüm yılı olarak ı00826 ve 101327 tarihleri verilmektedir. Necib Asım,
Talikizade'nin ölümünün 1020'den önce olduğunu, muhtemelen Rıza'nın tezkiresinde sehven 1018 yerine 1008 yılını kaydetmiş olabileceğini belirtmektedir28.
C. Woodhead, Rıza tezkiresinde geçen bilgiye katılarak, onun 1008 (1599)'de
Avusturya.üzerine yapılan seferde ölmüş olabileceği kanaatindedir29.
Talikizade'nin en son berat tezkiresi aldığı tarih 1 Receb 1006 (7 Şubat
Bu tezkirenin üzerine daha sonraki tarihlerde heratını yenilerliğine dair
bir şerh düşülmeıniştir30. Kendi isteğiyle iki kişiye 1007'de zeametinden hisse
feragat etmiştir. Bu tarihten sonra zeametinin noksanını tamamlamak veya
başkalarına zeametinden hisse feragat 'e tmesi gibi hususlarda kayıtlara
1598)'dır.

23 BOA. TRD, nr. 177, s. 424-426. Bk. Ek III
24 BOA. TRD, nr. 177, s. 527-528. Bk. Ek IV.
25 BOA. TRD, nr. 210, s. 442-444. Bk. Ek V.
26 Rıza, Talikizade'nin 1008 seferinde şehid düşerek öldüğünü yazmaktadır (Bk.Tezkire-i
Rıza, İstanbul 1316, İstanbul, s. 89).
27 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 19813, s. 393.
28 Necib Asım, Aynı maktıle, s. 434. ·
29 C. Woodhead, Aynı maktıle, s. 67; Aynı yazar, Ta'likt-zlide's Şehname-i Hümiiyun, s. 8.
30 Tirnar ruznamçe defterlerinde bir kişinin tirnar veya zeametinde meydana gelen bir
. değişiklik, eski berat tezkiresinin üzerine şerh düşerek belirti !irdi.
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rastlanılmanuştır. Ölümü sebebiyle zeaınetinin 4.228 akçelik kısmını 1018'de

Feridun, 12 Receb 1025 (26 Temmuz -1616)'de de Mustafa isimli birileri almış
Bu kişilere onun zeaınetinin gelir kalemleri verilirken şehid olduğu yönünde
bir ifade bulunmamaktadır. Bu kayıtlar onun ölüm tarihini aydınlatmamakta,
sadece 1018 veya daha önceki bir tarihte olduğunu göstermektedir. F. Emecen
tarafından daha önce yapılmış bir araştırina~a zikredilen bir kayıt Talikizade'nin
ölüm tarihini biraz daha netleştirmektedir. Ölümü üzerine kırklı divan-ı hümayQn
katiplik gediği Evabir-i Zilkade 1014 (29 Mart-8 Nisan 1606)'te Fi Mustafa'ya
verilmişdir31. Bu kayıt ölüm tarihinin 1606 yılından sonra olamayacağını açıkca
göstermektedir. Hatta onun katiplik gediği ihtilaf sebebiyle bir kaç defa el
değiştirme32 gibi bir durumla karşılaşm~dı ise, Talikizade'nin öldüğü tarih
Zilkade 1014 veya bundan bir-iki ay önce olabilir. Çünkü bu tarihlerde artan
katip sayısı sebebiyle gedik bekleyenler, buralardaki boşalmalan dikkatle takip
etmekte ve arnnda mürncaat etmekteydiler.
tır.

EKLER
-1Nabiye-i Kiçiborlu der-liva-i Hamid.
Ze'amet

benam-ı

katib Mehmed
hod.

şehnamegtiy an-tahvili

El-mecmO' ? : 62.149·.
.

an-katiban-ı divan-ı

büroaylin ve

.

Hamid ve Teke sancaklarında 41.657 akçe ze'amete noksaruyla ber-vech-i
tekmil 59.858 akç~lik üzre mutasarrıf olup divan-ı hümayun kitabeti ile
şehnameguy olan müşarün-ileyh katib Mehmed zide mecdühunun Teke
sancağında olan 5.999 akçe kılıç tirnan dahi müyesser olmamağla hayli noksaru
31 Feridun Emecen, "Ali'nin 'Ayn'ı : XVTI. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Bürokrasisinde Kati b
Rumuzları ",

s. 139.

32 1012 (1604) yılında kırldı katipleri gösteren bir defterde ise gediğinin Halil Paşa'ya tabi

•

Ata'ya verildiği belirtilmektedir. Ancak burada Talikizade'nin öldüğünden bahis yoktur.
Yukarıda bahsettiğimiz 1014 (1606) yılındaki kayıtla ise onun gediğinin önceden başka
birisine verildiği hususunda açık bir ifade bulunmamaktadır (F. Emecen, AJI!l makale, s.
.
142).
Yayınladığımız zeamet tezkirelerinin gelir kalemleri alınmamış, sadece toplamları
verilmiştir.
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olmağın

mOma-ileyh katib Mehmed der-i devlete gelüp Kütahya sancağında
Şeyhlü nahiyesinde Bekirlü (?) nam karyeden 5.000. akçe Yaruk seferine
me'mOr olup varmayan Dede tahviiinden isna ve elf Zilka'desinin yirmi ikinci
gününden ve Aydın sancağında Kestel niliyesinde Kılıç nam karye ve gayriden
2.200 akçe hisse tirnar müteveffa Mehmed Çavuş tahviiinden selase ve elf
Muharreminin yirmi beşinci gününden ve yine Kütahya sancağında Gedüs
niliyesinde Gölcük nam karye ve gayriden 1.000 akçe hisse dahi müteveffa Ali
tahvllinden mezbOra Cemaziyelevvelinin yirmi dördüncü gününden kendüye
tevcth olunup serdar-ı sabık tarafından evamir-i şerife verildüğün bildirüp tecdid
olunmasın rica etmeğin ol-evfunir-i şerife mOcebince amel edüp zikr olunan
tirnar hisseleri tevfui.h-i merkumeden tevcth edesin deyü Anadolu beylerbeyisine
selase ve elf Ramazanının evasıtıyla bükm-i şerif veril üp ve yine liva-i mezbOrda
Lazkiye nahiyesinde .... nam karye ve gayriden 19.000 akçe tımara mutasarrıf
olan Honazlı Hüseyin Çavuş Baba ve Yanık seferine me' mOr iken varmayup
timarı mahlOl oldukda serdar-ı mOma-ileyh tarafından selase [ve] elf
Muharreminin on ikinci gününden kendüye tevcih olunup eline emr-i şerif
verilrneğin tecdid olunmasın rica etmeğin ol-emr-i şerif mOcebince tarih-i
mezbOrdan tevcth edesin deyü selase ve elf Şaharnnın evabirinde bükm-i şerıf
veril üp ve yine li va-i mezbOrda İbsili nahiyesinde İbsili nam karye ve gayriden
10.000 akçe timara her-vech-i iştirak mutasarrıf olan Ömer ve Abdi ve Üveys ve
Arslan Yanık seferine me'mOr iken gelmeyüp tirnarları mahlOl olmağın serdar-ı
müşarün-ileyh selase ve elf Muharreminin on ikinci gününde kendüne emr-i
şerif verildiğün bildirup tecdid olunmasın rica etmeğiiı ol~emr-i şerif mOcebince

tevcih edesin deyü mirimirfuı-ı mfima-ileyh~ selase ve elf Ramaı.fuıının evasıtıyla
müvemiıı bükm-i şerif verildikten sonra 1.200 akçe ziyadesiyle tezkiresi Bab-ı
sa'adetten ihrac olunmak ferman olunmağın cuznamçe-i hümayOna müraca'at
olundukda merkum Mehmed'in Bozdoğan nahiyesinde bulunup ve Dede'nin
tirnan müstakil kılıç bulunup ve Hüseyin Çavuş tirnannın hissesi 15.292 akçe
bulunup ve Ömer ile Abdi'nin tirnarları bulu~ayup ve Üveys ile Arslan'ın
tirnarlan 4.999 akçe bulunup lakin anların timarlarının 2.000 akçesi kılıç bulunup
arz olundukda elinden giden kılıca bedel verilmek huyurulup ve Hüseyin
Çavuş'un timarı dahi hakkı olmağın berat ola deyü huyurulup ve 800 akçe
ziyadesi dahi arz olundukda verilmek huyurulmağın ber-mOceb-i evamir-i şerife
zikr olunan 5.000 akçe kılıç tirnar veçh-i meşrOh üzre Dede bin Halil tahviiinden
ve mezkOr 1.000 akçe hisse·müteveffa Ali tahviiinden ve zikr olunan 15.292
akçe hisse tirnar veeh-i meşrOh üzre Hüseyin Çavuş tahviiinden ve İsa oğulları
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merkuman Üveys ile Arslan tJmarlarının 2.999 akçe hisse veeh-i meşrfih üzre
hisse-i mezbtlra veeh-i meşrfih üzre müteveffa Mehmed
tahviiinden zikr olunan tirnarlar müşarlin-ileyh kfttib Mehrned'in elinde alanıyla
birikdirilüp cümle ze'ameti 62.149 akçelik olup noksanı ve ferman olunan
ziyadeleri bedelinden kabil-i ifraz olmayan 92 akçe ziyadesiyle der-i devletden
tevcih olunup berat-ı alişan içtin tezkire ·ve~ldi. Fi 27 Rarnazanü'l-mübarek sene
selase ve elf.

Aydın sancağında

ÜSTTE: Mühürlenmişdir.
Emr-i şerifte kılıc ilhak edüp tecdld-i berat eylemişdir. Fi sene erba'a ve elf.
Derga.Iı-ı

mu'alla müteferrikalığı dahi ilhak eylemişdir. Fi sene el-merkum.

Ziyade 800 buyurulmuşdur.
(BOA, TRD, nr. 165, s. 2Ş1-282- Vesika 111-2)

-nNa.Iıiye-i

Ze'amet

benam-ı

şehnamegtly an-tahvli-i

Kiçiborlu der-liva-i Harnid.

katib Mehmed
hod.

an-katiban-ı divan-ı

hümayiln ve

Cem'ü'l-mecmil': 67.141
Ber-vech-i tekmll: 71.141

ve

Hamid ve Aydın
Kütahya sancaklarında 32.141 akçe ze'amete
mutasarrıf olup divan-ı hümayıin katibierinden olup şa.Iınamegıiy olan müşarun
ileyh katib Mehmed g,elüp bu def'a fethi rnüyesser olan Yanık kal'ası
muharebelerinde ve kitabet umıirunda külll hidrnetde bulunmağın serdar-ı ilimikdar Veziria'zam Sinan Paşa hazretleri tarafından selase ve elf Rebiülevvelinin evam tarihiyle 7.000 akçe .v e bir def'a sabıka Çemişgezek sancağı beyi
Hasan mühürlü defter göndertip Yanık kal'ası fethinde hidmetde bulunmuşdur
deyü bildirrneğin sene-l mezbOre Rebiülevvelinin evabiri tarihiyle müşarun-ileyh
tarafından 2.000 akçe terakkiler verilen iki kıt'a alıkam-ı şerifeyi md edüp hala
sene-i mezbilre Zilhiccesinin eva.Iıiri tarihiyle tecdid olunup ba'dehu mezktlr
geltip Kütahya sancağında Şeyhlü na.Iıiyesinde Kavak narn-ı diğer ~arabahşiler

*

Sehven "tarihler"

şeklinde yazılmışur.
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(Karayahşiler?)

nam karye ve gayriden 5.000 akçe ttmara mutasarnf olan
olup tirnar mahlfildür deyü noksaru-çün kendüye verilmek rica
etmeğin mahltll ise tevclh edesin deyü Anadolu beylerbeyisine sene selase ve elf
Saferinin yedinci gününden müşarun-ileyh tarafından verilen bükm-i şerıf irad
edüp hala tecdid olunmasın rica etmeğin ol tahvil emri mucebince timar-ı
mezbfuun tarih-i merkurodan tevcih edesin deyü mirimiran-ı müşarun-ileyhe
sene-i mezbure Zilka'desinin evabiri tarihiyle bükm-i şerif-i abar verildikden
sonra tezkiresi Bab-ı sa'adetden ibrac olunmak ferman olunup ve timar-ı mezbfir
tezkireli timardır kılıç illiak lazım gelür deyü arz olundukda bundan akdem
Sadna'zam serdar Sinan Paşa hazretlerinin ferman-ı şerifleriyle sefer-i
hümayunda vücuda gelen hidmeti mukabelesinde kılıç ilhak buyurulmağıla
mukaddema huyurulduğu üzre ilhak olunmak huyurulmağın zikr olunan 5.000
akçe kılıç tirnar irad eyledÜğü evamir-i şerife mucebince Satılmış tahviiinden
elinde olan ze'ametine ilhak olunup cümle ze'ameti 37.141 akçelik olup ve
müşarun-ileyh mukaddema lisan-ı Türklde nesr ile şehnamegfiyluk hidmetinde
olup ehl-i kalem ve satıib-i ma'rifet nazm [u] nesirde mahir, inşa ve imiada
alaanı nadir olup mukaddema merhUm Hüdavendigar tabe serahu zamanmda
verdüğü Şehname makbul-ı ulema olmağın hala lisan-ı Farisi'de şehnameguy
olan Lokman ref' olun up şebname yazılmak lazım olmağın mezbfir m üstakkıilen
şebnamegfiyluk hidmeti Jisan-ı Türkı"de kemal-i fesahat ve belagatıyla nazm edüp
muğlak eylememek üire dergab-ı ali müteferrikahğı ile müşarün-ileyhe verilmek
ricasına paye-i serir-i a'laya arz olundukda hatt-ı hümayQn-ı sa'adet-makrfin ile
müteferrikalığıyla şehnameci ola deyü huyurulduğuna sene erba'a ve elf
Satılnuş fevt

Muharreminin on

beşinci

gününden mQmzii suret-i ru'us verilmekle. hata

beratına ilhak olunmak [ferman] huyurulmağın derga.b-ı mu'alla müteferrikalığı
ile şebnameci olmak üzre terakkileri bedelinden 4.000 akçe noksaruyla her-vechi tekmil 71.141 akçelik üzre müşarun-ileyhe katib Mehmed['e] tevcih olunup
der-i devletten tecdld-i herat-ı alişan içün tezkire verildi."Fi (27) Muharremü'lharam sene erba'a ve elf.

ÜSTIE: Mühürlenmişdir. Nu'man.
Dört kıt'a bükm-i şerif verilmişdir.
Hisse ilhakıyla tecdid-i berat eyledi. Fi sene hamse ve elf.
(BOA, TRD, or. 177, s. 325-327- Vesika 2/1-2)
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-mNahiye-i Kiçiborlu der-liva-i Hamid.
Ze'amet benam-ı Mehmed an-katiban-ı divan-ı hümayl1n ve müteferrika-ı
dergab-ı ali ve şehnamegüy.
Cem'an: 70.514.
Ber-vech-i tekınil: 78.141.
Hamid ve Aydın ve Kütahya sancaklarında 62.141 akçe ze'amete 9.000
akçe noksaruyla ber-vech-i tekıni:l 71.141 akçelik üzre mutasarrıf olup bi'l~fi'l
dergab-ı ali müteferrikalığı ile divan-ı hümayun·katibierinden şehnameguy olan
müşartin-ileyh katib Mehmed der-i devlete gel üp mutasarrıf olduğu ze'ametinin
noksaru olup ve cülfis-ı hümayl1n terakkisine elinde 7.000 akçe terakkiye hükmü
olup müyesser olmaduğuil bildirup ve Aydın sancağında Bozdoğan nabiyesinde
Salih (?) nam karyeden mutasarrıf olduğu 2.200 akçe timarda müştereki olup
6.000 akçe timara mutasarrıf olan Receb fevt olmuşdur deyü kendüye verilmek
rica etmeğin noksaru var ise tevclh edesin deyü Anadolu beylerbeyisine sene
erba'a ve elf Rebiülabiresinin yirmi dokuzuncu günüyle müverrah bükm-i şerif
verildikden sonra bala tezkiresi Bab-ı sa'adetden ihrac.olunmak ferman olunup
ve Saruhan sancağında Gördüs nabiyesinde Avcılar nam karye ve gayriden
2.305 akçe hisse tirnar mutasarrıfı Mehmed tahviiinden sene erba'a ve elf
Zilhiccesinin on altıncı günü dergab-ı mu'alla çavuşlarından Mehmed Çavuş'a
verilüp hükmün berat etmeden abar tirnar almağla mahlOldür deyü noksanı-çün

tevclh edesin deyü Anadolu beylerbeyisine sene erba'a ve elf Rebiülahiresinin
evabiriyle bükm-i şerif verildikden sonra tezkiresi Bab-ı sa'adetden ihrac
olunmak ferman olunmağın ber-muceb-i emr-i ali zikr olunan 6.000 akçe tirnar
veeh-i meşrOh .[üzre] müteveffa Receb tahviiinden elinde olan 62.149 akçe
ze'ametiyle birikdirilip cümle ze'ameti 68.149 akçelik olup ferman olunan
noksaru bedelinden 7.627 akçe noksanıyla her-vech-i tekmil 78.141 akçelik üzre
müşarun-ileyh katib Mehmed'e tevcih olunup der-i devletten berat-ı a.Iişan içün
tezkire verildi. Fi 2 Cemaziyelevvel sene erba'a ve elf.
ÜS'ITE: Mühürlenmişdir.
Üç kıt'a abkam-ı şerıfe verilmişdir.
Ferman ile kılıç ilbakı ile tecdid-i berat etmişdir. Fi sene erba'a ve'elf. ·
(BOA, TRD, nr. 177, s. 424-426- Vesika 3/1-2)
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• IV-

Nahi.ye-i Kiçiborlu der-liva-i Hamid.
Ze'amet benam-ı katib Mehmed an-katiban-ı
müteferrika-i dergab-ı ali ve şehnamegıly an-tahvil-i hod.
El-mecmii': 61.168

divan-ı

hümayiin ve

·

Ber-vech-i tekmil: 78.141
Hamid ve Aydın ve Samhan ve Kütahya sancaklarında 70.014 akçe
ze'amete noksaruyla ber-vech-i tekmil 78.141 akçelik üzre mutasarrıf olup
divan-ı hümayıln kitabeti ile dergab-ı mu'alla müteferrikalarmdan olup bi'l-fi'l
şehnamegıly olan müşartiıı-ileyh katib Mehrned'in Kütahya sancağında olan
timanndan 15.292 akçe hissesi abar tasarrufunda olmağla ol-mik~ar noksaru
olup ve Kütahya sancağında Honaz nahi.yesinde 7.000 akçe tirnar müteveff& Ali
bin Şaban tahviiinden mahlilldür cleyü noksaru içün rica etmeğin mahlOJ ise ve
müstakil kılıç değil ise noksaru-çün tevcib edesin deyü Anadolu beylerbeyisine
sene erba'a ve elf Recebi'nin on yedinci günü tarihiyle bükm-i şerif verildikden
sonra tezkiresi Bab-ı sa'adetden ibrac olunmak ferman olunup. ve iki kılıç
birikrnek lazım geltir deyü arz olundukda emekdar olup şehname-i hüırıayfin
hidmetinde olmağın ilhak oluna deyü huyurulmağın ber-mOceb-i emr-i a[li] zikr
olunan 5.946 akçe tirnar veeh-i meşrfih üzre müteveffa Ali tahviiinden elinde
kalan ile birkdirilüb cümle ze'ameti 61.168 akçelik olup bedelinden 16.973
[akçe] noksaruyla ber-vech-i tekmi178.141 akçelik üzre ~lıç ilhakıyla müşarun
ileyh katib Mehmed'e tev.cih olunup der-i: devletten herat-ı alişan içün tezkire
verildi. Tahr1ren fi 18 şehr-i Şabani'l-mu'~ sene erba'~ ve elf.

ÜSITE: Mühürlenmişdir. Nu'man. ' '
Hillan-i şerif verilmişti~.
(BOA, TRD, nr. 177, s. 527-528- Vesika4)
-VNahi.ye-i Kiçiborlu der-liva-i Hamid.
Ze'amet benam-ı katib Mehmed an-katiban-ı divan-ı hümayQn.

El-mecmfi': 81.626.
Ber-vech-i tekmil: 137.141
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Aydın ve Saruhan ve Kütahya ve Menteşe ve Tekeve Karesi
128.879 akçe ze'arnete 8.362 akçe noksaruyla her-vecb-i tekmil
137.141 akçeye mutasarrıf olup divan-ı hümayun katibierinden şahnamehan
Ta'likizade müşfuiin-ileyh katib Mehmed zide mecdühu südde-i sa'adete geltip
elviye-i mezbfirda mutasarrıf olduğu ze'ametinin hayli noksanı olduğun ve
Kütahya sancağında Lazkiye naııiyesinde İbsili nam karye ve gayriden 10.300
akçe timar(a) mutasarrıf olan Abdi ve Ömer Yanık seferine me:mor iken
gelmemeğle timarı sene selase ve elf Muharreminin on ikinci gününden serdar
tarafından noksaru-çün tevcih olunup berat müyesser olmadan tahvil bükmi
zayi ' olduğun bildirüp kaydından verilmek babında inayet rica etmeğin mfimaileyhin ol-mikdar noksaru var ise ve mezkOrlar sefer-i mezbOra me'mOr iken
varmamağla tirnarları tarih-i mezbftrdan serdar tarafından müşarün -ileyhin
noksaru-çün tevcib olunup tahvil emri zayi' olmağla berat müyesser olmamış ise
kılıç ilbakı ıazım gelmez ise mezbftrların timarın tarih-i mezbOrdan tevcih edüp
tezkiresin veresin deyü vezaretle Anadolu beylerbeyisi olan Mebmed Paşa
bazretlerine sene sitte ve elf Saferinin evabiri taribiyle müverrab bükm-i şerif
veriltip ve ba'dehu südde-i sa'adete gelüp Kütahya sancağında Kaşyenice
nahiyesinde Baladan nam karyeden 3.428 akçelik tirnan olan Mehmed fevt olup
timarı mablOI ise ve kılıç ilhakı ıazım gelmez ise noksaru-çün tevcih edüp
tezkiresin veresin deyü vezaretle Anadolu beylerbeyisi olan Mebmed Paşa
bazretlerine senebamseve elf Şahanının on dokuzuncu günü tarihiyle müverrah
bükm-i şerif-i abar verildikden sonra tezkiresi Bab-ı sa'adetden ibrac olunmak
ferman olunmağın ber-mOceb-i emr-i ali zikr olunan timarın 548 akçelik
hissesi* Yanık seferine gelmeyen Ömer ve 548 akçe hisse dahi sefer-i mezbilra
me'mur iken gelmeyen Abdi ve 4.428 akçe hisse tirnar dahi müteveffa Mehmed
tahvillerinden birikdirilüp 5.524 akçelik olup müşarun-ileyhin ze'arnetinin
ba'zıları müstahakkına hükm olunmağla elinden gidüp hala elinde ~an 81.626
akçe ze'amete zamm olunup 56.515 akçe noksaruyla her-vecb-i tekmil 137.141
akçelik üzre müşarün-ileyh Mehmed Efendi'ye tevcib olunup der-i devletten berat-ı alişan içün tezkire verildi. Tahtiren fi gurre-i Recebi'l-mürecceb sene 1006.

Hamid ve

sancaklarında

ÜSTTE : İki kıt'a bükm-i şerif verilmişdir.

YANDA: işbu 3.555 akçelik tirnannın [Karesi'de] 3.000 akçeliğin Hüseyin
Çavuş'a feragat

•

eyledi. Fi sene seb'a ve elf.

Sehven fazladan •ömer" yazılmıştır.
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işbu 1.721 akçelik timannı [Kütahya'da] Hürrem'e feragat eyledi. F1 sene

seb'a ve elf.
Fevt

olmağın işbu

verilrnişdir.

Fevt

kalemden 4.428 akçe [Kütahya'da] Feridun

...

Sene 1018. Şeyhi.

olmağın

hissesi [35.659 akçe Hamid'de] müteferrika Hasan'a

verilrnişdir.

Yirmi bin akçe kılıcı mahlfildür deyü · k~tib Mustafa'ya
sene 1025. Mahmud.
·
·

verilmişdir.

12 B

Hissesi ·verilmişken cümlesine mutasarrıf olup** cümle dahi mahlOl
olmağın verilrnişdir.

(BOA, TRD, or. 210, s. 442-444- Vesika 5/1-2)

**

Sehven iki def'a "olup• yazılmıştır.
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