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Abstract  ere s a dearth of documentat on regard ng adm n strat ve pract ces of 
Ottoman pr nces n prov nces where they were sent as governors unt l the end of 
the s xteenth century so that they could ga n pract cal exper ence. Prev ously, I had 
located n Pr me M n stry’s Arch ves n Istanbul certa n reg sters (defter) produced 
n pr ncely courts and made some remarks about the r format and character st cs. 

Belong ng to a pr ncely court as well, the reg ster under scrut ny here cons sts of 
pet t ons regard ng appo ntments, promot ons and other nanc al deal ngs as well 
as answers to those pet t ons. It covers Pr nce Sel m’s (future Sel m II) rst years as 
governor of Man sa (1544-1546). After the manner they were presented to the sul-
tan (kaz yye), I named such reg sters as kazayâ defter . Issues ncluded n th s reg ster 
demonstrate us problems that an Ottoman pr nce had to deal w th dur ng h s gover-
norsh p and g ve us an dea about how pr ncely bureaucracy funct oned.

Keywords: Kazayâ reg ster, Pr nce Sel m, Pr ncely court, Prov nc al bureaucracy, 
Man sa Court

Osmanl  tarih ara t rmalar nda eksikli i hissedilen çal ma alanlar ndan 
birini ta ra bürokrasisi te kil etmektedir. Ta ra te kilat n n ana yap s n  anlamakta, 
hinterland ndaki meseleleri kavramakta ve onun merkezle irtibat n  belirlemekte 
ciddi bir bilgi aç  olmas n n en büyük sebeplerinden birini ta radaki idari 
bürokrasinin üretti i evrak n mevcut bulunmay  olu turur.  Nispeten düzenli 
bir külliyat halinde zaman m za ula an mahkeme sicilleri d nda ta radaki 
yöneticilerin yani sancakbeyi ve beylerbeyi divanlar nda al nan kararlarla alakal  
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mutlaka mevcut olmas  gereken evrak veya defterlerin âk beti hususu zihinleri 
me gul eden önemli bir mesele olarak kar m zda durmaktad r. Baz  pa alar n özel 
mektuplar yla resmî yaz malar na, XIX. yüzy la ait bir k s m evraka dair birtak m 
bilgiler mevcut olmakla birlikte, özellikle klasik ça a, yani XV. ve XVI. asra ait 
ta ra belgelerine hemen hemen hiç rastlanmam  olmas , bunlar n tahrib edilmi  
olabilece i, idarecilerin ahsi evrak eklinde telakki edip yanlar nda götürmü  bu-
lunabilecekleri gibi naif ve temelsiz cevaplarla kar lanmaktan öte daha makul ve 
kabul edilebilir bir çözümü hak etmektedir. Bu tür ta ra belgelerinin eksikli inin 
imparatorluk ta ras na merkezde üretilmi  evrak ve defter serileriyle tek tarafl  
bir bak a yol açm  olmas , hiç üphe yok ki durumu fark edenler için konunun 
önemini daha da art rmaktad r. 

u halde e er mevcutsa ve bugüne ula m sa bu tür belgeler acaba nerede 
bulunabilir? Bu sualin cevab  için akla öncelikle er’iyye Sicilleri gelir. Ger-
çekten de bu defterler ta raya gönderilmi  talimat, ferman v.b. kay tlar  ihtiva 
etmektedirler. Fakat muhtemelen ayn  zamanda beylerbeyi divan nda kad n n da 
kat lm  oldu u meselelerle alakal  baz  kay tlar n er’iyye sicil defterlerinde yer 
almas  mümkündür. Bu kay tlar söz konusu defterlerin tutulu  mant  itibar yla 
dikkatlerden kaçm  olmal d r. Mesela stanbul sicillerinde yine örneklerine pek 
rastlanmayan veziriazam n ikindi divan na dair kay tlar n mevcut oldu u anla l-
m t r . Benzeri durumun ta radaki eyaletler için de geçerli olmamas  için bir sebep 
yoktur. Bunun d nda ta ra evrak n n aranmas  gereken bir di er yer, Ba bakanl k 
Osmanl  Ar ivi’dir . Bir k s m müteferrik evrak n burada ç kmas n n sebebi, daha 
ziyade muamele ve bürokratik i lemler dolay s ylad r;  ta radan merkeze yollanan 

 Burada kasted len, defter türünün mevcud bulunmamas  keyfiyetidir. Yoksa mesela 
baz  Budin beylerbeyilerinin Habsburglar’a veya onlara ba l  beylere gönderdikleri, 
ço u Budape te ve Viyana ar ivlerinde bulunan mektublardan haberdar z (A Budai 
Basák Magyar Nyelvü Levelezése 3- , ed. S. Takáts- F. Eckhart-Gy.Szekfü, Buda-
pest ; The Hungarian Letters of Ali Pasha of Buda 4- , ed. G. Bayerle, Buda-
pest ). Keza Dubrovnik ar ivlerinde de baz  sancakbeyi ve Bosna beylerbeylilerinin 
pek çok özel veya resmi mektubu mevcuttur (F. M. Emecen- . Bostan, “Dubrovn k 
Ar v ’ndek  Osmanl  Belgeler  le lg l  Rapor”,  Belleten, LXII/ , , s. - ). 
Ancak bunlar diplomatik yaz malar tarz nda olup bürokratik bir iç çal may  yans t-
maz.

 stanbul Bab Mahkemes  S c ller , nr. ’tek  örnekler. 
 Eyalet divanlar nda ruzname, muhasebe defterleri gibi çe itli defterlerin tutuldu u 

bilinmektedir, fakat bunlara ait çok az örnek mevcuttur: M. p irli, “Beylerbeyi”, D A, 
VI, s. ; keza sancakbeyi divan ndaki muamelat ile merkezdeki evrak aras ndaki ba lar 
için bk. Z. Mete, “Osmanl  Ta ras nda Bürokratik Muamelat: Sancakbeyi Belge ve 
Defterleri”, Osmanl  Ara t rmalar , XIX ( ), s. - . 



FER DUN M. EMECEN

defterler, bu kategoriye dahil edilebilir. Fakat mahalli ölçekli kay tlar n, herhangi 
bir muamele için de il de do rudan ta radan merkeze “ar ivlenmek üzere” intikal 
etmi  bulundu u da dü ünülebilir. Bu sonuncu fikri do rulayan en güzel örnek 
bundan uzunca bir zaman önce taraf mdan ilk defa tespit edilip adland r lm  
bulunan XVI. yüzy la ait bir seri defterin varl yla tebellür eder. Bundan dolay  
Ba bakanl k Osmanl  Ar ivi’ndeki belge ve defterlerin tamam yla merkezdeki 
bürokratik faaliyetleri yans tt n  dü ünmek yan lt c  olacakt r. Dikkatli gözlerle 
yap lan incelemelerin daha farkl  ta ra belgelerinin tesbitini sa layaca na üphe 
yoktur.  

Ta ra evrak n  yans tan defterlere örnek olarak XVI. yüzy l n sonlar na kadar 
de i ik sancaklarda görev yapan ehzadelerin divan nda ve saraylar nda tutulmu  
bulunanlar na dair taraf mdan “ ehzade Divan Defterleri” ad yla hem tan mlay c  
hem de muhtevalar n  tan t c  yaz lar kaleme al nm t . Bu yaz lardaki tesbitler 
tekrar edilmeksizin burada k saca bu defterlerin türleri hakk nda bilgi verildikten 
sonra, esas olarak bunlar içerisinde çok farkl  bir yere sahip olan ve benzerine 
hemen hemen hiç rastlanmayan bir defteri mercek alt na al p bunun idari yönelim, 
tatbikat ve gündelik hayat aç s ndan hakk nda hiçbir ey bilinmeyen  “ ehzade 
Saray ” kavram  üzerindeki belirsizlik örtüsünü nas l aralad , hangi hususlara 
aç kl k getirdi i üzerinde durulacakt r. Bunun sadece merkezdeki saray n küçük 
bir modeli olan ehzade saray  temelli “ö retici bilgiler” ortaya koymak aç s ndan 
de il, ayn  zamanda ehzadenin idari yetki alan  dahilinde sarayla bütünle en çevre 
faktörleri, ta ra kaynakl  etkiler, nepotizmin mahiyeti vb. gibi birtak m problemler 
bak m ndan da ta ra idaresiyle merkez aras ndaki ba a farkl  bir pencere açaca  
dü ünülebilir.

Konuya girmeden önce k saca ehzade divan na ait defterler hakk nda baz  
bilgiler vermek elzem görünür: Tespit edilebildi i kadar yla ta radan merkeze in-
tikal etmi  olan ehzade divan na ait defterlerin en eskisi, Fatih Sultan Mehmed’in 
o lu ehzade Bayezid (II)’in Amasya’da bulundu u s rada  Cemaziyelah r-  
evval  (  Kas m -  ubat )  tutulmu  kay t defteridir. Bu defterde 

sadece gündelik olarak divana kaç tane ikâyet mektubu (vak flarla ilgili olanlar 
dahil) geldi i, kaç berat, muafiyetname, yol mektubu, efkatnâme yaz ld , ne gibi 
görevler tevcih edildi i belirtilmekte, fakat bunlar n muhtevalar  verilmemektedir . 

 Bunlar için bk. F. M. Emecen, “Ta ra Bürokrasisinin Kaynaklar : ehzâde Divan Def-
terleri”, Tarih Boyunca Türk Tarihinin Kaynaklar  Semineri, Bildiriler, stanbul , s. 

- ; keza a.mlf, Osmanl  Klasik Ça nda Hanedan Devlet ve Toplum, stanbul , 
s. - .

 Topkap  Saray  Müzesi Ar ivi, nr. D. .
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Bu defterin tertip tarz  burada ele al nacak olan kazaya defteriyle nisbî ölçüde 
benzerlik arzeder. Söz konusu defter parças  diplomatik aç dan muayyenlik ka-
zanmam  bir bürokratik tarz  yans tan bir “prototip” hususiyeti arzeder. Defter 
günlük olarak tutulmu , gün ba l klar n n alt nda yukar da bahsedildi i üzere 
ilgili k sa kay tlara yer verilmi tir. Mesela Receb ay yla ilgili kay t k sm n n ilk iki 
günü u ekildedir:

“[s. ]  Gurre-  mâh-  Recebü’l-mücerreb l -sene t s‘a ve seb‘ n ve semân-m e, rûz-  
cum‘a, be-makam-  Amasya

Mektûb-  ikâyetciyân: 

efkatnâme: 

Rûz-  enbih  

Mektûb-  ikâyetciyân: 

Mu‘âfiyetnâme: 

Mektûb-  ikâyetciyân : ”

Rahatl kla anla laca  üzere burada ehzadenin divan nda bürokratik 
gerekçelerle ve pratik gayelerle haz rlanm  bir küçük envanter söz konusudur, 
bu aç lardan da ekte yay mlad m z “kazayâ defteri” ile önemli ölçüde farkl l k 
arzeder. Belki de bu prototip defterin daha sonralar  zamanla geli tirilmi  halini 
bu yaz ya konu olan kazayâ defteri temsil etmektedir. 

Bunun d nda bir ba ka tür defter, ehzadelerin sanca a ç k lar  s ras nda 
tutulan ve maiyetlerindeki personeli, onlara verilen in’am ve caizeleri ihtiva etmek-
tedir . Ancak bunlar ta rada üretilmi  bir vas f ta mamaktad r. Ar iv çal malar  
s ras nda taraf mdan tesbit edilen ve gerçek anlamda ta rada tutulmu , ehzade 
divan na, saray na ait olup merkezdeki bürokratik muamelatla ilgisi olmayan 
türler ise üç ana kategoride tasnif edilebilir: 

Bunlardan ilki, do rudan ehzade divan nda al nan kararlar n yer ald  
merkezdeki ahkâm defterlerine benzeyen türdür. Bunlar klasik (geni  ekilli)  
Mühimme defterleri formunda de il daha çok (dar ve uzun ekilli) maliye ahkâm 
defterleri tarz ndad r, fakat muhteva itibar yla divandan ç kan her türlü mali, 
siyasi, sosyal muhteval  konular  içine al r, ikâyetlere ve yap lan çe itli ba vu-
rulara kar l k divanda ç kan kararlar  muhtevidir. kinci tür olanlar maa larla 

 . H. Uzunçar l , “Sanca a Ç kar lan Osmanl  ehzadeleri”, Belleten, XXXIX/  
( ), s. - ; Ç. Uluçay, “Kanuni Sultan Süleyman ve Ailesi ile lgili Baz  Notlar 
ve Vesikalar” , Kanuni Arma an , Ankara , s. -
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ilgili hizmetli listelerini muhtevi mevâcib kay tlar n  mündemiçdir. Üçüncüsü 
ise harcama kalemleriyle ilgili mutfak masraflar n n muhasebesinin tutuldu u 
defterlerdir . Burada incelenecek kazayâ defteri ise bu üç kategorinin tamamen 
d nda, benzerine pek tesadüf edilmeyen çok farkl  bir karakterde tutulmu  olup 
muhteva yönünden de di erleriyle alakas z bir türü yans t r.

Ba bakanl k Osmanl  Ar ivi, D.B M, nr. ’te mukayyet bu defter ehzade 
Selim’in Konya’dan Manisa’ya geli i ile birlikte Manisa Saray ’nda tutulmaya 
ba lanm t r. Ba lang ç tarihi  Safer ay d r (Nisan ). Ancak as l gündelik 
kay tlar ileride bahsedilece i gibi  Cemaziyelah r /  A ustos  ba l  
alt nda yer almaktad r. Bu ba l k öncelikle divana mahalli olarak yap lan ba vuru-
lar  hat ra getiriyorsa da asl nda burada daha çok saray çevresindeki hizmetlilerin 
ve do rudan ehzadeyi ilgilendiren i lerle ilgili konular n esas  te kil etti i görülür. 
Yani defter tamamen ehzade saray n n iç i leri ve idaresine, personeline ait özel bir 
nitelik ta r. Bu haliyle de bir ölçüde merkezdeki do rudan padi ah  ilgilendiren 
iç hazine kay tlar n  veya belirli bir tarihe kadar farkl  ekilde tutulan küçük ruz-
namçe, in’am vb. defterleri and r r , fakat tevcih ve ulufe tayini ve terakkilerinin 
bulunmas  dolay s yla yine onlardan esasl  ekilde farkl l k gösterir. Bir ölçüde 
merkezdeki “ruus defterleri” tarz nda düzenlenmi tir denilebilir. Hatta onlar n 
ilk örneklerinden biri olarak da kabul edilebilir. Zira merkezde mevcut ruus 
defteri tarz n n ortaya ç k , bu defterin tarihiyle hayli yak nl k gösterir . Asl nda 
merkezle do rudan herhangi bir ili kisi olmayan ehzade kap s n  alakadar eden 
bir özelli e sahiptir; burada merkezle irtibatl  olan timar teklifleri ve tevcihleri; 
keza ehzade divan ndan ç kan mahalli/bölgesel konulara, merkezle irtibata ait 
hükümler yer almaz. K saca defter çok de i ik bir tarzda tutulmu tur, ehzadeye 
adeta veziriazam  mahiyetinde olan lalas  taraf ndan çe itli konularla ilgili sunulan 
küçük arzlar, “kaz yye” eklinde ke ideli ba l k alt nda belirtilmi ; bunun üstünde 
de bizzat ehzadenin karar  “buyruldusu” farkl  bir kaligrafiyle kaydedilmi tir. Bu 

 Bunlar için bk. F. M. Emecen, “ ehzade Divan Defterleri”, s.  vd. Bu defterler 
üzerinde meslekta lar m Z. Mete ve A. Bilgin ile beraber bir yay n projesi ba latm  ve 
tesbit etti imiz bu tip defterlerin tamam n  yay na haz rlam  bulunmaktay z. Mutfak 
kay tlar  ile ilgili defter ise daha önce taraf mdan yay mlanm t : “ ehzadenin Mutfa-

: III. Mehmed’in ehzadelik Döneminde Manisa Saray na Ait Bir Mutfak Masraf 
Defteri”, Tarihin çinde Manisa, Manisa , s. - .

 Mesela merkezdeki inam defteri (hazine ruznamçe kay tlar ) ve iç hazine defterine  
(TSMA, nr. D. ) benzer kay tlar da vard r. 

 Merkezdek  d van defterler n n tar h  gel m  ç n bk. F. M. Emecen, “Osmanl  D -
van n n Ana Defter Ser ler : Ahkâm-  Mîrî, Ahkâm-  Kuyûd-  Müh mme ve Ahkâm-  

kâyet”, Türk ye Ara t rmalar  L teratür Derg s , III/ , stanbul , s. - .
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defterin divanda katibler taraf ndan yaz lm  oldu una dair karineler de bulunur. 
Muhtemelen söz konusu defter, küçük tezkirelerin ve bunlar n üzerinde yer alan 
buyruldular n sonradan bir araya getirilmi  ve defter formuna sokulmu  toplu 
sureti olmal d r. Meselelerin ve ehzadenin oluruna sunulan konular n hemen 
ço unun “kaz yye” ba l yla verilmekte olmas  ayr ca dikkat çeker. Birkaç 
yerde kaz yye yerine ke ide ba l k, “tafsîl” tarz ndad r. Bu sebeple muhteva ve 
ekil aç s ndan defter, arz tezkireleri defteri de il “kaz yye/kazayâ defteri” ad yla 

tan mlanmay  daha çok hak eder.  

Öte yandan defterdeki “kaz yye, mevâcib, in’am” veya ilgili görev gruplar n  
ifade eden “cemaat” gibi ke ideli ba l klar n üzerinde baz  i aretlere de yer verilmi  
oldu u dikkati çeker. Bu tür ibareler bürokratik muamele aç s ndan ilgili kayd n 
özelli ini yans tmaktad r. Daha çok da kayd  tutan kâtibin bürokratik i lemini 
alakadar eden i aretler niteli ini ta r. Bunlar stilize ekilde ke ide ba l k üzerine 
yatay olarak dü ülmü  “ta’yîn”, “nakluhu”, “baki” ve “sahh” kay tlar d r. Tayin 
kay tlar n n ço u maa  art r m , terakki gibi kararlar n üzerinde yer al r. “Nakluhu” 
tabiri ise genellikle bir görevden bir ba ka göreve geçi  ile alakal  olmal d r. Ayr ca 
birkaç kay tta rastlanan [ki] eklindeki k saltma, “baki” kelimesine aittir ve muh-
temelen görevde mukarrer tutulanlar için dü ülen notu göstermektedir. Ancak 
tayin ve nakluhu ifadelerinin her zaman yukar da belirtilen kategorik durumlar  
belirtmedi i, bazen memuriyet de i iklikleri ve terakkiler için kar k ekilde 
birbirinin yerine kullan labildi i de tesbit edilebilmektedir. Daha çok hazineyi 
ilgilendiren defterdeki bu tür bürokratik muamelat n, kâtibin daha sonra bunlar  
i leme koyma ameliyesini kolayla t rma ve kay tlar  birbirinden kolayca ay rt etme 
prati inden kaynakland  dü ünülebilir.     

Defteri haz rlayan kalemiye erbab na gelince öncelikle “pa a” unvan yla da an -
lan lalan n ve defterdar n sundu u tezkirelerin metne esas te kil etti i, hatta zaman 
zaman tezkire kay tlar n n üzerine bunlar n notlar n n bulundu u görülmektedir. 
Defterdar n daha çok mali konular ve al m sat m meseleleriyle ilgili olarak devreye 
girdi ine üphe yoktur. Defterdeki bürokratik i lemleri yapanlarla ilgili olarak divan 
ruznamecisi olan kâtibin ( brahim Bey) memleketi olan Edirne’ye gitmek için izin 
istedi i bir arzda, ruznamecinin yerine bu hizmeti “Pa a hazretleri cânibinden 
ruznâme yazan Fazlullah” ve “bendenüz cânibinden ruznâme yazan smail”in yü-
rütece i belirtildi ine göre, burada ehzadenin oluruna sunulan arzlar  kendisini 

“bendeniz” diye tan tan defterdar n haz rlad  rahatl kla anla l r (s. ) . Ni anc n n  

 Burada metin içinde verdi imiz sayfa numaralar  ekte yay mlad m z defterin orijinal 
sayfalar na i aret etmektedir.
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ad n n Mehmed Bey oldu u ilerideki bir bayram dolay s yla verilen in’am kay tlar n-
dan ortaya ç kar. Bu kay tlardan ehzadenin saray ndaki üst düzey divan ve hazine 
katiblerinin adlar  s ralanm t r. Buna göre ni anc  Mehmed Bey’den sonra kap c lar 
kethudas  Mehmed Bey, divan katibleri Mahmud, Mehmed, smail beyler, divitdar 
ve hükkâm kâtibi olarak Hüsrev Bey, ruznâmeci brahim Çelebi, mukataac  Kurd 
Çelebi, tezkireci Süleyman Çelebi, muhasebeci Hüseyin Çelebi, Pa a kâtibi Fazlullah, 
defterdar kâtibi smail, mukataac  yard mc s  Ali, vezzân Muslihiddin ve çad r meh-
terleri ba  Hamza’n n adlar  s ralanm t r. Bunlar içinde muhasebeci kadrosunun 
yeni ihdas edildi ine dair kay t ilginçtir. Burada muhasebecili in ruznameci brahim 
Çelebi’nin uhdesinde oldu u ama i  yo unlu u yüzünden ayr  bir muhasebeci 
kadrosunun olu turularak bunun sipahi o lanlar  kâtibi Hüseyin Çelebi’ye verildi i 
belirtilmi tir (s. ). Ayr ca defterde baz  ruus defterlerinde rastland  gibi divana 
arz tezkireleri sunduklar  ba l k alt nda belirtilenler “Pa a” unvan yla kaydedilen lala 
ve defterdard r (bk. s.  ve ). Sunulan arzlar n ve tezkirelerin ço unda buyruldu 
kay tlar  mevcut olmakla birlikte baz lar nda herhangi bir kay t dü ülmemi tir.

Defterin ekli ve niteli i hususundaki bu bilgilerden sonra tarihî zemine dö-
necek olursak, defterin Manisa’da tutulmaya ba lanma tarihi, ehzade Mehmed’in 
vefat  üzerine a abeyisinin yerine Manisa’ya nakledilen ehzade Selim’in Bursa 
yoluyla idarecilik yapaca  bu ehre geldi i  Cemaziyelevvel /  A ustos 

’den yakla k bir ay sonras na rastlar. Fakat defterde  Safer ay  ile ilgili 
tezkirelerin de erlendirildi ine ve bunlar n da yol ile ilgili meseleler oldu una 
bak l rsa, Konya’dan babas  ve annesiyle bulu tu u ve bir süre kald  Bursa ile ora-
dan Manisa’ya geli i s ras ndaki kay tlar n da mevcut oldu u görülebilir . Defter 
eksik oldu u için bu döneme ait parça kopmu  olmal d r. Ba l ks z olarak “tafsil 
oldur ki” diye ba layan defterin ilk kayd nda, Konya’dan Manisa’ya kadar hizmet 
eden  saraç ve bunlar n yard mc lar  ile nalbantlar n görev yükseltmeleri ile ilgili 
arzlar na yer verilmi tir. lerleyen sayfalarda da Konya-Bursa-Manisa yolculu u ile 
ilgili gerek binek hayvanlar  ve bunlar  idare eden seyisler, gerekse çad r ve nakil 
arabalar  ile alakal  bir k sm  görev yükseltme, bir k sm  ulufe art rma veya yeni 
arabac , seyis istihdam etme gibi konulara s kl kla rastlanmaktad r.  Safer ay n  
takip eden üç ay için herhangi bir kayda rastlanmam  olmas , defterdeki eksiklik 
sebebiyle olabilir. Defterde aylara göre ana ba l k at lmaks z n kay tlar birbiri pe i 
s ra verilirken “buyruldu” ibareleri yan na günün tarihi belirtilmi tir. Ba lang ç 

 Selim Bursa’da bir süre babas  ve annesiyle birlikte kald  ve vakit geçirdi; Vusulî, onun 
babas yla s k s k gezintiye ç kt n , avlara kat ld n  yazar (Selimnâme, n r. N. Öz-
türk, Türk Dünyas  Ara t rmalar , sy. , , s. ). Bu hasret giderme, muhtemelen 
Mehmed’in vefat n n verdi i üzüntüyü ailece payla maktan kaynaklansa gerektir. 
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tarihli olarak yaln zca iki ba l k mevcuttur. Bunlardan ilki “Defter-i tezkire-i arz 
ki der-mahrûse-i Manisa, vâki ud el-vâki fî 2 Cemaziyelah r sene ” (bk. s. ) ve 
bir sene sonras na ait ikincisi “Defter-i tezkire-i arz el-vâki fî gurre-i Ca sene 2” 
(s. ) eklindedir.  Böylece defterin Manisa Saray ’nda  Cemaziyelah r /  
A ustos  tarihinden itibaren nispeten düzenli olarak tutulmaya ba land  ve 

 y l  Muharremine (Mart ), yani Hürrem Sultan’ n Manisa’ya ziyaret için 
yola ç kt  ama Manisa’ya henüz ula mad  tarihe kadar geldi i ortaya ç kar . So-
nuncu kay tlarda “sultan hazretleri” diye an lan Hürrem Sultan’ n Manisa’ya do ru 
gelmekte oldu u, onu kar lamak üzere giden gruptaki mutfak hizmetlileriyle 
mehterlerden baz lar na at kifayet etmedi i ve kiralanmas  gerekti i belirtilmi tir 
(s. ).  Defterin bundan sonraki k s mlar  hakk nda imdilik  herhangi bir kayda 
rastlanmam t r. Bundan dolay  elimizdeki defter A ustos -Mart  tarih-
leri aras ndaki, bir sene alt  ayl k kay tlar  muhtevidir.  

Defterin tutulmas nda as l pay sahibi olan ve tezkireleri al p ehzadeye ileten, 
bazen do rudan tekliflerde bulunan ah s lalad r. Defterdeki baz  kay tlarda kendisi 

“Pa a” unvan yla an l rsa da ad  herhangi bir yerde geçmez. Fakat bu dönemde eh-
zadenin lalas n n Konya’ya giderken onun yan na verilen Cafer Bey oldu u tesbit 
edilmektedir . Lala Cafer Bey’in yeniçeri a al ndan ç kan, daha sonra am-
Halep taraflar nda beylerbeyilikte bulunan Lala Cafer Pa a oldu u tahmin edilir. 
Kendisi muhtemelen ’de Lala Hüseyin Bey’in lala olu una kadar bu görevde 
kalm t r.  ehzade Selim ile birlikte Manisa’ya gelenlerin say lar  hakk nda bilgi 
yoktur; ancak ba ka örneklerden hareketler onun Konya’daki adamlar n n ço unu 
Manisa’ya getirdi i anla lmaktad r. Ta ma i iyle ilgili defterde yer alan kay tlar, 
e yalar n ve haremin  arabayla ta nd n , nakil i inde Anadolu beylerbeyi b-
rahim Pa a’n n hizmetkârlar n n önemli ölçüde yard mda bulunduklar n  gösterir. 
Nitekim ’si deveci, ’ü de bunlar n yard mc s  oldu u anla lan  ki iye 
ehzade kap s ndan çe itli inamlar ve hediyeler verilmi tir. Konya’dan getirilen 

at say s n n  olmas  ve bunlar n  seyisle idare edilmekte bulunmas  dikkat 
çekicidir. Ayr ca  kat r da ta ma i inde kullan lm t r. Özellikle yolculuk için 
Karaman bölgesinden  ba  devenin sat n al nd ; Manisa Saray ’ndaki ah rda 
ise toplam deve say s n n  katara, yani ’e yak n devenin mevcut oldu u; 

 Ancak defterde  Cemaziyelah r ndan itibaren her ay için kay tlar bulunurken,  
y l na ait Cemaziyelah r ay  ile alakal  herhangi bir kayda rastlanmamaktad r. Burada 
bir kopma söz konusu olabilir: bk. Orijinal metin, s. - .

 F. Emecen- . ahin, “Osmanl  Ta ra Te kilat n n Kaynaklar ndan -  ( - ) 
Tarihli Sancak Tevcih Defteri”, Belgeler, XIX/  ( ), s.  
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bunlardan sakat ve hastal kl  olanlar n ise sat lmas na karar verildi i kaydedilmi tir 
(s. , - ). 

ehzade Selim’in A ustos ay nda Manisa’n n çok s cak oldu u bir mevsimde 
ehre gelmesi ve yaylaklar n da haz r olmamas ndan dolay  sahil kesimine inerek 

orada kald na dair Vusulî’nin verdi i bilgiyi do rulayan bir kay t defterde yer 
al r. Burada Tarhaniyat (Menemen) taraflar ndaki bir saraydan söz edilmektedir 
ki bu saray n, Bizans döneminden kalma oldu u tahmin edilebilir . Ayr ca saray 
için kar talebinde bulunulmas  da s caklar n etkisinden dolay d r ( s. ). Onu takip 
eden k  mevsiminin çok sert geçmesi, ehzade Selim’i rahats z etmi  olmal d r . 
Manisa’ya geldi inde de ehzade Mehmed’in lalas  Halil Pa a’n n onu kar lad  
ve buna kar l k kendisine bir seraser hil’at verildi i, yine Sak z’dan ehzadeyi 
tebrik için bir elçinin Manisa’ya ula t , ona da hediye takdim edildi i dikkati 
çeker (s. ). 

ehzade Selim’in saray  ile ilgili olarak defterdeki kay tlar birkaç kategoride 
de erlendirilebilir. lk olarak ehzadenin ailesi ve haremine dair hizmetkâr tahsisi, 
günlük ulufelerin art r lmas  gibi çe itli vesilelerle yer alan kay tlar, baz  yeni bilgi-
lere ula may  sa lar. Öncelikle Vusulî’nin belirtti i gibi Selim, Konya’dan Manisa’ya 
geldi inde iki k z  henüz yeni do mu tu. lk çocu u smihan Sultan, ikincisi ise 
Gevherhan Sultan idi. Defterdeki Haremi ile ilgili ilk kay tlarda iki çocu unun va-
lidesine yap lan tahsise rastlan r (s. ). Daha sonra  Receb /  Ekim ’de 
muhtemelen üçüncü k z  ah Sultan’ n do umu ile defterde “ ehzade vâlidesi” 
olarak belirtilen kad nlar n n say s  üç olarak verildi i gibi, günlük yevmiyelere 

 Tarhaniyat, Bizans döneminde aristokrat bir ailenin (Tarchaneiotai) bulundu u yerdir. 
Burada herhangi bir saraydan bahsedilmemekle birlikte, onlara ait olup daha sonra da 
Saruhano ullar  taraf ndan kullan lm  bir yazl k ikametgah n mevcud oldu u dü ü-
nülebilir (Tarhaniyat hakk nda bk. . Beldiceanu Steinherr-T.Ganchou, “Tarhaniyat/
Menemen, de Byzance a l’Empire ottoman”, Turcica, sy.  ( ), s. - ). Bura-
s n n Manisa’ya -  km. kadar uzakl kta bugün halk aras nda Yo urtçu Kale diye 
an lan ve baz  kay tlarda Sosand ra Manast r  diye de geçen yer ile ilgisi tahkike de er. 
ehzadelerin zaman zaman Susand raz adl  yayla a (Sultan yaylas ) gittikleri bilinmek-

tedir. Ancak Susand raz yaylas n n buras  ile irtibat  hakk nda ciddi üpheler vard r 
(Kale hakk nda bk. Emine Tok, Manisa Yak nlar nda Bir Ortaça  Kalesi: Yo urtçu Kale, 
Manisa , s. - ). Evliya Çelebi’nin beyanlar  yan nda Timurta o lu Ali Bey 
Cami ve imaretinin vak f gelirleri aras nda Susend raz yaylas n n mukataa geliri de 
bulunmakta ve bu vak flar n Gürle civar nda oldu u istidlal edilmektedir (F. Emecen, 
Manisa Kazas , s. ).

 “Manisa’n n  Numaral  er’iyye Sicilindeki Osmanl  Tarihi”, n r. Z. Ar kan, Osmanl  
Ara t rmalar , X  ( ), s. . 
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de zam yap lm t  (s. , ). ehzadenin hareminin son derece mutavazi oldu u 
da anla lmaktad r. Üç kad n  d nda  cariye say lm t r. Haremde bir kethuda 
kad n, be  ferra /cariye, üç sazende, iki çama rc  bir külhanc  kad n ve bir de 
çocuklar n “daye”si bulunuyordu (s. , ). Darüssaade a as  Hüsrev A a idi, 
onun d nda saray a as  olarak hazinedarba  Mercan A a, kap a as  Hüseyin A a 
ve kiler a as  Murad A a’n n ad  geçer. Bunlar kendilerine verilen bal erbetinin, 
ekerden yap lm  erbetle de i tirilmesini talep etmi lerdi (s. ). lginç olan husus 

bulunmas  zor ve pahal  olan ekere olan taleptir. Defterde aile münasebetleri içinde 
özelikle ehzade Selim’in Rüstem Pa a ile iyi ili kiler içinde oldu u görülmektedir. 
K zkarde inin kocas  olan Rüstem Pa a’n n talepleri gönderdi i adam na verilen 
hediyeler bunu aç k ekilde ispatlar (s. ). Hatta ehzadenin özel taciri durumun-
daki Ali’den Bursa’da istenen avar z vergisinin aff  için Rüstem Pa a’ya mektup 
yolland na dair bir kay t bile vard r (s. ). Üstelik babas  da onun yan ndaki 
önemli görevlilere zaman zaman stanbul’dan in’amlar yolluyordu (s. , ). Yine 
babas n n ona ahin gönderdi ine dair kay t mevcuttur (s. ). 

kinci olarak defterde özellikle saray görevli çe idiyle alakal  tevcih, ulufe art -
r mlar  ve yeni istihdamlar dolay s yla dikkat çekici bilgilere ula mak mümkündür. 
Bunlar ayr ca saray hayat yla alakal  ipuçlar  vermeleri bak m ndan önemlidir. 
Saraydaki hizmetli say s  hakk nda tam bir bilgi yoksa da kendisinden önce 
Manisa’ya gelen ehzade Mehmed’in ’ü a k n görevlisi oldu u bilinmektedir. 
ehzade Selim’in de bu kadar kalabal k bir hizmetli toplulu u oldu una üphe 

yoktur. Defterdeki çe itlilik bu anlamda önemli ipuçlar  sa lar. Harem d nda 
Enderun halk , gulamlar, divanda görev yapan bürokratlar ile bunlar n ço u 
ulufesiz olan yard mc lar , ehl-i hiref toplulu u, mutfak, ah r, bahçe görevlileri ile 
Manisa Saray  adeta merkezdeki saray n bir minyatürü konumundayd . Sadece 
çad r mehterlerinin görevli say s  ’ü buluyordu (s. ). Ayr ca çal c  ve alem 
mehter görevlileri de mevcuttu. Çal c  mehterlerin bir mehterba  olmak üzere  
üstad çalg c  ile bunlar n yard mc lar ndan olu tu u belirtilmi ti (s. ). Mutfakta 
çal an yemek pi iricileri, ekmekçiler, helvac lar, kiler görevlileri hayli kalabal k 
idi. Bunlardan mesela sadece “tabbahin” denilen a ç  yard mc lar n n say s n n  
oldu u belirtilmi tir.  kadar mutfak görevlisinin mevcudu kifayet etmedi i için 

 ki ilik yeni bir takviye daha yap lm t r (s. ). Saray n Enderun k sm ndaki 
o lanlar için onlara yaz  ve kitabet sanat n  ö reten bir hocan n (Muhyiddin 
Efendi)  mevcud bulunmas  da dikkat çekicidir.  Ondan “hat mu’allimi, kâtib-i 
kütüp” tarz nda söz edilmi  olmas  tan mlama ve görev fonksiyonu bak m ndan 
belirleyicidir (s. , , ). Bundan hareketle sarayda bir kütüphanenin var 
oldu unu söylemek de mümkündür. Saray tabibi ise Abraham adl  bir yahudiydi, 
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ayr ca bir cerrah, bir kehhal (göz doktoru) de görev yap yordu (s. ). Padi ah n 
hocas  olan emseddin Efendi’nin ayn  zamanda ders verdi i  dani mendi mev-
cuttu, bütün bunlara saraydan tahsisat veriliyordu (s. ). Saray hayat  içinde rutin 
idari i ler yapan, gündelik ihtiyaçlara yönelik faaliyette bulunanlar yan nda harem 
halk n  ve ehzadeyi e lendiren kimselerin de yer ald  anla lmaktad r. Özellikle 
saz çal p ark  söyleyenler (sâzende ve gûyende) ile zil, nefir, nakkare çalanlar 
yan nda sarayda t pk  Topkap  Saray ’nda oldu u üzere bir arslanhane oldu u 
kay tl d r. Burada arslan say s  hakk nda bilgi olmamakla birlikte  arslanc n n 
görev yapmakta olmas , bu rakam n hiç de az olmad na i aret etmektedir (s. ). 
Bunlarla baz  gösteriler yap ld n  tahmin etmek hiç zor de ildir. Ayr ca bizzat 
ehzadenin huzurunda güre en pehlivanlar sarayda istihdam edilmi ti (s. ). Peh-

livanba l k görevi ile güre  gösterisi s ras nda dua okuyan bir pehlivan duac s n n 
yani cazg r n maa l lar aras nda yerini alm  olmas  bir ba ka ilginç tesbittir (s. ). 
Pehlivanlar n baz lar n n nefir, nekkare gibi çalg c lar olmas  da (s. , ) bu 
anlamda, bu oca n gösteri tak m  olarak mehterhaneye ba l  oldu una i aret 
eder. Zaman zaman ehl-i hiref toplulu u içinde kuyumcu veya saraçlar n özel 
yapt klar  eyer tak m , sahan gibi baz  e yalar  ehzadeye sunarak caize bekledikleri 
de görülmektedir. 

Defterden ç kar lan bir ba ka önemli husus hakk nda hemen hemen çok az 
bilgi olan Manisa Saray ’n n durumudur. Bu saray son formunu II. Murad’ n 
tahttan çekilip ehre yerle ti i s rada alm t . Daha sonra buraya gelen ehzadeler 

XVI. yüzy l sonlar nda Manisa ehzade Saray  (Talikîzâde, emâilnâme-i Âl-i Osman, TSMK, III. 
Ahmed, nr. , b- a).
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saraya yeni ekler yapm  olmal d rlar. Fakat bunlara dair elde herhangi bir bilgi 
bulunmamaktad r. Saray, Manisa’n n Hatuniye Camii’ne yak n düzlük alanda ba  
ve bahçeler içinde yer al yordu. XVI. asr n sonlar na ait yegâne minyatüründe , 
buran n fazla say da mü temilat  oldu u rahatl kla görülebilir. ehzade Selim 
Manisa’ya geldi inde saray  biraz harap bulmu  olmal d r. Nitekim annesi Hür-
rem Sultan’a yazd  bir mektupta saray n duvarlar n n su geçirdi ini, rüzgârdan 
etkilendi ini belirterek tamire ihtiyac  oldu unu bildirmi ti . ehirdeki ilk k n n 
çok sert geçmi  olmas  saray n tamiri ve yeni binalar n eklenmesi i ini gündeme 
getirdi. Defterdeki kay tlardan anla ld na göre sarayda öncelikle a alar n otur-
du u yerdeki sundurma yükseltilerek geni letildi. Ard ndan mutfak k sm na yeni 
bir bu day de irmeni k sm  eklendi. Ayr ca ah rlar n bulundu u yerin önünde 
yeni bir meydan yap ld . Ard ndan küçük oda geni letildi, saraya bir orta kap  
yap ld , üzerine bir kasr in as  tamamland , ah r n yak n ndaki bo  alan havlu 
haline getirildi, ayr ca bir de mehterhane yeri ihdas edildi (s. ). Özellikle bu 
sonuncular, Saray n merkezdeki saraya benzer bir mimari ekle bürünmesini 
sa lam  olmal d r.  Özellikle in a edilen kasr n minyatürdeki yerini tahmin etmek 
ilginç olacakt r. Kasr n ve daha do rusu saraydaki tadilat n Hürrem Sultan’ n 
Manisa ziyareti arifesinde tamamlanm  olmas  da bir tesadüf olmamal d r. Kasr n 
in as nda hizmet edenler, bina emini olarak sipahio lanlar  zümresinden Mehmed 
b. Piri, masraf kâtibi Yusuf b. Velid, Behram b. Musa Çavu  ile saraydarlardan 

 Talikizâde’nin emâilnâmesi’nde yer alan Manisa minyatüründe esas figür ehzade 
Saray  olup burada binan n bütün parçalar  hayli gerçekci bir perspektifden verilmi tir. 
Bu minyatüre dayal  yap lan tan mlamalarda, Edirne ve stanbul saraylar nda oldu u 
gibi bir “Kasr-  âdil” bulundu u, bunun kare planl  ve kur un kapl  oldu u, saray n 
genel olarak yatay konumda dikdörtgen binalar toplulu u halinde yap ld  belirtilir. 
Saray n etraf  duvarlarla çevrili olup bir revak boydan boya yatay olarak buray  ikiye 
bölmekte d . Ön avluda sa dak  küçük b nan n D van kasr  oldu u tahm n ed lm t r. 
Baz  yazarlar se bunun hastane b nas  oldu u görü ünded r. Uzun revak ger s nde yer 
alan saray b nalar  arkadak  saray bahçes yle son bulmaktad r. Yap  grubunun sol k sa 
kenar ndak  k rm z  çat l  b nan n harem veya has ah r oldu u beyan ed l r. Ancak bu 
b nan n aç ld  kare ekl ndek  etraf  revakl , ortas nda havuz olan avlulu b nan n 
Topkap  Saray  örne ndek  g b  harem yap lanmas yla benzerl k arzett  üzer nde 
durulur. Avlunun sa  kö esinin üstündeki ikiz gibi görünen biri geni  balkonlu (hayat) 
di eri kapal  iki binan n harem olmay p küçük kö kler olma ihtimali öne sürülür. Sol 
alt kö ede yer alan revakl  dikdörtgen bina ile önündeki yüksek giri li, pencereleri 
tepede olan tek bina tasviri ise önünde saman y l  olmas  dolay s yla ah rlar  i aret et-
mektedir (bk. E. Üçbaylar, “Saray-  âmire (Manisa Saray ), Manisa, I ( ), s. - ; 
. Bilgin, “Manisa Saray ”, . Milletleraras  Türk Sanatlar  Kongresi, Bildiriler, Ankara 

, s. - ).
 Bk. F. M. Emecen, Manisa Kazas , s. ; TSMA, nr. E. / .
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Hac  Mustafa b. Mehmed idi (s. ). Bu bilgiler Manisa Saray  hakk nda sadece 
mimari aç dan de il bir ikametgâh olarak ihtiyaçlar çerçevesinde nas l tevsi edilmi  
bulundu unun göstergesidir. Ayr ca Manisa Saray ’nda esasl  mimari de i iklikle-
rin bu dönemde gerçekle tirilmi  oldu unu da ortaya koyar. Merkezdeki bu saray 
d nda ehzadenin yaz n ç kt  Bozda ’da Gölcük adl  mevkide de bir saray n 
bulundu unu bu defterdeki kay tlar aç k ekilde gösterir (s. ). Bugün bu saray n 
kal nt lar  üzerinde bir arkeolojik yüzey çal mas  yap lmaktad r . Buras  Birgi 
kad l na yak n oldu u için ehzade yayla a ç kt nda kad  onu kar lam  ve 
hediyeler sunmu tu. ehzade Selim yayla a ç kmadan üç ay önce buradaki saray n 
elden geçirilmesini emretmi ti. 

Defterde bunlar d nda baz  müteferrik konular aras nda unlara de inilebilir. 
ehzade bilhassa duac  olarak nitelendirilen baz  dini ahsiyetlere verilen paralarla 

dua istimdad etmi tir. Bunlar aras nda Konya’da Mevlana Türbesi’nde cüz tilavet 
eden Mevlânâ uca Efendi dikkat çeker (s. ). Ayr ca Sar  I k adl  bir azizin, 
Manisa’da ilim ehli olup dini nasihatlarda bulunan Mehmed adl  bir ahs n ve bir 
hatibin ad  geçer (s. ). Yine zmir taraflar nda ava ç k ld nda u rad  Samed 
Baba Tekkesi’ne bir mescit ilave edilmesi için  akçe tahsis edilmi , bunun 

 akçesi in aat, geri kalan  ise orada görev yapacaklar için ayr lm t r (s. ). 
Defterdeki kay tlar içinde bir di er dikkat çekici husus, baz  saray görevlilerinin 
s lalar na gitmek için izin istemeleri keyfiyetidir. Divan ruznamecisi, memleketi 
olan Edirne’ye gitmek için iki ayl k bir izin talebinde bulunmu ; vezzan olan bir 
di eri ise yine Konya’ya izine gitmek için icazet alm t r (s. ) . Bunlar n yan  
s ra Menemen’e ba l  Alayuntlu adl  köyden Selime adl  bir kad n n da babas  
olan Saruhano ullar ’ndan Abdurrahman’ n evinde hazine/define saklad n  ihbar 
etti ine dair arz dikkati çeker. ehzade birinin yollan p durumun tahkik edilmesini 
istemi tir (s. ).  Bu sonuncu kay t aradan uzun bir süre geçmi  olmas na ra men 
Saruhano ullar ’na mensup baz  aile üyelerinin de i ik yerlerde ya ad klar n  gös-
terir. Ayr ca aile fertlerinin hat r  say l r ölçüde mal biriktirdikleri de ortaya ç kar. 

Net ce olarak bu kay tlar, di er ehzade divan defterlerinin d nda, tamamen 
ehzadenin kendi insiyatifindeki konular ; onun merkez d  idari tasarrufunu gös-

terir. Ayn  zamanda ehzadenin idari yetkilerinin adem-i merkeziyet derecesinde 
oldu u yolundaki eski tart may  ilk anda do rular . Fakat hemen hemen ayn  

 Prof. Dr. Veli Sevin ve Prof. Dr. Necla Arslan Sevin taraf ndan Bozda  /Gölcük’te baz  
kal nt lar n varl  tesbit edilmi tir: lk tesbitler için bk. Necla A. Sevin, “Bozda  ve 
Gölcük’teki Yok Olan Osmanl  Yayla Saraylar ”, Küçükmenderes Harman, I/  (Ödemi , 
May s ), s. - .

 Bk. F. M. Emecen,  Manisa Kazas , s. .
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y llardan itibaren ba layan ehzade divan ndan ç kan kay tlar  havi defterler, keza 
merkezdeki ehzade tekliflerini ihtiva eden ba vurular ve arac l klar, bunun iddia 
edildi i ölçüde “merkezkaç” bir yap y  öngörmedi ini aç k ekilde ortaya koyar. 
Ayr ca defterden ehzade kap s ndaki personelin men eini anlamak ve bunlar n 
nas l ve ne ekilde hizmete al nd klar n  tesbit etmek de mümkündür. Bunlar n bir 
bölümünün yak n görevlilerin akrabalar , hizmetlileri ve tan d klar  olmas , “ne-
potizmin” aç k yans malar  olarak yorumlanabilir. Fakat bunun ötesinde mahallî 
unsurlar n ehzade kap s  vas tas yla ileride merkezdeki saraya kadar uzanacak 
bir yol ve f rsat  da sa lam  oldu unu da gözden kaç rmamak gerekir. Klasik 
ça  boyunca ehzadeler vas tas yla ta ra-merkez ili kisinin ve kar l kl  etkisinin, 
sadece kültürel de il, bürokratik ve siyasi geleneklerin olu mas ndaki rolü bu 
anlamda önemlidir. Patrimonyal devlet olu umu teorilerine hevesle sar lmadan 
önce, en az ndan ta ran n bu etkisinin durumu dikkatle yeniden dü ünülmelidir. 
Ta radan gelerek payitahtta cülus eden ve maiyetindekileri kilit görevlere getiren 
padi ah n iktidar n  güçlendirmede bu ta ra güçlerin önemli bir faktör oldu u, 
XVII. yüzy lda ta rayla ili kisi kesilmi  bir ekilde tahta ç kan padi ahlar n durumu 
dü ünüldü ünde,  üzerinde durulmas  gereken önemli bir teorik zemin sa lar.  Bu 
çerçevede de söz konusu ehzade divan na ve saray na ait defter külliyat n , klasik 
ça  Osmanl  idari yap s n n mahiyetini belirlemede göz ard  edilemeyecek ölçüde 
önemli bir hale getirir. 

Bütün bunlar n d nda söz konusu defter diplomatika özellikleri ile farkl  
bir türü ortaya koyar ve ta ra bürokrasisinin mahiyeti hakk nda hayli erken 
say labilecek ipuçlar n  aksettirir. ehzadenin varl n n yerel ölçekteki sosyal ve 
iktisadi etkileri hakk nda da dikkate de er verilere ula mak mümkün görünür. 
Yine Manisa ehir tarihi temelli bir ara t rma bak m ndan defterin önemli bilgileri 
haiz bulundu unu belirtmek yanl  olmaz. Bu bak mdan merkezi bürokrasinin 
benzeri defter serileri aç s ndan hayli farkl  bir türü olmas  hasebiyle defterin tam 
bir metnini de ifre ederek buraya eklemenin uygun olaca n  dü ündük. Metni 
haz rlarken defterdeki ciltleme hatas ndan kaynaklanan sahife kar kl n  düzel-
terek verdik. Orijinal metinde s. ’deki kay t, tarih s ras  itibar yla s. ’in önüne; 
s. - ’teki kay tlar da yine s. ’nin önüne getirildi. Böylece defterdeki tarih s ras na 
göre düzenleme yap lm  oldu, sahifeler do ru yerini buldu. Sunulan arzlar, kaziye 
veya tafsil vb. ba l klar alt ndaki kay tlar n üzerinde yer alan önemli bir bölümü 
ehzadenin olurunu ve fikrini temsil eden buyruldular ve hatlar metinde kö eli 

parantez içinde koyu hurufatla verildi. Defterin orijinal sayfalar  da yine metinde 
gösterildi. Metin yeni harflere aktar l rken mutedil bir çeviri yaz  sistemi tercih 
edildi. Okunamayan veya defterde tahribat sebebiyle silik ç kan kelimeler de yine 



FER DUN M. EMECEN

parantez içinde (…) eklinde belirtildi. Ayr ca defterdeki iptal edilen kay tlar  
ifade etmek üzere metnin üzerine çekilen “terkin” ifadesi, yine parantez içinde 
metnin yan na italik olarak eklendi. Metinde bazen sayfa kenar na eklenen ve 
genellikle yap lan tayinler dolay s yla o görevin daha önceki hizmetli say s  ve 
ald klar  yevmiyeleri gösteren kay tlar da yine kö eli parantez içinde ilgili ibarenin 
yan nda gösterildi. Burada kullan lan k saltmalar n aç l m  kö eli parantez içinde 
tamamland . Ayr ca ke ideli ba l klar üzerinde yer alan yatay ekildeki ta’yin, 
nakluhu, baki ve sahh ifadeleri ilgili ba l n yan na italik olarak eklendi.
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Met n:  BA, D.B M, nr. 2 .

(s. )* [bo ]

(s. ) Tafsîl oldur ki, mahrûse-i Konya’dan Manisa’ya gelince h zmet eden 
saraç âgirdlerinden saraç olmak murâd edenin ve ulûfesiz h zmet 
edüp saraç olmak murâd edenin ve mezkûr âgirdlerin yerine 
âgird olmak isteyen ve nalband lâz m olup nalbandl k isteyen ve 

nalbandlar n âgirdleri az kalup âgird olmak isteyen ve hâssa atlara 
bir seyis dahi lâz m olup hâssa seyisler âgirdlerinden seyis olmak 
isteyen bunlard r ki zikrolunur.

Ulûfeli âgirdlerdir ki saraç olmak murâd edinirler [üçer akça ulûfe 
le saraç olmak buyruldu, el-vâk ‘ fî-gurre-  Safer sene 95 ] ta‘yîn

Cafer b. Nazar, âgird, ; Ferhad b. Kethudâ, âgird ; Hüseyin 
hî -i Sinan, ; lyas b. Yusuf, ; Hasan b. H z r, ; Mehmed 
b. smail, , Çavu  ud, becayi -i Mustafa b. Hamza (terkin); 
Hamza hî -i Kemer Ali, ; Pervane, Moraî, ; Mehmed Se-
mendire, 

Yekûn neferen , fî .

[cemâ‘at-i sarracîn, neferen . Mevâcib-i mezbûrân, fî , fî , fî ]

 Ulûfesiz h zmet edüp saraç olmak isteyen bunlard r 
 [üçer akçe ulûfe le saraç buyruldu, fî târ h n m nhu] ta‘yîn 

 Mehmed b. Esedullah; Kurd b. Yusuf

Ulûfesiz âgirdlerdir ki h zmet edüp saraç âgirdi olmak isteyen 
bunlard r [b rer akça saraç âg rd  buyruldu, fî târ h n m nhu] 
ta‘yîn

Cafer b. Abdullah; Mustafa b. Abdullah; Mustafa b. Mehmed, 
âgird; Mehmed b. Abdullah; brahim b. Abdullah

[cemâ’at-i âgirdân-  sarracîn, neferen ]

Ulûfesiz h zmet edüp bârgîrlere nalband olmak isterler [üçer akçe 
le na‘âl olmak buyruldu, fî târ h n m.] ta‘yîn

* Defterin orijinalinin sonradan yap lan hatal  sayfa numaraland r lmas , burada düzel-
tilmi tir. s.  ileride s. ’ten sonraya, s. -  ise  ile . sayfa aras na al nm t r.
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 Mehmed b. Ömer; Ahmed b. Üveys

 [cemâ‘at-i nalbandân-  bârgîrân-  tavîla, neferen , fî ]

Ulûfesiz h zmet edüp nalband âgirdi olmak isterler [b rer akçe 
le âg rd buyruldu, fî târ h n m.] ta‘yîn

Alagöz b. Abdullah; Pervane b. Abdullah

Yusuf b. Abdullah (terkin)

 [ âgirdân-  nalbandân-  kadîm,  nefer, fî ]

Ulûfeli seyis âgirdidir, üstâd olmak ister [dört akçe le sey s 
buyruldu, fî târ h n m.] ta‘yîn 

 Hüseyin b. Haydar, âgird, ;  hâssa atlara seyis olur

 [cemâ‘at-i seyisân üstâd-  hassa, neferen , fî ]

(s. ) Defter-  tezk re-  arz k  der-mahrûse-  Man sa vâk ‘ ude el-vâki‘ fî 
 Cemâz yelâh r sene 95

 Tafsîl oldur ki Anadolu Beylerbeyisi brahim Pa a Hazretleri’nin 
h zmetkârlar n ve saraçlar n ve seyislerin ve devecilerin ve harben-
delerin ve âgirdlerin beyân eder ki zikrolunur

 Ser-bevvâbîn,  nefer, nakdiye: . Câme-i çatma, 
 a‘lâ serâser,  sevb.

 Alt bin akçe timara mutasarr f imi , dört bin akçe terakki 
inâyet vech görülür, kendü ze‘âmet murâd edinür, pa a 
bendenüzün o ullu u imi .

 Cemâ‘at-i h zmetkerân ve gayrihu,  neferen. ta‘yîn

 Sarrâcîn, neferen , fî :  

 Kâtib,  nefer, 

 Ser-bölük,  nefer, 

 Na‘âl,  nefer, 

 Ulûfeciyân, neferen , fî :  

 Bevvâbîn, neferen , fî : 

 Yekûn: 

 Cemâ‘at-i seyisân, neferen , fî , yekûn . ta‘yîn 
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 âgirdân-  mezkûrîn,  nefer, , yekûn: 

 Cemâ‘at-i harbendegân, neferen . ta‘yîn

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

 Harbendegân, neferen , fî : 

 âgirdân-  mezkûrîn,  nefer, 

 Yekûn: 

 Cemâ‘at-i ütürbânân,  neferen . ta‘yîn

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

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

 ütürbânân, neferen , fî : 

 âgirdân-  mezkûrîn, neferen , fî : 

 Yekûn ütürbânân: 

 Yekûn nakdiye: , câme:  sevb

[Bu ta‘yîn olunanlar makbûl olup ver lmek emr olundu, fî 2 Cemâz yelâh r 
sene 95 ]

(s. ) Kaz yye oldur ki çal c  mehterlerine be bin akçe in‘âm ve mehterba-
na bir hil‘at buyrulmu , emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula 

[mezkûrlara n‘âm buyruldu] ta‘yîn

  Ser-mehterân,  nefer    

Mehterân-  üstâd, neferen    

âgirdân-  mezbûrân neferen, 

Kaz yye oldur ki, mahrûse-i Bursa’da emr-i erîf ile emânet konulan 
otak-  erîfin gelmesi husûsunda emr-i erîfiniz neyse inâyet buy-
rula [getürülmek buyruldu] 

 Mezbûr otak-  humâyûnu getürmeye sekiz katar deve lâz md r

Kaz yye oldur ki, a alar n mevâcibinin müsterekas  husûsu arz oluna

(s. ) Tafsîl oldur ki ehzâde-i civân-baht -tâle bekahu- hazretlerinün 
kadîmden hâssa arabalar  alt  k t‘a olup ve mahrûse-i Konya’dan 
dahi be  k t‘a araba düzülüp ve hazret-i pâdi âh-  âlem-penâh 
-hullide mülkuhu- cânibinden iki k t‘a araba verilüp ve cümle 
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on üç araba olup ve ba‘z  kimesnelerden dahi Bursa’da dört k t‘a 
araba al nup cem‘an on yedi k t‘a araba olup mezbûr dört arabalara 
arabac  lâz m olunu gelip mezbûr kimesneler mahrûse-i Bursa’dan 
Manisa’ya gelince h zmet edüp arabac  olmak murâd edinirler [üç 
akça ulûfe le arabac  olmak buyruldu. Fî 8 C sene 95 ] ta‘yîn

Cafer Pri tine; Hac  Hüseyin Il ca; H z r b. Mustafa, kul; 
birâder-i Mustafa, kul; Yusuf Trabzonî; Mehmed Kastamonî; 
Hürrem Edirne; Timur Üsküdar

 [Cemâ‘at-i arabaciyân ve neccârân ve haddâdân, neferen , fî , fî . 
Arabaciyân neferen , neccârân neferen , haddâd neferen ; âgirdân-  

mezkûrîn, neferen ,  fî ]

  Cemâ‘at-i sarrâcîn 

 Mehmed b. smail, 

Âsitâne-i sa‘âdetten gelen Ça nigir ba  Sinan A a iltimâs 
edüp çavu luk sadaka olunup mezkûrun gedi i Mustafa b. 
Hamza’ya tevcîh olunmak ricâs n eder, emîr-i âhur bende-
leri [üç akçe ulûfe le saraç buyruldu, fî 8 C sene 95 ] ta‘yîn

(s. )  Kaz yye oldur ki kilerci ba  kulunuz (y rt k) hâssa-i humâyûn için iki er 
yüz dirhemden iki k t‘a em‘-i kâfurî ve iki er yüz dirhemden üç 
k t‘a bal mumu ve hâdis olan has odaya bir k t‘a ç ra lar içün yüz 
elli er dirhemden dört k t‘a bal mumu isterler, emr-i erîfiniz nedir 
inâyet buyrula ki sâb kda hâssa-i humâyûn içün iki er yüz dirhem-
den iki k t‘a bal mumu verilirdi, hâliyâ bu uslûb üzere olmas . [ k  
k t‘a em‘-  kâfurî  d rhemden bey hazretler ne b r dah  kendüler 
h zmet ne b r nefer,  d rhem b r  kethudâ hatuna ve dört dah  
b r nefer a alara k  dah  b rer nefer bostanc lara cümle on k t‘a bal 
mumu oldu, üç k t‘a (?),  üçyüz d rhem olup arz olundukda böylece 
buyruldu, fî 25 C sene 95 ]

 Ve Saray-  âmire için dört himl kar isterler ki her himli yirmibe er 
akçe olur, emr-i erîfiniz nedir [yevmî k  yük h ml buyruldu, fî 2  
C sene 95 ]

 Kaz yye oldur ki merhûm ve ma fûr Sultan Mehmed -tâbe serâhu- lalas  
Halil Pa a’ya hil‘at-i serâser mi emr olunur veya a r kadife çatma 
m  buyrulur. [ba]kî
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  Ve Sak z’dan gelen elçi kâfirine emr-i erîfiniz üzerine hil‘at ne 
cinsden verilmek buyrulur. [ba]kî

 Kaz yye oldur ki sâb kan Saray-  âmire saraydâr na iki sahan a  ve iki 
pâre et ve iki zevc fodula ve Saray-  âmire meremmetçisine iki sahan 
a  ve iki pâre et ve iki zevc fodula ve alt  nefer bostan o lan na dört 
sahan a  ve dört pâre et ve alt  zevc fodula verilirmi , hâliyâ girü ricâ 
ederler [âdet üzre bunlara ta‘âm buyruldu, fî 25 C sene 95 ] 

Kaz yye oldur ki bostan o lanlar ndan Ni bolulu Davud ulûfesiyle 
baltac  olmak ricâ eder

  Fî yevm 

Kaz yye oldur ki bostan o lanlar ndan mahrûse-i Konya’dan Manisa’ya 
gelince baltac l k h zmetin edüp hâliyâ baltac  olmas n ricâ ederler 
[alt  nefer g lmân k er akçe le baltac  ta‘yîn olundu, fî 2  C sene 
95 ]

Haydar Yanbolu, ; Mehmed Ni bolu, ; Nasuh Siroz, ; Nasuh 
Manast r ; Mustafa Dimetoka, ; Davud Ni bolu,  

   Mevâcib-i âgirdân, fî sene 

(s. ) zdiyâd ve ibtidâ-i mevâcib-i mezkûrîn an-cemâ‘at-i dârüssa‘âde-i 
Enderûnî [buyruldu, fî 2  C sene 95 ] ta‘yîn 

  Kethudâ Hatun, . y[evm] , terakki 

  Ferrâ ân, an-cevârî: neferen 

  an-kadîm, neferen , fî , k[adîm] fî ; fî 

  an-sâzendegân-  kadîm,  nefer, ;  k[adîm]  , k. 

  an-cedîd ibtidâ kerde,  nefer, 

  Sâzendegân, neferen 

  an-kadîm, neferen , fî , k[adîm] , k.  fi 

  an-cedîd ibtidâ kerde,  nefer, 

  Vâlide-i ehzâdegân, neferen , fî : k[adîm]. fi , k[adîm] fî . 
 an-ferra ân

  Câme ûyân, an-kadîm, neferen , fî :  k[adîm]. fi , k[adîm] fi 

  Dâye-i ehzâdegân,  nefer, ibtidâ, fî 
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  Külhanbân,  nefer, ibtidâ, fî 

Kaz yye oldur ki Seydi Ahmed nâm kimesne sâb ka üç akça ulûfe ile 
nakka  olup h zmetten ferâgat edip yerine bir nakka  dahi lâz m 
ve ehem olma n Ali b. Abdullah üstâd nakka  olup san‘at nda 
tamâm mâhir olma n mezbûrun yerine terakkiyle nakka  olmas n 
ricâ eder [be  akçe ulûfe le nakka  buyruldu, fî  Receb sene 95 ] 
nakluhu

Kaz yye oldur ki kapucu cemâ‘atinden çavu luk sadaka buyrulan 
me ‘aleci Mehmed’in me ‘alesin bevvâblar bölük ba lar ndan 
Yusuf bölükba na inâyet olup mezbûr Yusuf bölükba n n yerine 
bevvâblardan Mustafa birâder-i Ali’ye inâyet olmas n kapucuba  
bendeleriniz ricâ eder ve mezbûr Mustafa bevvâb n gedi ine Ali b. 
Mehmed bevvâb olmas n Rüstem Pa a Hazretleri sâb ka iltimâs 
eylemi lerdir [me ‘alec  be  akçe le kapuculara dört akçe le buy-
ruldu, fî  Receb sene m. ve Yusuf bölükba  yer ne bölükba  olan 
Kapucu Mustafa b râder-  Al ’ye b r akçe z yâde buyruldu, fî târ h n 
m.] nakluhu

  Mevâcib-i mezbûrîn, bevvâbîn, fî ; me ‘aleciyân, fî 

Kaz yye oldur ki cihâz mühimmat yçün yirmibin akçe verile deyü 
fermân olunma n yirmibin akçe der-kise olup Hüsrev, Dârüssa‘âde 
a as  Hüsrev A a’ya teslîm olundu

Kaz yye oldur ki Hazinedarba  Mercan A a bendenüz bevvâblardan 
Mehmed Bosna’n n me ‘aleci olmas n ricâ eder. [yevmî be  akçe le 
me ‘alec  buyruldu, fî râb ‘-  Receb sene 95 ] nakluhu

  Me ‘aleciyân-  kadîm, neferen ; Mevâcib-i me ‘aleciyân fî yevm 

Kaz yye oldur ki Dârüssa‘âde a as  Hüsrev A a bendenüz ulûfesine te-
rakki olmas n ricâ eder, fî yevm . [be  akçe z yâde olmak buyruldu, 
fî  m.] ta‘yîn 

(s. ) Kaz yye oldur ki, mezbûr cemâ‘atlerin (y rt k) ba‘z  girihte olup ve 
ba‘z n n h zmeti kesîr olma n mezbûrlar n âgird olmas  ricâ 
ederler.

  âgirdân-  tabbâhîn

Yahya b. Abdullah, becây-  Yusuf ki girihte ud; Mehmed b. 
Abdullah, ibtidâ; Behram b. Abdullah; Yusuf b. Abdullah [bu 
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dört nefere yevmî buçuk akçe le buyruldu, fî  Receb sene 95 ] 
nakluhu

[ âgird-i tabbâhîn-i kadîm neferen . Minhâ girihte neferen ; bâki 
mevcûd neferen , fî  ve , ]

  âgirdân-  habbâzîn

Malkoç b. Abdullah, becây-  Kas m b. Abdullah ki girihte 
ud; Mehmed b. Abdullah, becâ-y  Hamza b. Abdullah ki 

girihte ud; Yusuf b. Abdullah becây-  Mehmed b. Abdullah 
ki girihte ud; H z r b. Abdullah; Mustafa b. Abdullah [be  
nefere b rer buçuk akçe le buyruldu, fî târ h n m nhu] nakluhu

[ âgirdân-  habbâzîn-i kadîm, neferen . Minhâ, girihte neferen ; bâki 
mevcûd neferen , fî  ve , ]

  âgirdân-  helvac yân

Hüseyin b. Abdullah, becây-  Mahmud ki gaybet kerde; Cafer 
b. Abdullah, becây-  Mehmed ki girihte; Mustafa b. Abdullah, 
becây-  Mehmed-i di er ki girihte ud [üç nefere b rer buçuk 
akçe le buyruldu, fî târ h n m nhu] nakluhu

[ âgirdân-  helvac yân-  kadîm, neferen . Minhâ girihte neferen ; bâki 
mevcûd neferen , fî , ]

  âgird-i kilâr

  Hasan b. Abdullah, Bosna [b r buçuk akçe le buyruldu] 
 nakluhu

  [ âgirdân-  kilâr an-kadîm neferen , fî , ]

  âgird-i câme ûy

H z r b. Abdullah, becây-  Mustafa ki gaybet kerde [b r buçuk 
akçe le buyruldu] nakluhu

[ âgirdân-  [kadîm]-i câme ûyân, neferen ; minhâ, girihte  nefer; bâki 
mevcûd neferen , fî , ]

 Kaz yye oldur ki Saray-  âmire a alar ndan kapu a as  ve hazînedârba  ve 
kilarc ba  ve Dârüssa‘âde a as  Hüsrev A a bendelerinüze imdiye de in 
aselî hû âb verilirdi, hâliyâ sükkerî olmas n ricâ ederler [ k  günde hû âb 
çün b r k yye sükker mezbûrlara buyruldu, fî  (Receb) sene 95 ] 
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(s. ) Kaz yye oldur ki ehzâdelere onar akçe ulûfe ibtidâen ve ehzâde 
vâlidesine dört akçe ulûfesin üzerine (y rt k) akçe izdiyâd ve 
dâyesine iki akçe ulûfe ibtidâen buyrulmas n emr-i erîfiniz ne ise 
inâyet buyrula [vech-  me rûh üzere buyruldu, fî  Receb sene 95 ] 
nakluhu

ehzâdegân,  nefer; vâlide-i ehzâde,  nefer, fî yevm ; dâye-i 
ehzâde,  nefer

Kaz yye oldur ki tezkere-i erîfe vârid olup sipâhi o lanlar  a as  Yahya 
Bey’e yirmi bin akçe karz verilsin deyü fermân olunmu , emr-i 
erîfiniz ne ise inâyet buyrula [y rm b n akçe b -tar k ’l-karz ver l-

mek buyruldu] nakluhu

Kaz yye oldur ki, alt  nefer baltac  o lan na birer akçe ziyâde buyrulmu , 
emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula [z yade b rer akçe olmak buyrul-
du, alt  nefer [o] lanlara, fî  Receb sene 95 ] nakluhu

 [mevâcib-i mezbûrîn,  nefer, fî ]

Kaz yye oldur ki, mahrûse-i stanbul’dan on k t‘a serâser gelsin deyü 
fermân olunmu , a‘lâ m  evsat m  emr olunur inâyet buyrula 
[ stanbul’dan gelmek buyruldu, fî  Receb sene 95 ]

Kaz yye oldur ki, kâfurî mum i lensin deyü fermân olunmu  idi, hâliyâ 
bu yerlerde kâfurî mum k llet üzerine bulunur, amma iki akçe 
ulûfe ile mumculuk h zmetin edüp ve dört akçe ulûfe ile arabac l k 
h zmetin eden Hasan bendenüz ol h zmetin uhdesinden gelür 
kimesneler olup amma ol artla ki alt  akçe ulûfesi mumculuktan 
olup ve bir akçe ulûfe ile bir âgird dahi verilüp bu tarîk üzere ihsân 
buyrulursa kâfurî mum i leyüp yetü türmesine uhdesine alur, bu 
bâbda emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula [dört akçe harçl k ref‘ 
olunup yevmî alt  akçe ulûfe le mumcu olmak ve b r akçel k b r 
âg rd ver lmek buyruldu, fî târ h n m nhu] nakluhu

 âgird Yusuf, mu‘tak-  Hasan el-mezbûr

Kaz yye oldur ki kasabba  olan Mehmed bendenüz mahrûse-i Konya’da 
ve Konya’dan Manisa’ya gelince h zmet edüp ve hâliyâ gerü koyun 
getirmek içün Konya’ya gitmek murâd edinir, mezbûra bir hil‘at 
verilmek münâsib gibi emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula [emr-  
erîf buyruldu k  b r benek kaftan ver lmek buyruldu, fî  m nhu] 

nakluhu
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(s. )  Kaz yye oldur ki Tarhaniyat’ta vâki‘ olan Saray-  âmirede bundan 
akdem saraydar olan H z r b. Hac  bendeleri yevmî iki akçe ile 
hâliyâ saraydar olmak ricâ eder, emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula 
[gurre-  muharremden berü ulûfes  mukarrer olundu, yevmî k  akçe 
ulûfeler yle, fî  Receb sene 95 ] nakluhu

 Kaz yye oldur ki, Konya’da otuz re’s davar al n p üç seyis tutulup bi’l-fiil 
h zmet ederler ve mahrûse-i Bursa’da bârgîrler ziyâde olup dört 
nefer seyis dahi Bursa’dan h zmet edüp bi’l-fiil dahi h zmet ederler 
ve devlet ve sa‘âdetle Manisa’ya gelindikde bârgîrler bir yere cem‘ 
olup mevcûd dört yüz on be  re’s bârgîr olup zikrolunan bârgîrlerin 
yüz on be  re’si cemâ‘at-i müteferrikada olup andan ma‘âda üç 
yüz re’s tavilada mevcûd olup mezkûr bârgîrlere otuz nefer seyis 
lâz md r derler, imdi mevcûd on dokuz nefer seyis vard r, on bir 
nefer dahi lâz md r ki otuz nefer tamâm ola, emr-i erîfiniz ne ise 
inâyet buyrula

  Konya’dan gelen bunlard r

 Çepni-i Konya; Ahmed sipah Konya; Bilal Arap

 Bursa’dan gelen bunlard r

Mustafa-i Bey ehir; Hasan b. Piri; smail b. Mustafa; Mustafa, 
âgird-i Mehter 

 Manisa’ya geleliden berü h zmet ederler

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

 Yekûn:  nefer fî  [buyruldu, h zmetler  gurre-  Cumâ-
de lâh rdan berü m , ulûfeler  ver le, fî 7 Receb sene 95 ] 
nakluhu

[Mevâcib-i seyisân-  bârgirân-  tavila, fî . As l bârgirân-  tavila:  
re’s. Minha der-cemâ‘at-i müteferrika, . El-bâki mevcûd der-tavila: 

 re’s, beher  re’s fî  seyisden neferen ; mevcûd seyis neferen ; 
lâz m olan seyis neferen ]

Kaz yye oldur ki, devlet ü sa‘âdetle Manisa’ya gelindikde hassa estâr 
bir yere cem‘ olup yüz elli yedi re’s davar olup her dokuz davara 
bir seyis lâz m olma n on yedi nefer seyisten dört re’s ziyâde 
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olur bi’l-fiil on be  nefer mevcûd seyis olup iki nefer dahi ziyâde 
olmas n ricâ ederler, emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula

 Lâz m olan bunlard r

 Yusuf b. Mustafa, âgird, , ; Haydar b. Mehmed, âgird, 

Yekûn neferen, fî  [buyruldu fî-gurre-  Cumâdelâh rdan 
ulûfeler  ver le, el-vâk ‘ fî 7 Receb 95 ] nakluhu

 [Mevâcib-i sayisân-  estâre-i kadîm, fî . As l estâre-  hâssa:  re’s 
beher  re’s fî  seyisden neferen . Mevcûd seyis neferen ; lâz m 
olan seyis neferen ]

(s. ) Kaz yye oldur ki, on üç katar kat ra palan ve hassa estâra yüz elli k t‘a 
kebe ricâ ederler, emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula. Ber-vech-i 
tahmîn beher palan fî altm ardan , kebe beher k t‘a fî , 

, cümle bahâ-i palan ve kebe  akçe olur

Kaz yye oldur ki, Istabl-  âmirede olan hüddâm içün mahlûl buçu u 
ricâ ederler, emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula ki Âsitâne-i 
sa‘âdette kanundur [yevmî üç akça mahlûl buçu u buyruldu, fî 7 
Receb sene 95 ] ta‘yîn

[Cemâ‘at-  Istabl-  âmire neferen ]

Kaz yye oldur ki, divân-  âlî sakalar ndan brahim birâder-i Karagöz 
nâm saka fevt olup mezbûr müteveffân n yerine matbah-  âmire 
sakalar ndan Mustafa birâder-i Ferhad üç akçe ulûfesiyle divân sa-
kas  olup ve mezbûrun yerine a ç lardan iki akçe ulûfe ile Mustafa 
birâder-i Yakub bir akçe ziyâde ile matbah sakas  olmas n ricâ eder 
[buyruldu, fî târ h n m nhu, üç akçe ulûfes yle ve b r akçe terakk yle 
a ç  saka oldu] nakluhu

Kaz yye oldur ki, on üç katar kat r n raht  tecdîd olup ber-vech-i 
tahmîn her kat ra ne denlü akçe oldu un beyân eder ve yüz elli 
k t‘a kebe hâs estâr içün ber-vech-i tahmîn  akçeden ne denlü 
oldu un beyân eder [kat rlar n raht  görülüp gem ler stanbul’dan 
alup getürmek buyruldu, fî 7 Receb sene 95 ]

 Beher katar, fî : .

 Bahâ-i kebe berây-  estâre-i hâssa,  k t‘a, fî : 

 Yekûn: bahâ-i rahthâ-i esterân-  sayisân ve bahâ-i kebe: .



EHZADE SEL M’ N KAZAYÂ DEFTER

(s. )  Kaz yye oldur ki yo urtçu âgirdlerinden (terkin)

 âgirdân-  mâstgerân

 Hamza b. Abdullah, , ; gaybet kerde

 Tâlib: Yusuf b. Abdullah, Avlonya [b r buçuk akçe le buyruldu, 
fî 7 m nhu] nakluhu 

Kaz yye oldur ki, Karaman’da su la mahsûlünden emr-i erîf mûcebince 
satun al nan develeri beyân eder

 ütûrân-  mâde ve ner:  mehâr fî  ve : 

 Mâde:  mehâr; ner  mehâr

  be-hesâb-  katar:  katar ve  mehâr

 Mâde  katar,  mehâr; ner  katar,  mehâr

  Mevcûd ütürân der- stabl:  katar ve  mehâr

 Mâde  katar; ner  katar,  mehar

 Cem‘an, ütûrân-  mâde ve ner

Mâde katar , mehar : ner  katar,  mehâr 

[altm  katar  kal p zây d  Karacalar  ve sakatlar  hrâc olunma n 
sat lmak buyruldu, fî 7 m nhu]

Ve atlarda [ve] bârgîrlerde dahi ba‘z  sakat olup amele 
yaramay p emr-i erîf olursa anlardan dahi yoklana, ame-
le yaramayan ihrâc ola [bunlar n sakatlar  hrâc olma n 
sat lmak buyruldu, fî 8 m nhu]

(s. ) Saraydârî ve meremmetî-i yaylak-  Bozda  der-uhde-i Hac  b. smail, 
 fî yevm, 

 Tâlib: Hac  smail el-mezbûr

Mezbûr Hac  b. smail kadîmü’z-zamândan saraydâr ve me-
remmetci olup gerü saraydâr ve meremmetçi olmas n ricâ eder 
[sene 95  Muharrem n n gurres nden berü yevmî k  akçe ulûfes  
h zâneden ver lmek buyruldu, fî 2  Receb 95 ] nakluhu  

Kaz yye oldur ki a alar oturdu u sundurma içün cedîd ve yüksek ya-
p lsun deyü fermân olunmu  emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula 
[mübârek bayrama dek tamâm olmas  emr olundu, fî târ h n m nhu]
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Mevâcib-i Abraham Yahudi, tabîb, fî yevm . ki akçe terakki 
olmas  fermân olunmu  [ k  akçe terakk  buyruldu, fî 25 Receb 
sene 95 ] nakluhu

âgirdân-  ehl-i hiref

 Kemâl, âgird-i ser-zergerân, ; arabaî-i hassa ud

 Tâlib: Memi b. H z r an-mahrûse-i Bursa [b r akçe ulûfes yle 
âg rd buyruldu, fî 25 Receb sene 95 ] nakluhu

 Yusuf b. Abdullah âgird-i im irger. Mezbûr im irgerin 
bir akçe ile bir âgirdi olup h zmeti kesîr olma n mezbûr 
Yusuf ’un dahi âgird olmas n ricâ eder [buyruldu b r akçe le, 
fî târ h n m nhu] nakluhu

 Ali, âgird-i postîndûz, . Mezbûrun h zmeti kesîr olup buçuk 
terakki olmas n ricâ eder [buçuk akçe z yâde buyruldu, fî 
târ h n m nhu] nakluhu

Kaz yye oldur ki, matbah-  âmire içün ihdâs olunan bu day de irme-
nine bu day pâk edip ö ütmeye bir de irmenci lâz m ve ehem 
olma n Hamza nâm kimesne bu h zmetin uhdesinden gelir 
kimesne olup yevmî iki akçe ulûfe ile bir a  ile de irmenci olmas n 
ricâ eder, emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [buyruldu, fî 9 aban sene 
95 ] nakluhu

 An-cemâ‘at-i g lmân-  ba çe-i âmire, Davud Vidin, 

Mezbûr terakki ile külhanc  olmas n ricâ eder [buçuk akçe 
z yâde le külhânc  buyruldu, fî 9 m nhu] nakluhu

(s. ) Kaz yye oldur ki, Âsitâne-i sa‘âdete gelen pi ke  meyve ahvâli hâk-i 
pây-i erîflerine arz (y rt k)

Kal’aygerî-i evânî-i nühas-  matbah-  âmire der-uhde-i Dede Bali 
ki be-ihtiyâr-hod, fâri  ud, fî yevm   

Tâlib: Mustafa, kal’ayger

 [ k  akçe ulûfe ve b r a la kalayc  olmak buyruldu, fî 5 aban 
sene 95 ] nakluhu

Kaz yye-i kar [Bozda ’da görülüp bulunmazsa Bursa’dan gelmek 
    buyruldu]
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 Kaz yye oldur ki, muhâsebe h zmetini rûznâmeci bendeniz gözetüp 
hâliyâ mezbûr rûznâmeci bendenüzün h zmeti kesir olup müstakil 
bir muhâsebeci lâz m olma n Sipahi o lanlar  kâtibi Hüseyin 
bendenüz mahal ve münâsib olma n hâk-i pây-  erîfe arz olundu

Mevâcib-i Hüseyin kâtib-i ebnâ-i sipâhiyân, fî yevm  

[Matbah-  âm re ve stabl-  âm re ve hracât-  hâssa muhâsebeler n 
görme  ve üç ayda b r mevâc bât-  huddâm mukab l  yevmî 
on akçe ulûfe le muhâsebec  buyruldu, fî  aban sene 95 ] 
nakluhu

Kaz yye oldur ki Âsitâne-i sa‘âdette be  akçe ulûfe ile h zmet eden 
neyzen kulunuza Hazînedârba  Mercan A a bendenüz matbah-  
âmireden a  olmas n ricâ eder [mezkûra b r a  ver lmek buyruldu, 
fî  m nhu]

(s. )  Kaz yye oldur ki mahrûse-i stanbul’da mesâlih-i mîrî gören Hoca 
Kemal nâm tâcir içün h zmetinden ferâgat eyledi deyü Mehmed 
Pa a (y rt k) bildirüp öyle olsa mahrûse-i Bursa tâcirlerinden Ali 
Çelebi b. Mustafa Çelebi mesâlih-i mîrîyi e er akmi eden ve e er 
sâir nesneden her ne ise görme i iltizâm edüp mezbûrun yerine 
tâcir olmak ricâ eder [buyruldu, fî 22 aban sene 95 ]

Kitâbet-i cema‘at-i ebnâ-i sipahiyân der-uhde-i Hüseyin Çelebi 
ki muhâsebeî ve mukabeleî ud, fî yevm 

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

Mezkûr Osman’a mezbûr kitâbet verilmekiçün emr erîf 
vârid olmu tur [D v tdâr Osman’a s pah  o lan  k tâbet  sek z 
akçe le buyruldu, fî 22 m nhu] ta‘yîn

 Divitdârî der-uhde-i Osman an-ebnâ-i sipahiyân, fî yevm  

Tâlib: Hüsrev an- ebnâ-i sipahiyân kâtib-i ahkâm, fî yevm 
 [mezkûr Hüsrev k tâbet yle d v tdâr olmak buyruldu, fî 22 

m nhu]

Kitâbet-i cemâ‘at-i gurebâ der-uhde-i Hamza b. Ömer kâtib ki 
müteveffâ ud, fî yevm 

Tâlib: Yunus b. eyh Hasan an-cemâ‘at-i gurebâ, fî yevm 
 [ulûfes yle kât b olmak buyruldu, fî  Ramazan sene 95 ] 

nakluhu 
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Kaz yye-i câmehâ-i Müfti Efendi ve hatîb ve nusûs-gûyen-i büzürg 
[Mevlânâ Müft  Efend ’ye b r ak sof kaftan çenber atlas sancak le ve 
b r ak sof kaftan mevlânâ câm -  Sultan ye hatîb ne îd yye çün hzâr 
oluna deyü buyruldu, fî  Ramazan sene 95 ]

(s. ) Kaz yye oldur ki hâssa atlar  (y rt k) eden üç nefer yarakç lara emr-i 
erîfiniz ne ise inâyet buyrula. ah Kulu, Bali, ah Bende (terkin)

Kaz yye oldur ki, merhûm ve ma fûr mevlânâ Yah i Halife’nin 
kadîmden h zmetkâr  ve emekdâr  olan Yusuf içün üç akçe ulûfe 
ile kap c  olsun deyü Hüsrev A a bendenüz elinden tezkere-i erîfe 
vârid olup gerü kap  a as  bendenüz üç akçe ile buyrulmu  imi  
dört akçe ile buyurdular deyü haber verme in Âsitâne-i hâk-i pây-i 
erîfe arz olundu [yevmî dört akçe ulûfe le kap c  olmak buyruldu, 

fî 2  Ramazan sene 95 ] nakluhu

An-cemâ‘at-i bevvâbîn. Yusuf b. Abdullah. 

Mezbûrun ulûfesine bir akçe terakki olmas n ricâ eder, sâir 
kap c lar dörder akçe iledir [b r akçe terakk  olmak buyruldu, 
fî 2  Ramazan sene 95 ] nakluhu

Kaz yye oldur ki, sab ka mahruse-i stanbul’dan revgan-  sade getirilmek 
içün hükm-i erîf irsal olunmu du [doksan k  kantar ya  m , 
seksen kantar  mîrî içün ve alt  kantar pa a hazretler ne ve alt  kantar 
bu bendeler ne ta‘yîn oluna. Fî 2  Ramazan sene 95 ]

Kaz yye oldur ki Kuyumcuba  Mustafa bendenüzün h zmeti kesîr olup 
matbah-  âmireden bir a  olup, kendüye vefâ etmeme in bir a  
dahi ricâ eder [sâb ka b r a  var m  b r a  dah  ver lmek buyruldu, 
fî 2  Ramazan sene 95 ]

Ta‘âm be-cihet-i hayyâtîn.  neferen. Sahan . gü t pâre-i küçek, 
. Fodula-i harcî  çift  [üç a  dah  ta‘yîn olundu k  yevmî on a  

olur, b r  terz bâ  ve kethudâs na ve bölükba na, yed s  terz ler ne 
ve mülâz mlar na b rer ç ft fodula buyruldu, fî 27 N sene 95 ]

(s. )  Kaz yye oldur ki cihâz mühimmât yçün gümrük ve h zâne-i âmireden 
onbe bin akçe verilsin deyü fermân olunmu  [ çerü Hüsrev A a’ya 
ver lmek buyruldu, fî  evvâl 95 ] ta‘yîn 

Be-cihet-i cihâz-  zevce-i Yahya Bey a a-y  ebnâ-y  sipâhiyân-  
sa‘âdet [satun al p Hüsrev A a’ya ver lmek buyruldu, fî  evvâl 
sene 95 ]



EHZADE SEL M’ N KAZAYÂ DEFTER

 Bahâ-i kadife-i çatma-i k rm z  evsat, Bursa,  tak,  

 Bahâ-i kadife-i çatma-i sermâî, evsat,  tak,  

 Bahâ-i kadife-i benek sürh, evsat, Bursa,  tak, 

 Bahâ-i kedife-i benek sermâî, edna,  tak,  

 Bahâ-i kadife-i benek-i sebz, ednâ,  tak,  

 Bahâ-i kadife-i ri te-i Bursa,  tak, 

 Bahâ-i kadife-i ri te-i dü-havî, göynek,  tak,  

 Bahâ-i kadife göynek,  tak,  sürh , sebz ,  

 Bahâ-i kadife-i münakka -  Bursa,  tak,  ,  tak, ,  
 tak,  .

Yekûn  tak, sermâye: 

 Cemâ‘at-i tabbâhîn

brahim Premedi, fî yevm , el-bâki mahlûl . An-g lmân-  
kiler-i âmire be- Enderun ud. Fî gurre-i N sene , fî yevm 
. ta‘yîn 

Pervane Bosna, halife-i tabbâhîn, fî yevm . Mezbûr 
brahim’in mahlûl kalan bir akçesin kendüye terakki olma-

s n ricâ eder [b r akçe z yâde buyruldu mahlûlden, fî  evvâl 
sene 95 ] nakluhu

âgird Mustafa-i Kastamonu, zerger [yevmî b r akçe ulûfe buyrul-
du, fî  evvâl sene 95 ]  

Ferhad, fî yevm . Mezbûr akdemden gaybet edüp hâliyâ bulu-
nup gelmi dir, emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula, kuyumcuba  
bendenüzün âgirde ihtiyâc  varm

âgirdân-  ehl-i hiref, beher nefer, fi 

(s. )  An-h zmetkârân-  solakan, Mustafa b. brahim, , . ferâgat kerde

Tâlib: Davud Sofya [b r buçuk akçe ulûfe buyruldu, fî 8 evvâl 
sene 95 ] nakluhu

An âgirdân-  câme ûy, Mustafa b. Abdullah, , ferâgat kerde

Tâlib: Hamza b. Abdullah [ k  akçe ulûfe buyruldu, fî 8 evval 
sene 95 ] nakluhu
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Kaz yye oldur ki, sa‘âdetle mahrûse-i Konya’ya var ld  zamanda hâssa 
saraçlar olma içün onalt bin akçeye bir kervansaray sat n al nm -
d , hâliyâ pa a hazretlerine ihsân buyrulmu ,  mülknâmesin ricâ 
ederler.[muafnâme ver lmek buyruldu, fî 28 L sene 95 ]

Kaz yye oldur ki, Âsitâne-i sa‘âdetde defter emininden sa‘âdetlü sulta-
n m hazretlerinin havâss-  humâyûnlar n n vilâyet defterinin sûreti 
ihrâc olunmak lâz md r, öyle olsa sâb ka olan ehzâdelerden dahi 
defter ihrâc olundukda mezbûrân defter eminine ve kâtiblerine bir 
m kdâr in‘âm olurmu , devletlü ve sa‘âdetlü sultan m n dahi bu 
husûsda emr-i erîfleri ne ise inâyet buyrula [defter em n ne b r a‘lâ 
dö eme çatma olup kaftan ve kât blere b n akçe n‘am Çavu  Mustafa 
le gönder lmek buyruldu, fî  Za sene 95 ] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki, Istabl-  âmire içün iki re’s ester al n p mezbûr al nan 
esterlere harbende lâz m olma n mirâhurba  bendenüz mezkûru 
harbende olmas n ricâ eder

Memi-i Edirne [yevmî be  akçe ulûfe le harbende olmak buyruldu, 
yen  kay tla, fî  Za sene 95 ] nakluhu

(s. )   Kaz yye oldur ki hazret-i pâdi âh-  âlem-penâh -hullide mülkuhu- 
cânibinden ahin getüren kimesnelere emr-i erîf ne ise inâyet 
buyrula [Do anc ba  Süleyman’a b r münakka  kaftan ve dokuz 
nefere alt ar yüz akçe ver lmek buyruldu, fî  Za sene 95 ]

   Bâzdârân  neferen

An-cemâ‘at-i bahçe-i âmire

Ahmed Manast r, 

Mezbûrun kürkçüba  bendenüz âgird olmas n ricâ eder 
[mezkûr Ahmed âg rd ver lmek buyruldu, fî  Za sene 95 ] 
nakluhu

An- âgirdân Mustafa b. Ali, ser-kazzâz

Hüseyin b. Abdullah, , mezbûr Hüseyin san‘at nda tamam 
mâhir olup ulûfesine terakki olmas n rica eder [buçuk akçe 
z yâde olmak buyruldu, fî  Za sene 95 ] ta‘yîn 

Mevâcib-i Mevlâna merhûm Yah i Halife, fî yevm 
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Mevlânâ ems Efendi. Hâliyâ Hoca hazretleri içün emr-i 
erîfiniz ne ise inâyet buyrula [yevmî yetm  akçe ulûfe ta‘yîn 

buyruldu, medrese[ye] g tt ü târ hden berü, ve matbah-  
âm reden merhûm Yah  Hal fe’ye verd  a  ve ekmek ver le ve 
b r k le arpa stabl-  âm reden davarlar na ver lmek buyruldu, fî 

 Za sene 95 ] nakluhu

an-matbah-  âmire, gü t çâryek, ; ta‘âm bakraç ; fodula  
zevc; fodula-i has zevc

Kaz yye oldur ki divitdâr ile kâ d emininin zemistânîsi husûsu arz 
oluna [be er yüz akçe âdet-  zem stânî ver le, amma k mesneden akçe 
al nmaya deyü buyruldu, fî 2  Za sene m nhu] ta‘yîn

(s. )     Cemâ‘at-i g lmân-  Enderunî

Yusuf kethudâ-i h zâne-i âmire, fî yevm 

Yunus, kethudâ-i kilâr-  âmire, fî yevm 

Mezbûrlara birer akçe terakki fermân olunmu  emr-i erîfiniz 
ne ise inâyet buyrula [b rer akçe terakk  buyruldu, fî 2  Za sene 
m nhu] nakluhu

Kaz yye oldur ki dârüssa‘âdette olan o lanlara kitâbet ta‘lîm eden Kâtib 
Muhyiddin kendüye dirli[k]cik olmas n ricâ eder [yevmî dört akçe 
ulûfe buyruldu, fî 2  Za sene 95 ] ta‘yîn

 An-cemâ‘at-i âgirdân-  tabbâhîn ki mevâcib i ân kat‘ udend fî 
 aban sene . ta‘yîn

 Abdi birâder-i Solak, , . Becâye -i Mahmud b. Abdullah, 
Arnavud [b r buçuk akçe ulûfe buyruldu, fî 2  m nhu] nakluhu

 Hüseyin b. Abdullah, , . Becâye -i Mahmud b. Abdi 
 [kezâl k] nakluhu

 Hasan birâder-i H z r, . Mezbûrun mevâcibi mahlûl kal r 

 Ali-i Göllükesri, âgird-i tabbâh, . nakluhu 

Mevâcibi kat‘ olan Hasan birâder-i H z r’ n mahlûl kalan 
iki akçesinin bir akçesi kendüye terakki olup üç akçe ile 
kap c  olmas n ricâ eder [yevmî üç akçe ulûfe le kap c  olmak 
buyruldu, fî 2  Za sene m nhu]
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Kaz yye oldur ki küçük mirâhur bendenüz kara çulda olan has atlar-
dan birkaç tavila at ricâ eder, emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula 
[ k  tav la s yah çuldan at ver lmek buyruldu, fî 2  m nhu]

(s. ) An-cemâ‘at-i seyisân-i ân-  hâssa, seyis-i merhûm Mevlânâ Yah i Halife

 Hamza-i Bursa, müteveffa ud, 

 Tâlib: lyas âgird-i Mehmed, an- âgirdân-  seyisân-i ân-  hâssa, 
 fî yevm ,

Mezbûr lyas gerü Mevlânâ ems Efendi’nin seyisi olmas n 
ricâ eder [yevmî dört akçe ulûfe buyruldu, fî 2  m nhu] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki, merhûm müteveffâ olan Miralem Hasan Bey’in 
zimmetinde bu day bahâs ndan bin akçe ve mevâcibi kusûrundan 
ikiyüzon akçe cem‘an binikiyüz on akçe olur, emr-i erîfiniz ne 
ise inâyet buyrula [eytam[ ] olma n, yet mler nden al nmas n deyü 
buyruldu, f  2  m nhu] ta‘yîn 

Kaz yye oldur ki, mezbûr cemâ‘ate in‘âm buyrulmu  emr-i erîf ne ise 
    inâyet buyrula

be-cihet-i cemâ‘at-i solakan, beher nefer fî 

be-cihet-i cemâ‘at-i sekbanân, beher nefer fî 

be-cihet-i cemâ‘at-i teberdârân, beher nefer fî  [buyruldu, fî 2  
            m nhu]

Kaz yye oldur ki, hâssa saraçlar cemâ‘atinden Ömer birâder-i Mehmed 
bir zevc ve çizme (?) diküp mahruse-i U ak’ta içerüye teslîm eyle-
mi , hâliyâ ulûfesine bir akçe terakki oluna deyü fermân olunmu , 
emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [b r akçe terakk  olmak buyruldu, 
fî 2  m nhu] ta‘yîn  

Mevâcib-i Ömer birâder-i Mehmed an sarracîn-i hâssa, fî yevm 

Mevâcib-i Mustafa, âgird-i ser-kazgânî, fî yevm  

Mezbûr Mustafa san‘at nda mâhir olup bir zevc kapa yla 
bedenli sahan i leyüp Hüsrev A a’ya teslîm edüp ulûfesine 
buçuk terakki olmas n ricâ eder [buçuk z yâde olmak buyrul-
du, fî 2  Za sene m nhu] ta‘yîn
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(s. )  Kitâbet-i cev der-uhde-i Pir Mehmed ki müteveffâ ud, fî  Zilkade 
sene . Fî yevm  

Tâlib: Piri, an-cemâ‘at-i ebnâ-i sipahiyân, fî yevm . [yevmî dokuz 
akçe ulûfe le arpa kât b  olmak buyruldu, fî gurre-  Z Sene 95 ] 
ta‘yîn

Kaz yye oldur ki, h zâne-i âmireden onbin akçe ç karup içerüye teslîm 
olunsun deyü buyrulmu , emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula 
[buyruldu] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki alem mehterleri cemâ‘atinden Hamza-i zilce-zen 
birâderi Yahya Pehlivan nakkare-zen olup fenninde tamam mâhir 
ve san‘at na kadir kimesnedir deyü miralem a a bendeniz ve alem 
mehterleri ba  mezkûru nakkare-zen olmas n ricâ ederler [yevmî 
be  akçe ulûfe le nakkare-zen buyruldu, fî 2 Z sene 95 ] ta‘yîn 

Mevâcib-i nakkare-zen, fî 

Ve hem alaybeyi bendenüz dîvân-  âlîye gelüp öyle arz eylediler 
ki imdiki sanca -  hümâyûndan mâ’adâ bir sancak ba  dahi 
i lensün ki sefer-i hümâyûn vâki’ oldukda hâz r buluna [b r 
alemba  ta’y nât yla hzâr olmak buyruldu, fî 2 m nhu]

Kaz yye oldur ki hazînedârba  kulunuz sarayda in‘amiçün iki er bin 
akçe alurlar, imdiye de in üç def‘a iki er bin akçe verildi [her ay 
k er b n akçe ver lmek buyruldu, fî 2 m nhu]

Kaz yye oldur ki, büyük mirâhur bendenüzün yevmî iki keyl yemi olup 
küçük mirâhur bendenüz dahi inâyet umar [b r k le arpa buyruldu, fî 

 Z lh cce sene 95 ]

Kaz yye oldur ki has ahur kethudâs n n yevmî iki yemi olup, bârgir 
ahuru kethudâs  dahi, inâyet umar, hâdisdir [b r keyl arpa buyrul-
du, fî  m nhu]

(s. )  Kaz yye-i Yaylak-  Bozda  [B rg  kad s na ve em n ne hüküm yaz l p teft  
 oluna]

 An-g lmân-  pi ke  ki an-Ulama Bey âmed ve be-ehl-i hiref âgird 
 dâdend

 skender Bosna, be- im irger

 Hüseyin Bosna, be-zerger
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 aban Bosna, be-matarac

 Süleyman Bosna, be-zerkülah-dûz

Ferhad Bosna, be-uncu [b rer buçuk akçe ulûfe buyruldu, fî  Z 
sene 95 ] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki, Âsitâne-i sa‘âdetten gelen arabac lar husûsunda emr-i 
erîfiniz ne ise inâyet buyrula [günde b r k rde et ver le, kendüler 

ala (?), fî  m nhu]

Kaz yye oldur ki, çad r mehterleri cemâ‘atinden sâb ka zemistânî verildi 
ise gerü verile deyü fermân olunmu , sâb ka bir kere yüzer akçe 
câme bahâ verilüp hâliyâ ulûfeleri birer akçe ziyâde olup ol ziyâde 
ana bedel olmu tur, sâb ka gelen ehzâdeler âsitânelerinde meh-
terleri iki er akçe ulûfe ile olmu tur, emr-i erîfiniz ne ise inâyet 
buyrula 

Kaz yye oldur ki Mahmud nâm kimesne sâb ka So ucakkoru nâm 
koruya korucu olup geçen y l ve hem bu y l koruya sâb kda gelen 
ehzâdelerden dört akçe ulûfem var idi deyü cevâb edüp amma 

elinde berât  olmay p hâliyâ iki akçe ulûfe ile korucu olmas n ricâ 
eder [yevmî k  akçe ulûfe le korucu olmak buyruldu, fî 22 Muhar-
rem sene 952] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki küçük mirâhur bendenüzün saraçlar na bir saraçhâne 
lâz m olma n hâk-i pây-  erîfe arz olundu [saraçhâne lenmek 
buyruldu, fî 22 Muharrem sene 952]

(s. ) Kaz yye oldur ki cihâz içün be  bin nakd akçe ve bir k t‘a k rm z  frengi 
atlas [ve] dört k t‘a çatma ve üç k t‘a münakka  ve be  k t‘a eyinlik 
kadife fermân olunmu , emr ne ise inâyet buyrula [ver lmek buy-
ruldu, fî 22 Muharrem sene 952]

Kaz yye oldur ki, çad r mehterleri cemâ‘atinden bölü e ç kanlara 
kanunmu  ki küreden(?) bir bârgir verilirmi , hâliyâ çad r meh-
terler bölükba l ndan ulûfeciler zümresine ihrâc olunan Murad 
kendüye bir bârgir sadaka olunmas n ricâ eder [b r bârg r ver lmek 
buyruldu, f  2  m nhu]

Kaz yye oldur ki stabl-  âmire önünde olan meydan içün hemvâr ola 
deyü buyrulmu , emr-i erîfiniz ne ise buyrula [yaylak vakt nde 
görüle deyü buyruldu]
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 n‘âm-  hazret-i pâdi âh-  âlem-penâh [arz olundu]

 G lmanân: neferen 

 Minhâ: n‘âm be-a ayân-  Enderunî, neferen ; müteveffâ, nefer 

be-Hüseyin A a, a a-y  der,  nefer; be-Mercan A a, ser-hâzin, 
nefer ; be-Hüsrev A a, a a-y  dârüssa‘âde,  nefer; be-Murad 
A a, ser-kilâri, nefer 

be- cemâ‘ât-i ehl-i h ref, âgird dâdend: be-hayyâtîn neferen ; 
be-kazzâz,  nefer; be-mücellid,  nefer; be-savâniyân  nefer. 
Yekûn neferen 

El-bâki be-cihet-i Enderun, neferen . be-h zâne-i âmire 
nihâdend, neferen ; be-kilâr-  âmire, neferen ; be-oda-i 
küçek, neferen 

Mevâcib-i Mevlânâ Muhyiddin hattat-  mu‘allim-i g lmân-  
Enderunî, fî yevm, . Sâb ka kâtib olup ferâgat eden Sinan’ n 
mevâcibinden bir akçe terakki olmas n ricâ eder [Kât b S nan’ n 
ulûfes  nk tâ‘ yaz l p ulûfes nden Mevlânâ Muhy dd n’e k  akçe 
terakk  buyruldu, fî 2  m nhu] ta‘yîn

(s. )  Kaz yye oldur ki dergâh-  âlîden gelen bevvâblara yirmibe  filori ki 
iki keseye üç bin olur ve Âsitâne-i sa‘âdetten dergâh-  âlîye giden 
bevvâblara be er yüz akçe verilir imi , bu bâbda emr-i erîfiniz ne 
ise inâyet buyrula 

Mevâcib-i Yusuf râh-âbî, fî yevm . Mezbûr Yusuf ’un mevâcibi 
k llet ve h zmeti kesîr olup ulûfesine bir akçe terakki olmas n 
ricâ eder [b r akçe ulûfes  terakk  buyruldu, fî-sâd s-  Safer sene 
952] ta‘yîn

Mevâcib-i Mehmed b. Abdullah âgird-i mâstger ki müteveffâ 
ud, fî yevm ,  ta‘yîn

Tâlib: Yusuf b. Abdullah  [b r buçuk akçe ulûfe le âg rd olmak 
buyruldu, fî  m nhu] ta‘yîn

Mevâcib-i Bayezid b. Abdullah âgird-i sebzeî, fî yevm . 
Mezbûrun mevâcibine bir akçe terakki olmas n ricâ eder [buçuk 
akçe z yâde buyruldu, fî  m nhu]
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Kaz yye oldur ki hâssa atlar içün otuzbe  ereke ve iki katar kat ra ve 
be  katar deveye raht ereki taleb ederler, emr ne ise inâyet buy-
rula [otuzbe  erek  ell  olmak bak s  ber-karar olmak buyruldu, fî 

 m nhu]

(s. ) Kaz yye oldur ki mehterler cemâ‘atinden ulûfeciler zümresine ilhâk 
olunan Murad nâm kimesne tirke  bahâ taleb eder emr-i erîfiniz 
ne ise inâyet buyrula [hemân çerüden ç kan g lmana ver lmek âdet 

ola deyü buyruldu, fî  Safer 952]

 Kaz yye oldur ki matbah-  âmirede vekîl-harc olan Yahya b. Veli’nin 
h zmetinde ihmâl ve müsâhelesi olma n silahdarlar cemâ‘âtinden 
alt  akçe ulûfeye mutasarr f olan Arab Hasan mahal ve münâsib 
olup ve mezbûr h zmetin tamâm uhdesinden gelir kimesne olma-

n hâk-i pây-  erîfe arz olundu [mezkûr Yahya ulûfes yle s lahdar 

olmak buyruldu ve yer ne mezkûr Hasan yevmî yed  akçe ulûfe le 

vek l-harc olmak buyruldu, fî  m nhu] ta‘yîn

Mevâcib-i Dervi , kethudâ-i teberdârân ki be-cemâ‘at-i çavu ân 
fermûde, fi yevm . ta‘yîn

Tâlib: Firuz, Hersek an-teberdârân, fî yevm  [yevmî dört akçe 

ulûfe le kethudâ-  teberdârân olmak buyruldu, fî  m nhu] ta‘yîn

Tâlib: becây-  Firuz

Mezbûr Firuz’un gedü üne kap c lar cemâ‘ati kâtibi olan 
Hamza’n n birâderi Kurd teberdâr olmas n ricâ eder 
[mezkûr F ruz yer ne üç akçe le teberdâr buyruldu, fî  

m nhu] ta‘yîn

 Mevâcib-i Oruç birâder-i Nasuh an-bevvâbîn ki müteveffâ ud, 
 fî yevm 

Tâlib: Hüseyin birâder-i Süleyman an- âgirdân-  tabbâhîn, 
fî yevm  [yevmî dört akçe le bevvâb olmak buyruldu, fî  

m nhu]

 Mevâcib-i Yusuf cüllâh, fî yevm 

Mezbûr Yusuf ulûfesine bir akçe terakki olmas n ricâ eder 
[b r akçe ulûfes ne z yâde olmak buyruldu, fî  m nhu] ta‘yîn
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(s. )   An- âgirdân-  câme ûyân ki gaybet kerdend

  Hüseyin, ,  

  Hamza,  

Tâlib: Yusuf becây-  Hüseyin [b r buçuk akçe ulûfe le buy-
ruldu, fî 2  Safer sene 952] ta‘yîn

Mehmed b. Abdullah, becây-  Hamza [ k  akçe ulûfe le 
buyruldu, fî 2  Safer sene 952]

 As l sarracîn-i hâssa neferen , âgirdân neferen : yekûn .

be-cihet-i mühimmât-  mirâhur-  büzürg

 be-cihet-i esbân-  hazret-i mîr -tâle bekahu-, neferen , fî ; 
 neferen 

 be-cihet-i esbân-  A a-i Dervi  Dede ve ser-kiler, neferen , 
 fî ; neferen 

 be-cihet-i esbân-  silahdâr ve çukadâr ve irkebdâr, neferen , 
fî ; neferen 

 be-cihet-i esbân-  Mevlânâ emseddin Hoca, nefer 

 be-cihet-i esbân-  mirâhur ma‘a velede , neferen 

 be-cihet-i h zmet-i anbâr-  cev, nefer 

 be-cihet-i hazîne-i sarracân,  nefer

 be-cihet-i âvurden-i cev ve kiyâh ve kâh, neferen 

 be-cihet-i kethudâ-i Istabl-  âmire,  nefer, velede

 Yekûn: neferen , an- âgirdân neferen ; yekûn neferen 
 

  El-bâki neferen , an- âgirdân neferen ; yekûn neferen 

Be-cihet-i mühimmât-  mirâhur-  küçek

 be-cihet-i esbân-  Hüsrev A a an-dârüssa‘âde,  nefer, (kadîm)

 be-cihet-i g lmân, der-dârüssa‘âde-i enderunî neferen  beher 
 neferen, fi , neferen  (kadîm) 

 be-cihet-i g lmân der-dârüssa‘âde-i birunî, neferen , beher  
neferen fî , neferen  (kadîm)
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be-cihet-i g lmân-  enderunî, neferen , bâ-tahmîn, beher  
neferen, fî , neferen , kezâlik neferen  (hâdis)

be-cihet-i esbân-  bazdarân an-g lmân-  hâssa, neferen , 
beher  neferen, fî , neferen :  der-nezd-i hazret-i mîr tâle 
bekahu, neferân  nefer; der-nezd-i hazret-i pa a -dâmet 
ma‘âlihu-, neferân  nefer (kadîm)

 be-cihet-i âvurden-i cev ve kiyâh ve kâh, neferen  (kadîm)

 be-cihet-i kâtib, nefer  (hâdis)

 be-cihet-i mirâhur, neferen  (kadîm) 

 Yekûn: neferen ; an-kadîm neferen ; lâz m olan neferen 

(s. )   Lâz m olan on dokuz nefer saraçlar içün bedel bunlard r ki 
 zikrolunur. ta‘yîn

an-cemâ‘at-i arabac yân-  hâssa 

Bekir birâder-i Kul, ,

Hac  Mehmed, Mora 

Hasan b. Sad k, 

Kemal b. Hac  Mustafa, .

  an-cemâ‘at-i seyisân 

Turgud birâder-i Davud, 

  Yekûn neferen , fî yevm ,

  an-cemâ‘at-i sakayân 

Hüseyin Arnavut, 

  an- âgirdân-  sarracân

Hüsrev b. Abdullah, 

 Yekûn: neferen 

 Yeni ulûfe ile yaz lacak on iki nefer bunlard r ki zikrolunur. ta‘yîn

Hasan b. Mustafa; Hasan b. Abdullah; Ali b. Devlet; Ali-i 
Engürî; Ali b. Kul; Ali b. Ahmed; Hüseyin b. Ali; Hamza b. Ali; 
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Hasan b. brahim*; Emirze b. Yusuf: Bali birâder-i Süleyman 
Çelebi; Hasan Yitik**. Yekûn: neferen , fî : 

 Mahlûl âgirdân-  sarracân  ta‘yîn

Ahmed birâder-i Behram Çavu . Becây-  Hüsrev b. Abdullah ki 
âgird ki sarac ud. Dervi  b. Murad, ibtida; Veli b. Abdullah, 

ibtida

 Yekûn neferen , fî : 

an-cemâ‘at-i arabaciyan ma‘a âgirdân: neferen 

Ser-bölükân: Mustafa birader-i Kul,  [b r akçe z yâde buy-
ruldu]; Hac  vaz b. Ali, ,  [b r akçe z yâde buyruldu, fî 27 
sene m nhu]

Naccarân-  arabahâ-i hâssa: Mehmed Konya, ; Hasan b. Abdullah, 
; Mustafa naccâr.

 Haddâdân: Muharrem b. shak, 

 be-cemâ‘at-i sarracân-  raht: neferen 

 Sarrac-  arabaciyân: Mehmed b. Mustafa, 

 Fî yevm , : yekûn neferen 

 El-bâki neferen 

(s. )  Hâliyâ yirmi araba olup her arabaya iki er neferden k rk nefer ve be  
nefer dahi ziyâde hastalar  içün ve gayri içün ve dört nefer a ç  ve saka 
âgird dahi lâz m olup cümle k rk dokuz nefer kimesne mirahur a a 

bendenüz lâz md r deme in otuz üç nefer mevcûdumuz olup bâki on 
alt  nefer arabac  dahi lâz m geldi. [buyruldu, fî 27 m nhu] ta‘yîn 

R dvan b. Abdullah; Hamza b. Abdullah, tâbi‘-i Hoca; Mehmed 
b. Abdullah; Hüsrev b. Abdullah; Mustafa b. Abdullah; Piri b. 
Abdullah: Nasuh b. Saraydar; Mehmed b. sa; Yah i âgird-i vaz; 
Kas m b. Abdullah; Hasan b Mahmud; Pir Hasan b. eyh Hasan; 

* “Terkin” kayd  dü ülerek Osman b. Emirhan isminin yerine Hasan b. brahim yaz l-
m t r.

** “Terkin” kayd  dü ülerek Nasuh b. Hüseyin isminin yerine Hasan Yitik yaz lm t r.
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Mahmud b. Abdullah; Mehmed b. Hayreddin; Abdi b. Ali; Veli 
b. Ayas*

 Yekûn: neferen , fî : 

Hâssa dörtyüz bârgirlerin üç nefer nalband  olup bir nalband dahi 
lâz md r  ta‘yîn

 Hüseyin b. Hamza, 

Kaz yye oldur ki, hâliyâ al nan esterlere dahi harbende ve nalband lâz m 
olma n mirâhur a a bendenüz mezkûrlar  harbende olmas n ricâ 
eder 

Cemâ‘at-i harbendegân: Seydi-i Karamanî; skender Trabzon; 
Mehmed Yanbolu  [be  akçe ulûfe le buyruldu fî 27 m nhu]

Cümle kat rlarun bir nalband  olup vefa eylemez deyü bir nal-
band dahi rica ederler; Ali-i Azizlü, nalband (terkin)

Kaz yye oldur ki a ç  âgirdlerinden kimi girihte ve kimi saka ve 
kimi bevvâb olup gedüklerine birer kimesne dahi lâz m olma n 
mezbûrlar n kilârba  kulunuz âgird olmas n ricâ eder [be  nefere 
k er akçe ulûfe buyruldu, fî 27 m nhu] ta‘yîn

Mehmed b. Abdullah, becây-  Mustafa birâder-i Yakub ki saka 
ud; Yusuf b. Abdullah, becây-  Hüseyin birâder-i H z r ki kat‘ 
ud; Hasan b. Abdullah, becây-  Ali b. Göllükesri ki bevvâb ud; 

Mahmud b. Abdullah, becây-  Hüseyin b. Abdullah ki bevvâb 
ud; Süleyman b. Yusuf, becây-  Mehmed b. Abdullah ki girihte 
ud; Mehmed birâder-i Kul, ibtidâ (terkin)

(s. ) Kaz yye oldur ki, çad r mehterleri cemâ‘ati cem‘an elli dört nefer olup 
mehterba  bendeniz h zmetleri a rd r bu mikdâr ademle kifâyet 
etmez dahi âdem gerekdir deme in hâk-i pây-i erîfe arz olundu 
[alt  nefer dah  z yâde buyruldu, fî 27 Safer sene 952] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki mehterler cemâ‘atinden Murad nâm kimesne bölü e 
ç k p yerine Behram nâm kimesne mehter olmak ricâ eder emr-i 
erîf neyse inâyet buyrula [b r akçe bölükba l k buyruldu, fî 27 

m nhu] ta‘yîn

* “Terkin” kayd  dü ülerek Hasan Yitik isminin yerine Veli b. Ayas yaz lm t r.
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 Mevâcib-i Murad ki be-bölük ilhâk ud, fî yevm 

 Mevâcib-i Behram, fî yevm 

Kaz yye oldur ki, hastalara timar eden Mezid nâm kimesnenin üç akçe 
vazîfesi olup vazîfesi harc na ve cihet-i ma‘i etine vefâ eylemedi i 
sebebden terakki ricâ eder emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [b r akçe 
z yâde buyruldu, fî 27 m nhu]

Kaz yye oldur ki be  nefer divân sakalar  olup sakaba  bendenüz h z-
metleri a rd r bu mikdâr âdemle kifâyet etmez bir kimesne dahi 
lâz md r dedi i hâk-i pây-i erîfe arz olunur emr-i erîf neyse inâyet 
buyrula [üç akçe ulûfe le buyruldu] ta‘yîn

 Mesih birâder-i Mehmed b. Mahmud, .

Kaz yye oldur ki, yeniden al nan kat rlar  beyân eder

 an-kaza-i Demirci an-yed-i Kurd ve Hac  Abdi,  re’s, 

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

 an-kaza-i Lazkiye,  re’s: 

 Yekûn:  re’s:   (beher fî )

Cem‘an atîk ve cedîd yüz re’s kat r olup harbendemiz vefâ eylemez 
üç nefer harbende ve bir nefer nalband ve be  nefer âgird lâz md r 
deyü mirâhurba  bendenüz arz eder

Lâz m olan harbende bunlard r: Mehmed Amasya; H z r 
Üzeyirlü, Ali Üzeyirlü [be  akçe üç harbendeye ulûfe buyruldu, 
fî 2 Ra sene 952] ta‘yîn

 Nalband, Ali Üzeyirlü  [üç akçe ulûfe le na’âl buyruldu] ta‘yîn

  âgirdân: neferen  [üç nefer âg rd buyruldu, fî yevm ] 
  ta‘yîn

(s. )  Kaz yye oldur ki dârüssa‘âdede cevârîden on nefer kimesneye birer akçe 
terakki fermân olunmu  [b rer akçe on nefere terakk  buyruldu, fî 
2 Ra sene 952] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki kazzâzba n n h zmeti kesîr olup bir âgird dahi taleb 
eyleme in Hasan b. Abdullah mahal ve münâsibdir deyü kazzâzba  
kulunuz arz eder [b r akçe ulûfe buyruldu] ta‘yîn
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Kaz yye oldur ki, cemâ‘at-i hayyâtînden mezkûrlar n ulûfesi kalîl 
olma n terakki ricâ ederler [b rer akçe ulûfeler  z yâde buyruldu, 
fî 2  R sene 952] ta‘yîn

ehsuvar b. üca Pa a, ; Ali Arnavud, ; Mustafa Arnavud 
birâder-i Kul, ; Ahmed b. Mustafa, ; Pervane ütüger 

(s. ) Kaz yye oldur ki çad r mehterleri cemâ‘ati cem‘an elli dört nefer olup 
mehterba  bendenüz h zmetleri a rd r, bu mikdâr âdemle kifâyet 
etmez, dahi adem gerekdir deme in hâk-i pây-i erîfe arz olundu 
(terkin)

Kaz yye oldur ki yirmi nefer solak ve alt  nefer h zmetkâr bendelerinüz 
Âsitâne-i sa‘âdete gelüp öyle arz eylediler ki dergâh-  âlîde olan 
solaklara her senede otuzar akçe kemân bahâ verilir kanundur ve 
sâir ehzâdeler kap s nda verile gelmi tir deyü taleb eyledikleri 
ecilden hâk-i pây-i kimyâ-tâb n za arz olundu [otuzar akçe âdet-  
kemân bahâ buyruldu, fî 2  R sene 952] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki hâssa arabac lar cemâ‘atinden ba‘z  müteveffâ olup ve 
ba‘z  ferâgat edip gediklerine birer kimesne dahi lâz m ve ehemm 
olma n mezkûrlar ta‘yîn olundu [yevmî k er akçe ulûfe le alt  
nefer k mesne arabac lara buyruldu, fî târ h n m nhu] ta‘yîn

 Hüseyin Mora, fî yevm , müteveffâ ud ve becâye -i Abdi b. Ali

 Piri b. Abdullah, fî yevm , sarac ud ve becâye -i Mustafa b. 
 Hüseyin

 Ali-i Ni , fî yevm , gaybet kerde ve becâye -i Emirze birâder-i 
 Kul

 Mustafa-i Bosna, fî yevm, , müteveffâ ud ve becâye -i Yusuf 
 Üsküdar

 Veli b. Ayas, fî yevm , gaybet kerde ve becâye -i Hasan

Hüseyin b. Mustafa, an-cemâ‘at-i nalbandân, fî yevm , sarac 
ud ve becâye -i Yusuf Güzelhisar [na‘âl üç akçe ulûfe le buyruldu, 

fî târ h n m nhu] ta‘yîn

  Mezbûrlar evce (?) eder ki h zmet ederler

Kaz yye oldur ki merhûm Kap c ba  R dvan A a kulunuzun muhalle-
fat ndan al nan gulamlard r ki mezbûrlar âgirdli e verilmi tir [üç 
nefer gulama b rer akçe ulûfe buyruldu, fî 2  m nhu] ta‘yîn
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 Yusuf  Bosna, ,  be-Memi an-mataraî an-sarrâcîn-i hâssa-dâde

 Murad Bosna, , be-Hayreddin eyerci-dâde

 Behram Bosna, , be-Hasan nakka -dâde

 An-cemâ‘at-i nalbandân-  hâssa [üç akçe ulûfe le na‘âl olmak buy-
ruldu, fî târ h n m nhu]

 Mehmed b. Ömer, , kat‘ ud becâye -i H z r Elbasan

Kaz yye oldur ki Âsitâne-i sa‘âdetten gulâmlar getüren çavu a câmeden 
gayr  bir m kdâr nakdiye verilmek câiz midir, emr-i erîfiniz ne ise 
inâyet buyrula  (terkin)

(s. 2)*

 Defter-  tezk re-  arz el-vâk ‘ fî gurre-i Ca sene 

 Cemâ‘at-i kâtibân-  h zâne-i âmire  ta‘yîn

brahim, rûznâmçeî,  [yevmî dört akçe z yâde buyruldu,fî 
gurre-  Ca sene 952]

Kurd, mukata‘aî,  [ k  akçe z yâde buyruldu, fî târ h n m.]

Süleyman, tezkireî,  [ k  akçe z yâde buyruldu, fî-târ h]

Mezbûr bendelerinüzün h zmeti kesîr olup bir vechile 
müstah kk-  inâyet olan bendelerünüzden olup hâliyâ hâk-i 
pây-i sa‘âdet-bah da terakki olmas n ricâ ederler

 Kaz yye oldur ki Âsitâne-i sa‘âdetten gulâmlar getüren çavu a câizeden 
gayri bir m kdâr nafaka verilmek câiz midir emr-i erîfiniz ne ise 
inâyet buyrula [ k  b n akçe harçl k buyruldu] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki Mehmed nâm kimesne üç y ldan berü tezkire 
âkirdli ine h zmet edüp emekdâr ve maslahat-güzâr olup hâliyâ 

hayme mehterlerine ve sekbânlara ve solaklara ve cemâ‘at-i ehl-i 
h refe müstakil kâtib lâz m olma n hâk-i pây-i sa‘âdet-bah dan 
inâyet ricâ eder (terkin)

Kaz yye oldur ki, hâssa atlar n otlar  kifâyet etmeyüp Manisa’ya 
gönderilmek husûsunda emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [Man sa 
cân b ne gönder lmek buyruldu, fî 8 sene 952] nakluhu

* Or j nal defterdek  sonradan ver len yanl  sayfa numaras  olup burada lg l  yere eklend .
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 Kaz yye oldur ki, solaklar kethudâs n n yolda lar  ile kadîmden bir sofra 
ta‘âm  olup imdilik verilmeyüp hâliyâ ricâ ederler emr-i erîf ne 
ise inâyet buyrula [solaklar kethudâlar na b r sofra ta‘âm buyruldu, 
fî 8 m nhu]

(s. 5)  Cemâ‘at-i matbah-  âmire

Mezkûrlar n ba‘z s n n birer ve ba‘z s n n birer buçuk akçe 
ulûfeleri olup buçukar akçe terakki ricâ ederler: neferen ; 
izdiyâd an-h zâne-i âmire  [otuz alt  nefer âg rdlere buçukar 
akçe z yâde buyruldu, fî 8 Ca sene 952] ta‘yîn

 âgirdân-  kiler ve gayr hu 

Hasan b. Abdullah, ,  mezbûr bir akçe terakki inâyet umar; 
Ahmed b. Abdullah, , ; Mustafa b. Abdullah, , ; brahim 
b. Abdullah, , ; Hasan b. Abdullah-  di er, , ; Yusuf b. 
Abdullah, ,  âgird-i mâkiyânî; Bayezid b. Abdullah, ,  
âgird-i sebzeî; Karagöz b. Abdullah, ,  âgird-i mâkiyânî; 

Yusuf b. Abdullah, ,  âgird-i mâstger; Yusuf b. Abdullah-  
di er,   âgird-i em‘ger

  Cemâ‘at-i kiler

Hasan b. Abdullah, ,  müteveffâ ud; Nasuh b. Abdullah, , 
becây-  Hasan, an-mahlûl Hasan b. Abdullah ki müteveffâ 
ud; Ahmed b. Abdullah,  an-mahlûl Hasan b. Abdullah, 

müteveffâ ud, ,  an-h zâne-i âmire, ,  becây-  Hasan

  Cemâ‘at-i âgirdân-  tabbâhîn

Piri b. Abdullah, , ; Yah i b. Abdullah, , ; Mehmed b. Ab-
dullah, , ; Mehmed b. Abdullah, , ; Behram b. Abdullah, 
, ; Mehmed b. Abdullah, , ; Veli b. Abdullah, , ; Yusuf b. 

Abdullah, , ; Mahmud b. Abdullah, ,

  Cemâ‘at-i helvac yân

Mustafa b. Abdullah, , ; Hamza b.Abdullah, , ; skender b. 
Abdullah, , ; H z r b. Abdullah, , ; Hüseyin b. Abdullah, 
, ; Mustafa b. Abdullah, , ; Sefer b. Abdullah, ,

  An-cemâ‘at-i habbâzîn [buyruldu, fî 8 Ca sene 952]
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Süleyman Serfice, , müteveffâ ud; Abdi Halife, , becây-  
Süleyman üstâd ud; Mehmed Halife,  ziyâde , becây-  Abdi 
Halife ud; Ali b. Abdullah, becây-  Mehmed Halife ud, an-
mahlûl Abdi Halife,  ziyâde , an-mahlûl-i Abdi. 

  An-cemâ‘at-i âgird-i habbâzîn

Mustafa b. Abdullah, , ; Pervane b. Abdullah, , ; Mahmud 
b. Abdullah, , ; Ahmed b. Abdullah, , ; Turhan b. Abdul-
lah, , ; Yusuf b. Abdullah, , ; Mehmed b. Abdullah, , ; 
Mustafa b. Abdullah, , .

(s. ) Kaz yye bu bendelerine mukaddem Manisa’ya gitmek buyrulmu  emir 
nedir [cemaz yelevvel n y rm s nde Man sa’ya g d lmek buyruldu, fî 
8 Ca sene 952] ta‘yîn

Mevâcib-i Abdi, mu‘allim-i esbân-  hâssa, fî yevm , ; mezbûra 
bir akçe terakki buyrulmu  emr-i erîf ne ise inâyet buyrula 
[z yâde b r akçe ulûfe buyruldu, fî 8 m nhu]

Kaz yye tâcir Ali Çelebi’nin Bursa’da al nan avâr z ecr içün hükm-i erîf 
inâyet umar [Rüstem Pa a Hazretler ’ne mektûb-  erîf ver lmek 
buyruldu]

n‘âm-  hazret-i pâdi ah-  âlem-penâh -hullide hilâfetuhu-: 
  neferen   ta‘yîn

 Minhâ: in‘âm neferen 

Der-oda-i küçek nihâde:  neferen . Haydar, Karagöz, sfen-
diyar, dris, Muzaffer

Be-cemâ‘at-i teberdarân fermûde: Hasan Çerkes, Hüseyin 
Çerkes, Ferruh Çerkes, Hürrem Çerkes [yevmî üçer akçe ulûfe 
le teberdâr buyruldu, fî gurre-  Ca sene 952]

 Be- müntakil-dâde,  nefer, be ser-mûzedûz, fî yevm : fî  
Ca sene . ta‘yîn 

Kaz yye oldur ki Saray-  âmirede emr olunan binây  beyân eder [bu 
z krolan husûslar bu bendeler  var nca yap lmak buyruldu, fî 5 
m nhu] ta‘yîn

 Küçük odan n vâsi’ olmas  
 ve Saray-  âmirenin orta kap s  yap l p üzerine bir kasr olmak
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 ve Istabl-  âmire kurbunda olan hâlî yere havlu olmak

 ve sekbanlar odas  yap lmak*

 Mehterhâne yap lmak [buyruldu]

(s. )  Mevâcib-i Mustafa b. Hasan neyzen, fî yevm . Mezbûra bir akçe 
terakki fermân olunmu  [b r akça z yâde buyruldu, fî 5 Ca sene 
952] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki neyzen Mustafa’ya bâride olan Miskalî Hüseyin’e dört 
akçe ulûfe fermân olunmu  emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula 
[dört akçe ulûfe buyruldu, fî 5 m nhu]

Kitâbet-i cemâ‘at-i silahdarân der-uhde-i Ali, fî yevm, . 
Mezbûrun a as yla zindegânesi olmayup ve hem ehl-i kalem 
olmama n a as  bir ahar kâtib ricâ eder. Tâlib: Yahya b. Veli, 
an-silahdarân, vekiliharc-  sâb k, fî yevm  [vek l harc Yahya’ya 
ulûfes yle s lahdar olmak buyruldu, fî 5 Ca sene 952] 

Mevâcib-i Ali âgird-i mukata‘aî, fî yevm . Mezbûr Ali maslahat-
güzâr ve ehl-i kalem ve uslûb-  defterin tamâm uhdesinden gelir 
kimesne olup ve mukata‘an n ekser h zmetin mezkûr görüp hâk-i 
pay-i sa‘âdetlerinden ulûfesine bir akçe terakki olmas n ricâ eder 
[b r akçe ulûfes  z yâde olmak buyruldu, fî 5 Ca sene 952] ta‘yîn

Kaz yye-i buçuk-  emirhorân, fî yevm,  [b r akçe dah  z yâde buyrulup 
her a aya k er akçe bozula, buçuk emr olundu, fî 5 Ca sene 952] 
ta‘yîn

Kaz yye oldur ki Ferhad nâm kimesne divân-  âlîde ve dergâh-  âlîde 
h zmetkâr olup bir akçe ulûfe ile cellad âgirdi olmak ricâ eder [b r 
akçe âg rd ulûfes  buyruldu, fî 5 Ca sene 952] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki H z r b. Bah ayi  nâm kimesne kadîmü’z-zamândan 
bir akçe ulûfe ile Gölcük saraydâr  imi , hâliyâ gerü bir akçe ulûfe 
ile saraydâr olmas n ricâ eder [b r akçe ulûfe le saraydâr buyruldu, 
fî 5 Ca sene 952] ta‘yîn

(s. )   Kaz yye oldur ki hâssa arabac lar cemâ‘atinden ba‘z  ferâgat edip gedikle-
rine birer kimesne dahi lâz m ve ehemm olma n mezkûrlar ta‘yîn 

* Bu kayd n üzeri çizilmi tir.
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olundu [bu k  nefer k mesne k er akçe ulûfe le arabac  olmak 
buyruldu, fî 5 Ca sene 952] ta‘yîn

 Yusuf  Trabzonî, . Gaybet kerd becâye -i Muzaffer b. Ali

 Abdi b. Ali, . Gaybet kerd becâye -i Hasan Arnavud

Pa a hazretleri -dâmet-ma‘âlihu- arz etti i kazâyâ bunlard r ki 
    zikrolunur

Mevâcib-i Musluhiddin cerrâh, fî yevm . Mezkûra iki akçe 
terakki fermân olunmu  emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula 
[buyruldu, fî 22 Cemaz yelevvel sene 952] ta‘yîn

Mevacib-i Hasan kehhâl, fî yevm, . Mezbûr kehhâle bir akçe 
terakki fermân olunmu  emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula 
[buyruldu, fî 22 Cemaz yelevvel sene 952] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki pehlivanlar n du‘âc s  olan H z r b. Abdullah nâm 
kimesneye günde iki akçe ulûfe fermân olunmu  emr-i erîfiniz ne 
ise inâyet buyrula [buyruldu, fî 22 Cemaz yelevvel sene 952] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki dergâh-  âlîde sekbanlar n otuzar kemân bahâ verilmek 
kanunlar  olma n bunlar dahi ricâ ederler emr-i erîf ne ise inâyet 
buyrula [buyruldu, fî 22 Cemaz yelevvel sene 952] ta‘yîn

(s. )   Kaz yye oldur ki devlet ü sa‘âdetle yaylaka müteveccih olundukda 
h zâne-i âmire ile hazîne o lanlar  ve küçük oda o lanlar  mukad-
dem irsâl olunmu laridi, hâliyâ gerü üslûb-  sâb k üzere gönderil-
mek câiz görülme in hâk-i pây-i sa‘âdet-bah a arz olundu. 

Hâliyâ Birgi kad s  olan Muhyiddin du‘âgûylar n n pi ke idir

 Mahal (?) kat r,  re’s;  destâr-  Kandeharî,  k t‘a; sereng-i 
Bursa,  tâk; kemha-i Bursa,  tâk; kutnu-i Bursa,  tâk.

Mahrûse-i Tire’de Lütfi Pa a Medresesi müderrisi olan Mevlânâ 
Cafer du‘âgûylar na dahi bir hil‘at lâz m olma n anlara dahi bir 
beyaz sof münâsib görülüp hâk-i pây-i erîfe arz olundu. 

 Mezbûra hil‘at bir beyaz sof münâsib görülüp hâk-i pây-i 
 erîfe arz olundu.
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Defterdar Efendi hazretleri arz eyledikleridir

Kaz yye oldur ki hâs atlar Istabl-  âmireye s may p be  tavila at al r 
bir ah r dahi lâz md r deyü mirâhurba  kulunuz arz eder, emr-i 
erîf ne ise inâyet buyrula [alt  b n akçaya arpa em n  yapal m deyü 

cevâb verme n her k mesnen n ulûfes  ba na b rer yük otluk ver l-
mek buyruldu, fî sâd s Receb sene 952. Mebla -  mezkûr mezbûra 
ver lmek buyruldu, fî  Receb sene 952]

Kaz yye oldur ki a a kullar n z n ve ba‘z  kimesnelerin dahi her senede 
âdet-i otluklar  olup hâliyâ divân-  âlîde gelip taleb eyledikleri 
ecilden hâk-i pây-i sa‘âdet-bah a arz olundu [her k mesneye otluk 
ver lmek lâz m olanlara ulûfes n n b r akçe ba na b rer yük otluk 
ver lmek buyruldu, fî  Receb sene 952]

Kaz yye oldur ki me ‘alecilerden üç nefer kimesne çavu  olup me ‘alelerin 
ve bârgirlerin vermezler bize in‘âm oldu derler emr-i erîfiniz ne ise 
inâyet buyrula [bârg rler  ve me ‘aleler  yerler ne gelen me ‘alec lere 
ver lmek buyruldu, fî  Receb sene 952]

Kaz yye oldur ki a ç lardan ve kap c lardan çavu  olan ve bölü e ç kanlar 
at ve bârgir ve yelek akçesin isterler, emr-i erîfiniz ne ise inâyet 
buyrula [ çer den ç kan ç o lanlar na ver l p ma‘âdâ k mesneye 
ver lmek câ z buyrulmad , fî  Receb sene 952]

Kaz yye oldur ki iki akçe ulûfe ile helvac  âgirdlerinden Mustafa alt  
akçe ulûfe ile ulûfeciler cemâ‘atine ilhâk olunup mezbûr bölü ü 
kabûl etmeyüp dört akçe ulûfe ile tur ucu olmas n ricâ eder [dört 
akçe ulûfe le helvac  ve tur ucu olmak buyruldu, fî  m nhu] ta‘yîn

(s. )   Kaz yye oldur ki, sâb ka olan be  nefer en‘âmc lardan ziyâde alt  nefer 
kimesne dahi fermân olunmu  emr-i erîf mûcebince ta‘yîn olunan 
bunlard r ki zikrolunur, emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula [yevmî 
k er akçe ulûfe le alt  nefer k mesne en‘âmc  ta‘yîn olunup ve mam 

hoca en‘âm du‘âs n okumak çün b r akçe terakk  buyruldu, fî  
Receb sene 952] ta‘yîn

An-dâni mendân-  Mevlânâ Hoca Efendi: Abdurrahman Halife; 
Sinan Halife; shak Halife; Hüsam Halife

 Kâtib Mehmed; Sinan Halife
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Ve bu cümleye bir du‘âc  lâz m olup Mevlâna mam Hoca 
sâir en‘âmc lardan bir akçe ziyâde ile du‘âc  olmas n ricâ eder

 Mevâcib-i cemâ‘at-i ehl-i h ref

  An-cemâ‘at-i hayyâtîn  ta‘yîn  

Sinan ser-hayyâtîn,   [üç akçe z yâde buyruldu, fî  Receb 
          sene 952]

Hüseyin Macar, kethudâ-i hayyâtîn,  [ k  akçe z yâde 
buyruldu, fî târ h n m nhu]

Behram Çerkes ser-bölük-i hayyâtîn,  [b r akçe z yâde 
buyruldu, fî târ h n m nhu]

Ali  ütüger,  [b r akçe z yâde buyruldu, fî sâl s-  aban sene 
          952]

 An-cemâ‘at-i sâire ta‘yîn

Mustafa Kastamoni ser-zergerân,  [üç akçe z yâde buyruldu, 
fî târ h n m nhu]

 brahim ser- im irgerân,  [z yâde buyruldu,fî târ h n m nhu, 
fî yevm 2]

 Mustafa ser-mûzeduzân,  [z yâde buyruldu,fî târ h n m nhu, 
 fî yevm 2]

 Mustafa ser-kazzâz,  [b r akçe z yâde buyruldu, fî târ h n 
 m nhu]

 Ali kazganî,  [b r akçe z yâde buyruldu, fî târ h n m nhu]

 Ser-kemangerân,  [ k  akça z yade buyuruldu, fî târ h n 
 m nhu]

Mevâcib-i mezkûrîn ta‘yîn

Mevâcib-i ehzâdegân neferen , fî , fî yevm . Ziyâde 
fermûde beher nefer fî : yekûn  [buyruldu, fî târ h n m nhu]

Mevâcib-i vâlidegân-  ehzâdegân, neferen , fî , fî yevm , 
ziyâde fermûde beher nefer fî : yekûn fî yevm  [buyruldu, 
fî târ h n m nhu] 

Be  nefer arslanc lar husûsunda emr-i erîfiniz ne ise inâyet 
buyrula [küçük arslan al nmak buyruldu]



FER DUN M. EMECEN

(s. )  Mevâcib-i cemâ‘at-i tabbâhîn. ta‘yîn

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

Mahmud Halife, . An-ebnâ-i sipahiyân ud. Becâye -i Mus-
tafa an- âgirdân-  matbah, fî yevm  [buyruldu fî  Receb 
sene 952, fî yevm ] nakluhu

brahim Halife, . An-enderûn reft. Becâye -i brahim an-
âgirdân-  tabbâhîn, fî yevm  [z yâde ud, fî yevm ] nakluhu

 Mustafa birâder-i Yahya, . Halife ud. Becâye -i Hüseyin 
birâder-i Mehmed Kul [buyruldu] [ba]ki

brahim b. Hüseyin, . Halife ud. Becâye -i Hasan b. Ahmed 
Bosna [buyruldu, fî yevm 5] [ba]ki

Mustafa b. Abdullah, . Kat‘ ud. Becâye -i Ali b. H z r 
Arnavud [buyruldu fî yevm 2] [ba]ki

Mehmed b. Abdullah, . An-ulûfeciyân ud. Becâye -i Salih 
b. brahim [buyruldu, fî yevm 7] [ba]ki

Hüseyin birâder-i Süleyman, . Bevvâb ud. Becâye -i Mus-
tafa b. Yusuf Arnavud [buyruldu, fî yevm 7] [ba]ki

Yusuf b. Abdullah,  bevvâb ud. Becâye -i Receb b. Hasan 
Kul [buyruldu fî yevm 2] [ba]ki

   Bu sekiz nefer kimesnelere ziyâdeleri mukarrer olundu.

  Cafer b. Abdullah, tâbi‘-i ser- kilarî, ibtidâ (terkin, sahh)

Mevâcib-i habbâzîn

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

H z r b. Abdullah, , . Müteveffâ ud. Becâye -i Mustafa b. 
Osman [buyruldu, fî yevm 2]

Malkoç b. Abdullah, , . Girihte ud.  Becâye -i sa b. Yusuf 
[buyruldu fî yevm 2]

Yusuf b. Abdullah, , . Girihte ud. Becâye -i Halil b. Behram 
[buyruldu, fî yevm 2]
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Ali b. Abdullah, . Halife ud. Becâye -i Budak b. brahim 
[buyruldu fî yevm 2]

 Ahmed b. Abdullah, tâbi‘-i ser-kilarî [b r buçuk akçe le 
 buyruldu] (sahh)

 Mahmud b. Abdullah, tâbi‘-i m. [kezâl k] (sahh)

 Hamza b. Abdullah, tâbi‘-i m [kezâl k] (sahh)

An-cemâ‘at-i âgirdân-  kiler 

Mustafa-i Bosna, . Bevvâb ud. Becâye -i Veli b. Abdullah, 
fî yevm  [buyruldu, fî  Receb 952]

Kaz yye oldur ki rûznâmeci kulunuzun mahrûse-i Edirne’de s las  olup 
alt  y lm  ki varmam  icâzet-i erîfinizle gitmek murâd ederler, 
emr-i erîf ne ise inâyet buyrula, gurre-i Ramazana dek gelmek 
üzere. Mezbûr rûznâmeci kulunuzun h zmetin görme e pa a 
hazretleri cânibinden rûznâme yazan Fazlullah bendenüze ve bu 
bendenüz cânibinden rûznâme yazan smail kulunuz ta‘yîn olun-
ma içün hâk-i pây-i sa‘âdet-bah a arz olundu. Ve sipâhi o lanlar  
cemâ‘atinden Emrullah bendeniz mezbûrun âgirdi olup bile 
gitme in murâd eder [ câzet ver ld , âg rd yle, fî 2  Receb sene 952]

Kaz yye oldur ki a a kullar n z n âdet-i otluklar  olup kirâs  husûsunda 
inâd ederler kadîmden kirâs n  dahi avâr zla buyurdurlarm  derler, 
amma verilürdü deyü ta‘yîn eden kimesne yok, emr-i erîf ne ise 
inâyet buyrula [kad mden al geld kler  e er (?) a ayân ve sâ r ehl-  
d van otlu u buyurulup deves yle ta nu gelm  se gerü âdet-  kadîm 
üzere otluklar n ta tas z deyü emr olundu, fî 2  Receb sene 952]

Kaz yye oldur ki vezzân kulunuzun mahrûse-i Konya’da s las  olup 
icâzet ricâ eder, emr-i erîf ne ise inâyet oluna [ câzet ver ld ] 

(s. )  Kaz yye oldur ki hâssa çad rlardan iki er kap l  yirmi dörder hazîneli 
münakka  iki adet divânhâne çad r  köhne olup amelden kalm t r, 
emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [der-  devlete arz olunup taleb 
olunmak emr olundu, fî 27 Receb sene 952]

Ve otuzar hazînelü iki aded hazîne çad rlar  köhne olup amel-
den kalm t r, emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [bunda lemek 
buyruldu]
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Ve yirmi iki er hazîneli iki aded kiler çad rlar  dahi köhne olup 
amelden kalm t r emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [bunda le-
mek buyruldu]

Kaz yye oldur ki sekbanlardan solak olup gaybet edip ve müteveffâ 
olanlar n yerlerine yaz lacak bunlard r ki zikrolunur, emr-i erîf ne 
ise inâyet buyrula [on alt  nefer k mesnelere k er ulûfe buyruldu, fî 
27 Receb sene 952] ta‘yîn

 Ahmed b. Abdullah Rodos. Tâbi‘-i Haydar A a, becâye -i Ahmed 
ki gaybet- kerde; Yusuf b. Abdullah Arnavud. Tâbi‘-i Haydar A a, 
becâye -i Muharrem ki gaybet-kerde; Mustafa b. Abdullah Av-
lonya, becâye -i Memi ki solak ud; Bostan b. Abdullah stanbulî, 
becâye -i Hasan ki solak ud; Ali b. Abdullah Mora, becâye -i 
Mahmud ki solak ud; Yusuf b. Abdullah Vidin, becâye -i Mus-
tafa ki müteveffâ ud; Mustafa b. Abdullah, becâye -i Dervi  ki 
solak ud; Hamza veled-i Kul, becâye -i Memi-i Manast r ki gay-
bet-kerde; Yusuf b. Abdullah Mora, becâye -i Mehmed ki solak 
ud; Mustafa b. irmerd stanbulî, tâbi‘-i Cafer A a becâye -i 

Muharrem ki müteveffâ ud; Ayd n b. Abdullah stanbulî ki 
tâbi‘-i Kâtib-i matbah, becâye -i Nasuh ki gaybet-kerde; H z r b. 
Pir Ahmed stanbulî, tâbi‘-i Cafer A a, becâye -i Bali ki gaybet-
kerde; Memi veled-i Kul stanbulî, tâbi‘-i H z r A a mirâhur-  
büzürg, becâye -i Husrev Çerkes ki müteveffâ ud 

Emr olan elli ki iden üç nefer eksikdür ol üç neferün yerine 
zikrolanlar tezkire olundu: Hamza b. Abdullah Avlonya; 
Ramazan b. Abdullah Vidin; Hüseyin Bosna

An-cemâ‘at-i g lmân-  kiler ta‘yîn 

Hasan silahdar ud, fî yevm , becâye -i Ahmed bevvâb [b r 
akçe ulûfe buyruldu, fî 27 m nhu]

Davud külhanân, teberdâr ud, fî yevm , , becâye -i Yusuf 
Arnavud [b r buçuk akçe ulûfe buyruldu, fî 27 m nhu]

An-cemâ‘at-i teberdarân ta‘yîn 

Pervane, silahdar ud becâye -i Hasan teberdâr ud;  Ali 
becâye -i Davud teberdâr ud [üç akçe le buyruldu bu k  
nefer]
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(s. )  An-cemâ‘at-i ehl-i hiref

Mustafa Arnavud, ser-postindûz, fî yevm  [b r akçe terakk  
buyruldu, fî- sâl s-  aban sene 952]

Kaz yye oldur ki cemâ‘at-i bevvâbînden Hac  Ahmed me ‘aleî fevt olup 
elinde olan mîrî bârgiri hatunu içerüden ç km  olma n bârgir 
taleb olundukda in‘âm olundu deyü cevâb edüp vermezler, emr-i 
erîf ne ise inâyet oluna [hatuna bârg r bahâs  nafaka buyruldu, fî 

târ h n m nhu] 

Kaz yye oldur ki içerüden ç kan on üç nefer o lanlar n on üç aded 
üsküfleri ki bin yüz be  miskal olup her miskali elli akçeden el-
libe binikiyüzelli akçe eder hâliyâ taleb ederler, emr-i erîf ne ise 
inâyet buyrula. Ve bundan gayri üçer yüz akçe dahi tirke  bahâs  
taleb ederler [ell er akçe m skal ne bahâlar  ver lmek buyruldu, fî 
târ h n m nhu. Âdet-  kemân bahâs  üçer yüzden]

Kaz yye oldur ki air sipahi kulunuza on iki akçe ile müteferrikal k 
buyrulmu , emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [yevm  on k  akçe 
ulûfe le müteferr ka cemâ‘at ne buyruldu, fî-sâl s-  m nh] 

Ve gûyende Baba Haydar Acem’e sekiz akçe buyrulmu , emr-i 
erîf ne ise inâyet buyrula [sâzende cemâ‘at ne yevmî sek z akçe le 

buyruldu, fî-târ h-  m nh]

An-cemâ‘at-i bevvâbîn 

Hac  Ahmed me ‘aleî, fî yevm , müteveffâ ud, becâye -i 
skender bevvâb [buyruldu].  skender bevvâb me ‘aleî, fî 

yevm , becâye -i Mezid, [hâl yâ hassa(?) t mardan buyruldu] 

Kaz yye oldur ki Istabl-  âmire kurbunda olan mescidde bundan akdem 
Mevlânâ Bali imâm olup hâliyâ gene iki akçe imâmet ricâ eder, 
emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [yevmî k  akçe ulûfe le mâm 
olmak buyruldu, fî-sâl s-  m nh] ta‘yîn 

M râhur-  küçek yolda lar yla var p hâssa develere otluk yükled p 
bârg rlere ver lmek buyruldu, fî târ h n m nhu]

Kaz yye oldur ki içerüden ç kan o lanlar bârgir taleb ederler emr-i erîf 
ne ise inâyet buyrula [küçük m râhurdan her b r bârg r  getürmek 
buyruldu, fî aban sene 952]
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Kaz yye oldur ki Marmara kazâs na tâbi‘ Alayundlu nâm karye 
kurbunda Saruhano ullar ’ndan Abdurrahman’ n definesi vard r 
deyü Selime nâm hatun i‘lâm eder.  bu mezkûre Selime mezkûr 
Abdurrahman’ n k z d r [Ramazan Kethudâ’ya varup görülmek 
buyruldu, fî aban sene 952]

Dârüssa‘âde kethudâs n n k la  bin akçe ziyâde buyrulmu , emr-i 
erîf ne ise inâyet buyrula [buyruldu, yazl k dah  b n ola] ; k. 

, baki 

Kaz yye oldur ki M s r’a gönderilen Seydi Gazi bendeleri M s r’dan bu 
cânibe avdet etdükde be  cenâh ahin ve za anosa istihdâm içün 
bir do anc  ko ulup ve mahrûse-i Antalya’ya geldikde dört nefer 
hisâr erleri ko ulup bu cânibe getürdüler, hâliyâ mezkûrlar icâzet 
taleb ederler, emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [Do anc ya b n akçe 
ve h sar erler ne alt yüz akçe ver lmek buyruldu, fî  m nhu] ta‘yîn

Mehmed, bâzdâr an-M s r âmed

 An-cemâ‘at-i mustahf zân-  kal‘a-i Antalya 

  Hac  lyas, Ali, Lutfi, Ahmed

(s. )    n‘âm-  hazret-i pâdi âh-  âlem-penâh -hullide mülkuhu-

 G lmân neferen 

Haydar Çerkes, fî yevm , oda-i küçek nihâde; Cafer Çerkes, 
fî yevm , teberdâr; Süleyman Çerkes, fî yevm , an-cemâ‘at-i 
tabbâhîn; Nasuh Çerkes, mu‘allim-i esbân-  hâssa dâde, fî 
yevm  [buyruldu, fî 7 aban sene 952]

Nakka  Ferruh, an-ebna-i sipahiyân-  dergâh-  âlî; gulam  nefer 
[buyruldu, f  7 m nhu]

Yusuf bin Hasan, fi yevm , yerine nihade

 Mezbûrlar n ulûfeleri husûsunda emr-i erîf ne ise inâyet 
 buyrula

Kaz yye oldur ki bundan akdem sa‘âdet ile zmir câniblerine ikâra 
ç k ld kda Samed Baba Tekkesi’ne mescid binâ olunmak içün iki 
bin akçe in‘âm olunup mezkûr ikibinün bin akçesi mescid binâs na 
konulup binin dahi murâbahaya verilüp vezâyifine verilmek buy-
rulup hâliyâ kad dan arz getürüp yaln z binâs na ikibin sekizyüz 
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akçe harç olunmu  [be yüz akçe zâ[v ]yedâra ver lmek buyruldu, fî 
7 m nhu]

Kaz yye oldur ki dârüssa‘âde kethudâs na be  akçe terakki buyrulmu  
emr-i erîf ne ise inâyet buyrula, fî yevm , k. ,  [Buyruldu, fî 

 m nhu]

Kaz yye oldur ki çad r mehterleri ba s  Hamza bendenüzün on dört 
akçe ulûfesi olup bundan akdem iki akçe terakki buyrulmu du, 
kethudâs n n dahi sekiz akçe ulûfesi olup ol dahi terakki ricâ eder, 
emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [mehterler kethudâs na yevmî k  
akçe terakk  buyruldu, fî 2 N sene m nhu] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki hâssa atlardan alt  re’s yedek atlar n s karlat çukadan 
olan çullar  köhne oldu deyü mirâhur bendeleri yenicek olmak 
murâd edinirler emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [evvel bahârda 
hâz r ola deyü emr olundu, fî 2 N sene 952]

Çultar , beher çultar fî  zirâ‘,  zirâ‘, beher zirâ‘ fî : . 
Seksen çulu k rm z  sof isterler

 Çultar , fî  zirâ‘dan  zirâ‘ beher zirâ‘ fî : . K rm z  
sam rset çukas  isterler

Mezkûr çultarlara b tâne olmak içün yetmi  iki zirâ‘ çuka-i 
gazzâziye isterler: 

Kaz yye oldur ki Mirâhurba  Hüseyin A a kulunuz âdet-i otluk ricâ 
eder, emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [üç b n akçe buyruldu, fî 2 
m nhu]

Kaz yye oldur ki mahrûse-i Manisa’da Mehmed b. Abdülkerim 
du‘âgûyunuz ehl-i ilm vâiz hayr du‘âs n alacak kimesne olup el-ân 
câmi‘-i erîfde nasihat eder, bin akçe sadaka olunmak içün emr-i 
erîf ne ise inâyet buyrula [b n akçe sadaka buyruldu, fî 9 N sene 

952] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki K rovas ’nda Sar  I k demekle ma‘rûf azîz dahi hayr 
du‘âs n alacak azîzdir bin akçe sadaka olunmak içün emr-i erîf ne 
ise inâyet buyrula [b n akçe sadaka buyruldu, fî 9 N sene 952] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki müfti efendi du‘âgûyunuza ve hatîbe îd-i mübârekde 
birer sof kaftan verilmek âdetdir emr-i erîf ne ise inâyet buyrula 
[b rer sof kaftan ver lmek buyruldu]
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(s. ) Kaz yye oldur ki M s r’dan gelen kap  o lanlar na dörder akçe ulûfe 
buyrulmu  emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [dörder akça ulûfe 
buyruldu, fî 9 N sene 952] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki geçen y l at yarakç s na dört yüz akçelik bir benek 
kaftan ve o lanlar n yüzer akçelik ve üzerlerine duran bölükba -
s na üçer yüz akçe verilip bu y l dahi ricâ ederler, emr-i erîf ne ise 
inâyet buyrula [ ahkulu’na dörtyüz akçe bölükba s na k yüz akçe 
k  o lana yüzer akçe nâyet buyruldu, fî 9 N sene 952] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki bundan akdem ahrete intikal eden R dvan A a 
bendelerinin Hürmüz nâm h zmetkâr na bir saracl k dü dükde 
tevcîh olunmak buyruldu, hâliyâ bir deveci gedü ü dü üp deveci 
ulûfesinden mezkûr Hürmüz bendeleri sarac olmak ricâ eder emr-i 
erîf ne ise inâyet buyrula [yevmî üç akçe ulûfe le sarac buyruldu, fî 

 N sene 952] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki d  kap  o lanlar na âdet-i kadîme üzere birer hil‘at 
verilüp dârüssa‘âdede olan be  nefer kap  o lanlar na dahi yedi er 
yüz akçe hil‘at bahâ buyrulmu  emr-i erîf ne ise inâyet buyrula 
[be  nefere 7  akçeden üç b n be  yüz akçe ver lmek buyruldu, fî 
2 m nhu] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki içerüden ç kan a alara üçer bin akçe ester bahâ ve-
rilmek âdet olup hâliyâ ça nigirba  olan Ali A a bendeleri dahi 
inâyet umar, emr-i erîf ne ise inâyet buyrula

Kaz yye oldur ki bundan akdem içerden a al a ç kan R dvan A a 
bendelerine üçbin akçe ester bahâ verilip hâliyâ ça nigirba  olan 
Ali A a bendeleri dahi inâyet umar emr-i erîf ne ise inâyet buyrula 
[üç b n akçe ester bahâ buyruldu, fî  m nhu] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki hâliyâ iki akçe mevâcib ile olan kimesne esbâb kalay-
land kda mu‘âvenet içün rgad tutulurdu, Cafer b. Ahmed nâm 
âgirdime bir akçe ulûfe olursa cümle h zmeti edâ edeyin deyü 

cevâb eder, emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [b r akçe ulûfe le âg rd 
buyruldu, fî 2  N sene 952] ta‘yîn

An-cemâ‘at-i âgirdân-  tabbâhîn 

Kas m b. Hayreddin, . Müteveffâ ud, becâye -i Memi b. 
Abdullah; Hüseyin b. Abdullah, , girihte ud becâye -i Veli 
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b. Abdullah [ k er akçe ulûfe le k  nefer âg rd buyruldu, fî 
2  m nhu] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki mirâhur bendeleri bir yem ricâ eder, emr-i erîf ne ise 
inâyet buyrula [b r at yem  buyruldu, fî târ h n m nhu]

Kaz yye oldur ki, hassa altun eyerlerden biri bozulup tekrar i lenme* 

Kaz yye oldur ki be  yüz altm  dirhem hâssa alt n eyerlerden biri bo-
zulup tekrar i lenmekçün mahrûse-i stanbul’a göndericek lâz m 
geldi, ne tav r üzre buyurulur ise inâyet oluna [arabî lenmek 
buyruldu, fî-sâb ‘-  evvâl sene 952]

An- âgirdân-  habbâzîn 

Ali b. Abdullah, , .girihte ud, becâye -i Mehmed birâder-i 
Sinan [buyruldu fî 7 m nhu] ta‘yîn

An-cemâ‘at-i çak rc yân

Hasan b. Yahya,  müteveffâ ud becâye -i Cafer an-
atmacac yân; Cafer an-atmacac yân,  an-çak rc yân becâye -i 
Eymir [buyruldu, fî-sâb ‘-  m nh] ta‘yîn

(s. )  An-cemâ‘at-i âgirdân-  sarrâcîn-i bârgirân

Dervi  b. Murad, . Gaybet-kerde, becâye -i Abdi b. Abdul-
lah; Veli b. Abdullah, . Gaybet-kerde, becâye -i Mehmed b. 
Abdullah; Ahmed birâder-i Kul, . Gaybet-kerde, becâye -i 
Mehmed b. Hüseyin [buyuruldu, fî-sab -  m nh,  akça le] 
ta‘yîn

Kaz yye oldur ki Rüstem Pa a Hazretleri’nden atlar getüren ademlerin 
beyân eder, mezbûrlara emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula

Davud, mezbûrlara re’is konulmu tur [mezkûra b r seraser kaftan 
ve dörtb n akçe harçl k buyruldu, fî  evvâl sene 952]

 ki nefer sarac, fî ,  akçe in‘âm. Bir nefer seyis, yüz 
 akçe

Mevâcib-i ba l k an-cemâ‘at-i kü tîrân, fî yevm . Mezbûr peh-
livan ba l k sa‘âdetlü sultan m hazretlerinin huzûr-  erîflerinde 
Pehlivan Ahmed ile güre ip Pehlivan Ahmed’e terakki in‘âm 

* Gerisi eksik b rak lm  a a da devam edilmi .
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buyrulup mezbûr ba l k dahi uhdelerine terakki olunmas n ricâ 
eder [b r akçe z yâde buyruldu, fî  m nhu] ta‘yîn

Tafsîl oldur ki pâdi âh hazretlerinden ulûfesi olup bu cânibe gelen 
saraclar  beyân eder [on k  nefer saraca b rer akçe terakk  buyruldu, 
fî  evvâl sene 952] ta‘yîn

Ramazan b. Hudaverdi, , ; Nazar ser-bölük, , ; Memi-i 
matarac , ; Ferhad S la, , ; Ferhad Dündar, , ; Mustafa-i 
skenderiye, ; lyas b. Musa, , ; Musa b. Kul, , ; Hasan 

Trabzonî, , ; Sadi b. Süleyman, ; Mahmud b. Ahmed, ; H z r 
b. Kethudâ,  

Kaz yye oldur ki mahrûse-i Konya’da sultânü’l-ârifîn eyhü’l-
müdekk kîn Mevlânâ Celâleddin-i Rumî Hazretleri’nin türbe-i 
erîflerinde sa‘âdetlü sultan m hazretleri cânibinden yevmî iki akçe 

vazîfe ile cüz’ tilâvet eden Mevlânâ ücâ du‘âgûyunuza bir in‘âm 
sadaka buyrulmu  ki mezbûr türbede tilâvet k la emr-i erîfiniz 
ne ise inâyet buyrula [mezâr-  erîf üzer nde cüz’ okunduktan sonra 
zd yâd olmak çün b r n‘âm olmak çün h zâne-  âm reden Mevlânâ 
üca’a yevmî k  akçe c het buyruldu, fî 2  evvâl sene 952] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki mahrûse-i Konya’da eyh Kad  b. zzeddin Câmi‘i 
evkaf  yerinde mîrî cânibinden bir ekmekçi f r n  ve bir tavukhâne 
binâ olunmu tur [mezkûr tavukhâne ve f r n tevâb ‘ yle câm ‘-  
mezbûre hademes yle vakf olmak buyruldu, k  her cum‘a geces  hayr 
dua edeler]

(s. )  Mevâcib-i Yusuf b. Abdullah âgird-i mâstgirân, girihte ud becâye -i 
  Hüseyin b. Abdullah, âgird-i mâstgirân, fî yevm ,  (terkin)

an-cemâ‘at-i âgirdân-  mâstgir 

Yusuf b. Abdullah, girihte ud, becâye -i Hüseyin b. Abdul-
lah, ,  [buyruldu, fî  Za sene 952] nakluhu

Kaz yye oldur ki Hasan nâm kimesne pehlivan nefirzen olup Âsitâne-i 
sa‘âdet-bah dan dirlik olmas n ricâ eder [yevmî yed  akçe ulûfe le 
boruzen olmak buyruldu, fî  m nhu] nakluhu 

Mevâcib-i cemâ’at-i nefirzenân fî  ve 

Kaz yye oldur ki Sefer b. Ahmed nâm kimesne yevmî üç akçe ulûfe ile 
gûyende olsun deyü fermân olunmu , emr-i erîfiniz ne ise inâyet 
buyrula [üç akçe ulûfe buyruldu, fî  Za sene 952] nakluhu
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Kaz yye oldur ki Miskalî Hüsam ve kemânke  bendelerinüzün âdet-i 
a lar  olup ricâ ederler, emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [ k s ne 
b rer a  buyruldu, fî târ h n m nhu]

Mevâcib-i Ahmed b. Pir, âgird-i postindûz, fî yevm . Mezbûr 
ulûfesine buçuk terakki olmas n ricâ eder [buçuk z yâde buyruldu, 
fî târ h n m nhu]

An- âgirdân-  tabbâhîn

Mustafa b. Yusuf Arnavud, . Girihte ud, becâye -i Mehmed 
b. Abdi birâder-i Devlethan bevvâb [buyruldu, fî târ h n 
m nhu] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki h zâne-i âmire ve divân-  âlî kâtiblerinin âdet-i îdiyeleri 
olup kadîmden verili gelmi  imi  hâliyâ bunlar dahi ricâ ederler, 
emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [buyruldu, fî târ h n m nhu]

Mehmed Bey, tevki‘î: ; Mehmed Bey, kethudâ-i bevvâb: ; 
Mahmud Çelebi, kâtib-i divân: ; Mehmed Çelebi, kâtib-i 
divân: ; Hüsrev Bey divitdar ve kâtib-i hükkâm: ; Nesimi 
Bey, kâtib-i divân: ; brahim Çelebi rûznâmeî: ; Kurd 
Çelebi mukata‘aî: ; Süleyman Çelebi tezkireî: ; Hüseyin 
Çelebi, muhasebeî: ; Fazlullah. Kâtib-i hazret-i Pa a: ; 
smail Bey, kâtib-i defterdar efendi: ; Ali âgird-i mukata‘aî, 

; Musluhiddin vezzân: ; Hamza-i Ni de, ser-mehterân-  
hayme: . Yekûn:  

Kaz yye oldur ki kâtib-i kütüb Muhyiddin du‘âc n z bir a  ricâ ederler, 
emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [b r a  ver lmek buyruldu, fî  
Z lh cce sene 952] ta‘yîn

Cemâ‘at-i sekbanân 

Yusuf b. Abdullah, Arnavud. 

Mezkûr gaybet edüp yerine Hüsrev Çerkes sekban olmak 
ricâ eder, emr-i erîf ne ise inâyet buyrula [buyruldu, fî  
m nhu], fî  Z sene , kayd ud ta‘yîn

(s. )  Kaz yye oldur ki sârbân Nasuh’un o lu vaz be  akçe ulûfe ile deveci 
iken yine kendü ulûfesiyle sarac olmas n ricâ eyler ve mezkûrun 
elinde olan katara mezbûr sarbân Nasuh ulûfesiz kendü h zmetin 
eyleme i uhdesine alm d r [sarac bölü üne ulûfes yle buyruldu ve 
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deves n dah  babas  h zmet ett rmek buyruldu fî  Z lh cce sene 952] 
ta‘yîn

Kaz yye oldur ki emr-i erîf ile müceddeden binâ olunan kasr-  
humâyûna hizmet edüp inâyet ricâ eden bendeleridir ki zikrolunur. 
ta‘yîn

Mehmed b. Piri, sipahio lan  emin-i binâ fî yevm  [b r akçe 
z yâde buyruldu, fî  Z Sene 952]

Yusuf b. Velid kâtib-i harc-  hâssa ve kâtib-i binâ-y  mezbûr, fî 
yevm  [b r akçe z yâde buyruldu]

Behram b. Musa Çavu , fî yevm  [b r akçe z yâde buyruldu, fî 
târ h n m nhu]

Hac  Mustafa b. Mehmed saraydâr, fî yevm  [b r akçe z yâde 
buyruldu, fî târ h n m nhu]

Kaz yye oldur ki sâb ka olan ehzâdeler hocas na îdiye bir hil‘at veri-
lirmi  emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula [b r sof kaftan ver lmek 
buyruldu, fî 8 m nhu] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki sultan hazretleri -dâmet ismetuhâ- devlet ü sa‘âdetle 
bu cânibe müteveccih olduklar nda sa‘âdetle istikbâle buyurma a 
ba‘z  matbah tâ’ifesinden ve mehterden ba‘z  âgirdlere bârgir vefâ 
etmeyüp semerlü kirâ davar na binmek lâz m gelür, binme e 
ta‘allül ederler, emr-i erîf ne ise inâyet buyrula

n‘âm-  hazret-i pâdi âh-  âlem-penâh -hullide hilâfetuhu- an-
yed-i Seydi Çavu  an-merdümân-  hazret-i Rüstem Pa a -dâmet 
meâlihu-. G lmân-  acemiyân neferen . ta‘yîn

Minhâ: be-tabbâhîn dâde, neferen , [b rer buçuk akçe ulûfe 
buyruldu, fî 8 m nhu]; be-habbâzîn dâde, neferen  [b rer 
buçuk akçe ulûfe buyruldu, fî 8 m nhu]; be- stabl dâde, ne-
feren , be-seyisan-  esbân-  hâssa dâde. âgirdân-  kadîm fî 
, âgirdân-  kadîm an-habbâzîn fî  ve , . An-tabbâhîn fî 
 ve ,

 Mezbûrlara mevâcib emr-i erîfinizle ne ta‘yîn olunur inâyet 
 buyrula
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Kaz yye oldur ki kazzâz ba  bendelerinden bir buçuk akçe ulûfe ile Hü-
seyin nâm bir o lan âgirdi olup sanâ‘atini tekmîl edüp bir ibri im 
oyan ba l  i leyüp içerüye vermi  bu husûsda emr-i erîfiniz ne 
ise inâyet buyrula [ulûfes  üzre buçuk z yâde buyruldu, fî 8 m nhu] 
ta‘yîn

Kaz yye oldur ki hâliyâ edviye al nan Davit’e (?) emr-i erîfiniz ne ise 
inâyet buyrula [yevmî k  akçe ulûfe buyruldu, fî 8 m nhu] ta‘yîn

Kaz yye oldur ki Âsitâne-i sa‘âdetten o lanlar getüren Seydi Bey’e iki 
bin akçe ile bir dö eme çatma hil‘at verilmek münâsib gibi 
emr-i erîfiniz ne ise inâyet buyrula [buyruldu, fî 8 m nhu] 
ta‘yîn

(s. )  Kaz yye oldur ki Yahudi Abraham tabîbe bir yem ihsân olunmu  emr-i 
erîfiniz ne ise inâyet buyrula [buyruldu, fî-gurre-  Muharrem sene 

95 ]

Kaz yye oldur ki sefer-i humâyûn vâki‘ oldukda bir sancak ba  dahi 
lâz md r deyü alaybeyi ve miralem bendenüz arz ederler [ lenmek 
buyruldu, fî 2 M]

Câmi‘-i Hatuniye hatîbi arz oluna [b r sof kaftan ver lmek 
  buyruldu]

Kaz yye oldur ki Âsitâne-i sa‘âdetten in‘âm olup gelen cebehâne-i 
âmireye h zmet etmek içün lâz m olan bunlard r ki zikrolunur 

brahim ser- im irger, fî yevm ; Yusuf me ‘aleî, tâbi‘-i Haydar 
A a ser-bevvâbîn, fî yevm ; Yusuf b. topçu Süleyman, mehter-i 
sâb k-  merhûm Sultan Mehmed -tâbe serâhu- der-cebehâne-i 
stanbul bude, . Hâliyâ iki akçe ile kabûl eder; Abdi
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Osmanl  Ta ras nda Saray Bürokras s : ehzade Sel m’ n Kazayâ Defter

Abstract  Osmanl  klas k ça nda XVI. yüzy l sonlar na kadar hanedana men-
sup ehzadeler n, tecrübe kazanmak üzere gönder ld kler  sancaklardak  dar  
uygulamalar  konusunda c dd  b r kaynak eks kl  söz konusudur. Bununla beraber 
taraf mdan Ba bakanl k Osmanl  Ar v ’nde ehzade d van nda tutulan baz  defter-
ler lk defa te h s ed lm  ve bunlar n hem ek l hem de mah yetler  üzer ne baz  
de erlend rmeler yap lm t r. Burada yay mlanan defter de ehzade d van na a t olup 
daha çok tay n, ter  ve mal  konular  ht va eden küçük tezk relerden ve üzer nde yer 
alan kararlardan olu maktad r.  Kanun ’n n o lu ehzade Sel m’ n (II.)  Man sa’dak  
darec l n n lk y llar n  (1544-1546) ç ne alan ve onun görü üne sunulan tezk re-
ler  ht va eden bu kay tlar “kaz yye” ekl nde sunuldu u ç n “kazayâ defter ” ad yla 
taraf mdan tan mlanm t r. Defterdek  konular Osmanl  ta ras nda hanedan men-
subu b r darec n n kar  kar ya kald  meseleler ve lg lend  hususlar  anlamak 
bak m ndan öneml  oldu u kadar, bürokrat k olarak ta radak  ehzade d van n n 

ley  hakk nda da k r vermekted r. 

Anahtar kel meler: Kazayâ defter , ehzade Sel m, ehzade d van , Ta ra bürokras s , 
Man sa Saray
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