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Abstract ɨere Js a dearth of documentatJon regardJng admJnJstratJve practJces of
Ottoman prJnces Jn provJnces where they were sent as governors untJl the end of
the sJxteenth century so that they could gaJn practJcal experJence. PrevJously, I had
located Jn PrJme MJnJstry’s ArchJves Jn Istanbul certaJn regJsters (defter) produced
Jn prJncely courts and made some remarks about theJr format and characterJstJcs.
BelongJng to a prJncely court as well, the regJster under scrutJny here consJsts of
petJtJons regardJng appoJntments, promotJons and other ënancJal dealJngs as well
as answers to those petJtJons. It covers PrJnce SelJm’s (future SelJm II) ërst years as
governor of ManJsa (1544-1546). After the manner they were presented to the sultan (kazyye), I named such regJsters as kazayâ defterJ. Issues Jncluded Jn thJs regJster
demonstrate us problems that an Ottoman prJnce had to deal wJth durJng hJs governorshJp and gJve us an Jdea about how prJncely bureaucracy functJoned.
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Osmanl tarih araƾtrmalarnda eksikliƭi hissedilen çalƾma alanlarndan
birini taƾra bürokrasisi teƾkil etmektedir. Taƾra teƾkilatnn ana yapsn anlamakta,
hinterlandndaki meseleleri kavramakta ve onun merkezle irtibatn belirlemekte
ciddi bir bilgi açƭ olmasnn en büyük sebeplerinden birini taƾradaki idari
bürokrasinin ürettiƭi evrakn mevcut bulunmayƾ oluƾturur. Nispeten düzenli
bir külliyat halinde zamanmza ulaƾan mahkeme sicilleri dƾnda taƾradaki
yöneticilerin yani sancakbeyi ve beylerbeyi divanlarnda alnan kararlarla alakal
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mutlaka mevcut olmas gereken evrak veya defterlerin âkbeti hususu zihinleri
meƾgul eden önemli bir mesele olarak karƾmzda durmaktadr. Baz paƾalarn özel
mektuplaryla resmî yazƾmalarna, XIX. yüzyla ait bir ksm evraka dair birtakm
bilgiler mevcut olmakla birlikte, özellikle klasik çaƭa, yani XV. ve XVI. asra ait
taƾra belgelerine hemen hemen hiç rastlanmamƾ olmasǠ, bunlarn tahrib edilmiƾ
olabileceƭi, idarecilerin ƾahsi evrak ƾeklinde telakki edip yanlarnda götürmüƾ bulunabilecekleri gibi naif ve temelsiz cevaplarla karƾlanmaktan öte daha makul ve
kabul edilebilir bir çözümü hak etmektedir. Bu tür taƾra belgelerinin eksikliƭinin
imparatorluk taƾrasna merkezde üretilmiƾ evrak ve defter serileriyle tek tarafl
bir bakƾa yol açmƾ olmas, hiç ƾüphe yok ki durumu fark edenler için konunun
önemini daha da artrmaktadr.
Ɨu halde eƭer mevcutsa ve bugüne ulaƾmƾsa bu tür belgeler acaba nerede
bulunabilir? Bu sualin cevab için akla öncelikle Ɨer’iyye Sicilleri gelir. Gerçekten de bu defterler taƾraya gönderilmiƾ talimat, ferman v.b. kaytlar ihtiva
etmektedirler. Fakat muhtemelen ayn zamanda beylerbeyi divannda kadnn da
katlmƾ olduƭu meselelerle alakal baz kaytlarn ƾer’iyye sicil defterlerinde yer
almas mümkündür. Bu kaytlar söz konusu defterlerin tutuluƾ mantƭ itibaryla
dikkatlerden kaçmƾ olmaldr. Mesela ơstanbul sicillerinde yine örneklerine pek
rastlanmayan veziriazamn ikindi divanna dair kaytlarn mevcut olduƭu anlaƾlmƾtrǡ. Benzeri durumun taƾradaki eyaletler için de geçerli olmamas için bir sebep
yoktur. Bunun dƾnda taƾra evraknn aranmas gereken bir diƭer yer, Baƾbakanlk
Osmanl Arƾivi’dirǢ. Bir ksm müteferrik evrakn burada çkmasnn sebebi, daha
ziyade muamele ve bürokratik iƾlemler dolaysyladr; taƾradan merkeze yollanan
Burada kastedJlen, defter türünün mevcud bulunmamas keyfiyetidir. Yoksa mesela
baz Budin beylerbeyilerinin Habsburglar’a veya onlara baƭl beylere gönderdikleri,
çoƭu Budapeƾte ve Viyana arƾivlerinde bulunan mektublardan haberdarz (A Budai
Basák Magyar Nyelvü Levelezése ăćć3-ăćĊČ, ed. S. Takáts- F. Eckhart-Gy.Szekfü, Budapest ǠǨǠǤ; The Hungarian Letters of Ali Pasha of Buda ăĈĂ4-ăĈăĈ, ed. G. Bayerle, Budapest ǠǨǨǠ). Keza Dubrovnik arƾivlerinde de baz sancakbeyi ve Bosna beylerbeylilerinin
pek çok özel veya resmi mektubu mevcuttur (F. M. Emecen-ơ. Bostan, “DubrovnJk
ArƾJvJ’ndekJ Osmanl BelgelerJ Jle ơlgJlJ Rapor”, Belleten, LXII/ǡǢǤ, ǠǨǨǨ, s. ǨǠǦ-Ǩǡǟ).
Ancak bunlar diplomatik yazƾmalar tarznda olup bürokratik bir iç çalƾmay yanstmaz.
ǡ ơstanbul Bab MahkemesJ SJcJllerJ, nr. Ǣ’tekJ örnekler.
Ǣ Eyalet divanlarnda ruzname, muhasebe defterleri gibi çeƾitli defterlerin tutulduƭu
bilinmektedir, fakat bunlara ait çok az örnek mevcuttur: M. ơpƾirli, “Beylerbeyi”, DŒA,
VI, s. ǦǢ; keza sancakbeyi divanndaki muamelat ile merkezdeki evrak arasndaki baƭlar
için bk. Z. Mete, “Osmanl Taƾrasnda Bürokratik Muamelat: Sancakbeyi Belge ve
Defterleri”, Osmanl Araůtrmalar, XIX (ǠǨǨǨ), s. ǠǧǠ-ǡǡǠ.
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defterler, bu kategoriye dahil edilebilir. Fakat mahalli ölçekli kaytlarn, herhangi
bir muamele için deƭil de doƭrudan taƾradan merkeze “arƾivlenmek üzere” intikal
etmiƾ bulunduƭu da düƾünülebilir. Bu sonuncu fikri doƭrulayan en güzel örnek
bundan uzunca bir zaman önce tarafmdan ilk defa tespit edilip adlandrlmƾ
bulunan XVI. yüzyla ait bir seri defterin varlƭyla tebellür eder. Bundan dolay
Baƾbakanlk Osmanl Arƾivi’ndeki belge ve defterlerin tamamyla merkezdeki
bürokratik faaliyetleri yansttƭn düƾünmek yanltc olacaktr. Dikkatli gözlerle
yaplan incelemelerin daha farkl taƾra belgelerinin tesbitini saƭlayacaƭna ƾüphe
yoktur.
Taƾra evrakn yanstan defterlere örnek olarak XVI. yüzyln sonlarna kadar
deƭiƾik sancaklarda görev yapan ƾehzadelerin divannda ve saraylarnda tutulmuƾ
bulunanlarna dair tarafmdan “Ɨehzade Divan Defterleri” adyla hem tanmlayc
hem de muhtevalarn tantc yazlar kaleme alnmƾtǣ. Bu yazlardaki tesbitler
tekrar edilmeksizin burada ksaca bu defterlerin türleri hakknda bilgi verildikten
sonra, esas olarak bunlar içerisinde çok farkl bir yere sahip olan ve benzerine
hemen hemen hiç rastlanmayan bir defteri mercek altna alp bunun idari yönelim,
tatbikat ve gündelik hayat açsndan hakknda hiçbir ƾey bilinmeyen “Ɨehzade
Saray” kavram üzerindeki belirsizlik örtüsünü nasl araladƭ, hangi hususlara
açklk getirdiƭi üzerinde durulacaktr. Bunun sadece merkezdeki sarayn küçük
bir modeli olan ƾehzade saray temelli “öƭretici bilgiler” ortaya koymak açsndan
deƭil, ayn zamanda ƾehzadenin idari yetki alan dahilinde sarayla bütünleƾen çevre
faktörleri, taƾra kaynakl etkiler, nepotizmin mahiyeti vb. gibi birtakm problemler
bakmndan da taƾra idaresiyle merkez arasndaki baƭa farkl bir pencere açacaƭ
düƾünülebilir.
Konuya girmeden önce ksaca ƾehzade divanna ait defterler hakknda baz
bilgiler vermek elzem görünür: Tespit edilebildiƭi kadaryla taƾradan merkeze intikal etmiƾ olan ƾehzade divanna ait defterlerin en eskisi, Fatih Sultan Mehmed’in
oƭlu Ɨehzade Bayezid (II)’in Amasya’da bulunduƭu srada ǡǣ Cemaziyelahr- ǣ
Ɨevval ǧǦǨ (Ǥ Kasm ǠǣǦǣ- ǠǠ Ɨubat ǠǣǦǤ) tutulmuƾ kayt defteridir. Bu defterde
sadece gündelik olarak divana kaç tane ƾikâyet mektubu (vakflarla ilgili olanlar
dahil) geldiƭi, kaç berat, muafiyetname, yol mektubu, ƾefkatnâme yazldƭ, ne gibi
görevler tevcih edildiƭi belirtilmekte, fakat bunlarn muhtevalar verilmemektedirǤ.
Bunlar için bk. F. M. Emecen, “Taƾra Bürokrasisinin Kaynaklar: Ɨehzâde Divan Defterleri”, Tarih Boyunca Türk Tarihinin Kaynaklar Semineri, Bildiriler, ơstanbul ǠǨǨǦ, s.
ǨǠ-Ǡǟǟ; keza a.mlf, Osmanl Klasik ÇaŞnda Hanedan Devlet ve Toplum, ơstanbul ǡǟǠǠ,
s. ǧǢ-ǨǢ.
Ǥ Topkap Saray Müzesi Arƾivi, nr. D. ǨǧǦǢ.
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Bu defterin tertip tarz burada ele alnacak olan kazaya defteriyle nisbî ölçüde
benzerlik arzeder. Söz konusu defter parças diplomatik açdan muayyenlik kazanmamƾ bir bürokratik tarz yanstan bir “prototip” hususiyeti arzeder. Defter
günlük olarak tutulmuƾ, gün baƾlklarnn altnda yukarda bahsedildiƭi üzere
ilgili ksa kaytlara yer verilmiƾtir. Mesela Receb ayyla ilgili kayt ksmnn ilk iki
günü ƾu ƾekildedir:
“[s.Ā] Gurre-ç mâh- Recebü’l-mücerreb lç-sene tçs‘a ve seb‘çn ve semân-mçe, rûz-
cum‘a, be-makam- Amasya
Mektûb- ƾikâyetciyân: ǡ
Ɨefkatnâme: Ǡ
Rûz- ƾenbih ǡ
Mektûb- ƾikâyetciyân: Ǡ
Mu‘âfiyetnâme: Ǡ
Mektûb- ƾikâyetciyân : ǧ”

Rahatlkla anlaƾlacaƭ üzere burada ƾehzadenin divannda bürokratik
gerekçelerle ve pratik gayelerle hazrlanmƾ bir küçük envanter söz konusudur,
bu açlardan da ekte yaymladƭmz “kazayâ defteri” ile önemli ölçüde farkllk
arzeder. Belki de bu prototip defterin daha sonralar zamanla geliƾtirilmiƾ halini
bu yazya konu olan kazayâ defteri temsil etmektedir.
Bunun dƾnda bir baƾka tür defter, ƾehzadelerin sancaƭa çkƾlar srasnda
tutulan ve maiyetlerindeki personeli, onlara verilen in’am ve caizeleri ihtiva etmektedirǥ. Ancak bunlar taƾrada üretilmiƾ bir vasf taƾmamaktadr. Arƾiv çalƾmalar
srasnda tarafmdan tesbit edilen ve gerçek anlamda taƾrada tutulmuƾ, ƾehzade
divanna, sarayna ait olup merkezdeki bürokratik muamelatla ilgisi olmayan
türler ise üç ana kategoride tasnif edilebilir:
Bunlardan ilki, doƭrudan ƾehzade divannda alnan kararlarn yer aldƭ
merkezdeki ahkâm defterlerine benzeyen türdür. Bunlar klasik (geniů ůekilli)
Mühimme defterleri formunda deƭil daha çok (dar ve uzun ůekilli) maliye ahkâm
defterleri tarzndadr, fakat muhteva itibaryla divandan çkan her türlü mali,
siyasi, sosyal muhteval konular içine alr, ƾikâyetlere ve yaplan çeƾitli baƾvurulara karƾlk divanda çkan kararlar muhtevidir. ơkinci tür olanlar maaƾlarla
ǥ

ơ. H. Uzunçarƾl, “Sancaƭa Çkarlan Osmanl Ɨehzadeleri”, Belleten, XXXIX/ǠǤǥ
(ǠǨǦǤ), s. ǥǤǨ-ǥǨǥ; Ç. Uluçay, “Kanuni Sultan Süleyman ve Ailesi ile ơlgili Baz Notlar
ve Vesikalar” , Kanuni ArmaŞan, Ankara ǠǨǦǟ, s. ǡǢǦ-ǡǣǠ
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ilgili hizmetli listelerini muhtevi mevâcib kaytlarn mündemiçdir. Üçüncüsü
ise harcama kalemleriyle ilgili mutfak masraflarnn muhasebesinin tutulduƭu
defterlerdirǦ. Burada incelenecek kazayâ defteri ise bu üç kategorinin tamamen
dƾnda, benzerine pek tesadüf edilmeyen çok farkl bir karakterde tutulmuƾ olup
muhteva yönünden de diƭerleriyle alakasz bir türü yanstr.
Baƾbakanlk Osmanl Arƾivi, D.BƗM, nr. ǡǢ’te mukayyet bu defter Ɨehzade
Selim’in Konya’dan Manisa’ya geliƾi ile birlikte Manisa Saray’nda tutulmaya
baƾlanmƾtr. Baƾlangç tarihi ǨǤǠ Safer aydr (Nisan ǠǤǣǣ). Ancak asl gündelik
kaytlar ileride bahsedileceƭi gibi Ǡǡ Cemaziyelahr ǨǤǠ/ ǢǠ Aƭustos ǠǤǣǣ baƾlƭ
altnda yer almaktadr. Bu baƾlk öncelikle divana mahalli olarak yaplan baƾvurular hatra getiriyorsa da aslnda burada daha çok saray çevresindeki hizmetlilerin
ve doƭrudan ƾehzadeyi ilgilendiren iƾlerle ilgili konularn esas teƾkil ettiƭi görülür.
Yani defter tamamen ƾehzade saraynn iç iƾleri ve idaresine, personeline ait özel bir
nitelik taƾr. Bu haliyle de bir ölçüde merkezdeki doƭrudan padiƾah ilgilendiren
iç hazine kaytlarn veya belirli bir tarihe kadar farkl ƾekilde tutulan küçük ruznamçe, in’am vb. defterleri andrrǧ, fakat tevcih ve ulufe tayini ve terakkilerinin
bulunmas dolaysyla yine onlardan esasl ƾekilde farkllk gösterir. Bir ölçüde
merkezdeki “ruus defterleri” tarznda düzenlenmiƾtir denilebilir. Hatta onlarn
ilk örneklerinden biri olarak da kabul edilebilir. Zira merkezde mevcut ruus
defteri tarznn ortaya çkƾ, bu defterin tarihiyle hayli yaknlk gösterirǨ. Aslnda
merkezle doƭrudan herhangi bir iliƾkisi olmayan ƾehzade kapsn alakadar eden
bir özelliƭe sahiptir; burada merkezle irtibatl olan timar teklifleri ve tevcihleri;
keza ƾehzade divanndan çkan mahalli/bölgesel konulara, merkezle irtibata ait
hükümler yer almaz. Ksaca defter çok deƭiƾik bir tarzda tutulmuƾtur, ƾehzadeye
adeta veziriazam mahiyetinde olan lalas tarafndan çeƾitli konularla ilgili sunulan
küçük arzlar, “kazyye” ƾeklinde keƾideli baƾlk altnda belirtilmiƾ; bunun üstünde
de bizzat ƾehzadenin karar “buyruldusu” farkl bir kaligrafiyle kaydedilmiƾtir. Bu
Bunlar için bk. F. M. Emecen, “Ɨehzade Divan Defterleri”, s. ǧǦ vd. Bu defterler
üzerinde meslektaƾlarm Z. Mete ve A. Bilgin ile beraber bir yayn projesi baƾlatmƾ ve
tesbit ettiƭimiz bu tip defterlerin tamamn yayna hazrlamƾ bulunmaktayz. Mutfak
kaytlar ile ilgili defter ise daha önce tarafmdan yaymlanmƾt: “Ɨehzadenin Mutfaƭ: III. Mehmed’in Ɨehzadelik Döneminde Manisa Sarayna Ait Bir Mutfak Masraf
Defteri”, Tarihin Œçinde Manisa, Manisa ǡǟǟǦ, s. ǦǢ-ǠǠǣ.
ǧ Mesela merkezdeki inam defteri (hazine ruznamçe kaytlar) ve iç hazine defterine
(TSMA, nr. D. Ǣǣ) benzer kaytlar da vardr.
Ǩ MerkezdekJ dJvan defterlerJnJn tarJhJ gelJƾJmJ JçJn bk. F. M. Emecen, “Osmanl DJvannn Ana Defter SerJlerJ: Ahkâm- Mîrî, Ahkâm- Kuyûd- MühJmme ve Ahkâm-
ƗJkâyet”, TürkJye Araůtrmalar LJteratür DergJsJ, III/Ǥ, ơstanbul ǡǟǟǤ, s. ǠǟǦ-ǠǢǨ.
Ǧ

ųŲŸ

Ɨ E H Z A D E S E L ơ M ’ ơ N K A Z AY Â D E F T E R ơ

defterin divanda katibler tarafndan yazlmƾ olduƭuna dair karineler de bulunur.
Muhtemelen söz konusu defter, küçük tezkirelerin ve bunlarn üzerinde yer alan
buyruldularn sonradan bir araya getirilmiƾ ve defter formuna sokulmuƾ toplu
sureti olmaldr. Meselelerin ve ƾehzadenin oluruna sunulan konularn hemen
çoƭunun “kazyye” baƾlƭyla verilmekte olmas ayrca dikkat çeker. Birkaç
yerde kazyye yerine keƾide baƾlk, “tafsîl” tarzndadr. Bu sebeple muhteva ve
ƾekil açsndan defter, arz tezkireleri defteri deƭil “kazyye/kazayâ defteri” adyla
tanmlanmay daha çok hak eder.
Öte yandan defterdeki “kazyye, mevâcib, in’am” veya ilgili görev gruplarn
ifade eden “cemaat” gibi keƾideli baƾlklarn üzerinde baz iƾaretlere de yer verilmiƾ
olduƭu dikkati çeker. Bu tür ibareler bürokratik muamele açsndan ilgili kaydn
özelliƭini yanstmaktadr. Daha çok da kayd tutan kâtibin bürokratik iƾlemini
alakadar eden iƾaretler niteliƭini taƾr. Bunlar stilize ƾekilde keƾide baƾlk üzerine
yatay olarak düƾülmüƾ “ta’yîn”, “nakluhu”, “baki” ve “sahh” kaytlardr. Tayin
kaytlarnn çoƭu maaƾ artrm, terakki gibi kararlarn üzerinde yer alr. “Nakluhu”
tabiri ise genellikle bir görevden bir baƾka göreve geçiƾ ile alakal olmaldr. Ayrca
birkaç kaytta rastlanan [ki] ƾeklindeki ksaltma, “baki” kelimesine aittir ve muhtemelen görevde mukarrer tutulanlar için düƾülen notu göstermektedir. Ancak
tayin ve nakluhu ifadelerinin her zaman yukarda belirtilen kategorik durumlar
belirtmediƭi, bazen memuriyet deƭiƾiklikleri ve terakkiler için karƾk ƾekilde
birbirinin yerine kullanlabildiƭi de tesbit edilebilmektedir. Daha çok hazineyi
ilgilendiren defterdeki bu tür bürokratik muamelatn, kâtibin daha sonra bunlar
iƾleme koyma ameliyesini kolaylaƾtrma ve kaytlar birbirinden kolayca ayrt etme
pratiƭinden kaynaklandƭ düƾünülebilir.
Defteri hazrlayan kalemiye erbabna gelince öncelikle “paƾa” unvanyla da anlan lalann ve defterdarn sunduƭu tezkirelerin metne esas teƾkil ettiƭi, hatta zaman
zaman tezkire kaytlarnn üzerine bunlarn notlarnn bulunduƭu görülmektedir.
Defterdarn daha çok mali konular ve alm satm meseleleriyle ilgili olarak devreye
girdiƭine ƾüphe yoktur. Defterdeki bürokratik iƾlemleri yapanlarla ilgili olarak divan
ruznamecisi olan kâtibin (ơbrahim Bey) memleketi olan Edirne’ye gitmek için izin
istediƭi bir arzda, ruznamecinin yerine bu hizmeti “Paůa hazretleri cânibinden
ruznâme yazan Fazlullah” ve “bendenüz cânibinden ruznâme yazan Œsmail”in yürüteceƭi belirtildiƭine göre, burada ƾehzadenin oluruna sunulan arzlar kendisini
“bendeniz” diye tantan defterdarn hazrladƭ rahatlkla anlaƾlr (s. ǣǠ)Ǡǟ. Niƾancnn
Ǡǟ Burada metin içinde verdiƭimiz sayfa numaralar ekte yaymladƭmz defterin orijinal

sayfalarna iƾaret etmektedir.
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adnn Mehmed Bey olduƭu ilerideki bir bayram dolaysyla verilen in’am kaytlarndan ortaya çkar. Bu kaytlardan ƾehzadenin sarayndaki üst düzey divan ve hazine
katiblerinin adlar sralanmƾtr. Buna göre niƾanc Mehmed Bey’den sonra kapclar
kethudas Mehmed Bey, divan katibleri Mahmud, Mehmed, ơsmail beyler, divitdar
ve hükkâm kâtibi olarak Hüsrev Bey, ruznâmeci ơbrahim Çelebi, mukataac Kurd
Çelebi, tezkireci Süleyman Çelebi, muhasebeci Hüseyin Çelebi, Paƾa kâtibi Fazlullah,
defterdar kâtibi ơsmail, mukataac yardmcs Ali, vezzân Muslihiddin ve çadr mehterleri baƾ Hamza’nn adlar sralanmƾtr. Bunlar içinde muhasebeci kadrosunun
yeni ihdas edildiƭine dair kayt ilginçtir. Burada muhasebeciliƭin ruznameci ơbrahim
Çelebi’nin uhdesinde olduƭu ama iƾ yoƭunluƭu yüzünden ayr bir muhasebeci
kadrosunun oluƾturularak bunun sipahi oƭlanlar kâtibi Hüseyin Çelebi’ye verildiƭi
belirtilmiƾtir (s. Ǡǥ). Ayrca defterde baz ruus defterlerinde rastlandƭ gibi divana
arz tezkireleri sunduklar baƾlk altnda belirtilenler “Paƾa” unvanyla kaydedilen lala
ve defterdardr (bk. s. Ǣǧ ve ǢǨ). Sunulan arzlarn ve tezkirelerin çoƭunda buyruldu
kaytlar mevcut olmakla birlikte bazlarnda herhangi bir kayt düƾülmemiƾtir.
Defterin ƾekli ve niteliƭi hususundaki bu bilgilerden sonra tarihî zemine dönecek olursak, defterin Manisa’da tutulmaya baƾlanma tarihi, Ɨehzade Mehmed’in
vefat üzerine aƭabeyisinin yerine Manisa’ya nakledilen Ɨehzade Selim’in Bursa
yoluyla idarecilik yapacaƭ bu ƾehre geldiƭi ǠǦ Cemaziyelevvel ǨǤǠ/ǥ Aƭustos
ǠǤǣǣ’den yaklaƾk bir ay sonrasna rastlar. Fakat defterde ǨǤǠ Safer ay ile ilgili
tezkirelerin deƭerlendirildiƭine ve bunlarn da yol ile ilgili meseleler olduƭuna
baklrsa, Konya’dan babas ve annesiyle buluƾtuƭu ve bir süre kaldƭ Bursa ile oradan Manisa’ya geliƾi srasndaki kaytlarn da mevcut olduƭu görülebilirǠǠ. Defter
eksik olduƭu için bu döneme ait parça kopmuƾ olmaldr. Baƾlksz olarak “tafsil
oldur ki” diye baƾlayan defterin ilk kaydnda, Konya’dan Manisa’ya kadar hizmet
eden ǠǦ saraç ve bunlarn yardmclar ile nalbantlarn görev yükseltmeleri ile ilgili
arzlarna yer verilmiƾtir. ơlerleyen sayfalarda da Konya-Bursa-Manisa yolculuƭu ile
ilgili gerek binek hayvanlar ve bunlar idare eden seyisler, gerekse çadr ve nakil
arabalar ile alakal bir ksm görev yükseltme, bir ksm ulufe artrma veya yeni
arabac, seyis istihdam etme gibi konulara sklkla rastlanmaktadr. ǨǤǠ Safer ayn
takip eden üç ay için herhangi bir kayda rastlanmamƾ olmas, defterdeki eksiklik
sebebiyle olabilir. Defterde aylara göre ana baƾlk atlmakszn kaytlar birbiri peƾi
sra verilirken “buyruldu” ibareleri yanna günün tarihi belirtilmiƾtir. Baƾlangç
ǠǠ Selim Bursa’da bir süre babas ve annesiyle birlikte kald ve vakit geçirdi; Vusulî, onun

babasyla sk sk gezintiye çktƭn, avlara katldƭn yazar (Selimnâme, nƾr. N. Öztürk, Türk Dünyas Araůtrmalar, sy. Ǥǟ, ǠǨǧǦ, s. ǢǢ). Bu hasret giderme, muhtemelen
Mehmed’in vefatnn verdiƭi üzüntüyü ailece paylaƾmaktan kaynaklansa gerektir.
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tarihli olarak yalnzca iki baƾlk mevcuttur. Bunlardan ilki “Defter-i tezkire-i arz
ki der-mahrûse-i Manisa, vâki ůud el-vâki fî ă2 Cemaziyelahr sene Čćă” (bk. s. ǣ) ve
bir sene sonrasna ait ikincisi “Defter-i tezkire-i arz el-vâki fî gurre-i Ca sene Čć2”
(s. ǡ) ƾeklindedir. Böylece defterin Manisa Saray’nda Ǡǡ Cemaziyelahr ǨǤǠ/ ǢǠ
Aƭustos ǠǤǣǣ tarihinden itibaren nispeten düzenli olarak tutulmaya baƾlandƭ ve
ǨǤǢ yl Muharremine (Mart ǠǤǣǥ), yani Hürrem Sultan’n Manisa’ya ziyaret için
yola çktƭ ama Manisa’ya henüz ulaƾmadƭ tarihe kadar geldiƭi ortaya çkarǠǡ. Sonuncu kaytlarda “sultan hazretleri” diye anlan Hürrem Sultan’n Manisa’ya doƭru
gelmekte olduƭu, onu karƾlamak üzere giden gruptaki mutfak hizmetlileriyle
mehterlerden bazlarna at kifayet etmediƭi ve kiralanmas gerektiƭi belirtilmiƾtir
(s. ǣǧ). Defterin bundan sonraki ksmlar hakknda ƾimdilik herhangi bir kayda
rastlanmamƾtr. Bundan dolay elimizdeki defter Aƭustos ǠǤǣǣ-Mart ǠǤǣǥ tarihleri arasndaki, bir sene alt aylk kaytlar muhtevidir.
Defterin tutulmasnda asl pay sahibi olan ve tezkireleri alp ƾehzadeye ileten,
bazen doƭrudan tekliflerde bulunan ƾahs laladr. Defterdeki baz kaytlarda kendisi
“Paƾa” unvanyla anlrsa da ad herhangi bir yerde geçmez. Fakat bu dönemde ƾehzadenin lalasnn Konya’ya giderken onun yanna verilen Cafer Bey olduƭu tesbit
edilmektedirǠǢ. Lala Cafer Bey’in yeniçeri aƭalƭndan çkan, daha sonra ƗamHalep taraflarnda beylerbeyilikte bulunan Lala Cafer Paƾa olduƭu tahmin edilir.
Kendisi muhtemelen ǠǤǤǟ’de Lala Hüseyin Bey’in lala oluƾuna kadar bu görevde
kalmƾtr. Ɨehzade Selim ile birlikte Manisa’ya gelenlerin saylar hakknda bilgi
yoktur; ancak baƾka örneklerden hareketler onun Konya’daki adamlarnn çoƭunu
Manisa’ya getirdiƭi anlaƾlmaktadr. Taƾma iƾiyle ilgili defterde yer alan kaytlar,
eƾyalarn ve haremin ǠǦ arabayla taƾndƭn, nakil iƾinde Anadolu beylerbeyi ơbrahim Paƾa’nn hizmetkârlarnn önemli ölçüde yardmda bulunduklarn gösterir.
Nitekim Ǥǟ’si deveci, ǢǢ’ü de bunlarn yardmcs olduƭu anlaƾlan ǠǢǟ kiƾiye
ƾehzade kapsndan çeƾitli inamlar ve hediyeler verilmiƾtir. Konya’dan getirilen
at saysnn ǣǠǤ olmas ve bunlarn Ǣǟ seyisle idare edilmekte bulunmas dikkat
çekicidir. Ayrca ǠǤǦ katr da taƾma iƾinde kullanlmƾtr. Özellikle yolculuk için
Karaman bölgesinden ǡǢǟ baƾ devenin satn alndƭ; Manisa Saray’ndaki ahrda
ise toplam deve saysnn ǥǟ katara, yani Ǥǟǟ’e yakn devenin mevcut olduƭu;

Ǡǡ Ancak defterde ǨǤǠ Cemaziyelahrndan itibaren her ay için kaytlar bulunurken, ǨǤǡ

ylna ait Cemaziyelahr ay ile alakal herhangi bir kayda rastlanmamaktadr. Burada
bir kopma söz konusu olabilir: bk. Orijinal metin, s. Ǣǧ-ǢǨ.
ǠǢ F. Emecen-ơ. Ɨahin, “Osmanl Taƾra Teƾkilatnn Kaynaklarndan ǨǤǦ-ǨǤǧ (ǠǤǤǟ-ǠǤǤǠ)
Tarihli Sancak Tevcih Defteri”, Belgeler, XIX/ǡǢ (ǠǨǨǧ), s. ǤǨ
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bunlardan sakat ve hastalkl olanlarn ise satlmasna karar verildiƭi kaydedilmiƾtir
(s.ǥ, Ǡǡ-ǠǢ).
Ɨehzade Selim’in Aƭustos aynda Manisa’nn çok scak olduƭu bir mevsimde
ƾehre gelmesi ve yaylaklarn da hazr olmamasndan dolay sahil kesimine inerek
orada kaldƭna dair Vusulî’nin verdiƭi bilgiyi doƭrulayan bir kayt defterde yer
alr. Burada Tarhaniyat (Menemen) taraflarndaki bir saraydan söz edilmektedir
ki bu sarayn, Bizans döneminden kalma olduƭu tahmin edilebilirǠǣ. Ayrca saray
için kar talebinde bulunulmas da scaklarn etkisinden dolaydr ( s. ǧ). Onu takip
eden kƾ mevsiminin çok sert geçmesi, Ɨehzade Selim’i rahatsz etmiƾ olmaldrǠǤ.
Manisa’ya geldiƭinde de Ɨehzade Mehmed’in lalas Halil Paƾa’nn onu karƾladƭ
ve buna karƾlk kendisine bir seraser hil’at verildiƭi, yine Sakz’dan ƾehzadeyi
tebrik için bir elçinin Manisa’ya ulaƾtƭ, ona da hediye takdim edildiƭi dikkati
çeker (s.ǧ).
Ɨehzade Selim’in saray ile ilgili olarak defterdeki kaytlar birkaç kategoride
deƭerlendirilebilir. ơlk olarak ƾehzadenin ailesi ve haremine dair hizmetkâr tahsisi,
günlük ulufelerin artrlmas gibi çeƾitli vesilelerle yer alan kaytlar, baz yeni bilgilere ulaƾmay saƭlar. Öncelikle Vusulî’nin belirttiƭi gibi Selim, Konya’dan Manisa’ya
geldiƭinde iki kz henüz yeni doƭmuƾtu. ơlk çocuƭu ơsmihan Sultan, ikincisi ise
Gevherhan Sultan idi. Defterdeki Haremi ile ilgili ilk kaytlarda iki çocuƭunun validesine yaplan tahsise rastlanr (s. Ǩ). Daha sonra Ǡǟ Receb ǨǤǠ/ ǡǦ Ekim ǠǤǣǣ’de
muhtemelen üçüncü kz Ɨah Sultan’n doƭumu ile defterde “ƾehzade vâlidesi”
olarak belirtilen kadnlarnn says üç olarak verildiƭi gibi, günlük yevmiyelere
Ǡǣ Tarhaniyat, Bizans döneminde aristokrat bir ailenin (Tarchaneiotai) bulunduƭu yerdir.

Burada herhangi bir saraydan bahsedilmemekle birlikte, onlara ait olup daha sonra da
Saruhanoƭullar tarafndan kullanlmƾ bir yazlk ikametgahn mevcud olduƭu düƾünülebilir (Tarhaniyat hakknda bk. ơ. Beldiceanu Steinherr-T.Ganchou, “Tarhaniyat/
Menemen, de Byzance a l’Empire ottoman”, Turcica, sy. Ǣǧ (ǡǟǟǥ), s. ǣǦ-Ǡǡ). Burasnn Manisa’ya ǡǟ-ǡǤ km. kadar uzaklkta bugün halk arasnda Yoƭurtçu Kale diye
anlan ve baz kaytlarda Sosandra Manastr diye de geçen yer ile ilgisi tahkike deƭer.
Ɨehzadelerin zaman zaman Susandraz adl yaylaƭa (Sultan yaylas) gittikleri bilinmektedir. Ancak Susandraz yaylasnn buras ile irtibat hakknda ciddi ƾüpheler vardr
(Kale hakknda bk. Emine Tok, Manisa Yaknlarnda Bir OrtaçaŞ Kalesi: YoŞurtçu Kale,
Manisa ǡǟǠǡ, s. ǠǤǨ-ǠǧǠ). Evliya Çelebi’nin beyanlar yannda Timurtaƾoƭlu Ali Bey
Cami ve imaretinin vakf gelirleri arasnda Susendraz yaylasnn mukataa geliri de
bulunmakta ve bu vakflarn Gürle civarnda olduƭu istidlal edilmektedir (F. Emecen,
Manisa Kazas, s. Ǡǟǟ).
ǠǤ “Manisa’nn Ǡ Numaral Ɨer’iyye Sicilindeki Osmanl Tarihi”, nƾr. Z. Arkan, Osmanl
Araůtrmalar, X (ǠǨǨǟ), s. Ǡǡǣ.

ųųŲ

Ɨ E H Z A D E S E L ơ M ’ ơ N K A Z AY Â D E F T E R ơ

de zam yaplmƾt (s. ǠǠ, ǣǟ). Ɨehzadenin hareminin son derece mutavazi olduƭu
da anlaƾlmaktadr. Üç kadn dƾnda Ǡǟ cariye saylmƾtr. Haremde bir kethuda
kadn, beƾ ferraƾ/cariye, üç sazende, iki çamaƾrc bir külhanc kadn ve bir de
çocuklarn “daye”si bulunuyordu (s. Ǩ, ǢǢ). Darüssaade aƭas Hüsrev Aƭa idi,
onun dƾnda saray aƭas olarak hazinedarbaƾ Mercan Aƭa, kapaƭas Hüseyin Aƭa
ve kiler aƭas Murad Aƭa’nn ad geçer. Bunlar kendilerine verilen bal ƾerbetinin,
ƾekerden yaplmƾ ƾerbetle deƭiƾtirilmesini talep etmiƾlerdi (s. Ǡǟ). ơlginç olan husus
bulunmas zor ve pahal olan ƾekere olan taleptir. Defterde aile münasebetleri içinde
özelikle Ɨehzade Selim’in Rüstem Paƾa ile iyi iliƾkiler içinde olduƭu görülmektedir.
Kzkardeƾinin kocas olan Rüstem Paƾa’nn talepleri gönderdiƭi adamna verilen
hediyeler bunu açk ƾekilde ispatlar (s. Ǩ). Hatta ƾehzadenin özel taciri durumundaki Ali’den Bursa’da istenen avarz vergisinin aff için Rüstem Paƾa’ya mektup
yollandƭna dair bir kayt bile vardr (s. Ǣǥ). Üstelik babas da onun yanndaki
önemli görevlilere zaman zaman ơstanbul’dan in’amlar yolluyordu (s. ǡǥ, ǣǣ). Yine
babasnn ona ƾahin gönderdiƭine dair kayt mevcuttur (s. ǡǠ).
ơkinci olarak defterde özellikle saray görevli çeƾidiyle alakal tevcih, ulufe artrmlar ve yeni istihdamlar dolaysyla dikkat çekici bilgilere ulaƾmak mümkündür.
Bunlar ayrca saray hayatyla alakal ipuçlar vermeleri bakmndan önemlidir.
Saraydaki hizmetli says hakknda tam bir bilgi yoksa da kendisinden önce
Manisa’ya gelen Ɨehzade Mehmed’in Ǥǟǟ’ü aƾkn görevlisi olduƭu bilinmektedir.
Ɨehzade Selim’in de bu kadar kalabalk bir hizmetli topluluƭu olduƭuna ƾüphe
yoktur. Defterdeki çeƾitlilik bu anlamda önemli ipuçlar saƭlar. Harem dƾnda
Enderun halk, gulamlar, divanda görev yapan bürokratlar ile bunlarn çoƭu
ulufesiz olan yardmclar, ehl-i hiref topluluƭu, mutfak, ahr, bahçe görevlileri ile
Manisa Saray adeta merkezdeki sarayn bir minyatürü konumundayd. Sadece
çadr mehterlerinin görevli says Ǥǣ’ü buluyordu (s. Ǣǡ). Ayrca çalc ve alem
mehter görevlileri de mevcuttu. Çalc mehterlerin bir mehterbaƾ olmak üzere Ǡǣ
üstad çalgc ile bunlarn yardmclarndan oluƾtuƭu belirtilmiƾti (s. Ǥ). Mutfakta
çalƾan yemek piƾiricileri, ekmekçiler, helvaclar, kiler görevlileri hayli kalabalk
idi. Bunlardan mesela sadece “tabbahin” denilen aƾç yardmclarnn saysnn ǡǤ
olduƭu belirtilmiƾtir. ǢǤ kadar mutfak görevlisinin mevcudu kifayet etmediƭi için
Ǡǧ kiƾilik yeni bir takviye daha yaplmƾtr (s. ǢǤ). Sarayn Enderun ksmndaki
oƭlanlar için onlara yaz ve kitabet sanatn öƭreten bir hocann (Muhyiddin
Efendi) mevcud bulunmas da dikkat çekicidir. Ondan “hat mu’allimi, kâtib-i
kütüp” tarznda söz edilmiƾ olmas tanmlama ve görev fonksiyonu bakmndan
belirleyicidir (s.ǡǠ, ǡǡ, ǡǥ). Bundan hareketle sarayda bir kütüphanenin var
olduƭunu söylemek de mümkündür. Saray tabibi ise Abraham adl bir yahudiydi,
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ayrca bir cerrah, bir kehhal (göz doktoru) de görev yapyordu (s. ǠǤ). Padiƾahn
hocas olan Ɨemseddin Efendi’nin ayn zamanda ders verdiƭi ǥ daniƾmendi mevcuttu, bütün bunlara saraydan tahsisat veriliyordu (s. ǡǠ). Saray hayat içinde rutin
idari iƾler yapan, gündelik ihtiyaçlara yönelik faaliyette bulunanlar yannda harem
halkn ve ƾehzadeyi eƭlendiren kimselerin de yer aldƭ anlaƾlmaktadr. Özellikle
saz çalp ƾark söyleyenler (sâzende ve gûyende) ile zil, nefir, nakkare çalanlar
yannda sarayda tpk Topkap Saray’nda olduƭu üzere bir arslanhane olduƭu
kaytldr. Burada arslan says hakknda bilgi olmamakla birlikte Ǥ arslancnn
görev yapmakta olmas, bu rakamn hiç de az olmadƭna iƾaret etmektedir (s. ǣǟ).
Bunlarla baz gösteriler yapldƭn tahmin etmek hiç zor deƭildir. Ayrca bizzat
ƾehzadenin huzurunda güreƾen pehlivanlar sarayda istihdam edilmiƾti (s. ǣǥ). Pehlivanbaƾlk görevi ile güreƾ gösterisi srasnda dua okuyan bir pehlivan duacsnn
yani cazgrn maaƾllar arasnda yerini almƾ olmas bir baƾka ilginç tesbittir (s. Ǣǧ).
Pehlivanlarn bazlarnn nefir, nekkare gibi çalgclar olmas da (s. ǡǣ, ǣǦ) bu
anlamda, bu ocaƭn gösteri takm olarak mehterhaneye baƭl olduƭuna iƾaret
eder. Zaman zaman ehl-i hiref topluluƭu içinde kuyumcu veya saraçlarn özel
yaptklar eyer takm, sahan gibi baz eƾyalar ƾehzadeye sunarak caize bekledikleri
de görülmektedir.
Defterden çkarlan bir baƾka önemli husus hakknda hemen hemen çok az
bilgi olan Manisa Saray’nn durumudur. Bu saray son formunu II. Murad’n
tahttan çekilip ƾehre yerleƾtiƭi srada almƾt. Daha sonra buraya gelen ƾehzadeler

XVI. yüzyl sonlarnda Manisa Ɨehzade Saray (Talikîzâde, ňemâilnâme-i Âl-i Osman, TSMK, III.
Ahmed, nr. ǢǤǨǡ, Ǡǟb-ǠǠa).
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saraya yeni ekler yapmƾ olmaldrlar. Fakat bunlara dair elde herhangi bir bilgi
bulunmamaktadr. Saray, Manisa’nn Hatuniye Camii’ne yakn düzlük alanda baƭ
ve bahçeler içinde yer alyordu. XVI. asrn sonlarna ait yegâne minyatüründeǠǥ,
burann fazla sayda müƾtemilat olduƭu rahatlkla görülebilir. Ɨehzade Selim
Manisa’ya geldiƭinde saray biraz harap bulmuƾ olmaldr. Nitekim annesi Hürrem Sultan’a yazdƭ bir mektupta sarayn duvarlarnn su geçirdiƭini, rüzgârdan
etkilendiƭini belirterek tamire ihtiyac olduƭunu bildirmiƾtiǠǦ. Ɨehirdeki ilk kƾnn
çok sert geçmiƾ olmas sarayn tamiri ve yeni binalarn eklenmesi iƾini gündeme
getirdi. Defterdeki kaytlardan anlaƾldƭna göre sarayda öncelikle aƭalarn oturduƭu yerdeki sundurma yükseltilerek geniƾletildi. Ardndan mutfak ksmna yeni
bir buƭday deƭirmeni ksm eklendi. Ayrca ahrlarn bulunduƭu yerin önünde
yeni bir meydan yapld. Ardndan küçük oda geniƾletildi, saraya bir orta kap
yapld, üzerine bir kasr inƾas tamamland, ahrn yaknndaki boƾ alan havlu
haline getirildi, ayrca bir de mehterhane yeri ihdas edildi (s. Ǣǥ). Özellikle bu
sonuncular, Sarayn merkezdeki saraya benzer bir mimari ƾekle bürünmesini
saƭlamƾ olmaldr. Özellikle inƾa edilen kasrn minyatürdeki yerini tahmin etmek
ilginç olacaktr. Kasrn ve daha doƭrusu saraydaki tadilatn Hürrem Sultan’n
Manisa ziyareti arifesinde tamamlanmƾ olmas da bir tesadüf olmamaldr. Kasrn
inƾasnda hizmet edenler, bina emini olarak sipahioƭlanlar zümresinden Mehmed
b. Piri, masraf kâtibi Yusuf b. Velid, Behram b. Musa Çavuƾ ile saraydarlardan
Ǡǥ Talikizâde’nin ňemâilnâmesi’nde yer alan Manisa minyatüründe esas figür Ɨehzade

Saray olup burada binann bütün parçalar hayli gerçekci bir perspektifden verilmiƾtir.
Bu minyatüre dayal yaplan tanmlamalarda, Edirne ve ơstanbul saraylarnda olduƭu
gibi bir “Kasr- âdil” bulunduƭu, bunun kare planl ve kurƾun kapl olduƭu, sarayn
genel olarak yatay konumda dikdörtgen binalar topluluƭu halinde yapldƭ belirtilir.
Sarayn etraf duvarlarla çevrili olup bir revak boydan boya yatay olarak buray ikiye
bölmekte JdJ. Ön avluda saƭdakJ küçük bJnann DJvan kasr olduƭu tahmJn edJlmJƾtJr.
Baz yazarlar Jse bunun hastane bJnas olduƭu görüƾündedJr. Uzun revak gerJsJnde yer
alan saray bJnalar arkadakJ saray bahçesJyle son bulmaktadr. Yap grubunun sol ksa
kenarndakJ krmz çatl bJnann harem veya has ahr olduƭu beyan edJlJr. Ancak bu
bJnann açldƭ kare ƾeklJndekJ etraf revakl, ortasnda havuz olan avlulu bJnann
Topkap Saray örneƭJndekJ gJbJ harem yaplanmasyla benzerlJk arzettJƭJ üzerJnde
durulur. Avlunun saƭ köƾesinin üstündeki ikiz gibi görünen biri geniƾ balkonlu (hayat)
diƭeri kapal iki binann harem olmayp küçük köƾkler olma ihtimali öne sürülür. Sol
alt köƾede yer alan revakl dikdörtgen bina ile önündeki yüksek giriƾli, pencereleri
tepede olan tek bina tasviri ise önünde saman yƭl olmas dolaysyla ahrlar iƾaret etmektedir (bk. E. Üçbaylar, “Saray- âmire (Manisa Saray), Manisa, I (ǠǨǧǡ), s. ǢǨ-ǣǥ;
ơ. Bilgin, “Manisa Saray”, Č. Milletleraras Türk Sanatlar Kongresi, Bildiriler, Ankara
ǠǨǧǢ, s. ǣǠ-Ǥǣ).
ǠǦ Bk. F. M. Emecen, Manisa Kazas, s. Ǡǟǣ; TSMA, nr. E. ǥǟǤǧ/Ǡ.
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Hac Mustafa b. Mehmed idi (s. ǣǧ). Bu bilgiler Manisa Saray hakknda sadece
mimari açdan deƭil bir ikametgâh olarak ihtiyaçlar çerçevesinde nasl tevsi edilmiƾ
bulunduƭunun göstergesidir. Ayrca Manisa Saray’nda esasl mimari deƭiƾikliklerin bu dönemde gerçekleƾtirilmiƾ olduƭunu da ortaya koyar. Merkezdeki bu saray
dƾnda ƾehzadenin yazn çktƭ Bozdaƭ’da Gölcük adl mevkide de bir sarayn
bulunduƭunu bu defterdeki kaytlar açk ƾekilde gösterir (s. ǢǦ). Bugün bu sarayn
kalntlar üzerinde bir arkeolojik yüzey çalƾmas yaplmaktadrǠǧ. Buras Birgi
kadlƭna yakn olduƭu için ƾehzade yaylaƭa çktƭnda kad onu karƾlamƾ ve
hediyeler sunmuƾtu. Ɨehzade Selim yaylaƭa çkmadan üç ay önce buradaki sarayn
elden geçirilmesini emretmiƾti.
Defterde bunlar dƾnda baz müteferrik konular arasnda ƾunlara deƭinilebilir.
Ɨehzade bilhassa duac olarak nitelendirilen baz dini ƾahsiyetlere verilen paralarla
dua istimdad etmiƾtir. Bunlar arasnda Konya’da Mevlana Türbesi’nde cüz tilavet
eden Mevlânâ Ɨuca Efendi dikkat çeker (s. ǣǥ). Ayrca Sar Iƾk adl bir azizin,
Manisa’da ilim ehli olup dini nasihatlarda bulunan Mehmed adl bir ƾahsn ve bir
hatibin ad geçer (s. ǣǣ). Yine ơzmir taraflarnda ava çkldƭnda uƭradƭ Samed
Baba Tekkesi’ne bir mescit ilave edilmesi için ǡǟǟǟ akçe tahsis edilmiƾ, bunun
Ǡǟǟǟ akçesi inƾaat, geri kalan ise orada görev yapacaklar için ayrlmƾtr (s. ǣǣ).
Defterdeki kaytlar içinde bir diƭer dikkat çekici husus, baz saray görevlilerinin
slalarna gitmek için izin istemeleri keyfiyetidir. Divan ruznamecisi, memleketi
olan Edirne’ye gitmek için iki aylk bir izin talebinde bulunmuƾ; vezzan olan bir
diƭeri ise yine Konya’ya izine gitmek için icazet almƾtr (s. ǣǢ) . Bunlarn yan
sra Menemen’e baƭl Alayuntlu adl köyden Selime adl bir kadnn da babas
olan Saruhanoƭullar’ndan Abdurrahman’n evinde hazine/define sakladƭn ihbar
ettiƭine dair arz dikkati çeker. Ɨehzade birinin yollanp durumun tahkik edilmesini
istemiƾtir (s. ǣǢ). Bu sonuncu kayt aradan uzun bir süre geçmiƾ olmasna raƭmen
Saruhanoƭullar’na mensup baz aile üyelerinin deƭiƾik yerlerde yaƾadklarn gösterir. Ayrca aile fertlerinin hatr saylr ölçüde mal biriktirdikleri de ortaya çkar.
Netçce olarak bu kaytlar, diƭer ƾehzade divan defterlerinin dƾnda, tamamen
ƾehzadenin kendi insiyatifindeki konular; onun merkez dƾ idari tasarrufunu gösterir. Ayn zamanda ƾehzadenin idari yetkilerinin adem-i merkeziyet derecesinde
olduƭu yolundaki eski tartƾmay ilk anda doƭrularǠǨ. Fakat hemen hemen ayn
Ǡǧ Prof. Dr. Veli Sevin ve Prof. Dr. Necla Arslan Sevin tarafndan Bozdaƭ /Gölcük’te baz

kalntlarn varlƭ tesbit edilmiƾtir: ơlk tesbitler için bk. Necla A. Sevin, “Bozdaƭ ve
Gölcük’teki Yok Olan Osmanl Yayla Saraylar”, Küçükmenderes Harman, I/Ǥ (Ödemiƾ,
Mays ǡǟǠǡ), s. Ǡǣ-ǠǤ.
ǠǨ Bk. F. M. Emecen, Manisa Kazas, s. ǣǟ.
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yllardan itibaren baƾlayan Ɨehzade divanndan çkan kaytlar havi defterler, keza
merkezdeki ƾehzade tekliflerini ihtiva eden baƾvurular ve araclklar, bunun iddia
edildiƭi ölçüde “merkezkaç” bir yapy öngörmediƭini açk ƾekilde ortaya koyar.
Ayrca defterden ƾehzade kapsndaki personelin menƾeini anlamak ve bunlarn
nasl ve ne ƾekilde hizmete alndklarn tesbit etmek de mümkündür. Bunlarn bir
bölümünün yakn görevlilerin akrabalar, hizmetlileri ve tandklar olmas, “nepotizmin” açk yansmalar olarak yorumlanabilir. Fakat bunun ötesinde mahallî
unsurlarn ƾehzade kaps vastasyla ileride merkezdeki saraya kadar uzanacak
bir yol ve frsat da saƭlamƾ olduƭunu da gözden kaçrmamak gerekir. Klasik
çaƭ boyunca ƾehzadeler vastasyla taƾra-merkez iliƾkisinin ve karƾlkl etkisinin,
sadece kültürel deƭil, bürokratik ve siyasi geleneklerin oluƾmasndaki rolü bu
anlamda önemlidir. Patrimonyal devlet oluƾumu teorilerine hevesle sarlmadan
önce, en azndan taƾrann bu etkisinin durumu dikkatle yeniden düƾünülmelidir.
Taƾradan gelerek payitahtta cülus eden ve maiyetindekileri kilit görevlere getiren
padiƾahn iktidarn güçlendirmede bu taƾra güçlerin önemli bir faktör olduƭu,
XVII. yüzylda taƾrayla iliƾkisi kesilmiƾ bir ƾekilde tahta çkan padiƾahlarn durumu
düƾünüldüƭünde, üzerinde durulmas gereken önemli bir teorik zemin saƭlar. Bu
çerçevede de söz konusu ƾehzade divanna ve sarayna ait defter külliyatn, klasik
çaƭ Osmanl idari yapsnn mahiyetini belirlemede göz ard edilemeyecek ölçüde
önemli bir hale getirir.
Bütün bunlarn dƾnda söz konusu defter diplomatika özellikleri ile farkl
bir türü ortaya koyar ve taƾra bürokrasisinin mahiyeti hakknda hayli erken
saylabilecek ipuçlarn aksettirir. Ɨehzadenin varlƭnn yerel ölçekteki sosyal ve
iktisadi etkileri hakknda da dikkate deƭer verilere ulaƾmak mümkün görünür.
Yine Manisa ƾehir tarihi temelli bir araƾtrma bakmndan defterin önemli bilgileri
haiz bulunduƭunu belirtmek yanlƾ olmaz. Bu bakmdan merkezi bürokrasinin
benzeri defter serileri açsndan hayli farkl bir türü olmas hasebiyle defterin tam
bir metnini deƾifre ederek buraya eklemenin uygun olacaƭn düƾündük. Metni
hazrlarken defterdeki ciltleme hatasndan kaynaklanan sahife karƾklƭn düzelterek verdik. Orijinal metinde s. ǡ’deki kayt, tarih sras itibaryla s. ǢǤ’in önüne;
s. ǣ-Ǥ’teki kaytlar da yine s. Ǧ’nin önüne getirildi. Böylece defterdeki tarih srasna
göre düzenleme yaplmƾ oldu, sahifeler doƭru yerini buldu. Sunulan arzlar, kaziye
veya tafsil vb. baƾlklar altndaki kaytlarn üzerinde yer alan önemli bir bölümü
ƾehzadenin olurunu ve fikrini temsil eden buyruldular ve hatlar metinde köƾeli
parantez içinde koyu hurufatla verildi. Defterin orijinal sayfalar da yine metinde
gösterildi. Metin yeni harflere aktarlrken mutedil bir çeviri yaz sistemi tercih
edildi. Okunamayan veya defterde tahribat sebebiyle silik çkan kelimeler de yine
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parantez içinde (…) ƾeklinde belirtildi. Ayrca defterdeki iptal edilen kaytlar
ifade etmek üzere metnin üzerine çekilen “terkin” ifadesi, yine parantez içinde
metnin yanna italik olarak eklendi. Metinde bazen sayfa kenarna eklenen ve
genellikle yaplan tayinler dolaysyla o görevin daha önceki hizmetli says ve
aldklar yevmiyeleri gösteren kaytlar da yine köƾeli parantez içinde ilgili ibarenin
yannda gösterildi. Burada kullanlan ksaltmalarn açlm köƾeli parantez içinde
tamamland. Ayrca keƾideli baƾlklar üzerinde yer alan yatay ƾekildeki ta’yin,
nakluhu, baki ve sahh ifadeleri ilgili baƾlƭn yanna italik olarak eklendi.
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Metçn: BA, D.BňM, nr. 2Ă.
(s.Ǣ)*

[boƾ]

(s.ǥ)

Tafsîl oldur ki, mahrûse-i Konya’dan Manisa’ya gelince hzmet eden
saraç ƾâgirdlerinden saraç olmak murâd edenin ve ulûfesiz hzmet
edüp saraç olmak murâd edenin ve mezkûr ƾâgirdlerin yerine
ƾâgird olmak isteyen ve nalband lâzm olup nalbandlk isteyen ve
nalbandlarn ƾâgirdleri az kalup ƾâgird olmak isteyen ve hâssa atlara
bir seyis dahi lâzm olup hâssa seyisler ƾâgirdlerinden seyis olmak
isteyen bunlardr ki zikrolunur.
Ulûfeli ƾâgirdlerdir ki saraç olmak murâd edinirler [üçer akça ulûfe
çle saraç olmak buyruldu, el-vâkç‘ fî-gurre-ç Safer sene 95Ā] ta‘yîn
Cafer b. Nazar, ƾâgird, Ǡ; Ferhad b. Kethudâ, ƾâgird Ǡ; Hüseyin
hîƾ-i Sinan, Ǡ; ơlyas b. Yusuf, Ǡ; Hasan b. Hzr, Ǡ; Mehmed
b. ơsmail, Ǥ, Çavuƾ ƾud, becayiƾ-i Mustafa b. Hamza (terkin);
Hamza hîƾ-i Kemer Ali, Ǡ; Pervane, Moraî, Ǡ; Mehmed Semendire, Ǡ
Yekûn neferen ǧ, fî Ǣ.
[cemâ‘at-i sarracîn, neferen ǢǤ. Mevâcib-i mezbûrân, fî Ǥ, fî ǣ, fî Ǣ]
Ulûfesiz hzmet edüp saraç olmak isteyen bunlardr
[üçer akçe ulûfe çle saraç buyruldu, fî târçhçn mçnhu] ta‘yîn
Mehmed b. Esedullah; Kurd b. Yusuf
Ulûfesiz ƾâgirdlerdir ki hzmet edüp saraç ƾâgirdi olmak isteyen
bunlardr [bçrer akça saraç ůâgçrdç buyruldu, fî târçhçn mçnhu]
ta‘yîn
Cafer b. Abdullah; Mustafa b. Abdullah; Mustafa b. Mehmed,
ƾâgird; Mehmed b. Abdullah; ơbrahim b. Abdullah
[cemâ’at-i ƾâgirdân- sarracîn, neferen Ǡǣ]

Ulûfesiz hzmet edüp bârgîrlere nalband olmak isterler [üçer akçe
çle na‘âl olmak buyruldu, fî târçhçn m.] ta‘yîn
* Defterin orijinalinin sonradan yaplan hatal sayfa numaralandrlmas, burada düzeltilmiƾtir. s.ǡ ileride s.ǢǤ’ten sonraya, s. ǣ-Ǥ ise ǥ ile Ǧ. sayfa arasna alnmƾtr.
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Mehmed b. Ömer; Ahmed b. Üveys
[cemâ‘at-i nalbandân- bârgîrân- tavîla, neferen ǡ, fî Ǣ]
Ulûfesiz hzmet edüp nalband ƾâgirdi olmak isterler [bçrer akçe
çle ůâgçrd buyruldu, fî târçhçn m.] ta‘yîn
Alagöz b. Abdullah; Pervane b. Abdullah
Yusuf b. Abdullah (terkin)
[ƾâgirdân- nalbandân- kadîm, Ǡ nefer, fî Ǡ]
Ulûfeli seyis ƾâgirdidir, üstâd olmak ister [dört akçe çle seyçs
buyruldu, fî târçhçn m.] ta‘yîn
Hüseyin b. Haydar, ƾâgird, Ǡ; hâssa atlara seyis olur
[cemâ‘at-i seyisân üstâd- hassa, neferen ǠǦ, fî ǣ]
(s.ǣ)

Defter-ç tezkçre-ç arz kç der-mahrûse-ç Mançsa vâkç‘ ƾude el-vâki‘ fî
Ǡǡ Cemâzçyelâhr sene 95Ā
Tafsîl oldur ki Anadolu Beylerbeyisi ơbrahim Paƾa Hazretleri’nin
hzmetkârlarn ve saraçlarn ve seyislerin ve devecilerin ve harbendelerin ve ƾâgirdlerin beyân eder ki zikrolunur
Ser-bevvâbîn, Ǡ nefer, nakdiye: Ǥǟǟǟ. Câme-i çatma,
a‘lâ serâser, Ǡ sevb.
Altbin akçe timara mutasarrf imiƾ, dört bin akçe terakki
inâyet vech görülür, kendü ze‘âmet murâd edinür, paƾa
bendenüzün oƭulluƭu imiƾ.
Cemâ‘at-i hzmetkerân ve gayrihu, ǡǣ neferen. ta‘yîn
Sarrâcîn, neferen ǥ, fî Ǥǟǟ: Ǣǟǟǟ
Kâtib, Ǡ nefer, Ǥǟǟ
Ser-bölük, Ǡ nefer, Ǥǟǟ
Na‘âl, Ǡ nefer, ǣǟǟ
Ulûfeciyân, neferen Ǩ, fî Ǣǟǟ: ǡǦǟǟ
Bevvâbîn, neferen ǥ, fî ǡǟǟ: Ǡǡǟǟ
Yekûn: ǧǢǟǟ
Cemâ‘at-i seyisân, neferen ǥ, fî ǡǟǟ, yekûn Ǡǡǟǟ. ta‘yîn
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Ɨâgirdân- mezkûrîn, Ǡ nefer, Ǥǟ, yekûn: ǠǡǤǟ
Cemâ‘at-i harbendegân, neferen Ǩ. ta‘yîn
Ser-harbende, Ǡ nefer, câme-i benek, ednâ, Ǡ sevb
Harbendegân, neferen Ǧ, fî ǡǟǟ: Ǡǣǟǟ
Ɨâgirdân- mezkûrîn, Ǡ nefer, Ǥǟ
Yekûn: ǠǣǤǟ
Cemâ‘at-i ƾütürbânân, neferen ǧǟ. ta‘yîn
Sarbân Ǡ nefer: câme-i benek, evsat, Ǡ sevb, nakdiye: Ǥǟǟ
Ser-bevvâb neferen ǡ: câme-i benek, ednâ, ǡ sevb
Ɨütürbânân, neferen ǣǣ, fî ǡǟǟ: ǧǧǟǟ
Ɨâgirdân- mezkûrîn, neferen ǢǢ, fî Ǥǟ: ǠǥǤǟ
Yekûn ƾütürbânân: ǠǟǨǤǟ
Yekûn nakdiye: ǡǥǨǤǟ, câme: Ǥ sevb
[Bu ta‘yîn olunanlar makbûl olup verçlmek emr olundu, fî Ā2 Cemâzçyelâhr
sene 95Ā]

(s.Ǥ) Kazyye oldur ki çalc mehterlerine beƾbin akçe in‘âm ve mehterbaƾna bir hil‘at buyrulmuƾ, emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula
[mezkûrlara çn‘âm buyruldu] ta‘yîn
Ser-mehterân, Ǡ nefer
Mehterân- üstâd, neferen Ǡǣ
Ɨâgirdân- mezbûrân neferen, Ǣ
Kazyye oldur ki, mahrûse-i Bursa’da emr-i ƾerîf ile emânet konulan
otak- ƾerîfin gelmesi husûsunda emr-i ƾerîfiniz neyse inâyet buyrula [getürülmek buyruldu]
Mezbûr otak- humâyûnu getürmeye sekiz katar deve lâzmdr
Kazyye oldur ki, aƭalarn mevâcibinin müsterekas husûsu arz oluna
(s.Ǧ)

Tafsîl oldur ki ƾehzâde-i civân-baht -tâle bekahu- hazretlerinün
kadîmden hâssa arabalar alt kt‘a olup ve mahrûse-i Konya’dan
dahi beƾ kt‘a araba düzülüp ve hazret-i pâdiƾâh- âlem-penâh
-hullide mülkuhu- cânibinden iki kt‘a araba verilüp ve cümle
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on üç araba olup ve ba‘z kimesnelerden dahi Bursa’da dört kt‘a
araba alnup cem‘an on yedi kt‘a araba olup mezbûr dört arabalara
arabac lâzm olunu gelip mezbûr kimesneler mahrûse-i Bursa’dan
Manisa’ya gelince hzmet edüp arabac olmak murâd edinirler [üç
akça ulûfe çle arabac olmak buyruldu. Fî Ā8 C sene 95Ā] ta‘yîn
Cafer Priƾtine; Hac Hüseyin Ilca; Hzr b. Mustafa, kul;
birâder-i Mustafa, kul; Yusuf Trabzonî; Mehmed Kastamonî;
Hürrem Edirne; Timur Üsküdar
[Cemâ‘at-i arabaciyân ve neccârân ve haddâdân, neferen Ǣǟ, fî ǣ, fî Ǣ.
Arabaciyân neferen ǡǥ, neccârân neferen Ǣ, haddâd neferen Ǡ; Ɨâgirdân-
mezkûrîn, neferen Ǥ, fî Ǡ]

Cemâ‘at-i sarrâcîn
Mehmed b. ơsmail, Ǥ
Âsitâne-i sa‘âdetten gelen Çaƾnigir baƾ Sinan Aƭa iltimâs
edüp çavuƾluk sadaka olunup mezkûrun gediƭi Mustafa b.
Hamza’ya tevcîh olunmak ricâsn eder, emîr-i âhur bendeleri [üç akçe ulûfe çle saraç buyruldu, fî Ā8 C sene 95Ā] ta‘yîn
(s.ǧ)

Kazyye oldur ki kilerci baƾ kulunuz (yrtk) hâssa-i humâyûn için ikiƾer
yüz dirhemden iki kt‘a ƾem‘-i kâfurî ve ikiƾer yüz dirhemden üç
kt‘a bal mumu ve hâdis olan has odaya bir kt‘a çraƭlar içün yüz
elliƾer dirhemden dört kt‘a bal mumu isterler, emr-i ƾerîfiniz nedir
inâyet buyrula ki sâbkda hâssa-i humâyûn içün ikiƾer yüz dirhemden iki kt‘a bal mumu verilirdi, hâliyâ bu uslûb üzere olmas. [çkç
kt‘a ůem‘-ç kâfurî Āÿÿ dçrhemden bey hazretlerçne bçr dahç kendüler
hzmetçne bçr nefer, Āÿÿ dçrhem bçrç kethudâ hatuna ve dört dahç
bçr nefer aŞalara çkç dahç bçrer nefer bostanclara cümle on kt‘a bal
mumu oldu, üç kt‘a (?), üçyüz dçrhem olup arz olundukda böylece
buyruldu, fî 25 C sene 95Ā]

Ve Saray- âmire için dört himl kar isterler ki her himli yirmibeƾer
akçe olur, emr-i ƾerîfiniz nedir [yevmî çkç yük hçml buyruldu, fî 2ą
C sene 95Ā]

Kazyye oldur ki merhûm ve maƭfûr Sultan Mehmed -tâbe serâhu- lalas
Halil Paƾa’ya hil‘at-i serâser mi emr olunur veya aƭr kadife çatma
m buyrulur. [ba]kî
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Ve Sakz’dan gelen elçi kâfirine emr-i ƾerîfiniz üzerine hil‘at ne
cinsden verilmek buyrulur. [ba]kî
Kazyye oldur ki sâbkan Saray- âmire saraydârna iki sahan aƾ ve iki
pâre et ve iki zevc fodula ve Saray- âmire meremmetçisine iki sahan
aƾ ve iki pâre et ve iki zevc fodula ve alt nefer bostan oƭlanna dört
sahan aƾ ve dört pâre et ve alt zevc fodula verilirmiƾ, hâliyâ girü ricâ
ederler [âdet üzre bunlara ta‘âm buyruldu, fî 25 C sene 95Ā]
Kazyye oldur ki bostan oƭlanlarndan Niƭbolulu Davud ulûfesiyle
baltac olmak ricâ eder
Fî yevm Ǡ
Kazyye oldur ki bostan oƭlanlarndan mahrûse-i Konya’dan Manisa’ya
gelince baltaclk hzmetin edüp hâliyâ baltac olmasn ricâ ederler
[alt nefer glmân çkçůer akçe çle baltac ta‘yîn olundu, fî 2ą C sene
95Ā]

Haydar Yanbolu, Ǡ; Mehmed Niƭbolu, Ǡ; Nasuh Siroz, Ǡ; Nasuh
Manastr Ǡ; Mustafa Dimetoka, Ǡ; Davud Niƭbolu, Ǡ
Mevâcib-i ƾâgirdân, fî sene Ǣ
(s.Ǩ)

ơzdiyâd ve ibtidâ-i mevâcib-i mezkûrîn an-cemâ‘at-i dârüssa‘âde-i
Enderûnî [buyruldu, fî 2ą C sene 95Ā] ta‘yîn
Kethudâ Hatun, ǡǟ. y[evm] ǠǤ, terakki Ǥ
Ferrâƾân, an-cevârî: neferen Ǥ
an-kadîm, neferen Ǣ, fî Ǥ, k[adîm] fî ǣ; fî Ǡ
an-sâzendegân- kadîm, Ǡ nefer, Ǥ; k[adîm] ǡ, k. Ǣ
an-cedîd ibtidâ kerde, Ǡ nefer, Ǥ
Sâzendegân, neferen Ǣ
an-kadîm, neferen ǡ, fî ǣ, k[adîm] ǡ, k. fi ǡ
an-cedîd ibtidâ kerde, Ǡ nefer, ǣ
Vâlide-i ƾehzâdegân, neferen ǡ, fî ǧ: k[adîm]. fi ǣ, k[adîm] fî ǣ.
an-ferraƾân
Câmeƾûyân, an-kadîm, neferen ǡ, fî Ǣ: k[adîm]. fi ǡ, k[adîm] fi Ǡ
Dâye-i ƾehzâdegân, Ǡ nefer, ibtidâ, fî ǡ
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Külhanbân, Ǡ nefer, ibtidâ, fî ǡ
Kazyye oldur ki Seydi Ahmed nâm kimesne sâbka üç akça ulûfe ile
nakkaƾ olup hzmetten ferâgat edip yerine bir nakkaƾ dahi lâzm
ve ehem olmaƭn Ali b. Abdullah üstâd nakkaƾ olup san‘atnda
tamâm mâhir olmaƭn mezbûrun yerine terakkiyle nakkaƾ olmasn
ricâ eder [beů akçe ulûfe çle nakkaů buyruldu, fî Ă Receb sene 95Ā]
nakluhu
Kazyye oldur ki kapucu cemâ‘atinden çavuƾluk sadaka buyrulan
meƾ‘aleci Mehmed’in meƾ‘alesin bevvâblar bölük baƾlarndan
Yusuf bölükbaƾna inâyet olup mezbûr Yusuf bölükbaƾnn yerine
bevvâblardan Mustafa birâder-i Ali’ye inâyet olmasn kapucubaƾ
bendeleriniz ricâ eder ve mezbûr Mustafa bevvâbn gediƭine Ali b.
Mehmed bevvâb olmasn Rüstem Paƾa Hazretleri sâbka iltimâs
eylemiƾlerdir [meů‘alecç beů akçe çle kapuculara dört akçe çle buyruldu, fî Ă Receb sene m. ve Yusuf bölükbaů yerçne bölükbaů olan
Kapucu Mustafa bçrâder-ç Alç’ye bçr akçe zçyâde buyruldu, fî târçhçn
m.] nakluhu

Mevâcib-i mezbûrîn, bevvâbîn, fî ǣ; meƾ‘aleciyân, fî Ǥ
Kazyye oldur ki cihâz mühimmatyçün yirmibin akçe verile deyü
fermân olunmaƭn yirmibin akçe der-kise olup Hüsrev, Dârüssa‘âde
aƭas Hüsrev Aƭa’ya teslîm olundu
Kazyye oldur ki Hazinedarbaƾ Mercan Aƭa bendenüz bevvâblardan
Mehmed Bosna’nn meƾ‘aleci olmasn ricâ eder. [yevmî beů akçe çle
meů‘alecç buyruldu, fî râbç‘-ç Receb sene 95Ā] nakluhu
Meƾ‘aleciyân- kadîm, neferen Ǧ; Mevâcib-i meƾ‘aleciyân fî yevm Ǥ
Kazyye oldur ki Dârüssa‘âde aƭas Hüsrev Aƭa bendenüz ulûfesine terakki olmasn ricâ eder, fî yevm ǠǤ. [beů akçe zçyâde olmak buyruldu,
fî ă m.] ta‘yîn
(s.Ǡǟ)

Kazyye oldur ki, mezbûr cemâ‘atlerin (yrtk) ba‘z girihte olup ve
ba‘znn hzmeti kesîr olmaƭn mezbûrlarn ƾâgird olmas ricâ
ederler.
Ɨâgirdân- tabbâhîn
Yahya b. Abdullah, becây- Yusuf ki girihte ƾud; Mehmed b.
Abdullah, ibtidâ; Behram b. Abdullah; Yusuf b. Abdullah [bu
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dört nefere yevmî buçuk akçe çle buyruldu, fî ă Receb sene 95Ā]

nakluhu
[Ɨâgird-i tabbâhîn-i kadîm neferen ǡǤ. Minhâ girihte neferen Ǡ; bâki
mevcûd neferen ǡǣ, fî ǡ ve Ǡ,Ǥ]
Ɨâgirdân- habbâzîn
Malkoç b. Abdullah, becây- Kasm b. Abdullah ki girihte
ƾud; Mehmed b. Abdullah, becâ-y Hamza b. Abdullah ki
girihte ƾud; Yusuf b. Abdullah becây- Mehmed b. Abdullah
ki girihte ƾud; Hzr b. Abdullah; Mustafa b. Abdullah [beů
nefere bçrer buçuk akçe çle buyruldu, fî târçhçn mçnhu] nakluhu
[Ɨâgirdân- habbâzîn-i kadîm, neferen ǠǢ. Minhâ, girihte neferen Ǣ; bâki
mevcûd neferen Ǡǟ, fî ǡ ve Ǡ,Ǥ]
Ɨâgirdân- helvacyân
Hüseyin b. Abdullah, becây- Mahmud ki gaybet kerde; Cafer
b. Abdullah, becây- Mehmed ki girihte; Mustafa b. Abdullah,
becây- Mehmed-i diƭer ki girihte ƾud [üç nefere bçrer buçuk
akçe çle buyruldu, fî târçhçn mçnhu] nakluhu
[Ɨâgirdân- helvacyân- kadîm, neferen Ǧ. Minhâ girihte neferen Ǣ; bâki
mevcûd neferen ǣ, fî Ǡ,Ǥ]
Ɨâgird-i kilâr
Hasan b. Abdullah, Bosna [bçr buçuk akçe çle buyruldu]
nakluhu
[Ɨâgirdân- kilâr an-kadîm neferen ǣ, fî Ǡ,Ǥ]
Ɨâgird-i câmeƾûy
Hzr b. Abdullah, becây- Mustafa ki gaybet kerde [bçr buçuk
akçe çle buyruldu] nakluhu
[Ɨâgirdân- [kadîm]-i câmeƾûyân, neferen ǣ; minhâ, girihte Ǡ nefer; bâki
mevcûd neferen Ǣ, fî Ǡ,Ǥ]
Kazyye oldur ki Saray- âmire aƭalarndan kapu aƭas ve hazînedârbaƾ ve
kilarcbaƾ ve Dârüssa‘âde aƭas Hüsrev Aƭa bendelerinüze ƾimdiye deƭin
aselî hûƾâb verilirdi, hâliyâ sükkerî olmasn ricâ ederler [çkç günde hûůâb
ççün bçr kyye sükker mezbûrlara buyruldu, fî ă (Receb) sene 95Ā]
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(s.ǠǠ)

Kazyye oldur ki ƾehzâdelere onar akçe ulûfe ibtidâen ve ƾehzâde
vâlidesine dört akçe ulûfesin üzerine (yrtk) akçe izdiyâd ve
dâyesine iki akçe ulûfe ibtidâen buyrulmasn emr-i ƾerîfiniz ne ise
inâyet buyrula [vech-ç meůrûh üzere buyruldu, fî Āÿ Receb sene 95Ā]
nakluhu
Ɨehzâdegân, Ǣ nefer; vâlide-i ƾehzâde, Ǡ nefer, fî yevm ǣ; dâye-i
ƾehzâde, Ǡ nefer
Kazyye oldur ki tezkere-i ƾerîfe vârid olup sipâhi oƭlanlar aƭas Yahya
Bey’e yirmi bin akçe karz verilsin deyü fermân olunmuƾ, emr-i
ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula [yçrmçbçn akçe bç-tarçkç’l-karz verçlmek buyruldu] nakluhu
Kazyye oldur ki, alt nefer baltac oƭlanna birer akçe ziyâde buyrulmuƾ,
emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula [zçyade bçrer akçe olmak buyruldu, alt nefer [o]Şlanlara, fî Āÿ Receb sene 95Ā] nakluhu
[mevâcib-i mezbûrîn, ǥ nefer, fî ǡ]
Kazyye oldur ki, mahrûse-i ơstanbul’dan on kt‘a serâser gelsin deyü
fermân olunmuƾ, a‘lâ m evsat m emr olunur inâyet buyrula
[Œstanbul’dan gelmek buyruldu, fî Āÿ Receb sene 95Ā]

Kazyye oldur ki, kâfurî mum iƾlensin deyü fermân olunmuƾ idi, hâliyâ
bu yerlerde kâfurî mum kllet üzerine bulunur, amma iki akçe
ulûfe ile mumculuk hzmetin edüp ve dört akçe ulûfe ile arabaclk
hzmetin eden Hasan bendenüz ol hzmetin uhdesinden gelür
kimesneler olup amma ƾol ƾartla ki alt akçe ulûfesi mumculuktan
olup ve bir akçe ulûfe ile bir ƾâgird dahi verilüp bu tarîk üzere ihsân
buyrulursa kâfurî mum iƾleyüp yetüƾtürmesine uhdesine alur, bu
bâbda emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula [dört akçe harçlk ref‘
olunup yevmî alt akçe ulûfe çle mumcu olmak ve bçr akçelçk bçr
ůâgçrd verçlmek buyruldu, fî târçhçn mçnhu] nakluhu

Ɨâgird Yusuf, mu‘tak- Hasan el-mezbûr
Kazyye oldur ki kasabbaƾ olan Mehmed bendenüz mahrûse-i Konya’da
ve Konya’dan Manisa’ya gelince hzmet edüp ve hâliyâ gerü koyun
getirmek içün Konya’ya gitmek murâd edinir, mezbûra bir hil‘at
verilmek münâsib gibi emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula [emr-ç
ůerîf buyruldu kç bçr benek kaftan verçlmek buyruldu, fî Āÿ mçnhu]

nakluhu
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(s.Ǡǡ)

Kazyye oldur ki Tarhaniyat’ta vâki‘ olan Saray- âmirede bundan
akdem saraydar olan Hzr b. Hac bendeleri yevmî iki akçe ile
hâliyâ saraydar olmak ricâ eder, emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula
[gurre-ç muharremden berü ulûfesç mukarrer olundu, yevmî çkç akçe
ulûfelerçyle, fî ĀĀ Receb sene 95Ā] nakluhu

Kazyye oldur ki, Konya’da otuz re’s davar alnp üç seyis tutulup bi’l-fiil
hzmet ederler ve mahrûse-i Bursa’da bârgîrler ziyâde olup dört
nefer seyis dahi Bursa’dan hzmet edüp bi’l-fiil dahi hzmet ederler
ve devlet ve sa‘âdetle Manisa’ya gelindikde bârgîrler bir yere cem‘
olup mevcûd dört yüz on beƾ re’s bârgîr olup zikrolunan bârgîrlerin
yüz on beƾ re’si cemâ‘at-i müteferrikada olup andan ma‘âda üç
yüz re’s tavilada mevcûd olup mezkûr bârgîrlere otuz nefer seyis
lâzmdr derler, ƾimdi mevcûd on dokuz nefer seyis vardr, on bir
nefer dahi lâzmdr ki otuz nefer tamâm ola, emr-i ƾerîfiniz ne ise
inâyet buyrula
Konya’dan gelen bunlardr
Çepni-i Konya; Ahmed sipah Konya; Bilal Arap
Bursa’dan gelen bunlardr
Mustafa-i Beyƾehir; Hasan b. Piri; ơsmail b. Mustafa; Mustafa,
ƾâgird-i Mehter
Manisa’ya geleliden berü hzmet ederler
Yakut Arab; Hasan Yalvac; Yusuf b. Yunus, ƾâgird; Abdullah
Arap
Yekûn: ǠǠ nefer fî ǣ [buyruldu, hzmetlerç gurre-ç Cumâdelâhrdan berü çmçů, ulûfelerç verçle, fî Ā7 Receb sene 95Ā]

nakluhu
[Mevâcib-i seyisân- bârgirân- tavila, fî ǣ. Asl bârgirân- tavila: ǣǠǤ
re’s. Minha der-cemâ‘at-i müteferrika, ǠǠǤ. El-bâki mevcûd der-tavila:
Ǣǟǟ re’s, beher Ǡǟ re’s fî Ǡ seyisden neferen Ǣǟ; mevcûd seyis neferen ǠǨ;
lâzm olan seyis neferen ǠǠ]

Kazyye 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 lâzm olmaƭn on yedi nefer seyisten dört re’s ziyâde
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olur bi’l-fiil on beƾ nefer mevcûd seyis olup iki nefer dahi ziyâde
olmasn ricâ ederler, emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula
Lâzm olan bunlardr
Yusuf b. Mustafa, ƾâgird, Ǡ,Ǥ; Haydar b. Mehmed, ƾâgird, Ǡ
Yekûn neferen, fî ǣ [buyruldu fî-gurre-ç Cumâdelâhrdan
ulûfelerç verçle, el-vâkç‘ fî Ā7 Receb 95Ā] nakluhu
[Mevâcib-i sayisân- estâre-i kadîm, fî ǣ. Asl estâre- hâssa: ǠǤǦ re’s
beher Ǩ re’s fî Ǡ seyisden neferen ǠǦ. Mevcûd seyis neferen ǠǤ; lâzm
olan seyis neferen ǡ]

(s.ǠǢ)

Kazyye oldur ki, on üç katar katra palan ve hassa estâra yüz elli kt‘a
kebe ricâ ederler, emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula. Ber-vech-i
tahmîn beher palan fî altmƾardan ǢǨǟǟ, kebe beher kt‘a fî Ǥǟ,
ǦǤǟǟ, cümle bahâ-i palan ve kebe ǠǠǣǟǟ akçe olur
Kazyye oldur ki, Istabl- âmirede olan hüddâm içün mahlûl buçuƭu
ricâ ederler, emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula ki Âsitâne-i
sa‘âdette kanundur [yevmî üç akça mahlûl buçuŞu buyruldu, fî Ā7
Receb sene 95Ā] ta‘yîn
[Cemâ‘at- Istabl- âmire neferen ǡǤ]
Kazyye oldur ki, divân- âlî sakalarndan ơbrahim birâder-i Karagöz
nâm saka fevt olup mezbûr müteveffânn yerine matbah- âmire
sakalarndan Mustafa birâder-i Ferhad üç akçe ulûfesiyle divân sakas olup ve mezbûrun yerine aƾçlardan iki akçe ulûfe ile Mustafa
birâder-i Yakub bir akçe ziyâde ile matbah sakas olmasn ricâ eder
[buyruldu, fî târçhçn mçnhu, üç akçe ulûfesçyle ve bçr akçe terakkyle
aůç saka oldu] nakluhu

Kazyye oldur ki, on üç katar katrn raht tecdîd olup ber-vech-i
tahmîn her katra ne denlü akçe olduƭun beyân eder ve yüz elli
kt‘a kebe hâs estâr içün ber-vech-i tahmîn Ǥǟ akçeden ne denlü
olduƭun beyân eder [katrlarn raht görülüp gemçler Œstanbul’dan
alup getürmek buyruldu, fî Ā7 Receb sene 95Ā]

Beher katar, fî Ǡǡǟǟ: ǠǤ.ǥǟǟ
Bahâ-i kebe berây- estâre-i hâssa, ǠǤǟ kt‘a, fî Ǥǟ: ǦǤǟǟ
Yekûn: bahâ-i rahthâ-i esterân- sayisân ve bahâ-i kebe: ǡǢ.Ǡǟǟ
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(s.Ǡǣ)

Kazyye oldur ki yoƭurtçu ƾâgirdlerinden (terkin)
Ɨâgirdân- mâstgerân
Hamza b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; gaybet kerde
Tâlib: Yusuf b. Abdullah, Avlonya [bçr buçuk akçe çle buyruldu,
fî Ā7 mçnhu] nakluhu
Kazyye oldur ki, Karaman’da suƭla mahsûlünden emr-i ƾerîf mûcebince
satun alnan develeri beyân eder
Ɨütûrân- mâde ve ner: ǡǢǟ mehâr fî Ǡǣǟǥ ve ǡ: ǢǡǢǣǢǦ
Mâde: ǠǦǤ mehâr; ner ǤǤ mehâr
be-hesâb- katar: Ǣǡ katar ve ǡ mehâr
Mâde ǡǨ katar, Ǡ mehâr; ner Ǩ katar, Ǡ mehâr
Mevcûd ƾütürân der-stabl: Ǣǣ katar ve ǣ mehâr
Mâde ǡǦ katar; ner Ǧ katar, ǣ mehar
Cem‘an, ƾütûrân- mâde ve ner
Mâde katar Ǥǥ, mehar Ǡ: ner Ǡǥ katar, Ǥ mehâr
[altmů katar kalp zâyçdç Karacalar ve sakatlar çhrâc olunmaŞn
satlmak buyruldu, fî Ā7 mçnhu]

Ve atlarda [ve] bârgîrlerde dahi ba‘z sakat olup amele
yaramayp emr-i ƾerîf olursa anlardan dahi yoklana, amele yaramayan ihrâc ola [bunlarn sakatlar çhrâc olmaŞn
satlmak buyruldu, fî Ā8 mçnhu]

(s.ǠǤ)

Saraydârî ve meremmetî-i yaylak- Bozdaƭ der-uhde-i Hac b. ơsmail,
fî yevm, ǡ
Tâlib: Hac ơsmail el-mezbûr
Mezbûr Hac b. ơsmail kadîmü’z-zamândan saraydâr ve meremmetci olup gerü saraydâr ve meremmetçi olmasn ricâ eder
[sene 95Ā Muharremçnçn gurresçnden berü yevmî çkç akçe ulûfesç
hzâneden verçlmek buyruldu, fî 2ă Receb 95Ā] nakluhu

Kazyye oldur ki aƭalar oturduƭu sundurma içün cedîd ve yüksek yaplsun deyü fermân olunmuƾ emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula
[mübârek bayrama dek tamâm olmas emr olundu, fî târçhçn mçnhu]
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Mevâcib-i Abraham Yahudi, tabîb, fî yevm ǡǟ. ơki akçe terakki
olmas fermân olunmuƾ [çkç akçe terakkç buyruldu, fî 25 Receb
sene 95Ā] nakluhu
Ɨâgirdân- ehl-i hiref
Kemâl, ƾâgird-i ser-zergerân, Ǡ; arabaî-i hassa ƾud
Tâlib: Memi b. Hzr an-mahrûse-i Bursa [bçr akçe ulûfesçyle
ůâgçrd buyruldu, fî 25 Receb sene 95Ā] nakluhu
Yusuf b. Abdullah ƾâgird-i ƾimƾirger. Mezbûr ƾimƾirgerin
bir akçe ile bir ƾâgirdi olup hzmeti kesîr olmaƭn mezbûr
Yusuf ’un dahi ƾâgird olmasn ricâ eder [buyruldu bçr akçe çle,
fî târçhçn mçnhu] nakluhu
Ali, ƾâgird-i postîndûz, Ǡ. Mezbûrun hzmeti kesîr olup buçuk
terakki olmasn ricâ eder [buçuk akçe zçyâde buyruldu, fî
târçhçn mçnhu] nakluhu
Kazyye oldur ki, matbah- âmire içün ihdâs olunan buƭday deƭirmenine buƭday pâk edip öƭütmeye bir deƭirmenci lâzm ve ehem
olmaƭn Hamza nâm kimesne bu hzmetin uhdesinden gelir
kimesne olup yevmî iki akçe ulûfe ile bir aƾ ile deƭirmenci olmasn
ricâ eder, emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [buyruldu, fî 9 ňaban sene
95Ā] nakluhu
An-cemâ‘at-i glmân- baƭçe-i âmire, Davud Vidin, Ǡ
Mezbûr terakki ile külhanc olmasn ricâ eder [buçuk akçe
zçyâde çle külhânc buyruldu, fî 9 mçnhu] nakluhu
(s.Ǡǥ)

Kazyye oldur ki, Âsitâne-i sa‘âdete gelen piƾkeƾ meyve ahvâli hâk-i
pây-i ƾerîflerine arz (yrtk)
Kal’aygerî-i evânî-i nühas- matbah- âmire der-uhde-i Dede Bali
ki be-ihtiyâr-hod, fâriƭ ƾud, fî yevm ǡ
Tâlib: Mustafa, kal’ayger
[çkç akçe ulûfe ve bçr aůla kalayc olmak buyruldu, fî Ā5 ňaban
sene 95Ā] nakluhu

Kazyye-i kar [BozdaŞ’da görülüp bulunmazsa Bursa’dan gelmek
buyruldu]
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Kazyye oldur ki, muhâsebe hzmetini rûznâmeci bendeniz gözetüp
hâliyâ mezbûr rûznâmeci bendenüzün hzmeti kesir olup müstakil
bir muhâsebeci lâzm olmaƭn Sipahi oƭlanlar kâtibi Hüseyin
bendenüz mahal ve münâsib olmaƭn hâk-i pây- ƾerîfe arz olundu
Mevâcib-i Hüseyin kâtib-i ebnâ-i sipâhiyân, fî yevm ǧ
[Matbah- âmçre ve stabl- âmçre ve çhracât- hâssa muhâsebelerçn
görmeŞç ve üç ayda bçr mevâcçbât- huddâm mukabçlç yevmî
on akçe ulûfe çle muhâsebecç buyruldu, fî Āą ňaban sene 95Ā]

nakluhu
Kazyye oldur ki Âsitâne-i sa‘âdette beƾ akçe ulûfe ile hzmet eden
neyzen kulunuza Hazînedârbaƾ Mercan Aƭa bendenüz matbah-
âmireden aƾ olmasn ricâ eder [mezkûra bçr aů verçlmek buyruldu,
fî Āą mçnhu]

(s.ǠǦ)

Kazyye oldur ki mahrûse-i ơstanbul’da mesâlih-i mîrî gören Hoca
Kemal nâm tâcir içün hzmetinden ferâgat eyledi deyü Mehmed
Paƾa (yrtk) bildirüp öyle olsa mahrûse-i Bursa tâcirlerinden Ali
Çelebi b. Mustafa Çelebi mesâlih-i mîrîyi eƭer akmiƾeden ve eƭer
sâir nesneden her ne ise görmeƭi iltizâm edüp mezbûrun yerine
tâcir olmak ricâ eder [buyruldu, fî 22 ňaban sene 95Ā]
Kitâbet-i cema‘at-i ebnâ-i sipahiyân der-uhde-i Hüseyin Çelebi
ki muhâsebeî ve mukabeleî ƾud, fî yevm ǧ
Tâlib: Osman Çelebi, divitdâr an-ebnâ-i sipahiyân, fî yevm ǧ.
Mezkûr Osman’a mezbûr kitâbet verilmekiçün emr ƾerîf
vârid olmuƾtur [Dçvçtdâr Osman’a sçpahç oŞlan kçtâbetç sekçz
akçe çle buyruldu, fî 22 mçnhu] ta‘yîn
Divitdârî der-uhde-i Osman an-ebnâ-i sipahiyân, fî yevm ǧ
Tâlib: Hüsrev an- ebnâ-i sipahiyân kâtib-i ahkâm, fî yevm
ǧ [mezkûr Hüsrev kçtâbetçyle dçvçtdâr olmak buyruldu, fî 22
mçnhu]

Kitâbet-i cemâ‘at-i gurebâ der-uhde-i Hamza b. Ömer kâtib ki
müteveffâ ƾud, fî yevm ǥ
Tâlib: Yunus b. Ɨeyh Hasan an-cemâ‘at-i gurebâ, fî yevm
ǥ [ulûfesçyle kâtçb olmak buyruldu, fî ą Ramazan sene 95Ā]
nakluhu

ųŵű

FERơDUN M. EMECEN

Kazyye-i câmehâ-i Müfti Efendi ve hatîb ve nusûs-gûyen-i büzürg
[Mevlânâ Müftç Efendç’ye bçr ak sof kaftan çenber atlas sancak çle ve
bçr ak sof kaftan mevlânâ câmç-ç Sultançye hatîbçne îdçyye ççün çhzâr
oluna deyü buyruldu, fî ĀĂ Ramazan sene 95Ā]

(s.Ǡǧ)

Kazyye oldur ki hâssa atlar (yrtk) eden üç nefer yarakçlara emr-i
ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula. Ɨah Kulu, Bali, Ɨah Bende (terkin)
Kazyye oldur ki, merhûm ve maƭfûr mevlânâ Yahƾi Halife’nin
kadîmden hzmetkâr ve emekdâr olan Yusuf içün üç akçe ulûfe
ile kapc olsun deyü Hüsrev Aƭa bendenüz elinden tezkere-i ƾerîfe
vârid olup gerü kap aƭas bendenüz üç akçe ile buyrulmuƾ imiƾ
dört akçe ile buyurdular deyü haber vermeƭin Âsitâne-i hâk-i pây-i
ƾerîfe arz olundu [yevmî dört akçe ulûfe çle kapc olmak buyruldu,
fî 2ÿ Ramazan sene 95Ā] nakluhu
An-cemâ‘at-i bevvâbîn. Yusuf b. Abdullah. Ǣ
Mezbûrun ulûfesine bir akçe terakki olmasn ricâ eder, sâir
kapclar dörder akçe iledir [bçr akçe terakkç olmak buyruldu,
fî 2ÿ Ramazan sene 95Ā] nakluhu
Kazyye oldur ki, sabka mahruse-i ơstanbul’dan revgan- sade getirilmek
içün hükm-i ƾerîf irsal olunmuƾdu [doksan çkç kantar yaŞ çmçů,
seksen kantar mîrî içün ve alt kantar paůa hazretlerçne ve alt kantar
bu bendelerçne ta‘yîn oluna. Fî 2ÿ Ramazan sene 95Ā]

Kazyye oldur ki Kuyumcubaƾ Mustafa bendenüzün hzmeti kesîr olup
matbah- âmireden bir aƾ olup, kendüye vefâ etmemeƭin bir aƾ
dahi ricâ eder [sâbka bçr aů var çmçů bçr aů dahç verçlmek buyruldu,
fî 2ÿ Ramazan sene 95Ā]

Ta‘âm be-cihet-i hayyâtîn. ǡǟ neferen. Sahan Ǡǣ. güƾt pâre-i küçek,
Ǡǣ. Fodula-i harcî Ǩ çift [üç aů dahç ta‘yîn olundu kç yevmî on aů
olur, bçrç terzçbâů ve kethudâsna ve bölükbaůna, yedçsç terzçlerçne
ve mülâzmlarna bçrer ççft fodula buyruldu, fî 27 N sene 95Ā]

(s.ǠǨ)

Kazyye oldur ki cihâz mühimmâtyçün gümrük ve hzâne-i âmireden
onbeƾbin akçe verilsin deyü fermân olunmuƾ [ççerü Hüsrev AŞa’ya
verçlmek buyruldu, fî ĀĀ ňevvâl 95Ā] ta‘yîn
Be-cihet-i cihâz- zevce-i Yahya Bey aƭa-y ebnâ-y sipâhiyân-
sa‘âdet [satun alp Hüsrev AŞa’ya verçlmek buyruldu, fî ĀĀ ňevvâl
sene 95Ā]
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Bahâ-i kadife-i çatma-i krmz evsat, Bursa, Ǡ tak, ǠǡǟǤ
Bahâ-i kadife-i çatma-i sermâî, evsat, Ǡ tak, ǠǠǟǤ
Bahâ-i kadife-i benek sürh, evsat, Bursa, Ǡ tak, ǥǤǤ
Bahâ-i kedife-i benek sermâî, edna, Ǡ tak, ǤǤǤ
Bahâ-i kadife-i benek-i sebz, ednâ, Ǡ tak, ǤǦǤ
Bahâ-i kadife-i riƾte-i Bursa, ǡ tak, Ǧǟǣ
Bahâ-i kadife-i riƾte-i dü-havî, göynek, ǡ tak, ǤǣǤ
Bahâ-i kadife göynek, Ǣ tak, sürh Ǡ, sebz ǡ, ǤǥǨ
Bahâ-i kadife-i münakkaƾ- Bursa, Ǡ tak, ǥǥǤ, Ǡ tak, ǤǥǤ, Ǡ
tak, ǤǥǤ.
Yekûn ǠǤ tak, sermâye: ǦǦǡǤ
Cemâ‘at-i tabbâhîn
ơbrahim Premedi, fî yevm ǣ, el-bâki mahlûl Ǡ. An-glmân-
kiler-i âmire be- Enderun ƾud. Fî gurre-i N sene ǨǤǠ, fî yevm
Ǣ. ta‘yîn
Pervane Bosna, halife-i tabbâhîn, fî yevm Ǣ. Mezbûr
ơbrahim’in mahlûl kalan bir akçesin kendüye terakki olmasn ricâ eder [bçr akçe zçyâde buyruldu mahlûlden, fî ĀĀ ňevvâl
sene 95Ā] nakluhu
Ɨâgird Mustafa-i Kastamonu, zerger [yevmî bçr akçe ulûfe buyruldu, fî ĀĀ ňevvâl sene 95Ā]

Ferhad, fî yevm Ǣ. Mezbûr akdemden gaybet edüp hâliyâ bulunup gelmiƾdir, emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula, kuyumcubaƾ
bendenüzün ƾâgirde ihtiyâc varmƾ
Ɨâgirdân- ehl-i hiref, beher nefer, fi Ǡ
(s. ǡǟ)

An-hzmetkârân- solakan, Mustafa b. ơbrahim, Ǡ,Ǥ. ferâgat kerde
Tâlib: Davud Sofya [bçr buçuk akçe ulûfe buyruldu, fî Ā8 ňevvâl
sene 95Ā] nakluhu
An ƾâgirdân- câmeƾûy, Mustafa b. Abdullah, ǡ, ferâgat kerde
Tâlib: Hamza b. Abdullah [çkç akçe ulûfe buyruldu, fî Ā8 ňevval
sene 95Ā] nakluhu
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Kazyye oldur ki, sa‘âdetle mahrûse-i Konya’ya varldƭ zamanda hâssa
saraçlar olmaƭiçün onaltbin akçeye bir kervansaray satn alnmƾd, hâliyâ paƾa hazretlerine ihsân buyrulmuƾ, mülknâmesin ricâ
ederler.[muafnâme verçlmek buyruldu, fî 28 L sene 95Ā]
Kazyye oldur ki, Âsitâne-i sa‘âdetde defter emininden sa‘âdetlü sultanm hazretlerinin havâss- humâyûnlarnn vilâyet defterinin sûreti
ihrâc olunmak lâzmdr, öyle olsa sâbka olan ƾehzâdelerden dahi
defter ihrâc olundukda mezbûrân defter eminine ve kâtiblerine bir
mkdâr in‘âm olurmuƾ, devletlü ve sa‘âdetlü sultanmn dahi bu
husûsda emr-i ƾerîfleri ne ise inâyet buyrula [defter emçnçne bçr a‘lâ
döůeme çatma olup kaftan ve kâtçblere bçn akçe çn‘am Çavuů Mustafa
çle gönderçlmek buyruldu, fî Ă Za sene 95Ā] ta‘yîn

Kazyye oldur ki, Istabl- âmire içün iki re’s ester alnp mezbûr alnan
esterlere harbende lâzm olmaƭn mirâhurbaƾ bendenüz mezkûru
harbende olmasn ricâ eder
Memi-i Edirne [yevmî beů akçe ulûfe çle harbende olmak buyruldu,
yenç kaytla, fî Ă Za sene 95Ā] nakluhu
(s.ǡǠ)

Kazyye oldur ki hazret-i pâdiƾâh- âlem-penâh -hullide mülkuhucânibinden ƾahin getüren kimesnelere emr-i ƾerîf ne ise inâyet
buyrula [DoŞancbaů Süleyman’a bçr münakkaů kaftan ve dokuz
nefere altůar yüz akçe verçlmek buyruldu, fî Ă Za sene 95Ā]

Bâzdârân Ǡǟ neferen
An-cemâ‘at-i bahçe-i âmire
Ahmed Manastr, Ǡ
Mezbûrun kürkçübaƾ bendenüz ƾâgird olmasn ricâ eder
[mezkûr Ahmed ůâgçrd verçlmek buyruldu, fî Ă Za sene 95Ā]

nakluhu
An-ƾâgirdân Mustafa b. Ali, ser-kazzâz
Hüseyin b. Abdullah, Ǡ, mezbûr Hüseyin san‘atnda tamam
mâhir olup ulûfesine terakki olmasn rica eder [buçuk akçe
zçyâde olmak buyruldu, fî Āÿ Za sene 95Ā] ta‘yîn
Mevâcib-i Mevlâna merhûm Yahƾi Halife, fî yevm Ǧǟ
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Mevlânâ Ɨems Efendi. Hâliyâ Hoca hazretleri içün emr-i
ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula [yevmî yetmçů akçe ulûfe ta‘yîn
buyruldu, medrese[ye] gçttçŞü târçhden berü, ve matbah-
âmçreden merhûm Yahůç Halçfe’ye verdçŞç aů ve ekmek verçle ve
bçr kçle arpa stabl- âmçreden davarlarna verçlmek buyruldu, fî
ĀĀ Za sene 95Ā] nakluhu

an-matbah- âmire, güƾt çâryek, Ǡ; ta‘âm bakraç ǣ; fodula Ǧ
zevc; fodula-i has zevc
Kazyye oldur ki divitdâr ile kâƭd emininin zemistânîsi husûsu arz
oluna [beůer yüz akçe âdet-ç zemçstânî verçle, amma kçmesneden akçe
alnmaya deyü buyruldu, fî 2ă Za sene mçnhu] ta‘yîn
(s.ǡǡ)

Cemâ‘at-i glmân- Enderunî
Yusuf kethudâ-i hzâne-i âmire, fî yevm Ǣ
Yunus, kethudâ-i kilâr- âmire, fî yevm Ǣ
Mezbûrlara birer akçe terakki fermân olunmuƾ emr-i ƾerîfiniz
ne ise inâyet buyrula [bçrer akçe terakkç buyruldu, fî 2ă Za sene
mçnhu] nakluhu
Kazyye oldur ki dârüssa‘âdette olan oƭlanlara kitâbet ta‘lîm eden Kâtib
Muhyiddin kendüye dirli[k]cik olmasn ricâ eder [yevmî dört akçe
ulûfe buyruldu, fî 2ă Za sene 95Ā] ta‘yîn
An-cemâ‘at-i ƾâgirdân- tabbâhîn ki mevâcib iƾân kat‘ ƾudend fî
ǡǡ Ɨaban sene ǨǤǠ. ta‘yîn
Abdi birâder-i Solak, Ǡ,Ǥ. Becâyeƾ-i Mahmud b. Abdullah,
Arnavud [bçr buçuk akçe ulûfe buyruldu, fî 2ă mçnhu] nakluhu
Hüseyin b. Abdullah, Ǡ,Ǥ. Becâyeƾ-i Mahmud b. Abdi
[kezâlçk] nakluhu
Hasan birâder-i Hzr, ǡ. Mezbûrun mevâcibi mahlûl kalr
Ali-i Göllükesri, ƾâgird-i tabbâh, ǡ. nakluhu
Mevâcibi kat‘ olan Hasan birâder-i Hzr’n mahlûl kalan
iki akçesinin bir akçesi kendüye terakki olup üç akçe ile
kapc olmasn ricâ eder [yevmî üç akçe ulûfe çle kapc olmak
buyruldu, fî 2ă Za sene mçnhu]
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Kazyye oldur ki küçük mirâhur bendenüz kara çulda olan has atlardan birkaç tavila at ricâ eder, emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula
[çkç tavçla sçyah çuldan at verçlmek buyruldu, fî 2ă mçnhu]

(s.ǡǢ)

An-cemâ‘at-i seyisân-iƾân- hâssa, seyis-i merhûm Mevlânâ Yahƾi Halife
Hamza-i Bursa, müteveffa ƾud, ǣ
Tâlib: ơlyas ƾâgird-i Mehmed, an-ƾâgirdân- seyisân-iƾân- hâssa,
fî yevm Ǡ,Ǥ
Mezbûr ơlyas gerü Mevlânâ Ɨems Efendi’nin seyisi olmasn
ricâ eder [yevmî dört akçe ulûfe buyruldu, fî 2ă mçnhu] ta‘yîn
Kazyye oldur ki, merhûm müteveffâ olan Miralem Hasan Bey’in
zimmetinde buƭday bahâsndan bin akçe ve mevâcibi kusûrundan
ikiyüzon akçe cem‘an binikiyüz on akçe olur, emr-i ƾerîfiniz ne
ise inâyet buyrula [eytam[] olmaŞn, yetçmlerçnden alnmasn deyü
buyruldu, fç 2ă mçnhu] ta‘yîn
Kazyye oldur ki, mezbûr cemâ‘ate in‘âm buyrulmuƾ emr-i ƾerîf ne ise
inâyet buyrula
be-cihet-i cemâ‘at-i solakan, beher nefer fî Ǡǟǟ
be-cihet-i cemâ‘at-i sekbanân, beher nefer fî Ǥǟ
be-cihet-i cemâ‘at-i teberdârân, beher nefer fî Ǥǟ [buyruldu, fî 2ă
mçnhu]

Kazyye oldur ki, hâssa saraçlar cemâ‘atinden Ömer birâder-i Mehmed
bir zevc ve çizme (?) diküp mahruse-i Uƾak’ta içerüye teslîm eylemiƾ, hâliyâ ulûfesine bir akçe terakki oluna deyü fermân olunmuƾ,
emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [bçr akçe terakkç olmak buyruldu,
fî 2ă mçnhu] ta‘yîn
Mevâcib-i Ömer birâder-i Mehmed an sarracîn-i hâssa, fî yevm ǣ
Mevâcib-i Mustafa, ƾâgird-i ser-kazgânî, fî yevm Ǡ
Mezbûr Mustafa san‘atnda mâhir olup bir zevc kapaƭyla
bedenli sahan iƾleyüp Hüsrev Aƭa’ya teslîm edüp ulûfesine
buçuk terakki olmasn ricâ eder [buçuk zçyâde olmak buyruldu, fî 2ă Za sene mçnhu] ta‘yîn
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(s.ǡǣ)

Kitâbet-i cev der-uhde-i Pir Mehmed ki müteveffâ ƾud, fî ǡǦ Zilkade
sene ǨǤǠ. Fî yevm ǣ
Tâlib: Piri, an-cemâ‘at-i ebnâ-i sipahiyân, fî yevm ǧ. [yevmî dokuz
akçe ulûfe çle arpa kâtçbç olmak buyruldu, fî gurre-ç Z Sene 95Ā]

ta‘yîn
Kazyye oldur ki, hzâne-i âmireden onbin akçe çkarup içerüye teslîm
olunsun deyü buyrulmuƾ, emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula
[buyruldu] ta‘yîn
Kazyye oldur ki alem mehterleri cemâ‘atinden Hamza-i zilce-zen
birâderi Yahya Pehlivan nakkare-zen olup fenninde tamam mâhir
ve san‘atna kadir kimesnedir deyü miralem aƭa bendeniz ve alem
mehterleri baƾ mezkûru nakkare-zen olmasn ricâ ederler [yevmî
beů akçe ulûfe çle nakkare-zen buyruldu, fî 2 Z sene 95Ā] ta‘yîn
Mevâcib-i nakkare-zen, fî ǥ
Ve hem alaybeyi bendenüz dîvân- âlîye gelüp ƾöyle arz eylediler
ki ƾimdiki sancaƭ- hümâyûndan mâ’adâ bir sancak baƾ dahi
iƾlensün ki sefer-i hümâyûn vâki’ oldukda hâzr buluna [bçr
alembaů ta’yçnâtyla çhzâr olmak buyruldu, fî 2 mçnhu]

Kazyye oldur ki hazînedârbaƾ kulunuz sarayda in‘amiçün ikiƾer bin
akçe alurlar, ƾimdiye deƭin üç def‘a ikiƾer bin akçe verildi [her ay
çkçůer bçn akçe verçlmek buyruldu, fî 2 mçnhu]

Kazyye oldur ki, büyük mirâhur bendenüzün yevmî iki keyl yemi olup
küçük mirâhur bendenüz dahi inâyet umar [bçr kçle arpa buyruldu, fî
Āą Zçlhçcce sene 95Ā]

Kazyye oldur ki has ahur kethudâsnn yevmî iki yemi olup, bârgir
ahuru kethudâs dahi, inâyet umar, hâdisdir [bçr keyl arpa buyruldu, fî Āą mçnhu]

(s.ǡǤ)

Kazyye-i Yaylak- Bozdaƭ [Bçrgç kadsna ve emçnçne hüküm yazlp teftçů
oluna]

An-glmân- piƾkeƾ ki an-Ulama Bey âmed ve be-ehl-i hiref ƾâgird
dâdend
ơskender Bosna, be-ƾimƾirger
Hüseyin Bosna, be-zerger
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Ɨaban Bosna, be-matarac
Süleyman Bosna, be-zerkülah-dûz
Ferhad Bosna, be-uncu [bçrer buçuk akçe ulûfe buyruldu, fî Āą Z
sene 95Ā] ta‘yîn
Kazyye oldur ki, Âsitâne-i sa‘âdetten gelen arabaclar husûsunda emr-i
ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula [günde bçr kçrde et verçle, kendüler
ala (?), fî Āą mçnhu]

Kazyye oldur ki, çadr mehterleri cemâ‘atinden sâbka zemistânî verildi
ise gerü verile deyü fermân olunmuƾ, sâbka bir kere yüzer akçe
câme bahâ verilüp hâliyâ ulûfeleri birer akçe ziyâde olup ol ziyâde
ana bedel olmuƾtur, sâbka gelen ƾehzâdeler âsitânelerinde mehterleri ikiƾer akçe ulûfe ile olmuƾtur, emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet
buyrula
Kazyye oldur ki Mahmud nâm kimesne sâbka Soƭucakkoru nâm
koruya korucu olup geçen yl ve hem bu yl koruya sâbkda gelen
ƾehzâdelerden dört akçe ulûfem var idi deyü cevâb edüp amma
elinde berât olmayp hâliyâ iki akçe ulûfe ile korucu olmasn ricâ
eder [yevmî çkç akçe ulûfe çle korucu olmak buyruldu, fî 22 Muharrem sene 952] ta‘yîn
Kazyye oldur ki küçük mirâhur bendenüzün saraçlarna bir saraçhâne
lâzm olmaƭn hâk-i pây- ƾerîfe arz olundu [saraçhâne çůlenmek
buyruldu, fî 22 Muharrem sene 952]

(s.ǡǥ)

Kazyye oldur ki cihâz içün beƾ bin nakd akçe ve bir kt‘a krmz frengi
atlas [ve] dört kt‘a çatma ve üç kt‘a münakkaƾ ve beƾ kt‘a eyinlik
kadife fermân olunmuƾ, emr ne ise inâyet buyrula [verçlmek buyruldu, fî 22 Muharrem sene 952]

Kazyye oldur ki, çadr mehterleri cemâ‘atinden bölüƭe çkanlara
kanunmuƾ ki küreden(?) bir bârgir verilirmiƾ, hâliyâ çadr mehterler bölükbaƾlƭndan ulûfeciler zümresine ihrâc olunan Murad
kendüye bir bârgir sadaka olunmasn ricâ eder [bçr bârgçr verçlmek
buyruldu, fç 2Ă mçnhu]

Kazyye oldur ki stabl- âmire önünde olan meydan içün hemvâr ola
deyü buyrulmuƾ, emr-i ƾerîfiniz ne ise buyrula [yaylak vaktçnde
görüle deyü buyruldu]
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ơn‘âm- hazret-i pâdiƾâh- âlem-penâh [arz olundu]
Glmanân: neferen Ǣ
Minhâ: ơn‘âm be-aƭayân- Enderunî, neferen ǣ; müteveffâ, nefer Ǡ
be-Hüseyin Aƭa, aƭa-y der, Ǡ nefer; be-Mercan Aƭa, ser-hâzin,
nefer Ǡ; be-Hüsrev Aƭa, aƭa-y dârüssa‘âde, Ǡ nefer; be-Murad
Aƭa, ser-kilâri, nefer Ǡ
be- cemâ‘ât-i ehl-i href, ƾâgird dâdend: be-hayyâtîn neferen ǣ;
be-kazzâz, Ǡ nefer; be-mücellid, Ǡ nefer; be-savâniyân Ǡ nefer.
Yekûn neferen Ǧ
El-bâki be-cihet-i Enderun, neferen Ǡǧ. be-hzâne-i âmire
nihâdend, neferen Ǥ; be-kilâr- âmire, neferen Ǣ; be-oda-i
küçek, neferen Ǡǟ
Mevâcib-i Mevlânâ Muhyiddin hattat- mu‘allim-i glmân-
Enderunî, fî yevm, ǣ. Sâbka kâtib olup ferâgat eden Sinan’n
mevâcibinden bir akçe terakki olmasn ricâ eder [Kâtçb Sçnan’n
ulûfesç çnktâ‘ yazlp ulûfesçnden Mevlânâ Muhyçddçn’e çkç akçe
terakkç buyruldu, fî 2Ă mçnhu] ta‘yîn

(s. ǡǦ)

Kazyye oldur ki dergâh- âlîden gelen bevvâblara yirmibeƾ filori ki
iki keseye üç bin olur ve Âsitâne-i sa‘âdetten dergâh- âlîye giden
bevvâblara beƾer yüz akçe verilir imiƾ, bu bâbda emr-i ƾerîfiniz ne
ise inâyet buyrula
Mevâcib-i Yusuf râh-âbî, fî yevm ǡ. Mezbûr Yusuf ’un mevâcibi
kllet ve hzmeti kesîr olup ulûfesine bir akçe terakki olmasn
ricâ eder [bçr akçe ulûfesç terakkç buyruldu, fî-sâdçs-ç Safer sene
952] ta‘yîn
Mevâcib-i Mehmed b. Abdullah ƾâgird-i mâstger ki müteveffâ
ƾud, fî yevm Ǡ,Ǥ ta‘yîn
Tâlib: Yusuf b. Abdullah [bçr buçuk akçe ulûfe çle ůâgçrd olmak
buyruldu, fî ą mçnhu] ta‘yîn
Mevâcib-i Bayezid b. Abdullah ƾâgird-i sebzeî, fî yevm Ǡ.
Mezbûrun mevâcibine bir akçe terakki olmasn ricâ eder [buçuk
akçe zçyâde buyruldu, fî ą mçnhu]
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Kazyye oldur ki hâssa atlar içün otuzbeƾ ƾereke ve iki katar katra ve
beƾ katar deveye raht ƾereki taleb ederler, emr ne ise inâyet buyrula [otuzbeů ůerekç ellç olmak bakçsç ber-karar olmak buyruldu, fî
ą mçnhu]

(s.ǡǧ)

Kazyye oldur ki mehterler cemâ‘atinden ulûfeciler zümresine ilhâk
olunan Murad nâm kimesne tirkeƾ bahâ taleb eder emr-i ƾerîfiniz
ne ise inâyet buyrula [hemân ççerüden çkan glmana verçlmek âdet
ola deyü buyruldu, fî ĀĂ Safer 952]

Kazyye oldur ki matbah- âmirede vekîl-harc olan Yahya b. Veli’nin
hzmetinde ihmâl ve müsâhelesi olmaƭn silahdarlar cemâ‘âtinden
alt akçe ulûfeye mutasarrf olan Arab Hasan mahal ve münâsib
olup ve mezbûr hzmetin tamâm uhdesinden gelir kimesne olmaƭn hâk-i pây- ƾerîfe arz olundu [mezkûr Yahya ulûfesçyle sçlahdar
olmak buyruldu ve yerçne mezkûr Hasan yevmî yedç akçe ulûfe çle
vekçl-harc olmak buyruldu, fî ĀĂ mçnhu] ta‘yîn

Mevâcib-i Derviƾ, kethudâ-i teberdârân ki be-cemâ‘at-i çavuƾân
fermûde, fi yevm ǣ. ta‘yîn
Tâlib: Firuz, Hersek an-teberdârân, fî yevm Ǣ [yevmî dört akçe
ulûfe çle kethudâ-ç teberdârân olmak buyruldu, fî ĀĂ mçnhu] ta‘yîn
Tâlib: becây- Firuz
Mezbûr Firuz’un gedüƭüne kapclar cemâ‘ati kâtibi olan
Hamza’nn birâderi Kurd teberdâr olmasn ricâ eder
[mezkûr Fçruz yerçne üç akçe çle teberdâr buyruldu, fî ĀĂ
mçnhu] ta‘yîn

Mevâcib-i Oruç birâder-i Nasuh an-bevvâbîn ki müteveffâ ƾud,
fî yevm ǣ
Tâlib: Hüseyin birâder-i Süleyman an-ƾâgirdân- tabbâhîn,
fî yevm ǡ [yevmî dört akçe çle bevvâb olmak buyruldu, fî ĀĂ
mçnhu]

Mevâcib-i Yusuf cüllâh, fî yevm Ǣ
Mezbûr Yusuf ulûfesine bir akçe terakki olmasn ricâ eder
[bçr akçe ulûfesçne zçyâde olmak buyruldu, fî ĀĂ mçnhu] ta‘yîn
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(s.ǡǨ)

An-ƾâgirdân- câmeƾûyân ki gaybet kerdend
Hüseyin, Ǡ,Ǥ
Hamza, ǡ
Tâlib: Yusuf becây- Hüseyin [bçr buçuk akçe ulûfe çle buyruldu, fî 2ÿ Safer sene 952] ta‘yîn
Mehmed b. Abdullah, becây- Hamza [çkç akçe ulûfe çle
buyruldu, fî 2ÿ Safer sene 952]

Asl sarracîn-i hâssa neferen ǣǣ, ƾâgirdân neferen ǡǟ: yekûn ǥǣ.
be-cihet-i mühimmât- mirâhur- büzürg
be-cihet-i esbân- hazret-i mîr -tâle bekahu-, neferen Ǧ, fî ǡ;
neferen Ǡǣ
be-cihet-i esbân- Aƭa-i Derviƾ Dede ve ser-kiler, neferen Ǣ,
fî Ǡ; neferen Ǣ
be-cihet-i esbân- silahdâr ve çukadâr ve irkebdâr, neferen Ǣ,
fî Ǡ; neferen Ǣ
be-cihet-i esbân- Mevlânâ Ɨemseddin Hoca, nefer Ǡ
be-cihet-i esbân- mirâhur ma‘a veledeƾ, neferen ǣ
be-cihet-i hzmet-i anbâr- cev, nefer Ǡ
be-cihet-i hazîne-i sarracân, Ǡ nefer
be-cihet-i âvurden-i cev ve kiyâh ve kâh, neferen Ǥ
be-cihet-i kethudâ-i Istabl- âmire, Ǡ nefer, veledeƾ
Yekûn: neferen ǢǢ, an-ƾâgirdân neferen ǠǦ; yekûn neferen
Ǥǟ
El-bâki neferen ǠǠ, an-ƾâgirdân neferen Ǣ; yekûn neferen Ǡǣ
Be-cihet-i mühimmât- mirâhur- küçek
be-cihet-i esbân- Hüsrev Aƭa an-dârüssa‘âde, Ǡ nefer, (kadîm)
be-cihet-i glmân, der-dârüssa‘âde-i enderunî neferen ǥ beher
ǡ neferen, fi Ǡ, neferen ǡ (kadîm)
be-cihet-i glmân der-dârüssa‘âde-i birunî, neferen ǣ, beher ǡ
neferen fî Ǡ, neferen ǡ (kadîm)
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be-cihet-i glmân- enderunî, neferen Ǡǡǟ, bâ-tahmîn, beher Ǥ
neferen, fî Ǡ, neferen ǡǣ, kezâlik neferen Ǡǧ (hâdis)
be-cihet-i esbân- bazdarân an-glmân- hâssa, neferen ǣ,
beher ǡ neferen, fî Ǡ, neferen ǡ: der-nezd-i hazret-i mîr tâle
bekahu, neferân Ǡ nefer; der-nezd-i hazret-i paƾa -dâmet
ma‘âlihu-, neferân Ǡ nefer (kadîm)
be-cihet-i âvurden-i cev ve kiyâh ve kâh, neferen ǡ (kadîm)
be-cihet-i kâtib, nefer Ǡ (hâdis)
be-cihet-i mirâhur, neferen ǡ (kadîm)
Yekûn: neferen Ǣǟ; an-kadîm neferen ǠǠ; lâzm olan neferen ǠǨ
(s. Ǣǟ)

Lâzm olan on dokuz nefer saraçlar içün bedel bunlardr ki
zikrolunur. ta‘yîn
an-cemâ‘at-i arabacyân- hâssa
Bekir birâder-i Kul, Ǣ,Ǥ
Hac Mehmed, Mora Ǣ
Hasan b. Sadk, Ǣ
Kemal b. Hac Mustafa, Ǣ.
an-cemâ‘at-i seyisân
Turgud birâder-i Davud, ǣ
Yekûn neferen ǣ, fî yevm Ǡǡ,Ǥ
an-cemâ‘at-i sakayân
Hüseyin Arnavut, ǣ
an-ƾâgirdân- sarracân
Hüsrev b. Abdullah, Ǡ
Yekûn: neferen Ǧ
Yeni ulûfe ile yazlacak on iki nefer bunlardr 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. ơbrahim*; Emirze b. Yusuf: Bali birâder-i Süleyman
Çelebi; Hasan Yitik**. Yekûn: neferen Ǡǡ, fî Ǣ: Ǣǥ
Mahlûl ƾâgirdân- sarracân ta‘yîn
Ahmed birâder-i Behram Çavuƾ. Becây- Hüsrev b. Abdullah ki
ƾâgird ki sarac ƾud. Derviƾ b. Murad, ibtida; Veli b. Abdullah,
ibtida
Yekûn neferen Ǣ, fî Ǡ: Ǣ
an-cemâ‘at-i arabaciyan ma‘a ƾâgirdân: neferen ǣǣ
Ser-bölükân: Mustafa birader-i Kul, Ǥ [bçr akçe zçyâde buyruldu]; Hac ơvaz b. Ali, Ǥ,Ǥ [bçr akçe zçyâde buyruldu, fî 27
sene mçnhu]

Naccarân- arabahâ-i hâssa: Mehmed Konya, Ǣ; Hasan b. Abdullah,
ǣ; Mustafa naccâr.
Haddâdân: Muharrem b. ơshak, Ǣ
be-cemâ‘at-i sarracân- raht: neferen ǣ
Sarrac- arabaciyân: Mehmed b. Mustafa, Ǣ
Fî yevm Ǡǡ,Ǥ: yekûn neferen ǠǠ
El-bâki neferen ǢǢ
(s.ǢǠ)

Hâliyâ yirmi araba olup her arabaya ikiƾer neferden krk nefer ve beƾ
nefer dahi ziyâde hastalar içün ve gayri içün ve dört nefer aƾç ve saka
ƾâgird dahi lâzm olup cümle krk dokuz nefer kimesne mirahur aƭa
bendenüz lâzmdr demeƭin otuz üç nefer mevcûdumuz olup bâki on
alt nefer arabac dahi lâzm geldi. [buyruldu, fî 27 mçnhu] ta‘yîn
Rdvan 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. ơsa; Yahƾi ƾâgird-i ơvaz;
Kasm b. Abdullah; Hasan b Mahmud; Pir Hasan b. Ɨeyh Hasan;

* “Terkin” kayd düƾülerek Osman b. Emirhan isminin yerine Hasan b. ơbrahim yazlmƾtr.
** “Terkin” kayd düƾülerek Nasuh b. Hüseyin isminin yerine Hasan Yitik yazlmƾtr.
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Mahmud b. Abdullah; Mehmed b. Hayreddin; Abdi b. Ali; Veli
b. Ayas*
Yekûn: neferen Ǡǥ, fî ǡ: Ǣǡ
Hâssa dörtyüz bârgirlerin üç nefer nalband olup bir nalband dahi
lâzmdr ta‘yîn
Hüseyin b. Hamza, Ǣ
Kazyye oldur ki, hâliyâ alnan esterlere dahi harbende ve nalband lâzm
olmaƭn mirâhur aƭa bendenüz mezkûrlar harbende olmasn ricâ
eder
Cemâ‘at-i harbendegân: Seydi-i Karamanî; ơskender Trabzon;
Mehmed Yanbolu [beů akçe ulûfe çle buyruldu fî 27 mçnhu]
Cümle katrlarun bir nalband olup vefa eylemez deyü bir nalband dahi rica ederler; Ali-i Azizlü, nalband (terkin)
Kazyye oldur ki aƾç ƾâgirdlerinden kimi girihte ve kimi saka ve
kimi bevvâb olup gedüklerine birer kimesne dahi lâzm olmaƭn
mezbûrlarn kilârbaƾ kulunuz ƾâgird olmasn ricâ eder [beů nefere
çkçůer akçe ulûfe buyruldu, fî 27 mçnhu] ta‘yîn
Mehmed b. Abdullah, becây- Mustafa birâder-i Yakub ki saka
ƾud; Yusuf b. Abdullah, becây- Hüseyin birâder-i Hzr ki kat‘
ƾud; Hasan b. Abdullah, becây- Ali b. Göllükesri ki bevvâb ƾud;
Mahmud b. Abdullah, becây- Hüseyin b. Abdullah ki bevvâb
ƾud; Süleyman b. Yusuf, becây- Mehmed b. Abdullah ki girihte
ƾud; Mehmed birâder-i Kul, ibtidâ (terkin)
(s.Ǣǡ)

Kazyye oldur ki, çadr mehterleri cemâ‘ati cem‘an elli dört nefer olup
mehterbaƾ bendeniz hzmetleri aƭrdr bu mikdâr ademle kifâyet
etmez dahi âdem gerekdir demeƭin hâk-i pây-i ƾerîfe arz olundu
[alt nefer dahç zçyâde buyruldu, fî 27 Safer sene 952] ta‘yîn
Kazyye oldur ki mehterler cemâ‘atinden Murad nâm kimesne bölüƭe
çkp yerine Behram nâm kimesne mehter olmak ricâ eder emr-i
ƾerîf neyse inâyet buyrula [bçr akçe bölükbaůlk buyruldu, fî 27
mçnhu] ta‘yîn

* “Terkin” kayd düƾülerek Hasan Yitik isminin yerine Veli b. Ayas yazlmƾtr.
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Mevâcib-i Murad ki be-bölük ilhâk ƾud, fî yevm Ǥ
Mevâcib-i Behram, fî yevm ǣ
Kazyye oldur ki, hastalara timar eden Mezid nâm kimesnenin üç akçe
vazîfesi olup vazîfesi harcna ve cihet-i ma‘iƾetine vefâ eylemediƭi
sebebden terakki ricâ eder emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [bçr akçe
zçyâde buyruldu, fî 27 mçnhu]

Kazyye oldur ki beƾ nefer divân sakalar olup sakabaƾ bendenüz hzmetleri aƭrdr bu mikdâr âdemle kifâyet etmez bir kimesne dahi
lâzmdr dediƭi hâk-i pây-i ƾerîfe arz olunur emr-i ƾerîf neyse inâyet
buyrula [üç akçe ulûfe çle buyruldu] ta‘yîn
Mesih birâder-i Mehmed b. Mahmud, Ǣ.
Kazyye oldur ki, yeniden alnan katrlar beyân eder
an-kaza-i Demirci an-yed-i Kurd ve Hac Abdi, ǡǟ re’s, ǠǨǟǥǟ
an-kaza-i Adala, an-yed-i Ebulmüslim b. Alem, Ǥ re’s: ǣǣǧǟ
an-kaza-i Lazkiye, Ǥ re’s: ǣǧǟǟ
Yekûn: Ǣǟ re’s: ǡǧǢǣǟ (beher fî Ǩǣǣ)
Cem‘an atîk ve cedîd yüz re’s katr olup harbendemiz vefâ eylemez
üç nefer harbende ve bir nefer nalband ve beƾ nefer ƾâgird lâzmdr
deyü mirâhurbaƾ bendenüz arz eder
Lâzm olan harbende bunlardr: Mehmed Amasya; Hzr
Üzeyirlü, Ali Üzeyirlü [beů akçe üç harbendeye ulûfe buyruldu,
fî Ā2 Ra sene 952] ta‘yîn
Nalband, Ali Üzeyirlü [üç akçe ulûfe çle na’âl buyruldu] ta‘yîn
Ɨâgirdân: neferen Ǡǟ [üç nefer ůâgçrd buyruldu, fî yevm Ă]
ta‘yîn
(s.ǢǢ)

Kazyye oldur ki dârüssa‘âdede cevârîden on nefer kimesneye birer akçe
terakki fermân olunmuƾ [bçrer akçe on nefere terakkç buyruldu, fî
Ā2 Ra sene 952] ta‘yîn
Kazyye oldur ki kazzâzbaƾnn hzmeti kesîr olup bir ƾâgird dahi taleb
eylemeƭin Hasan b. Abdullah mahal ve münâsibdir deyü kazzâzbaƾ
kulunuz arz eder [bçr akçe ulûfe buyruldu] ta‘yîn
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Kazyye oldur ki, cemâ‘at-i hayyâtînden mezkûrlarn ulûfesi kalîl
olmaƭn terakki ricâ ederler [bçrer akçe ulûfelerç zçyâde buyruldu,
fî 2ă R sene 952] ta‘yîn
Ɨehsuvar b. Ɨüca Paƾa, Ǣ; Ali Arnavud, Ǣ; Mustafa Arnavud
birâder-i Kul, Ǣ; Ahmed b. Mustafa, Ǣ; Pervane ütüger Ǣ
(s. Ǣǣ)

Kazyye oldur ki çadr mehterleri cemâ‘ati cem‘an elli dört nefer olup
mehterbaƾ bendenüz hzmetleri aƭrdr, bu mikdâr âdemle kifâyet
etmez, dahi adem gerekdir demeƭin hâk-i pây-i ƾerîfe arz olundu
(terkin)
Kazyye oldur ki yirmi nefer solak ve alt nefer hzmetkâr bendelerinüz
Âsitâne-i sa‘âdete gelüp ƾöyle arz eylediler ki dergâh- âlîde olan
solaklara her senede otuzar akçe kemân bahâ verilir kanundur ve
sâir ƾehzâdeler kapsnda verile gelmiƾtir deyü taleb eyledikleri
ecilden hâk-i pây-i kimyâ-tâbnza arz olundu [otuzar akçe âdet-ç
kemân bahâ buyruldu, fî 2ă R sene 952] ta‘yîn
Kazyye oldur ki hâssa arabaclar cemâ‘atinden ba‘z müteveffâ olup ve
ba‘z ferâgat edip gediklerine birer kimesne dahi lâzm ve ehemm
olmaƭn mezkûrlar ta‘yîn olundu [yevmî çkçůer akçe ulûfe çle alt
nefer kçmesne arabaclara buyruldu, fî târçhçn mçnhu] ta‘yîn
Hüseyin Mora, fî yevm ǣ, müteveffâ ƾud ve becâyeƾ-i Abdi b. Ali
Piri b. Abdullah, fî yevm Ǣ, sarac ƾud ve becâyeƾ-i Mustafa b.
Hüseyin
Ali-i Niƾ, fî yevm Ǣ, gaybet kerde ve becâyeƾ-i Emirze birâder-i
Kul
Mustafa-i Bosna, fî yevm, Ǣ, müteveffâ ƾud ve becâyeƾ-i Yusuf
Üsküdar
Veli b. Ayas, fî yevm Ǣ, gaybet kerde ve becâyeƾ-i Hasan
Hüseyin b. Mustafa, an-cemâ‘at-i nalbandân, fî yevm ǣ, sarac
ƾud ve becâyeƾ-i Yusuf Güzelhisar [na‘âl üç akçe ulûfe çle buyruldu,
fî târçhçn mçnhu] ta‘yîn
Mezbûrlar evce (?) eder ki hzmet ederler
Kazyye oldur ki merhûm Kapcbaƾ Rdvan Aƭa kulunuzun muhallefatndan alnan gulamlardr ki mezbûrlar ƾâgirdliƭe verilmiƾtir [üç
nefer gulama bçrer akçe ulûfe buyruldu, fî 2ă mçnhu] ta‘yîn
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Yusuf Bosna, Ǡ, be-Memi an-mataraî an-sarrâcîn-i hâssa-dâde
Murad Bosna, Ǡ, be-Hayreddin eyerci-dâde
Behram Bosna, Ǡ, be-Hasan nakkaƾ-dâde
An-cemâ‘at-i nalbandân- hâssa [üç akçe ulûfe çle na‘âl olmak buyruldu, fî târçhçn mçnhu]

Mehmed b. Ömer, Ǣ, kat‘ ƾud becâyeƾ-i Hzr Elbasan
Kazyye oldur ki Âsitâne-i sa‘âdetten gulâmlar getüren çavuƾa câmeden
gayr bir mkdâr nakdiye verilmek câiz midir, emr-i ƾerîfiniz ne ise
inâyet buyrula (terkin)
(s. 2)*
Defter-ç tezkçre-ç arz el-vâkç‘ fî gurre-i Ca sene ǨǤǡ
Cemâ‘at-i kâtibân- hzâne-i âmire ta‘yîn
ơbrahim, rûznâmçeî, ǡǟ [yevmî dört akçe zçyâde buyruldu,fî
gurre-ç Ca sene 952]

Kurd, mukata‘aî, ǠǤ [çkç akçe zçyâde buyruldu, fî târçhçn m.]
Süleyman, tezkireî, Ǡǟ [çkç akçe zçyâde buyruldu, fî-târçh]
Mezbûr bendelerinüzün hzmeti kesîr olup bir vechile
müstahkk- inâyet olan bendelerünüzden olup hâliyâ hâk-i
pây-i sa‘âdet-bahƾda terakki olmasn ricâ ederler
Kazyye oldur ki Âsitâne-i sa‘âdetten gulâmlar getüren çavuƾa câizeden
gayri bir mkdâr nafaka verilmek câiz midir emr-i ƾerîfiniz ne ise
inâyet buyrula [çkç bçn akçe harçlk buyruldu] ta‘yîn
Kazyye oldur ki Mehmed nâm kimesne üç yldan berü tezkire
ƾâkirdliƭine hzmet edüp emekdâr ve maslahat-güzâr olup hâliyâ
hayme mehterlerine ve sekbânlara ve solaklara ve cemâ‘at-i ehl-i
hrefe müstakil kâtib lâzm olmaƭn hâk-i pây-i sa‘âdet-bahƾdan
inâyet ricâ eder (terkin)
Kazyye oldur ki, hâssa atlarn otlar kifâyet etmeyüp Manisa’ya
gönderilmek husûsunda emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [Mançsa
cânçbçne gönderçlmek buyruldu, fî 8 sene 952] nakluhu

* OrJjJnal defterdekJ sonradan verJlen yanlƾ sayfa numaras olup burada JlgJlJ yere eklendJ.
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Kazyye oldur ki, solaklar kethudâsnn yoldaƾlar ile kadîmden bir sofra
ta‘âm olup ƾimdilik verilmeyüp hâliyâ ricâ ederler emr-i ƾerîf ne
ise inâyet buyrula [solaklar kethudâlarna bçr sofra ta‘âm buyruldu,
fî 8 mçnhu]

(s.Ă5)

Cemâ‘at-i matbah- âmire
Mezkûrlarn ba‘zsnn birer ve ba‘zsnn birer buçuk akçe
ulûfeleri olup buçukar akçe terakki ricâ ederler: neferen ǢǤ;
izdiyâd an-hzâne-i âmire Ǡǧ [otuz alt nefer ůâgçrdlere buçukar
akçe zçyâde buyruldu, fî 8 Ca sene 952] ta‘yîn
Ɨâgirdân- kiler ve gayrhu
Hasan b. Abdullah, Ǡ,Ǥ mezbûr bir akçe terakki inâyet umar;
Ahmed b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; Mustafa b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; ơbrahim
b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; Hasan b. Abdullah- diƭer, Ǡ,Ǥ; Yusuf b.
Abdullah, Ǡ,Ǥ ƾâgird-i mâkiyânî; Bayezid b. Abdullah, Ǡ,Ǥ
ƾâgird-i sebzeî; Karagöz b. Abdullah, Ǡ,Ǥ ƾâgird-i mâkiyânî;
Yusuf b. Abdullah, Ǡ,Ǥ ƾâgird-i mâstger; Yusuf b. Abdullah-
diƭer, Ǡ ƾâgird-i ƾem‘ger
Cemâ‘at-i kiler
Hasan b. Abdullah, Ǡ,Ǥ müteveffâ ƾud; Nasuh b. Abdullah, Ǡ,
becây- Hasan, an-mahlûl Hasan b. Abdullah ki müteveffâ
ƾud; Ahmed b. Abdullah, Ǡ an-mahlûl Hasan b. Abdullah,
müteveffâ ƾud, ǟ,Ǥ an-hzâne-i âmire, ǟ,Ǥ becây- Hasan
Cemâ‘at-i ƾâgirdân- tabbâhîn
Piri b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; Yahƾi b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; Mehmed b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; Mehmed b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; Behram b. Abdullah,
Ǡ,Ǥ; Mehmed b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; Veli b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; Yusuf b.
Abdullah, Ǡ,Ǥ; Mahmud b. Abdullah, Ǡ,Ǥ
Cemâ‘at-i helvacyân
Mustafa b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; Hamza b.Abdullah, Ǡ,Ǥ; ơskender b.
Abdullah, Ǡ,Ǥ; Hzr b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; Hüseyin b. Abdullah,
Ǡ,Ǥ; Mustafa b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; Sefer b. Abdullah, Ǡ,Ǥ
An-cemâ‘at-i habbâzîn [buyruldu, fî 8 Ca sene 952]
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Süleyman Serfice, ǣ, müteveffâ ƾud; Abdi Halife, ǣ, becây-
Süleyman üstâd ƾud; Mehmed Halife, ǡ ziyâde Ǡ, becây- Abdi
Halife ƾud; Ali b. Abdullah, becây- Mehmed Halife ƾud, anmahlûl Abdi Halife, ǡ ziyâde Ǡ, an-mahlûl-i Abdi.
An-cemâ‘at-i ƾâgird-i habbâzîn
Mustafa b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; Pervane b. Abdullah,Ǡ,Ǥ; Mahmud
b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; Ahmed b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; Turhan b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; Yusuf b. Abdullah, Ǡ,Ǥ; Mehmed b. Abdullah, Ǡ,Ǥ;
Mustafa b. Abdullah, Ǡ,Ǥ.
(s.Ǣǥ)

Kazyye bu bendelerine mukaddem Manisa’ya gitmek buyrulmuƾ emir
nedir [cemazçyelevvelçn yçrmçsçnde Mançsa’ya gçdçlmek buyruldu, fî
8 Ca sene 952] ta‘yîn
Mevâcib-i Abdi, mu‘allim-i esbân- hâssa, fî yevm ǟ,Ǥ; mezbûra
bir akçe terakki buyrulmuƾ emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula
[zçyâde bçr akçe ulûfe buyruldu, fî 8 mçnhu]

Kazyye tâcir Ali Çelebi’nin Bursa’da alnan avârz ecr içün hükm-i ƾerîf
inâyet umar [Rüstem Paůa Hazretlerç’ne mektûb- ůerîf verçlmek
buyruldu]

ơn‘âm- hazret-i pâdiƾah- âlem-penâh -hullide hilâfetuhu-:
neferen Ǡǡ ta‘yîn
Minhâ: in‘âm neferen ǡ
Der-oda-i küçek nihâde: neferen Ǥ. Haydar, Karagöz, ơsfendiyar, ơdris, Muzaffer
Be-cemâ‘at-i teberdarân fermûde: Hasan Çerkes, Hüseyin
Çerkes, Ferruh Çerkes, Hürrem Çerkes [yevmî üçer akçe ulûfe
çle teberdâr buyruldu, fî gurre-ç Ca sene 952]

Be- müntakil-dâde, Ǡ nefer, be ser-mûzedûz, fî yevm Ǡ: fî ǠǤ
Ca sene ǨǤǡ. ta‘yîn
Kazyye oldur ki Saray- âmirede emr olunan binây beyân eder [bu
zçkrolan husûslar bu bendelerç varnca yaplmak buyruldu, fî Ā5
mçnhu] ta‘yîn

Küçük odann vâsi’ olmas
ve Saray- âmirenin orta kaps yaplp üzerine bir kasr olmak
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ve Istabl- âmire kurbunda olan hâlî yere havlu olmak
ve sekbanlar odas yaplmak*
Mehterhâne yaplmak [buyruldu]
(s.ǢǦ)

Mevâcib-i Mustafa b. Hasan neyzen, fî yevm Ǥ. Mezbûra bir akçe
terakki fermân olunmuƾ [bçr akça zçyâde buyruldu, fî Ā5 Ca sene
952] ta‘yîn
Kazyye oldur ki neyzen Mustafa’ya bâride olan Miskalî Hüseyin’e dört
akçe ulûfe fermân olunmuƾ emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula
[dört akçe ulûfe buyruldu, fî Ā5 mçnhu]

Kitâbet-i cemâ‘at-i silahdarân der-uhde-i Ali, fî yevm, Ǧ.
Mezbûrun aƭasyla zindegânesi olmayup ve hem ehl-i kalem
olmamaƭn aƭas bir ahar kâtib ricâ eder. Tâlib: Yahya b. Veli,
an-silahdarân, vekiliharc- sâbk, fî yevm Ǧ [vekçlçharc Yahya’ya
ulûfesçyle sçlahdar olmak buyruldu, fî Ā5 Ca sene 952]

Mevâcib-i Ali ƾâgird-i mukata‘aî, fî yevm Ǧ. Mezbûr Ali maslahatgüzâr ve ehl-i kalem ve uslûb- defterin tamâm uhdesinden gelir
kimesne olup ve mukata‘ann ekser hzmetin mezkûr görüp hâk-i
pay-i sa‘âdetlerinden ulûfesine bir akçe terakki olmasn ricâ eder
[bçr akçe ulûfesç zçyâde olmak buyruldu, fî Ā5 Ca sene 952] ta‘yîn
Kazyye-i buçuk- emirhorân, fî yevm, Ǣ [bçr akçe dahç zçyâde buyrulup
her aŞaya çkçůer akçe bozula, buçuk emr olundu, fî Ā5 Ca sene 952]

ta‘yîn
Kazyye oldur ki Ferhad nâm kimesne divân- âlîde ve dergâh- âlîde
hzmetkâr olup bir akçe ulûfe ile cellad ƾâgirdi olmak ricâ eder [bçr
akçe ůâgçrd ulûfesç buyruldu, fî Ā5 Ca sene 952] ta‘yîn
Kazyye oldur ki Hzr b. Bahƾayiƾ nâm kimesne kadîmü’z-zamândan
bir akçe ulûfe ile Gölcük saraydâr imiƾ, hâliyâ gerü bir akçe ulûfe
ile saraydâr olmasn ricâ eder [bçr akçe ulûfe çle saraydâr buyruldu,
fî Ā5 Ca sene 952] ta‘yîn
(s.Ǣǧ) Kazyye oldur ki hâssa arabaclar cemâ‘atinden ba‘z ferâgat edip gediklerine birer kimesne dahi lâzm ve ehemm olmaƭn mezkûrlar ta‘yîn

* Bu kaydn üzeri çizilmiƾtir.
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olundu [bu çkç nefer kçmesne çkçůer akçe ulûfe çle arabac olmak
buyruldu, fî Ā5 Ca sene 952] ta‘yîn
Yusuf Trabzonî, Ǣ. Gaybet kerd becâyeƾ-i Muzaffer b. Ali
Abdi b. Ali, ǡ. Gaybet kerd becâyeƾ-i Hasan Arnavud
Paůa hazretleri -dâmet-ma‘âlihu- arz ettiŞi kazâyâ bunlardr ki
zikrolunur
Mevâcib-i Musluhiddin cerrâh, fî yevm Ǥ. Mezkûra iki akçe
terakki fermân olunmuƾ emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula
[buyruldu, fî 22 Cemazçyelevvel sene 952] ta‘yîn
Mevacib-i Hasan kehhâl, fî yevm, Ǩ. Mezbûr kehhâle bir akçe
terakki fermân olunmuƾ emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula
[buyruldu, fî 22 Cemazçyelevvel sene 952] ta‘yîn
Kazyye oldur ki pehlivanlarn du‘âcs olan Hzr b. Abdullah nâm
kimesneye günde iki akçe ulûfe fermân olunmuƾ emr-i ƾerîfiniz ne
ise inâyet buyrula [buyruldu, fî 22 Cemazçyelevvel sene 952] ta‘yîn
Kazyye oldur ki dergâh- âlîde sekbanlarn otuzar kemân bahâ verilmek
kanunlar olmaƭn bunlar dahi ricâ ederler emr-i ƾerîf ne ise inâyet
buyrula [buyruldu, fî 22 Cemazçyelevvel sene 952] ta‘yîn
(s.ǢǨ)

Kazyye oldur ki devlet ü sa‘âdetle yaylaka müteveccih olundukda
hzâne-i âmire ile hazîne oƭlanlar ve küçük oda oƭlanlar mukaddem irsâl olunmuƾlaridi, hâliyâ gerü üslûb- sâbk üzere gönderilmek câiz görülmeƭin hâk-i pây-i sa‘âdet-bahƾa arz olundu.
Hâliyâ Birgi kads olan Muhyiddin du‘âgûylarnn piƾkeƾidir
Mahal (?) katr, Ǡ re’s; destâr- Kandeharî, ǡ kt‘a; sereng-i
Bursa, ǡ tâk; kemha-i Bursa, ǡ tâk; kutnu-i Bursa, ǡ tâk.
Mahrûse-i Tire’de Lütfi Paƾa Medresesi müderrisi olan Mevlânâ
Cafer du‘âgûylarna dahi bir hil‘at lâzm olmaƭn anlara dahi bir
beyaz sof münâsib görülüp hâk-i pây-i ƾerîfe arz olundu.
Mezbûra hil‘at bir beyaz sof münâsib görülüp hâk-i pây-i
ƾerîfe arz olundu.
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Defterdar Efendi hazretleri arz eyledikleridir
Kazyye oldur ki hâs atlar Istabl- âmireye sƭmayp beƾ tavila at alr
bir ahr dahi lâzmdr deyü mirâhurbaƾ kulunuz arz eder, emr-i
ƾerîf ne ise inâyet buyrula [alt bçn akçaya arpa emçnç yapalm deyü
cevâb vermeŞçn her kçmesnençn ulûfesç baůna bçrer yük otluk verçlmek buyruldu, fî sâdçs Receb sene 952. MeblaŞ- mezkûr mezbûra
verçlmek buyruldu, fî ą Receb sene 952]

Kazyye oldur ki aƭa kullarnzn ve ba‘z kimesnelerin dahi her senede
âdet-i otluklar olup hâliyâ divân- âlîde gelip taleb eyledikleri
ecilden hâk-i pây-i sa‘âdet-bahƾa arz olundu [her kçmesneye otluk
verçlmek lâzm olanlara ulûfesçnçn bçr akçe baůna bçrer yük otluk
verçlmek buyruldu, fî ą Receb sene 952]

Kazyye oldur ki meƾ‘alecilerden üç nefer kimesne çavuƾ olup meƾ‘alelerin
ve bârgirlerin vermezler bize in‘âm oldu derler emr-i ƾerîfiniz ne ise
inâyet buyrula [bârgçrlerç ve meů‘alelerç yerlerçne gelen meů‘alecçlere
verçlmek buyruldu, fî ą Receb sene 952]

Kazyye oldur ki aƾçlardan ve kapclardan çavuƾ olan ve bölüƭe çkanlar
at ve bârgir ve yelek akçesin isterler, emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet
buyrula [ççerçden çkan çç oŞlanlarna verçlçp ma‘âdâ kçmesneye
verçlmek câçz buyrulmad, fî ą Receb sene 952]

Kazyye oldur ki iki akçe ulûfe ile helvac ƾâgirdlerinden Mustafa alt
akçe ulûfe ile ulûfeciler cemâ‘atine ilhâk olunup mezbûr bölüƭü
kabûl etmeyüp dört akçe ulûfe ile turƾucu olmasn ricâ eder [dört
akçe ulûfe çle helvac ve turůucu olmak buyruldu, fî ą mçnhu] ta‘yîn
(s.ǣǟ)

Kazyye oldur ki, sâbka olan beƾ nefer en‘âmclardan ziyâde alt nefer
kimesne dahi fermân olunmuƾ emr-i ƾerîf mûcebince ta‘yîn olunan
bunlardr ki zikrolunur, emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula [yevmî
çkçůer akçe ulûfe çle alt nefer kçmesne en‘âmc ta‘yîn olunup ve çmam
hoca en‘âm du‘âsn okumak ççün bçr akçe terakkç buyruldu, fî ĀĂ
Receb sene 952] ta‘yîn

An-dâniƾmendân- Mevlânâ Hoca Efendi: Abdurrahman Halife;
Sinan Halife; ơshak Halife; Hüsam Halife
Kâtib Mehmed; Sinan Halife
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Ve bu cümleye bir du‘âc lâzm olup Mevlâna ơmam Hoca
sâir en‘âmclardan bir akçe ziyâde ile du‘âc olmasn ricâ eder
Mevâcib-i cemâ‘at-i ehl-i href
An-cemâ‘at-i hayyâtîn ta‘yîn
Sinan ser-hayyâtîn, Ǡǟ [üç akçe zçyâde buyruldu, fî ĀĂ Receb
sene 952]

Hüseyin Macar, kethudâ-i hayyâtîn, Ǧ [çkç akçe zçyâde
buyruldu, fî târçhçn mçnhu]

Behram Çerkes ser-bölük-i hayyâtîn, Ǥ [bçr akçe zçyâde
buyruldu, fî târçhçn mçnhu]

Ali ütüger, ǣ [bçr akçe zçyâde buyruldu, fî sâlçs-ç ňaban sene
952]

An-cemâ‘at-i sâire ta‘yîn
Mustafa Kastamoni ser-zergerân, Ǧ [üç akçe zçyâde buyruldu,
fî târçhçn mçnhu]

ơbrahim ser-ƾimƾirgerân, Ǧ [zçyâde buyruldu,fî târçhçn mçnhu,
fî yevm 2]

Mustafa ser-mûzeduzân, Ǥ [zçyâde buyruldu,fî târçhçn mçnhu,
fî yevm 2]

Mustafa ser-kazzâz, ǥ [bçr akçe zçyâde buyruldu, fî târçhçn
mçnhu]

Ali kazganî, Ǥ [bçr akçe zçyâde buyruldu, fî târçhçn mçnhu]
Ser-kemangerân, Ǣ [çkç akça zçyade buyuruldu, fî târçhçn
mçnhu]

Mevâcib-i mezkûrîn ta‘yîn
Mevâcib-i ƾehzâdegân neferen Ǣ, fî Ǡǟ, fî yevm Ǣ. Ziyâde
fermûde beher nefer fî Ǥ: yekûn ǠǤ [buyruldu, fî târçhçn mçnhu]
Mevâcib-i vâlidegân- ƾehzâdegân, neferen Ǣ, fî ǧ, fî yevm ǡǣ,
ziyâde fermûde beher nefer fî ǥ: yekûn fî yevm ǥ [buyruldu,
fî târçhçn mçnhu]

Beƾ nefer arslanclar husûsunda emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet
buyrula [küçük arslan alnmak buyruldu]
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(s.ǣǠ) Mevâcib-i cemâ‘at-i tabbâhîn. ta‘yîn
Fi’l-asl mevcûd neferen ǢǠ. Bu cümle vefâ eylemez bir ƾâgird
dahi ricâ ederler
Mahmud Halife, ǣ. An-ebnâ-i sipahiyân ƾud. Becâyeƾ-i Mustafa an-ƾâgirdân- matbah, fî yevm ǡ [buyruldu fî ĀĂ Receb
sene 952, fî yevm ă] nakluhu
ơbrahim Halife, ǣ. An-enderûn reft. Becâyeƾ-i ơbrahim anƾâgirdân- tabbâhîn, fî yevm Ǣ [zçyâde ůud, fî yevm Ā] nakluhu
Mustafa birâder-i Yahya, ǡ. Halife ƾud. Becâyeƾ-i Hüseyin
birâder-i Mehmed Kul [buyruldu] [ba]ki
ơbrahim b. Hüseyin, Ǣ. Halife ƾud. Becâyeƾ-i Hasan b. Ahmed
Bosna [buyruldu, fî yevm 5] [ba]ki
Mustafa b. Abdullah, ǡ. Kat‘ ƾud. Becâyeƾ-i Ali b. Hzr
Arnavud [buyruldu fî yevm 2] [ba]ki
Mehmed b. Abdullah, ǡ. An-ulûfeciyân ƾud. Becâyeƾ-i Salih
b. ơbrahim [buyruldu, fî yevm 7] [ba]ki
Hüseyin birâder-i Süleyman, ǡ. Bevvâb ƾud. Becâyeƾ-i Mustafa b. Yusuf Arnavud [buyruldu, fî yevm 7] [ba]ki
Yusuf b. Abdullah, ǡ bevvâb ƾud. Becâyeƾ-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 Ǡǣ. On dört neferden ziyâde üç ƾâgird
dahi ricâ ederler
Hzr b. Abdullah, Ǡ,Ǥ. Müteveffâ ƾud. Becâyeƾ-i Mustafa b.
Osman [buyruldu, fî yevm 2]
Malkoç b. Abdullah, Ǡ,Ǥ. Girihte ƾud. Becâyeƾ-i ơsa b. Yusuf
[buyruldu fî yevm 2]

Yusuf b. Abdullah, Ǡ,Ǥ. Girihte ƾud. Becâyeƾ-i Halil b. Behram
[buyruldu, fî yevm 2]
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Ali b. Abdullah, ǡ. Halife ƾud. Becâyeƾ-i Budak b. ơbrahim
[buyruldu fî yevm 2]

Ahmed b. Abdullah, tâbi‘-i ser-kilarî [bçr buçuk akçe çle
buyruldu] (sahh)
Mahmud b. Abdullah, tâbi‘-i m. [kezâlçk] (sahh)
Hamza b. Abdullah, tâbi‘-i m [kezâlçk] (sahh)
An-cemâ‘at-i ƾâgirdân- kiler
Mustafa-i Bosna, ǡ. Bevvâb ƾud. Becâyeƾ-i Veli b. Abdullah,
fî yevm ǡ [buyruldu, fî ĀĂ Receb 952]
Kazyye oldur ki rûznâmeci kulunuzun mahrûse-i Edirne’de slas olup
alt ylmƾ ki varmamƾ icâzet-i ƾerîfinizle gitmek murâd ederler,
emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula, gurre-i Ramazana dek gelmek
üzere. Mezbûr rûznâmeci kulunuzun hzmetin görmeƭe paƾa
hazretleri cânibinden rûznâme yazan Fazlullah bendenüze ve bu
bendenüz cânibinden rûznâme yazan ơsmail kulunuz ta‘yîn olunmaƭiçün hâk-i pây-i sa‘âdet-bahƾa arz olundu. Ve sipâhi oƭlanlar
cemâ‘atinden Emrullah bendeniz mezbûrun ƾâgirdi olup bile
gitmeƭin murâd eder [çcâzet verçldç, ůâgçrdçyle, fî 2ÿ Receb sene 952]
Kazyye oldur ki aƭa kullarnzn âdet-i otluklar olup kirâs husûsunda
inâd ederler kadîmden kirâsn dahi avârzla buyurdurlarmƾ derler,
amma verilürdü deyü ta‘yîn eden kimesne yok, emr-i ƾerîf ne ise
inâyet buyrula [kadçmden algeldçklerç eŞer (?) aŞayân ve sâçr ehl-ç
dçvan otluŞu buyurulup devesçyle taůnu gelmçů çse gerü âdet-ç kadîm
üzere otluklarn taůtasz deyü emr olundu, fî 2ÿ Receb sene 952]

Kazyye oldur ki vezzân kulunuzun mahrûse-i Konya’da slas olup
icâzet ricâ eder, emr-i ƾerîf ne ise inâyet oluna [çcâzet verçldç]
(s.ǣǡ)

Kazyye oldur ki hâssa çadrlardan ikiƾer kapl yirmi dörder hazîneli
münakkaƾ iki adet divânhâne çadr köhne olup amelden kalmƾtr,
emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [der-ç devlete arz olunup taleb
olunmak emr olundu, fî 27 Receb sene 952]

Ve otuzar hazînelü iki aded hazîne çadrlar köhne olup amelden kalmƾtr, emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [bunda çůlemek
buyruldu]
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Ve yirmi ikiƾer hazîneli iki aded kiler çadrlar dahi köhne olup
amelden kalmƾtr emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [bunda çůlemek buyruldu]

Kazyye oldur ki sekbanlardan solak olup gaybet edip ve müteveffâ
olanlarn yerlerine yazlacak bunlardr ki zikrolunur, emr-i ƾerîf ne
ise inâyet buyrula [on alt nefer kçmesnelere çkçůer ulûfe buyruldu, fî
27 Receb sene 952] ta‘yîn
Ahmed b. Abdullah Rodos. Tâbi‘-i Haydar Aƭa, becâyeƾ-i Ahmed
ki gaybet- kerde; Yusuf b. Abdullah Arnavud. Tâbi‘-i Haydar Aƭa,
becâyeƾ-i Muharrem ki gaybet-kerde; Mustafa b. Abdullah Avlonya, becâyeƾ-i Memi ki solak ƾud; Bostan b. Abdullah ơstanbulî,
becâyeƾ-i Hasan ki solak ƾud; Ali b. Abdullah Mora, becâyeƾ-i
Mahmud ki solak ƾud; Yusuf b. Abdullah Vidin, becâyeƾ-i Mustafa ki müteveffâ ƾud; Mustafa b. Abdullah, becâyeƾ-i Derviƾ ki
solak ƾud; Hamza veled-i Kul, becâyeƾ-i Memi-i Manastr ki gaybet-kerde; Yusuf b. Abdullah Mora, becâyeƾ-i Mehmed ki solak
ƾud; Mustafa b. Ɨirmerd ơstanbulî, tâbi‘-i Cafer Aƭa becâyeƾ-i
Muharrem ki müteveffâ ƾud; Aydn b. Abdullah ơstanbulî ki
tâbi‘-i Kâtib-i matbah, becâyeƾ-i Nasuh ki gaybet-kerde; Hzr b.
Pir Ahmed ơstanbulî, tâbi‘-i Cafer Aƭa, becâyeƾ-i Bali ki gaybetkerde; Memi veled-i Kul ơstanbulî, tâbi‘-i Hzr Aƭa mirâhur-
büzürg, becâyeƾ-i Husrev Çerkes ki müteveffâ ƾud
Emr olan elli kiƾiden üç nefer eksikdür ol üç neferün yerine
zikrolanlar tezkire olundu: Hamza b. Abdullah Avlonya;
Ramazan b. Abdullah Vidin; Hüseyin Bosna
An-cemâ‘at-i glmân- kiler ta‘yîn
Hasan silahdar ƾud, fî yevm ǡ, becâyeƾ-i Ahmed bevvâb [bçr
akçe ulûfe buyruldu, fî 27 mçnhu]

Davud külhanân, teberdâr ƾud, fî yevm Ǡ,Ǥ, becâyeƾ-i Yusuf
Arnavud [bçr buçuk akçe ulûfe buyruldu, fî 27 mçnhu]
An-cemâ‘at-i teberdarân ta‘yîn
Pervane, silahdar ƾud becâyeƾ-i Hasan teberdâr ƾud; Ali
becâyeƾ-i Davud teberdâr ƾud [üç akçe çle buyruldu bu çkç
nefer]
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(s. ǣǢ)

An-cemâ‘at-i ehl-i hiref
Mustafa Arnavud, ser-postindûz, fî yevm ǥ [bçr akçe terakkç
buyruldu, fî- sâlçs-ç ňaban sene 952]

Kazyye oldur ki cemâ‘at-i bevvâbînden Hac Ahmed meƾ‘aleî fevt olup
elinde olan mîrî bârgiri hatunu içerüden çkmƾ olmaƭn bârgir
taleb olundukda in‘âm olundu deyü cevâb edüp vermezler, emr-i
ƾerîf ne ise inâyet oluna [hatuna bârgçr bahâs nafaka buyruldu, fî
târçhçn mçnhu]

Kazyye oldur ki içerüden çkan on üç nefer oƭlanlarn on üç aded
üsküfleri ki bin yüz beƾ miskal olup her miskali elli akçeden ellibeƾbinikiyüzelli akçe eder hâliyâ taleb ederler, emr-i ƾerîf ne ise
inâyet buyrula. Ve bundan gayri üçer yüz akçe dahi tirkeƾ bahâs
taleb ederler [ellçůer akçe mçskalçne bahâlar verçlmek buyruldu, fî
târçhçn mçnhu. Âdet-ç kemân bahâs üçer yüzden]

Kazyye oldur ki Ɨair sipahi kulunuza on iki akçe ile müteferrikalk
buyrulmuƾ, emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [yevmç on çkç akçe
ulûfe çle müteferrçka cemâ‘atçne buyruldu, fî-sâlçs-ç mçnh]

Ve gûyende Baba Haydar Acem’e sekiz akçe buyrulmuƾ, emr-i
ƾerîf ne ise inâyet buyrula [sâzende cemâ‘atçne yevmî sekçz akçe çle
buyruldu, fî-târçh-ç mçnh]

An-cemâ‘at-i bevvâbîn
Hac Ahmed meƾ‘aleî, fî yevm Ǥ, müteveffâ ƾud, becâyeƾ-i
ơskender bevvâb [buyruldu]. ơskender bevvâb meƾ‘aleî, fî
yevm ǣ, becâyeƾ-i Mezid, [hâlçyâ hassa(?) tçmardan buyruldu]
Kazyye oldur ki Istabl- âmire kurbunda olan mescidde bundan akdem
Mevlânâ Bali imâm olup hâliyâ gene iki akçe imâmet ricâ eder,
emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [yevmî çkç akçe ulûfe çle çmâm
olmak buyruldu, fî-sâlçs-ç mçnh] ta‘yîn
Mçrâhur- küçek yoldaůlaryla varp hâssa develere otluk yükledçp
bârgçrlere verçlmek buyruldu, fî târçhçn mçnhu]

Kazyye oldur ki içerüden çkan oƭlanlar bârgir taleb ederler emr-i ƾerîf
ne ise inâyet buyrula [küçük mçrâhurdan her bçr bârgçrç getürmek
buyruldu, fî ňaban sene 952]
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Kazyye oldur ki Marmara kazâsna tâbi‘ Alayundlu nâm karye
kurbunda Saruhanoƭullar’ndan Abdurrahman’n definesi vardr
deyü Selime nâm hatun i‘lâm eder. ơƾ bu mezkûre Selime mezkûr
Abdurrahman’n kzdr [Ramazan Kethudâ’ya varup görülmek
buyruldu, fî ňaban sene 952]

Dârüssa‘âde kethudâsnn kƾlaƭ bin akçe ziyâde buyrulmuƾ, emr-i
ƾerîf ne ise inâyet buyrula [buyruldu, yazlk dahç bçn ola] ǡǤǟǟ; k.
ǠǤǟǟ, baki Ǡǟǟǟ
Kazyye oldur ki Msr’a gönderilen Seydi Gazi bendeleri Msr’dan bu
cânibe avdet etdükde beƾ cenâh ƾahin ve zaƭanosa istihdâm içün
bir doƭanc koƾulup ve mahrûse-i Antalya’ya geldikde dört nefer
hisâr erleri koƾulup bu cânibe getürdüler, hâliyâ mezkûrlar icâzet
taleb ederler, emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [DoŞancya bçn akçe
ve hçsar erlerçne altyüz akçe verçlmek buyruldu, fî Āÿ mçnhu] ta‘yîn
Mehmed, bâzdâr an-Msr âmed
An-cemâ‘at-i mustahfzân- kal‘a-i Antalya
Hac ơlyas, Ali, Lutfi, Ahmed
(s.ǣǣ)

ơn‘âm- hazret-i pâdiƾâh- âlem-penâh -hullide mülkuhuGlmân neferen ǣ
Haydar Çerkes, fî yevm Ǣ, oda-i küçek nihâde; Cafer Çerkes,
fî yevm Ǣ, teberdâr; Süleyman Çerkes, fî yevm ǡ, an-cemâ‘at-i
tabbâhîn; Nasuh Çerkes, mu‘allim-i esbân- hâssa dâde, fî
yevm ǡ [buyruldu, fî Ā7 ňaban sene 952]
Nakkaƾ Ferruh, an-ebna-i sipahiyân- dergâh- âlî; gulam Ǡ nefer
[buyruldu, fç Ā7 mçnhu]

Yusuf bin Hasan, fi yevm Ǣ, yerine nihade
Mezbûrlarn ulûfeleri husûsunda emr-i ƾerîf ne ise inâyet
buyrula
Kazyye oldur ki bundan akdem sa‘âdet ile ơzmir câniblerine ƾikâra
çkldkda Samed Baba Tekkesi’ne mescid binâ olunmak içün iki
bin akçe in‘âm olunup mezkûr ikibinün bin akçesi mescid binâsna
konulup binin dahi murâbahaya verilüp vezâyifine verilmek buyrulup hâliyâ kaddan arz getürüp yalnz binâsna ikibin sekizyüz

ųŷŸ

Ɨ E H Z A D E S E L ơ M ’ ơ N K A Z AY Â D E F T E R ơ

akçe harç olunmuƾ [beůyüz akçe zâ[vç]yedâra verçlmek buyruldu, fî
Ā7 mçnhu]

Kazyye oldur ki dârüssa‘âde kethudâsna beƾ akçe terakki buyrulmuƾ
emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula, fî yevm ǡǤ, k. ǡǟ,Ǥ [Buyruldu, fî
Āÿ mçnhu]

Kazyye oldur ki çadr mehterleri baƾs Hamza bendenüzün on dört
akçe ulûfesi olup bundan akdem iki akçe terakki buyrulmuƾdu,
kethudâsnn dahi sekiz akçe ulûfesi olup ol dahi terakki ricâ eder,
emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [mehterler kethudâsna yevmî çkç
akçe terakkç buyruldu, fî 2 N sene mçnhu] ta‘yîn
Kazyye oldur ki hâssa atlardan alt re’s yedek atlarn skarlat çukadan
olan çullar köhne oldu deyü mirâhur bendeleri yenicek olmak
murâd edinirler emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [evvel bahârda
hâzr ola deyü emr olundu, fî 2 N sene 952]

Çultar ǥ, beher çultar fî ǥ zirâ‘, Ǣǥ zirâ‘, beher zirâ‘ fî ǠǤǟ: Ǥǣǟǟ.
Seksen çulu krmz sof isterler
Çultar ǥ, fî ǥ zirâ‘dan Ǣǥ zirâ‘ beher zirâ‘ fî ǠǤǟ: ǢǦǧǟ. Krmz
samrset çukas isterler
Mezkûr çultarlara btâne olmak içün yetmiƾ iki zirâ‘ çuka-i
gazzâziye isterler: ǡǟǟǟ
Kazyye oldur ki Mirâhurbaƾ Hüseyin Aƭa kulunuz âdet-i otluk ricâ
eder, emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [üç bçn akçe buyruldu, fî 2
mçnhu]

Kazyye oldur ki mahrûse-i Manisa’da Mehmed b. Abdülkerim
du‘âgûyunuz ehl-i ilm vâiz hayr du‘âsn alacak kimesne olup el-ân
câmi‘-i ƾerîfde nasihat eder, bin akçe sadaka olunmak içün emr-i
ƾerîf ne ise inâyet buyrula [bçn akçe sadaka buyruldu, fî 9 N sene
952] ta‘yîn
Kazyye oldur ki Krovas’nda Sar Iƾk demekle ma‘rûf azîz dahi hayr
du‘âsn alacak azîzdir bin akçe sadaka olunmak içün emr-i ƾerîf ne
ise inâyet buyrula [bçn akçe sadaka buyruldu, fî 9 N sene 952] ta‘yîn
Kazyye oldur ki müfti efendi du‘âgûyunuza ve hatîbe îd-i mübârekde
birer sof kaftan verilmek âdetdir emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula
[bçrer sof kaftan verçlmek buyruldu]
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(s. ǣǤ)

Kazyye oldur ki Msr’dan gelen kap oƭlanlarna dörder akçe ulûfe
buyrulmuƾ emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [dörder akça ulûfe
buyruldu, fî 9 N sene 952] ta‘yîn
Kazyye oldur ki geçen yl at yarakçsna dört yüz akçelik bir benek
kaftan ve oƭlanlarn yüzer akçelik ve üzerlerine duran bölükbaƾsna üçer yüz akçe verilip bu yl dahi ricâ ederler, emr-i ƾerîf ne ise
inâyet buyrula [ňahkulu’na dörtyüz akçe bölükbaůsna çkçyüz akçe
çkç oŞlana yüzer akçe çnâyet buyruldu, fî 9 N sene 952] ta‘yîn
Kazyye oldur ki bundan akdem ahrete intikal eden Rdvan Aƭa
bendelerinin Hürmüz nâm hzmetkârna bir saraclk düƾdükde
tevcîh olunmak buyruldu, hâliyâ bir deveci gedüƭü düƾüp deveci
ulûfesinden mezkûr Hürmüz bendeleri sarac olmak ricâ eder emr-i
ƾerîf ne ise inâyet buyrula [yevmî üç akçe ulûfe çle sarac buyruldu, fî
Āÿ N sene 952] ta‘yîn
Kazyye oldur ki dƾ kap oƭlanlarna âdet-i kadîme üzere birer hil‘at
verilüp dârüssa‘âdede olan beƾ nefer kap oƭlanlarna dahi yediƾer
yüz akçe hil‘at bahâ buyrulmuƾ emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula
[beů nefere 7ÿÿ akçeden üç bçn beů yüz akçe verçlmek buyruldu, fî
Ā2 mçnhu] ta‘yîn

Kazyye oldur ki içerüden çkan aƭalara üçer bin akçe ester bahâ verilmek âdet olup hâliyâ çaƾnigirbaƾ olan Ali Aƭa bendeleri dahi
inâyet umar, emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula
Kazyye oldur ki bundan akdem içerden aƭalƭa çkan Rdvan Aƭa
bendelerine üçbin akçe ester bahâ verilip hâliyâ çaƾnigirbaƾ olan
Ali Aƭa bendeleri dahi inâyet umar emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula
[üç bçn akçe ester bahâ buyruldu, fî Āą mçnhu] ta‘yîn
Kazyye oldur ki hâliyâ iki akçe mevâcib ile olan kimesne esbâb kalaylandkda mu‘âvenet içün rgad tutulurdu, Cafer b. Ahmed nâm
ƾâgirdime bir akçe ulûfe olursa cümle hzmeti edâ edeyin deyü
cevâb eder, emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [bçr akçe ulûfe çle ůâgçrd
buyruldu, fî 2Ă N sene 952] ta‘yîn
An-cemâ‘at-i ƾâgirdân- tabbâhîn
Kasm b. Hayreddin, ǡ. Müteveffâ ƾud, becâyeƾ-i Memi b.
Abdullah; Hüseyin b. Abdullah, ǡ, girihte ƾud becâyeƾ-i Veli
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b. Abdullah [çkçůer akçe ulûfe çle çkç nefer ůâgçrd buyruldu, fî
2Ă mçnhu] ta‘yîn
Kazyye oldur ki mirâhur bendeleri bir yem ricâ eder, emr-i ƾerîf ne ise
inâyet buyrula [bçr at yemç buyruldu, fî târçhçn mçnhu]
Kazyye oldur ki, hassa altun eyerlerden biri bozulup tekrar iƾlenme*
Kazyye oldur ki beƾ yüz altmƾ dirhem hâssa altn eyerlerden biri bozulup tekrar iƾlenmekçün mahrûse-i ơstanbul’a göndericek lâzm
geldi, ne tavr üzre buyurulur ise inâyet oluna [arabî çůlenmek
buyruldu, fî-sâbç‘-ç ňevvâl sene 952]

An-ƾâgirdân- habbâzîn
Ali b. Abdullah, Ǡ,Ǥ.girihte ƾud, becâyeƾ-i Mehmed birâder-i
Sinan [buyruldu fî 7 mçnhu] ta‘yîn
An-cemâ‘at-i çakrcyân
Hasan b. Yahya, Ǣ müteveffâ ƾud becâyeƾ-i Cafer anatmacacyân; Cafer an-atmacacyân, ǡ an-çakrcyân becâyeƾ-i
Eymir [buyruldu, fî-sâbç‘-ç mçnh] ta‘yîn
(s.ǣǥ)

An-cemâ‘at-i ƾâgirdân- sarrâcîn-i bârgirân
Derviƾ b. Murad, Ǡ. Gaybet-kerde, becâyeƾ-i Abdi b. Abdullah; Veli b. Abdullah, Ǡ. Gaybet-kerde, becâyeƾ-i Mehmed b.
Abdullah; Ahmed birâder-i Kul, Ǡ. Gaybet-kerde, becâyeƾ-i
Mehmed b. Hüseyin [buyuruldu, fî-sabç-ç mçnh, Ā akça çle]
ta‘yîn
Kazyye oldur ki Rüstem Paƾa Hazretleri’nden atlar getüren ademlerin
beyân eder, mezbûrlara emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula
Davud, mezbûrlara re’is konulmuƾtur [mezkûra bçr seraser kaftan
ve dörtbçn akçe harçlk buyruldu, fî Āă ňevvâl sene 952]

ơki nefer sarac, fî Ǣǟǟ, ǥǟǟ akçe in‘âm. Bir nefer seyis, yüz
akçe
Mevâcib-i baƾlk an-cemâ‘at-i küƾtîrân, fî yevm ǣ. Mezbûr pehlivan baƾlk sa‘âdetlü sultanm hazretlerinin huzûr- ƾerîflerinde
Pehlivan Ahmed ile güreƾip Pehlivan Ahmed’e terakki in‘âm
* Gerisi eksik braklmƾ aƾaƭda devam edilmiƾ.
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buyrulup mezbûr baƾlk dahi uhdelerine terakki olunmasn ricâ
eder [bçr akçe zçyâde buyruldu, fî Āă mçnhu] ta‘yîn
Tafsîl oldur ki pâdiƾâh hazretlerinden ulûfesi olup bu cânibe gelen
saraclar beyân eder [on çkç nefer saraca bçrer akçe terakkç buyruldu,
fî Āă ňevvâl sene 952] ta‘yîn
Ramazan b. Hudaverdi, Ǧ,Ǥ; Nazar ser-bölük, ǥ,Ǥ; Memi-i
matarac, Ǧ; Ferhad Sƭla, Ǥ,Ǥ; Ferhad Dündar, ǥ,Ǥ; Mustafa-i
ơskenderiye, Ǥ; ơlyas b. Musa, Ǥ,Ǥ; Musa b. Kul, Ǥ,Ǥ; Hasan
Trabzonî, Ǥ,Ǥ; Sadi b. Süleyman, Ǥ; Mahmud b. Ahmed, ǥ; Hzr
b. Kethudâ, ǣ
Kazyye oldur ki mahrûse-i Konya’da sultânü’l-ârifîn ƾeyhü’lmüdekkkîn Mevlânâ Celâleddin-i Rumî Hazretleri’nin türbe-i
ƾerîflerinde sa‘âdetlü sultanm hazretleri cânibinden yevmî iki akçe
vazîfe ile cüz’ tilâvet eden Mevlânâ Ɨücâ du‘âgûyunuza bir in‘âm
sadaka buyrulmuƾ ki mezbûr türbede tilâvet kla emr-i ƾerîfiniz
ne ise inâyet buyrula [mezâr- ůerîf üzerçnde cüz’ okunduktan sonra
çzdçyâd olmak ççün bçr çn‘âm olmak ççün hzâne-ç âmçreden Mevlânâ
ňüca’a yevmî çkç akçe cçhet buyruldu, fî 2Ā ňevvâl sene 952] ta‘yîn

Kazyye oldur ki mahrûse-i Konya’da Ɨeyh Kad b. ơzzeddin Câmi‘i
evkaf yerinde mîrî cânibinden bir ekmekçi frn ve bir tavukhâne
binâ olunmuƾtur [mezkûr tavukhâne ve frn tevâbç‘çyle câmç‘-ç
mezbûre hademesçyle vakf olmak buyruldu, kç her cum‘a gecesç hayr
dua edeler]

(s.ǣǦ)

Mevâcib-i Yusuf b. Abdullah ƾâgird-i mâstgirân, girihte ƾud becâyeƾ-i
Hüseyin b. Abdullah, ƾâgird-i mâstgirân, fî yevm Ǡ,Ǥ (terkin)
an-cemâ‘at-i ƾâgirdân- mâstgir
Yusuf b. Abdullah, girihte ƾud, becâyeƾ-i Hüseyin b. Abdullah, Ǡ,Ǥ [buyruldu, fî ą Za sene 952] nakluhu
Kazyye oldur ki Hasan nâm kimesne pehlivan nefirzen olup Âsitâne-i
sa‘âdet-bahƾdan dirlik olmasn ricâ eder [yevmî yedç akçe ulûfe çle
boruzen olmak buyruldu, fî ą mçnhu] nakluhu
Mevâcib-i cemâ’at-i nefirzenân fî ǥ ve ǧ
Kazyye oldur ki Sefer b. Ahmed nâm kimesne yevmî üç akçe ulûfe ile
gûyende olsun deyü fermân olunmuƾ, emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet
buyrula [üç akçe ulûfe buyruldu, fî ĀĂ Za sene 952] nakluhu
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Kazyye oldur ki Miskalî Hüsam ve kemânkeƾ bendelerinüzün âdet-i
aƾlar olup ricâ ederler, emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [çkçsçne
bçrer aů buyruldu, fî târçhçn mçnhu]

Mevâcib-i Ahmed b. Pir, ƾâgird-i postindûz, fî yevm Ǡ. Mezbûr
ulûfesine buçuk terakki olmasn ricâ eder [buçuk zçyâde buyruldu,
fî târçhçn mçnhu]

An-ƾâgirdân- tabbâhîn
Mustafa b. Yusuf Arnavud, ǡ. Girihte ƾud, becâyeƾ-i Mehmed
b. Abdi birâder-i Devlethan bevvâb [buyruldu, fî târçhçn
mçnhu] ta‘yîn
Kazyye oldur ki hzâne-i âmire ve divân- âlî kâtiblerinin âdet-i îdiyeleri
olup kadîmden verili gelmiƾ imiƾ hâliyâ bunlar dahi ricâ ederler,
emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [buyruldu, fî târçhçn mçnhu]
Mehmed Bey, tevki‘î: Ǡǟǟǟ; Mehmed Bey, kethudâ-i bevvâb: Ǥǟǟ;
Mahmud Çelebi, kâtib-i divân: Ǥǟǟ; Mehmed Çelebi, kâtib-i
divân: Ǥǟǟ; Hüsrev Bey divitdar ve kâtib-i hükkâm: Ǥǟǟ; Nesimi
Bey, kâtib-i divân: Ǥǟǟ; ơbrahim Çelebi rûznâmeî: Ǥǟǟ; Kurd
Çelebi mukata‘aî: Ǥǟǟ; Süleyman Çelebi tezkireî: Ǥǟǟ; Hüseyin
Çelebi, muhasebeî: Ǥǟǟ; Fazlullah. Kâtib-i hazret-i Paƾa: Ǥǟǟ;
ơsmail Bey, kâtib-i defterdar efendi: Ǥǟǟ; Ali ƾâgird-i mukata‘aî,
ǡǟǟ; Musluhiddin vezzân: ǣǟǟ; Hamza-i Niƭde, ser-mehterân-
hayme: ǡǟǟ. Yekûn: ǦǢǟǟ
Kazyye oldur ki kâtib-i kütüb Muhyiddin du‘âcnz bir aƾ ricâ ederler,
emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [bçr aů verçlmek buyruldu, fî ă
Zçlhçcce sene 952] ta‘yîn
Cemâ‘at-i sekbanân
Yusuf b. Abdullah, Arnavud.
Mezkûr gaybet edüp yerine Hüsrev Çerkes sekban olmak
ricâ eder, emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula [buyruldu, fî ă
mçnhu], fî Ǥ Z sene ǨǤǡ, kayd ƾud ta‘yîn
(s.ǣǧ)

Kazyye oldur ki sârbân Nasuh’un oƭlu ơvaz beƾ akçe ulûfe ile deveci
iken yine kendü ulûfesiyle sarac olmasn ricâ eyler ve mezkûrun
elinde olan katara mezbûr sarbân Nasuh ulûfesiz kendü hzmetin
eylemeƭi uhdesine almƾdr [sarac bölüŞüne ulûfesçyle buyruldu ve
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devesçn dahç babas hzmet ettçrmek buyruldu fî ă Zçlhçcce sene 952]

ta‘yîn
Kazyye oldur ki emr-i ƾerîf ile müceddeden binâ olunan kasr-
humâyûna hizmet edüp inâyet ricâ eden bendeleridir ki zikrolunur.
ta‘yîn
Mehmed b. Piri, sipahioƭlan emin-i binâ fî yevm ǧ [bçr akçe
zçyâde buyruldu, fî ă Z Sene 952]

Yusuf b. Velid kâtib-i harc- hâssa ve kâtib-i binâ-y mezbûr, fî
yevm Ǧ [bçr akçe zçyâde buyruldu]
Behram b. Musa Çavuƾ, fî yevm Ǣ [bçr akçe zçyâde buyruldu, fî
târçhçn mçnhu]

Hac Mustafa b. Mehmed saraydâr, fî yevm Ǣ [bçr akçe zçyâde
buyruldu, fî târçhçn mçnhu]

Kazyye oldur ki sâbka olan ƾehzâdeler hocasna îdiye bir hil‘at verilirmiƾ emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula [bçr sof kaftan verçlmek
buyruldu, fî Ā8 mçnhu] ta‘yîn
Kazyye oldur ki sultan hazretleri -dâmet ismetuhâ- devlet ü sa‘âdetle
bu cânibe müteveccih olduklarnda sa‘âdetle istikbâle buyurmaƭa
ba‘z matbah tâ’ifesinden ve mehterden ba‘z ƾâgirdlere bârgir vefâ
etmeyüp semerlü kirâ davarna binmek lâzm gelür, binmeƭe
ta‘allül ederler, emr-i ƾerîf ne ise inâyet buyrula
ơn‘âm- hazret-i pâdiƾâh- âlem-penâh -hullide hilâfetuhu- anyed-i Seydi Çavuƾ an-merdümân- hazret-i Rüstem Paƾa -dâmet
meâlihu-. Glmân- acemiyân neferen Ǡǡ. ta‘yîn
Minhâ: be-tabbâhîn dâde, neferen Ǥ, [bçrer buçuk akçe ulûfe
buyruldu, fî Ā8 mçnhu]; be-habbâzîn dâde, neferen Ǣ [bçrer
buçuk akçe ulûfe buyruldu, fî Ā8 mçnhu]; be-stabl dâde, neferen ǣ, be-seyisan- esbân- hâssa dâde. Ɨâgirdân- kadîm fî
Ǡ, ƾâgirdân- kadîm an-habbâzîn fî ǡ ve Ǡ,Ǥ. An-tabbâhîn fî
ǡ ve Ǡ,Ǥ
Mezbûrlara mevâcib emr-i ƾerîfinizle ne ta‘yîn olunur inâyet
buyrula
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Kazyye oldur ki kazzâz baƾ bendelerinden bir buçuk akçe ulûfe ile Hüseyin nâm bir oƭlan ƾâgirdi olup sanâ‘atini tekmîl edüp bir ibriƾim
oyan baƾlƭ iƾleyüp içerüye vermiƾ bu husûsda emr-i ƾerîfiniz ne
ise inâyet buyrula [ulûfesç üzre buçuk zçyâde buyruldu, fî Ā8 mçnhu]
ta‘yîn
Kazyye oldur ki hâliyâ edviye alnan Davit’e (?) emr-i ƾerîfiniz ne ise
inâyet buyrula [yevmî çkç akçe ulûfe buyruldu, fî Ā8 mçnhu] ta‘yîn
Kazyye oldur ki Âsitâne-i sa‘âdetten oƭlanlar getüren Seydi Bey’e iki
bin akçe ile bir döƾeme çatma hil‘at verilmek münâsib gibi
emr-i ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula [buyruldu, fî Ā8 mçnhu]
ta‘yîn
(s.ǣǨ)

Kazyye oldur ki Yahudi Abraham tabîbe bir yem ihsân olunmuƾ emr-i
ƾerîfiniz ne ise inâyet buyrula [buyruldu, fî-gurre-ç Muharrem sene
95Ă]

Kazyye oldur ki sefer-i humâyûn vâki‘ oldukda bir sancak baƾ dahi
lâzmdr deyü alaybeyi ve miralem bendenüz arz ederler [çůlenmek
buyruldu, fî Ā2 M]

Câmi‘-i Hatuniye hatîbi arz oluna [bçr sof kaftan verçlmek
buyruldu]

Kazyye oldur ki Âsitâne-i sa‘âdetten in‘âm olup gelen cebehâne-i
âmireye hzmet etmek içün lâzm olan bunlardr ki zikrolunur
ơbrahim ser-ƾimƾirger, fî yevm Ǩ; Yusuf meƾ‘aleî, tâbi‘-i Haydar
Aƭa ser-bevvâbîn, fî yevm Ǥ; Yusuf b. topçu Süleyman, mehter-i
sâbk- merhûm Sultan Mehmed -tâbe serâhu- der-cebehâne-i
ơstanbul bude, ǣ. Hâliyâ iki akçe ile kabûl eder; Abdi
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Osmanl Taůrasnda Saray BürokrasJsJ: ňehzade SelJm’Jn Kazayâ DefterJ
Abstract Osmanl klasJk çaƭnda XVI. yüzyl sonlarna kadar hanedana mensup ƾehzadelerJn, tecrübe kazanmak üzere gönderJldJklerJ sancaklardakJ JdarJ
uygulamalar konusunda cJddJ bJr kaynak eksJklJƭJ söz konusudur. Bununla beraber
tarafmdan Baƾbakanlk Osmanl ArƾJvJ’nde ƾehzade dJvannda tutulan baz defterler Jlk defa teƾhJs edJlmJƾ ve bunlarn hem ƾekJl hem de mahJyetlerJ üzerJne baz
deƭerlendJrmeler yaplmƾtr. Burada yaymlanan defter de ƾehzade dJvanna aJt olup
daha çok tayJn, terë ve malJ konular JhtJva eden küçük tezkJrelerden ve üzerJnde yer
alan kararlardan oluƾmaktadr. KanunJ’nJn oƭlu Ɨehzade SelJm’Jn (II.) ManJsa’dakJ
JdarecJlJƭJnJn Jlk yllarn (1544-1546) JçJne alan ve onun görüƾüne sunulan tezkJrelerJ JhtJva eden bu kaytlar “kazyye” ƾeklJnde sunulduƭu JçJn “kazayâ defterJ” adyla
tarafmdan tanmlanmƾtr. DefterdekJ konular Osmanl taƾrasnda hanedan mensubu bJr JdarecJnJn karƾ karƾya kaldƭ meseleler ve JlgJlendJƭJ hususlar anlamak
bakmndan önemlJ olduƭu kadar, bürokratJk olarak taƾradakJ ƾehzade dJvannn
JƾleyJƾJ hakknda da ëkJr vermektedJr.
Anahtar kelJmeler: Kazayâ defterJ, Ɨehzade SelJm, Ɨehzade dJvan, Taƾra bürokrasJsJ,
ManJsa Saray
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