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ÖZET 

181 NUMARALI ŞER’İYYE SİCİLLERİNE GÖRE LALE 

DEVRİ’NİN İLK YILLARINDA MANİSA’DA SOSYAL VE 

EKONOMİK HAYAT 

Derviş ÖKSÜZ  

Yüksek Lisans Tezi, Tarih Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Bülent Çelik 

2016, 555 sayfa 

Tezimizde, XVIII. yüzyılda Manisa’da tutulan şeri’yye sicillerinin ne 

olduğu, hangi konuları içerdiğini anlatmaya çalışacağız. Osmanlı toprakları 

içerisinde Manisa’nın siyasi, sosyal, ekonomik durumu hakkında şer’iyye sicilleri 

bize ışık tutacaktır. Bilindiği gibi şer’iyye sicilleri Osmanlı yönetim örgütü içinde 

kadı’nın mahkemede tuttuğu kayıtları içermektedir. Siciller bize hem devlet 

örgütünün işleyişi hem de sosyal hayat hakkında önemli bilgiler vermektedir. 

Şer’iyye sicilleri kadıların görevleri gereği mahkemede verdikleri hükümleri, 

merkezden gelen belgeleri, sorumlu oldukları önemli olayları kaydettikleri 

defterlerdir.  

Şer’iyye sicilindeki konular bir kaza ideresinde meydan gelebilecek 

konular ve tarihi gerçekleri kapsar. 181 nolu şer’iyye sicili farklı tarihleri ihtiva 

etmektedir. Bu defterde Lale devrininin sosyal ve ekonomik yapısı anlatılmıştır.  

181 numaralı Manisa şeriye sicilinden, o dönemin ekonomik, sosyal, 

kültürel ve hukuku durumunu, askerlikle ilgili bilgileri, savaş öncesi ve sonrası 

toplumsal olaylarını çıkarmak mümkündür. 

 

 

 

ANAHTAR KELİMELER: 18. Yüzyıl, Manisa, Kadı. 
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ABSTRACT 

MANISA FIRST HALF OF THE 18TH CENTURY 'IN POLITICAL, 

SOCIO - ECONOMIC AND CULTURAL LIFE (181 NUMBERED BY 

SHARI'A COURTS ) 

Derviş ÖKSÜZ 

M.Sc. Thesis, at Data 

Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇELİK 

Court registers are the notebooks in which Moslem judges recorded the 

orders they gave at the courts, the documents that came from the center and the 

important incidents they were responsible for. Court registers include the orders, 

nomination certificates, imperial orders, the registers of the important incidents 

that happened in the county, towns and villages where essays were traversed as 

scripts, verdicts by the courtregister judges and regents at the courts    

The subjects in the court registers include all kinds of incidents, 

regulations, historical facts that can happen in a county administration. It is 

possible to reveal out the economical, social, cultural and legal conditions, the 

information related to military service of that period, the social incidents before 

and after the war  

In this work, the introduction of Manisa Court Register Notebook that has 

the number 181, the evaluation of Manisa in which the register is recorded, the 

summary of the orders and the classification of these orders according to their 

subjects are done. You can have an idea about the social, cultural, economical, 

legal and political life of Manisa in a year, by using the register that has the 

number 181. 

 

 

KEYWORDS: 18th centuries, Manisa, Kadi  
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ÖNSÖZ 

Bu çalışmada 18. yüzyılda Osmanlı şehri olan Manisa şer’iyye 

sicillerinden 181 nolu şer’iyye sicilini inceleyeceğiz. Yeni bilgilere ulaşmak ve 

tarihin konusunu güncele taşımak istemekteyiz. 

Şer’iyye sicilleri kadıların görevleri gereği mahkemelerde verdikleri 

hükümleri merkezden gelen bilgileri sorumlu oldukları yerlerdeki önemli olayları 

kaydettikleri defterlerdir. Şer’iyye sicilleri kadı ve naiblerin mahkemelerde 

kaydettikleri hükümleri ve önemli olaylara dair kayıtları ihtiva etmektedir. 

Şer’iyye sicilleri bize tarihi gerçekleri anlatır. Şer’iyye sicillerinden o dönemin 

ekonomik sosyal kültürel ve hukuki durumunu, askerlikle ilgili bilgileri, savaş 

öncesi ve savaş sonrası durumu, toplumsal olayları çıkarmak mümkündür. 

Şer’i mahkemelerde mahkemenin bilgisi dahilin de tutulan resmi statü 

taşıyan her türlü kayıtların toplanmış olduğu defterlere yaygın adıyla şer’iyye sicili 

denir. Bundan dolayı şer’iyye sicilleri, tarihi kaynaklarımızın en önemli 

belgelerindendir. 

Tezimiz, “Giriş” bölümü başta olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. 

“Giriş” bölümünde, şer‛iyye sicillerinin mahiyeti ve önemi üzerinde durulmuş ve 

defterlerde kayıtlı bulunan belgelerin muhtevaları hakkında genel bilgiler 

verilmiştir. 

Birinci bölüm Manisa’da idari teşkilat sancak merkezi olarak yönetimi, 

sicilde bu konuyla ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

İkinci bölümde Manisa’da vergiler konusuna değinilmiş, hangi vergiler 

var, bunlarla ilgili sicilde geçen bilgilere yer verilmiştir. 

Üçüncü bölüm Manisa’da sosyal hayat ele alınmış, sicilde geçen bilgilere 

yer verilmiştir. 

Dördüncü bölüm para,  icaret, vakıflar,  kiralama vb. sicilde bu konulara 

yer verilmiştir. 

Derviş ÖKSÜZ 
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GİRİŞ 

Tarihin ilk dönemlerinden beri insan karşılaştığı problemlere çözüm 

üretmeye çalışmış, bu durum da insanlığın, medeniyetin ilerlemesini her geçen 

gün hızlandırmış, tarihten günümüze incelenecek çok şey bırakmıştır. O açıdan 

insanoğlu zamanın akışıyla önceki bilgilere yeni bilgiler ekleyerek hep daha iyiyi 

yakalamaya çalışırken, tarihin tekerrür ettiğini görmüş, karşılaşılan problemler 

çözülmeye çalışılmış, belli oranda amaca ulaşılmıştır. 

Şer’iyye sicilleri kadıların görevleri gereği mahkemelerde verdikleri 

hükümleri, merkezden kendilerine gelen belgelerin bir suretini sorumlu 

bulundukları kaza, kasaba ve köylerde olan önemli olayları kaydettikleri çeşitli 

bilgileri ihtiva eden defterlerdir. 

Bunlarda padişahtan gelen fermanlardan kadıların sorumlu oldukları 

kazalara bağlı en ufak bir köydeki alışverişe dair kayıtlara rastlamak mümkündür. 

Bu sebeple hem yerel tarih araştırmalarının hem de Osmanlı Devletinin siyasi, 

toplumsal, idari, askeri, hukuki ve kültürel alandaki araştırmacıların en önemli 

başvuru kaynaklarından bir tanesi şer’iyye sicilleridir. 

Manisa 181 numaralı şer’iyye sicilleri olarak incelediğimiz bu çalışmanın 

değerlendirilmesi yapılarak, Manisa’nın bilgisi geçmektedir.  

Burada çalışmayı hazırlarken, gerekli yönlendirmeleri yaparak 

yardımlarını esirgemeyen tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇELİK’e 

teşekkürü bir borç bilirim. 

Şer’iyye sicilleri, Osmanlı Devletinin en önemli belgelerindendir. Siciller 

adli konuların dışında askeri, kültürel, sosyal, iktisadi yapı hakkında bilgiler 

vermesinden dolayı birçok araştırmacının dayandığı birinci el kaynaklardandır. 

Örneğin halkın yaşadığı mahallelerin ve evlerin özelliklerini, giydikleri elbiselerin, 

kullandıkları eşyaların nitelik ve niceliklerini, alışveriş ve ibadet yerlerini, örf ve 

âdetlerin birbiriyle olan karşılıklı ilişkilerini ve benzeri konularda durumlarını 

gösteren çok değerli bilgiler elde etmemiz mümkün olmaktadır.
1
 

                                                 
1
 Şer’iyye sicillerinin içerikleri ve ihtiva ettikleri bilgilerin önemi hakkında bilgi için bkz.: 

ERGENÇ, Özer, Osmanlı Klasik Dönem Kent Tarihçiliğine Katkı. 16 yy’da Ankara ve 

Konya, Ankara Enstitüsü Vakfı yayınları. Ankara 1995; M. Çağatay Uluçay, “Manisa 

Şer’iyye Sicillerine Dair Bir Araştırma”, Türkiyat Mecmuası. 
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Şer’iyye sicillerinde kayıtlar iki şekilde tutulurdu. Defterin düzenine göre 

bir tarafında doğrudan kadı tarafından düzenlenen belgeler içermektedir. Bunlara 

hüccet, ilam, zabıt adı verilmektedir. İkinci tarafında ise başta hükümdar olmak 

üzere her derecedeki büyük küçük makamlardan beylerbeyine, sancak beylerine, 

kadılara, müftülere, mütesellimlere, dizdarlara, defterdarlara, müderrislere, 

mütevellilere, voyvodalara, eminlere, altı bölük erlerine, ayan-ı vilayet ve iş 

erlerine hitaben yazılan ferman, berat, divan tezkeresi, buyruldu... vs. gibi emir ve 

yazı kopyaları yer almaktadır.
2
 

Sicil-i Mahfuz denilen bu defterlerin saklanması ve düzeni bürokraside 

üzerinde önemle durulan bir konu idi. Kayıtların düzgün tutulmasına, teftiş ve 

görevin devri anında sicil ve belgelerin eksiksiz olmasına, özellikle de sicilin tahrif 

edilmemiş olmasına dikkat ediliyordu.
3
 

Sicillerde ilk sırayı fermanlar alırken ardında buyruldu, berat, tevzi, kayd-ı 

mektup, kayıt gelmektedir. Fermanlar bölümünde konuların çoğu vergilerin 

toplanmasında örf mensuplarının voyvodalara müdahalesi, eşkıyalık konularını 

içermektedir. Bu tür fermanlar yüzyılın şartlarından kaynaklandığı muhtemel 

otorite boşluğundan dolayı resmi ve gayrı resmi kişilerin halka zulüm yaptığı ve 

yetkilerini kötüye kullandıkları ve durumun önüne geçilmesiyle ilgili hükümleri 

içermektedir. Belgelerde genellikle ilkbahar mevsiminin geldiği, ağaçların 

yapraklandığı, eşkıyanın dağlara çıktığı ve her nerede görülürse yakalanıp 

gereğinin yapılması emredilmektedir. Buyrulduların arasında da güvenlik ve 

adaletle ilgili belgelerin olduğunu görmekteyiz. Osmanlı bu konu üzerinde 

ciddiyetle durmuştur. İdareciler takip, araştırma ve yakalama işlerinde gereğini 

yapmadıkları takdirde ya görevlerinden alınmış ya da suçun büyüklüğüne göre 

öldürülüp malları zapt edilmişti.
4
 

 

 

                                                 
2
 Halit ONGAN, Ankara’ nın 1 Numaralı Şer’iyye Sicili, Ankara 1974, s. 21. 

3
 İlber ORTAYLI, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı, Ankara 1994, 

s. 66. 
4
 Çağatay ULUÇAY, 17 ve 18. Yüzyılda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, 

İstanbul 1952, s. 65. 
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Manisa şer’iyye sicillerinde geçen ilçe isimleri:  

DEFTERDEKİ İSİMLERİ GÜNÜMÜZDEKİ İSİMLERİ 

Kaza-i Nif Kemalpaşa (İzmir’e bağlı ilçe) 

Kasaba-i Turgutlu Turgutlu (Manisa’ya bağlı ilçe) 

Kaza-i Menemen  Menemen (İzmir’e bağlı ilçe) 

Kaza-i Akhisar Akhisar (Manisa’ya bağlı ilçe) 

Kaza-i Kayacık Kayacık (Gördes’e bağlı) 

Kaza-i Ilıca  

Kaza-i Marmara Gölmarmara (Manisa’ya bağlı ilçe) 

Kaza-i Gördük  

Kaza-i Adala Adala (Salihli’ye bağlı) 

Kaza-i Mendehorya Kemaliye, belde (Alaşehir’e bağlı) 

Kaza-i Gölhisar  

Kaza-i Borlu Borlu, belde (Demirci’ye bağlı) 

Kaza-i Foçalar Foça (İzmir’e bağlı ilçe) 

Kaza-i Gördes Gördes( Manisa’ya bağlı ilçe) 

Kaza-i Demirci Demirci (Manisa’ya bağlı ilçe) 
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1. YÖNETİM MERKEZİ OLARAK MANİSA 

1.1. Sancak Merkezi Olarak Manisa 

Osmanlı Devleti 1390’da Manisa’yı ele geçirince burayı Saruhan Sancağı 

adı altında Anadolu Beylerbeyi’ne bağlamıştır.
5
 

18.yüzyılda Manisa’da görev alan yetkilileri, Manisa’da idari yapının 

yetkilerini, karşılaşılan olayları, elde ettiğimiz bilgiler ışığında tahlil edeceğiz.  

Osmanlı Devleti klasik döneminde taşra yönetimi askeri, adli ve idari yapı 

içerisinde ilerlemekteydi. Askeri ve idari yapılanma birim olarak eyalet ve 

sancaklara ayrılmış, yönetici olarak ehl-i örf dediğimiz gruptan padişahın 

otoritesini temsil eden
6
 “bey” unvanı taşıyan kimseler görevlendirilmiştir. Askeri 

ve idari yapının en küçük birimini dirlik oluşturulurken daha sonra tımar nahiyesi, 

sancak ve eyalet gelmekteydi.
7
 

Eyalet ve vilayet olarak adlandırılan birimin başında
8
 Sultan’ın otoritesini 

temsil eden en yüksek yönetici olan Beylerbeyi bulunurdu. 

Eyaletin her sancağına doğrudan doğruya merkezden sancakbeyi atanırken 

paşa sancağı olarak adlandırılan birimin doğrudan beylerbeyinin yönetimine 

bırakılmıştı.
9
 

Klasik dönemde eyaletin başında bulunan görevli beylerbeyi görevini 

alırken görev alanı da beylerbeylik olarak ifade edilmekteydi. Ancak 16. yüzyıldan 

itibaren beylerbeylik görev alanına vilayet, görevliye de vali adı verilmeye 

başlanmıştır. İlk önceleri eyaletlere yönetici olarak mir miran rütbesini haiz olanlar 

arasından tayin yapılırdı. 17. yüzyılın ilk yarısından itibaren ise vezirlerin sayısı 

artmış, mir miranlık derecesindeki eyaletlerde vezirler görevlendirilmeye ve 

                                                 
5
 Çağatay ULUÇAY, “Manisa”, İ.A., İstanbul 1988.s. 291. 

6
 Halil İNALCIK, İ.A. c. IX, İstanbul 1988, s. 440 

7
 Özer ERGENÇ, “18 Yüzyılda Osmanlı Taşra Yönetiminin Mali Nitelikleri”, Journal of 

Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları X),  1986, s. 87. 
8
 Halil İNALCIK, “Eyalet”,  DİA, cilt 2, s. 740. 

9
 Özer ERGENÇ, 16. Yüzyılda Ankara ve Konya, s. 65. 
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beylerbeyinin birçoğu mir miran menzilesine inerek kendilerine birer sancak 

verilmeye başlanmıştı.
10

  

1.1.1.  Manisa Mütesellimleri ve Yönetim Faaliyetleri 

Osmanlı Devletinin taşradaki önemli ehl-i örf görevlilerinden biri de 

mütesellimlerdir. Mütesellimlik 16. yüzyılın ikinci yarısında görülmeye başlanmış 

ve 1839 Tanzimat’ın ilanına kadar varlığını devam ettirmiştir.
11

 

Arpalık usulü ile sancağın tasarrufunu üzerine alan sancakbeyi görev 

bölgelerine gitmedikleri ya da savaş vb. gibi bir sebepten dolayı gidemedikleri 

zaman yerlerine mütesellim adı verilen bir vekil tayin ederlerdi.
12

 

Bunlar sancağın hem mali hem de idari işlerini yürütürler, karşılık olarak 

da gelirin bir kısmını kendilerine alırlardı.
13

 Mütesellim tayin edilirken bu şahsın 

halkı ve sancağı koruyabileceği ve valilere ait vergileri toplayabilecek dirayette bir 

kimse olması üzerinde önemle durulmaktaydı.
14

 

Mütesellimlerin tayinleri vali tarafından yazılan bir buyruldu ile ilgili 

sancağın kadısına bildirilirdi. Bu buyruldular mahkemede şehrin ileri gelenlerinin 

de hazır bulunduğu bir toplantıda okunduktan sonra kayda geçirilirdi. 

Mütesellimin göreve başlayabilmesi için padişahın onayı gerekliydi. Bunun için 

valiler arzlarla merkezden onay isterlerdi.
15

 

Mütesellimler 16. yüzyılda beylerbeyi, vali, sancakbeyi gibi görevlilerin 

yerlerine ulaşıncaya kadar onlara vekillik ederlerdi. Dolayısıyla görev zamanları 

vekillik yaptıkları görevlilerin geliş süresiyle bağlantılıydı. Bu süre çok uzun 

                                                 
10

 Talat Mümtaz YAMAN, “Osmanlı İmparatorluk Teşkilatında Mütesellimlik Meselesine 

Dair”, Türk Hukuk Tarih Dergisi, Ankara 1944, cilt I, s.  79-80. 
11

 Musa ÇADIRCI, “II. Mahmut Döneminde Mütesellimlik Kurumu”, A.Ü. DTCF Dergisi, 

c. XXVIII, Temmuz-Aralık 1970, s. 287. 
12

 Yücel ÖZKAYA, “18. Yüzyılda Mütesellimlik Müessesesi”, A.Ü. DTCF Dergisi, c. 

XXVIII, Temmuz-Aralık 1970, s. 369. 
13

 Musa ÇADIRCI, “II. Mahmut Döneminde Mütesellimlik Kurumu”, A.Ü. DTCF Dergisi, 

s. 287. 
14

 Yücel ÖZKAYA, “18. Yüzyılda Mütesellimlik Müessesesi”, A.Ü. DTCF Dergisi, s. 372. 
15

 Eftal Ş. BATMAZ, 18. Yüzyıldaki Mali Uygulamaların Osmanlı Taşra Yönetimindeki 

Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Ankara Ü. SBE, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 1995, 

s. 145. 
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olmazdı. Ancak mütesellimler 17. yüzyıldan itibaren bu görevi kısa bir zaman için 

değil de daha uzun bir süreyle ifa etmeye başlamışlardır.
16

 

Yücel Özkaya 18. yüzyıl boyunca tayin edilen mütesellimlerin hemen 

hemen hepsinin yerli hanedanlara mensup kişiler olduğunu ve çoğunun daha önce 

rütbe ve görevleri haiz olmadığını 18. yüzyıl sonlarında Dergah-ı Ali kapıcıbaşıları 

ve daha yüksek memurların mütesellim oldukları belirtilmektedir.
17

 

Vali, beylerbeyi ve mutasarrıfların uhdelerinde bulunan vilayet ve 

sancaklarda bulunmadıkları zaman buraların idaresine vekâlet etmek üzere 

memuriyeti hükümet tarafından tasdik edilen vekillere mütesellim ismi 

verilmektedir. Mütesellim kelime anlamı olarak “teslim olunan şeyi alıp kabul 

eden” manasına gelmektedir.
18

 

Vali ve mutasarrıflar idarelerinde bulunan sancaklara iki türlü mütesellim 

tayin ederlerdi. Birincisi geçici bir görev vesilesiyle başka bir yere gittiklerinde 

yerlerine bıraktıkları kimselerdir. Bunlara “kaimmakam” deniliyordu. İkincisi ise 

sancaklara sürekli atadıkları mütesellimlerdir. 
19

 

181 nolu Manisa şer’iyye sicilinde Saruhan mütesellimine muhassıl 

buyruldusu Bedel-i Zemmhane-i Resm-i çift mukataası gelirlerin bir vech-i 

malikâne mutasarrıf olan muhassılı toplanıp gelirleri askeri ve muhafazalık 

iddiasında olanlara da muhalefet etmeyüb himaye edilmemesi. Saruhan resm-i çift 

mukataası Seyyid Abdi Çelebi şirket üzere 250 kuruşa iltizam olmuş.
20

 

Uluçay’da Manisa’da 17. yüzyıldaki mütesellimlerin hemen hemen 

hepsinin yabancı olduğunu, bunların sancakbeylerinin adamları olup kısa bir süre 

sonra sancaktan ayrıldığını, 18. asırda ise çoğunun Manisalı olduğunu 

                                                 
16

 Talat Mümtaz Yaman, “ Mütesellimlik Meselesine Dair”, Türk Hukuk Tarihi Dergisi I, 

Ankara 1944, s. 179. 
17

 Yücel ÖZKAYA, “18. Yüzyılda Mütesellimlik Müessesesi”, A.Ü. DTCF Dergisi, s. 372. 
18

 İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 

1984, s. 312. 
19

 Musa ÇADIRCI, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik 

Yapıları, Ankara 1991, s. 54. 
20

 181/MŞS 007/1. 
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mukataaların iltizam etmeseler bile Manisa’dan ayrılmayıp tekrar mütesellim 

olmak için mücadele ettiklerini belirtmiştir.
21

    

1.1.2. Mutasarrıf  

Eyalet yönetimindeki vali gibi sancaklarda da aynı yetkiye sahip 

mutasarrıflar bulunmakta idi. Bazen mansıba uygun sancak tevcihi mümkün 

olmadığından yürütülen bir görevin yanında başka bir sancak ek olarak tevcih 

edildiği gibi bir veya birden fazla sancağın birleştirilerek tevcih edildiği de 

oluyordu.
22

 

Mutasarrıf diğer görevlerinden dolayı veya başka bir sebeple sancağa 

gelemeyecekse kapı kethüdası arzıyla yanında bulunan güvendiği adamlardan 

veya dışarıdan ismini verdiği bir kişinin sancağa mütesellim tayin edilmesini talep 

ederdi. Genellikle mutasarrıfın bu isteği kabul edilerek kadı ve naiblere hitaben 

yazılan bir fermanla ek görevi bulunan mutasarrıfın sancağa gelemeyeceği ve 

yerine tayin ettiği mütesellimin işlerini yürütüp vergilerini toplayacağı 

belirtilirdi.
23

  

Kendisinin veya mütesellimin atanması kesinleşen mutasarrıf sancakta 

bulunan kadı, naib, zabıtan, iş erleriyle ahaliye hitaben bir buyruldu yayınlayarak 

kendisinin sancağın mutasarrıfı olduğunu, yerine bir vekil tayin ettiğini belirterek 

emirlere uyulmasını sancak işlerinin aksatılmamasını istemekteydi.
24

   

Sicilimizde Manisa, Aydın, Saruhan, Sığacık, Balıkesir, Biga sancak 

mutasarrıflarına emir verilmiş, aynı konuda Sığacık kadılarına da emir verilmiş 

(ağnam vergisi). 

 

 

 

                                                 
21

 Çağatay ULUÇAY, 18 ve 19. Yüzyılda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, 

İstanbul 1955, s. 13. 
22

 Rıfat ÖZDEMİR, 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara, Ankara 1986, s. 144. 
23

 Rıfat ÖZDEMİR, 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara, s. 144- 145. 
24

 Hasan MOĞOL, 19 Yüzyılın Başlarında Antalya, Ankara, 1991, s. 45. 
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1.1.3. Muhassıl  

Devlete ait vergi ve resimleri tahsil ile mükellef olan memurlar hakkında 

kullanılan bu tabir Osmanlı Devletinden önce Anadolu Selçuklularında aynı 

anlamda kullanılmıştır.
25

 

Muhassıllık bir eyalet ve sancağın gelirini hasılatını toplamak demektir. 

Muhassıl başlangıçta geliri doğrudan doğruya padişaha ait olan hasların 

denetiminde görevli kimse iken sonraları tıpkı mutasarrıflık gibi bir eyalet, bazen 

de sancağın hem yöneticiliğini yapan hem de hasılatını toplayan kimsedir. Valilik 

ve mutasarrıflık gibi muhassallık gibi hemen hemen aynı görevi üslenen bir 

yönetim kuruludur. Ancak muhassıllık valilik ve mutasarrıflık gibi genel ve yaygın 

bir uygulama alanı bulamamıştır.
26

 

Osmanlı Devletinin hâkimiyeti altında yaşayan ahaliden sayılabilecek pek 

çok çeşit vergi alınmıştır. Bu vergilerin toplanması belli bir nizam dâhilinde 

maliyeye intikal ettirilmesi muhassılın göreviydi. Muhassıllar tayin oldukları 

yerlere giderler, orada bulunan meclise katılarak her mahalle, köyün nüfus ve 

ekonomik durumuna göre bir vergi belirlerlerdi. Bu şekilde belirlenen vergilerin 

yazılı bulunduğu defterler muhassıllar tarafından alınır merkeze gönderilerek 

maliyeye takdim edilirdi.
27

 

Gayri Müslim halktan alınan cizye vergilerinin tahsil ettirilip gönderilmesi 

de bunların uhdesinde idi.  

Aydın Saruhan sancak muhassılı Menteşe Mutasarrıfı ve kadıları Saruhan 

muhassılı kethüdası ve yeniçeri serdarları ayan-ı vilayet iş erleri Aydın Saruhan 

sancaklarında yörükhan olarak adlandırılan Türkmen cemaatlerinin vergilerinin 

toplanarak alınması, Saruhan ve Menteşe de Güleklioğlu Osman’ın tahrir yapması 

ve bunların yazılması  istenmektedir.
28

 

                                                 
25

 M. Zeki PAKALIN, a.g.e., c. 2, s. 569. 
26

 Musa ÇADIRCI, a.g.e, s. 22. 
27

 M. Zeki PAKALIN, a.g.e., c. 2, s. 569-570 
28

 181/MŞS 006/1. 



 

9 

Aydın muhassılına gerek Manisa gerek İzmir vs. nezre bağlanan köylerde 

eşkıyayı destekleyenlerin nezrini tahsil ve bunları cezalandırma görevi verilmiş.
29

 

 Aydın muhassılı Abdullah Paşa Anadolu valisi Ali Paşa’yı 61500 nezre 

bağlamış, lakin bu para verilen söz yerine getirilmediği için toplanacak tahsil emri 

verilmiştir.
30

 

Aydın muhassılı Abdullah Paşa, Cin Halil ve Bayraktaroğlu denilen 

şakilerin Manisa ağyanından koruyucularının olması nedeniyle bu kişilerin 

soruşturulması gerekmektedir.
31

 

Aydın muhassılı Abdullah Paşa’ nın, teftiş için Manisa’da bulunduğu 

sırada yapılan harcamalar:  

Çizelge 1.1. Dağıtılmış tevzi kaydı 

ÜRÜN MİKTAR (GURUŞ) TOPLAM 

Et 31 guruş 31 

Sade yağ 57 guruş 57 

İnek 36 guruş 36 

Kuzu  11 guruş 11 

Pirinç  46 guruş 46 

Saman  149 guruş 149 

Sicilimizde Abdullah Paşa’ nın Manisa’ya geldiğinde yapılan 

harcamaların tevzi toplam 400 kuruşluk harcama: 
32

  

 

 

 

 

                                                 
29

 181/MŞS 023/1. 
30

 181/MŞS 024/1. 
31

 181/MŞS 026/1. 
32

 181/MŞS 044/1. 



10 

Çizelge 1.2. Tevzi Harcamaların Toplamı 

MAHALLE MİKTAR KARYE Sahib-i Bölük  MİKTAR 

Pınar hen  05 Hüseyin mülki hane 23 

Çarşu hane  4 Gözü büyükler hane 1 

Alaybeyi hane 26 Ali lehli hane 8 

Destkar hane 15.5 Gümükçeli hane 4 

Haki Baba  11.5 Müşir ağa düşleri hane 3 

Aliağa Hane 10.5 Saruhanlu hane 3 

Bekdah Çelebi hane 8 Selim saha hane  1 

Bekdaş Cafer hane 13.5 Hundakir hane  1 

Gökdaş hane  5 Gevrekli tatar-ı rub  3 

Cami-i Kebir hane 5 Bebekli hane  5 

Müftizade  80 İlikkallı tatarı hane 2 

Saz hane  9.5 Keri hane  2 

Kör hane 10 Hacı İbrahim rub 1 

Nişancı paşa hane 4.5 Karasuli hane  0.5 

Hüsrev Ağa 10 Papaslık hane  0.5 

Ceklizade 3.5 Sekili hane  7 

Sakalar hane 3.5 Sahib-i defter  

Seydihace hane 4 Hacı Ali hane 1 

Elhac Hüseyin paşa 5 Ahmetcik hane 2 

Kara Yunus hane 8.5 rub 1 Sakalın hane  1 

Karahisar hane 1 Sakalı hane  2 

Ayazlıağa hane 5 Turgutlu hane  3 

Nasırlı hane 2.5 Enderun hane  1 

Arap Alayı 5 Ricalar hane  4.5 

Rehac  5 Belibanlı hane  1.5 

Tekke hane 2.5 İsmailli hane 1 

Baba kapısı hane 5 Birameşe hane  3 

Ebe hane  2.5 Öksüz aliler hane  3.5 

Elhac İlyas-ı kebir hane 5 Sarılar hane  1 

İbrahim Çelebi hane  5 Yahşiler hane  2 

Dere hane  2 Çıkar hane  0.5 

Hacılar hane  2 Dedebenli hane  1 

İmdat hane  3 Hintler hane  1 

Ayın Ali hane 4 Gevrekliler hane  2 

Badiler hane  5 Dikalanırub  1 

Hirasyar sağir hane 5 Alayhasılı hane  1 

İsa kasabası hane 2.5 Heceelha hane  1.5 

Baba hasti hane 10 Mariclihaslar hane  3 

İlikesli hane 4 Sırma hane  1 

Attarzade hane  5 Dikenli hane  1 

Akmescit hane  2 Çatalcı hane  2 

Ursanlı hane  20 Tahtabako hane  3.5 rub 1 

Ermeniyani sufla hane 24 Mahaklı hane  1 

Ermeniyani bala hane 26 Orta hane  4 

Nerduvan hane 7.5 Sitilli hane  4 
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Çizelge 1.3. Tevzi harcamaların toplamı 

Karye  Miktar  Karye  Miktar  

Akçalıhan hane 1 Hantaşlar hane 2 

Ada hane 1 Baycılar hane 1.5 

Sarıhisarı hane  1 Eğer hane 1.5 

Haşir hane 0.5 Karakalemli hane 1.5 

Oranhisar hane 10 Tekeliler hane 2 

Sahib-i nüzul    

Gökçe hane 10.5 Ahmetpaşulu hane 1 

Tekmeli hane 1 Sigarlık hane 13.1 

Batra hane 1 Paşa hane 1 

Yokuş hane 4 Mahiler hane 1 

Aydınlar hane 1.5 Taşhisarı hane 1 

Şatırlar hane 3 Ma ramanlar hane 3 

Dere hane 7.5 Baba hane 10.5 

Süleymancık öni hane 2 Sarıhanlı hane 2 

Mağaml hane 1 Büyük meşe hane 1 

Kebebenli hane 1 Üçulu hane  6 

Münir çayırlı hane 6 Aşık hane 2.5 

Saliha hane 2.5 Çit hane 0.5 

Ardull hane 3 Senetli hane 2.5 

Seydi obası hane 3 Sırt hane 4 

Adil obası hane 2 Halitlu rub 1 

Nahiye- i Turgutlu    

Ermeniyan hane 30 Köseler hane 12 

Çoban hane 5 Murat oğlanlı hane 2.5 

Sahib-i emlaku’l asl olan    

Dere hane  6.5 Sırtalanlı guruş 4.5 

Eğridere hane 12 Karaali hane 2 

Setill hane 2.5 Kayapınarı hane 4 

İncibor hane 7 Urboz hane 2.5 

Selendi hane 10 Dikkemer sağırhane 3 

Sahib- i mezburda set olan 

kuralar 

   

Dağlu sümun 2   

Kireslu rub sümun  Manastır rub semun  

Bendencik rub sümun  Tekelu  

Bargir   Keçeli   

Harmancık sümun 0.5   

Nahiye- i palamud    

Mahaklar  Yenice döşeme   

Tokad  Çekirdeklu  

Debecik     

Karahisarzade defteri     

Kubarlar   Karacalahmed  Guruş 12 

Menteşalar e  Guruş 4 Karamanlı  Guruş 4 
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Çizelge 1.3. Tevzi harcamaların toplamı (devamı) 

Tahtabarlar  Guruş 5 Halilağazade  Guruş 4 

Defterzade  Guruş 2   

Manisa kazasından Yund 

Dağı nahiyesinde vaz olunan 

hane 

   

Yörükhan şimar-ı hane 2.5 Çiftlik- i balı hane  1.5 

Çiftlik- i hacı hane 1.5 Çiftlik-i sufla hane 0.5 

Vardarlar hane 2.5 Bereketli hane 2 

Sebil hane 1.5 Muska hane 1 

Temurciler hane 2 Urancık hane 2.5 

Ahmetler hane 2 Maarifler hane 2 

Kıtalar hane 1.5 Hacımestanoğlu hane 1 

Hacımusa hane 1 Tepe hane 0.5 

Maldan hane 3.5 Vekiller rub 1 

Sarıkaya hane rub 1 Nekeman hane 1.5 

Yürler hane 12 Çekeler hane 1.5 

Ton sebili hane 3 Ablacalar hane 2 

Veli hane 1 Mülk hane  1 

Arallı hane  1 Tarburi hane 2 

Erikli hane 2.5 Hacıömerler hane 1 

Çeltek hane 2 Dere hane  2 

Katamak hane 2 Temurci hane 2 

Karaahmetli hane 3 Köseler hane 1 

Boşalar hane 0.5 Temurciler hane rub  

Davudun çokiri hane 2 Öksüzler   

Hacılar hane 2 Maarifler hane 2.5 

Cardöğenli hane 2 Kulahaliller hane Guruş 12 

Kocan hane  1 Bekirler hane 0 

Kalarköy hane 2 İnciler hane 1.5 

Tepeler hane 1 Sarıahmetli hane 0.5 

Yenice hane 0.5 Pınarlar hane 12 

Recelli hane 3 Bostanlar rub 1 

Uzunhasanlar hane 12 Süzekler hane 2 

Karahasanlı hane 0.5   

Yekün  88   

Sicilimizde muhassıl Abdullah Paşa, maiyetinde Tebriz seferi için 

Kazdağı’ ndan iki bin nefer, levent, asker tahriri istenmektedir. Biga, Karesi, 

Menteşe, Bergama kazası, Karaburun ve İzmir havalileri küsur kalır ise Saruhan, 

Aydın, İçili, Teke ve Hamid Sancaklarından altı aylık ulufeleri takrir ve teslim her 
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nefere on ikişer guruş bahşiş verilmesi, altı aylık ulufe, dört aylık zahire baha, 

Aydın mukataa gelirlerinden ve avarız ve nüzul mallarından istenmektedir.
33

  

Bu dönemde Saruhan ile Aydın birleştirilerek bir muhassıllık addedilmiş, 

bunlara Sığla, Menteşe, Hamid, Teke ve Alaiye sancakları ilave edilerek Aydın, 

Saruhan ve Tevabii Sancakları Muhassıllığı adı verilmiştir.
34

 

1.2. Adli Teşkilat 

Kaza tabiri ehl-i şer denilen kadı ve mahkeme görevlilerinin yerleştikleri, 

görev yaptıkları mahkemenin kurulduğu yer anlamında kullanılmaktadır.
35

 

Kaza idaresinin başı olan kadı genellikle kaza merkezi olan ve nefs tabir 

edilen şehirde otururdu. 

1.2.1. Kadı ve Görevleri 

Kazaların başında bulunan kadılar yargı görevlerinin yanında Osmanlı adli 

ve idari yapısının temelini oluşturmuşlardır.  

Kadılar medrese eğitimi gördükten sonra mülazemet edenler arasından 

tayin edilirdi.
36

 İslam hukukuna ve fıkha vakıf, muhakeme hukukunu iyi bilen, 

davaları bunlara göre çözüp yargılayacak kuvvette olmak kadılarda aranan 

özellikler arasındaydı.
37

 Kadıların nereye ne kadar süreyle tayin edilecekleri 

kazasker tarafından düzenlenir, ruzname denilen deftere yazılırdı.  

Kadı ataması, Erzurum kadısı Mevlana Mustafa 1/ Safer  

Manisa kazasına muhzırbaşı ataması Hüseyin Çelebi
38

 

                                                 
33

 181/MŞS 088/1. 
34

 Önder BAYIR, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Manisa’nın Sosyal ve İktisadi Durumu, 

Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2001, s. 73. 
35

 Musa ÇADIRCI, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, 

Ankara 1997, s. 79. 
36

 İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ankara 1988, s. 87. 
37

 Abdulaziz BAYINDIR, İslam Muhakeme Hukuku, İstanbul 1986, s. 82; Kadıların azlini 

gerektiren sebepler için bkz.: İlber Ortaylı, Osmanlı Devletinde Kadı, 1994 Ankara, s. 10. 
38

 181/MŞS, 074/1. 
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Bir atanma emri eski Kayseri kadısının Manisa kadılığına atanma emri 

evahir-i şehr-i receb 1133 tarihinde atanmıştır.  

Kadıların görev süreleri ile ilgili farklı görüşler öne sürülmektedir.
39

 

Ergenç kadıların görev sürelerinin uygulamada pek dikkate alınmadığı 

zaman ve şartlara göre kadıların bir yerdeki görevlerinden alınışlarında mutlak 

şekilde müddet-i örfiye uyulmadığını Ankara şer’iyye sicillerinden örneklerle 

ispatlamaktadır.
40

 

Şehzadelerin valilikleri zamanında mevleviyet olan Manisa sonradan 

sancak kadılığı derecesine indirilmiş ve 1008 (1599) de bazı kazaların katılmasıyla 

yine mevleviyet derecesine çıkarılmıştır.
41

 

Kadının şer’i ve örfi hukukun uygulayıcısı yargı görevinin yanında idari, 

mali, beledi görevlerinin de olduğunu görmekteyiz.  

Yargı organının başı olarak kadı mahkemenin başkanı olup her türlü 

anlaşmazlıkları ve cezai yaptırım gerektiren suçları meclis-i şer denilen 

mahkemede çözümlerdi. Her türlü alacak borç ve miras davaları ile arazi ihtilafı 

ehl-i örf ile reaya arasındaki anlaşmazlıklar kadı tarafından halledilirdi.
42

 

Kadı bulunduğu yerin asayişinden de sorumluydu. Şehrin güvenliği, 

reayanın huzurunun sağlanması için pek çok emir gelmiştir.
43

 

Mukataanın denetiminden sorumlu olduğunu bildiğimiz kadıların
44

 bu 

konuda gönderilen ferman ve buyruldulara muhatap olmaları mali görevlerinin bir 

diğer boyutunu göstermektedir. 

                                                 
39

 Bu konuda farklı görüşler vardır. Uzunçarşılı ve Akdağ belirli bir yıl belirtirken, 

Halaçoğlu 18 aydan 3 yıla kadar duruma göre değiştiğini belirtmektedir. (Yusuf 

HALAÇOĞLU, 17. Yüzyılda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara 

1996, s. 127). 
40

 Özer ERGENÇ, Ankara ve Konya, s. 82. 
41

 İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, s. 96. 
42

 Yücel YAŞAR, “Osmanlı İmparatorluğunda Desantralizasyona Dair Genel Gözlemler”,  

     Belleten, XXXVIII/152, s. 667. 
43

 Yücel ÖZKAYA, Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlık, Ankara 1994, s. 77. 
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Sicilimizde beyt-ül mal-i Saruhan mukataası Aydın muhassılı Mine’l Fakir 

Elha Abdullah’ tan istenmektedir. 
45

 Saruhan sancağının dönüm-ü duhan 

mukataası nıfs hissesine sahip Seyyid Abdullah kendi rızası ile hissesini 

Kulaçzade Mustafa’ ya 850 guruş karşılığında 1136 yılında devretmiş.
46

  Saruhan 

Sancağı ve tevabihi adet-i ağnam mukataası Turgutlu Voyvodası Kösezade 

Mustafa Ağa’ ya bir yıllığına kiraya vermiş.
47

 Saruhan Sancağı resm-i çift 

mukataası 250 guruş iltizamla Manisalı Mahmut Ağa’ya verilmiş.
48

 

Çizelge 1.4. Resm-i Çift Tevzi, sene 1136 

Sicilimizde nefs-i İzmir Aydın Saruhan Menteşe sancakları duhan resmi 

mukataası her vechi malikâne tersane emini Mehmet’in uhdesindedir.
49

 

                                                                                                                           
44

 Kadının mukataa ve iltizam görevleri hakkında bkz.: Tayyip GÖKBİLGİN, “16. Asırda 

Mukataa ve İltizam İşlerinde Kadılık Müessesesinin Rolü”, 4. Türk Tarih Kongresi, 

Ankara 1948, s. 433-444. 
45

 181/MŞS 060/1. 
46

 181/MŞS 060/2. 
47

 181/MŞS 061/1. 
48

 181/MŞS 065/1. 
49

181/ MŞS 066/2. 

MAHALLE MİKTAR (guruş) 

Saz  8 

Düşkar  7 

Alaybey  18 

Nişancıpaşa 5 

Hüsrevağa 6 

Badiler 2.5 

Barihler 3 

Dervişağa 5 

Dereciler  2.5 

Bektaş-i Sagir  3.5 

Bululcuk-i cedid  2.5 

Cin Ali 2.5 

Hakibaba 2.5 

Ciraşlar-ı kebir 2.5 

Kirboş  3 

Bolucik-i Atik 1 

Ricali  1 

Göktaşlı  0.5 

Arapalanı  0.5 
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1136 yılı Honaz köyü vettevabu mukataası 900 guruş alınmıştır.
50

 1139 

yılı 950 guruş iltizam bedeli alınmıştır.  

Ber vechi malikâne beyt-ül mali liva-i Saruhan mukataası bir yıllığına 

Mustafa Ağa’ya iltizam olarak verilmiştir. Saruhan sancağı adet-i ağnam 

mukataası Turgutlu voyvodası Köseoğlu Mustafa Ağa’ya verilmiştir.
51

 

Sultan Murat evkafı mukataasında Manisa kadısından Kafirboz ve Tevabi 

mukataası 1550 guruşa Zaim Mehmet Ağa’ ya iltizam verilmiş.
52

  

Saruhan mütesellimine muhassıl buyruldusu bedel-i zemhane-i resm-i çift 

mukataası gelirlerin bir vech-i malikâne mutasarrıf olan muhassılı toplanıp 

gelirleri askeri ve muhafazalık iddiasında olanlara da muhalefet etmeyüb himaye 

edilmemesi gerekmektedir. Saruhan resm-i çift mukataası Seyyid Abdi Çelebi 

şirket üzere 250 guruşa iltizam olmuş.
53

 

Çizelge 1.5.  Sicilimizde zemhane-i resm-i çift mukataası 
54

 

Mahalle  Miktar (guruş) 

Sar  8 

Dilşekar  8 

Alaybeyi  60 

Hüsrevağa  6 

Nişancıpaşa  4 

Yaveli  3 

Yarmanlar  3 

Derviş Ağa 5 

Deveciler  3 

Bektaşi Sağir 4 

Yolçuk-i cedid 3 

Yaman Ali 3 

Fakı baba  3.5 

Miratlar-ı Kebir 3.5 

Bölücek Atik 6 

Kara Yunus 3 

Sultaniye  0.5 

 

                                                 
50

 181/MŞS 068/2. 
51

181/ MŞS 029/2. 
52

181/ MŞS 030/1. 
53

 181/MŞS 007/1. 
54

 181/MŞS 007/2. 
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Çizelge 1.5. Sicilimizde zemhane-i resm-i çift mukataası (devamı) 

Göktaşlı  1 

Arapalanı  1 

Recai  1 

Tepeabat  6 

Karye  Miktar (guruş) 

Çavuşağa havzası 1 

Büyükkiri  6 

Patili  5 

Orta  3.5 

Alibeyli  4.5 

Elhac emirler 1.5 

Yemenici maa cemaatler 3 

Tatar  7 

Selim Şahlar 0.5 

Yunus bey  17 

Mallar  3 

Şatırlar  1 

Bekuş  2 

Selim Küçükubuş  13 

Sapanca  3 

Adiobası  3.5 

Debecik  1 

Arbacıboz  7 

Çıt  5 

Erdelli  4.5 

Sendilli  4.5 

Akış  2.5 

Sakarkiye  5 

Dere  9 

Papa  14 

Gümülceli  3.5 

Temurci  2.5 

Paşa  7 

Kebebeyli  1 

Sarı cami  8 

Somonlar  0.5 

Seyyid obası 3 

Artebas  13 

Çoban  5.5 

Körükçi tatarı  1.5 

Dolaklar  3 

Yapıcılar  5 

Eğri  3 

Affancalu  2.5 

Sırma  0.5 
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Çizelge 1.5. Sicilimizde zemhane-i resm-i çift mukataası (devamı) 

Sarı bakırcılar  1 

Kadri  5 

Debekalanı  2.5 

Üççuli  7 

Meşeler  1 

Dibeksagir  3 

Karasebili  1 

Şahan  1 

Gökçe  5 

Hacırahimler  3 

YEKÜN Kura 225 

Osmanlı Devleti için girdiği savaşların başarıyla sonuçlanması yeni üretim 

kaynağı ve yeni vergiler anlamına gelmiştir. Savaşların uzun sürmesi veya 

kaybedilmesi ise seferlerin finansal yükleri nedeniyle yeni finansal kaynak ve 

araçlar konusunda arayışların artmasına neden olmuştur.  

Osmanlı Devleti’ nin gelir kaynakları arasında vergi birimi olarak 

mukataalar yer almaktadır.
55

 Sicilimizde mukataalara yukarıda örnekler vermeye 

çalıştık. Sicilimizde yine mukataanın nasıl toplanacağına dair emirler 

düzenlemeler var.
56

 

                                                 
55

 Mukataa kavramı ve uygulaması için bkz.: Genç, 2007: 57-64; Çakır, 2003: 31-41. 
56

181/ MŞS 067/2 
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2. VERGİLER  

2.1. Örfi Vergiler  

Osmanlı Devleti şer’i ve hukuki bakımdan İslam dininin ilkelerine bağlı 

idi. Kuruluştan Tanzimata kadar olan devresinde vergi kelimesi yerine kullanılan 

bazı özel tabirler olmuştur. Bunlar; rüsum, tekalif, baç, adet(adat) kelimeleridir. 

Osmanlı maliye mevzuatında vergi kelimesi yerine en çok resm ve teklif tabirleri 

kullanılmıştır. Resm herhangi bir maldan devlet adına tahsil edilen vergilerdir. 

Tekalif-i  şer’iyye, tekalif- i örfiye gibi baç alım satım vergisinde kullanılan bir 

vergi türü olmuştur. Bac-ı bazar gibi… Adet kelimesi ise bilhassa “ağnam” vergisi 

söz konusu olunca vergi manasında kullanılmıştır. Adet-i ağnam gibi
57

 bir de bedel 

kelimesi vardır. Kelime olarak karşılığı bir şeyin yerini tutan şey anlamına vergi 

manasına da kullanılmıştır. Bedel- i nüzul; bedel- i sürsat gibi… 

Tahrir defteri bağlamında reayanın tabi olduğu vergileri değerlendirmeye 

tabi tutan Halil İnalcık ise vergileri çift resmi ve ispençe olarak iki ana başlık 

altında toplamıştır. Çift resminin Müslüman ve Müslüman statüsüne dahil olan 

zümrelerden ispençenin ise gayr- i Müslim reayadan tahsil olduğundan 

bahsetmiştir. Ancak her iki vergi grubundan ister Müslim ister gayr-i Müslim 

olsun bu vergilerden muafiyet söz konusudur.
58

  

2.1.1. İmdad-ı Seferiyye  

Devletin savaş masraflarına karşılık olmak üzere halktan aldığı örfi 

vergiye imdad-ı seferiyye adı verilmektedir. Osmanlılarda tekalif-i örfiyyenin ilki 

bu vergidir. 
59

 

Bu vergi başlangıçta savaş harcamalarına ve mevacib ödemelerine katkı 

sağlamak üzere sonra geri ödemek kaydıyla ödünç olarak isteniyordu. Bunun 

miktarı bazı vilayetlerin halkından ve bazı has gelirlerinden tayin ediliyordu. İlk 

olarak 1687 tarihinde “ ber vech- i karz” yani borç olarak devlet adamlarında esnaf 

tüccar birliklerinden ve bazı sancaklardan alınmıştır. Ancak sonraları borç 

                                                 
57

 Ziya KAZICI, Osmanlılarda Vergi Sistemi, İstanbul, 1977, s. 46. 
58

 Halil İNALCIK, “Osmanlılarda Raiyyet Rusumu”, Belleten, Ankara 1959, c.  23, s. 575-

610 
59

 M. Zeki PAKALIN, “İmdad-ı Seferiyye”,  OTDTS, c. 2, s. 63. 
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kaydının belirtilmesinden vazgeçilmiştir. 1699 tarihine kadar zaman zaman bu 

vergi tarh edildiyse de 1699’dan sonra bir süreliğine unutulmuştur. 1711 Prut 

seferi dolaysıyla yeniden bu ad altında vergi toplanmıştır. 1717-18 tarihlerinde 

yeni bir düzenleme getirilerek önceki yıllarda toplanan imdad-ı seferiyye 

ortalaması esas alınmış eyalet başına belli bir mebla tarh edilerek sancaklara pay 

edilmiş ve sancaklardan da kazalara imkânları oranında dağıtılmıştır. Bu son 

uygulamalarda imdad-ı seferiyye eyalet ve sancak mutasarrıflarına tahsil edilen bir 

gelir haline dönüşmüştür. Savaş yıllarına özgü bir vergi olan imdad-ı seferiyye 

yanında barış zamanında imdad-ı hazeriyye adıyla geliri eyalet ve sancak 

beylerine bunların besleyecekleri askere sarf edilmek üzere ayrılan başka bir vergi 

konmuştur. Lale devri başlarında imdad-ı seferiyye savaş, imdad-ı hazeriyye ise 

barış yıllarına özgü vergiler olarak yerleşmişti.
60

 

Manisa ve kazalarına isbet eden imdad-ı seferiye vergisidir. Moskof seferi 

için toplana vergidir:  

“ Liva-i Saruhan bera-yi imdadiye-i seferiye ve Kadilar izzetlü veziriniz 

Osman Paşa Hazretleri an-kabil ve imdad İbrahim Ağa teslim şod fi 27 min 

cemaziye’l-ula sene 1136” 

Çizelge 2.1. Manisa ve kazalarına isabet eden İmdad-ı seferiyye vergisi 

Kaza Miktar (guruş) 

Magnisa  3000 

Akhisar  1092 

Gürduş  1951 

Temurci  1819.5 

Menemen  1529 

Güzelhisar Menemen  518 

Nif  1224 

Atla  1084 

Merhaman  607 

Mandehoret  307 

Kayacık  572 

Gördek  1090 

İlica  360 

Yekün  14150 

                                                 
60

 Ahmet TABAKOĞLU, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, İstanbul 1984, 

s. 266-268. 
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Sicilimizde Anadolu eyaletine vali olarak Mehmet Paşa atanmış, liva-i 

Saruhan’dan istenen imdad-ı seferiyye 15861 guruş, bir katar katır, iki at 

istenmiştir.
61

 

2.1.2. İmdad-ı Hazeriyye 

Düzenleme ve tahsil bakımından imdad-ı seferiyyeye benzeyen imdad-ı 

hazeriyye ilk olarak 1717-1718 tariklerinde toplanmıştır. Savaş olmadığı 

zamanlarda bütçe açığını kapatmak için halka tarh ve tahsil olunan vergidir. Savaş 

yıllarında toplanan imdad- ı seferiyyeye bir alternatif olarak düşünüldüğü 

muhtemeldir. 

Bu tarzda imdadiye türündeki vergiler savaş ve barış yıllarına yayılan 

birbirini tamamlayan vergiler olmuştur. Hazeriyyenin miktarı seferiyyeye oranla 

daha az tutulmuş, iki y ada üç taksitte toplanmıştır. “ ruz-ı hızır” ve “ruz-ı kasım” 

tabir edilen taksitler halinde halkın ileri gelenleri huzurunda şer’iyye 

mahkemelerince tescil olunan ‘ tevzi defterine’ kaydedilirdi. Bu vergi sancaklarda 

bulunan kazalara toplu bir meblağ olarak tarh ediliyor sonra avarızhanesi itibariyle 

kaza halkına taksim ediliyordu. İmdad-ı hazeriyye toplanırken yaklaşık olarak 

imdad-ı seferiyyenin yarısı kadar oluyordu. Örneğin; 1717 yılında aynı eyalet 

hazeriyye 7500240 akçe olarak takdir edilmişti. Zaman farkına rağmen vergilerin 

aynı seviyede tutulmuş olduğu kanısına binaen hazeriyyenin yaklaşık olarak 

seferiyyenin yarısı dolaylarında olduğu anlaşılmaktadır.
62

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61

 181/MŞS 084/2. 
62

 M. Zeki PAKALIN, “İmdad-ı Hazeriyye”,  OTDTS, c. 2, s. 63; Ahmet TABAKOĞLU, 

a.g.e., s. 268- 269 
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Çizelge 2.2. Anadolu valilerine tayin olunan imdad-ı hazeriyye vergisi 

Mahalle  Miktar (guruş) Mahalle  Miktar(guruş) 

Sultaniye hane  0.5 Çarşu hane  4 

Alaybeyi hane  23 Destkar hane  15.5 

Çalı baba hane 11.5 Bektaş sagir hane 12.5 

Bektaş kebir hane 8 Aliağa hane 10 

Süstaşlı hane 5 Camiikebir hane 5 

Nekilzade hane 7 Saz hane  9.5 

Derviş ağa hane 8 Bozcan hane 10 

Feshancı paşa hane 4.5 Hüsrev ağa hane 10 

Cisr-i aşkar-i kebir 

hane  

13 Sarayabad hane 10 

Bölücek atik hane 7.5 Bölücek ceddi hane 5 

Deveciler hane  7 Cengizade hane 3.5 

Sakal hane  3.5 Seydi hacı hane 4 

Danışmend Halil hane 7 Elhacc İlyas sakigir 

hane 

4 

Elhacc mahus paşa 

hane 

5 Karapuşu hane 8.5 rub 1 

Karahisar hane 2 Atarkeçe hane 5 

Tacirli hane 2.5 Arapalanı hane 5 

Beytepe hane 2.5 Babakapısı hane 5 

Aba hane 2.5 Elhacc ilyas kebir hane 5 

İbrahim çelebi hane 5 Dere hane 2.5 

Haccaclar hane 2.5 İmat hane 3 

Çalık Ali hane 4 Badiler hane 5 

Cisri Aşkar sagir hane 5 İsa faite hane 2.5 

Yarıcılar hane 10 Elha Yahya hane  4 

Hünkar ece hane 5 Akmescid hane 2 

Rumiyan hane 20 Ermeniyan hane 26 

Ermeniyan sakfi hane 24 Yahudiyan hane 7.5 

Karye  Miktar (guruş) Karye  Miktar (guruş) 

Hassa-i palamut  Gökçe hane  12.5 

Ahmet paşalı hane 1 Kalemli hane 1 

Çıkarkiye hane 13.5 Pastara hane 1 

Paşa hane 6 Bekos hane 4 

Aydınlar hane 1.5 Doğancıhisarı hane 1 

Şatırlar hane 3 Elhacc Rahmanlı hane 1 

Dere hane 7.5 Yaya hane 10.5 

Süleyman obası hane  2 Saruhanlı hane 2.5 

Mihail hane 1 Biramişa hane 1 

Kebenkabi hane 1 Üçhavlu hane 6 

Arabacıboz hane 6 Aşıkhane  2.5 

Sabancı hane 2.5 Cebip hane 0.5 

Erdilli hane 3 Sendilli hane 2.5 

Curet hane 4 Seydiobası hane 3 
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Çizelge 2.2. Anadolu valilerine tayin olunan imdad-ı hazeriyye vergisi (devamı) 

Adilobası hane 2 Halitlu  Rub 1 

Hassa-i belek tabi 

mezbur 

 Gözibüyüklü hane 1 

Alibeyli hane 8 Nefs-i belek hane 23 

Gömülcili hane 4 Şerağ çullisi hane 3 

Selimşahlar hane 1 Çunkara kebir hane 1 

Çunkara sagir hane 2 Körükçü tatarı Rub 3 

Bebekli hane 5.5 Keri hane 3 

Hacı ibrahim  Rub 1 Karasebili hane 0.5 

Babaslık hane 9.5 Selendenli hane 10 

Karye-i ılıkun Hahari 

hane 

3 Hassa-i emlak asıl üzre 

olan  

 

Dopcilik sagir hane 3 Dere hane 6.5 

Heretlanlı hane 4.5 Eğri dere hane 1.5 

Karaali hane 2 Sifınlı hane 2.5 

Orabus hane 2.5 Kayapınarı hane 4 

Nahiye-i mezkurda 

haneleri ferru nihade 

olan kuralardır ki zikr 

olunur 

 Hirdos 4.5 9 

Kafirboz  4.5 9 Unciboz 4.5 9 

Keresin rub  4.5 Manastır rub 4.5 

Bargir 4.5 7 Penbecik rub 4.5 

Çalıgir rub 4.5 Sekizli mülki 4.5 8 

Keçeli  5 Tekdili  7 

2.1.3. Bedel-i Avarız ve Bedel-i Nüzul 

Osmanlı maliyesinde olağan dışı ve düzensiz vergiler “avarız-ı divaniye” 

“tekalif-i örfiye” veya kısaca “avarız” adı altında toplanmıştır. Bu vergiler 

Osmanlı Devletinde Tanzimatın ilanına kadar fevkalade hallerde hükümdarın 

emriyle doğrudan doğruya halkın devlete vermeye mecbur olduğu, tutulduğu her 

türlü hizmet, eşya ve para şeklinde yükümlülük idi. Geçmişin ne zamana kadar 

uzandığı ve ne gibi bir amaçla konmuş olduğu kesinlik kazanmamış olan söz 

konusu bu vergiler savaş harcamalarının finansmanını karşılamaya yönelikti. 

Avarız gelirleri içerisinde yer alan avarız akçesi bölgelere ve bölgelerin verimlilik 

ve ekonomik gücüne bağlı olarak miktarları farklılık arz eden avarızhaneleri 
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başına alınan ve zaman içerisinde paranın değer durumuna bağlı olarak miktarı 

artırma maktu ve nakdi bir vergiydi.
63

 

Başlangıçta savaş harcamalarını karşılamak için toplanan avarız akçeleri, 

sonraları her yıl toplanan düzenli bir vergi haline gelmişti. Devletin içerisinde 

bulunduğu ekonomik sıkıntılar sebebiyle zamanla devamlılık arz eden avarız ve 

nüzul gibi vergiler hane denilen birimler üzerine tarh edilmekteydi. 17. yüzyıl 

sonlarına doğru düzenli bir vergi haline gelen bu vergiler devletin önemli gelir 

kaynaklarından birini oluşturmuştur.
64

 

Ahmet Tabakoğlu, avarız gelirlerini avarız akçesi nüzul bedeli, sürsat 

bedeli, istira bedeli ve diğer avarız vergileri (muafiyet bedeli, nefaret bedeli, 

kürekçi bedeli, beldar bedeli, şayka bedeli, tulumba bedeli, mütekaidin bedeli) adı 

altında tespit etmiştir. 
65

 

Bedel-i avarız nakit olarak alınır. Bedel-i nüzul ve bedel-i sürsat ise 

buğday, un, yağ şeklinde tahsil edilirdi.
66

 Ayni olarak istendiğinde arpa, buğday, 

ak, darı, nohut, peksimet, peksimet unu, koyun, keçi, sığır, nakliyatta kullanmak 

üzere deve, at, katır ve muharebeye katılamayacaklar için bedel istenmiştir. 17. 

asrın sonlarına kadar aynen ve bedenen toplanan bu teklif 18. asrın başlarından 

itibaren sancak, muhassıl ve mütesellimlerinin uhdesine bırakılmıştır. Zahiri ve 

hayvan isteme yerine bedel olarak para toplanmıştır.
67

 

Nüzul mükellefiyeti Osmanlı ordusunun sefere çıkarken konakladığı 

menzillerde çoğunlukla un ve arpa şeklindeki belirli miktar zahirenin sağlanıp 

hazır bulundurulmasıydı. Kadılar kazalarından talep edilen zahireyi şehir, kasaba, 

köy, mezra ve çiftliklerden avarızhanesi esası üzerinden tahsil edip menzillere 

teslim ederlerdi. Nüzul ve sürsat aynı yılda toplanabilirdi. Çoğunlukla ülkenin 

savaş bölgelerini yakın veya ordunun geçeceği yol üzerindeki konaklara komşu 

bölgeler için ayni yükümlülük bu bölgeler dışında kalan yerler için ise nakdi bir 

                                                 
63

 Ömer Lütfi BARKAN, “Avarız”,  İA, c. 2, sf 13-15, Ahmet TABAKOĞLU, a.g.e., s. 

153.  
64

 Ahmet TABAKOĞLU, a.g.e., s. 156-157. 
65

 Ahmet TABAKOĞLU, a.g.e., s. 153-164. 
66

 Halil SAHİLLİOĞLU, “Avarız”,  D.İ.A., c. 4, s. 109. 
67

 Çağatay ULUÇAY, 17. Yüzyılda Eşkıyalık, s. 39. 
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yükümlülük olmuştur. Nüzul bedeli 17. yüzyılın sonlarında itibaren ağır savaş 

şartlarının hüküm sürmesiyle düzenli olarak toplanan vergi haline gelmiştir.
68

 

Avarız ve nüzul haneler esasında toplanan bu vergiler ekonomik şartlar 

içerisinde farklılık arz etmiştir. Bilindiği üzere avarız hanelerinin tespitinde 

bölgenin durumu halkın şehirli, köylü veya göçebe oluşu, mükelleflerin mali güç 

ve kudreti, malk mülk sahibi oluşu, arazi tasarruf edişi gibi pek çok kıstaslar esas 

kabul edilmekteydi. Avarız hane tek bir ailenin oturduğu ev anlamına gelmeyip 

mükelleflerin iktisat durumuna göre evli bekâr erkekler gurubunu ifade eden 

beldeden beldeye değişen hakiki bir hane olmayıp itibari bir haneyi ifade 

etmektedir. Bir avarız hane yerine göre bazen üç, bazen on, bazen de on beş asıl 

hane bulunabildiği gibi
69

 bir avarız hanenin elli gerçek haneye tekabül ettiği de 

oluyordu.
70

 

Sicilimizde avarızla ilgili geçen durumlara baktığımızda; sicilde geçen 

bilgiye göre Manisa avarız hane sayısı 2731 hane 1 guruş, 1.5 rub× 35 akçe bedel-i 

mukataadan akçeler 1135 yılı 2731 hane bir sulus, 1.5 rub, 500 avarız akçesi her 

110 akçe bir esedi guruşa tekabul etmektedir.
71

 

Eski Anadolu valisi Ali Paşa Nif kazasında 88 hane artırarak Yund Dağı 

nahiyesindeki köylere dağıttığı avarız aslında harç az defter köylerinin olmasından 

tahsil olunması gerekir. Manisa kazasının asıl hanelerine tevzi olmuş 1134 

tarihinde ve ahalinin sıkıntıya düştüğü durumun da düzeltilmesi istemine yönelik 

bir fermandır.
72

  

Avarız 2731 hane 1.5 rub, 1sulus, 60683 akçe avarız bedeli olarak yer 

almaktadır. Her bir haneden 500 akçe avarız, 50 akçe mübaşiriye, 110 akçe, bir 

esedi guruş yer almaktadır. Nuzul 1136 yılı 2732,5 1 rub nuzulhanesi her bir 

haneden 600 akçe nüzul akçesi ve 30 akçe mübaşir akçesi yer almaktadır.
73
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1 muharrem 1137 Turgutlu 130 avarız hanesi yer almaktadır.
74

 

Saruhan Sancağı 1048,  1 rub avarız hanesi sadece Manisa kazasında her 

bir haneden 500 akçe avarız istenmektedir. Tüm Saruhan Sancağı kazalarında 

avarız hanesi 2399.5 hane 1.5 rub 1 sulus ifadesi geçmektedir.
75

 

Avarız ve nuzul için 1 kile sair 25 sağ akçe ifadesi geçmektedir. 

2.1.4. Ağnam Bedeli 

Arapça ganem kelimesinin çoğulu olan ağnam, koyunlar anlamına 

gelmektedir. Adet- i ağnam diye de adlandırılan bu vergi türü hayvanlardan alınan 

bir vergidir. ‘resmi ganem’ resmi mera ve koyun resmi gibi isimler de alan bu 

verginin miktarı zamanla değişik olagelmiştir. Önceleri zekat gibi ayni olarak 

tahsil edilen bu vergi daha sonra koyun başına belli nispetlerde akçe cinsinden 

alınmaya başlanmıştır. 
76

 Bu vergi keçi ve koyun sayısına bağlı olarak tahsil 

edildiğinden herkes elinde ne kadar malı varsa doğru olarak yazdırmak 

zorundaydı. Aksi takdirde cezalandırma söz konusu idi.  

Adet- i ağnam resmi ilk defa her koyundan bir akçe olmak üzere 

alınıyordu. Ancak zamanla farklı uygulamalardan dolayı her koyundan iki paradan 

on paraya kadar alınır olmuştu.
77

 

Ağnam resmi özellikle koyun ve keçi besiciliği yapan konar göçer 

Türkmen yörük cemaatleri için önemliydi. Büyük bir kısmı padişah ve haslarına 

dahil olan konar göçerler iki koyuna bir akçe vermekteydiler. Ancak bu hüküm 

koyun sayısına bağlıydı.
78

 

 Manisa, Aydın, Saruhan, Sığacık, Balıkesir, Biga sancak mutasarrıflarına 

emir verilmiş, aynı konuda Sığacık kadılarına ağnam vergisi emri verilmiştir.
79
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Saruhan sancağı ve tevabiha adet-i ağnam mukataası Turgutlu voyvodası 

Kösezade Mustafa Ağa’ ya bir yıllığına kiraya verilmiştir.
80

 

Deve talebi ve deve bulunmazsa katır ve beygir istenmiştir.
81

 

2.2. Şer’i Vergiler 

2.2.1. Cizye 

İslam devletlerinde zımmi statüsündeki Müslüman olmayan azınlıkların 

erkek nüfusundan alınan cizye Osmanlı devletinin en önemli gelir kaynaklarında 

birini teşkil etmektedir. Cizyenin miktarı her yerde aynı oranda olmamıştır. 

Paranın değeri düştükçe çıkarılan fetvalarla paranın değer kaybı oranında vergi 

miktarı da yükseltilmiştir.
82

 

Osmanlı devletinde 15. yüzyıla kadar bu vergiyi ifade etmek için 

genellikle haraç kelimesi kullanılmış, daha sonra cizye veya cizye-i şer’i tabirleri 

yaygınlaşmıştır. İslamiyeti kabul etmeyenlerin devlet tarafından korunmaları ve 

savaşa katılmamaları karşılığında alınan bu vergi akıl baliğ, hür, maddi gücü 

yerinde ve sağlıklı gayri Müslim erkeklerden alınmıştır. Kadın, ama yaşlı, çocuk, 

işsiz, çalışmaktan aciz ve fakir kimseler ise bundan muaf tutulmuşlardır.
83

 

Baş vergisi olarak da nitelendirilen bu vergi gayri Müslim birinin 14 yaşını 

doldurmasıyla beraber başlar. 75 yaşını dolduruncaya kadar alınmaya devam eder. 

Her yeni senenin başlangıcında nakit olarak alınan cizye kolaylık olsun diye, bazı 

hallerde taksitli ödemeye müsaade edilirdi. Cizyeyi vermekle mükellef bir kimse 

islamiyeti kabul ettiği takdirde doğrudan bundan muaf tutulurdu. Ancak İslamiyeti 

kabul etmesine rağmen o sene için vergi vermek zorunda idi.
84

 

Cizyeyle ilgili bu bilgileri verdikten sonra sicilimizdeki cizyeyle ilgili 

vergi taleplerine bakacak olursak, Manisa’daki Yahudilerden tahsil edilecek 

cizyeye değinilmiş, gayr-i Müslimleri cizyelerini ödedikleri halde tekrar divit 

haraç akçesi adıyla vergi talebinin önüne geçilmesi istenmektedir.
85
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Saruhan mütesellimlerine ferman gönderilmiş, bu fermanda Manisa 

Yahudilerinden haksız yere cizye taleplerinin engellenmesi istenmektedir. 

Yahudilerden haksız yere cizye vergisi alınmış, tekrar haraç akçesi adıyla divit 

akçesi kanuna aykırı bir şeklide vergi talebi olmuştur.
86

 

İznik’ ten Menemen’ e kadar olan alanda bulunan Sepetçi taifesinin 

araştırılıp bilgi verilmesi istenmektedir.
87

  

Sultan sancağı Karaca şehir nahiyesinde Kalyoncu adlı köy ve gayrıdan 

14125 akçe zeamet mutasarrıf Mustafa’ nın üzerinde olduğu belirtilmiştir.
88

 

Gayr-i müslimlere ait genel bir ferman bulunmaktadır. Bu ferman cizye 

vergisinin ne şekilde toplanması gerektiğinden ve bazı hukuksuzluklardan 

bahsetmektedir. 
89

 

1136 yılında kefere, Yahudi ve acem taraflarından cizye alınması 

istenmektedir.
90

 

Cizye sayıları Saruhan, Manisa, Teke, Hamud ve Alanya sancakları 5712 

ala, 5714 evsat, 1154 edna toplam 7205 cizye evrakı Aydın muhassılı Abdullah 

Paşa’ dan istenmiştir.
91

 

Cizye vergisine 1691 yılında yeni bir düzenleme getirilerek gayr-i müslim 

tebanın ekonomik durumuna göre sınıflar teşkil edilmiştir. Cizye vergisi alınacak 

kimsenin ekonomik durumuna göre üç kademe belirlenmiştir. Zengin olanlar ala, 

orta halliler evsat ve fakirlik seviyesinde olanlar da edna statüsünde bu vergiyi 

vermişlerdir. Yapılan düzenlemeyle toplanacak vergi saf gümüş olmak üzere 

sırasıyla 48, 24, ve 12 şer’i dirhem altın olarak 4, 2 ve 1 dinar şeklinde tespit 

edilmiştir. Ayrıca maişet adı altında 12, 6, ve 3 para kadıların maişeti içinde 9, 4 

ve 1.5 para alınmaya başlanmıştır.
92

 

 

                                                 
86

 181/MŞS. 019/1 
87

 181/MŞS. 019/2. 
88

 181/MŞS. 020/2. 
89

 181/MŞS. 020/2. 
90

 181/MŞS. 030/1. 
91

 181/MŞS. 032/1. 
92

 Halil İNALCIK, a.g.m., D.İ.A., c. 8, s. 46-48 Ahmet TABAKOĞLU, a.g.e., s. 138-139. 



 

29 

3. OSMANLI DEVLETİNDE MANİSA’DA SOSYAL YAPI 

3.1. Sürgünler 

Osmanlı döneminde kamu düzenine karşı suç işlemek, kalpazanlık, sahte 

evrak düzenlemek, mezhep değiştirmeye zorlamak, yalancı şahitlik, adam 

öldürme, yaralama, fuhuş, ırza tecavüz, iftira, küfür, hırsızlık, veraset 

anlaşmazlığı, müneccimlik, rüşvet, kaleden suçlu kaçırmak, halka zulüm, tegallüp, 

tezvir ve teşvik, görevi ihmal keyfi sebepler, çekememezlik, din, siyaset, idareten 

eşkıyalık, asayişi bozmak, emre itaatsizlik, tehdit, küfür, kız kaçırmak, sahtekârlık, 

rüşvet, edebe aykırı mektup yazmak, şekva, emirlere karşı gelmek, fal bakmak, 

vergi ödememek, kaçakçılık, yasak işlerle uğraşmak, miras paylaşımında 

huzursuzluk çıkarmak, devleti zarara uğratmak gibi suçların karşılığı olarak 

sürgün veya kalebentlik cezası verilmekteydi.
93

  

Bu sürgün ve kalebentlik cezasını gerektiren suçlardan en çok işleneni ise 

kamu düzenine karşı gelmektir.
94

  

Sürgün Osmanlı devletinde bazı değişikliklere uğramıştır. Bu 

değişiklikleri üç başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan ilki ve belki de en çok 

kullanılanı mekân değiştirme yoluyla merkezden uzaklaştırmadır. Bu daha çok 

başkent İstanbul’ da yönetime muhalif olan etkili ve yetkili görevlilerin zararlı 

oldukları gerekçesiyle gönderilmesidir. İkincisi ise köy ve şehir halkının aralarına 

yaşamasını istemedikleri sabıkalıların çeşitli yaramaz kişilerin bu topluluktan 

uzaklaştırılmasıdır. Üçüncüsü de bir devlet politikası olarak yeni fethedilen yerlere 

Türk unsurunu yerleştirmek iskân etmek, emniyeti sağlamak araziyi daha verimli 

kullanmak için bireysel veya toplu olarak gönderilmesidir. Bu üçüncü şık 

diğerlerinden farklı olarak, bireysel değil daha çok toplu olarak topluluk halinde 

olmuştur.
95
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Osmanlı zamanında sürgün ve kalebendlik cezası almış bir kişinin nasıl 

sürgün edildiğini M. Çağatay Uluçay şu cümlelerle ifade ediyor: “herhangi bir 

sebep dolayısıyla bir kimsenin cezalanması ve sürülmesi gerekiyorsa o sürülecek 

kişinin mensup olduğu makam ulema-i şeyhül- İslam, askeri yeniçeri ağası, 

mülkiyeden olanı sadrazam ve kaim makam paşa; makam-ı muallaya arz eder. 

Uygun görülürse sürülmesine ferman çıkar. Sürülen herkes işinden atılır. Çok 

zaman da rütbesi alınır. Azline veya sürülmesine karar verilen zat İstanbul’ da ise 

formalitenin tamamlanmasına kadar evinde veya tensip edilen yerde fermanını 

beklerdi. Eğer sürülecek zat taşrada ise ferman o zatın bulunduğu yer ile 

sürüleceği yer kadısını veya sürülecek zatla sürülecek yer kadısına yazılırdı. 

Bundan başka sürülecek yer kadısıyla çavuşbaşıya yahut da sürülecek mübaşire 

yazılırdı. Sürgün hükümleri, üslup ve ifade bakımından ilk zamanlardan birinci 

meşrutiyete kadar şeklini muhafaza etti. Sürgün hükümlerinde başta sürülen ve 

sürülecek yer kadılarının adları lakapları ile yazılır sonra kimin sürüldüğü, sürgüne 

hangi çavuşla gideceği, çavuşun ödevleri, vereceği belgelerin neler olduğu 

yazılırdı. Hükmün son kısmına sürülme tarihi ile hükmün belirtildiği yer yazılırdı. 

Çavuşbaşı tarafından tayin edilen divan-ı hümayin çavuşu veya gediklisi bu 

fermanla sürülecek adamı alır yerine götürürdü. Bu fermanlarda ise yalnız mübaşir 

diye hitap edilirdi. Divan çavuşları devlet görevlilerinden (ricalini) birini sürgüne 

götürmeye memur edilince onun fermanını alarak başındaki sorgucu kavuğunun 

sağ tarafına takar, konağına gider ve sürgün edilecek zat ağanın sorgucunu 

yanında görünce işi anlar ve harem dairesine girmesine müsaade edilmeyerek 

beraberce kalkıp menfasına götürür ve orada menfinin sürgün kağıdını okutarak, 

avdet ederdi. Sürgün ister yeniden sürülsün, ister sürgündeyken sürgün yerini 

değiştirsin muhakkak menfasına çavuş vasıtasıyla giderdi.
96

“ 

Rakka’ ya sürülen bir aşiret geri dönmek istemektedir. Vakıf mütevellisi 

Abdullah, vakıf reayasına nuzullerinden şikayet etmektedir.
97

 

Eşkıya takibi sürgün Limni’ ye yapılmıştır.
98
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Ulemadan Kabilzade Süleyman’ ın Limni’ ye sürgünü affı ve geri 

Manisa’ya tahliyesi tarihi 1134 zilhicce evahire denk gelir.
99

  

Manisa’da fesatlık yapan Culoğlu Abdulkerim, ıslah-ı nefs ram Güzelhisar 

kaleme kalebend olarak gönderilmesi, evail zilade 1136 vaktine denk gelir. 

Güzelhisar kalası, bölgenin hapishanesi Aydın olarak sivrilmiştir. 

3.2. Eşkıyalık Hareketleri 

Eşkıyalık genelde silahla veya başka bir şekilde zor kullanmak suretiyle 

yol kesip baskın yaparak mala, cana tecavüz, kamu düzeni ve güvenliği ihlal 

olarak tanımlanmaktadır.  

Eşkıya bedbaht, talihsiz, günahkâr, asi anlamına gelen şaki teriminin 

çoğulu olan bir kelimedir. Osmanlı kaynaklarında kat’ ü’ t- tarik tabiri de 

kullanılmakla birlikte daha çok şaki ve çoğulu eşkıya ile celali, eşirra, harami, 

haramzade, türedi ve haydut kelimeleri kullanılmıştır. Eşkıyalık genelde silahla 

veya başka şekilde zor kullanmak suretiyle yol kesip baskın yaparak mala, cana 

tecavüz, kamu düzeni güvenliğini ihlal olarak tanımlanabilir. Eşkıyalığı bağydan 

ayıran fark mevcut siyasi iktidara karşı başkaldırma niteliği taşımamasıdır. 
100

 

Hanefi fıkhı hariç diğer ekollere mensup fakihlerin çoğu kadın erkek ayrımı 

yapmadan en az üç kişinin şehir, kasaba ve köy gibi meskûn mahaller dışında 

işlediği saldırı ve soygunları eşkıyalık sayar. Ancak bazı İslam hukukçuları sayı 

farkı aramaz ve şehir eşkıyalığını da eşkıyalık kategorisinde değerlendirir.
101

 

Bilindiği gibi kamu düzeniyle asayişin sağlanması, kişilerin mal ve can 

güvenliğinin korunması devletin temel görevleri arasında yer aldığından eşkıyalık 

suçu İslam toplumlarında dinen büyük günahlar, hukuken de büyük suçlar arasında 

sayılmıştır.
102

 

18.  yüzyıla girildiğinde Osmanlı devleti eski dönemlerindeki askeri, siyasi 

ve iktisadi gücünden pek çok şey kaybetmeye başlamış, bir durgunluk ve 

bocalama dönemine girmişti. Fetihler durmuş, devlet 17. yüzyıl boyunca Anadolu’ 
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da meydana gelen karışıklıklarla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Karışıklıklar, 

tabi olarak iktisadi ve sosyal düzeni sarsmış, kötü gidişatın önlenmesi için bir 

takım çareler bulma yoluna gidilmiştir. Bazı padişah ve sadrazamların şahsi 

gayretleri sayesinde bazı düzenlememler olduysa da geçici bir rahatlık oluşturmuş, 

ancak kalıcı ve uzun ömürlü olamamıştı. Aynı olumsuz gelişmeler giderek 

ağırlaşmış 18. yüzyıla da aksetmişti.
103

 

Gerek uzun süren savaşların tesiri, gerekse devlet teşkilatının bozulması 

sebebiyle Anadolu’ da yer yer karışıklıklar zuhur etmiş, merkezden gönderilen 

emir ve fermanlara kulak asmayan idareciler nedeniyle otoritenin iyice zayıfladığı 

görülmüştür. Savaşların devam ettiği süre içerisinde vilayetlerle gereği gibi 

ilgilenilememiş, halk türeyen eşkıya hareketlerine maruz kalmıştı. Levent, sarıca, 

sekban gibi silahlı şaki grupların etkisiyle çiftlerini bozarak yerlerini terk etmişler. 

Bir kısım köy halkı da şehir ve kasabalara göç etmek zorunda kalmışlardır. Hatta 

bir kısmı da eşkıya gruplarına katılarak soygunculuk, darp, tecavüz gibi suçlara 

karışmışlardır.
104

     

17 yüzyılda olduğu gibi 18. yüzyılda da savaşların devam etmesi 

birçoğunda yenilgiye uğranılması dirlik mutasarrıflarının savaşlara katılmaları, 

öldürülen ve azledilen idareci kapularının bir kapuya sığınıncaya kadar başıboş 

dolaşmaları, seferlere iştirak etmeyerek savaştan kaçmaları, halktan sefer 

masraflarını karşılamak için ağır vergi yüklerinin getirilmesi eşkıyalığın baş 

sebepleri olarak ileri sürülebilir.
105

 

Eşkıyalar, genellikle memleketin savaş içinde bulunduğu zamanlarda ve 

idarenin zayıf olduğu durumlarda türüyordu. Sefere çıkılırken geride şehirlerin, 

kazaların ve dirliklerin muhafazası için çok az sayıda asker bırakılması için 

bulunmaz fırsatlardı. Halk eşkıyadan kendini koruyabilmek için kale ve surlara 
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sığınıyor, kale ve surların bulunmadığı yerlerde dağlara ve mağaralara 

saklanıyorlardı.
106

  

Bu dönemde eşkıyalık hareketlerini, asker taifelerinin eşkıyalığı, 

aşiretlerin eşkıyalığı ve ferdi eşkıyalık olarak görmekteyiz. Eyalet ve sancakları 

idare eden dirlik sahiplerinin maiyyetlerine ‘kapu’ adı veriliyordu. Paşaların 

kudreti, kapusunun çokluğuyla ölçülür, fazla maiyyeti olanlara ‘mükemmel kapulu 

paşa’ denirdi. Paşaların tayinlerinde de kapuları nazar-ı dikkate alınır, zengin 

eyalet ve sancaklar mükemmel kapulu paşalara tevcih olunurdu. Tımar rejiminin 

bozulmaya başlamasından sonra paşalara gelirleri daha az olan yerler tevcih 

edilmeye başlanmıştı. Bu yüzden paşalar kapularının bir kısmını bırakmaya 

mecbur olmuşlar, bir kısmını da yanlarında götürmüşlerdir. Paşadan ayrılanlar bir 

kapu buluncaya kadar başıboş bir şekilde dolaşmaya başlamışlar, gayr-i meşru bir 

şekilde hareket etmeye başlamışlardır. Devrin tabiri ile ‘sarıca’ ve ‘sekban’ 

denilen kapu leventleri ilk zamanlarda iyi hizmet yapmışlarsa da sonraları kapu 

düzeninin bozulmasıyla eşkıyalık içerisine girmişlerdir. Gemilerde görev yapan 

leventlerden tamamen farklı olan bu kişiler, paşaların maiyetinde bulunan kapu 

halkı olarak da tabir edilen kişilerdir.
107

  

Bu saruca ve sekbanlar başta kaldıkları süre içerisinde ‘biz paşa 

sekbanıyız’ diyerek halktan vergi toplamaya devam etmekteydiler. Hatta daha da 

ileri giderek dağlara çıkıyorlar, gelip geçen kervanları soyuyorlar, halkın mal, ırz 

ve namusuna tecavüz ediyorlardı. Devlet saruca ve sekbanların kaldırılması ve 

hiçbir eşkıyanın kalmaması için 18. yüzyıl boyunca çeşitli tarihlerde fermanlar 

çıkarmıştır.
108

  

Eşkıyalık hareketleri sicillerde de geçtiği üzere ‘… mevsim bahar olmağla 

ağaçlar yapraklanup dağlarda eşkıyaya sığınacak zaman gelmekle…’ bahar ve yaz 

mevsimlerinde artmıştır. Özellikle bu mevsimlerde artış göstermesi eşkıyanın daha 

rahat hareket etmesi, saklanacak ve sığınacak yerlerin müsait olması, ticaret 

                                                 
106

 M. Çağatay ULUÇAY, 17. Asırda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul 

1944, s. 140. 
107

 M. Çağatay ULUÇAY, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk 

Hareketleri, s. 71-74; Mustafa ÖZTÜRK a.g.m., s. 968-969. 
108

 Yücel ÖZKAYA, “18.Yüzyılda Çıkarılan Adaletnamelere Göre Türkiye’nin İç 

Durumu”, Belleten, Ankara 1974, 445-491. 



34 

kervanlarının yoğun bir şekilde gelip geçmesi, yiyecek ve içecek temininin daha 

kolay olmasından kaynaklanmaktadır.  

Eşkıya levendlerin kendilerine has kıyafetleri vardı. Sırtlarında çuhadan 

yapılmış mintan, başlarında sivri külah üzerine siyah poşu ve kırmızı makrama 

sarıyorlardı. Bellerine levend kuşağı kuşanıyorlar, kuşağın arasına yatağan diye 

tabir edilen büyük bıçak sokuyorlar, omuzlarına da çifte tabancalı tüfek 

asıyorlardı.
109

 Halk yukarıda saydığımız özelliklerde kıyafet ile gezenleri hemen 

eşkıya geldi diye duyuruyor, saklanma yerleri arıyorlardı.  

Eşkıyalığa karşı alınan tedbirlerde, çıkarılan emir ve fermanlarda, devlet 

halkın levend kıyafetinde gezmemelerini, kılıç kuşanıp ata binmemelerini, aksi 

durumda yakalananların Rakka’ ya ve Kıbrıs’ a sürgün gönderileceğini açıkça 

beyan etmiştir.  

Ulema fukarasına ayrılan zaviye eşkıya taifesine geçmesi 

görülmektedir.
110

 

Rakka’ ya sürülen aşiretin geri dönmek istediğini görmekteyiz.
111

  

Aydın muhassılı ve Manisa kadısı Mustafa ve kız kardeşi Fatma Hatun 

arzı üzerine Manisa kazası Yakaköy adlı köy yakınlarında 1130 yılında nüzul 

sırasında öldürülmüş, yanındaki 1000 guruş gasp edilmiş, cinayeti işleyen kişi köy 

ahalisinden olup kaza voyvodası Yusuf Ağa’ya durumu anlattıklarında köyün 

kendi uhdesinde olduğu, vakıf köyü olduğu için de elinden bir şey gelmeyeceğini 

söyler. 
112

  

Aydın muhassılı Abdullah Paşa’ ya Saruhan sancağı kadıları Hüdaverdi 

Karesi sancağı, Ayanmend, Kırkağaç, Nevahiri, Bergama kadıları kethüda yerleri 

ve yeniçeri serdarları ve ayan-ı vilayet işerleri ifadesi geçmekte olup Saruhan 

sancağından da nice kılıçtan geçirilen eşkıyaları da (bakiyet’ üs suyuf) firar 

edenlerden Emir Ali ve yanındakilerin Sabuncu Bey bazı görevliler kâfi 

etmişlerdir. Köyler basmışlardır. Bu insanların cezalandırılması için ferman 
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buyrulmuştur. Sabuncu Bey önemli bir malı İzmir’ den dışarıya giden zahirenin 

muhafazası için Manisa’daki selatin köylerinden Yakaköy, Derbent köyü, yüz 

hane ama eşkıyalığı önleyemiyor. Uyarılıp nezre bağlanması gerekmektedir. İzmir 

çevresinde birbirine yarımşar ve çeyrek saat uzaklıkta 15- 20 adet mamur köyler 

bulunmaktadır. Ancak bunlar içlerine giren eşkıyayı dışarı çıkaramamaktadır.
113

  

Kızılcaköy Nif kazasına tabi 150- 200 tüfek, Endazköy sabık Anadolu 

valisi Ali Paşa Saruhan sancağında eşkıya kovuşturmuş. Kazdağlarında ortaya 

çıkan Sarıca adlı eşkıyadan başka Kemer, Tuzla taraflarında birkaç şaki 

bulunmaktadır.
114

 

Kızılca voyvodası ve kethüdası Parsa köyünden Ahmet Çelebi’ yi katleden 

şakilerin Emir Ali ve yanındakileri cezalandırması, yaşanılan bu olayın Saruhan 

kadıları ve Saruhan mütesellimine emir verilmiş olup araştırılması 

istenmektedir.
115

 

Aydın muhassılı Abdullah Paşa, Cin Halil ve Bayraktaroğlu denilen 

şakilerin Manisa ayanından koruyucuları olmakla bu kişilerin soruşturulması 

istenmektedir.
116

 

Cin Halil ve Bayraktaroğlu adlı eşkıyayı himaye edenler olduğu 

belirtilmektedir.
117

 

Cin Halil,  Bayraktaroğlu ve Emir Ali adlı eşkıyadan sekiz ay boyunca 

haber alınamamış, daha sonra ortaya çıkmışlar, eşkıyalık yaparken mütesellim ve 

yeniçerilerden pek çoğunu darp edip firar ettikleri,  Cin halil’ in Manisa’daki evine 

gizlice gece geldiği, bunun üzerine görevliler tarafından evin sarıldığı, kaçmaya 

çalışırken evin çatısına çıktığı bu çatışmada dört kişinin öldüğü, Cin Halil’ in 

kaçtığı nezre bağlanan yerlerin ahalisinin affedilmesi istenmektedir. Daha sonra bu 

isteğin kabul edildiğini görmekteyiz.
118
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İzmir kadısı katilleri olan Cinli Halil ve Bayraktaroğlu adlı eşkıyanın 

casuslarına yönelik soruşturma isteği vardır. Bu soruşturmanın Saruhan 

mütesellimi, Manisa kadısı, yeniçeri serdarı, yeniçeri ağaları ve ayan-ı vilayet 

tarafından gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
119

 

Eşkıya Emir Ali adına gelen bir kişinin yiyecek talebi üzerine gelen aracı 

adam öldürülmüş, nasıl ve kim tarafından öldürüldüğü bilinmediği için, 

araştırılması talep edilmektedir.
120

  

Eşkıya Cinli Halil’ in yataklarından olduğu iddia edilen Tuzcuoğlu 

yakalanmış, onun da eşkıya olmadığı anlaşılmıştır.
121

 

Şehit edilen kadının katilleri Cin Ali ve yandaşlarının Manisa kadısında 

kaçtıkları haber alındıysa da Manisa vilayet serdarı İlyas Ağazade hala o havalide 

olduklarını bildirmiş, yakınlarına emir göndermiş, teslim edilmesi istenmiştir.
122

 

İzmir kadısı katillerinden Bayraktaroğlu’ nun cezası infaz edilmiş, diğer 

katilleri Cin Halil, Günoğlu, Parsıcıoğlu yakalanmaya çalışılmaktadır. Cin Halil ve 

Bayrakatroğlu’ nun Rodos’ taki ev ve eşyalarına el konulması için emir 

verilmiştir. Cin Halil, Saruhan müteselliminin çukadarını öldürüp, üzerindeki 

mücevherleri gasp ederek zevcesi Meryem Naman adlı hatuna vermiştir. Bunun 

geri alınması istenmektedir.
123

 

Kazıklı, Altıkulaç, Pehlivan ve Devecisi Arap Ali adlı eşkıyaların 

yakalanması istenmektedir. Eşkıya faaliyetleri yüzünden köylerini terk edip 

Manisa’ya yerleşen reayaların tekrar köylerine yollanmalarına yönelik bir emir 

gelmiştir.
124

 

Cin Halil’in annesi ve zevcesinin eski yerleri olan Manisa’ya gönderilmesi 

istenmektedir.
125
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Sicilimizde eşkıyalık olayları bu şekilde geçmiş, bazen suçlular 

yakalanamamış, bazen yakalanmış, bazılarına devlet gereken cezaları vermiş, 

bazıları da cezasız kalmıştır. 

Eşkıyalık hareketi sadece ekonomik ve sosyal düzensizlikten dolayı ortaya 

çıkmış bir hareket değildir. Aynı zamanda bir ahlaki çöküntünün toplumda 

yayılması ve otorite boşluğunun oluşması, bu hareketlerin zuhur etmesini 

kolaylaştırmıştır. Dönemin şartlarının neticesi olarak gerek Anadolu’ da gerekse 

Rumeli’ de bu tür olaylar kolaylıkla hareket imkânı bulmuştur. Devlet elinden 

geleni yapmaya çalışsa da pek başarılı olamamıştır.  
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4. MANİSA’DA PARA VE FİYAT HAREKETLERİ 

4.1. Para Durumu  

18. yüzyıl şer’iyye sicillerini incelediğimizde Osmanlı Devletinde “ akçe, 

para, guruş ve zolota” adlı gümüş sikkelerin “tuğralı”, “zincirli” ve cedid İstanbul” 

isimli altınların tedavülde olduğunu görmekteyiz. Ayrıca yabancı menşeli 

sikkelerden Venedik ve Macar altınlarının, Sevilla(İspanyol), karaguruş(Alman), 

poyla, dukat guruşu, lipur- ı kebir, lipur-ı sagir gibidiğer gümüş sikkelerinin de 

tedavülde bulundukları ve Osmanlı Devletinin bunların rayiç bedellerini tespit 

ettiğini müşahede etmekteyiz.
126

  

Osmanlı mali sisteminin temelini gümüşten yapılan akçe teşkil etmektedir. 

Akçe Türkçe bir kelime olup “beyaz sikke” anlamında ve saf gümüşten darb 

edilen sikkedir.
127

 İlk akçeler Orhan Gazi zamanında kesilmiş olup, eski Selçuklu 

dönemine dayanan sikkeler olmuştur. Yaklaşık olarak 0.37 dirhem (1.36 gram 

ağırlığında) kesilmiştir. Orhan Gazi zamanında100 dirhem gümüşten 269 akçe 

kesilirken, 1566 tarihinde 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmeye başlanmış ve 

gerek iç gerekse dış piyasadaki para darlığında olsa gerektir; 1585’ te 100 dirhem 

gümüşten 800 akçe kesilmesine karar verilmiştir. Zaman içerisinde akçenin 

vezninde büyük oranlarda düşüş görülmüş, 1585’ te akçenin vezni 0.384 gr iken, 

1600 lerde bu oran 0.323 grama düşmüştür. Daha sonraki yıllarda yapılan sikke 

ayarlamalarında bir istikrar sağlanamamış, 18. yüzyılın ilk yarılarında akçenin 

ağırlığı 0.169 grama kadar düşmüştür.
128

 

Akçenin sürekli olarak değer kaybetmesinin sonucunda ilk olarak 1688 

tarihinde basılan guruş, 18. yüzyıl Osmanlı para sistemi içerisinde akçenin yerini 

almaya başlamıştır. Devletin kuruluş dönemlerinde kullanıldığı bilinen guruşlar, 

Avrupa guruşlarıydı. Bunlar çoğunlukla Alman Thalerleri olup, 9 dirhem (27.648 

gram) ağırlığındaydı. Akçenin gittikçe küçülmesi, incelmesi ve iktisadi bir değer 

ifade edemez hale gelmesi, hatta kullanılmayacak bir duruma gelmesi üzerine 
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memlekette yabancı paralar dolaşmaya başlamıştı. İkinci Süleyman zamanında 

para rejiminde bazı değişiklikler yapılmasına yol açmıştır. Gümüş para birimi 

guruş, zolota ve küsuratları olan paraya kaydırılmış, zamanla aslında bir Mısır 

Memlük sikkesiolan paranın küsuratı haline gelmiştir.
129

 Bu dönemde, vezinleri 

bazen 6 dirhem(18.432 gram) bazen de 6 dirhem 6 kırat ( 19.248 gram) ağırlığında 

ilk Osmanlı guruşları bastırılmıştı. Devletin resmi dolaşır sikkesi olarak guruş 

akçenin yerini almıştır. Akçe ise sadece muhasebe akçesi gerçekte bulunmayan 

ama hesapları düzenlemede değer ve ayar birimi olarak kullanılan bir sikke haline 

gelmiştir.
130

 

Bir Osmanlı guruşunun değeri 40 paraya, akçe olarak da 120 akçeye denk 

tutulmuştur.
131

 Bunun yanı sıra yine bu dönemde yerli ve yabancı menşeli yerli ve 

yabancı paraların tedavülde olduğunu belirtmek gerekir. 14 Aralık 1734 tarihinde 

çıkarılan bir sikke fermanına göre Osmanlı Devleti toprakları dahilinde tedavülde 

bulunan altın ve gümüş sikkelerin rayiç bedelleri şu şekilde belirtilmiştir:  

Akçe: 

Zencirekli Mısır Altını       330 

Zencirekli Cedid Müdevver İstanbul Altını    400 

Tuğralı İstanbul Altını       360 

Zinciri-i Küsür Mısır Tuğralı Altını     315 

Zolata-i Cedid        90 

Cedid Guruş        120 

Sülüs         45 

Rubu         30 

Yaldız Altını        370 
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18. yüzyılın ilk yarısında altın ve gümüş sikkelerin rayiçlerinin -küçük 

değişiklikler hariç- pek değişmediği görülmektedir. Yüzyılın yarısından sonra altın 

fiyatlarında gümüşe göre bir yükselme görülmüş, halkın elinde bulunan altınların 

piyasaya çıkarılması için altın fiyatlarına zam yapılmıştır. 110 para değerinde olan 

zer-i mahbub
132

 120 paraya 155 para değerinde olan fındık altını
133

 165 paraya 

çıkarılmıştır. Guruş, para ve akçe gümüş türünden olan paralardır. Para ve akçe 

guruşun türevleri olup, alışverişte kolaylığı sağlayan paralar olmuştur. Altın 

paralar ise daha büyük işlemlerde kullanılmıştır.
134

  

Sicilimizde 2731 hane 1.5 rub, 1 sülüs, 60683 akçe avarız bedeli 

istenmektedir. Her bir haneden 500 akçe avarız, 50 akçe mübaşiriye istenmektedir. 

Bir esedi gurui 110 akçe olarak belirtilmektedir. Yıl 1136 yı göstermektedir. 

2732.5 1rub nuzulhanesi, her bir haneden 600 nuzul akçesi, 30 akçe de mübaşir 

akçesi istenmektedir.
135

  

Muhassıl Abdullah Paşa’ ya Aydın Saruhan ve Muğla’ da zayıf eksik 

kırpık paraların kullanımının engellenmesi toplanıp yarı para verilmesi için 

önceden emir gönderilmesi, her bir dirhem guruştan 13 sağ akçe, her 100 dirhem 

guruştan 1300 akçe hesabı ile eski paraların toplanıp yeni paraların dağıtımı 

istenmektedir.
136

 

Zayıf eksik kırpık akçelerin toplanması, yeni paraların dağıtılması için 

kadılara emir gönderilmiştir.
137

  

Saruhan mütesellimine eski akçe yerine yeni akçe dağıtılması yönünde bir 

emir gönderilmiştir.
138

 

Nif, Akhisar, Turgutlu, Gördes, Ula, Menemen kadılarına akçelerle ilgili 

emir gönderilmiştir.
139
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Aydın muhassılı Abdullah Paşa’ ya ve Manisa kadısına zayıf ve eksik para 

kullananlardan hesap sorulması ve şiddetle cezalandırılması istenmektedir.
140

 

Sicilimizde konumuz gereği, incelediğimiz dönemle ilgili paralarla ilgili 

bilgi vermeye çalıştık. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren ekonomik şartlar 

içerisinde pek çok kereler sikke, tecdit ve tashihlerinde bulunmuş, hatta yeni para 

birimlerini tedavüle sokmuştur. Hem yerli hem de yabancı para birimleri, her türlü 

alım- satım, maaş, vergi vb… durumlarda kullanılmıştır.
141

Yanlışlıkla bir 

adaletsizliğe sebep olmamak için şer’iyye sicillerine kaydedilmiştir.  

4.2. Ekonomik ve Sosyal Hayat 

4.2.1. Ticari Faaliyetler  

Manisa eski dönemlerden itibaren önemli ticaret yolları üzerinde 

bulunması sebebiyle siyasi iktisadi bakımdan devamlı önemli bir konuma sahip 

olmuştur. Bu vasfı ile Osmanlı döneminde ön plana çıkmıştır. Teke, Hamit, 

Menteşe ve Aydın sancaklarından gelip, İstanbul’ a ve Gelibolu iskelesi yoluyla 

Rumeli’ ye uzanan yolların kavşak noktası Manisa Şehriydi. Yol Manisa hattından 

itibaren Balıkesir’e uzanmakta, oradan Gelibolu’ ya ve Bursa, Mudanya üzerinden 

deniz yoluyla İstanbul’ a ulaşıyordu. Özellikle 16. asır ve sonları ve 17. asır 

başlarından itibaren İzmir’in ticari bir merkez olarak ortaya çıkmasıyla büyük 

önem kazanacak olan bir diğer yol, iç Anadolu’yu Ege sahillerine bağlayan 

Turgutlu-Manisa-İzmir hattı idi.
142

        

Sicilimizde pazar yolunda tütün satan tüccar gümrük resmini ödememiş, 

gümrük rüsum tarifesi ala duhan okkası yarım guruş, evsat duhan okkası 40 akçe, 

edna duhan okkası 20 şer akçe olarak geçmektedir. 

Ticaret yollarının Manisa’yı adeta bir ağ gibi sarması ve bu yolların 

ucundaki İzmir, Foçalar, Urla, Sivrihisar ve Çeşme iskeleleri ile dışa açılması, 

şehrin kapalı bir ticari ekonomiye değil, nispeten açık bir ekonomiye sahip 

olduğunu düşündürmektedir.
143
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 İzmir tüccarları Menemen, Manisa, Güzelhisar yıldız altın 410 akçe, 360 

a alınıp Anamur Mısır zincirlisi 340-350 akçeye satılmaktadır. İzmir, Menemen, 

Manisa, Güzelhisar, Anamur havalisindeki Pazar şehrinde yıldız altın 375 e, mısır 

zincirlisi 330, zolata 90 akçe, Macar altın 360 akçe, atik esedi 140 akçe, zolata-i 

atik 88 akçe olmakla beraber bu rakamlar resmi rayiçlerdir. Rayiçten fazla bir 

durumun yasaklanması istenmektedir.  

4.2.2. Tarım ile İlgili Kayıtlar 

Manisa taraflarında bulunan bağ ve bahçelerde Deveci taraflarında bazıları 

deve, koyun ve sığırlarını gezdirip, arazinin mahsullerini yedirip, halka, zarar 

vermektedirler. Ayrıca sürü hayvanların yerleşik düzene verilen zararlarının 

önlenmesi istenmektedir.
144

 

 Üzüm ziraat ile ilgili bir belge yer almaktadır.
145

 

4.2.3. Vergiler ile İlgili Kayıtlar  

Yörügin ( yörükanin) taifesine 100 koyun 5 guruş, 1 deveye 1.5 guruş, 

ulularından 4 guruş, mücerredlerden birer sülüs vergi talebi olmuştur. 

Van, Tiflis, taraflarına nakil olacak zahire için istenen deve miktarı :
146

 

Çizelge 4.1. Van, Tiflis, taraflarına nakil olacak zahire için istenen deve miktarı 

YER MİKTAR YER MİKTAR 

Manisa  32 Marmara  2 

Akhisar  12 Kayacık  2 

Menemen  10 Gördük  5 

Güzel hisar  4 Gördes  8 

Nif  5 Foça  1 

Ilıca  5 Dikili  13 

Mendehorya  1   
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 181/MŞS 018/1. 
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 181/MŞS 058/1. 
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Çizelge 4.2. Yund Dağı kazası köyleri 

KARYE HANE KARYE HANE 

Yörükhan şimari  2.5  

1 rub 1 

Süleyman çiftliği 0.5 

Rub 1 

Çiftlik-i bala 1.5 

0.5 rub 1.1 

Davul  - 

Çiftlik-i Haci 1.5 

0.5 rub 1.1 

Sarı kaya 3.5  

Rub 1 0.5 

4.2.4. Vakıflar ile İlgili Kayıtlar 

Sultan Murat Han ve Valide Sultan evkafının mütevellisi El Osman’ ın 

yaptığı hukuksuzluklar vakfa ait hayvan, hububat ve eşyaları kendi zimmetinde 

geçirmiş, yakalanıp hapsedilmesi emri Mevlana kadısına gönderilmiştir.
147

 

Hacı Üvez Paşa Camii Şerif evkafından Karagöz taraflarında tek olan 

hamam bir yıllığına Cambazzade Es-Seyyid Mehmed Efendi’ ye 260 guruşa 

kiralanmıştır. Saruhan sancağı duhan gümrüğünün Manisa ve Menemen kazalarına 

ait vergileri Mustafa Çelebi’ ye 60 guruşa iltizam olmuştur.
148

  

Manisa’da Alibey vakfına ait gelirler mütevelli vekili tarafından zarara 

uğratılmıştır.
149

 

Nefs-i Manisa’dakiTimurtaş Beyoğlu Ali medfunun vakıf mütevellisi 

olduğu belirtilmiştir.
150

 

4.2.5. Cinayetler ile İlgili Kayıtlar 

Kütahya’ ya yakın bir yerde bir ceset bulunmuştur.
151

 

Aydın, Menteşe ve Saruhan’ da varisi olmadan ölen acem taifesinin 

mallarının miriye dahil ettirmek için emir gönderilmiştir.
152
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Abdullah Efendi el kâtip hakkında cinayet soruşturması yapılması 

istenmektedir.
153

 

4.2.6. Satış ve Kiralama ile İlgili Kayıtlar 

Manisa’da Hüsrev Ağa evkafından hamam bir yıllığına Ali Bey’ e 105 

guruşa kiralanmıştır.
154

 

Manisa Bektaş Sagir mahallesinde bir ev altmış guruşa satılmıştır.
155

 

Medine- i Manisa’da Çaprasları Cebir mahallesinde bir yaphane 250 

guruşa satılmıştır.
156

 

3 oda 1 dam 1 avlu 1120 guruşa satılmıştır.
157
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

İncelemeye tabi tuttuğumuz 181 numaralı Manisa şer’iyye sicilleri Manisa 

ile ilgili muhtelif pek çok belgeleri ve hükümleri ihtiva etmektedir. Bu nedenle 

Manisa şehrinin iktisadi ve içtimai hayatının, idari ve mülki ve kültürel yapısının, 

dolayısıyla dönemin tarihini aydınlatması bakımından birinci derecede önemli 

birer kaynaktırlar. Bu çalışmada sicil kayıtları elden geldiğince tetkik edilerek 

döneme ait bilgi ve kayıtlar ışığında, şehrin durumu bir bütünlük içerisinde takdir 

edilmeye çalışılmıştır.  

181 nolu şer’iyye sicili farklı tarihleri ihtiva etmektedir. Bu defter Lale 

Devrinde sosyal ve ekonomik hayat anlatılmaktadır. 

18. yüzyılın buhranlı devirlerinde, tüm ülke genelinde meydana gelen 

konargöçer hareketleri ve bunlara bağlı eşkıyalık olaylarının, sürgünlerin vuku 

bulduğunu müşahede ediyoruz. Devlet bu gibi olayların azaltılmasında bir takım 

tedbirler alma yoluna gitmiş ve halkın bundan zarar görmemesi için de pek çok 

kez emir ve fermanlar yayınlamıştır. Ancak tam manasıyla bu hareketlerin önüne 

geçilememiştir.  

Osmanlı Devletinin hem batıda hem doğuda uğraşmak zorunda kaldığı 

askeri seferler Manisa’yı da derinden etkilemiştir. Savaş masraflarının hazinece 

karşılanamamasından, sık sık imdad- ı seferiyye, sürsad, beldar, arpa baha vergisi 

gibi vergiler mahsup edilmiş ve halkın bunları ödemekte zorlandığı görülmüştür. 

Cizye, haraç gibi vergileri tahsil ederken devletin gayr-i Müslim tebaya adaletle 

muamele ettiği, herkesten gücü nispetinde talepte bulunduğu cizyedarlardan ve 

yöneticilerden reayaya zulm ve teaddi edenlerin şer’i mahkemelerce 

cezalandırıldıkları anlaşılmaktadır. Savaşlar devam ederken seferlerde kullanılmak 

üzere gerek ayni gerekse nakdi olarak at, katır, deve gibi hayvanlar talep edilmiş, 

bunlar mümkün olduğu ölçüde adalet gözetilerek yerleşim yerlerine taksim 

edilmiştir.  

Nihai olarak yaptığımız bu çalışma 18. asrın ilk yarısının bir kesitinde 

Manisa’da olan siyasi, sosyal, içtimai ve iktisadi meseleler, idari taksimat, teşkilat 

yapısı ve devlet yapısı içerisinde Manisa’nın oynadığı rolü birçok açıdan 

görmekteyiz. 
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EKLER 

manisa_1461_001 

Ş.S.D 

İLİ-MANİSA  

NO-181 

POZ NO-98 VARAK 

 

manisa_1461_002/1 

vefât iden  

eşkıyâ ve fermân götürdür ve ağası ile mütesellim Ağâ'nın yüz kırk guruş  ahz ve 

Fazlullâh umûrun karz- ı şer´den  

Şuhûdu'l-hâl  

Müftî Efendi  

Şeyh Efendi  

Nakıb Efendi  

Eşkıyâ teftişine fermân giden kadr-i adâda Süleymân Ağâ için mütesellim ağadan 

karz-ı şer´den yüz kırk guruş alınmıştır  

Şuhûdu'l-hâl  

Müftî Efendi  

Şeyh Efendi  

Nakıb Efendi  

Bey zâde Efendi  

Devlet-i aliyyeden bâ fermân- âlîşân eşkıya teftîşiyçun boz oğlu Mustafâ Paşâ 

zâde Süleymân Bey içun cümle ma´rifetle mütesellim ağadan alınan karz-ı şer´den 

yüz kırk guruş alınmışdır fî 9 Şa´bân minhu  

Kadirli? Cedîd pare  

Manisa cedîd pare kise 3 

Akhisâr cedîd pare 1 
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Kasaba-i Neb? cedîd pare 1 

Kasaba-i Torbatmorlu? Cedîd pare kisenin 3 

Kazâ-i Gördüs cedîd pare kiselik 1 

Kazâ-i Atala cedîd pare kiselik 1 

Kazâ-i zemîn cedîd pare kiselik 1 

Muhassıl-ı emlâk (..) buyuruldi (..) 

Bin yüz otuz altı senesine Magnisa kazâsından tahsîl esnâsında nasb  olan  

Kâbil zâde Mehmed Efendi Tûri ? dağı nâhiyesinde  cedîd hânesinden gayri   

Şehir ve merâhiden ? olan bekâyâsı  altı yüz otuz sekiz guruş Paşâ  

Hazretleri taraflarından ta´yîn olunan selâm Ağâsı Yûsûf Ağâ' ya verilmek üzre  

Saçbağı ? zâde İbrâhîm  Ağâ ta´ahhüd ve iltizâm eyledi ki meclis-i şer´de  

Defteri işbu mahalle kayd olundı fî 4 cemâziye'l- ulâ sene 1113 

Şuhûdu'l-hâl  

Selîm Efendi  

Hüseyin Efendi  

Mürtezâ  zâde Efendi  

Seyyid zâde Efendi  

Şehir Kethüdâsı  

Hâne-i cedîd avârizinden on birer guruş on beş paredur fî 5 c. Sene 113 

Hânedan ihtiyâr kimesneni emir da´vâsiyçun 3 güne kefili alınmıştır  

Derkenâr:  

Kasaba ahâlîsiyçun iki yüz guruş verilmek üzre voyvoda Ağâ ile makâmı deruhde 

bu mahalle kayd olundı fî 29 min rebi´u'l- evvel sene 1137 

Hızır Efendi Mustafâ Efendi  

Meblağ-ı mezkûr bir deftere idhâl olumak üzredur  
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nisa_1461_002/2 

fî yed-i şehir kethüdâsı Hasan Ağâ  

mütesellim sâkin Mustafâ Ağâ' da bâkî  

guruş 

40.5 

 mu´tâd  

hâlâ mütesellim Ağâ' ya verilen zahîre bahâsı  

guruş  

7.5  

113.5  

Mütesellim (silik)  

Guruş  

8.5 

Meblağ-ı mezkûr  

Avâriz defterine idhâl olunmuşdur  

Oldur ki devletlu Kütahya vâlîsi Ali Paşâ Hazretleri'nin tarafından gelen imdâd-i 

seferiye içun gelen diyu Murâd Ağâ'ya  

Verilen zahîre beyânındadır fî cemâziye'l- ahir 

Pare  

32 nân-i azîz  

94 lahm 14 kıyye  

42 pirinç 14 kıyye  

54 revgan-i sâde 3 kıyye  

33 asel 2 kıyye  

243 

380 arpa 43 kıyye  

000 def´a Paşâ-yi mûmâ ileyh tarafından gelen terekât içun Halîl Ağâ' ya verilen  
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005 inek  

017 lahm 6.5 

008 bedil kiyye 22 

009 revgan-i sâde kıyye 2  

067 samân yük  

643 arpa aded 1  

080 Menzilci Hüseyin ittükleri (silik) bârgîr  

120 def´a barkir 2  

400 Çâvûşlar ketühadsi (silik) içun  

300 Yurt dağı  nâhiye sakininden kabzından ücret  

300 şehir Kethüdâsına verilen  

120  ramazân-i şerîfe tuz içun  

1963  

Hurrire fî muharrem sene 1135 (silik)  

Sâir diyân başı takrîr-i kelâm idüği devâ mübâşiri Abdullâh Ağâ yedinden 

kazâlardan on sekiz deve alınmışdır  

1. Hâlâ sa´âdetlu mütesellim Ağâ istikrâz ve izzetlu Abdullâh Emîn  Paşâ 

Hazretleri noksân  (silik) ve zabt   

2. Ol oldukda Osmân Paşâ Hazretleri cem´an hâsıl ve sâbit urûse cümle eimme ve 

hisâr vesâir (…) ma´rifetleriyle  

3. Alınub harç olunmuşdi sâbıkanalub defteri verilmidir tahsîl olundukça muam 

ileyh mütesellim Ağâya virile  

4. Fî yevm fî cemâziye'l- ulâ sene 135 

Ağalık nâhiyesinde Vefazli ve Fazlı karye-i Teslik? Karyesinde furr u nihâde  olan 

guruş 340 

Mütevellî Ağâ içun tevcil (silik)  verilmek üzredir amada ferr u nihâde  

olunmuşdur  
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1. Fazlı Ağâ' nın Halîl Ağâ meclis-i şer´e takrîr-i kelâm ider ki bu sene-i 

mübarekede  

2. Yurt dağı nahiyesine tahsîl olunan seksen sekiz hânenin tenzîl  

3. İçun gelen fermân ve sûret-i defter-i hâkânîyi bana verdüği nâhiye-i mezbûrun  

4. Ahâlîlerine kırât itturdeyim ve eğer fermân ve defter bir tarîk ile üsret çekilurse  

5. Ben zâmenim ve benden alun didiği kayd şod 

 

Şuhûdu'l-hâl  

Şeyh Efendi  

Hüseyin Efendi  

Hatîb zâde Efendi  

Serda Ali Ağâ  

Şehr Kethüdâsı  

Hâcî Ömer zâde İbrâhîm Ağâ  

Memiş Ağâ  

 

manisa_1461_003/1 

mahallu’t-tehezzet  li enne yektesib fihâ el-vesâyık ve'd-defâtır ve'l- evâmir 

fî zaman-i ilmu’l- ulemâi’l-a´zâm efdali’l-fudalâil-fihâm Hazreti 

es-Seyyid Ali Efendi el-kadi-i medine-i Magnisa 

ve fî nevbet-i neyâbet el-fakîr mehamîdil’l-hamidun ileyh medine-i (…) 

fî gurre-i ramaza sene erba ‘ ve selase ve mieteyn 

ve elf 

1 

Derkenâr:  Tıbk-ı aslıyu’l-hatîr ve'l- fakîrun ileyh izzi şâne Mustafâ el-Kâdî 

medine-i Kostantiniye ufire leh  
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1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ a‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l- 

2. Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd  inâyeti'l- melikü’l- mu‘în  

sâbıkan Kayseriye Kâdîıs Mevlânâ Seyyid Ali  

3. Zidet fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki sen efazil-i 

ilm ve  münşeri‘ ve  dindâr 

4. Ve hem rütbe (…)  ikdâm olub  mahal ve  müstehak olduğun ecilden hakkıyla 

mezîd  inâyet-i aliyye-i şâhâne  

5. Ve mezîd râfet-i seniyye-i Pâdişâhanemi zuhûre  getirilub işbu bin yüz otuz dört  

6. Senesi şehr-i ramazanının gurresinden zabt itmek üzre müftî kazâsı sana tevcîh 

ve inayet  

7. İdub i´lâmiyçun ta´yîn olunmuşdur buyurdum ki sâdır olan fermân-i celîli’l- 

kadrum  

8. Mûcebince kazâ-i mezbûre mâh-i merkûm gurresinden  sen mutasarrıf  olub 

ahâlîsi beyninde icrâ-yi ahkâm-i  

9. şer´îye-i nebevi ive infâz-i evâmir-i aliyye-i Mustafâ salla’llâhu Te´âlâ a´lâ 

müşarin  bedl mukadder  

10. Ve  merkûm eyleyesin şöyle alâmet-i şerîf i´tâ kılasın tahrîren fî evâhir-i şehr-i 

Receb li sene erba‘  

11. Ve selase ve selase ve miete ve elf  

Makâm-i Kostantiniyeti’l-Mahrûse  

2 

1. İzzetlü fazîletlu Efendi hazetleri abâdî-i fezâli  

2. Fazîlleri savb-i izzet-i âvniye mertebe-i a‘râr ve'l- kelâm birle derdâr-i aliyye-i 

lâyika ve garur-i âşina-i fâyika 

3. İlhâk ve ihdasına müte‘akîb nümûde muhallis oldur ki taraf-i devlet-i aliyyeden 

cenâblarına ihsân olunan  

4. Manisa kazâsının umûr-i kısmet-i askeriyesi işbu sene-i erba‘ ve sâisve mieteyn 

ve elf şehr-i ramazânu’l- mübâreki  
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5. Gurresinden taraflarına tefyîz ve sipâriş olunmuşdur  mukârren-i  merkûmeden 

kazâ-i mezbûrede vâkı´ olan mevtâ-yi askeriye  

6. Muhallefâtı tarir ve terkîm ve beyne'y-verese ale'l- vukû´a tevzî´ ve taksîm 

buyuruldi bâ kabuldur  

El-muhtas Fazlullâh el-Kâdî  ser asre-i Anadolu  

Mutâbıku’l-asli’l-mahdûm nemîka el-fakirun ileyh izze şâne İbrâhîm el-müvella-i 

hilâfe mahkeme-i  gufire leh  
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1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülatul muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn râfi 

‘-i i´lâmi’ş-şerîfe ve'd- dîn vâris-i  

2. Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas mezîd inâyeti'l- melikü'l- mu‘în  

Mevlânâ Magnisa kâdîsı zidet fezâile  

3. Ve kıdvetu'l- emâcid ve'l- akrân Saruhan sancağı mütesellimi (boş) ve Mavelsa? 

Kal´ası dizdarlarından  

4. Kadrihümâ tevkî´-i refi´-i hümâyûnun vâsıl olacak mâ´lûm olaki sen ki 

mütesellim-i mûmâ ileyhsin südde-i sa´âdete 

5. Kendi gönderub Magnisa a´yânından Şerîf zâde ve Sâdık zâde ve Ali Efendi 

zâde ve Benli zâde  

6. Ve Abdurrahman zâde nâm kimesneler bilâ mûceb ihtilâle bâ´is ve hareketden 

hâlî olmadıklarına binâen Firet  

7. Cezîresinde (…) kal´asında kal´a bedleriyçun  sâdır olan emr-i şerifime binâen 

mahalle-i mezkûre irsâl olunduktan  

8. Sonra Magnisa sâkin kendü hallerinde olan ülemâ ve sülehâ ve meşâyih ve ehl-i 

a‘yârları sen ki mütesellim-i  

9. Merkûmsun tarafına varub merkûmler ba´de'l- yevm  kendü hâllerunden olub ve 

kendülerinin bir umûr olmadukça  

10. Mahkemeye varmayub umûr-i muhimme olmadukça bilâ mûceb alâka ve 

medhalleri olmaduğı ve ehl-i müsâlaha karışmamak  
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11. Üzre her biri tekfil itmeleriyle cürümleri avf ve itlâk olunmaları bâbında 

hükm-i hümâyûnum verilmek ricasına 

12. Vâkı´-i hâli sen ki mûmâ ileyhsin dustûr-i mükerrem müşîr-i müfehham 

nizâmu’l- âlem sâbıkan Anadolu Alisi vezirim  

13. Ali Paşâ edemâ'llâhu  Te´âlâ iclâlehu ile iftihâru'l- emâcid ve'l- ekârim 

mukaddemâ hâssâ-i silahdâr olan  

14. El-Hâcc Yûsûf dâme mecdühû dahi kendüleri i´lâm eyledikleri ecildeh vech-i 

meşrûh üzre mezbûrler itlâk  

15. Olunub kemâ fî'l-evvel vilâyetleri beynlerinde menzillerinden ikâmet itmelerin 

emrum olmuşdur buyurdum ki vâsıl  

16. Bulundukda ub bâbda sâdır olan emrim üzre âmel dahi sen ki serdâr-i 

merkumsun mezbûrlerin cürümleri af  

17. İtmelerine kimesneyi mümâna´at ittirmeyub tevhimden emr-i şerifimle âmel 

olasın şöyle bilesin alametm-i şerîf i´timâd kılasın 

18. Tahrîren fî  evâil-i Receb sene erba´a ve selase ve mieteyn ve elf  

Makâm-i Kostantiniye  el-Mahrûse 

2 

1. Medine-i Magnisa vâkı´ Hamza Efendi binâ eylediği câmi´-i şerîf evkafına 

evladiyet ve meşrutiyet üzre yemi beş akçe vazîfe  

2. Mütevellî olub tevliyet-i mezkûreyi yigirmi beş sene mikdârı zabt ve tasarruf 

eyleyen  Tesmihân? Hâtûn müteveffiye  

3. Olub tevliyet-i mezbûr mahlûl olmağla evlâdından olmak üzre Abdullâh nâm 

kimesneye tevcîh olundukda müteveffiye-i  

4. Mezbûrenin sadriye kebîre veresesinden kızı işbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân-i 

hâkânî Ayişe Hâtûn tevliyet-i  

5. Mezbûreyi ber mûceb-i şart-ı vâkıf müstehak olmağla mezbûr Abdullâh' ı refî´ 

ve yerine mütevelliye olub umûr-i vakfı görmede  

6. Mecd-i sây‘i ve câmi´-i mezbûri ta´mîr ve termim idub bir vecihle azl-i icâb 

ider hâlâ yoğiken  
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7. Mezbûr Abdullâh bir tarîk ile mezbûreyi refî´ ve yine mütevellî olduktan iki 

seneden beri vakf-i mezbûrun zer´iye iden  

8. Müte´allikaya iltizâm ile virub zâriyim olan re´âyâya ayrileri zülm itmekle 

arâzî-i vakf ol vecihle hâlî  

9. Ve mu‘attal ve îrâd-i vakf-i mezbûre noksân tertîb ittüğinden mâ´adâ gayr-i 

tarafa ve evlâd-i vakfa şart-ı vâkıf üzre ta´mîr olunan  

10. Ve ta´mîri dahi karyemizden ta‘allıl  ve câmi´-i mezbûrun harâb olan 

mahallerini ta´mîr itmede musâlaha ve tekâsül idub  

11. Bundan sonra vakf-ı mezbûrun tevliyeti  mezbûr Abdullâh' ın  üzerinde  

kalursa câmi´-i mezbûr bi'l- külliye harâb olması mukarrer   

12. Dur diyü ehl-i mürtefika sâir ahâlî medine-i merkûmeden cem´-i gafir ve 

cem´-i kesîr meclis-i şer´le haber virmeleriyle  merkûm Abdullâh ref olunub  

13. Tevliyet-i mezbûre şart-ı vâkıf üzre  vakfından mezbûre Ayişe Hâtûn' aded 1 

tevcîh olunub berât-i şerifim verilmek recâsına 

14. Akzâ kuzâti'l- müslimîn Magnisa Kâdîsı Mevlânâ Mehmed Seyyid Emîn zidet 

mukâbele arz itmekle tevliyet-i mezbûr yevmî beş akçe  

15. Vazîfe ile Anadolu muhâsebesinde Abdullâh’a refî´inden  Teslimân Hâtûn 

binti an evlâd-ı vâkıfın   üzerinde iken  

 

manisa_1461_004/1 

 

16. Müteveffâdan yine evlâd-ı vâkıfdan Ayişe Hâtûn' aded 1 tevcîh olunub 

üzerinde iken evlâd-i vâkıfın  

17. Abdullâh talebiyle bâ ru’ûs-i  hümâyûn-i Anadolu muhâsebesinde Ayişe 

Hâtûn' un tevliyet kaydı  

18. Refî´ ve tenzîl olunduğı mükayyed olub küçük evkâf muhâsebesinde tevliyet-i 

mezbûre yevm-i beş akçe  

19. Vazîfe ile Ayişe binti Süleymân refî´nden evlâd-i vâkıfdan ber vech-i meşrût 

Abdullâh' a tevcîh olunub  
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20. Hâlâ üzerinde olduğı Derkenâr: olunmağın mûcebince refî´nden tevcîh 

olunmak bâbında fermân-i âlîşânım 

21. Sâdır olmağın zimmetinde mezîd inayet-i Pâdişâhahem zuhure götürüb 

Mevlânâ-yi mûmâ ileyhin arz  

22. Ve bin yüz otuz dört senesi cemâziye'l- ahirinin yigrimi birinci güni târîhiyle 

mürevrrah verilen ru'ûs-i  

23. Hümâyûnum mûcebince tevcîh idup bu berât-i hümâyûn-i sa´âdet—i makrûni 

virdum ve buyurdum ki mezbûr Ayişe  

24. Hâtûn varub evkâf-i mezbureye ber mûceb-i şart-ı vâkıf ref olunan Abdullâh' a  

yine evlâdiyet  

25. Ve meşrutiyet üzre mütevelliye olub edâ-i hizmet eylediğinden sonra ta´mîr 

olunan yevmî beş akçe vazifesiyle 

26. Evkâf-i mezbûr-i mahsûsden  alub mutasarrıfe ola ol babad ref olunan merkûm 

Abdullâh ve tâlib-i  

27. Ahardan hiç ferd vicâhen mine'l- vucûh main ve merâhim olmayup kat´an 

mâni´ dahl ve ta´arruz kılınmaya şöyle bileler 

28. Alâmet-i şerîfe i´timâd kılalar tahrîren fî'l- yevmu's- sânî min şehr-i 

cemâziye'l- ahir li sene erba´a ve selase ve mieteyn ve elf  

Kayd fî 7 ramazân sene 1134 makâm-i Kostantiniye  

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ a‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l- 

2. Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü’l- mu‘în 

İzmir ve Magnisa Kâdîları Zidet fezâilehumâ ve mefâhiru'l-  

3. Kuzât ve'l- hükkâm ma´denu'l- fezâil ve'l- kelâm Küzel hisâr ve Menemen ve 

Durgutlu ve Nazıllı ve Bergama ve  

4. Ve kadıra ve Tire naibi zîde fazluhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak 

mâ´lûm ola ki hâlâ  

5. İstanbul ve tevâbi´i Ermenîyâni patriği olan Avanis nâm rahim divân-i 

hümâyûnum a memhûr arz-ı hâl  

6. İdub yedine verilen berât-i âlîşânım vesâir Ermenî mürahassaların dahi 

yedlerinde olan  
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7. Berevâtları şurûtlerinde bir zimmiye avret erinden kaçsa  veyâ bir zimmi avret  

boşamalu   

8. Veyâhûd almalu oldukda aralarına râhib-i mesfûrden gayri kimesne girmeye ve 

karışmaya râhibleri  

9. Üzre nikâh câiz olmayan kefereye nikâh olunmaya ve hilâf-i âyîn vaz´ ve 

hareket iden Ermenî  

10. Papasları âyînleri üzre te'dîb ve saçların traş ve papazlıktan azl ve   kilisyâların 

âhara  

11. Verildikde ehl-i örf tarafından ve âharı hilâf-i şer´-i şerîf müdâhele olunmamak 

üzre müsarrah  

12. Ve İzmir ve tevâbi´inde sâkin ve Ermenî tâifesi üzerlerine râhibleri 

ma´rifetiyle mürhassa nasb ve ta´yîn  

13. Olunan Manobul nâm Rahib zimmî İzmir ve tevâbi´i olan Güzelhisar ve 

Menemen ve Magnisa  ve Tire ve Durgutlu 

14. Ve Nazıllı ve ve Bergama vesâir kazâlarda gezüb hilâf-i âyîn  vaz´i ve 

hareketden ictinâb eylemek  

15. Üzre Ermenî taifesine olageldiği üzre ruhbanlık eyledikde bir türlü dahl 

olunmak icâb  

16. İtmezken râhib-i mesfûr ermen-i ruhbanları ma´rifetiyle âyînleri üzre 

mürahhas olub yedinde berât 

17. Olmamağla ehl-i örf taraflarından ve taraf-i âhardan bazıları üzre müsallat ve 

âyînlerine muhâlif  
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18. Nikâh câiz olmayan kefereye nikâh ile vâfesi virmeyub hilâf-i şer´î ve bilâ 

fermân rencide ve tecrîm  ve takdîm eylemek  

19. Gadr-i külli eylediklerin bildirub mezbûrlerin hilâf- i şer´î  ve bilâ emr-i 

hümâyûn ol vecihle olan ta´addîleri  

20. Men‘  ve def´ olunmak bâbında emr-i şerifim ricâ eyledüği ecilden hazîne-i 

âmiremde mahfız olan Abanos muhasebesi  
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21. Defterlerine nazar olundukda İstanbul ve tevâbi´i  Ermenîyâni patrikliği 

Avanis nâm râhibin bir berât-i âlîşân  

22. İle üzerinde olub bir zimmiye avret erinden kaçsa  veya bir zimmî avret 

boşanalu veyâhûd almalu olsa 

23. Aralarına râhib-i mesfûrden gayri kimesne kirmeye ve karışmaya ve râhib-i 

mesfûrun izni ve marifeti yoğuken bazı  

24. Kara papasları nikâh câiz olmayan kefereye nikâh eylemeyeler ve âyîn-i 

bâtilalarına muhâlif vaz´ ve hakeret eyleyen  

25. Ermenî papasları râhib-i mesfûr âyînleri üzre te'dîb ve saçları traş ve kendüleri 

papazlıkdan azl 

26. Ve kilisâları âhara virdükde büyük medhali olunmamak üzre berâti şurûtiyle 

mukayyed olduğı Derkenâr 

27. Olundukda imdi hilâf-i şer´-i şerîf ve mugâyir-i şurût berât-i âlîşân ta´addîleri 

men´ olunmaya diyü 

28. Fermân-i  âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerifim vardukda bu 

bâbda sâdır olan emrim  

29. Üzre âmel idub dahi göresiz i´lâm üzre patrik-i mesfûrun  zikr olunan 

mahallere irsâl  

30. Eyledüği râhibe ehl-i örf taraflarından hilâf-i şer´-i şerîf ve mugâyir-i şurût 

berât-i âlîşân  

31. Ol vecihle olan ta´addîleri men´ ve def´ eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe 

i´timâd kılasız tahrîren fî'l- yevmu'l- ihda şehr-i cemâziye'l- evvel  

32. Li sene erba´a ve salis ve miete ve elf 

Makâm-i Kostantiniye el-Mahrûse   

1 

1. Medine-i Magnisa muzaffâtından Yurt dağı nâhiyesinde vâkı´ Emîr Aşık nâm-ı 

diğer Emîr zâviyesi kadimden 

2. Ulemâ fukarâsı mutasarrı olagelmişlerken nâhiye-i mezbûreden zümre-i 

eşkıyadan ve yeniçeri taifesinden Şeyh Mehmed nâm  
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3. Kimesne bir tarîk ile üzerine berât idub zâviye-i mezburi harâbe müşrif itmeği 

bâ´is itmekle 

4. Mezbûr Şeyh refî´ olunub yerine erbâb-i istihkâkdan ve ulemadan işbu râfi ‘-i 

tevkî´i’y-şân-i hâkânî  

5. Mevlânâ Şeyh el-Hâcc Mehmed her vecihle layık ve mahall-i müstehak olmağın 

refî´inden tevcîh olunub yerine berât-i şerîfim 

6. Virilmek bâbında akzâ kuzâti'l- müslimîn kadi-i Mevlânâ Seyyid Mehmed Emîn 

zidet fezâilihu arz itmek vâkı´  

7. İse vech-i meşrûh üzre sadaka idub bu berât-i hümâyûni virdum ve buyurdum ki 

varub  

8. Mezbûr refî´ olunan mezbûrûn yerine zâviye-i mezbûre üslûb-i sâbık üzre 

vazîfe-i mukayyedesine mutasarrıf olub  

9.  Ve anın rûh-i ve devâm-i ömr ve devletiçun duâya müdâvemet göstereler şöyle 

bilup alame-i şerîfe i´timâd  

10. Kıla tahrîrâtı evâhir-i şehr-i  Şa´bânu'l- mu´azzam li sene erba´a ve salis ve 

miete ve elf  

Makâm-i Kostantiniye  

1 

1. Hâlâ Burusa ve Kütahya ve Ankara ve Saruhan ve Magnisa kazâlarında 

seccâde-nîşîn şeri´at-i garrâ olan fazîletlu Efendi hazerâtı seyyidu’t-tahiyya 

2. Ve şerâyi‘ şi´âr zikr olunan sancaklarda ve Aydın ve Aksaray sancaklarında 

vâkı´ kasabât ve  kurâ ve kandîl ve kal´anın  

3. Kâdîsi Efendi zidet fezâiluhum ve mefâhiru'l- emâsil ve'l- akrân elviye 

mütesillimleri ve hâsılı voyvodaları ve evkâf sâhibleri  

4. Veasir ümana ve zâbitân ve a´yân-i vilâyet iş erleri vesâirinde Rakka iskâni 

aşâyirinde zikr olunan mahalleden  

5. Mutavattin olan aşâyir bölükbaşları ve ihtiyârlarısız inhâ olundukda hâlâ ber 

vech-i mâlikâne uhdemizde olan eyâlet-i  

6. Rakka iskâni tâifeleri hatt-ı hümâyûn sa´âdet-makrûn ile Rakka’ya iskân 

olunmuşlar iken bundan akdem her birleri  
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7. Bir tarîk ile mahall-i iskânlarından hurûc ve varub taht-ı kazâlarınızdan kassâb 

ve kurâlarında mutavattin ve sâkin olmalarıyla  
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1 

1. Sicilimize kayd olunan mâl-i mirîlerine külli noksân tertîb ittüğinden  gayri bazı 

iskân re´âyâlarımızı  

2. Birer takrîb ile timâr ve evkâf ve hâs sâhibleri sabz ve mâl-i mirîleri hilâf-i şurût  

3. Mâlikânemiz ahz ve kabz itmeleine mâl-i mukâsât-i merkumeye ziyâde gadr 

olunmakla perâkende olan  

4. Rakka iskâni taifesinin aşâyiri ve cemâ´âtleri zikr ve tasrîh ve mâl-i mîrleri 

cem´i tahsîl  

5. İçun bir Ağâ ta´yîn olunmak lâzım gelmeğle imdi siz ki Rakka iskânı 

aşâyirinden Küfeli ve Kendüslu 

6. Yevmî beyleri vesâir aşâyîr ihtiyârları ve göçer iskânı tâife sinden olan münâsib 

ve gayrinden  

7. Dufenli ve Kaçarlu ve Hâcî Kaban ve Katbu? Burçli ve tevâbi´i ve Yüz kuyulu 

ve Sancâk ve Hurdalu 

8. Re´âyâlarımızsiz yine Rakka eyâleti  ber vech-i mâlikâne uhdemizde olub ber 

vech-i zamir elayelt-i Şâm  

9. Lâzım gelen mâl mâl bedeli aşireleri cem´ ve tahsîl eylemek üzre işbu bin yüz 

otuz dört  

10. Senesine mahsûb Ağâlarımızdan kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân Rakıcı Ali Ağâ 

zîde kadruhum ta´yîn  

11. Ağâ-yi mûmâ ileyh bâten edâ ve teslîm ve bu sene-i mübârekede emvâr 

olduğımuz umûr tarîk-i cem´ tertîb  

12. Akçeleri dahi mesârif-i hacc-i şerîf içun tarafıma irsâl ve isti‘câlı olun 

akçelerden olmağla ber birleriniz  

13. Sene-i mezbûre mahsûb mâl-i bedel-i mîrîniz cümle tahsîlden takyîd-i tâm 

mukaddemâ ve hâlâ şeref sudûr  
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14. Olan fermân-i lâzimu'l- imtisâl mûcebince mâl-i mîrînizi edâdan sonra cem´ ve 

eşyâ ve mevâşi ve emvâl-i   

15. Eşyâlarınızı ile mahall-i iskânınız olan Rakka’ya nakl ve iskân olunmak 

bâbında buyuruldi tahrîr ve isdâr  

16. Ve Ağâ-yi mûmâ ileyh irsâl olunmuşdur müşârun ileyh Efendi bu husûsda 

vech-i meşrûh üzre sene-i merkume mahsûb mâl-i  

17. Mîrîinizi sakil-i sâbıkı üzre Ağâ' yi mûmâ ileyhe edâ ve teslîm ve bir ferdin 

ta‘allul ve muhâlefet iddurilmeyub  

18. Ber vechi ta‘cîl umûr-i tarîk-i hacc-i şerîf içun  tarafımıza irsâl ve ber mûceb-i 

evâmir -i aliyeye mahalli iskânları  

19. Dahi nakl ise bir dürlü gadr ve bahâne eylemeyub mûceb-i buyuruldi ile âmel 

olub ve iskâni tâifesinden  

20. Olmayan re´âyâ fukarâsı ber vech-i dâhl ve ta´arruz itturmeyesun diyü 

buyuruldi 

Fî 25 muharrem cemâziye'l- ahir sene 1134 

Vasiyet fî  

Fî 13 min ramazân sene 1134 

Kostantiniye 

Mûcebince âmel oluna  

2 

1. Düstûr-i mükerrem müşîr-i müfehham nizâmu’l- âlem müdîr-i umûri'l- cumhûr 

bi fikri’s-sâkıb mütemmim-i mihâmu'l-enâm bi'r- re'yi’s- sâib mümeyyid-i 

bünyâni'd- devlet 

2. Ve'l- ikbâl müşeyyîd-i erkanus sa´âdet ve'l- iclâl el-mahfûf be sunûf-i avâtifi'l-

melikü'l- a´lâ Anadolu vâlîsi vezîrim Paşâ  

3. Edemâ'llâhu  Te´âlâ iclâlehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki 

Yeniili ve Türkmân-ı Haleb  

4. Cemâ´âtlerinden Göndişli cemâ´âti  ahâlîsi Magnisa' da vâkı´ merhûm vâlide 

şehenşâhî evkâfından Selendi ?  
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5. Ve civârında ve Mereksandi?   etrâfında  birkaç seneden tavattun idub ebnâ-i 

sebîle ta´addî ve ta´arruz ve ahâlî  

6. Kazânın mezrû´atlarından  istihlâk ve bunun emsâli  envâ‘-ı ta´addîde 

bulundukları i´lâm olundukda cemâ´ât-i mezbûre  

7. Ahâlî  mâlidur [d]iyub kadîmi iskânları olan mahalle nakl ve iskân 

olunmağından mukaddemâ emr-i âlî sâdır olmuş ki 

8. Cemâ´ât-i mezbûre Kethüdâsı birkaç nefer kimesneler ile der-i devlete 

gelmedüklerinde fimâ ba´d ata binmeyub ve kılıç kullanmayub  

9. Ve levend kıyâfetinde gezmek üzre şart ve darbı ?  tarafından nezre bağlanub  

hüccet-i şer´îye olunmak üzre 

10. İstid´â-i inâyet  ve bir tarîkla vech-i meşrûh üzre yerine emr-i âlî alub sen ki 

evvelinden ziyâde   

11. Kazâlarunuz ahâlîsine îsâl-i tasaddîye mübâşeret ve her bir ze´âmetlerin 

cevâniblerine çekindub   

12. İhtifâk ve cemâ´ât-i  ? mezbûrenin  ahâlî-i kazâya tecâvüzleri  ziyâde ve 

müşedded   

13. Olub  mesnû‘ olmadı bu  husûsında  

14. Her bir vechüzre tenbîh ve ve te’kîd  
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15. Olundukda mezbûrden itâ´at olunmayıb  

16. Kaldurilmadukları hâlde  ahal-i kazânın perişân olmalarına sebeb  

17. Olmağla fimâ ba´d mahalle-i mezbûrede tavattun ittürmemek üzre cemâ´ât-i 

mezbûre ahâlîsi  

18. Servi ve Rakka etrafından kaldurilub kadimi yerlerine nakl ve iskân olundı 

recâsıyla  

19. İftihâru'l- havâs ve'l- takrib bi'l- fî'l- bâbu’s-sa´âdetum Ağâsı olan (boş) Ağâ 

dâme mecdühû ve mefâhiru'l- kuzât ve'l- hükkâm (silik)   



66 

20. Magnisa ve Görüdük ve Gördüs ve Kayacık Kâdîları zidet fazluhum arz 

eylemeleriyle cemâ´ât-i mezbûre Ağâsı  

21. Hâlâ oldukları mahalleden devvâb ve mübaşirleriyle malumdur diyüp Çamurli 

yaylağında bir hâlî yerde iskân ittirilmeyub  

22. Müktezî olmağla şurût-i sâbıka olub mâ takaddem ve bize çekdikleri her ne 

ister adâvete binmeyub ve kılıç ve kuşağ 

23. Ve kendu kiyâfetiyle gezmeyub ve bu gûnâ fesâd ve şekâvet  eylemeyub ve 

âhar kabîleden bir ferdi içlerine 

24. Almamak üzre münâsib olan bir mahalle ibdâ ve iskâni olunmalarıyçun emr-i 

şerifim verilmekle sen ki vezîr-i müşârun ileyh  

25. Yine vech-i meşrûh üzre divân-i hümâyûnum tarafından emr-i şerifim tahrîri 

bâbında iftihâru'l- ümerâ ve'l- ekâbir bi'l- fi´il  

26. Başdefterdârım olan el-Hâcc İbrâhîm dâme uluvvuhu i´lâm itmeğin mûmâ 

ileyhin i´lâmı mûcebince âmel olunmak emrim olmuşdur  

27. Buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan emrim üzre âmel dahi sen ki 

vezîr-i mûmâ ileyhisin 

28. Mûmâ ileyhin i´lâmi mûcebince  cemâ´ât-i  mezkûr ahâlîsinin hâlâ oldukalrı 

mahalden devvab ve mübaşirleriyle kaldurub  

29. Câmi´li yaylağında bir hâlî yerde iskân ittürdub şurût-i sâbıkası üzre mâ 

takaddem vire geldükleri  

30. Her ne ise oda ata binmeyub ve kendü  kiyâfetiyle gezmeyub ve bir gûnâ fesâd 

ve şekâvet itmeyub  

31. Ve tasarrufiyle merkûmi içun almak üzre münâsib olan birmahalle ebvâb-i 

iskân itmeyub emr-i şerifimin  

32. Hilâfına harekât göstermeyesiz i´lâmât-ı şerîfe i´timâd kılalar  tahrîren fî 

evâsıt-ı şehr-i Şa´bânu'l- mu´azzam   

33. Sene erba´a ve sitte ve miete ve elf  

Vâsılı fî 16 şevvâl sene 1124  

Seyyid Osmân İç Kethüdâ yeniçeri (silik)  
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1 

Derkenâr:  

Mutâbıku’l-aslıyu’l-hatîr (…) fakirun ileyh  izz-i şân ilâ (…) Receb el-Kâdî Beyeli 

gufire leh  

 

2 

1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-ikrâm el-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm 

sâhibu'l- iz ve'l- ihtişam el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- a´lâ Aydın ve 

Saruhan  

2. Sancakları muhassılı mutasarrıfı Menteşa sanğcağı masarrıfı  (boş) ve (boş) 

dâme ikbâlehumâ akzâ kuzatul müslimîn evlâ vülâti’l- 

3. Muvâhhidîn me‘âdini’l-fezâil ve'l- yakîn râfi ‘-i i´lâmi'ş- şerîfe ve'd- dîn vâris-i 

ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l-  

4. Mü‘în Mevlânâ (boş) Kâdîsı zîdet fezâile ve mefâhiru'l- kuzât ve'l- hükkâm 

me´âdinu'l- fezâil ve'l- hükkâm Aydın ve Saruhan  

5. Ve Menteşa sancaklarında vâkı´ olan Kâdîlar zîde fazluhum ve kıdvetu'l- emâsil 

ve'l- a´yân Saruhan muhassılı (boş) zîde  

6. Mecdühû ve mefâhiru'l- email ve'l- akrân kethüdâ yerleri ve Yeniçeri sancakları 

serdârları e a´yân-i vilayetin iş erleri zîdet kadruhum  

7. Tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki vilâyet-i Anadolu' da vâkı´ 

bazı mahallerde olan Türkmân 

8. Tâifesinin mâlik oldukları koyun ve deve ve rüsûm icâb ider emvâl-i sâirelerine 

göre rüsûmâtları 

9. Taraf-i mîriden alınagelmekle zirâ´at ve tüccârır alâka ve medhail olmayub 

Aydın ve Saruhan ve Menteşa soncaklarında 

10. Yörükân ta´bîr oluann cemâ´âtlerin dahi Türkmân misillü lazim gelen 

rüsûmâtları taraf-i mirîden cem´ ve tahsîl 

11. Olunmak lâzım iken ibtidâ tahrîr oldukalrı vakitde şimdiki gibi kesret üzre 

olmayub kalîl  olmayanlarla  
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12. Mümeyyiz-i  vilâyet her bir cemâ´âti beş ve onar bin akçe yazu ile ziarat ve 

timâr ve evkafa hâsıl-ı kayd ve bu  

13. Vecihle tahrîr eyleyub gelen ol vakitden beru ziyâde bularak el-hâlet-i hazihi 

tâife-i mezbûrenin aded ve  mikdârları 

14. Hadd-ı hâzırı  tecâvüz idub hâsıl-ı kayd olundukları ze´âmet ve temar ve 

evkâfa cezevî  beş virirler iken kesret-i 

15. Vakitlerinde elviye-i mezbûrenin üç bin veyâhûd beş bin akçe yazusı olan bir 

timârdan senevî beş altı   

16. Kise akçe hâsıl olub tâife-i merkûmenin icâb iden rüsûmâtları taraf-ı mirîden 

cem´ ve tahsîl  

17. Olundukda beytu’l- mâle müslimine münâfi‘-i kesîre ve kavâyid-i vâfire  
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18. Hâsıl olacağı vukûf-ı mesfûri  

19. Olanlar haber virmeleriyle Anadolu canibinden gelen  

20. Tâifesinin beher yüz koyunlarından beş ve beher re's develerinden  

21. Otoz koyun hesâbı üzre yüz koyun hesâbı ile beş guruş resmi  

22. Ve beher neferinden dört guruş bennâk ve beher üç neferinden birer guruş 

alınagelub zikr olunan Yörükân  

23. Tâifesinin dahi vech-i meşrûh üzre alınmak iktizâ eylemekle bin otuz üç iki 

senesi martı ibtidâsından Aydın 

24. Ve Saruhan ve Menteşâ vesâir sancaklarda bulunan Yörükân taifesinin zikr 

olunduğı vech üzre rüsumatları tahsîl  

25. Ve Saruhan ve Menteşa vesâir sancaklarda bulunan Yörükân taifesinin zikr 

olunduğı vech üzre rüsûmâtların tahsîl  

26. Ve mecmû´ı cemâ´ât be cemâ´ât tahrîr eylemek üzre Gülekli oğlu Osmân 

deruhde ve berât-i evâmir-i âlîşân verilmişdi merkûm Osmân  
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27. Zikr olunan yörükân cemâ´âtı tahrri eylediğinde bazıların ziyâde akçe alub 

mâlların noksân ve bazılarının dahi a´yânından  

28. Tahrîr idub tahmillerinden ziyâde ile tahrîr eyledüğinde re´âyâ fukarâsına ve 

beytu’l- mâl müslimine gadr olunmala bin yüz otuz  

29. Üç senesi martı ibtidâsından zabt ve tahrîr eylemek üzre haliya Yeniili 

voyvodası olub Türkân mü´âllâm kapuci başlarından  

30. İftihâru'l- emâcid ve'l- ekârim Ali dâme mecdühû deruhde ve te‘fâs olunmağla 

imdi işbu emr-i âlîşânımla kayda vardukda  

31. Zikr olunan sancaklarda olan yörükân sancağı re´âyâsından bir fukarâsı hâric 

kalmamak üzre abbaları ev kendü isimleri  

32. Ve koyun ve deve ve resm-i icâb iden emvâl-i sâire ile cümlesi tahrîr ve defter 

ve şurût-i mezkûr üzre rüsûmât ları 

33. Tahsîli cümlenuz voyvoda mûmâ ileyh imdad ve i‘ânet eyleyub  zikr olunan 

cemâ´âtleri mukaddem kangı ze´âmet ve timâr  

34. Ve evkâf hâsıl-ı kayd olunmuş dur anı dahi defterin üzerine isti‘mâret  ve 

yaylak ve kışlak yeri mahallerini  

35. Dahi tashir idub bu husûsda taht-ı hükûmetunuzde bulunan yörükânın tertibine 

fermânım olan rüsûmâtın  

36. Tahsîliyle kimesne müdâhele ve mu´âraza eyleyebu veyâhûd re´âyâ-yı ihtifâ 

ile taraf-ı mirîye gadr eylemek  

37. İhtimâlin olurse bir vecihle ihfâ  olunmayub minvâl ve mu‘âteb olmanız 

mukarreiyle siz el-hâsıl Yörükân 

38. Re´âyâsı  gereği gibi tahrîr olunub nizâmı verilmiş ki iktizâ-yi murâd-i 

hümâyûnum olmağın umma ileyh Ali dâme mecdühû  

39. Vardukda bulunan Yörükân tahrîr ve rüsûmâtların tahsiline gereği gibi dikkat 

eyleyub re´âyâ ve erbâb-i timâr tarafından  

40. Ve taraf-ı âhardan kimesne müdâhele ittirulmekmeğe ziyâde  hazer olunub 

işbu emr-i âlîşânımın mazmûni ile âmel olunub hilâfından  

41. Gâyetu’l- gâye ihtizâr ve tahsîl eylemek bâbında fermân-i âlîşânım sâdır 

olmuşdur buyurduğu hükm-i şerifim  
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42. Vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre sâdır olan emr-i şerifim ile âmel 

olunub şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın 

43. Tahrîren evâil-i şehr-i cemâziye'l- ulâ li sene selase ve salis ve mieteyh ve elf  

Kostantiniye  

1 

1. Şerâyi şifâhen ve vicâhen‘ar fezâili Dinar Saruhan sancağında vâkı´ kazâların 

Kâdîları izzetlu fazîletlu Efendiler Abdüsselâm 

2. Ve kuzâti'l- email ve'l- akrân livâ-i mezbûrde vâkı´ Kethüdâ yerleri ve yeniçeri 

serdârları ve a´yân-i vilâyet vesâir voyvodalar  

3. Ve zâbitân kasâbât ve kurâ ve sükkân-i vilâyetin iş erlerisiz inhâ olunur ki sâdır 

olan fermân-i âlî  

4. Mûcebince livâ-i mezbûrede sâkin Erik fakirin oğlu ve Bogurci ve   ve 

kasabacık oğlu Monlâ Mustafâ ve Saril  

5. Ve derûnlerinde olan Karacalar derûnlerinde olan Yörükan vesâir  perâkendeleri 

re´âyâlarının yedlerinde  

6. Mevcûd ağnâm ve şertâbanları ve bennâk ve mücerredleri  tahrîr ve tefter ve 

azîm gelen mâl-i mirîleri tahsili bâbında Ağâlarımızdan   

7. Kıdvetu'l- email ve'l- akrân Ömer Ağâ ve İbrâhîm Ağâ zîde kadruhu mübâşir 

ta´yîn olunmağı varaka tahrîr ve irsâl  

8. Olunmuşdur buyurdum ki gerekdur ki taht-i kazânızda sâkin ve mevcûd olub 

derûn-i varakada mezkûr olan  

9. Cemâ´âtlerin ve perâkendelerin yedlerinde mevcûd ağnâm ve şetrebânlarından 

ve bennâk ve mücerredlerin tahrîr ve defter  

10. Ve defteriyle mâl-i mersûmlerin tahsiliyle ikdâm-i tâm ve ve ihtimâm 

eyleyesin şöyleki bu husûsa gerek kuzad ve nüvvâb ve Monlâ  

11. Vesâir sükkân-i vilâyetdir Kemâl-i mertebe hatirimizde i‘ânet bu ferde himâye 

ve siyânet olmamak üzre  

12. Tahrîrler sa´âdetine bezl mukadder olmasiyçun müte´addid evâmir-i celîle 

vârid olmak emr olunmayalar mukaddem üzre âmel ve hareket  
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13. Ve hilâfından hazer oluna ve sizler ki zikr oluann cemâ´âtler Kethüdâ ve 

ihtiyârlarısiz sizler dahi yedinizde bu vecihle  

14. Ağnâm ve şertebanlarını ve bennat ve mücerrediniz tahrire mecd ve sâ‘i olub 

hilâf-i emr-i âlî vaz´-ı hareketden tehâşi  

15. Ve tevakkı‘ eyleyesin fî 7 muharrem şehr el-fakîr Ali voyvoda ve muharrir-i 

yörükan Mollâ   
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1 

1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebiru’l-küberaâ’i’l-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm  

2. Sâhibu'l- iz ve'l- ihtişam el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melik Aydın sancağı  

3. Muhassılı Abdülbâkî damen mealiye ve akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- 

muvâhhidîn ma´denu'l- fazl 

4. Ve'l- yakîn râfi ‘-i i´lâmi'ş- şeri´at ve'd- dîn  vâris-i ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- 

mürselîn el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- mü‘în  

5. Mevlânâ Magnisa kâdîsı zîde fezâile ve kıdvetu'l- emacmid ve'l- a´yân Sarunah 

sancağı voyvodası zîde mecdihu ve mefâhiru'l-  

6. Kuzât ve'l- hükkâm me´âdinu'l- fezâil ve'l- hükkâm zikr olunan sancaklarda 

vâkı´ Kâdîlar zîde fazluhum  tevkî´-i refi´-i hümâyûn  

7. Vasîl olacak mâ´lûm ola ki hâlâ Astâne-i sa´âdet-medârımda sikke- i hümâyûn 

ile meşkûk cedîd  pâre ve sâğ 

8. Atîk  pâre râyic olub zuyûf ve maksûs pare râyic olmayub ancak zuyûf-i vakıfda 

pâre-i imhâli ol mekûle  

9. Pâreleri darbhâne-i âmireme gönderub tepdîl murâd eyledüklerinde hesabınca 

tebdili ve sâğ pâre verilmeyub  

10. Min ba´d zuyûf ve husûs-i pâre seçmemek üzre Astâne-i sa´âdetümde nizâm 

verilmekle sâir memâlik-i Mahrûseden  

11. Dahi ber nizâm-i müstahsenetu’l-intizâma ri´âyetde bulunmak nâm-ı tâm ve 

elkâb-i kirâm-i Pâdişâhanemi  
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12. Hâvî olan sikke-i hümâyûnumi şâyeste şizmenden  siyânet ve himâyet itmeye 

bâ´is olur vezn-i akıbet  

13. Olmağla bu nizâm-i müstahsene mürâ´âti olmak için iktizâ iden mahallere 

tenbîh ve te’kîdi müştemil evâmir-i şerîfm 

14. İsdâr ve irsâl olunmağla siz ki mûmâ ileyhimsiz işbu emr-i şerîfim (boş) ile 

vusûlinde taht-ı hükûmetinizde  

15.  Ve kazâlarınızda dahi sikke-i hümâyûnum ile meşkûk  cedîd pare ve sahîhu’l-

a‘yâr  ve tâmu’l-vezn   atîk sağ pâre  

16. Râyic olub mahsûs pâyenin ba´de râyic olmamak üzre  ziyâde ta´dad ve itmâm 

ve esnâf Kethüdâlarına  

17. Tenbîh ve te’kîd ve teşdîd ve tehdîd olunub ba´de't- tenbîh olunub yedlerinde 

zuyûf  ve mahsûs  

18. Pâye bulunanlar her kim olur ise olsun te'dîb ve terhîb ile a´lâ eyyi hâl (silik) 

ile siz  

19. Şöyle ki emr-i şerifimce muhâlef-i taht-i hükûmet ve kazâlararınızdan zuyûf ve 

hususi pare geçduği istimâ´  

20. Olunur ise bu husûs sizin tesâmih  ve nebahatınız hâmil olunmak mukarrer ve 

tahakkuk olunmağla azl ile iktifâ 

21. Olunmayub  ikâb-i şedide ile mu‘âkıb olucağınız mukarrer bilub ana göre 

ziyâde tasdîk  

22. Ve intibah oüzre hareket ve beyne’n-nâs  min ba´d zuyûf –i vukûf pare 

geçmemek  üzre gereği gibi  

23. İhtimâm ve dikkat eylemeniz bâbında feman-i âlîşânım sâdır olmuşdur 

buyurdum ki  

24. Vusûl buldukda bu bâbda vech-i meşuh üzre şeref-yâfte sudûr olan fermân-i 

vâcibu'l- ihtimâm ve lâzimu'l-  

25. İmtisâlımın mazmûni itâ´at makrûniyla âmel olunu hilâfından begayet ihtiraz 

ve ictinab eyleyesiz  

26. Siz ki alame-i şerifime i´timâd kılasız fî evâhir-i şehr-i Şa´bânu'l- mu´azzam li 

sene erbaaa ve salis ve mieteyn ve elf  

27. Vâsıl fî 20 Ramazân sene 1134  
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Mahrûse-i Kostantiniye  

Derkenâr:  

Mektûbi mûcebince sadr-ı a´zâm  

Van sancağı muhâssılı Seyyid Abdullâh Efendi  

2 

1. Umdetu’s-sa´âdeti’l-kirâm es-Seyyid Ahmed Efendi dâme şeref sa´âdetlerine 

2. Seyyidu’s-selâm (boş) inhâ olunur ki Magnisa kazâsında olan Sadât-i kirâm 

kıdvetu'l- ihtirâmın hizmet-i seniyyelerine  

3. Tarafımızdan nezd-i hâyem  makâm-i nasb-i tebşîr  gerekdur ki ensâb-i sahîh-i 

ashâbı evvelinde iğrâz ve ikdâm  Efendimiz Seyyidî   

4. Zâhir olub merkad-i müctedi ve kâimmekâm temessükâtıyla alâmet haziren 

isti´mâl idenlerin zecr ve men‘ilerinde ihtimma ve kendiniz   

5. Kat´an bir kimesneye alâmet-i vaz´ına izn virmeyesiz ve şer´an lâzım gelen 

te'dîb ve iltizâmı vesâir husûs-i şer´îye sâbit  

6. Tahsîli ittikde sarâdıb sâir hükkâmı müdâhele itturmeyesiz sâdâtdan tevcîh ve 

urûsiye nâmıyla veyâ bir azz-i bahâne ile  

7. Bir akçe kirâsın almayub siyânet-i arz ve mallarında ikdâm-i tâm ve hizmet-i 

aliyyelerine makdûrunuzun bezl ile mazhar şefâ‘at-ı   

8. Hazret-i seyyidu’l-enâm aleyhi efdalu’t-tahiyyat ve kelâm olasız harrere fî'l- 

yevmu's- sâmen aşere min şehr-i ramazânu’l- mübaret li sene erba´a selase ve 

mietey ve elf 

9. Vusûli 27 an gurre-i mezbûre  

El-fakîr es-Seyyid Mahrûse-i el-kazâ-i Kostantiniye el-nasb  
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1 

1. Hâlâ medine-i Magnisa' da seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ  

2. Olan izzeltül ve fazîletlu Efendi Hazretleri zîde fezâiluhu  

3. Ve şeri´at şi´âr Saruhan sancağında vâkı´ olan kuzât ve Efendiler  
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4. Zîde fazluhum ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân Saruhan mütesellimi (boş) Ağâ 

zîde kadruhu  

5. Ve mefâhiru'l- akrân yeniçeri serdârları ve a´yân-i vilâyet zîde kadruhum inhâ 

olunur ki ben yüz  

6. Otuz dört senesine mahsûb olmak üzre hâlâ ber vech-i mâlikâne mutasarrıf 

olduğumuz Aydın muhasıllığı  

7. Ekâll-i mendân  bedel-i zeminhâne resm-i çift mukâta´asının zamân-i hatir mart 

ibtidâsından olub tahsîli defte-i cülûs   

8. İtmekle taht-ı kazâlarınızda vâkı´ müte‘akıbât ve mer´alarda sâkin ve 

mütemekkin yaz çifti sürenlerden üzerlerine idareleri lâzım gelenni bedel-i 

zeminhâne 

9. Ve resm-i çiftleri sene-i sâbıkaları üzre cem´i ve tahsîl ittirdiğin bâbında 

buyurdular tahrîr ve isdâr ve kıdvetu'l- akrân  

10. Ta´yîn ve irsâl olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde gerekdur ki sizleri ki 

kuzât Efendiler zîdet fazluhum ve kıdvetu'l- emâil ve'l- akrân mütesellim Ağâ  

11. Zîdet kadruhi ve yeniçeri sirdarları ve a´yân-i vilâyet zîde kadruhumsuz vech-i 

meşrûh ve sene-i merkûme mahsûb olmak üzre taht-ı kazâlarınızda vâkı´ kasâbât 

ve kurâda   

12. Sâkin ve mütemekkin olub yaz çifti  sürenlerden üzerlerine edâları lâzım 

bedel-i zeminhâne resm-i çiftlerin mu´tâd-i kadîmleri verilegeleni beruden sene-i 

sâbık 

13. Ve olageldiği üzre rusûm-i çiftlerin ma´rifet-i şer´le mübâşir-i merkûme cem´ 

ve tahsîl ittürdesiz ve rüsûm-i mezkûrde askeri vesâir dahiller  

14. Olmayanlarıyla biz bu asâkiri vesâirât ve mu‘âfiz diyü ta‘allul ve muhâlefet 

itturilmeyub himâyeden tahsîl itturilub inad ve mümâna´at   

15. Mâl-i mukâta‘iye kesîr ve noksân tertibinden ve sene-i sâbıkaya mugâyir  

noksân teklifinden be gâyet ihtirâz ve ictinâb idub mûceb-i  

16. Buyuruldi birle âmel olasız  vâsıli’l-tebâh ? 10 min şevvâl sene 1134 

Derkenâr:  

Tıbk-ı aslı  mahtûm nemîka el-fakîrun ileyh izzi şânehu  Mehmed el-Kâdî be 

medine-i Akhisâr Saruhan  
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2 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki işbu bin yüz otuz dört senesine mahsûb olmak 

üzre Saruhan sancağının zeminhâne bedeli   

2. Resm-i çift mukâta´ası uhdemizde olmağın mülhakâtı  dâhil-i medine-i Magnisa 

kazâsının zeminhâne bedel-i resm-i çiftini tâbi olan  

3. İşbu Hâfız itmişken Çömlek zâde Mehmed Hilmî ile Seyyid Abdî Çelebî’ye 

şirket üzre iki yüz elli guruşe deruhde ve iltizâm olunub    

4. Mezbûrlerin yedlerine işbu hurûf li ecli't- temessük vaz´ olundı tarafımızdan ve 

taraf-ı ahardan bir ferd mâni´ ve mezâhim olmaya fitt târîh-i mezbûr  
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1 

1. Defter oldur ki bin yüz otuz dört senesine mahsûb olmak üzre kazâ-i Magnisa' 

dan matulb zeminhâne resm-i çift 

2. Mukâta´ası Hâlâ Aydın muhassılı sa´âdetlü Abdullâh Paşâ hazretelri 

uhdelerinde olmağla taraflarından Seyyid Abdullâh Ağâ ve Çömlekçi  

3. Zâde  Mehmedde kazâ-i mezbûrun tahsili ber vech-i iştirâk tefvizi ve sipâriş ve 

yedlerine buyuruldi ve temessük verilmekle  

4. Sicil-i mahfuza kady ve sene-i sâbık üzre verile gelen muhallatve kurâlardır ki 

sicil-i mahfuzdan ihrâc ve yedlerine  

5. Hâsıli’t-tahsîl verilen defterdur ki ber vech-i âtî zikr olunur fî min şevvâl sene 

134 

 

Mahalle-i Sar guruş 8 

Mahalle-i Dilşekar guruş 8 

Mahalle-i Alaybeyi guruş 60 

Mahalle-i Hüsrev Ağâ guruş 6 

Mahalle-i Nişancı Paşâ guruş 4 

Mahalle-i Yaveli guruş 3 
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Mahalle-i Yarmanlar guruş 3 

 

Mahalle-i Dereviş Ağâ guruş 5 

Mahalle-i Deveciler guruş 3 

Mahalle-i Bektaş-i sagîr guruş 4  

Mahalle-i Yolçuk-i ceddi guruş 3  

Mahalle-i Yaman Ali guruş 3  

Mahalle-i Faki Baba guruş 3 .5 

Mahalle-i Miratlar-i kebîr guruş 3 .5 

 

Mahalle-i Bolucuk-i atîk guruş 6 

Mahalle-i Kara Yûnus guruş 3  

Mahalle-i Sultâniye guruş 0.5 

Mahalle-i Göktaşlı guruş 1 

Mahalle-i Arab alanı guruş 1  

Mahalle-i Ricâli guruş 1 

 

Mahalle-i Tepe abad guruş 6 

Sene-i sâbıka rusm-i mezkûri veren kurâlardur ki ber vech-i âtî zikr olunur 

 

Karye-i Çâvûş Ağâ Havzası guruş 1 

Karye-i Büyük Kiri guruş 6.. 

Karye-i Patili guruş 5  

Karey-i Orta guruş 3 .5 

Karye-i Ali Beyli guruş 4 .5 

Karyi-i el-Hâcc Emirler guruş 1.5 
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Karye-i Yemenici ma´a cemâ´âtler guruş 3  

Karye-i Tâtar guruş 7 

Karye-i Selîm şâhlar guruş 0.5 

Karye-i Yûnus Bey guruş 17  

Karye-i Mallar guruş 3  

 

Karye-i Şatırlar guruş 1 

Karye-i Bekuş guruş 2 

Karye-i Selîm Küçük Ubuş guruş 13  

Karye-i Sapanca guruş 3  

Karye-i Âdî obası guruş 3 .5 

Karye-i Debecik guruş 1 

 

Karye-i Arbacı boz guruş 7 

Karye-i Çıt guruş 5  

Karye-i Erdelli guruş 4 .5 

Karye-i Sendilli guruş 4 .5 

Karey-i Akış guruş 2.5 

Karye-i Sakarkıye guruş 5  

 

Karye-i Dere guruş 9  

Karye-i Papa guruş 14  

Karye-i Gümülceli guruş 3 .5  

Karye-i Temurci guruş 2.5 

Karye-i Paşâ guruş 7 

Karye-i Kebe Beyli guruş 1 
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Karye-i Sarı câmi´ guruş 8  

Karye-i Somonlar guruş 0.5 

Karye-i Seyyid obası guruş 3  

Karye-i Artebas guruş 13 

Karye-i Çoban guruş 5 .5 

Karye-i Körükçi Tatarı guruş 1.5 

 

Karye-i Dolaklar guruş 3  

Karye-i Yapıcılar guruş 5  

Karye-i Eğri guruş 3  

Karye-i Affancalu guruş 2.5 

Karye-i Sırma guruş 0.5 

Karye-i Sarı Bakırcılar guruş 1 

Karye-i Kadrî guruş .5 

 

Karye-i Debek alanı guruş 2.5 

Karyi üç Çuli guruş 7 

Karye-i Meşeler guruş 1 

Karye-i Dibek-i sagîr guruş 3  

Karye-i Kara sebili guruş 1 

Karye-i Şâham guruş 1 

 

Karye-i Gökçe guruş 5  

Karye-i Hâcî Rahimler guruş 3 

Yekûn kurâ guruş 225 
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1 

1. İzzet-me'âb mahkeme-i kübrâda Bâş Kâtibimiz Mehmed Efendi kâmyâb  

2. Abduttahiyye ve't- teslîm inhâ olunur ki işbu sene-i erba´a ve selasîn  ve 

mieteyn ve elf  

3. Zi'l-ka´de'i'ş-şerîfe gurresinden mahkeme-i mezkûrenin bâb-ı neyâbeti size 

tefvîz  

4. Ve sipâriş olunmuşdur mahalle-i mezkûrede icrâ-yi ahkâm-i şer´îye idub cadde-

i hakdan  

5. İnhirâf itmeyesiz fî’t- târîhi'l- mezbûr  

Mine'l- fakîrun ileyh Ali el-Kâdî be medine-i Magnisa  

2 

1. Hâlâ Magnisa Kâdîsı izzetlü faziletli Efendi Hazretleri ve sancağ-ı mezkûrde 

vâkı´ kuzât ve Efendi ve mütesellim izzetlu 

2. Mustafâ Ağâ zîde kadruhu vesâir a´yân-i vilâyetin iş erleri inhâ olunur ki işbu 

bin yüz otuz dört senesine 

3. Mahsûb olmak üzre bâ hatt-ı hümâyûn şevket makrûn kazâlarınız ahâlîleri 

üzerlerine edâsı lâzım gelen  

4. İmdâd-i haziriyenin taksit-i sânî âharının şurût-i emr-i âlîşânım mûcebince vakti 

duhûl itmekle ma´rifet-i  

5. Şer´le ve cümle ittifaklarıyla yerlu yerinden cem´ ve tahsîl ve getürüp teslîm 

ittürmeğe vakt-i tâm olunmak bâbında divân-i  

6. Anadolu' dan buyuruldi tahrîr (boş) ve mübâşir ta´yîn ve irsâl olunmuşdur 

inşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde 

7. Gerekdur ki sene-i mezbûre imdâd-i haziriyesinin taksit-i sânî vakti cümle 

ittifâklarıyla yerlu yerinden cem´ ve tahsîl ve mübâşir-i merkûm  

8. Ma´rifetiyle gönderub teslîm ittürmeğe cümleniz ihtimâm idub ihmâl ve 

müsamahadan ihtirâz idesiz 

9. Ve mûceb-i buyuruldi ile âmel olasız diyü buyuruldi 

10. Fî Receb (boş) 134 kaydı 13 min zi'l-ka´de seen 134 
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3 

Derkenâr:  

Tıbk-ı aslıyu’l-âlî Abdî’l-fakirun ileyh izzi şâne  Mustafâ el-Kâdî be mahkeme-i 

Mahmûd Paşâ medine-i Kostantiniye ufire anhüma  

1. Çûn inâyet-i aliyye-i mu‘ini’l-vücûd ve hidâyet-i aliyye-i mugazziyi’l-hayru’l-

vücûd ile Dergâh-i sa´âdet  

2. Cestegâihim mukassem-i erzâk-ı tavâif ümem ve bârigâh-i hilâfet penâhim 

hâtıru’l-vâkı´ cûd-i ikrâm 

3. Ve lede'l- kılâ‘ ve bahr-i şükr-i a‘lâ min ba´du’n-na‘cî vakt ve hâcet gala-i 

şânımı dâhil ve lâzım olduğı şehre seniyye-i  

4. Aliyyemde hizmet ile esbak ve ikdâm olan aba ve hâlisu’l-ağnâm hemişe vufûr 

ağnamıyla  

5. Müfrez muhterem olalalar filanlık kıdvetu'l- email ve'l- akrân Saruhan sancağı 

Alây Beyisi Ali  

6. Zîde kadruhu südde-i sa´âdetüme mektûb gönderub livâ-i mezbûrde Magnisa  

nâhiyesinde Merpusmelu nâm  

7. Karye ve gayriden beş bin akçe timâra mütasarrıf olan Osmân veledi Abdullâh 

yedinde olan berâti virub  

8. Timâr-i mezbûrden hüsn-ı rızâsıyla kasr-ı yed idub olub ol vecihle mahmul 

olmalarına karye-i mezkûre-i  merkûm  

9. Ve gayriden otuz üç bin sekiz yüz elli altı akçe ze´âmete mutasarrıf olub nişân-i 

hümâyûnum verilen  

10. Dergâh-ı mü´âllâm mutasarrıfelerinden râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân –i hâkânî ve 

nâkıl-ı birlik beliğ-i meserret ünvân-i tâc-i  

11. Cihânbâni kıdvetu'l- emâcid ve'l- ekârim Ali zîde mecdühûnun ze´âmeti dahi 

muhâssıl ve timâr-i mezbûr Ahmed icmâllusi  

12. Olmağla ber vech-i ilhâk verilmeğin  bâbında inâyet recâsına arz itmeğin sefer 

eşmek şartıyla kasr-ı yedinden  

13. Ber vech-i  ilhâk-ı tevcîh olunmak içun senen-i erba´a ve selasîn  ve miete ve 

elf şehr-i ramazânın  yigirmi beşinci  
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14. Güni târîhiyle hükm-i şerifim verildikden sonra mezkûreyi ihrâc olunmak 

fermânım olmağın zikr olunan  

15. Beş bin akçe timâr vech-i meşrûh üzre kasr-ı yedi iden Osmân veledi Abdullâh 

tahvilinden ber vech-i ilhâk 

16. Elinde olanıyla mîr gönderilb cümle ze´âmeti otuz sekiz bin sekiz yüz elli altı 

akçe olmak üzre  

17. Mum aileyh Ali zîde kadruhuuye tevcîh olunub verildüğin zikr olunur ve şerh-

i a´yânın ve ta‘fizi ve beyân  

18. Kılınur  

Karye-i Karasu memlû der kasaba-i Bendeilik tâbi´-i mezbûr guruş 5401 

Karye-i Çaylu tâbi´ mezbir guruş 1647 

Karye-i Sânî‘ Neme guruş 3745 

Karye-i Küçük nâm-ı diğer Dur-i sâni‘guruş 3000 

Karye-i Doğanlu tâbi´ vak  

Guruş  

4000 

2000 

Karye-i Od oğlu tâbi´ Körük  

Guruş  

9200 

4600 

Karye-i Yenibenlu ve mer´a-i Kudgöçe tâbi´ Magnisa tâbi´ Atale  

Guruş  

8483 

3000 

Yekûn  

Guruş  

7000 
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1000 

Karye-i Kolsuni Magnisa  

Guruş  

14998 

9999 

Yekûn 60000 

İcmâl-i yüzlük üzre 5000 
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mahalle-i  Koruklu tâbi´  

guruş 

8000 

6000 

Mahalle-i Sâl ma´a Me  

Guruş  

13050  

3000  

Yekûn  

17999  

4496  

Karye-i Ağacak tâbi´ Magnisa nefise? 

Guruş 

41000  

11000  

6000  

3000  
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Mahalle-i  Sarusicillu tâbi´  

Guruş  

13036  

3000  

Mahalle-i Çalı makası ve karye-i Kara benli tâbi´ m  

21500  

1000  

Yekûn  

3000  

1000  

Mahalle-i Cabbar rüsümli tâbi´ Nefise  

13036  

7036 

Mahalle-i Kiri tâbi´ Mora  

23300  

25300  

Yekûn  

12336  

650  

Belcos? Mende Çodur tâbi´ el-hale  

Yekûn  

23000 

7000  

Mahalle-i  Cem´an yörükân sagîre Havza ve Selîm ağnâm ve Harem Sâib ve Du 

Selîm?  urusân 

1600  

9000  
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Yekûn  

16000  

4000 

Karye-i Cemi Maklu nâm-i diğer Mülk-i sâbi´ Marmara  

4500  

1500 

Karye-i Büyük Harcetli tâbi´ samân  

13000 

11000  

Karye-i Hume meclisi? Tâbi´ Magnisa 4524 

Yekûn 14524 

2524 

Karye-i Balı Bekâsı ve kare-i Kara Bekâsı tâbi´ Nif 

21500 

7000 

3000 

Cem´an  

Ahi ve karye-i Celi bekâsı  

Tâbi´ Nif 

21500 

3500 

1000 

Cem´an  

Ahi ve karey-i Çelebî bekâsı tâbi´ mine'l- mezbûr  

31500 

7000 
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3000 

Karye-i  

Mağdosam ve Medelu Karamalu ve karye-i Sipâhi tâbi´ diğe akçe sükkân tâbi´ 

İlice 5096 

Karye-i  

Bölük tâbi´ Magnisa  

9000 

6000 

593 

Yekûn 33856 

İlhâk  

KaraDelik Kumla Osmân ve Abdullâhlı Hasan Rızâ kasr-ı yed kerîm   

Hâssâ  

Karye-i Kara sülüklü Sâlim min mahalleti’l-mezbûr yekûn 30000 

İcmâl bozulmamak üze 50000 emr-i  yed  

Yekûn  

38859 

1 

1. Buyurdum ki ba´de'l- yevm  taht-ı yedinde olub tasarruf kılıb şöyle ki vezâif-i 

hidemât 

2. Dergâh-i mü´âllâm müteferrika in bu tür misyon nın hani rumlar füzesi miydi 

sanmıyorum ne curcunası olub bi kusûr ve zeameti halkı muam ileyhima 

üzerlerine Subaşı 

3. Bilub subaşılığıa mütemallik umûrde merâci‘i mûmâ ileyh tâyiân min kâne  

4. Ve keyfemâ kâne mesih ihda mâni‘ ve râfi ‘ olmayub bir vecihle dahl ve 

ta´arruz kâimesi şöle bile  

5. Alâmet-i şerîfe i´timâd kılalar kayd şod fî 14 min  zi'l-ka´de-i şerîfe   

Makâm-i es-saltanati’l-kostantiniye el-mahmiye  
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2 

1. İşbu bin yüz otuz dört senesine mahsûb iki taksit ile  

2. Anadolu vâlîlerine ta´yîn olunan imdâd-i haziriyelerinin taksit-i sânî 

mutâlebesiyle Kütahya  

3. Vâlîsi olan düstûr-i mükerrem Osmân Paşâ Hazretleri mâlından buyuruldi-i 

şerîfleri ile Vedâd ve İbrâhîm Ağâ yediyle vârid olmağla  

4. Cümle mevazi´asında feth ve kirâet ve kazâ-i Magnisa' ya harc-i bâb ve 

mübâşiriye devlet-i aliyyeye sene-i sâbık  

5. Beş yüz yigirmi buçuk guruşe ve Paşâ-yi mûmâ ileyh taraflarından gelen 

merkûm İbrâhîm Ağâ' ya yüz guruş ve otuz  

6. Guruş harç ve mahleme-i şerîfe harç ve kalemiye elli guruş ve hüddâmiye ve 

Kâtibiye ve ihzariye yigirim guruş tahsîldâriye  

7. Elli guruş şehir Kethüdâsı el-Hâcc Hasan Ağâ' nın vilâyet-i umûri içun masraf 

otuz guruş ve mezbûr  

8. İbrâhîm Ağâ' nın zahiresi yigirmi beş guruş ve tekâlifden Yurt dağı kesiri elli 

altı guruş  

9. Ev fermân götürneler e on beş guruş min ciheti’l- mecmû´ı sekiz yüz doksan altı 

guruş olub  

10. Meblağı mezbûrun doksan altı guruş makâmât-i ihrâc ve yetmiş beş guruş dahi 

ferrû nihâde   

11. Olan karyelere ihrâc olunduktan sonra bâkî yedi üz yigirmi beş guruş şehr 

12. Ve kurânın asl-ı hânelerine tevzî´ olundukda beher-i asl-ı hâneye doksan 

sekizer  

13. Akçe isâbet itmekle bu hâssa üzre defteri tahrîr olundi  
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mahalle-i  sultânîye hâne 0.5 

mahalle-i  Çarşu hâne 4 

mahalle-i Alây Beyi hâne 23 

mahalle-i Destkar hâne 15.5 

mahalle-i Çalı baba hâne 11.5 

 

mahalle-i  Bektaş sagîr hâne 12.5 

mahalle-i  Bektaş-i kebîr hâne 8 

mahalle-i Ali Ağâ hâne 10 

mahalle-i  Süstaşlı hâne 5 

mahalle-i Câmi´-i kebîr hâne 5 

 

mahalle-i Nekıl zâde hâne 7 

mahalle-i saz hâne guruş 9.5 

mahalle-i Dervîş Ağâ hâne 8 

mahalle Bozcan hâne guruş 10 

fesancı Paşâ hâne guruş 4.5 

 

mahalle-i Hüsrev Ağâ hâne 10 

mahalle-i  Cisr-i aşkar-i kebîr hâne 13 

mahalle-i Sarây abad  hâne   10 

mahalle-i  Bolucuk atîk hâne 7.5 

mahalle-i Bolucuk ceddi hâne 5 
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mahalle-i Deveciler hâne 7 

mahalle-i Cengi zâde hâne 3.5 

mahalle-i  Sakal hâne 3.5 

mahalle-i  Seydî Hâce hâne 4 

mahalle-i  Danişmend Halîl hâne 7 

 

mahalle-i  el-Hâcc İlyâs sakigir hâne guruş 4 

mahalle-i  el-Hâcc Mahus  Paşâ hâne 5 

mahalle-i  Kara Puşa hâne 8.5 rub´ 1 

mahalle-i  Kara hisâr hâne 2 

mahalle-i Atar keçe hâne 5 

 

mahalle-i  Tâcirli hâne 2.5 

mahalle-i Arab alanı hâne 5 

mahalle-i Beytepe hâne guruş 2.5 

mahalle-i Baba kapusı hâne 5 

mahalle-i  Aba hâne 2.5 

 

mahalle-i  el-Hâcc İlyâs kebîr hâne 5 

mahalle-i İbrâhîm Çelebî hâne 5 

mahalle-i Dere hâne 2.5 

mahalle-i Haccâclar hâne 2.5 

mahalle-i İmad hâne guruş 3 

 

mahalle-i Çalık Ali hâne 4 
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mahalle-i  Badiler hâne 5 

mahalle-i Cisri aşkar sagîr hâne 5 

mahalle-i İsa Faite hâne 2.5 

mahalle-i Yarıcılar hâne 10 

 

mahalle-i elha Yahyâ hâne 4 

mahalle-i Hünkar Ece hâne 5 

mahalle-iAkmescid hâne 2 

mahalle-i Rümiyan hâne 20 

mahalle-i Ermenîyân hâne 26 

 

mahalle-i Ermenîyân Sakfi hâne 24 

mahalle-i Yehudiyan hâne 7.5 

 

hâssâ-i Palamud 

karye-i Gökçe hâne 12.5 

karye-i Ahmed paşalı hâne 1 

karye-i Kalemli hâne 1 

karye-i Çıkarkıye hâne 13.5 

karye-i Pastara hâne 1 

 

karye-i Paşâ hâne 6 

karye-i Bekos hâne 4 

karye-i Aydınlar hâne 1.5 

karye-i Doğancıhisarı hâne 1 
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karye-i Şatırlar hâne 3 

karye-i el-Hâcc Rahmanlı hâne 3 

karye-i Dere hâne 7.5 

karye-i Yaya hâne 10.5 

karye-i Süleymân Obası hâne 2 

 

karye-i Saruhanlı hâne 2.5 

karye-i Mihail hâne 1 

karye-i Biramişe hâne 1 

karye-i Kebenkabi hâne 1 

karye-i Üç havlu hâne 6 

 

karye-i Arabacı Boz hâne 6 

karye-i Aşık hâne 2.5 

karye-i Sabancı hâne 2.5 

karye-i Cebib hâne 0.5 

karye-i erdilli hâne 3 

 

karye-i Sendilli hâne 2.5 

karye-i Curet hâne 4 

karye-i Seydî obası hâne 3 

karye-i Adil obası hâne 2 

karye-i Halidlu rub´ 1  
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hâssâ-i Belek tâbi´ mezbûr  

karye-i Gözi büyüklü hâne 1 

karye-i Ali Beyli hâne 8 

Nefsi belek hâne 23 

Karye-i Gömülcili hâne 4 

Karye-i Şerağ çullisi hâne 3 

 

Karye-i Selîm Şâhlar hâne 1 

Karye-i Çunkara kebîr hâne 1 

Karye-i Çunkara sagîr hâne 2 

Karye-i Körükçi tatarı rub´ 3 

Karye-i Babekli hâne 5.5 

 

Karye-i Keri hâne 3 

Karye-i Hâcî İbrâhîm rub´ 1 

Karye-i Kara sebili hâne 0.5 

Karye-i Babaslık hâne 9.5 

Karye-i Selendenli hâne 10 

 

Karye-i Ilıkun Hahari hâne 3 

Hâssâ-i Emlâk asıl üzre olan  

 

Karye-i Dopçilik sagîr haen 3 

Karye-i Dere hâne 6.5 

Karye-i Heretlanli hâne 4.5 

Karye-i Eğri dere hâne 1.5 
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Karye-i Kara Ali hâne 2 

Karye-i Sifinli hâne 2.5 

 

Karye-i Orabus hâne 2.5 

Karye-i Kaya pınarı hâne 4 

 

Nâhiye-i mezkûrde haneleri ferrû nihâde  olan kurâlardır ki zikr olunur 

Karye-i Hirdos 4.5 guruş 9 

Karye-i Kafirboz  4.5 guruş 9 

Karye-i Unci boz  4.5 guruş 9 

Karye-i Keresin rub´ an guruş 4.5 

Karye-i Manastır rub´ an guruş 4.5 

Karye-i Bârgîr 4.5 guruş 7  

 

Karye-i Penbecik rub´ an guruş 4.5 

Karye-i Çalini rub´ an guruş 4.5 

Karye-i sekizli mülki 4.5 guruş 9 

Karye-i Keçeli guruş 5 

Karye-i Tekdili guruş 7 
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hâssa-i Turgutlu 

Kasaba-i Turgutlu Babaca karyesiyle hâne 140 

Kasaba-i İlice hâne 31.5 

Karye-i Ermenîyân hâne 30 

Karye-i Küpeler hâne 12 
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Karye-i Çuban hâne 7.5 

Karye-i Kara oğlanlı hâne 2.5 

Mu´âf olan kurâlardur ki zikr olunur  

1. Defter oldur ki işbu bin yüz otuz dört senesine mahsûb olmak üzre Kütahya 

vâlîsi dustûr-i m ükerrem 

2. Devletlu sa´âdetlü üsman Paşâ Hazretleri'nin imdâd-i haziriyesinden nefise-i 

Asani olmak üzre  

3. A´yân-i şerâf ma´rifetleriyle Yurttaş nâhiyesinde vâkı´ kurâlara tevzî´ olunan 

imdâd-i hazırıye 

4. Yağlıkıdır? Ki vech-i âtî üzre zikr olunur def´i’t-tahrîr fî 30  min zi'l-ka´de'i'ş-

şerîfe seen 114 

 

Hâssa-i Yurtdaş Kâdın çukurı kısmı  

Karye-i Undik hâne 1 

Karye-i Payanlu hâne 1.5 

Karye-i İsmâilli hâne 1 

Karye-i Turgulliler hâne 3 

Karye-i Biramişe hâne 4 rub´ 1 

Yekûn karye 10 rub´ 3  

Beher hâne üzerinde isâbet itmişdur  

 

Mu´âfât 

Karye-i Kâdın çukurı  

Karye-i Öksüzler 

Karye-i Hacılar 

Karye-i Ma´rûfler  

Karye-i Koca Halîl  

Karye-i Koca 
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Karye-i Bekirler 

Karye-i Kızılsuyi 

Karye-i Birsarugenli  

Yekûn guruş 14 

 

Kurşiye kısmı  

Karye-i Bağışlar hâne 2 

Karye-i Çukur hâne 0.5 

Karye-i Gözeler hâne 2 

Karye-i Dere Beyi hâne 1 yekûn hâne 5.5 

 

Mu´âfât 

Karye-i Erkekli 

Karye-i Melbaki 

Karye-i Kapukya 

Karye-i Temurci  

Karye-i Ömerler 

Karye-i Dere 

Karye-i Kara Ahmedlu 

Karye-i Köseler 

Karye-i Beyler temuri  

Karye-i Yûnusler 

Karye-i Koca ömerler  

Yekûn guruş 14 
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Sıklet kısmı  

Karye-i sıklet hâne 1 

Karye-i Sarılar hâne 1 

Karye-i Öksüzler Halîl hâne 3.5 

Karye-i Hocâ Ali hâne 1 

Yekûn hâne 6.5 

 

Mu´âfât 

Karye-i İnciler 

Karye-i Debe ma´a Yenice  

Karye-i Saru Ahmedlu  

Karye-i Pınar  

Yekûn guruş 7 

 

Özlice kısmı  

Karye-i Salallı hâne 2 

Karye-i Rahmanlar hâne 4.5 

Karye-i Alacacık hâne 2 

Karye-i Mezîdler hâne 1 

Yekûn hâne 9.5 

 

Mu´âfât 

Karye-i Recebli 

Karye-i Süngürler 

Karye-i Kara hasanlu  

Yekûn guruş 7 
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Pelid Alanı kısmı  

Karye-i  Sırma hâne  

Karye-i Dimek alanı rub´ 1 

Karye-i Karamânlı hâne 1.5 

Yekûn hâne 3 rub´ 3 

 

Mu´âfât 

Karye-i Davidler guruş 1.5 

Karye-i Pirekitler guruş 1 

Karye-i Karasili guruş 1.5 

Karye-i Muslı guruş 1.5 

Karye-i Temurciler guruş 1.5 

 

Karye-i  

Karye-i Uruncik guruş 2 

Karye-i Ahdeler guruş 1.5 

Karye-i Kızmanlra guruş 1.5 

Karye-i Kayalılar guruş 1.5 

Karye-i Debe guruş 1.5 

 

Karye-i Maldan guruş 2.5 

Karye-i Karadiller guruş 1.5 

Karye-i Kırk guruş 1.5 

Karye-i Hâcî Aliler guruş 1.5 

Yekûn guruş 22 
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Umûralanı kısmı 

Karye-i Osmânlu hâne 3.5 rub´ 1 

Karye-i Urta hâne 4 

Karye-i Uzun Hasanlu hâne 10 

Karye-i Akça ma´a Çanak hâne 1 

Karye-i hammâmlu hâne 1 

 

Karye-i Sitilli hâne 4 

Karye-i Çamlıca hâne 2 

Karye-i Kabağac hâne 1.5 

Yekûn hâne 37 rub´ 1 

 

Mu´âfât 

Karye-i Çekeler guruş 3 

Karye-i Tazyurt guruş 3 

Karye-i Turasıl guruş 3 

Karye-i Alyakçalar guruş 1.5 

Karye-i Melek guruş 1.5 

Karye-i Kartallar guruş 1.5 

Karye-i  Yörükan kori guruş 2 

Yekûn guruş 15.5 

 

Ova kısmı 

Karye-i Tekeliler hâne 2 

Karye-i Sarı Nâsûhlar hâne 1 

Karye-i Talaklar hâne 2 
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Karye-i Yancılar hâne 1.5 

Karye-i Yazıcıya çullisi hâne 3 

 

Karye-i  Eğri köy hâne 1.5 

Karye-i Çaşlar Hâne 0.5 

Karye-i Arpa Çelebî hâne 1 

Karye-i Çane Paşâ hâne 2 

Karye-i Ata hâne 1 

Yekûn hâne 15.5 

 

Mu´âfât 

Karye-i Şümare guruş 2 

Çiftlik el-Hâcc Faslı u 1.5 

Karye-i Yörük oğlu guruş 1.5 

Yekûn guruş 5 
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1 

1. İhsân-i  şer´-i  âlîşân hükmidür ki  

2. Magnisa' da vâkı´ Arab alanı? mahallesinde mutasarrıf defterdâr Mahmûd 

Efendi binâ eylediği mescid-i şerifinin yüz iki akçe  

3. Vazîfe ile mersûmesiyle her vecihle muhal ve müstehak olan işbu râfi ‘-i tevkî´-

i refi´i'ş- şân-i hâkânî  

4. Kıdvetül ulemâ’i7s-sâlikîn  Mustafâ bin Hüseyin zîde salâheye müceddeden 

tevcîh olunum küçük evkâf muhasebesine 

5. Kayd olunmak recâsına iftihâru'l- havâs ve'l- mukarribîn  bi'l- fi´il bâbu’s-

sa´âdetüm Ağâsı olub vakf-i mezbûr nâzırı  
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6. Olan Hasan Ağâ dâme uluvvuhu arz itmekle vakf-ı mezbûrun kaydı mahalli 

küçük evkâf mahallesinde mukayyed olub  

7. Tevliyet ve İmâmet kaydı bulunmadığı derkâr olunmağla mûcebince  tevcîh ve 

küçük evkafa kayd olunmak  

8. Fermânım olub cihetinde mezîd inâyet-i Pâdişâhanem zuhure getürüb Ağâ-yi 

müşârun ileyhin  

9. Arzı ve bin yüz otuz dört senesi zi'l-ka´desinin on sekizinci güni târîhiyle 

müverrah  

10. Verilen ru'ûs-i hümâyûnum mûcebince mahalline kayd olunub müceddeden bu 

berât-i hümâyûni virdum ve buyurdum ki  

11. Mezbûr Mustafâ bin Hüseyin varub mücedded-i mezbûrun mütevellî ve İmâmı 

olub edâ-i hizmet eylediği taşra  

12. Ta´yîn olunan yevm-i iydi akçesinni iki akçesi tevliyet ve beş akçesi İmâmet 

vazifeleri 

13. İçun vakf-ı mezbûr mahsûlinden alub mutasarrıf ola şöyle bileler alâmet-i 

şerîfe i´timâd kılalar  

14. Tahrîren fî'l- yevmu'l- işrîn min zi'l-ka´de li sene erba´a ve selasin ve miete ve 

elf  

Mekâm-ı Kostantiniye el-Mahrûse  

Kaydi an zi'l-hicce sene 134 

2 

1. İhsân-i  şer´-i  âlîşân hükmidür ki  

2. Magnisa mahâllâtından  Arab alanı? mahallesinde vâkı´ Defterdâr Mahmûd 

Efendi’nin  binâ eylediği mescid-i şerîfde yevmî beş akçe  

3. Vazîfe ile İmâm olan Hâcî Halife' den kelimât-i kabihiye sâdır olub inde'ş- şer´î 

şuhûd ve udûl  

4. İle sâbit olmağal cemâ´ât kendüden istikrâh üzre olmağın ref olunub yerine 

Mümtâz-i  

5. Cemâ´ât olan işbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şâ hâkânî Mustafâ  Halife her vecihle 

lâyık-i vekîl  
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6. Ve müstehak olmağla tevcîh olunup yedine berât-i şerifim verilmek bâbında 

akzâ kuzâti'l- müslimîn  

7. Mevlânâ Seyyid Mehmed Emîn zîdet fezâile arz itmeğin sadaka idub bu berât/i 

hümâyûni virdum  

8. Ve buyurdum ki ba´de'l- yevm merkûm Mustafâ Halife varub zikr olunan 

mescid-i şerîfde refî´ olunan  

9. Mezbûrun yerine İmâm olub hizmet-i lâzımesinde mer´i ve müveddâ kaldıktan 

sonra yevmî beş akçe vazîfe ile  

10. Mutasarrıf olub vakfın rûh ve devâm-i ömr ve devletiyçun duaya müdâvemet 

göstere 

11. Şöyle bilub alâmet-i şerîfe i´timâd kılalar tahrîren fî evâil-i şehr-i ramazân 

sene erba´a ve selasîn ve miete ve elf  

Mekâm-ı Kostantiniye el-Mahrûse  

3 

12. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ a‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn  

13. vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- 

melikü’l- mu‘în  Mevlânâ Magnisa kâdîsı zîdet  

14. fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki Magnisa kazâsı 

sâkinlerinden Ahmed nâm kimesne  

15. südde-i sa´âdetüme arz-ı hâl idub yine kazâ-i mezbûrde sâkin diğer Seyyid 

Ahmed nâm kimesne mutasarrıf olduğı  

16. zâviyesinin mahsûlin ta‘şîre ve der-ambâr eylemek üzre buni tarafından vekîl 

nasıl itmekle bu dahi  
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17. ta‘şîr idub hâsıl olan mahsûlun mahallesinde teslîm ve zimmetinde bir nesne 

kalmayub şer´an dahl olunmak icâb itmez iken  

18. Mezbûr Seyyid Ahmed zuhûr ve şirrete sülük  itmekle senin ta‘şîr ve der- 

ambâr eyledüğinde mahsûl zâyi´ oldi senden  
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19. Tazmîn iderum idyü nizâ´ ve şer´an tazmin-i lâzım gelmez iken mezbûr 

mündefi‘ olmayub hevâsına tâbi´  

20. Nâib ile yeniden ve mahallinde mu´ayyen kesîresi olub külli gadr murâd 

eyledüğinde ve bu bâbda da´vâsına  

21. Muvâfık fetevâ-yi şerîfe verildüğin bildurum mezbûrine hilâf-i şer´-i şerîf 

mahallinde yine da´vâ  

22. Sudûrında olur ise da´vâları Astâne-i sa´âdetüme havâle olunmak bâbında 

emr-i şerifim rica itmeğin  

23. Vech-i şer´î üzer şer´le görülemk emrim olmuşdir buyurdum ki vusûl  

24. Buldukda bu bâbda sâdır olan emrim üzer âmel idub daih mukaddemâ bir 

def´a şer´le görülüb 

25. Fasîl olmayan husûslerin temâmen hak üzre mukayyed ve fetvâ-yi şerifine 

nazar idub göresin i´lâm  

26. Olunduğı üzre ol babad müktezâ-yi şer´-i kayyum ve fetvâ-i şerîfe mûcebince 

âmel idub dahi  

27. Mezbûrun ol vecihle hilâf- işerii şerîf tasdîk  men´ ve def´ eyleyesin şöyleki 

yine memnû´  

28. Olursa da´vâları Astâne-i sa´âdetüme havâle eyleyesin ki ahvâlleri divann-i 

hümâyûnumde vüzerâ-yi a´zâm  

29. Ve kazaskerlerim huzûrlerinde şer´le görülüb icrâ-yi hak olalar min ba´d şer´-i 

şerîf- ve fetvâ-yi münife  

30. Ve emr-i hümâyûnum muhâlif kimesneye iş itturmeyesin husûs-i mezbûr içun 

ben dahi emrim varmalu?  eyleyesin  

31. Şer´le bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın tahrîren fî evâil-i zi'l-ka´de li sene 

erba´a ve selasîn ve miete ve elf  

Makâm-i Kostantiniye el-Mahrûse  

1 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ a‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn  
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2. vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- 

mu‘în  Mevlânâ Magnisa kâdîsı zîdet  

3. fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki Murâd ve Nızır 

nâm zimmîler südde-i sa´âdetüme  

4. arz-ı hâl idub bunların büyük babaları Kayserî nâm zimim oğlu Mihal nâm 

zimmî ile  

5. ve ehl-i a´yânyi ile varub medine-i Magnisa' da sâkin ve mütemekkin iken mürd 

olduklarında cümle eşyâsını  

6. zevcesi (boş) nâm Nasrâniye zabt idub ve mesfûre  Nasrâniye medine-i 

mezbûrede Anaştaşi  

7. nâm zimmiye varub bunlar dahi varub hakların taleb ve almak üzre iken 

mesfûre Nasrâniye  

8. dahi hâlike olmağla cümle mâl ve eşyasından mâ´adâ defter-i kassâm 

mûcebince dört kise akçe-i nukûdisi ve menzil ve sâir mâl ve eşyasının cümlesini 

zevci mesfûr zabbt idub lakin  

9. mürd-i mesfûrlerin bunlardan gayir vârisi olmayub varub taleb eylediklerinde 

mesfûr  

10. Anaştaş menkûle ve zî kudret olmağla size bir akçe ve bir habbe virmem 

cümlesin zalime ve hükkâma  

11. Ve ehl-i örfe virerum diyü cevâb ve gadr Murâd ve mesfûr ile mahallined bir 

evcihle mukâvemete  

12. İktidârı olmaduğı bildurub mesfûr Anaştaş estaneii sa´âdetüme ihzâr olunub  

13. Defter-i kassâm mûcebince hakları tahsîl ve ihkak-i hak olunmak bâbında emr-

i şerifim rica eyledikleri  

14. Ecilden vech-i meşrûh üzre ihzâr olunmak emrim olmuşdur buyurdum ki 

Dergâh-i mü´âllâm  

15. Çâvûşlarından kıdvetu'l- email (boş) ve'l- akrân Mûsâ Çâvûş zîrde hükm-i 

şerifimle  

16. Vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan emrim üzre âmel dahi sen ki Mevlânâ-yi 

mûmâ ileyhsin  
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17. Vech-i meşrûh üzre mesfûr Anaştaş Astâne-i sa´âdetüme ihzâr eyleyub 

mazmûn-i  

18. Emr-i şerifimle âmil olasın şöyle bilesin alâmet-i şerifime i´timâd kılasın 

tahrîren evâhir-i  

19. zi'l-ka´de li sene erba´a ve selasîn ve miete ve elf  

Makâm-i Kostantiniye el-Mahrûse  

Kaydi fî 9 zi'l-hicce’i’ş-şerîfe sene 1134  
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1 

1. kıdvetu'l- nüvvâb el-müteşerri‘în Mevlânâ Mehmed zîde ilmuhu tevkî´-i refi´-i 

hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki İliçine 

2. Saruhan kazâsı Magnisa' ya ilhakından ifrâz ve işbu sene-i erba´a ve selasîn ve 

miete ve elf zi'l-hiccei  

3. Gurresinden müstakilen ber vech-i mu‘asîb kıdvetu'l- ulemâ el-muhtasîn 

Mevlânâ Saniullâh side ilmuhu tevcîh olunmağla  

4. Tarafından sen ki Mevlânâ-yi muam ileyhimsin nâib nasb ve ta´yîn olunmağla 

kazâ-i mezbûre varub  

5. Gurre-i merkûmeden zabt idub ve beyne'l- ahâlî icrâ-i ahkâm-i şer´îye idub 

kazâ-i mezkûrun  

6. Umûr-i kısmet-i askeriyesi dahi Mevlânâ-yi mûmâ ileyh tefvîz olunub vâkı´ 

olan mevtâ-yi askeriyeyi  

7. Tahrîr ve beyne'l- verese bi'l- farîzati’ş- şer´îye tevzî´ ve taksîm eyleyesin diyü 

Mevlânâ-yi mûmâ ileyh tarafından  

8. Mühürlü mektûb verilmekle mûcebince âmel eylemek bâbında fermann-i 

âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki  

9. Vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-i celîli’l- kadrum  

10. Mevlânâ-yi mûmâ ileyh tarafından verilen mektûb mûcebince âmel idub 

hilâfına rızâ ve cevâz göstermeyesin  
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11. Şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın tahrîren fî evâsıt-i zi'l-ka´de'i'ş-

şerîf li sene erba´a ve selasîn ve miete ve elf  

Makâm-i Kostantiniye el-Mahrûse  

2 

1. Fahru’l-mehârim Saniullâh Efendi el-mu‘azzez  

2. Ba´de't- tahiyyetu’s-sâfiye inhâ olunur ki işbu sene-i erba´a ve selasîn ve mie ve 

elf zi'l-hicce-i şer´îyesinden tevcîh olunan  

3. İliciya Saruhan kazâsının umûr-i kısmet-i askeriyesi sana tefvîz olunmuşdur 

gerekdur ki vâkı´ olan  

4. Mevtâ-yi askeriye muhallefâtını tahrîr ve terkîm ve beyne'l- verese bi'l-

farîzati’ş- şer´îye tevzî´ ve taksîm hususini  

5. Tâyyibine mübâşeret eyleyesiz ve's-selâm  

El-kadi Mehmed Zeynelabidîn Hüsnî el-Kâdî kazasker-i Anadolu  

Derkenâr:  

Âlî nişânla asliyu’l-mümzâ’l-mahtûm nemîka el-fakirun ileyh izze şân Mustafâ en-

nâib be mahkeme-i Mehmed ve nâib-i be medine-i Kostantiniye ufire leh  

3 

1. İzzet-me'âb kuzât Saniullâh Efendi kâmyâb 

2. Ba´de't- tahiyyet’l-vâfiye inhâ olunur ki Eyliciye Saruhan kazâsı müstakilen 

kazâ iken bundan akdem bir tarafıyla Magnisa  

3. Kazâsına ilhâk olunub kadîmisi üzre yine müstakil kazâ olmak üzre fermân-i 

cihân-metâ‘ sâdır olmağın  

4. Ber vech-i teb´îd üzerinde iken Teblis ve Sabıka ve Ciyakçur kazâları âhara 

tevcîh olunmağla sagîru’l-ba´id  

5. Kalub evlâd-i kibâr ulemadan mahall-i merhamet ve müstehak inâyet-i şehriyârî 

ve şâyeste râfet 

6. Cihandari olmağla ber vech-i sâbit kazâ-i merkûm sana tevcîh olunmuşdur 

gerektür ki işbu sene-i erba´a  



 

105 

7. Ve selasîn ve miete ve elf zi'l-hicce gurresinden vech-i meşrûh üzre kazâ-i 

mezbûre mutasarrıf 

8. Olub beyne'l- ahâlî icrâ ahkâm-i şer´îye idesin ve's- selâm hurrire fî’t- târîhi'l- 

mezbûr li seneti’l-merkûm  

El-kadi Mehmed Zeynelabidîn Hüsnî el-Kâdî kazasker-i Anadolu  

Derkenâr:  

Âlî nişânla asliyul-mümzâ’l-mahtûm nemîka el-fakirun ileyh izze şân Mustafâ en-

nâib be mahkeme-i Mahmûd ve nâib-i be medine-i Kostantiniye ufire leh  

4 

1. Fahru’l-müderrisîn el-kirâm Kâbil zâde Süleymân Efendi el-mu‘azzez 

2. Tahiyyât-i sâfiye ve teslimât-i vâfiyetu’l-hâfile 

3. İnhâ olunur ki işbu sene-i rebaa ve selasîn  ve miete ve elf zi'l-hiccesi  

4. Gurresinden Magnisa kazâsının umurm-i kimsmet-i askeriyesi size tevfîz ve 

sipâriş olunmuşdur gerekdur ki vâkı´ olan  

5. Mevtâ-yi askeriye muhallefâtını tahrîr ve terkîm ve beyne'l- verese bi'l- 

farîzati’ş- şer´îye tevzî´ ve taksîm eyleyub rusûm-i  

6. Mu´tâdesinin tarafımıza irsâl ve îsâl eyleyesiz 

El-kadi Mehmed Zeynelabidîn Hüsnî el-Kâdî kazasker-i Anadolu  
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1 

Derkenâr:  

Tıbkı asliyu’l-âlî 

Mustafâ el-Kâdî be mahkeme-i Mahmûd Paşâ nemîka el-fakîr Şeyh (...) me´âlî  

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ a‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn  

2. vârisu’l-ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- 

mu‘în  sâbıkan Kayseriye Kâdîıs olan  
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3. Mevlânâ Yûsûf zîdet fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola 

ki Magnisa  

4. Kâdîsi olan Seyyid Ali' nin sû-i ahvâli ahâlî-i Magnisa muhzırın leh i´lâm ve 

arz-ı hâl iltimâs itmeleriyle  

5. Ehl-i ilm ve sâhib-i fazîlet ve müteşerri‘ olub her vecihle müstehak-ı inâyet 

olduğn  

6. Ecilden hâlîya çünki mezîd inâyet-i aliyye-i şâhâne ve mezîd râfet-i seniyye-i 

Pâdişâhanem  

7. Zuhûre gönderilub işbu bin yüz otuz dört zi'l-hiccenin  nısfıdan zabt itmek  

8. Üzre zikr olunan Magnisa kazâsı sana tevcîh ve inâyet idub i´lâmiçun 

9. Ta´yîr olunmuşdur buyurdum ki sâdır olan fermân-i celîli’l- kadrum mûcebince 

te'hîr ve Tevfik itmeyub  

10. Magnisa kazâsına sen mutasarrıf olu ahâlîsi beyninde icrâ-yi ahkâm-i şer´îye-i 

nebevî ve inkâd-i evâmir-i  

11. Aliyye Mustafâ sallâllâhu Te´âlâ a´lâ şâri‘hâda bedel-i makbûz ve say´-i 

mevkûr eyleyesin şöyle 

12. Bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın tahrîren fî'l- yevmu's- sadis min zi'l-hicce 

li sene erba´a ve selasin ve miete ve elf 

Kostantiniye el-Mahrûse  

2 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ a‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn  

2. el-muhtas bi mezîd  inâyeti'l- melikü’l- mu‘în  sâbıkan Mevlânâ Magnisa Kâdîsı 

zîdet fezâilehu ve kıdvetu'l- kuzad ve'l- hükkâm ma´denu'l- fezâil ve'l- hükkâm  

3. Mevlânâ Limni Kâdîsı zîde fazluhû  tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak 

mâ´lûm ola ki Sultânîye müderrisimevlana Hüseyin zîde ilmuhu  

4. İfâde ve istifâde ile meşgul hüsn-i hâl ve lütf-i hisâl ile arâste arzı ile mukayyed 

iken Kâbil zâde Süleymân Efendi  

5. Ve Çul oğlu Seyyid Abdülkerîm dimekle ma´rûf kimesneler râhat virmeyub 

ta´mîr ve tekdirden hâlî olmayub mâlik-i mezbûrun  



 

107 

6. Hakkında değil belki âmme ve müslimîn haklarında irtikâb ittikleri mezâlim  ve 

mefâsid-i tahrîb  bilâd ve tahrîb-i  

7. ibâda müvedda olmak mertemesine buluğa karîb olub te‘âkıb mefâsid ve 

mezâlim ve tevâli nüvvaâb 

8. Cerâimlerine âdem-i tahammülden nâşî bunda Dağ nâhiyesinde yedi sekiz yüz 

re´âyâ-i mezâlim halli için birkaç  

9. Def´a  dahi haylı dökülüb geldükleri mesmû´ oldukda itkâ-i fitne içun suhûlet  

ve istimâlet ile rahâtlarına  

10. Say´ olunub müdâfa‘aları husûsında azîm zamtem çekilib ve menâzil-i kadîm 

ashâbından nice kimesneler  

11. Menâzilve merâhillerin  bırakub perişân ve perâkende olub birkaç seneler  

mütemâdi olur ise  

12. Bâkî filânların ekseri zelil ve zebun  ve fakîr ve medyun  olmaları bi iştibâh 

olub mezbûrlerin  

13. Def´-i mazarratları içun sâbıkan Magnisa Kâdîıs Seyyid Ali tarafından i´lâm 

olunmağla mûmâ ileyh Kâbil zâde  

14. Süleymân ve Çul oğlu es-Seyyid Abdülkerim te'dîb içun Limni ceziresine iclâ 

olanlar içun i´lâmu’l- 

15. Ulemâ’i’l-mütebahhirîn  efdalu’l-fudâla el-müteverri‘în  bi'l- fî'l- Şeyhülislâm 

ve müftiyu’l-imâm olan 
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16. Abdullâh edemâ'llâhu  Te´âlâ fezâilehu işâret itmeleriyle Mevlânâ-yi müşârun 

ileyhin işâretleri mûcebince nefi ve iclâ olunmaları 

17. Abbında fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki Dergâh-i âlî 

Çâvûşlarından kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân  

18. Ali Çâvûş zîde kadruhu hükm-i şerifimle vusûl buldukda sâdır olan fermân-i 

celîli’l- kadrum  

19. Mûcebince âmel dahi sen ki Magnisa Kâdîsı Mevlânâ-yi mûmâ ileyhsun 

mezbûrân Kâbil zâde Süleymân ve Çul oğlu  
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20. Seyyid Abdülkerim cezîre-i merkûmeye irsâl ve sen ki Limni Kâdîsı Mevlânâ-

yi mûmâ ileyhsin vusullerinde  

21. Mezbûrânı cezîre-i merkûmede ikâmet ittürdüb tekrâr emr-i şerifim sâdır 

olmadukça ıtlak 

22. Ve sebillerin tahliy elyemeyub mazmûn-i emr-i şerifimle âmel olasız şöyle 

bilesiz alâmet-i şerîfe  

23. İtimâd kılasız tahrîren fî evâsıt-i zi'l-hicce sene erba´a ve selasîn ve miete ve 

elf 

Be mekâm-ı Kostantiniye el-mahrûs 

Kaydı fî 26 min zi'l-hicce sene 144 

1 

1. Abdullâh edemâ'llâhu  Te´âlâ fezâilehu işâret itmeleriyle Mevlânâ-yi müşârun 

ileyhin işaretleri mûcebince nefi ve iclâ olunları  

2. Bâbında fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki Dergâh-i âlî 

çavuşlarından kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân  

3. Ali Çâvûş zîde kadruhuye hükm-i şerifimle vusûl buldukda sâdır olan fermân-i 

celîli’l- kadrum  

4. Mûcebince âmel dahi sen ki Magnisa kâdîsı Mevlânâ-yi mûmâ ileyhsin 

mezbûrân Kâbil zâde Süleymân ve Çul oğlu  

5. Mezbûrânı cezîre-i merkûmede ikâmet idub tekrâr emr-i şerifim sâdır 

olmadukça ıtlak 

6. Ve sebillerin tahliye eylemeyub mazmûn-i emr-i şerifimle âmel olasız şöyle 

bilesiz alâmet-i şerîfe 

7. İ´timâd kılasız tahrîr fî evâsıt-i zi'l-hicce sene erba´a ve selasîn ve miete ve elf  

El-makâm-i Kostantiniye el-Mahrûse  

Kaydı fî 26 min zi'l-hicce sene 134 
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2 

Derkenâr:  

Tıbk-ı asliyu’l-mümzâtu’l-mahtûm nemîka el-fakîrun ileyh izze şâne Mustafâ en-

nâib be mahkeme-i Mehmud ve nâib-i be medine-i Kostantiniye ufire leh  

1. Umdetu’l-sâdâtu’l-kirâm Şerîfe zâde es-Seyyid Mehmed Zeynelabidîn Efendi 

dâme şerefâ 

2. Tahiyyât-i sâfiyetu’l-hâfile inhâ olunur ki Magnisa ve Nif  ve Menemen 

Güzelhisâr ve Marmara ve Gördük ve Ulâ 

3. Ve Mendorse kazâlarında olan sâdât-i kirâm ve'l-  ihtirâmın hizmet-i 

seniyyelerine tarafımızdan Nestera?  

4. Kâimmekâmı nasb ve ta´yîn olunmuşdur gerekdur ki isbât-i sahîha-i ashâbına 

iraz ve ihtirâm iden (…) 

5. Zâhir olub kuzât hüccetleri ve kâimmekâmı temessükkâtıyla alâmeti hasren  

isti´mâl idenlerin zecr  

6. Ve men‘allerinde ihtimâm ve kendünüz kat´an bir kimseye alâmet-i vaz´iete izn 

vermeyesiz ve şer´an lâzım  

7. Gelen te'dîb ve takrirlerinde vesâir hukûk-i şer´îye isâbete tahsîl iktizâ ittiğinde 

ser idub  

8. Sâir hükkâmi müdâhele itturmeyesiz sâdâtdan tevcîh ve urûsiye bey´e veya bir 

gayri bahâne ile bir akçelerin  

9. Almayub siyânet arz ve mâllarından ikdâm tâm ve hidemat-i aliyye andan 

makdûrunuze bezl ile mazhar 

10. Şefa‘ât hazret-i Seyyidu’l-enâm-i aliyye efdalli’t-tahiyyetu’l-islâm olasız 

harrere fî'l- yevmu'l- işrîn min zi'l-hicce’i’ş-şerîfe  

11. Li sene erba´a ve selasin ve miete ve elf 

Kaydı 28 fî zi'l-hicce sene 1134 

El-fakîr es-Seyyid Mehmed Zeynelabidîn  Hüsnî  
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3 

Derkenâr:  

Âlî nişânla asliyu’l-mümzâtu’l-mahtûm nemîka el-fakîrun ileyh izze şâne Mustafâ 

en-nâib-i mahkeme-i Mahmûd Paşâ  

1. İzzetlu fazîletlu Efendi Hazretleri'nin nâdî ref‘etlerine durur-i ed‘iye-i hâlise 

2. Ve garer-i enbiye-i râyikatu’l-hâfile hâtırleri istibâ olunur hemvâre garr ve 

ref‘etle ola eser ve aklâm ve hükûmetleri  

3. Olan Magnisa kazâsının umûr-i kismet-i askeriyesi işbu sene-i erba´a ve selasîn 

ve miete ve elf zi'l-hicce’i’ş-şerîfesi  

4. Evâsıtınden size tefviz  olunmuşdur me'mûldeki vâkı´a olan mevtâ-yi askeriye 

mülhakâtını tahrîr ve terkîm  

5. Ve beyne'l- verese bi'l- farîzati’ş- şer´îye tevzî´ ve taksîm eyleyesiz bâkî 

hemvâre der müstedi´ ve sa´âdet daim bâd  

El-mahsûs el-fakîrun ileyh Zeynelabidîn Hüsnî el-kadi mahkeme-i Anadolı  
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1  

Derkenâr:  

Tıpkı aslıyu’l-mahtûm nemîka el-fakîrun ileyh musatfa en-nâib-i mahkeme-i 

Mahmûd Paşâ  

1. Bâ´is-i tahrîr-i kitâb oldur ki  

2. Berât-i şerîf-i âlîşân ile ber vech-i ihtirâm uhdemizden alınan Saruhan sancağı 

ve tevâbi´i  

3. Mukâta´a binyüz otuz beş senesi muharremu'l-harâmının gurresinden bir sene 

temâmına değin zabt ve rabt 

4. Dârende-i  temessük izzetlu Mehmed Ağâ biraderimize  deruhde ve tefvîz 

olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde   

5. Gerekdur ki mukâta´a-i mezbûri sene-i merkûme ibtidâsından temâmınadek 

zabt ve rabta hâsıl  
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6. Olan iş´âr-i şer´îye ve rüsûmat-i örfiye vesâir cü'zi ve külli her ne ise mu´tâd-i 

kadîm  

7. Üzre ve yedinde olan şurût-i berât-i âlîşânım mûcebince ahz ve kabz idub 

tarafımızdan  

8. Ve taraf-ı âhardan ferd-i vahd-i nâfi ve merâhim olmaya  

El-Kâdî Mehmed Emîn ber Tersâne-i âmire  

2 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ a‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l-  

2. Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezid  inâyeti'l- melikü’l- mu‘în  Mevlânâ 

Magnisa kâdîsı zîdet  fezâilehu ve kıdvetu'l- kuzât  

3. Ve'l- hükkâm ma´denu'l- fezâil ve'l-kelâm Mevlânâ Limni Kâdîsı zîde fezâilehu  

tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki 

4. Magnisa sâkinlerinden ulemadan pîr ve ihtiyâr Kâbil zâde Süleymân kendü 

halinde ve kat´an ferde ta´addî  

5. Ve rencidesi olmayub te'dîb ve takrîri mükezi bir dürlü ahvâli yoğiken bu 

esnâda hilâf-i inhâ  

6. Olduğından Limni ceziresine nefsu’l-emre ve iclâsı fermân olunub lakin mezbûr 

kendü halined pîr ve ihtiyâr ve mütedeyyin  

7. Kimesne olub Sâlih bir vecihle müdahel iktizâ ider mekûlelerinden olmaduğı 

devlet-i aliyyemin ashâb ta´yîn-i hâlînden  

8. Bir kaçı inhâ ve istintâk ve istiğfâ itmeleriyle merum afv olunmağla kemâ fî'l- 

levvel kendü menzilinde ikametine 

9. Mümâna´at olunmamak emrim olmuşdur buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda 

sâdır  

10. Olan emrim üzre âmel dahi vech-imeşruh üzre mezbûr Limni ceziresinden 

itlak ve sebili tahliye olunub  

11. Kendü menzilinde mekes ve ikametine kimesneyi mümanaat ittirmeyub 

mazmûn-i emr-i şerifimle âmel olasız şöyle bilesiz  
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12. Alâmet-i şerîfe i´timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i zi'l-hicce li sene erba´a ve 

selasîn ve miete ve elf  

Be makame-i Kostantiniye el-mahrûse  

3 

Derkenâr:  

Âlî nişânla aslıyu’l-mümzâtu’l-mahtûm nemîka el-fakîrun ileyh izze şâne Mustafâ 

en-nâib-i mahkeme-i Mahmûd Paşâ be medine-i Kostantiniye ufire leh  

1. Mefâhiru'l- kuzât ve'l- hükkâm ma´denu'l- fezâil ve'l- kelâm Saruhan 

sancağında vâkı´ olan kazâların  

2. Kâdîları zîde fazluhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki 

hazîne-i âmiremde mahfûz olan mevkûfâtın  

3. Defteri mûcebince Saruhan sancağında vak ikazaların iki bin yedi yüz okuz bir 

ve bir sülüs ve bir buçuk  

4. Rub´ avârizhâneliri ile ve yien ol mikdâr hânenin beher hânesinden otuz beşer 

akçeden altmış bin altı yüz  

5. Seksan üç bedel-i mütekâ‘idîn akçeleri olub bin yüz otuz beş senesine mahsûb 

olmak üzre  

6. Cem´ ve tahsîli lâzım geleni deruhde olunub yedine verilen mühürlü ve Müşâ‘id 

Mevlûd Paşâ defteri  

7. Sûreti mûcebince vakt ve zamanıyla cem´ ve tahsîl ve dâhil-i hazîne ve âmirem 

ittürilmek fermânım olmuşdur buyurdum ki  hükm-i  

8. Şerîfimle mübâşir-i merkûm vardukde bu bâbda sâdır olan emrim üzre âmel 

idub dahi livâ-i mezbûrde vâkı´ menâzilerin  

9. Ol mikdâr avârizhânelrei olub târîh-i mezbûre mahsûb olmak üzre her bir 

avârizhânesinden beşer yüz akçe avârizleri  

10. Ve yine ol mikdâr hânenin beher hânesinden otuz beşer akçeden altmış bin 

altıyüz seksen üç akçe bedel-i mütekâ‘idîn 

11. Akçeleri mübâşirin yedine verilen mühürlü ve nişânlu mevkûfât defteri sûreti 

mûcebince cem´ ve tahsîl ve dâhil-i  
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12. Hazîne-i âmirem itturdub hilâf-i emr-i defter kimesneye inad ve muhâlefet 

itturmeyesiz bundan mâ´adâ mübâşir ki 

13. Cihet-i maâşiyçun her bir avâriz hânelerinden ellişer akçe çe dahi vech-i maâş 

aldırılmayub ve mîrî içun alınan  

14. Akçe hazîne-i âmireme alduğı vech üzre alınub ve avâriz içun alınan akçenin 

her yüz on akçesinden  

15. Bir esed-i guruş alına bundan ziyâde ve noksân alınmaya ve aldırmayasız 

defterden ve takâshâneden ve fermândan  

16. Ziyâde talebiyle re´âyâ fukarâsına zülm ve ta´addîden begayet ihtiraz eyleyesiz 

şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe itimaz kılasız  

17. Tahrîren fî'l- yevmu'l- aşer fî şehr-i zi'l-hicce li sene erba´a ve selasin ve miete 

ve elf  

Makâm-i Kostantiniye el-mahrûse  

1 

Tıpkı aslıyu’l-hatîr nemîka el-fakîrun ileyh el-müvellâ-i hilâfe medine-i 

Güzelhisâr nemîka  

1. Mefâhiru'l- kuzât ve'l- hükkâm ma´denu'l- fezâil ve'l- kelâm Saruhan 

sancağında vâkı´ olan kazâların Kâdîları  

2. zîde fazluhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki hazîne-i 

âmiremde mahfûz olan mevkûfât Defteri  

3. mûcebince Saruhan sancağında vâkı´ kazâların iki bin yedi yüz okuz iki ve bir 

buçuk Rub´ bedel-i nüzul hâneleri 

4. olub bin yüz otuz beş senesne mahsûb olmak üzre cem´ ve tahsîli lâzım 

gelinmek deruhde olunub  

5. yedine verilen mühürlü ve nişânlu mevkûfât defteri sûreti mûcebince vakt ve 

zamanıyla cem´ ve tahsîl ve dâhil-i  

6. hazîne-i âmirem itturilmek fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerifimle 

mübâşir-i mezbûr vardukda bu bâbda sâdır  
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7. olan emrim üzre âmel idub dahi livâ-i  mezbûrde vâkı´ kazâların ol mikdâr 

bedel-i nüzul hânelerin  

8. olub târîh-i mezbûre mahsûb olmak üzre her bir hânelerinden altışar yüz akçe 

bedel-i nüzulleriyle mübâşirin  

9. yedine verilen mühürlü ve nişânlu mevkûfât defteri sûreti mûcebince cem´ ve 

tahsîl ve dâhil-i hazîne-i âmirem  

10. itturdub hilâf-i emr ve defter kimesneye inad ve muhâlefet itturmeyesiz ve 

bundan mâ´adâ mübâşir-i mezbûrun  

11. cihet-i mübâşiriyçun her bir bedel-i nüzül hânelerinden otuzar akçe vech-i 

mübâşir aldurila ve mîrî içun alınan  

12. akçenin her yüz on akçesinden bir esedi guruş aldurub ve hîn-i tahsilde alınan 

akçe hazîne-i  

13. âmire aldığı vech üzre alınub bundan ziyâde ve noksân alınmaya ve 

aldırmayasız ki defteri ziyâde ve noksan  

14. (...) ve fermândan ziyâde talebe re´âyâ fukarâsına zülm ve ta´addîye begayet 

ihtizâr itmeyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe  

15. İ´timâd kılasız fî'l- yevmu'l- işrîn min zi'l-hicce li sene erba´a ve selasin ve 

miete ve elf  

Makâm-i  Kostantiniye  

Fî 27 muharremu'l-harâm sene 1135 

2 

Derkenâr:  

Sa´âdetlü Abdullâh Paşâ Hazretleri'nin buyuruldileridir  

1. Hâlâ Medine-i Magnisa' da seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ Fâzıl Efendi hazretelri 

zîdet fezâile ve kıdvetu'l- emâsil  

2. Ve'l- akrân Saruhan mütesellimi Ağâ zîde kadruhu ve mefâhiru’l-akrân yeniçeri 

serdârı ve a´yân-i vilâyet ve iş 

3. Erleri zîde kadruhuma inhâ olunur ki bin yüz otuz beş senesine mahsûb olmak 

üzre Saruhan  
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4. Sancağında vâkı´ olan kazâların avâriz hâne ve bedel-i nuzül mâlları cem´ ve 

tahsîl bâ fermân-i âlîşân tarafımıza  

5. İahle ve tevfiz bulurulmağı hâlâ taht-ı hükûmet şi´ârinız ahâlîlerinin ber mûceb-

i sûret-i defter-i müfredât 

6. Üzerlerine edâsı lazim gelen avâriz hâne ve bedel-i nüzul akçelerin tahsîli vakti 

hulûl itmekle ol bâbda işbu  

7. Buyuruldu tahrîr ve isdâr ve kıdvetu'l- emais ve'l- akrân zîde kadruhu mübâşir 

ta´yîn ve irsâl olunmuşdur işbu  

8. Vusûlinde gerekdur ki vech-i meşrûh üzer sene-i merkûme mahsûb olmak üzre 

taht-ı hükûmet şi´ârının ahâlîlerinin  

9. Ber mûceb-i sûret-i defter hidemâd üzerlerine edasi lazim gelen avâriz hâne ve 

bedel-i nüzül akçelerin  

10. Ma´rifet-i şer´î ve mübâşir vecihle ma´rifetinle irsâl olunan pusula mûcebince 

tevzî´ ve taksîm ve mümzâ ve mahtûm defterin mübaşire  

11. Teslîm ve mâl-i mezkûrun tevzî´ ve taksîmine mu´âf ve gayr-i mu´âf dâhiller 

olunmak cümleden bilâ ta‘lil cem´ ve tahsîl  ve (...)  

12. Ol mübaşire edâ ve teslîm ve tarafımıza irsâl ve îsâl ittirilmekde her biriniz 

vakt-i tâm idub af ve te'hîrden  

13. Ve kendünüz ve ta´arruzhaneden ve hilâf-i emr-i defter inad ve mümâna´at 

ittürilmekde münâsib iden ve mûceb-i  

14. Buyuruldi ile âmel olasız diyü buyuruldi  

15. Fî 5 m. Sene 1135 

Vusuli 27 muharremu'l-harâm sene 1135 
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defter  

hânehâ ve avâriz ve bedel-i nüzul kazâ-i mezkûrde der livâ-i Saruhan ber vâcib 

hazîne  
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ber mûceb-i defter-i hazîne-i âmire kazâ-i Magnisa  

hâne-i avâriz 1092 rub´ 0.5 

hâne-i nüzul 1092 rub´ 0.5 

bedel-i avâriz mukâta´ât-i adîde  

beher hâne 352  

guruş 

3358 

Tıbk-ı asliyu’l-mümzâ el-mahdûm hurrire el-fakîrun ileyh izze şâne İsmâîl el-

müvellâ-i hilâfe Medine-i Güzelhisâr ufiye leh  

An nâhiye  

Avâriz ve bedel-i nüzül kazâ-i mezkûrde der livâ-i Saruhan vâcib sene 1135 

Kazâ-i Magnisa  

Hâne  

1092 rub´ 0.5 avâriz  

1092 rub´ 0.5 nüzül  

2184 

Be hisâb guruşi mâl-i avâriz ve nüzül  

11752 

00340 harc-ı muhâsebe  

00545 mu´tâd üzre muhassıllık  

12637 

Vech-i meşrûh üzre yalnız on iki bin altı yüz otuz yedi guruş dur  

Paşâ Hazretleri tarafından gelen pusuladur yani kayd ve tahrîr olunmuşdur  

1 

1. Defter oldur ki işbu bin otuz beş senesine mahsûb olmak üzer kazâ-i Magnisa' 

dan  matlûb avari ve bedel-i nüzul  
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2. Ve sûret-i mevkûfât emirleri hâlâ Aydın mahsûli emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm 

sa´âdetlü Abdullâh Paşâ Hazretleri taraflarından tahsîldâr 

3. Ta´yîn buyurdukları kıdvetu'l- emâsil vel a´yân Erik zâde Mehmed Ağâ yediyle 

gelub cüme a´yân ve eşra ve eimme-i hütebâ  

4. Vesâir iş erleri müvâcehelerinde fet ve kirâet ve hesâb-i kitâb olundukda işbu 

senesinde zam olunan seksen altı  

5. Hâneden mâ´adâ kadimi hâneleri ve elhak olunan seneyi karyesiyle bin altı 

hâneye isâbet iden  

6. On bin yedi yüz doksan iki guruş ber vech-i mudat muhassılık ve harc-ı 

muhâsebe ve harç-i mahkeme ve bazı  

7. Şehrin umûrine şehir Kethüdâsı yediyle harç ve sarf lunan akçe ile on iki bin 

yüz on beş buçuk guruşe 

8. Bâliğ olmakla meblağ-ı mezbûr şehrin mevcûd hânelerine tevzî´ olundukda 

beher hânesine on üçer guruş  

9. Otuz birer akçe ve kurânın kezâlik mevcûd hânesinin beher hanesine Paşâ ve 

çoban karyelerine  

10. İmdâdiyesiyle on üçer guruş kırk yedişer akçe ve emlâk hissesinde kesîr üzer 

olan kurâların  

11. Beher nısf-ı semenine yüz on guruş ve teke ve bârgîr karyelerine yetmişer 

guruş ve keçili karyesine otuz guruş  

12. İsâbet itmekle bu vech üzre defteri tahrîr ve tahsîldârı muam ileyh Mehmed 

Ağâ' ya verildi 

13. Fî'l- yevmu'l- sâbi´ ve'l- işrîn min muharremu'l-harâm li sene hams ve selasin 

ve miete ve elf 

 

manisa_1461_015/1 

mahalle-i  Sultânîye hâne 0.5 

mahalle-i  Çarsu hâne 4 

mahalle-i  Alây Beyi hâne 26 

mahalle-i   Destkâr hâne 15.5 
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mahalle-i  Hâlî Baba hâne 11.5 

mahalle-i  Ali Ağâ hâne 10.5 

mahalle-i Bektaş-ı sagîr  hâne 12 0.5 

 

mahalle-i Bektaş-i kebîr  hâne 8 

mahalle-i  Göktaşlı hâne 5 

mahalle-i  Câmi´-i kebîr hâne 5  

mahalle-i  Benli zâde hâne 7 

mahalle-i  Saz hâne 9.5 

mahalle-i  Dervîş Ağâ hâne 8  

mahalle-i Gürhane  hâne 10 

 

mahalle-i Nişâncı Paşâ  hâne 4.5 

mahalle-i  Hüsrev Ağâ hâne 10 

mahalle-i Hirasetler kebîr  hâne 13 

mahalle-i  Mîr abad hâne 10 

mahalle-i  Mollacık atîk hâne 7.5 

mahalle-i  Mollacık cedîd hâne 5 

mahalle-i  Deveciler hâne 7 

 

mahalle-i Cinli zâde   hâne 3.5 

mahalle-i Sakallar hâne 3.5 

mahalle-i  Seydî Tuka hâne 4 

mahalle-i  Danişmend Halîl hâne 7 

mahalle-i  el-Hâcc İlyâs sagîr hâne 4 

mahalle-i  Usûl-i mevzû´asına tatbîken Paşâ hâne 5 
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mahalle-i  Kara Yûnus hâne 8.5 rub´  

mahalle-i Kara hisâr  hâne 2  

mahalle-i Anarlıca hâne 5 

mahalle-i Tacırlı hâne 2.5 

mahalle-i Arab Alayı  hâne 5 

mahalle-i Ricalı  hâne 5 

mahalle-i Bende Resli  hâne 2 

mahalle-i Baba kapûsı hâne 5 

 

mahalle-i Aba hâne 2.5 

mahalle-i el-Hâcc İlyâs-i kebîr  hâne 5 

mahalle-i  Arçukı kapûsı hâne 5 

mahalle-i Dere hâne 2.5 

mahalle-i Hamaclar  hâne 2.5 

mahalle-i  İmâd hâne 3 

mahalle-i Ali Ağâ  hâne 4 

 

mahalle-i  Badiki hâne 5 

mahalle-i Ciranları sagîr hâne 5 

mahalle-i Yahyâ Kasaba hâne 2.5 

mahalle-i  Yarıhatlar hâne 10 

mahalle-i Aslı Yahya hâne 4 

mahalle-i Ata zâde  hâne 5 

mahalle-i Akçe mescid  hâne 6 

 

mahalle-i Ermenîyân bâlâ hâne 20 
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mahalle-i Ermenîyân süflâ hâne 26 

mahalle-i Yahudiyân hâne 24 

yekûn hâne 388 

 

sâhib-i bilâ mevcûd  

karye-i Gökçe hâne 10.5  

karye-i Ahmed Paşâlu hâne 1 

karye-i Kalemli hâne 1 

karye-i  Sakarcık hâne 13.5 

karye-i Mantara hâne 1 

karye-i Paşâ hâne 6 

karye-i Bekduş hâne 4 

 

karye-i Kamballar hâne 1 

karye-i Aydınlar hâne 1.5 

karye-i Toğan hisârı hâne 1 

karye-i Şatırlar hâne 3 

karye-i el-Hâcc Hammâmcı hâne 3 

karye-i Dere hâne 7.5 

karye-i Yaya  hâne 10.5 

 

karye-i Süleymân Bucuk Obası  hâne 2 

karye-i Sarı Çaylı  hâne 2.5 

karye-i İsmâîl  hâne 1 

karye-i Birameşe  hâne 1 

karye-i Kaba Beyli  hâne 1 
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karye-i Üç havlu hâne 6 

karye-i Arabacı Nu‘mân hâne 6 

 

karye-i Kara Suğra hâne 2.5 

karye-i Sapanca hâne 2.5 

karye-i Habîb hâne 2 

karye-i Erdilli hâne 3 

karye-i Mendilli hâne 2.5 

karye-i Sarây obası hâne 3 

karye-i Sırsa hâne 4 

 

karye-i Adil obası hâne 2 

karye-i Hâlidlu rub´ 1 

yekûn hâne 104 rub´  

nâhiye-i Belek 

karye-i Kürdi Büyükler hâne 1 

karye-i Ali Beyli hâne 8 

karye-i Müfettiş Beyli hâne 23 

karye-i Gümülçilli hâne 4 

karye-i Beşir Ağâ Çöllüsi hâne 3 

karye-i Saru Hânlı hâne 3 

karye-i Selîm Şâhlar hâne 1 

 

karye-i Çonkara-i kebîr hâne 1 

karye-i Çonkara-i sagîr hâne 0.5 

karye-i Körükçi Pazarı rub´ 3 
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karye-i Balıklı hâne 5.5 

karye-i Bulglur pâzârı hâne 2 

karye-i Kiri hâne 2 

karye-i Kara Selîm hâne 0.5 

 

karye-i Babaslık hâne 0.5 

karye-i Seydî hâne 10 

karye-i Sarı İsmâîl rub´ 1 

karye-i Seki altı hâne 7 

 yekûn hâne 73 rub´  
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nâhiye-i Yurt 

karye-i Saraca Ali hâne 1 

karye-i Ahmed Çuka hâne 2 

karye-i Sekelik hâne 1 

karye-i Sakallı hâne 2 

karye-i Turgutliler hâne 3 

karye-i Undek hâne 1 

karye-i Ramanlar hâne 4.5 

 

karye-i Belekli hâne 1.5 

karye-i İsmâîl hâne 1 

karye-i Bira meşe hâne 3 

karye-i Ökser anber hâne 3.5 

karye-i Sarınlar hâne 1 
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karye-i Yahşılar hâne 2 

karye-i Çukur hâne 0.5 

 

karye-i Dede Beyli hâne 1 

karye-i Hâzirîn hâne 1 

karye-i Gözeler hâne 2 

karye-i Dibek Alayi rub´ 1 

karye-i Arpaçli hâne 1 

karye-i Kaba Ağaç hâne 1.5 

karye-i Yazıcı Kollisi hâne 3 

 

karye-i Sırma hâne 1 

karye-i Dolaklar hâne 2 

karye-i Çamlıca hâne 2 

karye-i Somnalu hâne 3 .5 rub´ 1 

karye-i Hamamlı hâne 1 

karye-i Orta hâne 4 

karye-i Yesil hâne 4 

 

karye-i Akçamlı Çatak hâne 1 

karye-i Cân Paşâl hâne 2 

karye-i Ada hâne 1 

karye-i Balcılar haen 1.5 

karye-i Sarı Hısar hâne 1 

karye-i Eller hâne 1.5 

karye-i Calışlar hâne 2 
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karye-i Kara Kalçalı hâne 1.5 

karye-i HAsanlu Ruru hâne 10 

karye-i Beke ili hâne 2 

yekûn hâne 76.5 

 

nâhiye-i emlâk 

karye-i Dökülen-i sagîr hâne 3 

karye-i Dere hâne 6.5 

karye-i Sarınlı ma´a hâne 4.5 

karye-i Eğri dere hâne 1.5 

karye-i Kara Ali haen 2 

karye-i Yeşil hâne 2.5 

karye-i Ur yusun hâne 2.5 

 

karye-i Kaba pınar hâne 4 

karye-i Unciboz hâne 7 

yekûn hâne 33.5 

 

nâhiye-i mezkûrde hâneleri ferrû nihâde  olan kurâlardır  

karye-i Hirose buçuk 2 

Kafire On buçuk 2 

karye-i Kiresin (silik) rub´ nim   

karye-i Manastır rub´ nim  

karye-i Penbecik rub´ nim  

karye-i Çalın rub´ nim  
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karye-i Bekeliler verese70 

karye-i bârgîr verese 70  

karye-i Keseli verees 30 

 

nâhiye 

nefs-i kasâbâ-i Turgutlu hâne 140 

karye-i Ermenîyân hâne 30 

karye-i Köseler hâne 12 

karye-i Çoban hâne 7.5 

karye-i Karaman oğlu Ali hâne 2.5 

min hesâbu’l-mecmû´uhum hâne 868 

1 

1. Hâlâ Anadolu eyâletinde vâkı´ elviye mutasarrıfları izetlu ve ref´etlü Paşâla 

haderâtı ve şerâyi‘-i şirâ eyâlet-i mezbûrede vâkı´ kuzât  

2. Efendiler zîde fazluhâ ve mefâhiru'l- emâsil ve'l- akrân izzetlü müsimânları 

Ağâlar ve kethüdâları ve yeniçeri serdârları ve voyvoda Ağâları 

3. Vesâir a´yân-i vilâyet iş erleri inhâ olunur ki hâlâ eyâlet-i mezbûrede Çâvûşlar 

Kethüdâlığı ber vechi mâlikâne beş yüz guruş  

4. Mâl ve iki bin beş yüz guruş mu´accele ile Seyyid Süleymân Ağâ' nın zîde 

kadruhunun uhdesinde olub lakin ber vech-i mu´tâd kadîm her kazâdan  

5. Kendüye verilu gelen avâyidâtın vaktiyle verilmesi lâzım iken verilmediğinden 

mu´tâd-i kadîm üzer verilugelen avâidâtın  

6. Yeryu yerinden tahsili içun tarafımıza hitaben emr-i celîli'ş- şâne sâdır olmağla 

mucebicne ve livâ-i Anadolu' dan buyuruldu tahrîr ve irsâl  

7. Olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde gerekdur ki şeref yâfte sudûr olan emr-i 

âlî mûcebince âmel olunub ber vech-i mu´tâd sene-i sâbıkalarında 

8. Beher kazâdan kendüye verilugelen avâidâtı işbu senei- mübârekede dahi 

alıverulub hilâf- i emr-i celîli’l- kadrum bir  ve mugâyir-i mu´tâd-i kadîm  
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9. Muhâlefet ider olurse bir an evvel ism ve şöhretleriyle divân-i Anadolu i´lâm 

eyleyub hasil-i sâdır olan  

10. Emr-i âlîşânın icrasına dikkat ve ihtimâm ve hilâf-i ruhsat ve cevâz 

göstermekten ihtirâz ve ihtisâb eyleyesin diyü buyuruldi  

11. Fî 15 muharrem sene 1135 
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1 

1. İşbubin yüz otuz ben senesine mahsûb bâ emr-i Ali e suret ve fermânı mâl-i 

maktû´undan Magnisa kazâsına isâbet iden  

2. Dört bin doksan iki guruş cümle a´yân-i eşrâf ve eimme ve hütebâ 

müvâcehesinde ba´de't- tahsîl tevzî´  

3. Olunduğında küsüri aslâ zam olunduktan sonra nefs-i şehrin  ve nevâhi 

kurâsının her hânesine beşer yüz altmış dörder akçe  

4. Ve Emlâk nâhiyesinde vâkı´ küsür üsre olan kurâların beher nısf-i semenine 

otuz beşer guruş ve nâhiye-i mezkûrde Tekeli  

5. Ve Bargir ve Keçili karyelerine seksen guruş tahmîl olunmağla bu vech üzre 

defteri tahrîr ve tahsiline me'mûr olan  

6. Kıdvetu'l- emâcid ve'l- a´yân mütesellim el-Hâcc mehed Ağâ hazretlerine 

verildi fî'l- yevmu'l- aşer ve'l- işrîn min saferu'l-hayr sene 1135 

 

Mahalle-i  Sultâniye hâne 2 

Mahalle-i  Çarşu hâne 4 

Mahalle-i  Alây beyi hâne 26 

Mahalle-i  Dilşekar hâne 15.5 

Mahalle-i  Haki Baba hâne 11.5 

Mahalle-i  Ali Ağâ hâne 10.5 
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Mahalle-i  Bektaş-i sagîr hâne 12.5 

Mahalle-i  Bektaş-i kebîr hâne 8 

Mahalle-i  Göktaşlı hâne 5 

Mahalle-i  Câmi´-i keberi hne 5 

Mahalle-i  Tepekli zâde hâne 7 

Mahalle-i  Saz hâne 9.5 

 

Mahalle-i Dervîş Ağâ hâne 8 

Mahalle-i Gürhâne hâne 10 

Mahalle-i Nişânci Paşâ hâne 4.5 

Mahalle-i Hüsrev Ağâ hâne 10 

Mahalle-i Cebirastlar kebîr hâne 13 

Mahalle-i Sirabad hâne 10 

 

Mahalle-i Bolucuk-i atîk hâne 7.5 

Mahalle-i Bolucuki cedîd hâne 5 

Mahalle-i Deveciler hâne 7 

Mahalle-i Çenki zâde hâne 3.5 

Mahalle-i Sakalar hâne 3.5 

Mahalle-i Seydî Hocâ hâne 4 

 

Mahalle-i Hâcî Halîl hâne 7 

Mahalle-i el-Hâcc İlyâs sagîr hâne 4 

Mahalle-i Ubus Paşâ hâne 5 

Mahalle-i Kara Yûnus hâne 8.5 rub´ 1 

Mahalle-i Kara hisâr hâne 2 

Mahalle-i Abarlica hâne 5 
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Mahalle-i Tacırlı hâne 2.5 

Mahalle-i Arab alanı hâne 5 

Mahalle-i Ricâli hâne 5 

Mahalle-i Tebe hâne 2 rub´ 1 

Mahalle-i Babakapusı hâne 5 

Mahalle-i Aba hâne 2.5 

 

Mahalle-i el-Hâcc İlyâs-i kebîr hâne 5 

Mahalle-i İbrâhîm Çelebî hâne 5 

Mahalle-i Dere hâne 3.5 

Mahalle-i Hamasil hâne 2.5 

Mahalle-i İmad hâne 3 

Mahalle-i Ali Ağâ hâne 4 

 

Mahalle-i Badiler hâne 5 

Mahalle-i Hirassil-i sagîr hâne 5 

Mahalle-i İsâ Nakibe hâne 2.5 

Mahalle-i Barihatlar hâne 10 

Mahalle-i Aslı Yahyâ hâne 4 

Mahalle-i Attâr zâde hâne 5 

 

Mahalle-i Akmescid hâne 2 

Mahalle-i Ermenîyân hâne 30 

Mahalle-i Ermenîyân-i bâlâ hâne 26 

Mahalle-i Ermenîyân-i süfla hâne 24 

Mahalle-i Yehûdiyân hâne 7.5 

Yekûn hâne 388 
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Nâhiye 

Karye-i  

 

Karye-i  Gökçe hâne 10.5 

Karye-i Ahmed Paşâ hâne 1 

Karye-i Selîmli hâne 1 

Karye-i Salara kaba hâne 13.5 

Karye-i Pitire hâne 1 

Karye-i Paşâ hâne 6 

Karye-i Bekos haen 4 

 

Karye-i Memil hâne 1 

Karye-i İritler hâne 1.5 

Karye-i Doğan hisâr hâne 1 

Karye-i Şatırlar hâne 3 

Karye-i el-Hâcc Racanlar hâne 3 

Karye-i Dere hâne 7.5 

Karye-i Yaya hâne 10.5 

 

Karye-i Süleymâncık obası hâne 2 

Karye-i sarı Çanlı hâne 2.5 

Karye-i Mihail hâne 1 

Karye-i Bekir Sakâ hâne 1 

Karye-i Kaba benli hâne 1 

Karye-i Üç havlu hâne 6 

Karye-i Araba harik hâne 6 
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Karye-i Aşik hâne 2.5 

Karye-i Sapanca hâne 2.5 

Karye-i Habîb hâne 0.5 

Karye-i Erdilli hâne 3 

Karye-i Mendilil hâne 2.5 

Karye-i Sırat hâne 4 

Karye-i Adil obası hâne 2  
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nâhiye-i Belek tâbi´ mezbûr  

Karye-i Gözi büyük hâne 1 

Karye-i Ali Beyli hâne 8 

Karye-i Nefise Beyli hâne 23 

Karye-i Gümülçili hâne 4 

Karye-i Beşir Ağâ Çüllisi hâne 3 

Karye-i Saru hanlı hâne 3 

Karye-i Selîm Şâhlar hâne 1 

 

Karye-i Cunkara-i kebîr hâne 1 

Karye-i Çunkara-i sagîr hâne 0.5 

Karye-i Kürkçi Tatarı rub´ 3 

Karye-i Yayıklı hâne .5 

Karye-i Belkosi Tatarı hâne 2 

Karye-i Kiri hâne 2 

Karye-i Kara misli hâne 0.5 

 

Karye-i  Papaslık hâne 0.5 

Karye-i Senedi ane 10 
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Karye-i Hâcî ibarhim rub´ 1 

Karye-i Sekerli hâne 7 

Yekûn hâne 83 

 

Nâhiye-i Yurt dağı  

 

Karye-i Hâce Ali hâne 1 

Karye-i Asmacık hâne 2 

Karye-i Sakinli hâne 1 

Karye-i Sakallı hâne 2 

Karye-i Tur alîl hâne 3 

Karye-i Undek hâne 1 

Karye-i Ruhatlar hâne 4.5 

 

Karye-i Balabanlı hâne 1 

Karye-i İsmetli hâne 1 

Karye-i Pirameşe hâne 3 

Karye-i Ukser Aliler hâne 3.5 

Karye-i Sarınlar hâne 1 

Karye-i Bahtilar hâne 2 

Karye-i Çukur hâne 0.5 

 

Karye-i Dede Beyli hâne 1 

Karye-i Menziller hâne 1 

Karye-i Gürzeler hâne 2 

Karye-i Diğer alayı rub´ 1 

Karye-i Arpacılar hâne 1 

Karye-i Kaba ağaç hâne 1.5 
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Karye-i yazıca Çullisi hâne 3 

Karye-i Sırma hâne 1 

Karye-i Dulaklı hâne 3 

Karye-i Çamlıca hâne 2 

Karye-i Osmânlu hâne 3.5 rub´ 1 

Karye-i Hamaklı hâne 1 

 

Karye-i Orta hâne 4 

Karye-i Yeyilli hâne 4 

Karye-i Ahmet ma´a Sapan hâne 1 

Karye-i hâne Paşâlar hâne 2 

Karye-i Ata hâne 1 

Karye-i Yancılar hâne 1.5 

 

Karye-i  Sarı Kısaslar hâne 1 

Karye-i Eğri hâne 1.5 

Karye-i Calışlar hâne 0.5 

Karye-i Kara kılıçli hâne 1.5 

Karye-i Uzun hasanlu hâne 10 

Karye-i Tepe ekler hâne 2 

27.5 

 

Nâhiye-i Emlâk  

Karye-i Dökleni sagîr hâne 3 

Karye-i Dere hâne 6.5 

Karye-i Haranlanlı hâne 4.5 

Karye-i Eğri deer hâne 1.5 

Karye-i Kara Ali hâne 2 
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Karye-i Mestli hâne 2.5 

 

Karye-i Urlasın hâne 2.5 

Karye-i Hankari hâne 4 

Karye-i Unci bur hâne 7 

Yekûn hâne 33.5 

 

Nâhiye-i mezkûrede hâneleri Ferrû nihâde  olan kurâlardur ki  

Karye-i Hirdos buçuk 0.5 

Karye-i Kalanur buçuk 0.5 

Karye-i Kiresen rub´ nim 1 

Karye-i Mübâşir rub´ nim  

Karye-i Penbecik rub´ nim  

Karye-i Haleti rub´ nim  

Karye-i Tekeli Deresi 30 

 

Karye-i Bârgîr deresi 30 

Karye-i Keçili rub´ 20 

 

Nâhiye-i Korsiye-i Turgutlu  

Karye-i Manas kasa hâne 140 

Karye-i Ermenîyân hâne 30 

Karye-i Cu Paşâ hâne 7.5 

Karye-i Kara oğlan hâne 2.5 

Yekûn hâne 192 

Karyetu’l-mecmû´ hâne 867 
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Beher guruşden birer pare tahsîldâr ve birer pare harç-i mahkeme olmak üzre 

hesâbdan taşradur  
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1 

1. Medine-i Magnisa' da mahâllâtından Saz mahallelsinde vâkı´ el-Hâcc Halîl bine 

eylediği mescid-i şerîf müceddeden câmi´-i şerîf  

2. Olub bir mü'ezzîn lâzım ve mühim olmağla işbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân-i 

hâkânî Mustafâ Halife  

3. Her vecihle lâyık ve muhal ve müstehak olmağın yevmî iki akçe vazîfe ile 

tevcîh olunub yidene müceddeden  

4. Berât-i şerîf verilmek bâbında vakf-ı mezbûrun mütevellisi olan Hâcî Halîl arz 

itmekğin vâkı´ ise 

5. Sadaka idub bu berât-i hümâyûni virdum ve buyurdum ki ba´de'l- yevm mezbûr 

varub zikr olunan  

6. Câmi´-i şerîfe mü'ezzîn olub hizmet-i lâzımesini mer ve mü’eddâ kıldıktan 

sonra yevmî iki akçe  

7. Vazîfesiyle mutasarrıf olub vakfıın rûh ve devâm-i ömr ve devletiyçun duaya 

müdâvemet 

8. Göstere şöyle bilesin bu alâmet-i şerîfe i´timâd kılasız tahrîren fî evâsıti- zi'l-

ka´de'i'ş-şerîfe li sene erba´a ve selasin ve miete ve elf  

9. Vâsılı’l-benâ fî'l- yevmu's- sadis fî şehr-i rebi´u'l- evvel sene 1135 

Kostantiniye el-Mahrûse  

2 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ a‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-ulûmu'l- Enbiyâ 

2. ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezid  inâyeti'l- melikü’l- mu‘în Mevlânâ Magnisa 

kâdîsı Zidet fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki 

3. Magnisa' da vâkı´ merhumun ve ma‘fûrilehum Sultân Murâd Hân ve sültan ve 

(boş) ve Vâlide Sultân süyelman Hân tâbe  
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4. Serâhum evkaflarının bâ hatt-ı hümâyûn şevket makrûn ber vech-i sâbit 

mütevellîsi olan iftiharil emâcid ve'l- ekârim silahdâr-ı sâbık  

5. El-Hâcc Yûsûf dâme mecdühû südde-i sa´âdetüme arzıhal sunub mûmâ ileyhin 

emekdâ-i mezbûr diyü istikâmet-i ma´mûliyle Magnisa  

6. Tevliyet-i mazbata zâbiti bıraktuğu el-Hâcc Osmân nâm kimesnenin bazı zülm 

ve ta´addî ve mürtezika-i vesîka zebun  ve kalb akçe virup 

7. Cevr ve eziyeti ve hıyâneti haber virilduğune binâen mezbûr vekâletden rfi 

verildiğine mütmeahhid ve müstakim âhar vekîl gönderilub  

8. Kâtib-i vakf-ı defteri mucebicne muhâsebesi gönderildikde iki seneden beri 

vakfa âid ba´d-i heva ve asir vesika-i külli mâl-ı vakf 

9. Zuhûr ve hatt-ı hümâyûn şevket makrumıyla umûr-i vakfa mütevellîsi gardi 

kimesne karışmaz iken mezbûr bazı kimesnelere ilticâ 

10. Ve anlar dahi mugâyir-i hatt-ı hümâyûn şevket-makrûn mezbûre sâhib 

çıkmalarıyla zimmetinde zuhûr iden hâlâ mûmâ ileyhin vekîline  

11. Virmede ta‘addid eyledüğinden mâ´adâ dürlü der tezvirâta şurû‘ v nice 

maksûsâtını dahi inkâr ve sâbıkan Anadolu  

12. Vâlîsi olan dört yüz yigirmi müşîr-i müfehamma nizâmu’l- âlem verizim Ali 

Paşâ edemâ'llâhu Te´âlâ iclâlehu mukaddemâ mangisa vardukda  

13. Mûmâ ileyhe virup anda mezbûrun zabtında kalub ve âhariden alınan bir 

kandar develerini dahi vermede ta‘allul ve anda 

14. Mûmâ ileyhin hânesinden olan asâs-ı beyt mekûlesi cümle eşyâsı kaldurub 

kendünün hüdâvârları  

15. Öteye gönderubbunun emsali harikat-i nâ şâyeste ile gerek vakf-ı şerîfe ve  

gerek muam ileyhâ günâ gûn  

16. Gadr ve ta´addî sevdâsında olduğın bildurub mezbûr el-Hâcc Osmân' ın  

Kâtib-i vakf-ı defteri mûcebince iki seneden beru vakıfe-i ameri  

17. Gerek bâd-i heâ değerin sâir cü'z-i ve külli makbûzâtı ve vekâleti hasebiyle 

mezbûrun yedinde kalan develeri ve bâkî  

18. Hayvânât ve eşyâ-i ve asâs-ı beyt mekûlesi her ne ise bi't- temâm ve'l- Kemâl 

ve yedimde ve ibrâ-yi zimmetimde mukayyed  
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19. Ve muhâlefet iderse bir güna bir ferde himâye ittirilmeyub hâlâ mûmâ ileyhin 

vekili ma´rifetiyle mezbûr el-Hâcc Osmân ahz ve habs  

20. Ve zimmetinde zuhûr iden bâd-i hevâ ve sâir mâl-i vakf ve develer enâs-i ve 

asâs-i beyt ve emvâl  

21. Ve eşyâ bi eyy-i hâl bi't- temâm ve'l- Kemâl hâlâ vekiline edâ ve teslîm ve 

ibrâ-yi zimmet idub vekilinden yedine ma´mûlun bih  

22. Aslâ hakk-ı temessük almadıkça bir tarîk ile habisden salılverilmeyub bubabda 

serm u hilâft emr-i şerîf vaz´  

23. Ve hareketden gâyetu’l- gâye ittika ve mücânebet olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum rica eyledüği ecilden vech-i meşrûh üzre 

24. Âlem ve hilâfından tevakkî olunmak bâbında fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur 

buyurdum ki hükm-i şerifimle vusûl buldukda  

25. Bu bâbda sâdır olan fermân-i celîli’l- kadrum mûcebince âmel dahi vech-i 

meşrûh üzre mezbûr el-Hâcc Osmân' ın taleb-i vakf  

26. Defteri mûcebince iki seneden beru vakfa âid gerek bâd- i heva ve gerek sâir 

cü'zi ve külli makbûzatı vekâleti  
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27. Hasebiyle mezbûrun yedinde kalan develeri ve bâkî hayvânat ev eşyâ ve anas-i 

beyt mekûlesi  

28. Her ne ise bi't- temâm ve'l- Kemâl ve yedimde ve ibrâ-yi zimmet itmede 

ta´addî ve muhâlefet ider ise  

29. Bir gûnâ bir ferde hemaye itturilmeyub hâlâ mûmâ ileyhin vekili ma´rifetiyle 

mezbûr el-Hâcc Osmân ahz 

30. Ve kabz ve zimmetinde zuhûr iden bâd-i hevâ vesâir mâl-i vakf ve develer ve 

hubûbât ve emvâl ve esbâblar mâlı bi't- temâm  

31. Ve'l- Kemâl hâlâ vekiline edâ ve teslîm ve ibrâ-yi zimmet idub hâlâ vekilinden 

medine-i ma´mûlun bih halâs-i temessük olmadıkça  
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32. Bir tarık ile habisten salıverilmeyub bu bâbda serm u hilâf emr-i şerifim vaz´-ı 

hareket olunmakdan gâyetu’l- gâye 

33. İmtinâ´ ve mücânebet olunub emr-i şerifimin mazmûn-i münîfi ile âmel olası 

şöyle bilesin alâmet-i şerîfe 

34. İ´timâd kılasın tahrîren fî evâil-i şehr-i  rebi´u'l- evvel li sene hamiş ve selasin 

ve miete ve elf  

Kostantiniye el-Mahrûse  

1 

Derkenâr:  

Mefâhiretlu ve serîr-i mükerrem Kütahya vâlîsi Osmân Paşâ haderâtından 

Ebûbekir Ağâ yedine verilu buyuruldi tahrîren fî 23  rebi´u'l- evve seen 1135 

1. Şerâyi‘şi´âr Kütahya’dan İzmir ve Magnisa  sancaklarında varub gelince yol 

özerinde vâkı´ kuzât Efendiler 

2. Zîde fazluhum inhâ olunur ki zikr olunan mahaller Kütahya’ya mesâfe-i ba´idde 

olub bir maktûl bulundukda tarafımıza  

3. Kânûn-i Pâdişâhi üzre âid olan dem-i öşr-i diyet virilub a´lâ hâle kalmağla ol 

mekûle zuhûr itmiş  

4. Maktûller mâlından kânûn üzre dem-i öşri tahsili tarafımızdan Ebûbekir Ağâ 

zîde kadruhuye tefviz olunmağla tahsîl içun  

5. Divân-i Anadolu' dan tahrîr ve irsâl olunmuşdur gerekdur ki vusûlinde ol 

mekûle maktûl zuhûr  

6. İtmiş kazâ ahâlîlerinin yedlerinde izn tezkiresi  olmaduğı sûretde kânûn-i 

Pâdişâhı üzre dem-i öşrini  

7. Bi'l- icâr tahli ve mübâşir-i merkûme teslîm ve yedinedn izn tezkiresi alub 

mevcûd senedleri ile âmel ve yerluye ihtifâ  

8. Kaydında olmakdan ihtiraz ve ictinab olasız diye buyuruldi  

9. Fî 7 min saferu'l-hayr hayr seen 1130 

Emr-i âlîşândır  
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2 

1. Magnisa' da vâkı´ vâkı´ Yurt dağı nâhiyesinde Emir Aşık zâviyesi tevliyeti 

müceddeden Küçük evkâf muhasebesine kayd olunmağla  

2. Vakf-ı mezbûreye bir müstakim mütevellî ta´yîn olunmak elzem olduğını 

kıdvetu'l-ulemâi’l-müttakîn harameyn-i şerîfeyn müfettişi (boş) zîde ilmuhu  

3. İ´lâm itmekle i´lâmı mûcebince sâdır olan fermân-i âlîşânım ile zaviyem-i 

mezbûreye tevliyeti erbâb-i istihkâmdan  

4. İşbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân-i hâkânî İbrâhîm Halifeye vazîfe-i 

mu´ayyenesiyle tevcîh ve müceddeden mahallinde kayd ve yedine berât-i  

5. Şerîf-i âlîşânım verilmek bâbında inâyet ricasına iftihâru'l- havâs ve'l- 

mukarrebîn  mu´temedu’l-mülûk ve's- selâtin bi'l- fi´il bâbu's-  

6. Sa´âdetüm Ağâsı olub evkâf-i mezbûre nazırı olan Hasan Ağâ dâme uluvvuhu 

arz itmekle vakf-ı mezbûrun 

7. Kaydı küçük evkâf muhâsebesined mastûr ve mukayyed olub tevliyeti henûz 

berât olunmamağla kaydı bulunmaduğı  

8. Derkenâr: olunması mûcebince tevcîh ve müceddeen mahalline kayd olunmak 

bâbında fermân-i âlîşânım sâdır olmağın  

9. Hakkında mezîd inâyet-i Pâdişâhanem zuhûre getürdüm Ağâ-yi mûmâ ileyhin 

arz ı ve bin yüz otuz beş senesi  

10. Rebi´u'l- evvelinin dördünci güni târîhiyle müverah verilen ru'ûs-i hümâyûnum 

mûcebince bu berât-i hümâyûn izzet makrûni  

11. Virdum ve buyurdum ki mezbûr İbrâhîm Halife varum zâviye-i mezbûre 

evkafının mütevellîsi olub edâ-yi hizmet eyledüğinden sonra  

12. Vazîfe-i ba´idesin evkâf-i mezbûre mahsûsınden alub mutasarrıf ola ol bâbda 

taraf-ı âhardan hiç fert mâni´ ve merâhim 

13. Olmayub dahl ve ta´arruz kımaya şöyle bileler alâmet-i şerîfe i´timâd kılalar 

tahrîren fî'l- yevmu'l- aşer fî şehr-i rebi´u'l- evvel li sene hamiş ve selasin ve miete 

ve elf  

Fî 4 min rebi´u'l- ahir sene 1130  

Makâm-i Kostantiniye  
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44. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm sâhibu'l- iz 

ve'l- ihtişâm el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- a´lâ  

45. Ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn râfi ‘-i i´lâmu’ş-şer´îati ve'd- dîn vârisu'l- Enbiyâ 

ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- mu‘în Mevlânâ Magnisa 

kâdîsı  

46. Zîdet fezâiluhu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki Darende  

fermân-i hümâyûn kaa-i mezbûr ahâlîsi Ordû-yi  

47. Hümâyûnume arz-ı hâl gönderub kazâ-i mezbûrde vâkı´ tasarruflerinde olan 

bâğ ve bâğçe vesâir mahsûlllerin arasında 

48. Deveci taifesinden ve âhardan bazı kimesneler deve ve koyun ve sığırlerin 

gezdurub mahsûllerin yedirub  

49. Ve çekindub istihlâk ve külli zarar ve ta´addî eylediklerin bildirub men´ ve ref 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri  

50. Ecilden buyurdum ki hükm-i şerîfimle varduklarında husûs-i mezbûre temâm 

mukayyed olub göresin i´lâm olunduğı üzre ise  

51. Bâğ ve bâğçe vesâir mahsûl arasında davâr gezduğine rızâ-i şerifim yokdur 

mezbûrelere mühkem tenbil ve te’kîd  

52. Eyleyesin ki bâğ ve bâğçe vesâir mahsûl arasında deve ve koyun ve sığır 

vesâir hayvânların gezdurub fukarâya  

53. Vech-i meşrûh üzre  zarar ve ta´addî itmeyeler ve itturmeyeler men ve def´ 

eyleyesin ba´de't- tenbîh eslemeyub vech-i meşrûh üzre  

54. Ta´addî ve tecâvüz ider ise vukû´ı üzre yazub arz eyleyesin ki itâ´at-i emr-i 

şer´î itmedikleri içun ba´dehu  

55. Emr-i şerifim bu vecihle sâdır olurse mûcebince âmel oluna şöyle bilesun 

alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın tahrîr fî evâil-i cemâziye'l- ulâ  

56. Li sene hamse ve işrîn ve miete ve elf 

Sahra-yi buyurdu üzre  
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2 

1. İşbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân-i hâkânî el-Hâcc Ahmed divân-i hümâyûnuma 

arz-ı h al idub kasaba-i Magnisa' da  

2. Araba anı mahallesined vâkı´ deftedâr-ı sâbık müteveffâ Mahmûd Efendi 

mescid-i şerîf evkafından olmak üzre  

3. Yevmî beş akçe vazîfe ile mescid-i mezkûrun emâneti bundan akdem Mehmed 

fevtinden bin üz yigimi dört senesinde  

4. Divân-i hümâyûnum berâtı ile üzerinde ve edâsı hizmet idub İmâmetiyle 

âhardan bir veçhile dahl olunmak  

5. İcâb itmez iken âhardan ashâb-i a‘râzdan Mustafâ nâm kimesne mescid-i 

mezkûr imâmeti kimesne üzerinde 

6. Vekîl-i hâlîdur diyü bir tarîkla bâbu’s-sa´âdetüm Ağâsı nezâretinde olmak üzre 

küçük evkâf  

7. Muhâsebesine kayd ve berât itturdub kendüyi ta‘cîz  idub bu dahi der-i devlet-

medârıma gelub husûs-i  

8. Mezbûri harameyn-i şerîfeyn müfettişi Mevlânâ zîde kadruhu ahvâlini görmek 

üzre fermân-i âlîşânım 

9. Virmekle mukaddemâ Rûm ili Kâdîsı askeri müvâcehesinde hüsn-i hâli ihbâr ve 

kadimden üzerinde olan 

10. Emâneti îfâ olundı Şer´îyâncı Mehmed Sıddık zîde ilmuhunun i´lâmı 

mûcebince kat´-i nizâ´ olunmuş iken mezbûrun  

11. Hilâf-i iddi´âsı nümâyân ve yedinde olan berât-i âlîşânım mûcebince zabt 

ittirdilub münâza´â  

12. İderler ise ancak Astâne-i sa´âdetümle mezbûr ile mürâfa´a olunmak üzre 

harameyn-i şerîfeyn müfettişi dahi  

13. İ´lâm ve yedine fermân-i âlîşânım virilub lakin mezbûrun kaydı küçük evkâf 

muhâsebesinde olub her bar  

14. Nizâ´dan hâlî olmamağla ihbârlığına merhameten mezbûrun müdâhelesi men´ 

ve küçük evkâf muhâsebesinde olan  

15. Kaydı ref ve terfik  ve emânet-i mezbûr refî´nden kendüye tevcîh ve îfâ ve 

mâliyeden yedine berât-i âlîşânım 
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16. Verilmek bâbında inâyet ricâ itmeğin emânet-i mezbûr nişân-i hümâyûnum 

kayıdna Mehmed fevtinden mezkûr el-Hâcc Ahmed  

17. Üzerinde olduğı mastûr ve mukayyed olmağın küçük evkâf muhâsebesi 

kuyûdâtına nazar olundukda emânet-i mezbûr  

18. Nâzır-ı vakfı lan bâbu's-sa´âdetüm Ağâsı Hasan Ağâ dâme uluvvuhu arzını 

müceddeen kayd ile Mustafâ bin Hüseyin' e tevcîh  

19. Hâlâ üzerinde olduğı mastûr ve mukayyed olmağın mezbûr el-Hâcc Ahmed 

makdûr olduğı nümâyân olmağla hasmının  

20. Küçük evkâf muhâsebesinde olan kaydı terfik  olunub emânet-i mezbûre îfâ ve 

muhalline kayd olunmak  

21. Fermânım olmağın hakkında mezîd inâyet-i Pâdişâhanem zuhûre geturilub 

kendü arz-ı hâlî ve bin yüz otuz  

22. Beş senesi saferinin yigirmi üçüncü üni târîhiyle müverrah verilen ru'ûs-i 

hümâyûnum mûcebince berât-i  
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23. Hümâyûni virdum ve buyurdum ki mezbûr el-Hâcc Ahmed varub mescid-i 

mezkûrde İmâm olub edâ-i hizmet 

24. Eyleduğinden sonra ta´yîn olunan yevmî beş akçe vazifesi evkâf-i mezbûre 

mahsûlinden mütevellî evkâf-ı  

25. Yedinden alub mutasarrı fola ol bâbda ref olunan merkûm ve taraf-ı ahardan 

hiç ferd dahl ve ta´arruz kılmayalar  

26. Şöyle bileler alâmet-i şerîfe i´timâd kılalar tahrîren fî'l- yevmu's- samen min 

şehr-i rebi´u'l- evvel li sene hamiş selase ve miete ve elf 

Kostantiniye el-Mahrûse  

Vâsıl el benâ fî'l- yevmu'l- işrîn min şehr-i rebi´u'l-evvel  

1 

1. Kıdvetu'l- nüvvâb ve'l- müteşerri‘în Magnisa kazâsında nâibi’ş- şer´î olan 

Mevlânâ zîde ilmuhu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki  
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2. Magnisa' da sâkin Yehûdi taifesinden mukaddemâ divam-i hümâyûnuma arz-ı 

hâl idub mesfûrler üzerlerine edâsı lâzım gelen Cizye-i şer´îyelerin Cizye  

3. tahsîldârlarına  istihkâklarına göre edâ idub yedlerine edâ-i cizye eylediklerine 

evrâk aldıktan sonra Saruhan  

4. Sancağı sancağı mutasarrıfı olanlar tekrâr haraç akçesi nâmıyla üç bin yüz on 

dokuz akçe devâd akçesi diyü üç bin akçelerin Alub  

5. ziyâde zülm ve ta´addî eylediklerin bildurub hilâf-i emr-i defter alınan akçeleri 

şer´le geru red ve virduklare cizyelerin   

6. edâ eylediklerinden sonra tekrâr cizye devâd akçesi mutâlebesiyle rencide ve 

remide ve ta´addî itturilmemek bâbında Emr-i şerifim ricâ  

7. eyledikleri ecilden berâtı şurûtına mugâyir alduğın red oluna diyü emr olunub 

dahi gûrr-i nâsda mezbûrler üzerlerine  

8. edâsı lâzım gelen cizyelerin esnâf-ı selâse i´tibârıyla berate şurût-i üzre 

cizyedârlarına edâya râzılerken  

9. livâ-i mezbûr mutasarrıfı tekrâr cizye nâmıyla ol mikdâr akçelerin devâd 

nâmıyla akçelerin devâd nâmıyla akçelerin alub zülm ve ta´addî eyledüği  

10. vâkı´ ise ol bâbda müktezâ-yi emr-i şer´î kayyumle âmel olub hilâf-i şer´î ol 

vecihle alınan akçe-i şer´le fukarâya   

11. red ve hilâf-i defter zülm ve ta´addîlerin Men´ u def´ eyleyesiz diyü 

mukaddemâ emr-i şerîf virilub hâlâ cülûs-i hümâyûn  

12. şevket-makrûnum vâkı´ olmağla mesfûrler ol emr-i şerifinin dahi gönderub 

tecdîden ricâ eyledikleri ecilden buyurdum ki  

13. bu bâbda husûs-i mesfûr üzre mukaddemâ ve hâlâ verilen emr-i şerifimin 

hilâf- iemr-i âhar sâdır olmuş değil ise mûcebince  

14. ameli idub hilâf-i müktezâ-yi rızâ ve cevâz göstermeyesin şöyle bilesin alame-i 

şerîfe i´timâd kılasın tahrîren fî yevmu's- sânî  

15. min cezamiyel evvel li sene tis‘a ve tis´in ve elf  

makâm-ı Kostantiniye   
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2 

1. kıdvetu'l- nüvvâb ve'l- müteşerri‘în Magnisa kazâsından nâibi’ş- şer´î olan 

Mevlânâ (boş) zîde ilmuhu tevkî´-i refi´-i hümâyûn  

2. vâsıl olacak amlum ola ki kazâ-i  mezbûrede Davit ve Mudanya ve Mevâd ve 

(boş) ve (boş) ve (boş) 

3. nâm Yehûdiler Ordû-yi hümâyûnume arzıhal idub emr-i şerifle vâkı´ olan 

tekâlifi emr ve defter mûcebince cem´ine me'mûr  

4. olanlara edâ idub bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâhâne mutâlebesiyle rencide olunmak 

icâb itmez iken mîrmîrân  

5. ve mîr livâ ve voyvoda ve subaşı vesâir ehl-i örf tâifesi taraflarından bilâ emr-i 

şerîf tekâlif-i mesâka talebiyle rencide 

6. olunmalarıyla mukaddemâ men´  birle yedlerine hüccet-i şer´îye verilub ve ol 

mühitte iki def´a imzâ olunub men olunmuşken  

7. hâlâ ol hüccet-i şer´îyeye mugâyir rencide olundukları bildurub hüccet-i şer´îye 

mucebicne men olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

8. ricâ eyledikleri ecilden hüccet-i şer´îye mûcebince ta´addileri men´ olunmak 

emrim olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerifimle vusûl buldukda 

9. sâdır olan emrim üzre âmel dahi husûs-i mezbûre temâm mukayyed ve hüccet-i 

şer´îyesine nazar idub göresin i´lâm olunduğı 

10. üzre ise eyyâm-i sa´âdetümde bir ferde zülm ve ta´addî  olunduğına rızâ-yi 

hümâyûnum yokdur bunlar emr-i şerifimle vâkı´  

11. tekâlif emri defter mûcebince edâ eylediklerinden bilâ emr-i şerîf tekâlif-i 

mesâka mutâlebesiyle rencide ve remîda iddurmeyub  

12. min ba´d şer-i şerîfe ve hüccet-i şer´îye ve emr-i hümâyûnume muhalef 

kimesneye iş ittürmeyup husûs-i mezbûr içun bir dahi emrim vâdi‘a  

13. eyleyesin şöyle bilesin hüccet-i şerîfe i´timâd kılasın tahrîren fî evâil-i şehr-i 

rebi´u'l- evvel li sene selase ve işrîn ve miete ve elf 

buyurdi-i sahrâsı üzre 
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1 

1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm sâhibu'l- iz 

ve'l- ihtişâm el-muhtas bi mezît  inâyeti'l- melikü'l- a´lâ ber vech-i arpalık  

2. Saruhan sancağına mutasarrıf olan Hasan dâme ikbalehu ve akzâ kuzâti'l- 

müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn  

3. Hüccetu’l-hak ale'l- tahakkuk el-mu‘în vârisu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas 

bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- mu‘în Mevlânâ Magnisa kâdîsı Zîdet fezâiluhu tevkî´-

i  

4. refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki Magnisa' da vâkı´ Yehûdi tâifesi 

südde-i sa´âdetüme arz-ı hâl idub sâbıkan cizyelerin 

5. mîr-i livâya verile gelub lakin bin seksen altı senesinde cizyelerin tahrîr ve 

tarîk-i mirîye ta´yîn sebt-i defter  

6. olunub mûcebince bin ba´d mîr-i livâ tarafından cizye talebiyle rencide 

olunmamak içun emr-i şerifim verilmekle bu anadeğin cizyelerin cem´ine  

7. me'mûr olanlara virub mîr-i livâ tarafından cizye taleb olunagelmiş değil iken 

hâlâ mîr-i livâ mütesellimleri hilâf-i şer´î ve kânûn 

8. defter-i mezbûrlerin cizye talebiyle rencide itmeleriyle hilâf-i emr-i defter 

zülme ve ta´addîleri men´ ve def´ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

9. ricâ eyledikleri ecilden mukaddemâ verilen emr-i şerîf mûcebince âmel 

olunmak emrim olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerifimle vusûl buldukda bub 

bâbda  

10. sâdır olan emrim üzre husûs-i mezbûr mukayyed ve mukaddemâ verilen emr-i 

şerîfe nazar idub göresin arz olunduğı üzre  

11. ise ol bâbda müktezâ-yi şer´î kayyum ve mukaddemâ verilen emr-i şerifim 

mûcebince âmel idub dahi bunlar cizyelerin cem´ine me'mûr  

12. olanlara edâ eylediklerinden snra mütesellim-i mezbûre hilâf-i şer´î ve kânûn 

ve mugâyir-i emr-i hümâyûn cizye talebiyle rencide  

13. ve remîde itturmeyub men´ ve def´ eyleyesin memnun olmayanları isim ve 

resimleriyle yazup arz idub husûs-i mezkûr içun tekrâr  
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14. emrim varmağa muhtâc eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe itimat kılasın 

tahrîren fî evâil-i şehrî zi'l-hicce-i şerîfe li sene tis‘a ve tis´in ve elf  

makâm-ı Kostantiniye   

2 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ a‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ 

2. ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezid  inâyeti'l- melikü’l- mu‘în   Mevlânâ Magnisa 

kadsı Zidet fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki 

3. Magnisa' da sâkin Yehûdi divân-i hümâyûnume arz-ı hâl sunup mesfûrler 

üzerlerine edâsı lâzım gelen  

4. Cizye-i şer´îyelerin Cizye tahsîldârlarına  istihkâklarına göre edâ idub yedlerine 

edâ-i cizye eylediklerine evrâk aldıktan sonra Saruhan  

5. Sancağı sancağı mutasarrıfı olanlar tekrâr haraç akçesi nâmıyla üç bin yüz on 

dokuz akçe devâd akçesi diyü üç bin akçelerin  

6. Alub ziyâde zülm ve ta´addî eylemişdur diyü bildurub hilâf-i emr-i defter alınan 

akçeleri şer´le geru red ve ve bir vâkı´a  

7. Cizyeleri edâ eylediklerinden sonra tekrâr cizye devâd akçesi mutâlebesiyle 

rencide ve remide ve ta´addî itturilmemek bâbında  

8. Emr-i şerifim ricâ eyledikleri ecildem işmi brâtım şurûtına mugâyir alduğın red 

oluna diyü fermân-i âlîşânım sâdır olmudur  

9. Buyurdum ki emr-i şerifimle vardukda bu bâbda sâdır olan emrim üzre âmel 

idub dahi göresin mezbûrler üzerlerine  

10. Edâsı lâzım gelen cizyelerin esnâf-ı selâlase i´tibârıyla berât-i şurûti üzre 

cizyedârlar edâya râzıler iken livâ-i mezbûr  

11. Mutasarrıfı tekrâr cizye nâmıyla ol mikdâr akçelerin devâd nâmıyla akçelerin 

alub zülm ve ta´addî eyledüği vâkı´ ise ol bâbda  

12. Müktezâ-yi emr-i şer´î kayyumle âmel olub hilâf-i şer´î ol vecihle alınna akçe-

i şer´le fukaraya red ve hilâf-i defter zülm ve ta´addîlerin  

13. Men´ u def´ eyleyesin şöyle bilesin alame-i şerîfe i´timâd kılasın tahrîren fî 

evâil-i şehrî zi'l-hicce-i şerîfe li sene tis‘a ve tis´in ve elf  
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makâm-ı Kostantiniye   

3 

1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm sâhibu'l- iz 

ve'l- ihtişâm el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- a´lâ Sultân üveği sancağı 

mutasarrıfı (boş) dâme ikbâlehu ve  kıdvetu'l- hükkâm ma´denu'l- fazl ve'l-kelâm 

Sultân üveği Kâdîsı  

2. Ziden fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki iftihâru'l- 

emâcid ve'l- ekârim bi'l- fi´il Dergâh-i mü´âllâm  

3. Kapûcibaşlarından olub hâlâ Yeniili voyvodası olan Ali dâme mecdühû Der-

sa´âdetüme arz gönderub cenâb-ı eyâdet-i  

4. Te'dîb bi'l- fi´il Kırım Hânı olan Saâdet Girâyiy damet me‘âliyenin 

defterlerinden kıdvetu'l- emâsil ve'l-akrân  

5. Mustafâ zîde kadruhu nâm Za´imin ili şehir sancağında Filorici nâm karye ve 

gayrinden mutasarrıf olduğı ze´âmetin  

6. Defterde mukayyed ra‘iyet ve ra´iyeti oğlularından Sepetçi  tâifesi ze´âmet-i 

mezbûrun defterlu re´âyâsından midur  

7. Yoksa tahrîr-i sâlim yörükânından midur diyü mukaddemâ sâdır olan emr-i 

âlîşânım mûcebince mahallerinden ma´rifet-i şer´le  
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8. Suâl olundukda ma´ru'z- zikr sancağı tâifesi ze´âmet-i  mezbûrun defterlu 

re´âyâsındandur ve aşâr-i şer´îye ve hukûk-i  

9. Rusûmâtların ze´âmet tarafına vesâir emr-i şerifimle vâkı´ olan tekâlifleri 

cem´ine me'mûr olanlara edâ idub  

10. Ancak bunlar mukaddemâ karyelerinde sâkin ve mutavattin iken bazı esbaba 

binâen karyelerini terk ve varub  

11. İznik’den Menemen tarafına varinca sâhil-i deryâya karîb mahallere tavattun 

ve her yerin sebti idub müvâcehe  

12. Teftîş ve her kimesne üzerine edâsı lâzım gelen iş´âr-i şer´îye ve rusûm-i 

ra´iyetlerin vesâir emr-i şerifimle def´  
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13. Olan tekâliflerin sebtinden hâsıl eyldikleri akçe ile edâ iderler yörüklükte 

alâkaları yokdur diyü haber virmeleriyle  

14. Fimâ ba´d minvâl-i meşrûh üzre tâife-i mezbûrenin üzerlerine edâsı lâzım 

gelen a´şâr-i şer´îye ve kânûni ve rüsûmâtların 

15. Ve emr-i şerifimle vâkı´ olan tekâliflerin cem´ine me'mûr olanlara edâ 

eylediklerinden sonra yörükân tarafından rencide ve ta´addî itturilmemek  

16. Bâbında emr-i şerifim ricasına i´lâm itmeyğin defterhâne-i âmiremde mahfûz 

olan defter-i icmâl ve mufassala mürâca´at olundukda  

17. Sükkân üveği sancağında Karaca şehrî nâhiyesinde Kalyonci nâm karye ve 

gayriden yigirmi dört bin yüz yigirmi beş akçe ze´âmet 

18. Ma´ru'z- zikr  Mustafâ zîde kadruhunun üzerine olub nâhiye-i mezbûrede yüz 

otuz bir nefer re´âyâ ile beş bin dokuz yüz doksan 

19. Dokuz akçe hâsıl olan cemâ´at-i saytiyân-i âhar ile bir görülub on bin elli bir 

akçesi ze´âmet-i mezbûr mülhakâtından  

20. Olduğı Derkenâr: vech-i meşrûh üzre cemâ´ât-i mezbûre re´âyâlarına min ba´d 

yörük zâbitleri taraflarından ta´arruz ve müdâhele  

21. Olunmayub kânûn ve defter mûcebince icâb iden rusûm-i ra´iyetleri ze´âmet-i 

mezbûre mutasarrıf tarafından zabt olunmak üzre baş 

22. Muhâsebeye kaydı ve emr-i şerîfim verilmek bâbında iftihâru'l- ümerâ ve'l- 

ekârim bi'l- fi´il baş defterdârım el-Hâcc İbrâhîm dâme uluvvuhu ve hak  

23. Ve telhis itmek telhisi mûcebince baş muhâsebeye kayd olunmağla vech-i 

meşrûh üzre âmel olunmak bâbında fermann-i âlîşânım sâdır olmuşdur  

24. Buyurdum ki hükm-i  şerîfimle vardukda bu bâbda sâdır olan emrim üzre âmel 

idub dahi vech-i meşrûh üzre cemâ´ât-i mezbûre  

25. Re´âyâlarına fimâ ba´d yörük zâbitleri taraflarından ta´arruz ve müdâhele 

itturilmeyub kânûn ve defter mûcebince lâzım gelen rusûm 

26. Zâbitleri taraflarından cemâ´ât-i mezbûre re´âyâsı rencide ve ta´addî 

itturmeyesin şöyle bilesin amalet-i şerîfe i´timâd kılasın  

27. Tahrîren fî'l- yevmu's- sadis min saferu'l-hayr hayr li sene hams ve selase ve 

miete ve elf  
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Kostantiniye el-Mahrûse  

1 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ i´lâm-i şerîfe ve'd- dîn vârisu’l-Enbiyâ-i ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezid  

inâyeti'l- melikü’l- mu‘în  

2. Mevlânâ Magnisa kadızı zidet fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak 

mâ´lûm ola ki kazâ-i mezbûr tâbi´ Ali Bey vakfı  

3. Mukâta´asından Balcı mukâta´ası bin yüz okuz senesinde zâbiti olan kıdvetu'l- 

email ve'l- akrân Halîl zîde 

4. Kadruhu südde-i sa´âdetüme arz-ı hâl idub vakf-i mezbûrun defterde mukayyer 

arâzî hudûdi dâhilinde vâkı´ arâzî tasarruf  

5. İdenlerden Derici Velî oğlularından dimekle ma´rûf (boş) ve (boş) ve (boş) ve 

(boş) nâm karındâşlar ber vech-i iştirâk  

6. Vakf-ı mezbûr toprağında iki kıt´a ma´lûmu'l- hudûd tarlalara mutasarrıfler iken 

karındâşları (boş) ve (boş) bunun zamânında bilâ  

7. Veled fevt olub hisseleri kânûn üzre tâpûya müstehak ve hakk-ı tâpû 

karındâşları mezbûrlerin olmağla karındâşları  

8. Hissesin bi garaz müslimânlar takdîr eyledikleri tâpû ile mezbûrlere teklif 

eyledikte mezbûrler zikr olunan yerler taksîm  

9. Olmamış idi bu husûse taksîm olunmayan yerler tâpûya mütsehak olmaz diyü 

hilâf- kânûn ta‘allül ve mümâna´at üzre  

10. Oldukların bildurub bub bâbda kânûn üzre hükm-i hümâyûnun ricâ eyledüği 

ecilden buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda  

11. Husûs-imezbure temâm hak üzre mukayyed olub göresin mezburler ol yerleri 

ale'l- iştirâk zab ve zirâ´at ve öşr 

12. Ve resmini hasren rızâ edâ iderler iken karındâşları mezbûrân bunun 

zamânında sene-i mezbûrede bilâ veled fevt 

13. Ve zikr olunan hisselerin kânûn üzre tâpûya müstehak ve hakk-ı tabu 

karındâşları mezbûr zikr olunmağla bi garaz 

14. Müslümanlar takdîr eyledikleri resm-i tâpû ile karındâşları hisselerine teklif ile 

ki on yerler taksîm olunmamış idi  
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15. Diyü ta‘allül eyledükleri vâkı´ ise zikr olunan yerleri mezbûrlere bi araz 

müslümânlar takdîr eyledikleri resm-i tâpû ile  

16. Teklif eyleyesin alurler ise fimâ ba´d almazlar ise müteveffiyân-i mezbûrânın 

sâlifu'l- zikr arâzîlerde olan  

17. Hisselerine sâhib olanlara hükm eyleyesin ki âhara resm-i tabu ile virüp zirâ´at 

itture min ba´d kânûn-i emr-i hümâyûnume 

18. Muhâlif kimesneye iş ittirmeyub husûs-i mezbûr içun bir dahi emrim deruhde 

eyleyesin şöyle bilesin tenbîh eyleyesin fî evâsıt-i rebi´u'l- ahir sene 1135 

Kostantiniye  
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1 

1. Defter oldur ki medine-i Magnisa' da menzilci olan Mustafâ Çelebî' nin icâresi 

temâm olub akd-i cedide 

2. Muhtâc olmağın cümle a´yân-i eşrâf ve eimme-i zabita ve sâir iş erleri ma´rifet 

ve ittifâklarıyla bin yüz otuz beş 

3. Senesinde vâkı´ cemâziye'l- ulâ gurresinden birsene temâmınadeğin mu´tâd-i 

kadîm üzre murûr ve ubur iden olanlara 

4. Menzil bârgîri tedârik ve bindirdiğinden gayri medine-i mezbûreye gelub konâk 

ve zahîre verilmek iktizâ iden  

5. Mübeşirlere menzil hânede olub lâzım olduğı mikdâr odalarına kondurilib 

zahireleri şehir Kethüdâsı  

6. Ma´rifetiyle verilub menzilci-i mezbûr tabh itturub ve ittisâm ittüklerin üzre bin 

beş yüz guruşe 

7. Yine mezbûr Mustafâ Çelebî menzili icâr ve ahâlî-i vilâyet dahi isticâr 

ittüğinden sonra meblağı mezbûr nefs-i şehrin mevcûd   

8. Hânelerine tevzî´ ve taksîm olundukda beher hâneye dörder yüz altmış dörter 

akçe isâbet itmekle bu vech üzre  

9. Defteri tahrîr ve mezbûr Mustafâ Çelebî' ye teslîm olundı fî’t- târîhi'l- mezbûr li 

senetu’l-merkûme  
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Mahalle-i  Sultân hâne 0.5 

Mahalle-i  Çarşu hâne 4 

Mahalle-i  Alây beyi hâne 26 

Mahalle-i  Dilşekar hâne 15.5 

Mahalle-i  Hakî Baba hâne 11.5 

Mahalle-i  Ali Ağâ hâne 10.5 

 

Mahalle-i  Bektaş-i sagîr hâne 12.5 

Mahalle-i  Nişâncı Paşâ hâne 4.5 

Mahalle-i  Hüsrev Ağâ hâne 10 

Mahalle-i  Miratlar-ı kebîr hâne 13 

Mahalle-i  Sir abâd hâne 10 

Mahalle-i  Bolucuk-i atîk hâne 7.5 

 

Mahalle-i  Bektâş-i kebîr hâne 8 

Mahalle-i  Göktaşlı hâne 5 

Mahalle-i  Câmi´-i kebîr hâne 5 

Mahalle-i  Tepengi zâde hâne 7 

Mahalle-i  Saz hâne 9.5 

Mahalle-i  Dervîş Ağâ hâne 8 

Mahalle-i  Gürhâne hâne 10 

 

Mahalle-i  Bolucuk-i cedîd hâne 5 

Mahalle-i  Deveciler hâne 7 

Mahalle-i  Çengi zâde hâne 3.5 

Mahalle-i  Sakalar hâne 3.5 
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Mahalle-i  Seydî Hâce hâne 4 

Mahalle-i  Danişmend Halîl hâne 7 

 

Mahalle-i  Hâcî İlyâs hâne 4 

Mahalle-i  Uvez Paşâ hâne 5 

Mahalle-i  Kara Yûnus hâne 8.5 rub´ 1 

Mahalle-i  Kara hisâr hâne 2 

Mahalle-i  Analica hâne 5 

Mahalle-i  Nasırlı hâne 2.5 

 

Mahalle-i  Arab alanı hâne 5 

Mahalle-i  Recâyi hâne 5 

Mahalle-i  Tekye hâne 2 rub´ 1 

Mahalle-i  Baba kapûsi hâne 5 

Mahalle-i  Aba hâne 2.5 

Mahalle-i  el-Hâcc İlyâs-i kebîr hâne 5 

 

Mahalle-i  İbrâhîm Çelebî hâne 5 

Mahalle-i  Dere hâne 2.5 

Mahalle-i  Mecacil hâne 2.5 

Mahalle-i  İmad hâne 3 

Mahalle-i  Âyîn Ali hâne 4 

Mahalle-i  Badiler hâne 5 

 

Mahalle-i Ciraşlar sagîr hâne 5 

Mahalle-i  İsâ Fakiye haen 2.5 
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Mahalle-i  Barhinler hâne 10 

Mahalle-i  el-Hâcc Yahyâ hâne 4 

Mahalle-i  Attârca hâne 5 

Mahalle-i  Akçe mescid hâne 2 

 

Mahalle-i Ermenîyân hâne 20 

Mahalle-i  Ermenîyân-i bâlâ hâne 26 

Mahalle-i Ermenîyâni süfla hâne 24 

Mahalle-i Yehûdiyân hâne 7.5 

Yekûn hâne 388 

2 

1. Düstûrûn-i mükerremûn müşîrûn-i müfehhamûn nizâmu’l- âlem müdîrun-i 

umûri'l- cumhûr bi'l- fikri’s-sâkıb mütemmimu efhâmu’l- 

2. Enâm bi'r- reyis sâib memhûrun-i bünyâni'd- devlet ve'l- ikbâl müşeyyid-i 

erkâni's- sa´âdet ve'l- iclâl el-mahfûfun  

3. Be sunûf-i avâtifi'l- melikü'l- a´lâ Anadolu' nun sağa koli nihâyetine varince yol 

üzerinde vâkı´ olan  

4. Vüzerâ-i a´zâm edemâ'llâhu  Te´âlâ iclâlehum  ve a´zâmu’l-ümerâ’i’l- kirâm 

râci‘u’l-küberâ’i’l-fihâm ve zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm ashabu’l- 

5. İzz ve'l- ihtişâm el-muhtasûn  bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- a´lâ Beylerbeyi ve 

sancâk mutasarrıfleri dâme ikbâlehum ve Kâdî-i kuzâti'l-  

6. Müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn me´âdinu'l- fezâil ve'l- yakîn râfi‘u’l-

i´lâmi'ş- şer´îa ve'd- dîn vâris-i ulûmu'l- Enbiyâ  

7. Ve'l- mürselîn el-muhtasûn  bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- mu‘în mevâli-i kirâm 

zîdet fazluhum ve mefâhiru’l-kuzât ve'l- hükkâm  

8. Me´âdinu'l- fezâil ve'l- kelâm Kâdîlar zîde fazluhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn 

vâsıl olacak mâ´lûm ola ki memâlik-i sa´âdetu’l-efkâr-i  

9. Pâdişâhanemde sâkin ve mutavattin olan ehl-i zimmetin cizyeleri akçesi 

beytu’l- mâl-i müslimîn ahvâl-i emvâl 
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10. Meşrû´asından olmağla tavâif-i ehl-i zimmet şer´an rakıbelerine magrûbe olan 

cizyelerini edâda zahmet  

11. Ve meşakkat çekrilmeyecektur ve göçer mekûlelerinden mâ´adâ yerlu ve 

yurdlu olanların vech-i şer´î üzre  

12. Tahmîl ve istihkâklarına göre a´lâ ve evsat ve ednâ i´tibârıyla alınacak 

cizyeleri tahsîline  

13. Mübâşeret olunduğı günden sene-i âharınadeğin dört taksît  ile cem´ ve tahsîl 

olunmak cizyenin şurût-i  

14. Kadîmesinde mu´ayyen ve müsarrah olmakdan nâşî cizey cibâyetine me'mûr 

olanlar cibâyet-i mîrîye peşin  

15. Olmak üzre bu kadar akçe virdük diyü verdükleri peşini cebr ve gadre vesile 

idinub şurût-i  

16. Kadîmeye mugâyir-i cizye mâlını vâkı´a tahsîline mu´âvenet ile fukâran-i 

ra´iyete ta´addîye cesâret eylememek  

17. Maslahati içun cizyedârlardan peşin alınmak ruhsat virilmez iken takdîri’llâhi 

Te´âlâ mukaddemâ suâl  

18. Vukû´ bulub birkaç sene mütemâdî olmak cihetiyel mevâcibât-i 

temessüklerine ve mübâya‘ât mühimmât-i seferiye 

19. İçun iktizâ iden akçeye ibrâ ve mütekarrereden olan emvâl-i mîrîye kifâyet 

eylemeyub müsâdif 

20. Zuhurat dahi gün be gün terakkî ve ezyâd bulmak takribiyle ibrâ ve hazîneye 

tedâhil misillü hâlet-i  

21. Sâiri ve hazîne-i âmirem zarûret ve kıllet târî olub tesviye-i umûr-i devlet ve 

tertîb-i  

22. Mühimmât-i sefer ve hareket içun bi hasebu'l- furûde emvâl-i mîrîyenin 

peşinleri alınmak iktizâ  

23. İtmekle bin yüz yigirmi dokuz senesine memâlik-i Mahrûsemden olan 

cizyelerden an nakd teslîm-i hazîne olunmak  
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24. Üzre deruhde iden amâl-i hazîneye peşîn  alınmağa mübâşeret olunmuşdi 

ancak cizyedârlarından  

25. Peşîn alınmak i´mâl-i cizye dahi cibâyetine me'mûr olduğı cizyenin tahsîline 

mübâşeret idub  

26. Evrâk tevzî´ine başladığı günden cânib-i mîrîye virdüği peşîn akçe peşîn 

istidâne  

27. Eylediği mahalle acâlete edâ ve icâb iden mürâbahasından zimmetini ibrâ 

itmek sevdasıyal mâl-i cizyeyi  

28. Vakte taleb ve tahsîl ile re´âyâyı ta‘cir  ve rencide ve edâya iktidârları 

olmayanlardan zecr ve habs ile  

29. İbâdullâhı remîde itmeleriyle fukarâyı a´yân-i memleket nâmıyla olan 

mürâbaha tâifesine mürâca´at ve bi'l- zarûrî  

30. Za‘ifi ile akeler alub cizyelerini edâ eylediklerinden sonar zirâ´at ve hirâset ile 

hâsıl  

31. Eyledikleri mahsûllerin zimmetlerinde mürâbahadan müctemi‘ olan akçeyi 

edâya vefa eyleyemub bir seneyedek  

32. İcâb iden teklîf-i ra´iyet ile tedârik esbâbın ma´îşet-i husûslerinden yien 

mürâbahacalardan  

33. İstikrâzına muhtâc olmalarıyla derv-i dâim ile mütezâyid ve mütezâ‘if olan 

mürâbaha akçesinden  

34. Her birisi medyûn-i müstekref olmağın ahvâl-i raiyete za‘if külli tertîb ve 

memâlik-i Pâdişâhânem  

35. Halel müteveccih olmayub lakin ve râbi´ hâliku’l-berâyâ olan re´âyâ 

fukarâsının ahvâl-i te‘bisânı  

36. Bu vecihle arza ve itilal ve perişani olduğını kat´an rızâ-yi hümâyûn-i 

Pâdişâhânem olmayub  

37. Refî´-i bedi‘ ve mezâlim ile terkibe ahvâl-i ra´iyet ve def´ muhdesât mûceb 

itmâm-i te'mîn ve tatmîn memâlikine  

38. Husûs-i vacibe ve zimmet ve'l- himmet-i mülûkâne ve lâzıme-i hüccet bi za‘if 

hidivânem olmağla  
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39. Fimâ ba´d  husûs-i cenâh-i râ’fet ve bast-i sâyebân mu´adelet birle mesâbe-i 

himmet vâye-i hümâyûn  

40. Mevhibet makrûnumda istirâhat ve istizlâl üzre olmaları ehemm-i metâlib-i 

şâhânemde olduğından  

41. Başka akd-i şerâyit sulh ve salâh ve rabt-i mevâsık fevz  ve melâh ile seferler 

ber taraf olub âlem-i  

42. Ve âlîyân râhatyâb emn ve itminân olandan beru sıhhât-i mülûkânem ile 

emvâl-i mîrîyenin   
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43. Tevsîr ve teksîri ile ibrâ-i hazîneye takyîd ve hasebu'l- zarûre mukarrer hareket 

eyyâmında zuhûr iden istirâhât 

44. Ve anlamak refî´ ve izâlesiyle mevâcebât ve mesârifâtın tenfîz ta‘lîl-i husûsat 

dahi vakt oluna  

45. Rakk-ı bend-i zâyi´  Sübhânehu ve Te´âlâ ibrâ ve mukarerre mesârife-i 

mu´ayyene Gâlib olub az vaktin içinde  

46. Müdâhil mahzûri mündefi‘olmağla mukaddemâ hazîne-i âmirem mest ve 

tevcîh iden kılletv e zarûret-i avn  

47. Ve inâyet-i bârî ile mübeddel refâh ve server olub ve serhad-i islâmiyede vâkı´ 

binâ ve istihkâmlarına  

48. Mübâşeret olunan kıllâğın  residen hüsn-i hitâm oluması kuvvet-i kurbiyeye  

49. Gelub el-hâlet-i hazihi hazîne-i âmiremde mevcûd ve medd-i hirefeti vâfir 

akçe olduğından kat´i nazar re´âyâ  

50. Fukarâsına mûceb-i irtikab cevr ve i‘tisâfa olacak mesârif-i zarûriye dahi 

olmayub takyîd  

51. Ahvâl-i ra´iyet ile tanzîm-i umûr-i memleket husûsi vâcibâti- umûri devlat-i 

aliyyemden olmağla  

52. İnşâ’llâh Te´âlâ şurût-i kadîmeye mürâ´ât ile bin yüz otuz altı senesine tevfiz 

olunacak  
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53. Cizyeleri deruhde idecek cizyedârlarından peşîn alınmayub ve zülme ve 

gaddar mekulelerine cizye  

54. Cibâyeti tevfiz olunmamak şatıla refik ve muvâseme ile ma´rûf ve diyânet ve 

istikâmet  

55. İle mevsûf mu‘tedil ve re´âyâ perver kimesnelere deruhde ve mâl-i cizye 

kendülerinden derder taksiz  

56. İle taleb olunmak makamım olub bu sûretde cizye tahsîldârlarına dahi re´âyâ 

fukarâsının zimmetine  

57. Tahsile gadr ve illet idecek birdürlü hâlet kalmamağla inşâ’llâh Te´âlâ bin yüz 

otuz altı  

58. Senesine mahsûb olmak üzre tefvîz olunacak cizyelerin tahsîldârları yedlerine 

verilen  

59. Berât-i âlîşânım şurûti üzre gelur ve göçer mekûlelerinden mâ´adâ yerlu ve 

yurdlu olan  

60. Re´âyâ fukarâsının vech-i şer´î üzre tahmîl ve istihkâlarına göre icâb iden 

cizye-i şer´îyelerin 

61. Dört taksit ile cibâyet idub vaktine taleb ve tahsîl ile fukarâ-yi raiyete cevr ve 

ta´addîden  

62. Mücânebet ve ehl-i zimmetden bir nefri hâric ve evrâksız kalmamak şartıyla 

şer´en tahammüllerine gre  

63. A´lâ ve evsat ve ednâ i´tibârıyla lâzım gelen cizelerin edâ eylediklerinden 

sonra hilâf-i şurût berât-i  

64. Âlîşânım ziyâde mutâlebe eylemeyub ve topdan evrâk birakmayub ve şer´an 

cizye icâb eylemeyen  

65. Sâbi ve pîr ve âmel mande mekûlelerinden şer´e mugâyir akçe almayub ve 

kolci ve muhâkeme dahi ve kâtibiye   

66. Ve sarrâfiye vesâir bahâne ile kimesneye bir akçe ve bir habbe aldurmayub 

re´âyâ fukarâsı her hâlde himâyet  

67. ve siyânet olunmamak lakin re´âyâ dahi kendüleri bu vecihle olan ruhsat ve 

müsa‘âdeyi bahâne  
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68. idinmekle tahlifine göre zimmetine lâzım gelen cizye-i şer´îyelerini taksiz ile 

temâmen edâda rehavet  

69. eylemek ihtimali olurse ol mekûlelerin cizyeleri zill ve sigâr ile taksiz şurûti 

üzre  

70. tahsîl ve cibâyet olunmak ve sirren ve alenen bahs ve tevhim ittirilmeyub 

cizyedârlar dahi hilâf-i şurût  

71. berât verilu diyü yerlu olan ahal-i zimmetinden cizyesini vakte taleb itmek 

veyâhûd evrâk  

72. başına ziyâde alub ve müstehak cize olmağın sabi ve pîr ve ihtiyâr ve âmel 

mandeleri evrâk  

73. virüp ve topdan kağıdlar birakub Kâtibiye ve sarrâfiye ve navlici ve mahkeme 

dahi nâmıyla akçe aldukları  

74.  sâbit olur ise bilâ tevfik cizyelerin terkib olunduktan sonra kuzât dahi 

mezbûrlerin bu vecihle  

75. Olan ta´addîlerinden imaz idub men´ ve def´ ile mukayyed olmadıklarıyçun 

anların dahi cizye mektûblerine  

76. İsemleri hak ve kendüleri diyâr-i âhara nakl ve iclâ olunacakları bilub her birisi 

mûceb-i hükm ve takdîr  

77. Olunan hareketden ictinab olunmak üzre hatt-ı hümâyûn şevket makrûnum 

sâdır olmağla şart  
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78. Vüzerâ-yi müşârun ileyhim ve sancâk mutasarrıfleri ve Kâdîlasız (boş) ile işbu 

emr-i şerîf-i âlîşânım 

79. Vusûlinde re´âyâ fukarâsının haklarında zuhûr ve sunûh iden avâtıf-ı aliyye-i 

hüsrevâne ve avârif-i  

80. Salabe-i mülûkânem şimdiden cümlenin mâ´lûmi olub devâm-i ömör ve 

devlet-i şâhânem  
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81. İsticlâb-i davat-i hayriye içun emr-i âlîşânım cümle müvâcehesinde feth ve 

kırâet ve mukâbil-i celîlesinde  

82. İ´lân ve işâ‘at idub cümleyi habir ve agâh  eyledükden sonra ale'd-devâm ve 

ba´de'l- âmel toplanub  

83. Şurût ve kuyûdi nakz ve ta´yîrden mazmûnu’l-isâha olunmak icun mahkemeler 

sicillâtına sebt ve kayd  

84. İtturdub mazmûn-i şerîfi ile âmel ve hareket ve hilâfından ittikâ ve mücânebet 

eylemek bâbında fermân-i âlîşânım  

85. Sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle (boş) vardukda bu bâbda vech-i 

meşrûh üzre  

86. Şeref-yafte sudûr olan işbu emr-i celîli'ş- şân vâcibu'l- ittibâğ ve lâzimu'l- 

imtisâlimin mazmûn-i itâ´at  

87. Makrûni ile âmel olunub hilâfından gâyetu’l- gâye ihtiraz ve ictinab eyleyesiz 

şöyle bilesiz alâmet-i  

88. Şerîfe i´timâd kılasız tahrîren fî'l- yevmu'l- işrîn min şevvâli'l- mükerrem li 

sene erba´a ve selasin ve miete ve elf  

Kaydı fî girre-i cemâziye'l- ulâ sene 1135 

Makâm-i Kostantiniye  

1 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki medine-i Magnisa' da vâkı´ evladiyet ve 

meşrûtiyet üzre bâ berât-i âlîşân  

2. Mütevellîleri olduğumuz müteveffâ el-Hâcc Uvez Paşâ binâ eylediği câmi´-i 

şerîf evkâfından Karagöz sûkında  

3. Vâkı´  tek hammâm işbu bin yüz otuz beş senesinde vâkı´ mart ibtidâsından bir 

sene temâmına 

4. Varınca zabt itmek üzre bâ´isi’t-temessük müstâcır sâbık Canbaz zâde es-

Seyyid Mehmed Efendi’ye sene-i sâbık  

5. Üzre iki yüz altmış guruşe icâr olunub ol dahi isticâr ve kabûl itmeğin meblağ-ı 

mezbûr yüz alle altı  



 

159 

6. Guruşi meshûre taksîm ve câmi´-i şerîf ve mürtezikalarına mâh be mâh  edâ ve 

teslîm olunmak üzre muslihûn  

7. İşbu temessük tahrîr ve yedine vaz´ olunmuşdur müddet-i merkûme temâmına 

varınca tarafımızdan taraf-i âhardan  

8. Müdâhele olunmaya fî’t- târîhi'l- mezbûr li seneti’l-merkûme  

Mine'l- fakîr Ahmed Ağâ el-vekîl hâlen  

Kerîme Hâtûn el-mütevellîye  

2 

1. İzzetlu fazîletlu Efendi Hazretleri'nin meclis-i şerîflerine  devr-i ed‘iye-i hâlise-i 

2. Ve mukarrer-i enise-i  râyika ilhâkıyla hâzırleri istiğlâm olunmak siyâkında 

nümûde-i muhallisesidur ki kalem ve hükmünüzde  olan Magnisa  

3. Kazâsının umûr-i kısmet-i askeriyesi işbu sene ve hams ve selasin ve miete ve 

elf cülûs-i evvelisi gurresinden tarafınıza tefvîz olunmuşdur  

4. Me'mûldur ki vâkı´ olanlar mevtâ-yi askeriye muhallefâtı tahrîr ve tarkim ve 

beyne'l- verese bi'l- farîzati’ş- şer´îye tevzî´ ve taksîm olunub  

5. Rusûm-i mu‘tâdesini tarafımıza irsâl ve îsâline ihtimâm bulalar  

El-fakîr es-Seyyid Mehmed Zeynelabidîn Çelebî el-kadi asâkir-i Anadolu  

3 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki  

2. İşbu bin yüz otuz beş senesine Saruhan sancağının duhân gümrüği 

muhallikamda olan Magnisa ve Menemen kazâlarında  

3. Vâkı´ rusûm ve duhân işbu tâlibi olan Mustafâ  Çelebî nâm kimesne mezbûr 

altmış guruş deruhde ve iltizâm olunub Mustafâ  

4. Yedine işbu temessük virildi ahardan müdâhele oluna fî'l-eyyâmi’l-mezbûr  

El-fakîr el-Hâcc Mustafâ Çelebî kasaba-i Magnisa  
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1 

1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm sâhibu'l- iz 

ve'l- ihtişâm el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- a´lâ  

2. Ebedi-i muhassili Abdullâh Paşâ dâmet mealiye akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ 

vulatil muvâhhidîn ma´denu'l- fezâil  

3. ve'l- yakîn râfi ‘-i i´lâmu’ş-şer´îati ve'd- dîn vârisu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-

muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- mü‘în 

4. İzmir ve Magnisa Kâdîları Zîdet fezâiluhumâ  ve mefâhiru'l-kuzât ve'l- hükkâm 

ma´denu'l- fezâil ve'l-kelâm  

5. Saruhan sancağında vâkı´ Kâdîlar ve hüdâvendkâr ve Karasi ve (boş) ve (boş) 

sancaklarılnda  

6. Vâkı´ Ayazmend ve Kırk ağc ve nevâhi-i Bergama ve Bergama ve (boş) ve 

(boş) ve (boş) ve (boş)  

7. Kâdîlar zîde fazluhum ve mefâhiru'l- emâsil ve'l- akrân Kethüdâ yerleri ve 

Yeniçeri serdârları ve a´yân-i vilâyet ve iş erleri  

8. Zîde kadruhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki sen ki 

mîrmîrân-i mûmâ ileyhsin der-i  

9. Devlet-medârıma irsâl eyledlüğin mektûb ve kâimen gelub vâsıl ve hülâsa-i 

mevhûmine ilm-i âlem  

10. Arây-i Pâdişâhânem muhît ve şâmil olmuşdur mukaddemâ Saruhan sancağında 

zuhûr iden eşkiyânın  

11. Bakiyetu’l-suyûf? Firârîlerinden  emir Ali ve refîkalarınının ve Sabunci 

belinde kârbân gâret ibni ve Karlıca  

12. Ve voyvodasi ve kethüdâsı ve Barise karyesinde Ahmed Çelebî nâm kimesneli 

katl iden şâkîmer ve anlardan mâ´adâ  

13. Ma´lûmu'l- esâmî şekâvet pîşe lerin ve şâkirân Karan karyesinde menzillerine 

mugâyir fesâd  

14. Ve tuğyân üzer olan el-Hâcc Mustafâ ve Süleymân ve İsmâîl nâm şâkîlerin ahz 

ve şer´an müstehak olduklar ı 
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15. Cezâları tertibi ve mezbûrun Mustafâ ve Süleymân ve İsmâîl ve mâllarından 

nezirleri tahsîl ve fesâd ve şekâvetlerinde 

16. Müvâfakat iden kurâ ahâlîlerinden şekâveti meşhûr olanlarının ve eşkiyâ 

yatağı olan ma´lûmu'l- esâmî  

17. Müfsidlerin dahi şer´an lâzım gelen cezâ-i sezâları tertîbine me'mûriyet içun 

şeref bahş sudûr  

18. Olan mufassal ve meşrûh emr-i şerîfim Dergâh-i umallam geduklilerinden 

mübâşir ta´yîn olunan kıdvetu'l- emâsil  

19. Ve'l- akrân Mustafâ zîde kadruhu ile vusûl buldukda eşkıyâ-yi merkûmenin 

mukîr ve müveddâları temsîk 

20. Ve mazanne firâr olan boğazlar berren ve bahren sed ve bend olmak içun  

tarafından mu´temed âdemler ta´yîn ve irsâl  

21. Ve kendün dahi ve rağbet- hareket üzer olduğın arz ve inhâ ve lakin İzmir' den 

tahra giden zahîreden  

22. İzmir' e abâb ve zehâb iden kârbân vesâir enbâ ve sebili muhâfaza içun  

Magnisa' da vâkı´ olan  

23. Selâtin karyelerinden Yakaköy nâm karye kadimden derbend ve mu´âf ve 

müslim  yüz evden mütecâviz bir karye  

24. Olub bu anadeğin Sabuncu belinde kârbân gâret olunduğın olmayub ancak 

derbend-i mezkûr ahâlîsinin  

25. Ağmâz ve tekâsüllerinden nâşî bu mekûle fesâd vukû´ bulmağa mahall-i 

merkûme vardukda derbend-i mezkûr bölükbaşısı 

26. Te'dîb ve tenbîh ve karye-i merkûme ahâlîsin nezre kat´ olunmak 

musammemin olub ve İzmir nevâhisinde ve civârında 

27. Birbirine yarımşar ve ceyrek saat karîb on beş yigirmi pare ma´mûr karyeler 

var iken beşer  

28. Onar nefer harâm zâde  içlerine girdükde ahz ve ele getürmek ve muavemet ile 

def´ eylemeyub ve zuhûr iden  

29. Eşkıyânın ahzı murâd olundukda yine ezmir ve mangisa taraflarına firâr ve 

gaybet idub Hatiçenli?  
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30. Halîl nâm şâkî fakat yedi nefer ile Magnisa' ya  duhûl ve hânesinde fısk ve 

hebâset üzre iken yeniçeri zâbiti 

31. Ve mütesellim vesâirleri üç yüz âdem  ile hânesini muhâsara sadedinde iken 

eşkıyâ-i merkûme muhârebeye tasaddî  

32. Ve hîn-i muhârebede zâbitan-i mezkûrun iki ademi maktûl ve üç ademi 

mecrûh olub ol mikdâr şâkîler hâneden  

33. Hurûc ve zabita-i mezkûri konağına varinca sürüb yanında olanları perâkende 

ve kendülerine Magnisa  

34. Derûnıned ihya ve hâlâ Magnisa etrafında olan kurâ ahâlîsi karyelerine terk ve 

nefs-i Magnisa' ya duhûl  

35. Eylemeleriyle karyeleri harâb kalub ve Saruhan sancağında uhur iden eşkıyâ 

ahz-i murâd olundukça    
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36. Yine Magnisa ve İzmir beynlerinde ihtifa idub eşkıyâ husûsında  mukaddemâ 

nezre kat´i olunmuşlarken  

37. Bu mekûle fesâdet zuhûrinde nezirleri tahsi olunduğından eşkıyâ ve harâm 

zâdeye emânet  

38. Ve fesâd ve şekâvetimiz yine  takviyet virub mukaddemâ sâdır olan emr-i 

şerîfimde tasrîh olunan Kızılca karyesi  

39. Nif kazâsına tâbi´ yüz elil ve iki yüz tüfenk endâz ihtiyâr ma´mûr-i karye iken  

ve fakat yigirmi iki nefe 

40. Rüfekâsıyla Zabli Halîl nâm Şâkî karye-i mezbûreyi perdâ-i duhûl voyvodanın 

feryâdına irişenler tarafından  

41. Parsa karyesinde merkûm Ahmed Çelebî dahi ta´arruz-i katl ve bi pervâ çikup 

gittükleri mütevâtir olmağın  

42. Eşkıyâ-yi merkûmenin ol havâlilerde hâmîleri dâmâdları olmaduğı hâlde 

sekizer onar ve yigirmişer  
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43. Şâkîler bu misillü şehr ve karye girup fesâd ve şekâvete ta´addîye cecâret 

idemeyecekleri 

44. Mütebahir olmağın mukaddemâ İzmir ve Magnisa  taraflarından kat´i olunan 

nezirleri mâlları zu´emâ kudre-i a´yân  

45. Ve ahâlîlerinden tahsîl olunmadıkça bu mekûle her bar içlerinde iktizâ iden 

eşkıyânın ma‘iyetleri ve mevâdları  

46. Ma´lûm olmayacağı âşikâr ve eşkıyâ-yi mezbûre İzmir ve Magnisa' da  

gecelerde bi pervâ helvâ? Sohbeti idub  

47. Sabâhader hây huy ile cem´iyet ve fısk ve hebâsetten  hâlî olmadukları şâyi´ 

olub  

48. Ve bundan akdem yedi nefer şâkîler vakt-i zuhûrde İzmir' de  duhûl ve sûk ve 

Pazar ve cem´-i nâs olan tekkelik 

49. Nâm mahalde Pınarbaşı sâkinlerinden Mahmûd Ağâ zâde Ahmed' i berber 

dükkânından cebren ahz ve alenen katl ve mîr-i maktû´ını 

50. Yanına birakub avdet eyledikleri tevâtur ile haber virilub ve mukaddemâ 

düstûru’l- mükerrem müşîr-i müfehham nizâmu’l- âlem  

51. Sâbıkan Anadolu vâlîsi vezîrim Ali Paşâ edemâ'llâhu Te´âlâ iclâlehu Saruhan 

sancağına duhûl ve eşkıyânın  

52. Haklarından gelub nizâm virdükde eşkıyâ-yi merkûmenni bakıyu’l-suyûf 

firârlarının vehâmi ve me’vâlleri  

53. Temsik olunmak içun livâ-i mezbûrede zâbit bulunanlara tenbîhi müştemil 

emr-i şerîfim isdâr ve yedlerine verilub  

54. Mezkûrler dahi tam‘-ı hâm ve celb-i mâl sevdasına düşüb gerek maktûllerin ve 

gerek firârilerin  

55. Mâl ve erzâkların ahz eylediklerinden mâ´adâ fisk ve fesâdda alakaları 

olmayan niceyi ki ahâlîlere  

56. İkrâ ve tahvîf ile tecrîm ve emvâl-i kesîre cem´ v etaraf-i mîrîye teslîm 

eylemeyub elk ve belğ eyledikleri şâyi´  

57. Olduğın i´lâm ve bu ahvâlin minvâl-i meşrûh üzre sihhat ve vukû´ı mübâşiri 

mûmâ ileyh musatfa zîde kadruhu  
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58. Dahi kendüsiyle tasdîk eylediğinden mâ´adâ mukaddemâ sâdır olan emr-i 

şerîfimde tasrîh olunduğı üzre  

59. Azine-i kaz dağında zuhûr iden Sarıca nâm şâkîden gayri Kemer ve Urmed ve 

Tuzla taraflarında dahi  

60. Ser cemâ´ât birkaç şâkîler olduğın i´lâm itmekle mukaddemâ ve hâlâ sâdır 

olan evâmir-i şerîfim mûciblerince eşkıyâ-yi merkûmenin  

61. Her ne sancakda ve ne mahallde bulunurlerse a´lâ eyy-i hâl ahz ve şer´an 

müstehak oldukları cezâları tertîb ve tahsîl  

62. İktizâ iden tezviratın tahsîl ve eşkıyâya himâyet ve imdâd ve inâyet ile 

fesâdilerinin icrâsına  

63. Takviyet virenlerin dahi şer´an icâb iden takrîr ve cezâları icrâsını senin uhde-i 

ihtimâmına ihâle  

64. Ve ilzâm ve hidemât lâzimu'l- ihtimâmın kemâ yenbağı edâ ve itmâmı senden 

matlûb-i Pâdişâhânem olmağla 

65. Ve Dergâh-i mü´âllâm gediklu mütefirrakalarından ta´yîn olunan Solak 

Mehmed zîde mecdühûnun mübâşereti ancak Emîr Ali  

66. İçun olumb sâir husûslerin mübâşiri kemâ fî'l- evvel yine mma ileyh Mustafâ 

olmak üzre i´lâmın 

67. Mûcebince nezirleri tahsîl iktizâ idenlerin tahsîl-i nezirleriyçun muttasıl ve  

şurût ve kuyûdi müştemil  başka emr-i şerîfim  

68. İsdâr ve Magnisa' da  zuhûr iden eşkıyânın  firârilerinin ahziyçun sâdır olan 

evâmir-i şerîfenin dahi birer sûreti  

69. Divân-i hümâyûnum tarafından mahfûz olan ahkâm-i kuyûdâtından ihrâc ve 

işbu emr-i şerîfimle muafaza tekrâr irsâl  

70. Olunmuşdur imdi vusûlinde eşkıyâ-i merkumenin her ne sancakda bulunur se 

ve ne tarafa  

71. Firâr ider ise âhar sacakdur dimeyub üzerlerine varmak ile mi olur yohsa 

üzerlerine âdem ta´yîn  

72. İtmekle mi olur her ne tarıkla olurse olsun  a´lâ eyy-i hâl  (...) eşkıyâyı ahz  
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73. Ve ele getürüb bilâ te'hîr şer´an müsmtehak oldukları cezâları tertîb ve siz ki 

eşkıyâ-yi merkûmenin bulundukları  

74. Ve firâr eyledikleri taraflarda vâkı´ mîrmîrân ve ümerâ vesâir hükkâm ve 

zâbitân ve a´yân ve iş elrenisiz  

75. Eşkıyâyı ahz içun bize emr-i şerîf sâdır olmuşdur diyüb ittifâk ve i´timâd ile 

a´lâ vechegân 

76. Eşkıyâyı ahz ve Aydın muhassılı mîrmîrân-i mûmâ ileyhe teslîm eyleyub 

hilâfından begayet hazer eyleyesiz  

77. Ve sen ki Aydın  muhassılı mîrmîrân-i mûmâ ileyhimsin gerek Magnisa' da ve 

gerek İzmir' de vesâir nezire kat´i olunan  

78. Mahallerde eşkıyâya himâyet ve ahzlarından  müsâmaha ile icrâ-yi fesâdlarına 

takviyet virenleri dahi sayy  

79. Ve ol mekûle şer´an te'dîb ve ta´addîsi lâzım gelenlerin takrîr ve te'dîbleri icrâ 

ile hüsn-i nizâm-i memleket ziyâde  

80. İhtimâm eyleyesin gerek mukaddemâ şeref sudûr olan emr-i şerîfimde ve işbu 

emr-i celîli’l- kadrumda 

81. Tasrîh olunan eşkıyânın ve bennâklarının ahz ve ele getürilub ve şer´an 

müstehak oldukları cezâları tertîb  

82. Ve nezr içun sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince tahsîli fermanım olan 

nezirânın tahsîl ve eşkıyâya himâyet ve imdâd 

83. Ve i‘ânet ile fesâdlarına takviyet  virenlerin dahi her kim olur ise olsun şer´an 

lâzım gelen gûşmâl 

84. Ve te'dîbleri terdib ile eyyâm-i sa´âdet ve hengâm-i hilâfetimde re´âyâ ve 

berâyâ ve ebna ve sebet-i asûde-i hâl  

85. Ve mutlak ikbâl olmaları ihzâr-ı murâd encâm Pâdişâhanem olmağla sen ki 

mîrmîrân-i mûmâ ileyhsin bu mekûle  

86. Umûr-i celîlede senden  Kemâl-i istikâmet ve gayret-i hâlis niyet ile mesâ‘-i 

mebrûr ve  me'mûl-i hümâyûn-i  
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87. Pâdişâhânem olub  sâkine her vecihle ruhsat-i hümâyûnum irsâl kılınub irkene 

müstakil olmağla bu husûsun  

88. Sâka vecd-i tâm kıyam gerek eşkıyâ-yi merkûmenni ve bennâklarının cümlesin 

ahz ve ele geturup şer´an  

89. Müstehak oldukları cezâları tertîb ve eşkıyâyi himâyet ve siyânet  vve fesâda 

takviyet idenlerin dahi şer´an  

90. Lâzım gelen  te'dîb ve ta´addîleri ve sâir hüsn-i nizâm vülât ve irâhe-i ibâd-i 

bâ´is  

91. Olan umûr ve husûslerin  temşiyet ve icrâ ve tekmîl ve edâsıyla hidemât-i 

mebrûre ve mesâ‘i-i meşkûri  

92. Vücûda getürmekde kadruhu mikdâr ahâlî ve müsâmaha ve tekâsül ve taksire 

rızâ ve cevâz göstermeyub lakin fesâdetde 

93. Alâkası olmayub kendü halinde arzıyla mukayyed olan bi günâhlar hilâf-i şer´-

i şerîf sermeden ta´addî olunduğına  

94. Kat´an rızâ-yi hümâyûn-i hidivânem olmamağla sen dahi bu husûsları celb-i 

menfa‘at ve icrâ-i arz-ı fâside  

95. Vesile ittihâzıyla hilâf-i şer´-i şerîf ve mugâyir-i emr-i münîf kendü hâllerinde 

olmayub şekâvetde alâkaları  

96. Olmayanlardan bir ferdin nefsine ve mâlına ve ırzına zerre kadar ta´arruz 

olundi ve re´âyâ ve berâyâya zülm ve ta´addî ve gadr  

97. Ve tasaddî iducek  olursen bu ahvâl temsık ile ve tefahhus ile haberi alınmaz 

değildur bu güna hilâf- eşir  

98. Vaz´ ve hareketin cezâlanmak olurse bir vechile cevâba kâdir olmayub eşedd-i 

inâyet ile te‘âkıb ve yed-i ahz  

99. Olunmağın takib-i muakrer ve muhakkak bilub ana göre basîret üzre hareket 

ve me'mûr olduğın umûr-i husûsların  

100. Senden matlûb-i Pâdişâhânem olduğı üzre Kemâl-i mertebe sadakat ve 

istikâmet ile temşiyet ve itmâmıyla  

101. Mesâ´i ve zimemât-i mebrûr  ve mirzâ olunmakla husûs-i niyet ve sadakat 

tevbet ile bezl kudret ve sarf-ı  
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102. Miknet eylemek bâbında fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki 

vusûl buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre  

103. Şeref yafte sudûr olan fermann-i vacilub imtisâlimin mazmûni itâ´at 

makrûnıyla âmel olub  

104. Hilâfından be gâyet isrâr ve istinab eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe 

i´timâd kılasın tahrîren fî evâsıt-i şehr-i rebi´u'l- ahir  

105. Li sene hams ve selasin ve miete ve elf  

Kostantiniye el-Mahrûse  

Kaydi 22 min cemâziye'l- ulâ sene 1135 
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1 

1. Hâlâ Magnisa' da seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ izzetlü fazîletlu Efendi Hazretleri 

zîde fezâile 

2. Ve şerâyi‘şirâ Saruhan sancağında vâkı´ olan kuzât Efendiler zîde fazluhum ve 

kıdvetu'l- emâil  

3. Ve'l- akrân livâ-i mezbûr mütesellimi Ağâ zîde kadruhu ve mefâhiru'l- akrân 

Kethüdâyerleri ve yeniçeri serdarları  

4. Ve havâs-i evkâf zâbitleri ve voyvodaları ve a´yân ve iş erleri zîde kadruhum 

inhâ olunur ki mukaddemâ  

5. Saruhan sancağında zuhûr iden eşkıyânın bakıyetu’s-suyûf  firârlarından Emir 

vâlî ve rüfekalarının  

6. Ve Sabuncı belinde kârbân gâret iden ve Kızılca voyvodasını ve Kethüdâsını ve 

Parsa karyesinden Ahmed Çelebî' yi  

7. Katl iden şâkîler ve anlardan mâ´adâ ma´lûmu'l- esâmî şekâvet pîşelerin Rüsa 

kıran karyesinden  nüzûllerine  

8. Mugâyir fesâd ve tuğyân üzre olan el-Hâcc Mustafâ ve Süleymân ve İsmâîl nâm 

şâkîlerin vesâir ahâlîlerden fesâd ve şekâvetle  

9. Meşhur olan eşkıyâ ve harâm zâdenin ve bennakları olan müfsidlerin ahz ve 

şer´an lâzım gelen cezâları tertîbi 
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10. Ve Azinetaz dağında zuhûr iden Sarıca nâm şâkîden gayri Kemer ve Ursid? Ve 

Tuzla taraflarında dahi ser cem´iyet 

11. Olanların vesâirleri her ne sancakda ve ne mahalde bulunurler ise a´lâ eyy-i hâl 

ahz ve şer´an müstehak oldukları cezâları  

12. Tertîbi ve tahsîli iktizâ iden tezvirâtının tahsîli ve eşkıyâya himâyet ve imdâd 

ve i‘ânet  ile fesâdlarının  

13. İcrâsına takviyet virenlerin dahi şer´an icâb iden takribe ve cezâlarının icrâsı 

mukaddemâ ve hâlâ sâdır olan  

14. Üç kıt´a evâmir-i aliyye ile uhde ve ihtimâmınıza ihâle ve fermân buyurulub 

ve eşkıyâ-yi merkûmenin bulundukları ve firâr  

15. Eyledikleri taraflarda vâkı´ mîrmîrân ve evâmir-i sâire hükkâm ve zâbitân ve 

a´yân ve işr erleri dahi bu husûsa umûmen  

16. Me'mûr olub eşkıyâyi ahz içun bize emr-i şerîf sâdır olmamişdur diyüb ittifâk 

ve ittihâd  ile a´lâ eyy-i vechegân 

17. Eşkıyâyi ahz ve tarafımıza teslîm itmeyeri ve bu babdan mâ´adâ İzmir' de ve 

gerek Magnisa' da vesâir nezire kat´i olunan  

18. Mahallerde eşkıyâya sehâbet ve ahzalrına müsâmaha ile icrâ-yi fesâdlarına 

takviyet virenleri tetbi‘ ve ol mekûle şer an  

19. Te'dîb ve ta‘zîbi lâzım gelenlerin ta‘zîr ve te'dîbleri icrâsına bizler me'mûr 

buyurulub ve müceddeden me'mûriyetimizi  

20. Müşîr sâdır olan fermân-i âlîşânın mümzâ ve mahtûm sûreti ihrâc ve irsâl 

olunmağın taht-ı hükûmet  

21. Şi´ârlarınızda sicillâta kayd ve mazmûn-i münifini cümleye i´lân ve işâ‘at 

eylemek bâbında işbu buyuruldi  

22. Tahrîr ve isdâr ve kıdvetu'l- akrân ile taraflarınıza irsâl olunmuşdur inşâ’llâh 

Te´âlâ vusûlinde gerekdur ki  

23. Vech-i meşrûh üzre şeref yafte sudûr olan fermân-i celîli'ş- şân mûcebince 

bâlâda mezkûr umûr-i celîleye  

24. Ve hidemât-i aliyye ile kendümüz bi'n- nefs ol havâlilere tevcîh ve azîmet üzre 

olub ve bu husûsda cümleniz 
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25. Me'mûr ta´yîn olunmuşsunuzdur imdi eşkiyâyı ahz içun bize emr-i şerîf sâdır 

olmamişdir diyüp  

26. Cümleniz hâzır ve amade olub eşkıyâ-yi mezbûrenin ve rüfekalarının ve 

bennâklarının ve kendülere fesâd ve şekâvetde 

27. Muvâfakat ve himâyet ve siyânet üzre olanların vesâir ahâlîlerde fesâd ve 

şekâvetde meşhur olanların  

28. Taht-ı kazâlarınızda bulunanlar her kim olurse cümleniz ale'l- ittifâk ve ittihâd 

ile a´lâ eyyi vechegân cümlesin ahz  

29. Ve ele getürüb şer´an müstehak oldukları cezâları tertîb içun kayd ve bend ile 

tarafımıza karşu irsâl ve teslîm  

30. İtmekde bezl ve ikdira eyleyesiz husûs-i mezkûr bi’z- zât iktizâ-yi murâd-i 

hümâyûn hazret-i cihândari olub  

31. Ve eşkıyâ-yi mezkûrenin ahz ve ele getürilmesi bizlerden matlûb olduğın her 

kangınızden zerre mikdâri ihmal  

32. Ve tekâsül ve  müsâmaha veyâhûd  firâr ve gaybet ve siyânet olunduğı istimâ´ 

olunnur ise birdürlü  

33. Gadr ve cevâbın isgâ ve kabûl olunmayub me'mûr buyurulduğmuz üzre 

eşkiyâya tertîb olunacak cezâi size de  

34. Tertîb olunacağını emr-i mukarrer ve müstehak bilub ana göre Kemâl-i basîret 

ve intibâh ile hareket ve hilâfından  
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35. Be gâyet ihtiraz ve ictinab idub şeref sudûr olanlar fermân-i celîli'ş- şânın 

mazmûn-i  

36. İtâ´at makrûnıyla emal ve mûceb-i buyuruldi ile âmel olasız diyü buyuruldi 

tahrîren fî'l- yevmu'l- hâdî ve'l- işrîn  

37. Min cemâziye'l- ulâ li sene hamse ve selasin ve miete ve elf  
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1 

1. Düstûr-i mükerrem mümşir-i müfehham nizâmu’l- âlem müdîrûn-i umûru’l-

cumhar bi'l- fikri’s-sâkıb mütemmimu fihâmu’l-enâm bi'r- re'yi’s- sâib 

mümehhidu’l-bünyânu’d-devle  

2. ve'l- ikbâl müşîrûn-i erkâni's-Sa´âdet ve'l- iclâl el-mefhûn be sunûf-i avâtifi'l- 

melikü'l- a´lâ Anadolu vâlîsi  

3. vezîrim (boş) Paşâ edemâ'llâhu Te´âlâ iclâlehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl 

olacak mâ´lûm ola ki kıdvetu'l- emâsil  

4. ve'l- akrân Saruhan alây Beyisi Ali zîde kadruhu südde-i sa´âdetüme mektûb 

gönderub livâ-i mezbûrde Magnisa  

5. nâhiyesinde Saruhan  nâm karye ve karîbden beş bin akçe timâr tezkire ile 

mutasarrıf tahvîlinden hükmi ile  

6. mutasarrıf olan Mustafâ Ağâ' ya mezbûre rağbet itmeyub me'mûr olduğı Vidin 

kal´ası ta´mîrinden mevcûd  

7. olub timâr-i mezbûr ol vecihle memlûk olmağyü uzun boylu elâ gözlu açık 

kaşlu fermân-i hümâyûn İbrâhim' e  

8. verilmek babınad inâyet ricâsına arz itmek mûcebince tevcîh olunmak emrim 

olmuşdir buyurdum ki göresin   

9. timâr-i mezbûr vech-i meşrûh üzre memlûk ise sancağında sâkin olub alây 

beyisi bayrâğı altında 

10. sefer itmek ve berât itmek şartıyla teveccüh idub tezkiresin  

11. Kılasın tahrîren fî'l- yevmu's- sâbi´ ve'l- işrîn min muharrem li sene hamsin ve 

selasin ve miete ve elf  

Makâm-i Kostantiniye  

2 

1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm sâhibu'l- iz 

ve'l- ihtişâm el-muhtas  

2. bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- a´lâ Aydın  muhassılı Abdullâh Paşâ damet mealiye 

tevkî´-i refi´-i hümâyûn  
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3. vâsıl olacak mâ´lûm ola ki Saruhan sancağında vâkı´ kazâlardan zuhûr idub 

şekâvete  

4. tasaddî ve katl-i nüfûs ve gasb ve gâret emvâl itmek âdet-i müstemiresi olan 

Emir Ali  

5. vesâir eşkıyâların bundan akdem Anadolu vâlîsi olan düstûr-i mükerrem müşîr-i 

müfehham nizâmu’l- âlem  

6. vezîrim  Ali Paşâ edemâ'llâhu  Te´âlâ iclâlehu ma´rifetiyle ahz olunmaları 

fermânım olundukda eşkıyâ-yi  

7. mezbûrenin ele girenlerine tertîb-i cezâ idub bazıları firâr itmeleriyle fimâ ba´d  

ol mekûle  

8. eşkiyâya mu´ayyen olmayub ve firârilerin zuhûr eylemek ihtimâlleri olurse  

hükkâm ma´rifetiyle  

9. ahz ve ele geturmelerinde dikkat ve ba´de'l- yevm re´âyâ mekûlesin  silâh 

tâşimayub ve askeri 

10. olanları dahi kendü hâllerinde olub evâmir-i aliyyem ile vâkı´ olan tekâlifi edâ 

ve evâmir-i  

11. aliyyeme itâ´at ve inkıyâd eylemeleleri şartıyla ol vakitde  (...) mezbûrede 

nezre bağlanan kazâ ve nevâhide  

12. nefs-i Magnisa ve Turgutlu ve Nif ve Menemen ve Güzelhisar kazâları ve 

Yurd dağı ve Milahor  

13. ve Emlâk ve Belek ve Hocâ nâhiyeleri ahâlîleri altmış bir bin beş yüz guruş 

tedâbireylediklerin  

14. müşîr verilen hüccet-i eşriye mûcebince Baş muhâsebede mukayled olmağın 

zikr olunan kazâ ve nevâhi  

15. ahâlîleri fimâ ba´d  eşkıyâ zuhûr eylemek ihtimali olur ise ma´rifet-i hükkâm 

ile ahz 

16. ve ele getürenlerinde didkat eyleyub hilâfıyla hareket eyledikleri sûretde taraf-i 

mîrîye  

17. edâ eylemeleri şartıyla ol mikdâr akçe nezr e ta´ahhüd eylemişler iken bu def´a 

ol havâlide  
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18. zuhûr iden eşkıyâ teftîş olundukda nefs-i Menemen ve Magnisa sancağında 

vâkı´  
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19. zikr olunan kazâ ve nevâhi  

20. ve İzmir' in  dört aded nâhiyesi mukîr ve mü'eddâ ittihâz  

21. ve iktizâ etmeleriyle mukaddemâ olan ta´ahhüdleri üzre eşkıyâ ve harâm zâde 

22. mekûlelerin ma´rifet-i hâkim ile ahz ve ele getürdiklerinden gayri tard iden 

eşkiyâyı  

23. içlerine alıp ketb ve ihfâ ve şekâvetlerine takviyet ve i‘ânet idub kendülerinden 

taleb olunsa dahi  

24. ele verilecekleri nümâyân bu olmakla kendülere kesret-i mâl içun mukayyed 

olan neirleri nezirleri berât olunmalarıyçun  

25. tahsîl olunmak içun sen ki Aydın muhassılı mîrmîrân-i mûmâ ileyhsin sen 

husûsa me'mûr olmakla 

26. sâlifu'z- zikr kazâ ve nevâhi ahâlîleri mukaddemâ huzûr-i şer´le eyledikleri 

ta´ahhüdlerinin mugâyir-i hareket ile  

27. bu mekûle eşkiyâya sâhib sahip çıkıp içlerinde ihkâ ve mülgat ve şekâvetlerine 

takviyet i‘ânet eylediklerine binâen  

28. mukayet olan nezirlerinin tahsîl olunması iktizâ itmekle sen ki mîrmîrân-i 

mûmâ ileyhsin ma´rifetinle zikr olunan kazâ 

29. ve nevâhide mukayyed olan altmış bir bin  beş yüz guruş nezirleri kazâ ve 

nevâhinin  

30. zî kudret a´yânından temâmen tahsîl ve emîrin nevâhisinde olan Deryâbanda  

ve Yörük abad ve cem´-i abad  

31. ve Aya sevfd nâhiyelerinni bu tafrada nezirleri ta´addî olmamakla ol tarafa 

seyelânda olan kuyûdâtında 

32. ihrâc ve her ne mikdâr akçe nezirleri var ise ol dahi nevah-i mezkûreni zî 

kudret a´yânından  
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33. olanlardan tahsîl olunub bir gün mukaddem der devlet-medârıma irsâl ve 

teslîm-i hazîne-i âmirem ittürilmek ve tahsîl  

34. olunmak nezr akçeleri zî kudret  a´yânından olanlarından tahsîl ittürilmek üzre 

fermânım olunub  

35. hilâf-i fermân-i hümâyûnum re´âyâ fukarâsından alınığına yâhûd bu bahâne ile 

der-i kudret a´yânından  

36. dahi mukayyed olan tezvîratından ziyâde bir akçe ve bir habbe tahsîl 

olunduğına rızâ-yi hümâyûn-i Pâdişâhanem  

37. olmakla hilâfına hareket ile re´âyâdan akçe almak yâhûd zî kudret a´yândan 

olanlardan daha iyi  

38. mukayyet olan nezirlerinden ziyâde akçe tahsîl olunmak ihtimâli onlar ise 

inâyet-i ikâba mazhar  

39. olacak ki mukarrer bilub hilâfına hareketten ittikâ ve tamamen nezirleri tahsîl 

eledikten sonra fimâ ba´d daha  

40. bu mekûle eşkıyâyı içlerine almayub ve ketm-i ihfâ eylemeyub zuhûr 

eledikleri sûretde ma´rifet-i şer´le  

41. ahz ve a´lâ eyy-i hâl ele getirilmeğe dikkat eylemek ve re´âyâ mekûlesi silah 

taşımayıp ve askeri  

42. olanlar dahi kendi hallerinde olub evâmir-i aliyyeme itâ´at ve inkıyâd 

eylemeleri şartıyla ma´rifet-i şer´le  

43. sememlerine görenin üzerinde yakalanub mahallinde hayr olunmak içun 

hüccet-i  şer´îyeleri der-i devlet medârıma 

44. irsâl olunmak üzere divân-i hümâyûnum tarafından emr-i şerîfim tahriri 

bâbında iftihâru'l- ümerâ  

45. ve'l- ekaribr bi'l- fi´il işbu defterdarım el-Hâcc İbrâhîm dâme uluvvuhu i´lâm 

itmeğin vech-i meşrûh üzre  

46. âmel ve hareketi eyleyub bundan ziyâde dikkat ve mücânebet eylemek bâbında 

fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur  

47. vusûl buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzer şeref yafte sudûr olan fermân-i 

vâcibu'l- ittibâ´ ve lâzimu'l-  
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48. imtisâlimin mazmûn-i itâ´at makrûnıyla âmel olunub hilâfından be gâyet 

ihtiraz ve ictinab eyleyesin  

49. şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın tahrîren bâ´isetu'l-vesîka evâsıt-i 

rebi´u'l- ahir li sene hamse ve selasin ve miete ve elf 

 

1 

1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-küberâ-i fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm 

sâhibu'l- iz ve'l- ihtişâm el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- a´lâ  

2. Aydın muhassılı Abdullâh Paşâ dâme ikbâlehu  tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl 

olacak mâ´lûm ola ki Harabi ve Mesta nâm  

3. Kefereye hinta ve vesâir zehâyir bey´imemnû´âtından olmaduğında mâ´adâ min 

ba´d kefere-i merkûmeye zehair bey´inden  

4. Tehâşşî olunmak içun kerâren ve merâren evamr-i şerîfimle tenbîh ve te’kîd 

olunmakdan hâlî deği iken  

5. Güzelhisâr mentem? Tâbi´ Şakirman nâm karyeden eşkıyâ zümresinden 

Mustafâ ve el-Hâcc Süleymân ve el-Hâcc İsmâîl  

6. Nâm şâkîler re´âyâ fukarâsı hınta ve sâir zahîrelerini ta‘kib ez bahâ ile cebr 

ellerinden alub der mahzen  

7. Ve karye-i mezbûreye kurbinde vâkı´ deniz degirmanı nâm Limonda Harabi 

kefere şâkîyesine hınta  

8. Ziyâde bahâ ile bey´  

9. Adet-i müstemreler olmağla bundan düstûr-i mükerrem müşîr-i müfehham 

nizâmu’l- âlem sâbıkan anadoli vâlîsi vezîrim  

10. Ali Paşâ dâme edemâ'llâhu  Te´âlâ iclâlehu mezburleri men´ ve bir dahi bu 

habâsete tasaddî ederler ise hazîne-i âmireme  

11. On beş kise akçe virmeleriyçun nezire kat´ itmişken yine memnû´ olmayub 

Limon ve Kumda bir kefere şâkîyesine  



 

175 

12. Hinta verdükleri Ayazmend nâibi mevlânâ İbrâhîm  zîde fezâiluhu bundan 

akdem der-i devlet medârıma arz 

13. Eyledükde mezbûrin nezirleri  tahsîl ve kendüleri Mevlûd kal´asında kal´a 

bend olmak üzre Bergana voyvodasına  

14. Yeniçeri serdârlarına hibaten emr-i şerîfimle mübâşir ta´yîn ve irsâl olundukda 

mezbûrlerin Güzel hisâr nâibi  

15. Tarafından Sıra çâllların şi´r-i arz ve ahâlî tarafından olmak üzre muhzır 

götürenleriyle itlâflarıyçun emr-i şerîfim  

16. Virmişidi lakin itlâflarıyçun emr-i şerîfim sâdır olmazdan mukaddem mübâşir-

i merkûm Bergama voyvodasi isdâr-i  

17. Mezkûr ile merkûm şeylerin üzerlerine vardukda eşkıyâ-yi mezkûre mezbûr 

Şukran karyesi ve Kırk kilisya  

18. Ve teke ve Bozgül ve Eğri gül ve Kolotlar ve Çal ve bâğçe ve Mirâtlar ve Çoh 

ile ve Koyun eri ve Kuruşli  

19.  Ve Çulcalar ve Urulmuş ve Duran nâm on dört on pare karyenin eşkıyâsını 

bâğlarından cem´ 

20. Ve bin beş yüz mikdârı tüfenk endâz olub karyelerinin ortasında ve Dimurci 

kavağı nâm mahalled  

21. Tecmi´ voyvoda-i muam ileyhin içimizde komazuz diyü haber 

göndermeleriyle mübâşir-i mezkûr yalınız içlerine varub  

22. Emr-i şerîfim ibrâz ve müvâcehelerinde kırâet eyledikde mezbûrûn Mustafâ ve 

Süleymân ve İsmâil' e  nezirleri virdurmezuz 

23. Ve kal´aya göndermezuz diyü izhâr-i tuğyân ve hüsn-i hâllerine maazir idub 

arz gönderen dahi eşkıyâ-yi merkûmeden olduğını mübaşer-i mûmâ ileyh der-i 

devlet medârıma mektûbıyla i´lâm eylediğinden mâ´adâ geçen sene 

24. Magnisa tarafından  zuhûr iden eşkıyânın bakiyetu’s-suyûf firârilerinden 

yetmiş ve seksen mikdârı tecmi´  

25. Ve Saruhan sancağında mukâta´ât-i kadîmesinden Karlıca dimekle ma´rûf 

karye voyvodasini Kethüdâsıyla  

26. Ma´an katl ve Turguzlu kasabası kurbınde Parsa nâm karyede Ahmed Çelebî 

dimekle ma´rûf bir oda sâhibi kimesneyi  
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27. Dahi basub katl eyledikleri a´yân-i mütemeddine İzmir' den mu´temedu’l-kavl 

el-Hâcc Osmân zîde kadruhu tarafından  

28. İ´lân ve Emîr Ali didikleri şâkî bir mikdâr eşkıyâ ile gezüb yollara inub katl-i 

nüfus ve timâret  
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29. Emvâlden hâlî olmayub  

30. Ve Sabunci nâm mahalli basub bir kahvehânede  

31. Şir alan ademi katl ve mezbûrler Şukran karyesinde ihtikâ 

32. Ve merkûmun Mustafâ ve el-Hâcc İsmâîl ve el-Hâcc Süleymân eşkıyâ-yi 

merku ihtifa ve bu  

33. Yakınlarda bir İzmir’i yanın dahi gâret ve azına Kazdağı kazâsında dahi (silik)  

34. Bir şâkî zuhûr idub ol daha yigirmi mikdârı eşkıyâ ile adacıklarda gezüp katl-i 

nüfûs ve nehib-i emvâl  

35. Misillü şekâvete cesâret ve gâh be gâh  merkûm Emîr Ali ile altına virmeyene 

iştiha ile bir bir dökülüb  

36. Bildudukleri fesâdu’l-fâciri ve mecmû´i bir bir geldukde kırk elli kadar eşkıyâ 

olub ve Armudlu ovasında Deli Mahmûd oğlu  

37. Dahi eşkıyâ-yi mezsbureye zahîre vesâir muhtâc oldukları şeyleri araşdurub 

imdâd ve i‘ânet anlar dahi gâret eyledükleri emvâli gösterub merkûme virub bunun 

emsal-i envâ‘-i fesâdât ve şekâvetten  

38. Hâlî olmadukları ol taraf ve havâliden tevâz ile sikât-i sahîhu’l-kelimât dahi 

haber virmeleriyle gerek  

39. Mezbûrden Mustafâ ve el-Hâcc İsmâîl ve el-Hâcc Süleymân' ın ve zikr olunan 

on dört pare karyeden başlarına  

40. Tecmi´ olunub mezbûreler icrâ-yi fesâdların müşâreket idenlerden şekâvet ile 

meşhûd olanların  

41. Ve mezkûr Emîr Ali nâm şâkînin ve refiklerinin ve bu bâbda mastûru'l- esâmî 

olan eşkıyânın ve bennâklarının  
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42. A´lâ eyy-i hâl ahz ve ele geturub şer´an müstehak oldukları cezâlarının tertibi 

ve merkûmunden Mustafâ ve İsmâîl ve Süleymân' ın  

43. Nüzülleri olan on beş kise akçenin mâllarından tahsîli ehemm-i fiham-i 

devlett-i aliyyemden olmağın sen ki mîrmîrân-i kirâmsın  

44. Bu husûs içun me'mûr ve ta´yîn olmuşunuzdur işdi iişbu emr-i  eşrifim der-i 

devlet medârımdan mübâşir ta´yîn olunan  

45. (boş) ile vusûlinde  yarâr ve güzîde ve müteveffâ ademlerinle bi'n- nefes 

kalkub mezbûrlerin mecmû´an 

46. Ve gerek  müteferriken bulundukları mahalldel üzerlerine varub cümlesin a´lâ 

eyy-i hâl ahz ve ele geturub ma´rifet-i şer´le  

47. Müstehak oldukları cezâlalrı tertîb ve sâlifu'z- zikr on beş kise akçe nezirleri 

dahi bi't- temâm tahsîl ve der-i devlet medârıma  

48. İrsâl ve teslîm-i hazîne-i âmirem itturub hidemat-i pendide ve cevâb 

göndermeğe ikdâm ve ihtiam eyleyesin  

49. Bu mekûle fesâd ve şekâvet  adet-i müstemreleri eşkıyânın izâle ve kuyûd-i 

hebâset âlûd leri te'mîn  bilâd ve terakkisine  

50. İbadi himem-i hümâyûnden olmağla cümle ismet-i şâhâne ve hüsn-i mesâ´i-i 

Pâdişâhânemle memâlik-i Mahrûsemde zuhûr  

51. İden eşkıyâ ahz ve ele götürub tertîb ve kat´i urûki- müfsid icrâlarıyla re´âyâ 

ve berâyâ ve ebnâ-i sebil  

52. Te'mîn ve tatmîn olunub iki üç seneden beru ahvâl-i memâlik-i Mahrûse hüsn-i 

nizâm bulunmağla hâlâ ba´de’s- subut  

53. Olan eşkıyâ ve refikaları ve bennâkları olan şâkîler bi'l- cümle ahz ve 

istihsalleriyle bilâd-i memâlik-i Mahrûsemin  

54. İstikrâr ve istimrârı iktizâ-yi murâd-ı hümâyûnum olub ve zikr oluann şekâvet 

ve habâsetleri mukîr şekâvetleri  

55. Senin havza-i hükûmetinde ve karîb-i civârında olduğından mâ´adâ senden bu 

güna hidemat-i aliyyemde mesâ´i  

56. Mebrûre me'mûl-i hümâyûn-i mülûkânem olmakla eşkıyâ-yi mezkûrenin 

rüfekâ ve bennaklarının içlerinde bir ferdi  



178 

57. Gaybet ve firâr itmemek vechi üzer cümlesini ahz ve elegötürmesinden 

matlûb-i Pâdişâhahenmdir  

58. İmdi bu husûsda Kemâl-i basîret ve iktizâsi üzre müdirâne hareket ile ne tarîk  

ile olur ise tevfik itturmeyesiz 

59. Cümleniz ahz ve ele getürüb matlûb-i hümâyûnum üzre itmâm-i maslahat ile 

hakkında olan hüsn-i mülâhaza-i hidivânemi tasdîka 

60. Bezl bât ve tevâbid eylemek bâbında fermân-i  âlîşânım sâdır olmuşdur 

buyurdum ki vusûl buldukda 

61. Bub bâbda vechi meşrûh üzre şeref yafte sudûr olan fermân-i vâcibu'l- ittibâ´ 

ve lâzimu'l- imtisâlimin itâ´at makrûnıyla  

62. Âmel olunub hilâfından begayet ictinab ve ihtirâz eyleyesiz şöyle biesiz 

alâmet-i şerîfe itimaz kılasız  

63. Tahrîren fî evâhir-i saferu'l-hayr li sene hamsin ve selasin ve miete ve elf  
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1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-küberâ’il’-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm 

sâhibu'l- iz ve'l- ihtişâm el-muhtas bi mezîd  

2. inâyeti'l- melikü'l- a´lâ Aydın muhassılı Abdullâh Paşâ damet mealiye ve akzâ 

kuzatıl müslimîn evlâ vülatul  

3. muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn râfi ‘-i i´lâmu’ş-şer´îati ve'd- dîn 

vârisu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn  

4. el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- mu‘în Mevlânâ Magnisa kâdîsı Zîdet 

fezâiluhu ve mefâhiru'l- emâsil ve'l- akrân  

5. Saruhan sancağı kâdîsı voyvoda (boş) ve Kethüdâsi ve yeniçeri serdârı zîde 

kadruhum tevkî´-i  

6. refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola kisen ki mîrmîrân-i mûmâ ileyhsin 

rü’esâ-yi eşkıyâdan  

7. olubbundan akdem ahz ve tertîb-i cezâlarına mufassal ve meşrûh emr-i şerîfimle 

me'mûr olduğın  



 

179 

8. Cin Halîl ve Bayrâkdâr oğlu dimekle ma´rûf şâkîlerin Magnisa a´yânından 

hâmileri olmağla fakîr  

9. Ve mevâlleri Magnisa olduğı haber alınmağla mezbûr şâkîlerin ve 

bennâklarının ma´rifet-i şer´le teftîş ve tefahhus  

10. Ve zuhûre geturub haklarında lâzım gelen cezâlari tertîb ile şer ve 

mazarratlarının def´ ve izâlesi  

11. Ehemm-i umûr-i dîn ve devlet-i aliyyemden olmağla imdi sen ki mîrmîrân-i 

mûmâ ileyhsin mezbûrân Cin  

12. Halîl ve Bayrâkdâr oğlu ve rüfekalarının bennâkların medine-i Magnisa' da 

fitne olan mahallerden ve a´yândan  

13. Ma´rifet-i şer´le teftîş ve tefahhus ve a´lâ eyy-i hâl zuhure götürüp her kimler 

ise ahz ve şer´an  

14. Müstehak oldukları cezâları tertîb eyleyub bu bâbda bir gûnâ ihmal ve tekâsule 

rızâ göstermeyesiz 

15. Merkûm şâkîler ve rüfeka ve bennâklarıyla a´lâ eyy-i hâl zuhûre geturilub 

tertîb-i cezâ-i sezâları kazâ-yi  

16. Murâd-ı hümâyûnum olub ve bu husûsa senden matlûb-i Pâdişâhânem olmağla 

şöyle ki eşkıyâ-yi  

17. Merkûmeye ve bennakları ve rüfekâsından bir ferde a´yân ve zâbitândan 

himâye sadedinde  

18. Olur ise anarı dahi ahz ve habs ve isim resimleriyle der-i devlet medârıma arz 

ve i´lâm eleyub  

19. Bir gûnâ müsâmahaya rızâ ve cevâb göstermemek bâbında fermân-i âlîşânım 

sâdır olmuşdur buyurdum ki 

20. Vusûl buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref yafte sudûr olan fermân-i 

vâcibu'l- ittibağım  

21. Ve lâzimu'l- imtisâlimin mazmûn-i itâ´at makrûniyla âmel olunub hilâfından 

begayet ihzâr eyleyesin şöyle bilesin  

22. Alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın tahrîren fî evâsıt-i cemâziye'l- ulâ li sene 

hamsin ve selase ve miete ve elf  

Makâm-i kostantiniye 
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2 

1. İzzetli ref´etlü Paşâ Hazretleri'nin huzûrlerine da´vât-ı sâbıkân  

2. Ve sakımât-i vâfiyât ittihâzıyla inhâ olunur ki benim izzetmendim Paşâ irsâl 

olunan  

3. Mektûb ve kâimenin vesul bulub mefhûmleri bi'l- cümle mâ´lûmumuz olmuşdur 

bi'n- nefs medine-i Magnisa 

4. Sancağında vâkı´ emr-i şerîf-i mezkûr kazâ ve nevâhi ve İzmir' in dört aded 

nâhiye leri ahâlîsi  

5. Mukaddemâ olan ta´ahhüdleri üzre eşkıyâ ve harâm zâdeyi ma´rifet-i hâkim ahz 

ve ele götürmediklerinden  

6. Gayri zuhûr iden eşkıyâyı içlerine alub ketm ve ihfâ ve şekâvetlerine takviyet 

virdükleri i´lâm  

7. Olunmağla zikr olunan kazâ ve nevâhi ahâlîlerinin akîd olan alınmış olan altmış 

bir bin beş yüz guruş  

8. Nezirleri kazâ ve nevâhinin dahi zî kudrek a´yândan temâmen tahsîl olunduktan 

sonra fimâ ba´d bu mekûle  
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9. Eşkıyâyı içlerine alulb ve ketm ve ihfâ eylemeyub zuhûr iyledikleri sûretde 

ma´rifet-i şer´le ahz  

50. Ve a´lâ eyy-i hâl ele getirerek re´âyâ mekûlesi silah taşımayıp ve askeri olanlar 

dahi kendi  

51. Hâllerinde olub evâmir-i aliyyeme itâ´at ve inkıyâd eylemeleri şartıyla 

ma´rifet-i şer´le  tekrâr nezre 

52. Bakılub mahallinde kayd olunmak içun hüccet-i şer´îyeleri nedir ve ne mikdâr 

ez yed olunmak abında sâdır olan  

53. Fermân-i âlîşânım mûcebince mektûb tahrîr ve (boş) ile irsâl olunmuşdur 

inşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde 
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54. Mûceb-i emr-i âlî üzre âmel ve heraket ve husûs-i mezbûre ziyâde ihtimâm ve 

dikkat  

55. Ve lakin bu bahâne ile re´âyâ fukarâsından yâhûd zi kudret a´yândan dahi 

mukayyed olan nuzurlerinden  

56. Ziyâde bir akçe ve bir habbe tahsîl olunmakdan begayet ihtiraz ve mücânebet 

eyleyesiz bâkî  

Bâkî izz ve ref’et  

Es-Seyyid İbrâhîm Sadr-i âlî  

1 

1. İzzetlu ref´etlü Paşâ Hazretleri huzûrlerine da´vât ve sâbıkan tahiyyât-i 

2. Vafiyetu’l- hâfiye inhâ olunur ki benim izzetmendim Paşâ ru‘esâ-yi eşkıyâdan 

olub bundan akdem ahz  

3. Ve tertîb-i cezâlarına me'mûr olduğının Cin Halîl ve Bayraktar oğlu dimekle 

ma´rûf Şâkîlerin ve rüfekalarının  

4. Magnisa a´yânından sâhiblerei olub mukîr ve me’vâlleri müte‘ayyen olduğı 

ihbâr olmağla şâkî-i mezbûrler  

5. Ve rüfekaları magnisaada fitne olan mahallerde ve a´yândan ma´rifet-i şer´le 

teftif ve tefahhus ve a´lâ eyy-i  

6. Hâl zuhûre geturub her kimler ise ahz ve şarna müstehak oldukların cezâ-yi 

şer´îyeleri icrâ olunub  

7. Ve ol mekûle eşkaya ve rüfekalarına a´yândan himâye sadedinde olur var ise 

anları dahi ahz ve habs  

8. Ve ism ve resimleriyle der-i devlet medâra arz ve i´lâm eyleyub bir gûnâ 

müsâmahaya cevâz göstermemeniz  

9. Babındna sâdır olan fermân-i âlîşân mûcebince mektûb tahrîr ve irsâl 

olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ  

10. Bu husûsa mûceb-i emr-i âlîşân ile âmel ve hareket ve husûs-i mezbûre ziyâde 

ihtimâm ve dikkat  

11. İdub tesâmih ve tekâsilden be gâyet ihtiraz ve mücânebet eyleyesiz  

Bâkî  izz ve ref’et ve ism-i yâd mine'l- fakîr İbrâhîm Sadr-i âlî  
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2 

1. Hâlâ Magnisa kâdîsı izzetlü fazîletlu Efendi  hazretelre ve sacağ-e mezkûrde 

vâkı´ kuzât Efendiler zîde fazluhum  

2. Ve sancağ-i mezkûr mütesellimi izzetlu (boş) Ağâ zîde kadduhu vesaeir a´yân-i 

vilâyet ve işr erleri inhâ olunur ki  

3. Bin yüz otuz beş senesine mahsûb olmak üzre bâ hatt-ı hümâyûn şevket makrûn 

kazâlarının  

4. Ahâlîlerinden üzerlerine edâı lâzım imdâd-i hayrıyenin taksît-i evvel mâlının 

şurût-i emr-i celîli'ş- şân 

5. Mûcebince tahsîl vakti hulûl itmekle bir an evvel yerlu yerinden cem´ ve tahsîl 

ve mübâşir ile irsâl ve îsâle 

6. Vakt-i tâm eylemek bâbında divân-i Anadolu' dan buyuruldi tahsîl ve irsâl 

olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ  

7. Vusûlinde gerekdur ki vech-i meşrûh sene-i mezbûre mahsûb olmak üzre 

imdâd-i haziriyenin taksit-i evvel  

8. Mâlının bir an evvel yerlu yerinden cem´ ve talsil ve mübâşir-i merkûm ile irsâl 

ve îsâle dikkat-i tâm eyleyub  

9. İhmal ve tesâmih ruhsat göstermekten ihtizâr ve ictinab eyleyesiz diyü 

buyuruldi  

10. Fî 7 cemâziye'l- evvel  

Derkenâr:  

Anadolu vâlîsi olub Osmân Paşâ Hazretleri tarafından  
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1. Vech-i muharrer oldur ki  

2. Bâ fermân-i âlî Anadolu vâlîleri olub inâyetlu Efendilerimiez Saruhan  

3. Sancağından ta´yîn buyurulan mâl defterlerinden bin yüz otuz beş senesinde  

4. Vâkı´ mart ibtidâsından taksît-i evvel olmak üzre Magnisa kazâsından  
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5. Bâ defter-i tevzî´ ve dört yüz seksen sekiz guruş mübâşirimiz hasebiyle ahâlî-i 

kazâdan  

6. Ahz olunub yedlerine temessük verilmişdir  

7. Fî 10  cemâziye'l- evvel sene 1138 

2 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn  

2. vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezid  inâyeti'l- melikü'l- 

mu‘în Mevlânâ Magnisa kâdîsı Eyyûb  

3. tevkî´-i refî´-i hümâyûn ´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki kazâ-i 

mezbûr ahâlîleri divân-i hümâyûnume arz-ı hâl idub  

4. sâbıkan Anadolu vâlîsi vezîrim Ali Paşâ ma´rifetiyel nif kazâsından sekesn 

sekiz hâne ifrâz ve kazâlara  

5. tâbi´ cebel-i Yurt nâhiyesinde olan kurâlara vaz´ ve tahmîl olunub ol mikdâr 

hâne nâhiye-i mezbûrede vaz´ ve kayd 

6. olunan harice ez deter kurâ ahâlîsinden tahsîl olunmak iktizâ ider iken bin yüz 

otuz beş 

7. senesi kazâ-i mezbûrun avâriz tahsîline me'mûr olan kimesen ol mikdâr hâneyi 

avârizinin ahâlî-i nâhiye-i mezbûrede  

8. Kurâ ahâlîsinden alivirup Magnisa kazâsının aslı hâne keş re´âyâları üzerlerine 

tahmîl ve cebren tahsîl  

9. Ve fukarâya gadr itmekle tahsîldâr-i mezbûrun bunlardan aldığı akçei geru red 

ve meblağ-ı mezbûr cebel-i Yurt nâhiyesinde 

10. Hâric ez  deter olan ahâlîlerden tahsîl ittirilmeğin bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eylediğkleri ecilde hazîne-i  

11. Âmiremme mahfûz olan mevkûfât defterlerine nazar olundukda kazâ-i 

mezbûrun bin dört  uçuk rub´  

12. Avâriz hânesi olduğı mukayyed olub sâbıkan Anadolu vâlîsi Ali Paşâ 

tarafından gelen mefrâdât defteri  
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13. Mûcebiyle bin yüz otuz dört senesi Nif kazâsından seksen altı ve birrub hâne 

ifrâz ve Magnisa  

14. Kazâsından cebel-i Yurd nâhiyesinde hâric ez defter olan karye seksen altı 

sekiz hâne vazi ve kazâ-i mezbûrun 

15. Mecmû´i bin doksan iki ve buçukrub avâriz ve nüzül hâne olmağla bin yüz 

otuz ben senesine mahsûb  

16. Olmak üzre sancağı ile ma´an tahsîl içun emr ve edfter hâlâ Tersâne-i âmirem 

emini Habile zâde Mehmed  

17. Zîde mecmduhuye verilen mastûr ve mkayyed blunmağla mahallinde ma´rifet-

i erli görülüb nâhiye-imerkumede vâkı´  

18. Hâric ez defter kuraya kayd olunan hâne-i avâriz nuzul Magnisa kazâsı 

ahâlîsine bir edfa dahi tahmîl  

19. Ve sene-i mezbûrun cebel-i Yurt nâhiyesinden tahsîl olunmadığı ve kazâ-i 

mezbûrun tahtına zam ve tahsîl olunduğı vâkı´  

20. İse tahsîldârdan gerü red ve ashâbına teslîm iddirilub zikr olunan hâne avarizi 

cebel-i Yurt nâhiyesinin  

21. Hâne avârizine kayd olunanlar hâric ez defter kurâ ahâlîlerinden tahsîl 

itturilmek içun emrmm-i şerîfim virilmek arz 

22. Ve telhîs olundukda imdi telhîs mûcebince âmel olunmak bâbında fermân-i 

âlîşân sâdır olmuşdur  

23. Buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda sâdır olan emrim üzre âmel 

idub dahi husûs-i mezburi  

24. Mahallinde şer´le görüb nâhiye-i mezbûrede vâkı´ hâric ez edfter karye kayd 

olunan hâne avâriz ve nuzili  

25. Magnisa kazâsı ahâlîsine bir def´a dahi tahmîl ve sene-i mezbûrun cebel-i Yurt 

nâhiyesinden tahsîl olunmaduğı  

26. Ve kazai- mezbûrun tahtina zam ve tahmîl olunudğı vâkı´ ise tahsîldârdan geru 

red ve ashâbına teslîm itturdub  

27. Zikr olunan hâne avarizi cebel-i Yurd nâhiyesinin hâne avarizine kayd 

olunanlar hâric ez defter karye ahâlîlerinden  
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28. Ma´rifet-i şer´le tahsîl itturdum ve muhâlefet itturmeyesiz şöyle bilesin alâmet-

i şerîfe i´timâd kılasın  
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1. Adeti’l-sâdâti’l-kirâm es-Seyyid Hüseyin Efendi dâme misâhâ 

2. Ba´de't- tahiyetu’l-vâfiye inhâ olunur ki Magnisa kazâsında olan sâdât kirâm 

zevi'l- hitiram üzerlerinde olan  

3. Sizi kâimmekâm nasb ve ta´yîn itmişizdir gerekdir ki intisâb-i sahîha ashâbına 

ağrâz ve ihtirâm eyleyesiz (...) zâhir olub  

4. Kuzât hüccetleri ve kâimmekâmları temessükâtıyla alâmet hasret intikâl 

idenelrin zecr ve men´lerinde ihtimâm ve kendinin  

5. Kat´an bir kimesneye alâmet zimmetine izn vermeyesiz ve sâdât-i kirâmdan 

olanların şer´an lazim gelen te'dîb  

6. Ve takrîrlerin vesâir hukûk-i şer´îye isâbete tahsîl iktizâ ittüğinde siz idub sâir 

hükkâmı müdâhele ittürmeyesiz  

7. Sâdât-i müteveccihe da´vâsın nâmıyla veya bir gadr bahâne ile bir akçelerin 

almayub siyânet arz ve mâllarında ikdâm-i tâm  

8. Ve hidemat-i aliyye ile makdûrunizi bezl ile mazhar şefâ‘at hazret-i Seyyid-i 

enâm aleyhi efdali’t-tahiyye ve'd- devâm olasız  

9. Harrere fî'l- yevmu's- sânî min cemâziye'l- ahir li sene hames ve selasin ve 

miete ve elf  

El-fakîr es-Seyyid Mehmed Zeynelabidîn Efendi  

2 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki medine-i Magnisa' da vâkı´ müteveffâ Hüsrev 

Ağâ binâ eyledüği câmi´-i şerîf evkâfından Bey hammâmı  

2. İşbu bin yüz otuz beş senesi martı ibtidâsından bir sene temâmınadek bâ´isu'l- 

mürâsele Ali Beşe' ye yüz beş guruşe icâr ol dahi isticâri kabûl elediği ecilden 

yidene işbi temessük verildi âhardan ferdi mâni´ olmaya  

3. Fî 12 min cemâziye'l-âhar li sene hamsi ve selase ve miete ve elf 
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El-fakîr el-Hâcc Mustafâ el-Kâdî min kıbeli'l- mütevellî  

3 

1. Vech-i muharrer hurûf budur ki ki sa´âdetlu Mehmed Bey Hazretleri Magnisa 

sancağında vâkı´ berât-i âlîşân ile ber vech-i mâlikâne mutasarrıf  

2. Oldukları Dervîş ve tevâbi´i mukâta´ası işbu bin yüz otuz beş senesi martı 

ibtidâsından zabt olunmak üzre  

3. İltizâm olunub tarafımızdan işbu dârende-i temessük kıdvetu'l- emâsil ve'l- 

akrân helvâciyân –i hassamdan el-Hâcc Ebûbekir Ağâ' ya tevfiz  

4. Ve sipâriş olunmağla merkûm varub vech-i meşrûh üzer tahsîli lâzım gelen 

a´şâr-i şer´îye ve rüsûmât-i  

5. Ârize ve bâve ve kaçkûn ve tâpû-yi zemîn dirhem-i urûsâne resm-i girân ve 

beytu’l- mâl-i âmme ve hâssa  

6. Ve kûl ve câriyemizden kân ve resm-i bâğât ve öşr-i meyve  vesâir defter-i 

hâkânîde her ne ki hâsıl-i kayd  

7. Olmuş ise  min külli’l- vücuh  serbestiyet üzre mâl-i mezkûr ibtidârsından sene-

i mezkûre âharınadeğin zabt  

8. Ve rabt idub tarafımızdan ve taraf-ı âhardan hiçbir ferd mâni´ ve merâhim 

eyleyemeye  tahrîren fî 12 zi'l-hicce sene 1135 

Es-Seyyid Hasan Helvâciyân 

1. Vech-i muharrere oldur ki evlâdiyet-i meşrûtiyet üzre berât-i izzet nişânla ber 

mûceb-i şart vâfık müvekkilleri olduğımız  

2. ceddimiz merhûm ve mağfûrun leh Ali Bey yedine Magnisa' da  vâkı´ câmi´-i 

şerîf ve imâret-i âmireleri evkâfının cem´i (…) işbu bin yüz  

3. Otuz beş senesi martı iptidasından bir sene temâmımader işbu bâ´isu'l- hurûf 

iştirâk olmak üzre Mehmed Ağâ ve İsmâîl Ağâ  

4. Nâm kimesneyi kendü menâlımıza kâimmekâm-i mütevellî nasb ve ta´yîn 

olunub ve yedinden bedel-i vekâlet sekiz yüz guruş  

5. Vakf içun ahz olunub meblağ-ı merkûmun beş yüz guruş cihet-i tevliyet bâkî üç 

yüz guruş vakfe bezir almak şartıyla  
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6. Evvelden ola geldüği minvâl üzre câmi´-i şerîfin umûrine mukaddem ahvâl-i 

imâret kemâkân icrâ ve vezâif  

7. Ve  mâl-i vakfdan edâ ve teslîm vesâir havâyice  aslına mümkün  mertebe görüb 

mahsuli ve memlûki mukâta´a-i vesâir  

8. Cü'zi ve külli avâidâtı ahz ve kabz ve irâdi-i vakfı zabt-i bast itmek üzre 

mezkûrun yedine iştirâ-i temessük vaz´  olunur  

9. Sene-i mezbûrde mezbûrûn tasarrufına tarafımızdan ve taraf-i âhardan bir ferd 

mâni´i  vâkı´ olmaya  

Es-Seyyid Ali el-mütevellî mine'l- evkâf  

El-fakîr Osmân el-mütevellî mine'l- evkâf 
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1 

1. Vech oldur ki hâlâ Aydın muhassılı sa´âdetlü Abdullâh Paşâ Hazretleri teftîş 

itturmsi içun Magnisa' ya teşrifiyle hâlâ üç günde  

2. Verilen zehâyir ve (...) cümle a´yân-i eşrâf ve ile hitaben vesâir iş erleri 

mütahele ve ttifaklarıyla görülen  

3. Cesâreti vech-i âtî üzre zikr olunur an bahâi lahm doksan bir guruş revgan-i 

sâde elli yedi guruş inek  

4. Otuz altı guruş kuzi on bir guruş perinç kırk altı guruş samân yüz kırk dokuz 

guruş ile iki yüz  

5. Kır bir buçuk guruş avabe ittibâ´ Paşâ Hazretleri yigirmi bir guruş yigirmi iki 

hizmetkârlarına ve samân iradıyla olan  

6. Mikdâr-i âhariye otuz guruş Paşâ Hazretleri konağına (...) Ali Beşe ediyle 

ötürlen masraf altmış üç guruş  

7. Şehir Kethüdâsı yediyle kahve otuz dört guruş madem an beher mezbûrân on 

guruş İstanbul' a giden İmâm Efendileri  

8. Verilen elli guruş Kütahya vâlîsi tarafından dem-i öşr içun gelen Ağâ' ya elil beş 

guruş mütevellî Ağâ' dan  
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9. Karz alunub masraf olunan yüz yigirmi beş guruş mu´âmele-i mesâriif içun iki 

yüz elli guruş yeniçeri Ağâsına  

10. Tahsîldâriye iki yüz elli guruş Paşâ hazretlerine (kesik) iki bin guruş 

konakçıya otuz guruş temessük  

11. Ve at akçesi iki yüz guruş haziriye-i berâ-yi vâlî-i Kütahya vezîr-i mükerrem 

Osmân Paşâ Hazretleri beş yüz seksen  

12. Ve dört yüz yedi guruş ücret şehir Kethüdâsı yetmiş dokuz guruş mahkeme-i 

haziriye yetmiş guruş Kethüdâya yigirmi 

13. Guruş Kâtibiye ve ihbâriye ve hüddâmiye yigirmi guruş fermân götüren İmâm 

Hüseyin Efendi'ye on altı guruş şehir Kethüdâıs  

14. Harcı beş guruş barut akçesi üç guruş kılavuz dört guruş çukâdâr an şehir 

Kethüdâsı on guruş  

15. Çâvûşa üç guruş harc-i lazeme-i mutasarrıfe yüz guruş çukâdâr mütesellim 

Ağâ elli guruş ve Dilmid? Nâhiyesinde  Paşâ Hazretlerine  

16. Kara Osmân Ağâ zâde yediyle verilen  altı yüz elli guruş cem´an altı bin altı 

yüz yetmiş dört buçuk guruş olub ma´lûmu'l- mezkûr on  

17. Üç yüz guruş emlâk bâkîyesinde kesîr üzre olan kurâlara ve altı yüz doksan 

guruş Yurt dağı nâhiyesinde ma´an mâ fiye tahsîl  

18. Ve bağla-ı bâkî beş bin altı yüz seksen beş guruş kasaba-i Turgutlu”n- yüz kırk 

tanesi ifrâz olunmağla  

19. Şehr ve nevâhi kurânın mevcûd hânesine cümle ma´rifetla tevzî´ olundukda 

şehrin beher hânesine yedişer guruş toksan dokuz açe  

20. Ve hâneleri ferrû nihâde vakıflarına eğer nısf-i semen elli iki guruş ve rub´ 

semen yigirmi altışar ve Tekeli ve bârgîr  

21. Karyelerine otuz altışar  guruş ve keçili karyesina yiğimi guruş isâbet itmekle 

bu vech üzre defteri tahrîr ve tahsîldâr-ı mûmâ ileyh Ağâ' ya  

22. Verildi fî'l- yevmu'l- hamis aşere min cemâziye'l- âhar li sene hamse ve selasin 

ve miete ve elf 

 

Mahalle-i sultânîye hâne 0.5 

Mahalle-i Çarşu Hâne 4 
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Mahalle-i Alây Beyi hâne 26 

Mahalle-i Dilşekar hâne 15.5 

Mahalle-i Haki Baba hâne 112 

Mahalle-i Ali Ağa hâne 10.5 

 

Mahalle-i Bektâş-i kebîr hâne 8 

Mahalle-i Bektâş-i sagîr hâne 12.5 

Mahalle-i Göktaşlı hâne 5 

Mahalle-i Câmi´-i kebîr hâne 5 

Mahalle-i Benli zâde hâne 7 

Mahalle-i Saz hâne 9.5 

 

Mahalle-i Dervîş Ağâ hâne 8 

Mahalle-i  Körük hâne 10  

Mahalle-i Nişancı Paşâ hâne 4 .5 

Mahalle-i Hüsrev Paşâ hâne 10  

Mahalle-i Çiraslar-i kebîr hâne mücerred 3  

Mahalle-i Ser abad hâne 80  

 

Mahalle-i Bolucuk-i atîk hâne 7.5 

Mahalle-i Bolucuk-i cedîd hâne 5  

Mahalle-i Deveciler hâne 7 

Mahalle-i Çengi zâde  hâne 3.5 

Mahalle-i Sakallı hâne 3.5 

Mahalle-i Seydî Hâce hâne 4 
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Mahalle-i Danişmend Halîl hâne 7 

El-Hâcc İlyâs-i sagîr hâne 4 

Hâcî Mevlûd Paşâ hâne 5 

Mahalle-i  Kara Yûnus hâne 8.5 rub´ 1 

Mahalle-i  Kara hisâr hâne 2 

Mahalle-i  Anarcık hâne 5 

 

Mahalle-i  Nasırlı hâne 2.5 

Mahalle-i  Arab alanı hâne 5 

Mahalle-i Ricalı hâne 5  

Mahalle-i  Tekye hâne 2.5 

Mahalle-i  Baba kapûsi hâne 5  

Mahalle-i  Aba hâne 2.5 

 

Mahalle-i  el-Hâcc İlyâs-i kebîr hâne 5  

Mahalle-i  İbrâhîm Çelebî hâne 5  

Mahalle-i  dere hâne 2.5 

Mahalle-i  Hacılar hâne 2.5 

Mahalle-i  İmad hâne 3  

Mahalle-i  Ali Ağâ hâne 4  
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mahalle-i Badiler hâne 5  

mahalle-i  Cibrâlar-i sagîr hâne 5 

mahalle-i  İsâ kasaba hâne 2.5 

mahalle-i  Yarışlar hâne 10 
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mahalle-i  el-Hâcc Yahyâ hâne 4 

mahalle-i  Attâr zâde hâne 5 

 

mahalle-i  Ak mescid hâne 2 

mahalle-i  Ademsan hâne 20 

mahalle-i  Ermenîyân-i süfla hâne 34 

mahalle-i  Ermenîyân-i bâlâ hâne 26 

mahalle-i  Yehûdiyân  hâne 7.5 

yekûn hâne 388 

 

nâhiye-i Palamud  

karye-i  Gökçe hâne 10.5 

karye-i  Mehmed Paşâlu hâne 1 

karye-i  Kalemli hâne 1 

karye-i  Çınarkaba hâne 13.5 

karye-i  Patire hâne 1 

karye-i  Paşâ hâne 6 

karye-i  Yokuş hâne 4 

 

karye-i  Mumiler hâne 1 

karye-i  Aydınlar hâne 1.5 

karye-i  Hakan hisârı hâne 1 

karye-i  Şatırlar hâne 3 

karye-i  el-Hâcc Rahmanlı hâne 3 

karye-i  Dere hâne 7.5 

karye-i  Yaya hâne 10.5 
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karye-i  Süleymânçık odası hâne 2 

karye-i  Sarıçaylı hâne 2.5 

karye-i  Mihail hâne 1 

karye-i  Pîr Emişe hâne 1 

karye-i  Keçe Beyli hâne 1 

karye-i  Rûh havlu hâne 6 

karye-i  Arabacıboz hâne 6 

 

karye-i  Akık hâne 2.5 

karye-i  Sapanca hâne 2.5 

karye-i  Habîb hâne 0.5 

karye-i  Erdilli hâne 3 

karye-i  Sendilli  hâne 2.5 

karye-i  Seydî obası hâne 3 

karye-i  Seret hâne 4 

 

karye-i  Adil obası hâne 2 

karye-i  Halidlu rub´ 1 

yekûn hâne 104   rub´  

 

nâhiye-i Belek 

karye-i  Baklacık hâne 23 

karye-i  Kori Sokulli hâne 1 

karye-i  Ali Beyli hâne 8 

karye-i  Gömeçli hâne 4 

karye-i  Beşir Ağâ çüllisi hâne 3 
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karye-i  Saruhanlı hâne 3 

karye-i  Selim şahlar hâne 1 

 

karye-i  Çolak-i kebîr hâne 1 

karye-i  Çolak-ı sagîr hâne 0.5 

karye-i  Kürekçi tatarı rub´ 3 

karye-i  Bayıklı hâne 5.5 

karye-i  İlikon tatarı hâne 2 

karye-i  Geri hâne 2 

karye-i  el-Hâcc İbrâhîm rub´ 1 

 

karye-i  Karasili guruş 0.5 

karye-i  Babaslık hâne 0.5 

karye-i  Selendi hâne 20 

karye-i  Sekerli hâne 7 

yekûn hâne 73 rub´  

 

nâhiye-i Yurt dağı  

karye-i  Hâce Ali hâne 1 

karye-i  ahmetçik hâne 2 

karye-i  Süklük hâne 1 

karye-i  Sakallı Hâne 2 

karye-i  Turaliler hâne 3 

karye-i  Ondek hâne 1 

karye-i  Rahmanlı hâne 4.5 

karye-i  Balabanlı hâne 1.5 
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karye-i  İsmailli hâne 1 

karye-i  PirEmişe hâne 3 

karye-i  öksüz Halîl hâne 3.5 

karye-i  Sarılar hâne 1 

karye-i Bektâşlar hâne 2 

karye-i  Çukur hâne 0.5 

 

karye-i  Dede Beyli hâne 1 

karye-i Mezidli hâne 1 

karye-i  Görzeler hâne 2 

karye-i  Dik alanı rub´ 1 

karye-i  Erba Halîl hâne 1 

karye-i  Kaba ağaç hâne 1.5 

karye-i  Yazıca çullisi hâne 2 

 

karye-i  Harmân guruş 1 

karye-i  Dellaklar hâne 2 

karye-i  Çatalca hâne 2 

karye-i  Osmâncılı hâne 32 rub´ 1 

karye-i  Hamaklu hâne 1 

karye-i  Urba hâne 4 

karye-i  Sinili hâne 4 

 

karye-i  Akça ma´a Çanak hâne 1 

karye-i  Cân Paşâlar hâne 2 

karye-i  Ada hâne 1 
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karye-i  Balcılar hâne 1.5 

karye-i  Sarı Tasli hâne 1 

karye-i  Eğri hâne 1.5 

karye-i  Çalışlar hâne 0.5 

 

karye-i  Kara Mihail hâne 10 

karye-i  Uzun Cesenlu hâne 10 

karye-i  Tekeliler hâne 2 

yekûn hâne 76.5 

 

nâhiye-i Emlâk  

karye-i  Dükli sagîr hâne 3 

karye-i  Dere hâne 6.5 

karye-i  Serhatlı hâne 4.5 

karye-i  Eğri dere hâne 12 

karye-i  Kara Ali hâne 2 

karye-i  Senetli hâne 2.5 

karye-i  Orkus hâne 2.5 

karye-i  Kaya pınarı hâne 4 

karye-i  Ocak-ı mezbûr hâne 70 

yekûn hâne 33.5 
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nâhiye-i mezkûrde ferrû nihâde  karyelerdir  

karye-i  Hurus nim hâne 52 
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karye-i  Takoz nim hâne 52 

karye-i  Kürsak rub´ nim 26 

karye-i  Manastır rub´ nim 26 

karye-i  Penbecik rub´ nim 26 

karye-i  Çalık rub´ nim 26 

karye-i  Tekeli verese 36 

karye-i  Bârgîr verese 36 

karye-i  Geçeli verese 30 

yekûn verees 300 

Hurus karyesi elli iki guruş ihrâcdan sonra bâkî vâkı´ karyelerden guruş 248 

 

Kasaba-i Kalîl kasaba-i Bekir zarar kırk haneye ifrâz olunmuşdur  

Nâhiye 

Karye-i  Ermenîyân hâne 30 

Karye-i  Köseler hâne 12 

Karye-i  Çoban hâne 7.5 

Karye-i  Kara oğlanlı hâne 2.5 

Yekûn hâne 52 

Yekûn 727 

088 dağ  

815 (...)  

 

Yurd dağı nâhiyesinde mu´âfât olan karye tahsîl olunan kurâlardır  

Karye-i  Erikli verese 15 

Karye-i  Kaliyak guruş 25 

Karye-i  Kuyu kaba guruş 15 



 

197 

Karye-i  Peynurci guruş 12 

Karye-i  Ömerli guruş 8 

Karye-i  Dere guruş 15 

 

Karye-i  Kara ahmedlu guruş 13  

Karye-i  Köseler guruş 8 

Karye-i  Temurci-i sânî verese 15 

Karye-i  Yûnusli guruş 5 

Karye-i  Koca ömerli guruş 10  

Karye-i  Dibe ma´a Yenice guruş 10  

 

Karye-i  Sarı Ahmedlu guruş 10  

Karye-i  Pınar guruş 15  

Karye-i  Recebli guruş 20  

Karye-i  Sungurlar guruş 20  

Karye-i  Kara Hasanlu guruş 10  

Karye-i  Davudlu guruş 8  

 

Karye-i  bu Bereketli guruş 10  

Karye-i  Karasili guruş 15  

Karye-i  Muslı guruş 10  

Karye-i  Temurciler guruş 10  

Karye-i  Uuruncuk guruş 20  

Karye-i  Ahdel nâm-ı diğer Mehmed Dolabçılar guruş 15  

Karye-i  Kırıklar guruş 12  

Karye-i  Kayalılar guruş 15  
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Karye-i  Debe guruş 10  

Karye-i  Maldan guruş 40  

Karye-i  Kara deliler guruş 6 

Karye-i  Kabak guruş 10  

 

Karye-i  Hâcî Halîl guruş 10  

Karye-i  Çekerler guruş 10  

Karye-i  Kaz yurt guruş 10  

Karye-i  Top sepetli guruş 15  

Karye-i  Ilıcalar guruş 20  

Karye-i  Beğler tâbi´ yurt guruş 15  

 

Karye-i  Kavtaklı guruş 10  

Karye-i  Yörükan-i hori guruş 10  

Karye-i  Şümariler guruş 30  

Karye-i  Yörük oğlu guruş 8  

Karye-i  el-Hâcc Halîl guruş 8  

Karye-i  Saru kaya guruş 10  

 

Karye-i  Koca Halîl guruş 10  

Karye-i  Ma´rûfli guruş 20  

Karye-i  Ökterler guruş 25  

Karye-i  Hacılar guruş 15  

Karye-i  Tavuk çukuri guruş 20  

Karye-i  bekirler guruş 10  
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Karye-i  Koca verese 5  

Karye-i  Çardukçli guruş 15  

Karye-i  Kral köye guruş 8  

Karye-i  İnciler guruş 20  

Yekûn gulam 690  

Meblağ-ı  mezkûre seksen sekiz hâne  

Aydın bin beş guruş doksan dokuz akçedir  

 

Nâhiye-i bilâ ma‘dud bâkî sâir karyelerde olan mu´âfât 

Karye-i  Mahallatlar guruş 8  

Karye-i  Yeniçe döşeme guruş 5  

Karye-i  Karaca Ahmed guruş 8  

Karye-i  Mevlûd verese 3  

Karye-i  Menteşler verese 3  

Karye-i  Karamaniler guruş 3  

 

Karye-i  Çukurlu guruş 5  

Karye-i  Konarlu guruş 3  

Çifklik-i Tahtı bîrûn guruş 3  

Karye-i  Debecik guruş 5  

Çiftlik-i Halîl Ağâ zâde verese 3  

Çiftlik-i Demirvar zâde guruş 3  

Yekûn guruş 52  

 

Meblağı- mezkûr Hasan Ağâ' ya olan 40 virilecek gulâm zam olunmak üzre  

Zimem-i kesurli karyeleri iki yüz kırk sekiz guruş (...) hânelerine iki yüz doksan 

yedi buçuk guruş seksen guruş  
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Hazîneye verimke üzre bâkî 4652 guruş mütevellî Ağânın ferâğ-ı mevkûfidur 

gerçe zahîre kaydı olunmuşdur (...)  

Hazırıye 81 rakamdur  
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1. Memâlik-i Mahrûsemde vâkı´ Şâm ve Haleb ve Diyârbekir ve Adana ve Tokad 

câniblerinde vesâir mahallerde vâlî ve muhassıl 

2. Ve voyvodaların iltizâmlarına dâhil mîrî- mukâta´âtın ekseri ricâl-i devlet ve 

a´yân-i vilâyetden bazılarından  

3. Uhdesined olub lakin üzerlerine mütekarrır olmayub her biri bir tarîk ile bir 

senede birkaç âdem deruhde olunacağında re´âyâ  

4. (eksik) 

2 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki  

2. Bin yüz otuz beş senesine mahsûb olmak üzre ber vech-i mâlikâne mutasarrıf 

olduğım Aydın muhasıllık aklâmından beytu’l- mâl livâ-i Saruhan  

3. Mukâta´asının sene-i mezbûre martı ibtidâısndan bir sene temâmınadek zabt 

iylemek üzre iltizâmına taleb ve râğıb  işbu dârende-i temessük 

4. Kıdvetu'l- akrân el-Hâcc Mustafâ Ağâ zîde kadruhuye deruhde ve iltizâm 

olunub ol daih iltizami kabûl ve tefvîz itmeği zâbitun yedine temessük  

5. Verilmişdir inşâ’llâh Te´âlâ mültezem-imerkum târîh-i mezbûrden mukâta´a-i 

mezbûreyi zabt ve rabt ve vâkı´ olan muhassılat ve rüsûmât  

6. Sene-i sâbıka ve olageldüği minvâl üzre ahz ve kabz idub mukâta´ât-i mezkûre 

mîrî mukâta´asından mefrûzu’l-ilm ve ma‘tûmu’l-kadrum min külli’l- vucûh 

serbest olub ve kadîmden sebt üzre zabt oluna gelmekel Ağâ-yi merkûm dahi 

sersebt üzre  

7. Zabt ve rabz eylemeniz taraf-ı âhardan kimesen mâni´-i müdâhele ve mu´âraza 

itmeyeler tahrîren fî evâil-i mart sene 1135 
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El-fakîr Abdullâh muhassıl-ı Aydın hâlâ  

3 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki  

2. Hâlâ yedlerimizde olan berât-i âlîşân mûceblerince ber vech-i mâlikâne 

iştirâken mutasarrıf oldukları Saruhan 

3. Sancağında vâkı´ âdet-i ağnâm mukâta´ası işbu bin yüz otuz beş senesi marıt 

ibtidâsından şubatı gâyetinedeğin yalnız  

4. Bir seneliğini bâ´is temessük hâlâ Turgutlu voyvodası Köse oğlu izzetlu 

Mustafâ Ağâ' ya bir  kaç emânet sipariş eylemeniz  

5. Ecilden işbutemessük tahrîr ve yedine veirlindir inşâ’llâh Te´âlâ sene-ı merkûm 

martı iptıdâsından şubatı gâyetine değin taralarımızdan  

6. Şubat-ı mezbûr yedine verilen sûret-i berât-i âlîşân şurûti üzre zabt idub bi'l- 

cümle rüsûmât ve mâlı ahz ve kabz 

7. Ve mevkûf mümzâ ve mahtûm defteri ile cem´ eylediği emvali bi kusûr 

taraflarımıza temâmen irsâl ve edâ ve teslîm eylediğnde ahardan  

8. Bir ferdi zabtına mümâna´at ve müdâhele eylemeye  

9. Fî 17 cemâziye'l- ulâ sene 1135 

El-hâzır mülâhık Mehmed Ağâ  

El-hâzır Kethüdâ sadr-i âlî Halîl  

4 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki 

2. Bin yüz otuz beş senesine mahsûb olmak üzre ber vech-i muharrer vech-i 

maktû´ uhdemizde olan () kuri mukâta´asının  

3. İşbu bin yüz otuz beş senesi martı ibtidâsından bir sene temâmınadğin zabt 

eylemek üzer iltizâmına tâlib ve râgib 

4. Olan dârende-i hurûf kıdvetu'l- akrân (boş) Ağâ zîde kadruhu tarafımızdan 

tevfiz ve ilzâm olunub ol dahi iltizâmı 

5. Kabûl ve tevfiz eylemeği zabtiyçun yedine işbu temessük verilmişdur inşâ’llâh 

Te´âlâ mültezem-i merkûm varub mukâta´a  
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6. Mezbûreyi târîh-i mezkûrden bir sene temâmınadek zabt  u rabz ve vâkı´ olan 

iş´âr-i şer´îye ve rüsûm-i örfiye ve tâpû-yi  

7. Zemîn ve cürm-i cinâyet ve ba´d-i hevâ ve resm-i bennak ve resm-i urûsân ve 

buda ve kaçkun ve müjdegâne ve mâl-e  

8. Mağmûlun ve mâl-i gâibin vesâir cü'z ve külli rüsûmât-ı da´vâya adet-i 

müstemire sâbıkan olageldiği minvâl üzre  

9. Ahz ve kabz idub mukâta´a-i mezkûreye mefrûzu’l-kaleb ve maktû´u’l-âdem 

min külli’l- vücuh  serbest olub kadimden serbest  

10. Üzre zabt olunagelmekle mültezem-i merkûm her serbest üzre zabt ve rabz 

idub zabt-i rabta ve rüsûmat-ı  

11. Serbeste taraf-ı âhardan kimesen müdâhele ve muhâlefet eylemeye tahrîren fî 

evvel-i mart sene 1135  

El-fakîr Abdullâh muhassıl-i emvâl Aydın  
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1 

1. Sa´âdetlü mevevddetlu mükerremetlu Efendi Hazretleri'nin Nadi cezzâlları? 

Suyuna  

2. Tevkîr ve ikrâm ve hulûsi- tâm ile ed‘iye-i lâyıka ve enbiye-i Sâdıka ilhâkıyla 

nümûde-i müfassalı budur ki işbu sene-i hamse ve selasin  

3. Ve miete ve elf cemâziye'l- ahiresi gurresinden Magnisa kazâsının umûr-i 

kısmet-i askeriyesi cânib-i seraskeriye tefvîz olunmuşdur  

4. Kazâ-i mezbûrede vâkı´ Mevlânâ-i askeriye muhallefatını tahrîr ve taksîm 

buyuruldileri mukarre da´vâtdır bâkî der-müddet sa´âdet daim yâ  

Mine'l- halisu’l-fakîr Mustafâ el-kadi Bey-i Anadolu  

2 

1. Bâ´is-i hurûf oldur ki Magnisa' da vâkı´ mütevellîsi olduğımuz  merhûm ve 

mağfirun leh Sultân Murâd Hân tâbe serâhu  

2. Evkâfı mukâta´alarından Magnisa kazâsına tâbi´ Kâfirboz ve tevâbi´i 

mukâta´ası bin yüz otuz beş senesinde vâkı´  
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3. Martı ibtidâsından birsene temâmınadek bin beş yüz elli guruşe olmak üzre işbu 

Hâfız-i enisin izzetlu  

4. Za´im Mehmed Ağâ' ya deruhde ve iltizâm ve anlar dahi iltizâm ve kabûl 

itemğin tevliyetimiz hasebiyle yedlerine zabt temessüki  

5. Verilmişir inşâ’llâh Te´âlâ mukâta´a-i mezbûr karyeleri sene-i mezbûrede zabt 

ve hâsıl olan iş´âr-i şer´îye 

6. Ve rüsûmat-i örfiye ve beytu’l- mâl hâne ve hâssa ve bive ve kaçkun ve tâpû-yi 

zemîn ve cümr ve cinayet ve ba´d-i hevâ 

7. Vesâir cü'zi ve külli her ne ise serbest ve sene-i sâbıka ve olageldiği üzre ahz ve 

kabzla esbâb-ı aharla  

8. Ferd mâni´ ve dâhil ve ta´arruz eylemeye tahrîren fî’t- târîhi'l- mezbûr  

El-fakîr el-Hâcc Yûsûf el-mütevellî  

Evrâk-i kazâ-i Magnisa ve Turguzlu ve Nif ve Menemen ve Kocalar ve Güzelhisâr 

Ardahib sene 1146 

 

Evrâk-i a´lâ 213  002 

Evrâk-ı edna 250  

Evrâk-i evsat 1998  0002 

Yekûn 2465  

Dört tane mukaddemâ zuhûr eylemişdur  

3 

1. Hâlâ Magnisa' da seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ olan izzetlu fazîletlu Efendi 

Hazretleri zîdet fezaile şerâyi‘ 

2. Şi´âr Nif ve Menemen ve Güzelhisâr Menemen ve Kocalar Kâdîları fazluhum 

inhâ olunur ki bin yüz otuz altı 

3. Senesinin cizyeye cebayeti işbu bin yüz otuz beş senesi Receb-i şerîf 

gurresinden cibâyet lunmak üzre  

4. Taht-ı kazâ ve kurâlarında sâkin ve mütemekkin ve murûr ve ubur iden ehl-i 

zimmet kefere ve Yehûdi ve erâmine 
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5. Acem tâifesnin ve umurm-i merâhik hükküme dâhil olub şer´an cizyeye 

müstehak olan gulâmilerinin esnâf-ı  

6. Sülüs i´tibârıyla cizyeleri cibâyetine bâ berât-i âlîşân uhdemizde tefvîz ve ihâle 

buyurulmağın 

7. Berât-i âlîşân şurûti üzre kâfe-i mezbûrenin re'islerine makrûb olan cizyeleri  

8. Ma´rifet-i şer´le ve cizyedâr ma´rifetiyle vech-i meşrûh üzre cibâyet ve tahsîl 

ittirdiği bâbında işbu  

9. Buyuruldi tahrîr ve isdâr ve kıdvetu'l- akrân (boş) zîde kadruhu ta´yîn ve irsâl 

olunmuşdur  

10. İnşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde gerekdur ki siz ki mûmâ ileyh Efendi Hazretleri 

zîdet fezaile ve zikr oluann  

11. Kazâların Kâdîları zîdet fazluhumsuz vech-i meşrûh üzer bin yüz otuz altı 

senesine mahsûb  

12. Olub işbu bin yüz otuz beş senesi recebi- şerîfi gurresinden cibâyet olmak üzre 

taht-i kazâ  

13. Ve kasabât ve kurâların sâkin ve mütemekkin ve murûr ve ubûr iden ehl-i 

zimmet kefere ve Yehûd  
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14. Ve arâste şîyem tâifesinin ve emr ve mürâhik mümküne dâhil olub şer´an 

cizeyeye müstehak olan gulâmlarının  

15. Rüesalarına makrûbe olan cizyelerin ber mûceb-i şurût berât-i âlîşânı esnâf-i 

selase i´tibârıyla  

16. Ma´rifet-i şer´le ve cizyedâr-i merkûm ma´rifetiyle cibâyet olunub 

mukâyesesine geru kâin kalmamak  

17. Üzre Kemâl-i ihimma ile tevzî´ ve tahsîl itturdeb hilâf-i şurût-i berât-i âlîşân 

18. Tâifesinde n bir ferd harc ve kâğıdsız kalmak ile mâl-i cizyenin kesîr ve 

noksân tertîbine bâ´is  

19. Ve cizyedâr-i merkûmun tahli ve cibâyetine muhâlefet ve mümâna´at iyle 

mukâbelesine zarar ve ta‘allül  
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20. Ve ibtâline bâdî olmakdan begayet ihtirâz ve ictinab idub şurût-i berât-i âlîşân  

21. Üzre âmel ve hareket ve mûceb-i buyuruldi âmel olasız diyü buyuruldi fî 22 

min cemâziye'l- ual sene 1135 

1 

28. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-küberâ-i fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm 

sâhibu'l- iz ve'l- ihtişâm el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- a´lâ  

29. Aydın muhassılı Abdullâh Paşâ damet mealiye ve akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ 

vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn râfi ‘-i i´lâmu’ş-şer´îati  

30. ve'd- dîn vârisu'l-ademu’l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- 

melikü'l- mu‘în Mevlânâ Magnisa kâdîsı Zîdet fezâiluhu tevkî´-i  

31. refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki sen ki Magnisa Kâdîsı Mevlânâ-yi 

mûmâ ileyh Yûsûf zîdet fezâilesin  

32. südde-i sa´âdetüme mektûb gönderub bundan akdem Magnisa ve İzmir 

tarafında zuhûr iden eşkıyânın def´ine düstûr-i mükerrem  

33. müşîr-i müfehham nimazul âlem vezîrim Ali Paşâ edemâ'llâhu  iclâlehu 

me'mûren Magnisa' ya vürûdiyle mukaddem firâr  

34. ve ihtinâ iden Cini Halîl ve Bayrâkdâr oğlu ve Emîr Ali nâm şâkîleri sekiz ay 

mikdârı nâbûd  olmuşlar iken  

35. zuhûr ve Alicak pınarı nâm mahallede kat´-i tarîk eyledikleri istimâ´ 

olundukda te'hîr-i mütesellim ve yeniçeriyân zâbiti  

36. ve ahâlîsinden cem´-i kesîr darb ve harb erbâbıyla mahall-i varilub firâr 

eyledikleri haberi alundukda teftîş iderek  

37. iki üç gün leylün ve nehâheren fitne olunan mahallere varilub lakin ele 

girmemeleriyle bir vecihle kusûrleri olmayub  

38. tecessus üzreler iken birkaç gün murûrinde sâlifu'z- zikr Çini Halîl rüfekâsıyla 

leylen Magnisa' da olan menziline  

39. Gelüdği haberi alundıkda yine mütesellim ve yeniçeri zâbiti ve ahâlîden cem´-i 

kesîr ile menzil-i mezkûri gece ile bastuklarında 

40. Şâkî-i mezbûr muhârebeye şurû‘ ve ahâlînin dört nefer âdemleri şehid ve 

birkaç mecrûh ve kezâlik anlardan  
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41. Dahi biri tedmir ve birkaç mecrûh olub yokuşa gete iken şâkî-i mezbûr Halîl 

ile firâr itmekle ahâlî-i belde  

42. Otuz nefer cenk âver kimesenler isticâr ve istihsâllerine ta´yîn ve kırk elil 

günden beru tahsîl ve tafahhus idub  

43. Bir vecihle tekâsül ve kusûrleri üzre müstehak-i ihmal ve müsâmahaları 

yoğiken taksîr ve tekâsülleri olmak üzre  

44. Der-i devlet-medârıma hilâf-i inhâ ihbâr olunmakla sen ki mîrmîrân-i mûmâ 

ileyhsin nezd-i tahsîl-i emr-i şerîfimlesin me'mûr  

45. Ve ta´yîn ve Magnisa' ya varduğında ahvâllerin arz ve mehâzır birle Dergâh-i 

râ'fet-i penâh-i hüsrevâneme  

46. İnhâya tarafından istidâne ve istirhâm ve mümâna´atı ba´de'l- emr iştibâl-i 

mezkûrunun ahz ve istihsâlleri husûsında 

47. Bir vechile kusûr-i vufûrleri olmayub ve isticâr eyledikleri fukarât ve dahi ile'l- 

ân tenkız ve tecessüs ve hadd-i tâm say´  

48. Ve ihtimâm ve bir vecihle müstehak-i nezr olur keyfiyetleri olmaduğından 

mâ´adâ bâ emri'llâhi Te´âlâ bir iki seneden beru ol taraflara  

49. İsâbet iden muhit vükelâsıyla perişân-i hâl ve müztaribu’l-ahvâl ve 

hayvânâtları adhi helâk olub  

50. İğtiyâs fakîr ve fukarâsı halâs-i ahmere muhtâc ve vucûh ile muhtâc-i 

merhabet ve inâyet ve şayeste-i şefkat 

51. Ve râ'fet olmalarıyla nezirleri afv olunmak abbında vâkı´-i hâl sen ki Mevlânâ-

yi mûmâ ileyhsin arz eylediğin  

52. Ecilden mezbûrlerden nezr-i tahsîl mücerredu’l-hâllerinde yaramazlar ve 

muyayen olmamak için olub bu def´a yaramazi 

53. Mu´ayyen oldukalrı olmamak ile nezri tahsîl içun ve vâkı´-i zâ‘ifu’l-berâyâ 

olan re´âyâ fukarâsına bu def´a bir dürlü 

54. Tasaddî ve ta´addî olunmayub madam ki yaramazlarına sâhib çıkmayalar ve 

ttub ele veireler nezr içun ta´addî olunmaya  
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55. Diğer Emîr Ali Paşâ rüfekâsı içlerine gelüb ele virmezler ise ol zamân tahsîl 

oluna 

56. Bu bâbda vech-i meşrûh üzre âmel ve hareket olunub hilâfından gâyetu’l- gâye 

ihtiraz ve mücânebet  

57. Olunmak bâbında fermân-i fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki 

hükm-i şerîfimle vusûl buldukda 

58. Bu bâbda sâdır olan fermân-i celîli’l- kadrum mûcebince âmel âmel dahi siz ki 

mûmâ ileyhimsiz mezbûrlerden nezir tahsîl mücerreden tahsîllerinde 

59. Yaramazlara mu´ayyen olmamak için olub bu def´a yaramaza mu´ayyen 

oldukalrı olmağla nezir tahsîl içun  

60. Ve vâkı´-i hâliku’l-berâyâ olan re´âyâ fukarâsına bu def´a bir dürlü tasaddî ve 

ta´addî olunmayub madam ki yaramaların a 

61. Sâhib-i mu‘ayyeneleri ve tutup ele veriler nezir içun ta´addî olunmaya eğer 

Emîr Ali ve sâir rüfekâsı içlerine gelub  

62. Ele virmezler ise ol zamân tahsîl oluna bu bâbda vech-i meşrûh üzre âmel ve 

hareket olunub hilâfından  

63. Gâyetu’l- gâye ihtiraz ve mücânebet eyleyesiz öşyle bilesiz alâmet-i şerîfe 

i´timâd kılasız tahrîren evâhir-i  

64. Cemâziye'l- ahir li sene hams ve selasin ve miete ve elf  

Kaydı fî 8 min Receb sene 135 

Be mekam-i Kostantiniye el-Mahrûse  

1 

1. Umdetu’s-sâdâtu’l-kirâm Nif ve Menemen Güzel hisâr ve Marmara ve Ulâ ve 

Mendnuhiye kâimmekâmım Şerîf zâde es-Seyyid Mehmed  Zeynelabidîn  Çelebî 

el-mezbûr  

2. Ba´de't- tahiyyetu’l-vafiye inhâ olunur ki zikr olunan kazâlara ilhâkıyet vecihi 

üzre nevâhi ve yedine kâğıdde ve Durgudlu nâm  



208 

3. Kasabadan dahi  sizi kâimmekâm nasb ve ta´yîn itmişizdir gerekdir ki örf 

tâifesinden intisâbi meşhûr  

4. Ve mübeyyin olanlara  i‘zâz ve ihtirâm idub ta´yîr-vâfiye  vech-i şer´î ırz ve 

mâllarına ta´arruzdan hazer eyleyesiz ihzâr  

5. Ve te'dîb ve hukûk-vâfiye şer´îye sâbite tahsîl iktizâ ittikde setr idub sâir 

hükkâmi müdahel ittürmeyesiz sâirandan  

6. Tevcîh ve urûsiye nâmıyla veya bir gayri zamân ile bir akçelerin almayub 

tasaddî zâhir ve kadi hücceti ve kâimmekâmlar temessükâtıyla  

7. Dâhil olub alametm-vâfiye  hasren isti‘mâl idenlerin zâhir ve men‘ilerinde 

takayyud-vâfiye  tâm idub kezâlik kat´an bir ferde  

8. Alametm-vâfiye  vaz´iine izn virmeyesiz bu vedi‘at-ı kebiri ve emânet-vâfiye  

izmânın kemâ huve'l- vâcib-vâfiye  ri´âyet ve vesâyetlerinde 

9. Bezl ihtimâm eyleyesiz ve's-selâ hurrire fî selh-vâfiye  cemâziye'l- ahir li sene 

hams ve selasîn ve miete ve elf  

El-fakîr Mehmed Zeynelabidîn el mütevellimi’l-Magnisa  

2 

1. Şeri´at şi´âr ve fazîlet âsâr medine-vâfiye  Magnisa' da seccâde nîşîn şeri´at 

Hazreti seyyidul ibdâr olan  

2. Fazîletlu Efendi hazreleri zîdet fezâile ba´de't- tahiyyetu'l- vafiye ve't- teslîm 

inhâ olunur ki kalem ve hükûmetin olan kazâ-vâfiye   

3. Mezbûrde erâzil ve eşkıyânın zabt ve rabtlari serdârın uhde ve iktidârında 

olmaduğı eçilden  

4. Bâ fermân ve bi'l- iltimâs ocakdan mahsûs Ağâlar irsâl olunbu bu def´a dahi 

Haseki  Ahmed Ağâ  

5. Zîde mecdühû ta´yîn olunmuşdur velakin müte‘ayyin zâbitin lüzûmi olmayub 

kadîmden olageldiği üzre 

6. Serdâr nasb olunması istid´â olunduğı haber verilmeğin mûmâ ileyh Haseki 

Ahmed Ağâ zîde mecdühû ref olunub  

7. Yedine üslûb-i sâbık üzre kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân beşince bölüğün serden 

geçtileri Ağâsı  Mehmed  Ağâ zîde kadruhu  
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8. Nasb ve ta´yîn olunmağın işbu mektûb tahrîr ve irsâl olundı lede'l- vusûl  

mezbûri  serdârlık umûrinde  

9. İstihdâm idub âhari müdâhele ittürmeyesin ve ol tarafda olan serdengeçdi ve 

cebeci ve topci ve top arabacısı  

10. Ve kûl oğluları fî'l- cümle üzerine  serdâr ve zâbit bilub sözünden taşra ve 

zâiden harci vaz´  

11. Ve hareketde bulunmayub itâ´at ve ittiyâd üzre olalar ve tavâif-vâfiye  

mezbûrunden bilâ vâris-i 

12. Ma´rûf fevt olanların muhallefât ve metrûkâtları fî'l- cümle ahz ve kabz 

itturdub ma´rifet-i şer´le  

13. Sûk-ı Sultânide fürûht ve hâsıl olan nukûdi mümzâ ve mahtûm müfredât 

defterleri ile tara-ı  

14. Beytu’l- mâle irsâl ve îsâl ittüresin sen ki serdârsın hilâf-vâfiye  şer´-i şerîfe ve 

mugâyir-vâfiye  kânûn-i kadîm ve emr-i münîf  
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15. Ve hareket itmeyub mûceb-i mektûb ile âmel olasız tahrîren fî evâhir-i 

cemâziye'l- ahir li sene hamse ve selasin ve miete ve elf 

Kaydı fî 8 min Receb sene 1135  

1 

1. Medine-i Magnisa' da vâkı´ eimme ve hütebâ ve mü'ezzîn vesâir zümre-i 

ülemânın bâ berât-i şerîf-i âlîşân  

2. Vazîfeye mutasarrıf olanların üzerlerine re'isleri olan Kâbil zâde Süleymân 

Efendi fevt olub yeri hâlî  

3. Ve mahlûl olmağla yerine karındâşı olub müderrisîn-i kirâmdan ve ulemâdan 

işbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân  

4. Hâkânî kıdvetu'l- ulemâ  el-mütehakkikîn Mevlânâ Mehmed Kâbil zâde zîde 

ilmuhu her vecihle lâyık ve mahall ve müstehak olmağla  
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5. Tevcîh olunub yedine berât-i şerîf-i âlîşânım verilmek abbında istid´â-i inâyet 

itmeğin vech-i meşrûh  

6. Üzre sadaka idub bu berât-i sa´âdet ayâtı ve mühimmât-ı gâyâti virdum ve 

buyurdum ki ba´de'l- yevm   

7. Mevlânâ-yi mûmâ ileyh varub müteveffâ karındâş yedine üslüb-i kadîm üzre 

re'isleri olub hizmet-i lâzımesi  

8. Bi kusûr mer´i ve umûri geldukten sonra bundan akdem ne vecihle mutasarrıf 

olagelmişler ise mûmâ ileyh dahi ol vecihle  

9. Mutasarrıf olub devâm-i ömr devletimiçun re´âyâ müdâvemet göstere ol bâbda 

efrâd-i âferinun hiç ferd  

10. Mâni´ ve râfi ‘ ve merâhim olmayub bir vecihle dahi ve ta´rîf kilinmayalar 

şöyle bileler i´lâmât-i şerîfe i´timâd kılalar  

11. Tahrîren fî evâhir-i cemâziye'l- ulâ li sene hamsin ve selasin ve miete ve elf 

Be mekâm-i Kostantiniye 

El-Mahrûse kaydi fî 14 min Receb  

2 

1. Hâlâ Medine-i Magnisa' da seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ olan izzetlü fazîletlu 

Efendi Hazretleri zîdet fezâile ve kıdvetu'l- email  

2. Ve'l- akrân Saruhan sancağı mütesellimi Ağâ zîde kadruhu ve mefâhiru’l-akrân 

yeniçeri serdari ve serdengeçti Ağâları zîde kadruhum  

3. İnhâ olunur ki bundan akdem beni Halîl nâm şâkî İzmir Kâdîsının yolunda  kat´ 

ve emvâl ve erzâkını tehib ve gâret  

4. Ve kendüsini şehîd idub ve firâr ve gayebt itmekle Güzelhhisâr’dan hareket ve 

geldilğimizde mezbûrlerden eser ve âsâr  

5. Olmayub ve  Emlâk nâhiyesi taraflarında bennâkları olduğı haber virilub ve 

hâlâ ve nâhiye-i merkûmden yatâk olmak  

6. Mütevellî vekîli Osmân Ağâ' da bir mahbûs olduğ zarafımıza haberi gelmekle 

mezbûri vekîl-i merkûmden alınub serdâra 

7. Teslîm ve tarafımıza irsâl eylemeniz bâbında buyuruldi tahrîr ve isdâr ve 

kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân zîde  
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8. Kadruhu ile irsâl olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde gerekdur ki ma´rifet-i 

şer´le vekîl-i mezbûri ihzâr-i  

9. Şer´îye idub ve yatâk olmak üzre kendüsinde olan mahbûsi taleb ve ihdâs idub 

serdâra  

10. Teslîm ve tarafımıza ihzâr  ve irsâl eylemeyesiz diyü husûsi ve şâkî-i 

mezbûrun ahz ve istihsâli bâ fermân-i âlîşân  

11. Uhdemize ihâle buyurulmağla bu  misillü ahz buyurulmağla bu misillu ahz 

olunan yataklar tarafımıza gelmeğe muhtaç olmayğın bir dürlü gadr  

12. Ve taalluh ittiriulmeyub a´lâ eyyi hâl ahz ve tarafımıza serdâr ma´rifetle ihzâr 

ve irsâl eylemeyub  

13. Mûceb buyuruldi birle âmel olasız diyü buyuruldi  

Fî 13 min Receb sene 135 

Kaydı fî 15 min Receb  

3 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki bin yüz otuz beş senesinde vâkı´ marti 

ibtidâsından  bir sene temâmınadek berât-i  

2. Âlîşânımla mâlikâne mürettebinde Magnisa ihsâs-i bâ´is eylemek (…) Mehmed 

Ağâ ile el-Hâcc Halîl murâd olmak  

3. Mezbûrlere bin üç yüz guruş ilzâm idub  

4. Ketb olundı yedlerine vaz´ olundu ki âharan ferd müdâhele itmeye fî’t- târîhi'l- 

mezbûr sene 1135  

Mine'l- fakîr Ali Kara kulak  
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1 

1. Memâlik-i Mahrûsemde vâkı´ tavâif-i ehl-i zimmed Yehûd ve nasâranın şer´an 

ru'ûserine (...)  

2. Olan cizyeleri beytu’l- mâlın emvâl-i meşrûhasından olub mezheb-i haniie üzer 

müstehak cizye olanlarından  
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3. A´lâ ve evsat ve edâ i´tibârıyla cibâyet olunmak lâzım gelmeğ senesi mûcebince 

inşâ’llâh Te´âlâ bin yüz  

4. Otuz altı senesinni cibayeti işbu bin yüz otuz beş senesi recebu'l-ferdi 

gurresinden cibâyet  

5. Olunmak üzre hatt-ı hümâyûn şevket-makrûnum sâdır olunması sene-i 

merkûme mahsûl olmak üzre Aydın  

6. Ve saruhan ve Magnisa ve Teke ve hamide ve Alanya sancaklarında ve kasâbât 

ve kurâ ile sâkin zimetinde murûr  

7. Ve ubur iden ehl-i zimmet kefere ve Yehûd ve erâmiye-i Acem tâifelerinin yedi 

yüz on iki a´lâ ve beş bin  

8. Yedi yüz dört evsat ve bin yüz elli dört ednâ evrâkı ki cem´an yedi bin iki yüz 

beş evrâk 

9. İle cizyeleri cem´ hâlâ aydın muhasıli işbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân şehriyâri 

emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm el-Hâcc Abdullâh  

10. Dâme ikbâlehuye tefvîz olunub bu berât-i âlîşân mu´adelet tâbâbi virdum ve 

buyurydum ki  

11. Muhassıl-ı mûmâ ileyhe varub bin yüz otuz beş Receb-i şerîfi gurresinden 

hâkimu’l-vâkit muvâcehesinde mîr-i  

12. Mühr ile memhûr yedine verilen cizye evrâkı boğçasınnı mühürleri kat´ ve ol 

vakitde olan mühür ile  

13. Tatbîk olunduktan sonra bir kiseye vaz´ ve vilâyet Kâdîsı mühürleyub Der-

sa´âdete irsâl  

14. Ve kalem-i mezbûre tâbi´ her belde ve karyede sâkin ve mevcûd ve yerlü ve 

yabancı ve murûr ve ubûr 

15. İden ehl-i zimmet kefere ve Yehûd ve erâmine-i Acem tâifeleri ve emrûd-i 

mürâhik hükmine dâhil  

16. Olub şer´an cizyeye müstehak olan gulâmları gereği gibi takayyud ve ihtimâm 

ile tefahhus ve bir ferdi hâric vekâ‘iden  

17. Kalmamak şartıyla vech-i şer´î üzre ahâlî-i beyyine esnâf-i selaseden kangı 

sınıfdan aded ve i´tibâr olunur ise  
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18. Tagayyur-i mu‘temelinden biraltun ve evsatu’l-mâl olanlarından iki altun ve 

zâhiru’l-gınânın olanlarından dörder  

19. Altun Eşref-i cizyeleri ahz olunagelur el-hâlet-i hazihi Eşrefi latun beş pare bâ 

ile gelub tekâ‘ud olunduğından  

20. Cizyedârları def´ içun berâtlarımızdan altun alınmak tasrîh olunmuşdur diyü 

afil altun talebiyle re´âyâya cebr  

21. Ve ta´addî itmeleriyel fimâ ba´d re´âyâdan afil altun taleb olunmayub beher 

guruş kırkar pare hesâbıyla a´lâdan  

22. On guruş ve evsatdan beş guruş ve ednâdan iki buçuk guruş olmak üzre ecnâs-

i nukûdden dahi  

23. Ne güna akçe götürülür ise hâlisu’l-a‘yâr ve tâmu7l-ven olarları râyic olduğı 

vech üzre ahz ve devletine  

24. Doksan bir akçeye ve zincirlu Mısır altuni yüz oner pareye ve zincirlu fındık 

İslâmbol altuni yüz otuz  

25. Pareye alınub cizyeleri bu  vecihle cibâyet ve tahsîl ve yine şurût-i mukarrere-i 

mezkûreye Kemâl-i ihtimâm ve i´timâd  

26. Üzre mürâ‘ât olunub haddi tecâvüz ta´addî ile sebil-i sadâkatden  ve tarîk-i 

istikâmetden udûl  

27. İdenlerin şer´an müstehak oldukları cezâ-yi âmelleri tertîb oluna ve ehl-i 

zimmet keferesinin her yerine mîrî mühür ile  

28. Mühür işkâlıyla birer kâğıd verilub ve i´mâl-i hazîneye tevzî´ eylediği a´lâ 

evrâkının her birinden on iki  

29. Ve evsatdından dokuz ve ednâdan altı pare mu‘beset ve bundan mâ´adâ her bir 

varakadan  birer pare dahi  

30. Cizye muhâsebecisi vekâletlerine ücret-ikitabet ta´yîn olunmağla müctemi 

olan asl-ı mâl hazîneden  

31. Hîn-i muhâsebede deynlerine mahsûb olunub ve memâlik-i Mahrûsemde evkâf 

karyelerinde sâkin ehl-i zimmetmden  

32. Selâtin-i a´zâm ve vüzerâ’i’l-keram ve mîrmîrân vesâirlerinin hâs ve 

ocaklarına ve voyvodalıklara dâhil  
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33. Ve bazı esbâba biaen defterden  ifrâz ve maktû´ olanlar ve gerek râhi ve patrik 

ve (...) bir tarîkle ellerine  

34. Berât alub tercümânlık ve müslimlik ve mu´âfiye iddi´âsında olanlar bi'l- 

cümle refî´ olunmağla madam ki iktisâbı ve  

35. Amele kâdir olub iktisâbdan mâni´ olur zamanda ve harâret ve felc veyâhûd  

ekser mânde-i marîz olunmamak gibi  

36. İkdâr-i sahîhası olmaya sâir ehl-i zimmetden istinâ olunmayub bu mekûlelerin 

vech-i şer´î üzre  

37. İstihkâklarına yed-i vâhidun  esnâf-ı selase i´tibârıyla cizyeleri cibâyet ve 

hazîneye müstehak olmayan  
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38. Ve zâhiru’l-ginâ olmayub  

39. Pîr ve fânî ve âmel mande olmağla bir vechile kâr ve kisbe  

40. İktidârı olmayanlardan hilâf-i şer´î cizye taleb olunmaya ve işbu  

41. Sene-i mübarekede cizyedârlardan peşîn alınub ve mâl-i cizye  dahi senede on  

42. Dört taksit ile tahsîl olunmak üzre olmağla cizyedârlar dahi re´âyâ 

fukarâsından  

43. Zimmet  taleb ve tahsîl ile rencide ve ta´addî eyleyub âyinde ve revendeden ve 

zimmet-i edâya kudreti olanlardan  

44. Mâ´adâsı dört taksit ile tahsîl eyleyeler ve cizyedârlar dahi mâl-i cizyeyi dört 

taksiz ile eyleyub taksit-i şurût üzre vakt-i  

45. Zemânıyla cizey-i âmireye teslîm eylediklerinden sonar anlardan dahi zimmet 

taleb olunmaya ve mâl-i hazîne bekâ ve ictihâd icâb iden varîdât-i şer´îyeden olub  

46. Ve ehl-i sukûd cizeyis müstelzem olub gadirden sâlim iken zal? Ve sigâr ile 

müstehak oldukları cizelerin vermemek içun bi vech-i gadr îrâdına ahzen ve yâhûd  

47. A´lâyamüstehak iken evsat ve evsata müstehak iken ednâ cizyesin virmek 

tasaddî iderler ise cizye-i şer´îyelerinden imtinâ´ eyledikelri içun ol mekûlelerin 

rakabesi üzerlerine bağırub  
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48. Alınan cizyeleri alınduktan sonra külli şer´an eşedd-i ikâb ile icâb iden cezâları 

tertîb oluna ve ahâlî-i vilâyetden bazı zî kudret kimesnelerden bâğ ve bâğçe ve 

çiftlik 

49. Vve mandıralarında çoban ve şirâ oğlanı nâmıyla vesâir bahâne ile ehl-i 

zimmeti istishâb ve cizyelerin virdürmeyb bu gûnâ harekete cesâret idenler bâ´is-i 

cezâtdan olur  

50. Mu‘âkıbât-i şedîde ile mu‘âsıb olacakların mukarre bilub selamet-i halleriyçun 

Kemâl-i intibâh üzre hareket eyleyelir ve cizyedârlar bir berâtın mükâyesesine  

51. Dâhil olmayanlar re´âyâyı hafiyeten hîle ile evrâka gönderub tevzî´ olunduğı 

şer´an sâbit oludukda virdüği kağıdların dörte akçesi bi't- temâm tahsîl  

52. Ve asl-ı cizyedârlarına teslîm ev tahmillerine göre evrâkları virdirilub bir 

vecihle ta‘allül ve muhâlefet ittürilmeye ve bazi re´âyâ sâkin olduğı kasaba ve 

kurâsında 

53. Mün‘im ve mahûl a´lâ veyâhûd evsat mütehammil iken a´lâ ve evsat cizyesi 

verilmek içun civârlarında âhar kazâ cizyedârlarından hîle ile evsat  

54. Veyâhûd edna  kagid alub mîrîye gadr itmekle ol asılları ahâlîsi beyninde mülk 

ve emlâkine nazar olunub kangı sınıfdan aded ve i´tibâr olunur ise vech-i şer´î üzre  

55. İstihkâklarına göre evrâkların virub cizye-i şer´îyelerin cibâyet ittukden sonra 

kasaba ve karye üzerine toptan evrâk tarh ve tevzî´ eylemekten gâyetu’l- gâye  

56. İhtirâz ve ictinâb olunub hayru’l-sıddıkla bilâ imhâl bu kere cesâret idenler 

cezzalleri tertîb olunacağı mukarerr cizyeler ve cibâyete me'mûr âmiller dahi  

57. Cadde-i Hak’dan udûl eylemeyub Kemâl-i istikâmetle hareket ve hilâf-i şurût 

berât-i laişan re´âyâ fukarâsından başka ma‘işet  ve zahîre ve Kâtibiye ve murâfiye  

58. Ve Kolcı akçesi nâmıyla bir habbe taleb eylemeyeler ve gerek kuzât ve nüvvâb 

harc-ı mahkeme nâmıyla re´âyâdan ve i´mâl-i cizyeden kalîl ve kesîr mezbûr bir 

nesne mutâlebeye  

59. Eylemeyeler şöyle ki Kâdîler  cizyedârları celb-i mâl sevdâsıyla re´âyâya zülm 

ve ta´addî iderler ise sırren ve alenen tecessüs ve tefahhus olunub ezdiyâd aldıkları  

60. Zâhir olur ise kayd ve sened ile astanei sa´âdetüme ihzâr ve şer´an haklarından 

mühkem gelinur ana göre işbu berât-i âlîşânımın şurûtına mürâ‘at olunub  
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61. Kâdîlar ve voyvodalar ve kurâ zâbitleri vesâir sükkân-i vilâyet bi'l- ittifâk cize 

cibâyeti husûsında cizyedârlara ihanet ve muhâlefet iderler ise haklarından  

62. Gelinmek üzre isim ve resimleriyle Der-sa´âdetüme arz ve i´lâm eyleyeler ve 

her bir neferin cizye mâlını edâ eyledüği mâ´lûm olmak için cizyedârları başka 

defter  

63. Tutub kasabadan olanları mahallesiyle ve karyeden olanları karyesiyle ve 

murûr ve ubûr idenleri isim ve resmiyle ale'l- esâmî edfter ve cizye muhasebesi 

kalemine  

64. Teslîm eylemek üzer der-i devlet-medârıma güterler ve cizyedâra me'mûr 

olunduğı kazâ ve nâhiyesine tevzî´ eyledüği sûreti  

65. Min ba´d kolcular mühürleyub ve aşinâsına kağıd virmeyub cizye kalemine 

hıfz olanlar kendü mühriyle 

66. Mühürleyub hîn-i iktizâda vâkı´ iştibah içun tatbîk olundukda mutâbık 

bulunmak  

67. Üzre işbu berât-i âlîşânla ta´yîn ve tasrîh buyurulan  

68. Şurût ve kuyûdun tenfîz ve icrâsına her birleri  

69. Gereği gibi ihtimâm-i tâm eyleyub   
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70. Hilâfıyla vaz´-i hareketden begayet ihtiraz ve ictinab eyleyeler şöyle bileler 

alâmet-i şerîfe i´timâd kılalar  

71. Tahrîren fli yevmu's- sânî ve'l- işrîn min cemâziye'l- ulâ li sene hamsen ve 

selasin ve miete ve elf 

Kostantiniye el-Mahrûse  

1 

1. Hâlâ medine-i Magnisa' da mesned nîşîn şeri´at-i garrâ faziletlü semâhatlü 

Efendi Hazretleri zîdet fezâilehu inhâ olunur ki  

2. Mustafâ nâm kimesne ile kız karındâşı Fatmâ nâm Hâtûn südde-i sa´âdetüme 

arz-ı hâl idub bunların babaları İbrâhîm  
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3. Nâm kimesne kazâ-i mezbûre tâbi´ Yaka köy nâm karye kurbinde nüzûl 

eyledikde karye-i mezbûre sâkinlerinden  

4. Ve (boş) ve (boş) ve nâm kimesneler bin yüz otuz senesinde bi gayr-i hak katl 

ve yanında mevcûd  

5. Olan bin guruşinden mütecâviz eşyâsın gasb idub bunlar dahi kazâ-i mezbûr 

voyvodasi Yûsûf Ağâ  

6. Dimekle ma´rûf kimesneye varub teşekki eylediklerinde voyvoda-i merkûme 

karye-i mezbûre uhdemdedur ve işbu  

7. Karye vakıfdur bundan bir şey lâzım gelmez diyü def´ idub ziyâde gadr ve 

ta´addî olunduğı bildirub  

8. Şer´le görülüb gasb oluann emvâli tahsîl olundukdan sonra icrâ-yi hak ve 

keyfiyet-i ahvâli  

9. Sıhhatı üzre arz ve i´lâm olunmak bâbında tarafımıza ve sizlere  hitaben fermân-

i âlî sâdır Dergâh-i  

10. Âlî gedüklu Ağâlarından kıdvetu'l- emâcid İsmâîl Ağâ mübâşeretiyle irsâl 

olunmağın ol bâbda işbu  

11. Buyuruldi tahrîr ve isdâr ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân ile irsâl olunmuşdur 

inşâ’llâh Te´âlâ  

12. Vusûlinde gerekdur ki siz ki mûmâ ileyhs Efendi zîdet fezâilesiz vech-i 

meşrûh üzer ve şeref yafte  

13. Sudûr olan fermân-i âlî mûcebince ma´rifet-i şer´î ve mübâşiri- muam ileyh 

ma´rifetiyle mezbûrler ahz ve meclis-i şer´î  

14. Şerîfe ihzâr ve kattil-i mezbûrun vereseleriyle şer´an mürâfa´a ve gasb olunan 

ol mikdâr mâl ve eşyâsın  

15. Ba´de’s- sübût mezbûrlerden tahsîl olunduktan sonra ber mûceb-i emr-i âlî 

icrâ-yi hak ve keyfiyet-i ahvâli  

16. Sıhhati ve hakîkatı üzre der-i devlet-medâra arz ve i´lâm idub hilâf-i şer´-i şerîf  

17. Ve mugâyir-i emr-i münîf tarafına gadr ve himâye olunmak ve cevâz 

gösterilmekde tevakkî ve mûceb-i buyuruldi  

18. İle âmel olasız diyü buyuruldi  
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19. Fî 25 c. Sene 1135 

2 

1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm 

sâhibu'l- iz ve'l- ihtişâm el-muhtas bi mezît 

2. inâyeti'l- melikü'l- a´lâ Aydın muhassılı Paşâ dâme ikbalehu akzâ kuzâti'l- 

müslimîn evlâ vülâti'l-  

3. muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn Mevlânâ Magnisa Kâdîsı zided fezâile  

tevkî´-i refi´-i hümâyûn  

4. vâsıl olacak mâ´lûm ola ki Mustafâ nâm ikmesne ile kız karındâşı Fatmâ nâm 

Hâtûn südde-i sa´âdetüme arz-ı hâl idub  

5. bunalrın babaları İbrâhîm nâm kimesne kaaz-i mezbûre tâbi´ Yakaköy nâm 

karye kurbinde nüzûl eylediğinde karye-i merkûm  

6. sâkinlerinden ve (boş) ve (boş) nâm kimesneler bin yüz otuz senesinde bi gayr-i 

hak katl ve yanında mevcûd olan  

7. bin guruşlukdan mütecâviz ecnâsın gasb idub bunlar dahi kazâ-i mezbûr 

voyvdası Yûsûf Ağâ dimekle ma´rûf  

8. kimesneye varub teşekki eylediklerinde voyvoda-i merkûm karye-i mezbûre 

uhdemdedur ve işbu karye vakıfdur bundan bir şey  

9. lâzım gelmez diyü def´ idub ziyâde gadr ve ta´addî olunduğını bildurub şer´le 

görülüb olunan emvâli  

10. gasb olunduktan sonra icrâ-yi hak ve keyfiyet ve ahvâl-i sıhhatı üzre arz ve 

i´lâm olunmak bâbında emr-i şerîfim 

11. ricâ eyledükelri ecilden vech-i meşrûh üzre şer´le görülmeği emr olunmuşdur 

buyurdum ki Dergâh-ı mü´âllâm müteferrikalarından  

12. kıdvetu'l- emâcid ve'l- ekârim İsmâîl zîde mecdühû  mübaşer ta´yîn ve irsâl 

olunmuşdur vusûl buldukda  
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13. bu bâbda sâdır olan emrim üzre  
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14. âmel dahi mübâşir-i mûmâ ileyh ma´rifetiyle ihzâr-ı hasmen kılub  

15. mukaddemâ bir def´a şer´le görilub fasl olunmayan husûsların temâm hak  

16. ve adl üzre tefahhüs ve takayyud idub göresin i´lâm olunduğı üzer ise bu 

bâbda  

17. müktezâ-yi şer´-i kayyum ile âmel idub dahi vech-i meşrûh üzer mezbûrlerin 

hilâf-i şer´-i şerîf  

18. ve bi gayr-i hak gâret eyledikleri emvâl ve eşyâ her ne ise ba´de’s- subut hükm 

idub bi kusûr  alıverildikten sonra  

19. bir dahi emr-i şerîfim varilu ylemeyesin şöyle bilesin şöyle bilesin alâmet-i 

şerîfe i´timâd kılasın tahrîren fî evâsıt-i cezaziyel ahir li sene hamesn ve işrîn ve 

miete ve elf 

kostantiniye el-Mahrûse  

1 

1. Medine-i Magnisa kasabasında Arab alanı mahallesinde vâkı´ defterdâr-ı sâbık 

müteveffâ Mahmûd Efendi mescidii şerîf evkâfı mahsûs almak üzre yevmî beş 

akçe vazîfe ile enâm  

2. Olan erbâb-i istihkâdan işbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´-i şân-i hakan-i Mustafâ bin 

Hüseyin zîde salâha her vecihle hizmet-i emânetiyle tasaddî olmayub  

3. Ve ahâlî -i mahalle kendüden dâd sağ ve etvârından düstûr ve râzıler iken 

âhardan Hâcî Ahmed nâm kimesneye sâhibi olab diyü divân-i hümâyûnum 

mürâselen sana tevcîh  

4. Olundi diyü hilâf- iinha arzıhal ile bile arz emânet-i mezbûri Mustafâ' nın 

ref‘etinden kendüye tevcîh ve berât ve merkûm Mustafâ' nın küçük evkâf  

5. Muhâsebesine kaydıni ref ve terkin ittürdüb merkûme gadr itmekle hâlâ ahal-i 

mahalle-i mezbûrun sigir ve kibârlarının menkûdi olub tevcîh  

6. Refî´inden yine mezbûr Mustafâ bin Hüseyin' e tevcîh olunmak üzre Magnisa 

Kâdîsı arz müslimînin şehâdeti ile ihbâr  

7. Hücceti virüb ve ehemmiyet husûsında muhtâr-i semâ‘at olmak şurûtından 

olmakla i´lâmı mûcebince emânet olunacağının menkûri olan  

8. Mezburhacı Ahmed refî´ inden muhtâr-i cemaaz olan merkûm Mustafâ bin 

Hüseyin' e tevcîh ve kezâlik evkâf muhâsebesine kayd ve yedine  
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9. Berât-i şerîf-i âlîşân had verilmek ricâsına iftihâru'l- havâs ve'l- müzeyyen bi'l- 

fi´il bâbu's- sa´âdetüm Ağâsı kâimmekâm olub vakf-ı  

10. Mezbûr nâzırı olan el-Hâcc Ahmed Ağâ dâme uluvvuhû  arz itmekle 

mûcebince ebnâ ve gidecek  evkâf muhasebesine kayd ve berât 

11. Olunmak fermânım olmağın hakkında mezîd inâyet-i Pâdişâhanem zuhure 

götürüp Ağâ-yi mûmâ ileyhin arz ve bin yüz 

12. Otuz beş senesi recebu'l- ferdin on dördinci güni târîhiyle müverrah verilen 

ru'ûs-i hümâyûnum mûcebince  

13. Bu berât-i hümâyûn (...) virdum ve buyurdum ki mezbûr Mustafâ bin Hüseyin 

zîde salâha varub mescid-i mezbûrde Kemâl-i  

14. Delâlet İmâm olub edâ-yi hizmet eyledukden sonra ta´yîn olunan yevmî beş 

akçe vazîfesin evkâf-i mezbûre 

15. Mahsûs mütevellî yedinden alub mutasarrı ola ol bâbda refi´ olan mezbûr ve 

taraf-i âhardan bir ferde dahl ve ta´arruz  

16. İtmeyeler şöyle bileler alâmet-i şerîfe i´timâd kılalar tahrîren min yevmu'l- 

işrîn min recebu'l- ferd li sene hamse ve selasin ve miete ve elf 

Makâm-i kostantiniye el-Mahrûse  
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1 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ a‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l- 

2. Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezid  inâyeti'l- melikü'l-  mu‘în 

Mevlânâ Magnisa Kâdîsı Zidet fezâilehu  

3. Ve kıdvetu'l- emâcid ve'l- a´yân sâdır olan voyvodası el-Hâcc Mehmed zîde 

mecdühû tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki 

4. Magnisa-i mezbûre Kâdîsı Mevlânâ Yûsûf zîdet fezaile Der-sa´âdetüme arz 

gönderub kazâ-i mezbûre  

5. Tâbi´ cebel-i Yund kurâsına vaz´ olunan mande avâriz ve tertîblerin yüz otuz 

beş senesi mâl-imirisi emr ve defter  
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6. Mûcebince kendülerinden tahsîl olunmak için emr-i şerîf-i âlîşânım sâdır 

olmuşken bir vecihletahsili mümkün  

7. Olmayub başka tugralu nişâlu sûret-i defter-i hâkânî taleb itmeleriyel 

mukaddemâ Anadolu  

8. Vâlîsi vezîrim Ali Paşâ edemâ'llâhu  Te´âlâ iclâlehu ma´rifetiyle olan tahrîr 

defteri mûcebince nâhiye-i mezbûreye kayd 

9. Olunan avâriz Çâvûş başına sûret-i defter ve emr-i şerîfim virilmek ricâsına 

i´lâm eyledüğin ecilden  

10. Hazîne-i âmiremde mahfûz olan mevkûfât defterlerine nazar olundukda 

sâbıkan Anadolu vâlîis vezîrim  

11. Ali Paşâ edemâ'llâhu  Te´âlâ iclâlehu tarafından gelen tahrîr edfteri mûcebince 

Saruhan sancağında vâkı´ Nif kazâsının  

12. Seksen sekiz hânesi ifrâz ve mangisa kazâsına tâbi´ Yurd dağı nâm mahallede 

hâric ez defter olan kurâ re´âyâsına vazi  

13. Ve tahsîl olunduğı mukayyed iken yüz otuz beş senesi avâriz tahsîldârı olan 

kimesen mahalline vardukda zikr olunan  

14. Seksen sekiz hâneyi Yurd dağında hâric ez defter kayd olunan kurâ-i mezbûre 

re´âyâsından tahsîl itmeyub eğer tahtına 

15. Ve mihr üzre Magnisa kazâsınad olan hâne kşf re´âyâ üzerine tahsîl ve tahsîl 

olunduğ ıbundan akdem der-i devlet medârıma 

16. İ´lâm olundukda tahsîldârdan geru red ve ashâbına  teslîm ittirilub kabûl olan 

hâne avâriz cebel-i yurd 

17. Nâhiyesined hâne avârizine kayd olunan hâric ez defter kurâ ahâlîlerinden 

tahsîl ittürilmek i çûn emr-i şerîfim  

18. Verildüği mukayyed bulunub ma´rifet-i şer´le ve sen ki voyvoda-i mûmâ 

ileyhsin ma´rifetinle görüp sûret-i defter  

19. Mûcebince Yurd dağında vâkı´ kurâ ahâlîlerinin üzerlerine mukayyed olan 

seksen sekiz hânelerinin icâb iden   

20. Avâriz ve bedel-i nüzüleri a´lâ eyy-i hâl kurâ-yimezbure ahâlîlerinden tahsîl 

itturilub bir vecihle illet ve muhâlefet  
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21. İtturilmemek bâbında arz ve tahsîl olundukda imdi telhisi mûcebince âmel 

olunmak bâbında fermân-i âlîşânım sâdır  

22. Olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda sâdır olan emrim 

üzre âmel idub dahi vech-i meşrûh üzre  

23. Husûs-i mezbûri ma´rifet-i şer´le ve sen ki voyoda-i mûmâ ileyhsin 

ma´rifetinle görüp sûret-i defter mûcebince Yurd dağında 

24. Vâkı´ kurâ ahâlîlerinin üzerlerine mukayyed olan seksen sekiz hânelerinin icâb 

iden avâriz ve bedel-i nuzullerinde  

25. A´lâ eyy-i hâl kurâ-i mezbûr ahâlîlerinden tahsîl itturdub bir vecihle illet ve 

muhalef itturmeyesiz şöyle bilesiz  

26. Amalet-i şerîfe i´timâd kılasız tahrîren fî'l- yevmu'l- recebu'l- mürecceb li sene 

hamse ve selasin ve miete ve elf 

Makâm-i Kostantiniye  

2 

1. Bâ´is-i hurûf oldur ki  

2. Evlâdiyet ve meşrûtiyet üzre mütevellîsi olan Osmân Bey tarafından 

kâimmekâmı olduğımuz medine-i Magnisa' da vâkı´ Ali Bey  

3. Binâ eylediği câmi´-i şerîf ve imâret-i âlîleri mukâta´atından Susendezâr? 

yaylakı   mukâta´ası işbu bin yüz otuz beş senesinde  

4. Vari martı ibtidâsından bir sene temâmınadek cânib-i vakfa mukâta´a-i 

mezbûrden gâyet iş´âr-i şer´îye ve  mukâta´ât  

5. Ve rüsûm-i sâire ve vâkı´ ma´lûlât on guruşden fazlası vakf mande olmak üzre 

Hâfız-ı temessül Halîl Çelebî' ye  

6. Yetmiş guruş taraf-ı zimmetden ilzâm olunub ol dahi minvâl-i muharrer üzre 

iltizâmi kabûl ittükden sonra meblağ-ı  

7. Mezbûrun on beş guruş ber vech-i peşîn bâkî beher mâh onar guruş altı ayadek 

taksit ile zabt  

8. Tasarrufiyçun işbu vakf kayd ve ketb ounub yedine def´ olundı taraf-ı âhardan 

kimesne mâni´ olunmaya ve fî min Receb sene 1135 

El-fakîr İsmâîl kâimmekâm (...) mezbûr  
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1 

1. Nâhiye-i cebel-i Yurd tâbi´ kazâ-i Magnisa der livâ-i Saruhân an hânehâi- 

avâriz kurâ-yi mezkûrden hâric  

2. Ez defter der nâhiye-i mezbûr ber mûceb-i müfredât vezîr-i mükerrem Ali Paşâ  

vâlî-i Anadolu ve bâ urûsu’l-vâsi‘1134 

Ber mûceb-i defterhâne-i âmire  

 

(...) Ova  

Karye-i Yörükan timârı hâne 2.5 

Karye-i  çiftlik-i bâlâ hâne 1.5 

Karye-i  çiflik-i Hâcî hâne 1.5 

Karye-i  Süleymân çiftliği hâne 0.5  

Yekûn hâne 6 

 

(...) Beled alânı 

Karye-i  Dâvûdlar hâne 2 

Karye-i  Perakenler hâne 0.5 

Karye-i  Karasili hâne 1.5 

Karye-i  Muslı hâne 1 

Karye-i  Temurciler hâne 2 

Karye-i  Uuzuncuk hâne 2.5 

 

Karye-i  Acariler hâne 1 

Karye-i  Ma´rifler hâne 2 

Karye-i  cataliler hâne 1.5 

Karye-i  Hâcî Ma´den oğlu hâne 1 
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Karye-i  Hâcî Mûsâ hâne 1 

Karye-i  Tepe hâne 0, 

 

Karye-i  Maldan hâne 3.5 

Karye-i  Velîler rub´ 1  

Karye-i  Sarı kaa rub´ 1 

Yekûn hâne 22 

 

(...) Emrut dallığı  

Karye-i  Türkman hâne 1.5 

Karye-i  Yörükli hâne 1.5 

Karye-i  Çekmeal hâne 1.5 

Karye-i  Turasilli hâne 3.5 

Karye-i  İlyascalar hâne 2 

Karye-i  Velî hâne 1 

 

Karye-i  Belek hâne 1 

Karye-i  Kartallı guruş 1 

Karye-i  Kaz yakut hâne 2 

Yekûn hâne 15 

 

(...) Kuşabe  

Karye-i  Erikli hâne 2.5 

Karye-i  Hâcî ömerler hâne 1 

Karye-i  Kalabak hâne 2 

Karye-i  Dere ha 2 
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Karye-i  Karık hâne 2 kayd tabaşlar 

 

Karye-i  Temurci hâne 2 

Karye-i  Kara Ahmedlu hâne 2 

Karye-i  Köseler hâne 1 

Karye-i  Yolaşlar hâne 0.5 

Karye-i  Temurciler rub´ 1  

Yekûn hâne 15 rub´ 1 

 

(...) Tavuk çukuri  

Karye-i  Tavuk çukurı hâne 2.5 

Karye-i  Öksüzler hâne 3.5 

Karye-i  Hacılar hâne 2 

Karye-i  Marifler hâne 2.5 

Karye-i  Çarukli hâne guruş 

Karye-i  koca Halîl hâne 1.5 

 

Karye-i  Koca hâne 1 

Karye-i  Beyler hâne 0.5 

Karye-i  Kızıl göz hâne 2 

Yekûn hâne 17.5 

 

(...) Süklük  

Karye-i  İnciler hâne 1.5 

Karye-i  Tepeler hâne 1 

Karye-i  Saru ahmedlu hâne 0.5 
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Karye-i  Yenice hâne 0.5 

Karye-i  Pınar hâne 1.5 

Yekûn hâne 5 

 

(...) Özlice  

Karye-i  Reçel hâne 3 

Karye-i  Bostanlar hâne rub´ 1 

Karye-i  Özekaralar hâne 1.5 

Karye-i  Bölüklü hâne 2 

Karye-i  Kara hasanlu hâne 0.5 

Yekûn hâne 7 rub´ 1 

 

Yekûn Hâne 88 yalnız seksen sekiz hânedir  

Vech-i meşrûh üzer sûret-i defter mevkûfatından mahallinde inâyetiyle nakl 

olunmuşdur  fî 10 min Receb sene 1135 

Beher hânesine on birer guruş kırk beş akçeden alınmışdır ibu cedîd hânedur  

 

manisa_1461_035/1 

1 

1. Medine-i Magnisa mahâllâtından Cibranlar-i sagîr mahallesi mescid-i şerîfinde 

yevmî beş akçe vazîfe ile İmâm olan  

2. Erbâb-i istihkâkdan râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân şehriyârî Halîl Halife ibni Ali' ye 

emânet 

3. Mezkûr Mehmed Halife kasr-ı yedinden tevcîh olunub berât-i şerfle üzerinde 

iken ecânibden Ahmed nâm  

4. Kimesne Abdulkahhâ mahlûlinden berât ibrâz idub  beynlerinde münâza‘at-i 

kesîre olmala merkûm Ahmed  
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5. Kendi hâlinde rızâsıyla mezbûr Halîl Halife ibni Ali' ye ferâgat ve kasr-ı yed 

itmekle merkûmum kasr-ı yedinden tevcîh  

6. Ve kemâkân îfâ ve mukarerr kılınmak bâbında yedinde olan fâriğ-ı merkûm 

Ahmed' in berâtı mûcebince inâyet taleb  

7. İtmeğin vech-i meşrûh üzer sadaka idub ubberat-i hümâyûnin verdum ve 

buyurdum ki ba´de'l- yevm mezbûr 

8. Halîl haife ibin Ali varub zikr olunan mescid-i şerîfinde kemâ fî'l- evvel İmâm 

olub hizmet-i lâzımesini  

9. Mer´i ve müeddâ kıldıktan sonra yevmî beş akçe vazîfeisye mutasarrıf olub 

vâkıfın ruyi ve devâm-i ömr ve devletiçyun  

10. Duâya müdâvemet göstere ol babad fâriğ-i merkûm Ahmed ve taraf-ı ahardan 

bir ferd mâni´ ve merâhim olmayalar  

11. Şöyle bileler alâmet-i şerîfe i´timâd kılalar tahrîren fî evâsıt-i recebu'l-  

mücerreb lisene aşere ve selasin ve miete ve lef  

Kostantiniye el-Mahrûse  

2 

1. Düstûr-i mükerrem müşîr-i müfehham nizâmu’l- âlem müdîrûn-i umûru’l-

cumhûr bi'l- fikri’s-sâkıb mütemmimu fihâmu’l-enâm bi'r- re'yi’s- sâib  

2. mümehhidu’l-bünyânu’d-devlet ve'l- ikbâl müşeyyidü'l- erkâni's- sa´âdet ve'l- 

iclâl el-mahfûfun be sunûf-i avâtifi'l-  

3. melikü'l- a´lâ Anadolu vâlîsi vezîrim (boş) Paşâ edemâ'llâhu  Te´âlâ iclâlehu 

tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak  

4. mâ´lûm ola ki  kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân Saruhan sancağı alây Beyisi Ali zîde 

kadruhu südde-i sa´âdetüme  

5. mektûb gönderub livâ-i mezbûrde Magnisa nâhiyesinde Kızıl Yakûb nâm karye 

ve gayriden beş bin iki yüz elli akçe 

6. timâra mutasarrıf olan Ahmed' in timârından iki kılıç cem´ olub tasarrufı hilâf-i 

kânûn olmağla karye-i merkûme ve gayriden  

7. iki bin akçe rağbet eylediği bir kılıkç orta boylu ela gözli  açık kaşlu ve ardına 

fermân-i ühmayun şahihen  



228 

8. veledi Abdullâh verilmek bâbında inâyet ricâsına arz itemğin mûcebince tecih  

olunmak murâdım olmaşdur buyudum ki göresin  

9. mezkûr kimesne timârında iki kılıç cem´ olub tasarrufı hilâf-ı kânûn olmağla 

sancakğında sâkin olub alây Beyisi  

10. bayrâğı altında şükr itmek ve berât itmek şatıyla Kızıl Yakûb nâm karye ve 

gayriden iki bin akçe ragıbet  

11. eylemeği bir kılı tevcîh idub tezikresin veresin şöyle bilesin alametm-i şerîfe 

i´timâd kılasın tahrîren 

12. fî yevmu's- sânî min zi'l-hicce sene erba´a ve selasîn bu ve mie ve elf 

mekâm-i kostantiniye el-Mahrûse  

3 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn  

2. vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- 

mu‘în  sâbıkan Mevlânâ Magnisa Kâdîsı Zidet fezâilehu  

3. ve mefâhiru'l- emâsil ve'l- akrân Magnisa mütesellimi ve yeniçeri serdârı ve 

a´yân-i vilâyet ve iş erleri  

4. zîde kadruhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki Magnisa' da 

muhâfaza-i vilâyet içun isticâr  

5. olunan Kumyân bölükbaşısı Cinnî Halîl’e varub senin zararın  bize ve bizim 

zararımız sana dokunmasun  

6. diyü kûl ve neferlerinden Bodur Süleymân Beşe ve Tabak Mehmed Beşe nâm 

şâkîleri dahi mezbûrlere varub  

7. geldiklerinde ve ahâlîden Saz mahallesinden Ketancı  oğlu Mehmed ve Narlıça 

mahallesinden İzmirli oğlu Mehmed dahi varub  

8. geldiklerinde mezbûr Cinnî câsûsin olub hâlâ emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm Aydın 

muhassılı Abdullâh Paşâ dâmet 
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9. me´âlîyenin mahbûs olan Seyyid İbrâhîm nâm şâkî  haber ve mezbûr 

Kumyândan mâ´adâ mezkûr dört nefer dahi  

10. ahz ve habs ve mîrmîrân-i mûmâ ileyhe gönderilmek üzre tarafından buyuruldı 

gönderildikde Kumyân ve Ağâsı  

11. bizim yanımızdan bu isimde âdem yokdur diyü cevâb virenlere tekrâr ricâsun 

mezbûr  vesâir mu´temedun aleyh  

12. kimesneler mahzarlarında dahi istintâk  olundukda kemâ fî'l- evvel takrîr ve 

mezbûr komyane furuninde 

13. kuzi tabh ve Cinni Halîl’e irsel ider idi diyü cevâb virdüği i´lâm olunduğından 

mâ´adâ  

14. mezbûrun takrîrini istimâ´ idenler dahi bu minvâl üzre haber virmeleriyel bu 

maddenin sıhhatı kat´an iştibâh 

15. kalmamağla siz ki mûmâ ileyhimsiz işbu emr-i şerîfim ile vusûlinde merkûm 

komyane ile dört  

16. nefr mezkûrini ahz ve mîrmîrân-i mûmâ ileyh tarafına teslîm eyleyub bir dürlü 

tereddüd ve ta‘allul ve muhâlefetinden  

17. ziyâde ihtiraz ve ictinab eyleyesiz şöyle ki bundan sonra ihdâr-i vâhiyeye 

nisbet  ile mezbûrleri  

18. ahz v emirmiran-i mûmâ ileyh tarafına teslîm itmeyecek olurseniz kat´an bir 

dürlü gadr ve cevâbın ihfâ 

19. ve ihbâr olunmayub olunmayup hilâf-i emr-i hümâyûn ve mugâyir-i ta´ahhüd 

hareketin ve bu mekûle vâcibu'l- tafsil olan eşkıyâyı  

20. ve yataklarını ele virmeyub himâyet ve siyâneti için bi emân-i şer´an 

hakkınızda lâzım gelen  

21. cezâ tertîb ve nezirlerin dahi bi't- temâm tahsîl ittirileceği muhammem ve 

muhakkak olduğında âlem? Ta´yîn eyleyemub  

22. eğer selâmet-i hâlîniz size lâzım ise mezkûr komyane ile dört nefer mezbûrleri 

ahz ve mîrmîrân-i  

23. mûmâ ileyh tarafına teslîm eyleyub hilâfından gâyetu’l- gâye hazer ve 

mücânebet eylemeniz bâbında fermân-i âlîşânım  
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24. sâdır olmuşdur buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre 

şeref-yafte sudûr olan fermân-i  

25. vâcibu'l- ittibâ´ ve lâzimu'l- imtisâlimin mazmûn-i itâ´at makrûniyle âmel olub 

hilâfından bigyaet ihtiraz ve ictinab  

26. eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i´timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i şerh-i 

Receb li sene hamse v eselasin ve miete ve elf 

makâm-i Kostantiniye el-Mahrûse  

1 

1. faziletli Efendi Hazretleri'nin meclisi şer´-i şerîflerinde davat-i sâfeye 

2. ve teslimât-i vâfiyetu’l-hâile ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân mangisa 

mütesellimi ve yeniçeri serdârı ve a´yân-i vilâyet  ve iş erleri  

3. zîde kadruhum ba´de’s- selâm inhâ olunur ki bundan akdem muhâfız-ı vilâyet 

içun isticâr oluann komyana bölüşbaşı ile  

4. rufekâsından derûn-i emr-i şerîfde mastûr dört nefer eşkıyâyı ahz ve bilâ gadr ve 

illet Aydın muhassılı Abdullâh Paşâ  

5. tarafına teslîm eylemek abbında sâdır olan fermân-i âlîşân mûcebince mektûb 

tahrîr irsâl olundı  

6. inşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde mûceb-i emr-i Ali üzre âmel ve hareket ve eğer zikr 

lunan eşkıyâyı fermân oludğı üzre  

7. ahz ve teslîminde şehâdetiniz zâhir olur ise cezânız tertîb olunacağı mukarer 

bilub ana göre say´ ve dikkat  

8. ve hilâfından mücânebet eyleyesiz bâkî fazîlet dâme yâd  

(...) İbrâhîm sadr-i âlî  
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1. Hâlâ Magnisa' da seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ izzetlu ve fazîletlu Efendi 

Hazretleri tahiyyât-i  
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2. Vâfiye ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân Saruhân sancağı mütesellimi Ağâ zîde 

kadrhu ve mefâhiru'l- akrân  

3. Yeniçeri serdârı ve siz yeniçeri Ağâları ve a´yân-i vilâyet ve iş erleri zîde 

kadruhum inhâ olunur ki  

4. Hâlâ ahz ve izâlelerine me'mûr  olduğımuz tavaif-i eşkıyâ ve yatak ve hâmîleri 

ve eşkıyâdan ve yatakdan  

5. Bu havâlileri tathîri hattı hümâyûn şevket-makrûn ile ma´nûn fermân-i âlîşâni 

ile uhdemize tahmîl ve mürahhas 

6. Buyurulubu ve İzmir Kâdîsının kâtilleri olub henûz ele gelmeyen Cinni Halîl ve 

Bayrâdâr oğlunun ve rüfekâlarının  

7. Casûsları olub nefs-i Magnisa sâkinlerinden Benli oğlu Seyyid İbrâhîm nâm 

şâkî istintâk olunub 

8. Ve nefs-i Magnisa' dan haber virdüği ve Cin Halîl’den ve Komya’a ve 

fukarâlarden Bodur Süleymân Beşe  

9. Ve Saçak Mehmed Beşe ve Saz mahallesinde Ketanci oğlu Mehmed ve Narliçe 

mahallesinden İzmirli oğlu Mahmûd bâ buyuruldi  

10. Taleb olundukda Komyana benim fukarâlarımdam bu isimle âdemler yokdur 

diyü inkâr birle cevâb virmeyub ve mahalle-i ahâlîleri  

11. Dahi inkâr birle cevâb virenlerinin casûs-i mezkûr istintâk olundukda kemâ 

fî'l- evvel ve Komyana 

12. Bölükbaşı kuziyi furûnde tabh ve ve Cin’e irsâl ider iken nice inkâr ider diyü 

haber virdükde  

13. Takrîri ma´rûz-i devlet-i aliyye olub ve mezbûrun takrîri istimâ´ idenler dahi 

devlet-i aliyyeye varub  

14. Haber virmeleriyle mezbûr komyaya Bölükbaşı ve fukarâtından Bodur 

Süleymân Beşe ve Tabak Mehmed Beşe ve Saz mahallesinden 

15. Ketancı oğlu Mehmed ve İzmirli oğlu Mehmed' i ahz ve ele geturub tarafımıza 

irsâl ve teslîm eylemek bâbında 

16. Taraflarınıza hitaben mufassal ve meşrûh ve mü’ekked ve müşeyyed ve başına 

bir ikta fermân-i âlî sâdır ve vârid olmağın 
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17. Ber mûceb-i emr-i âlî mezbûrleri ahz ve kayd-i bend ile tarafımıza irsâl 

iylemeniz bâbında buyuruldi tahrîr ve isdâr  

18. Ve kıdvetu'l- emâsil (boş) zîde kadruhu mübâşir ta´yîn ve irsâl olunmuşdir 

inşâ’llâh etala vusûlinde 

19. Gerekdur ki sizler ki yeniçeri serdârı ve a´yân-i vilayetsiz casus-i mezkûri 

takrîr ve haber virdüği  

20. Mezkûru’l- ism olan beş nefer şâkîler sizlerden matlûb olunmağla bir dürlü 

gadr ve illet itmeyub  

21. Cümleniz ahz ve ele getürilub ve kayd ve bend ile mübâşire teslîm ve 

muhâfazalarıyçun yanına kifâyet mikdârı  

22. Ma´den-i aliyye ve mukaddem ve cerâ ve cesûr tüfenk endâzlar koşub 

tarafımıza ihzâr ve irsâl eyleyesiz  

23. E mezbûri ahz ve ele geldükleri hasebiyle mazanna firâr olacakları dahi ahz ve 

habs ve mühkem hıfz eyleyesiz diyü def´a  

24. Dahi ele getürulub bir takrîble harâmi yâhûd bahâne âhar ile gadr olunurse bu 

husûsde hatt-ı hümâyûn  

25. Celâlet makrûn ile ma‘nûn sâdır olan fermân-i âlî mantûkınca mürahhas 

olunlarımız mâ´lûmilerinuz olub ol  

26. Havâlide varıldukda îrâd idecekğin özre kat´an i´tibâr olunmayub minvâl ve 

mu‘âteb ve cezâ terdib  

27. Olunacakları cezâ tertîb olunacağın  teng ve te’sil ve sâdır olan fermân-i âlî 

mazmûni ile âmel ve hareket vusûl ve husûsi (...)  

28. Birle âlem olasuz diyü buyuruldi  

29. Fî 8 Şa´bân sene 1135 
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1. Mefâhiru'l- kuzad ve'l- hükkâm me´âdinu'l-  

2. Fezâil ve'l- kelâm Saruhân sancağında vâkı´ olan  
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3. Vesâir serbest voyvodaları zîde kadruhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak  

4. Mâ´lûm ola ki emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm Aydın muhıssılı abdullahpaşa demet 

me´âlîyenin emr-i şerîfle ahz ve izâle atebe-i  

5. Me'mûr olduğı vâcibu'l- izâle eşkıyâ ve rüfekâlarıdan  bazıları ele girmeyub 

varub sizin saklı olduğunuz kurâda 

6. Olan yataklarına firâr ve siz dahi ahz ve tecrim idub  ilhâk ve mîrmîrân-i mûmâ 

ileyh tarafından mutâlebe olundukda karyelerimiz sizindir diyü  

7. Tob virub ve yatakları taleb olundukda ta‘allul eyleyub bu vecihle eşkıyâya 

i‘ânet olunmakla mevâhiz-i me‘âkıb olunmağa müstehak olmuşsizdur imdi  

8. Ol mekûle ahz oluann eşkıyâyı mîrmîrân-i mûmâ ileyh atarfına irsâl ve teslîm 

ve zâbiti olduğınız karyerede olan eşkıyâ yatakları mîrmîrân-i mûmâ ileyh  

9. Tarafından mutâlebe olundukda bilâ te'hîr teslîm eyleyub ta‘allul ve 

tereddüdden binâyet hazer eyleyesiz şöyle ki bundan sonra ol mekûle eşkıyâ 

karyelerinize firâr eyledikde ahz  

10. Mîrmîrân-i mûmâ ileyh tarafına irsâl eyleyub veyâhûd yatakları mutâlebe 

olundukda bizim karyelerumuz sizindir diyü veyâhûd âhar bahâne ile ta‘allul ve 

tereddüd eyleyub mîrmîrân-i  

11. Mûmâ ileyhin taleb eylediği eşkıyâ yatakların tarafına göndermeyecek 

olurseniz bilâ te'hîr  cezânız tertîb olunacağın muhammem ve muhakkak olduğın 

yakinen bilub  

12. Eğer selamet-i hâlin size lazim ise bilâ tereddüd teslîm eyleyub hilâfından 

gâyetu’l- gâye ihtiraz ve ictinab eylemeniz bâbında fermân-i âlîşân sâdır olmuşdur 

buyurdum ki  

13. Vusûl buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref yafte sudûr olan fermân-i 

vâcibu'l- ittibâ´ ve lâzimu'l- imtisâlimin mazmûni itâ´at makrûniyla  

14. Âmel olub hilâfından be gâyet ihtiraz ve ictinab eyleyesiz şöyle bilesiz 

alametm-i şerîfe i´timâd kılasız tahrîren fî'l- eveahiri recebu'l- mücerreb li sene 

hamse ve selasin ve miete ve elf  
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2 

1. Şeri´at şi´âr Saruhân  sancağında vâkı´ fî‘nât efazil zîde fazluhum ve mefâhiru'l- 

emâsil ve'l- akrân havâs ve mâlikâne ve e[v]kâf? Ve kurâ-yi sâir zâbitleri zîde 

kadruhum  

2. Badess selâm inhâ olunur ki Aydın muahssilı Abdullâh Paşâ' nnı bundan akdem 

ahz ve eşkıyâ yataklarına me'mûr oludğı eşkıyâdan firâr ve zâbitleri olduğının 

mahallerinde olan  

3. Yataklarına imtisar iden eşkıyâ ve yatakların muhassıl-ı mûmâ ileyh tarafından 

taleb olundukda müta‘abât ve kurâmız ve şehrinizdir diyü birdürlü muhâlefet 

olunmayub ahz ve mîrmîrân-i  

4. Mûmâ ileyh tarafına taslim eylemeniz bâbında sâdır olan fermân-i âlîşân 

mûcebince mektûb tahrîr ve ile irsâl olundı ve inşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde  

5. Mûceb-i emr-i âlî üzre hareket ve hilâfına tasadinuz zâhir oldukda ziyâde 

mes’ûl ve mu‘âteb olacağınızi yakinen mülâhaza eyleyub ana göre intibâh ile 

harekete ziyâde  

6. Say´ ve dikkat eyleyesiz ve's-selâm vâsili'l-  benâ fî’t- târîhi'l- mezbûr  

3 

1. Hâlâ Magnisa' da seccâde nişen şeri´at-i garrâ izzetlu faziletlü Efendi 

ma´rifetleri zîdet fezâile ve şerâyi‘ şi´âr Saruhân sancağında vâkı´ olan Kâdîlar 

zîde fazluhum  

2. Ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân evkâf ve mâlikâne ve havâs zâbitleri vesâir 

serbest  kurâ voyvodaları zîde kadruhum ve kıdvetu'l- emâsil Saruhân mütesellimi 

(boş) Ağâ  

3. Zîde kadruhu inhâ olunur ki bâ fermân-i âlîşân ahz ve izâlelerine me'mûr 

olduğumuz vâcibu'l- izâle eşkıyâdan ve rüfekalarından bazıları ele geturup  

4. Varub sizlerin zâbiti olduğınız mahallered ve kurâda olan yataklarına firâr ve 

sizler dahi ahz ve tecrim idub itlâk ve tarafımızdan  

5. Mutâlebe olundukda karyelerimizi serbestdur cevâb virub  ve yatakları 

olduğında ta‘allul eyleyub bu vecihle eşkıyâya  

6. Ri´âyetiniz zâhir olmağla muvâhız ve mu‘âkıb olmağla sanca olmuş sizdur imdi 

ol mekûle  
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7. Ahz olunan eşkıyâyı tarafımızdan taleb olundukda irsâl ve teslîm  

8. Ve zâbiti olduğınuzu karyelerde olan eşkıyâya yataklarında  

9. Bilâ te'hîr teslîm idub ta‘allul ve tereddüdden  

10. Be gâyet hazer eyleyesiz  
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11. Refî´leriyle bundan sonra ol mekûle eşkıyâ karyelerinize  

12. Firâr eylediğinde ahz  tarafımıza irsâl eyelyub veyâhûd yatakları  

13. Mutâlebe olundukda bizim karyelerimiz sizindur diyü veyâhûd âhar bahâne ile 

ta‘allul-i tereddud  

14. Eyleyub taleb eylediğniz eşkıyâ yataklarını tarafımıza göndermeyecek olur 

iseniz bilâ te'hîr cezâlarınız  

15. Tertîb olunacağı muhammem ve muhakkak olduğıni yakînen bilub eger 

selâmet-i hâlin size lâzım ise  

16. Bilâ tereddüd teslîm eyleyub hilâfından gâyetu’l- gâye iztirâr  ev ictinab 

eylemeniz bâbında taraflarınıza hitâben müceddeden fermân-i âlîşân  

17. Sâdır olmağın kazâlarınızda muhâkemede sicillâta kayd ve zabt  ve mazmûn-i 

münîfini cümleye i´lân ve işâ‘at ve mûcebiyle âmel ve hareket itmeleriyçun  

18. İnşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde gerekdur ki mûmâ ileyhim size işbu def´a şeref 

sudûr olan fermân-i alişann taht-ı kazâlarının vâsıl olundukda cümle 

muvâcehesinde  

19. Feth ve firâr ve mazmûn-i şeri´at i´lân ve işâ‘at ve sicilâta kayd ve sebt 

eyleyub mukaddemâ ve hâlâ bâ hatt-ı hümâyûn celâlet makrûn ve bâ fermân-i âlî 

ahz ve izâlelerine me'mûr  

20. Olduğumuz eşkıyâ her kangının taht-ı kazâ ve kasâbât ve kurânıza firâr iderler 

ise bizim karyelerimiz serbestdur diyü veyâhûd âhar bahâne ve gadr îrâdıyla 

tarafımıza irsâl ve teslîm  
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21. Ve kurâlarınızda olan yatakları dahi mutâlebe olundukda Tâhir ve tevakkuf ve 

gaadr ve illet eyleyemub tarafımıza irsâl ve teslîm eylemeyu bu vecihle eşkıyâya 

Ağâ'nın zâhir  

22. Olmağla hatt-ı hümâyûn celâdet makrûn ile me'mûr ve mürahhas olduğumuz 

hasebiyle bile te'hîr  cezâlarınız tertîb olunacağı mukarer ve muhakkak bilub ana 

göre Kemâl-i basîret  

23. Ve intibâh  üzre hareket ve şeref-yafta sudûr olan fermân-i âlîşânın mazmûn-i 

şerîfe inkıyâd ve itâ´at idub hilâfından begâyet ihtiraz  

24. Ve ictinâb idub mûceb-i buyuruldi ile âmel olasız diyü buyuruldi hurirer fî'l- 

yevmu's- sâbi´ aşere min Şa´bânu'l- mükerrem li sene hamse ve semânin e miete 

ve elf  

1 

1. İnde’s-sâdâtu'l- kirâm Magnisa  Kâdîsına kâimmekâm es-Seyyid Hüseyin 

Efendi imdi  

2. Ba´de't- tahiyyetu'l- vafiye inhâ olunur ki kazâ-i mezbûre ilhâkat-i vâhî üzre 

Yurd dağı  

3. Nâm kazâda ve nâhiyesini tarafımızdan kâimmekâm nasb ve ta´yîn olunmuşdur 

gerekdur ki ististâb-i  

4. Sahîh ashâbına i‘zâz ve ihtirâm idub ba´de vech-i şer´î ve mâllarına ta´arruzden 

hazer eylesin  

5. İhzâr ve te'dîb ve hukûk-i şer´îye yanında tahsîl iktizâ ittükde seyr? İdub sâir 

hükkâmi müdâhele itturilmeye  

6. Sâdâddan tevcîh ve urûsıye nâmıyla ve sâir gadr-i bahâne ile bir akçelerin 

almayub tasaddî zâhir ve Kâdî  

7. Hücceti ve kâimmekâmları temessükâtıyla vâsıl olub alâmet-i hasren isti‘mâl 

idenlerin zecr  ve men‘allerinde   takayyud-i tâm   

8. Ve kendünüz kat´an bir kimesneye alâmet-i vazi‘ete izn vermeyesiz te'dîb ve 

takrîrinde ve emânet-i uzmânın (…) mûceb  ri´âyet  

9. Vesâyetlerinde bezl ihtimâm eylyesiz ve's-selâm  hurrire fî'l- yevmu'l- hamis 

aşere min Şa´bân li sene hamsen ve selasûn ve miete ve elf  

El-fakîr es-Seyyid Mehmed Zeynelabidîn   
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2 

1. Hâlâ medine-i Magnisa' da seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ izzetlu fazîletlu Efendi 

Hazretleri zîdet fezâilehu  

2. Ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân mütesellim Ağâ ve yeniçeri serdârı ve a´yân-i 

vilâyet ve iş erleri ve evkâf 

3. Ve kurâ zâbitleri zîde kadruhum inhâ olunur ki hâlâ Bîrûn abad karyesi 

sâkinlerinden Emîr Hüseyin nâm kimesnenin  

4. Bu gece kapusından bir âdem gelub mezbûr Emîr Hüseyin kapûya çıkup nedir 

diye suâl eylediğinde Emîr Ali sana selâm ider  

5. Ve bana ekmek göndersun diyü cevâb ve merkûm Hüseyin dahi etmek hâzırdur 

lakin kendüsiyle çokdan  

6. Görüşmedum kendü gelsun görüleşum diyü mezbûr kimesneyi geru irsel ve 

kendüsi içeru hânesine  
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7. Duhûl ve silâhını kuşanıb tüfengin âmâde ve kapûsında intizarda iken ol 

kimesne yine vürûd ve tekrâr  

8. Emîr Ali' den selâm geturub şimdi görüşecek hâlimiz yokdur ve vakti değildur 

heman bana ekmek  

9. Göndersun didi diduğini haber verdikdü Emîr Hüseyin dahi gel etmek vereyim 

diyü ol kimesneyi  

10. Kapûdân içeru idhâl ve göksine derhal kurşun urub katl eyledüği haberi 

tarafımıza vürûd  

11. Eyledikde şâkî-i mezbûrun tahassbi ve taharrı olunmak için İzmir voyvoda el-

Hâcc Mustafâ Ağâ ol tarafdan  

12. Ve Selâm Ağâ'nı ve Tüfenkçi başımız ve el-Hâcc halila ğa ve el-Hâcc Semân 

Ağâ ve Osmân Ağâ asâkir-i 

13. Vâfire ve takrîr-i âmme ile Karakül ve Karık ve Nif ve Magnisa tağlarını ve 

eteklerini vesâir  
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14. Mazanne ve münâsib olan mahalleri sürdûrub muhâsara ve ele götürmek i çin 

tafımızdan cümlesi  

15. Ta´yîn ve irsâl olunub sizler dahi yarâr ve muselleh ve piyâde müteveffâ 

adamları cem´  ve tedârik ve bilâ tevakkıf  

16. İhrâc ve ademlerimiz ile ma´an Magnisa dağını ve eteklerini kuşadub Kemâl-i 

dikkat ve ihtimâm-i 

17. Tâm ile köşeleri muğâraları taş be taş sürdûrib tahassib ve taharrî ve haberlerin  

18. Olduğınızda der akaab âdemlerimize ihbâr ve Kemâl-i ma‘iyyet ve ittifâk ile 

üzerlerine varub  

19. Avn-i Hakla ahz ve ele getürmeniz bâbında işbu buyuruldi tahrîr ve isdâr ve 

kıdvetu'l- akrân (boş) zîde  

20. Kadruhu ta´yîn ve irsâl olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde gerekdur ki 

sizler dahi keyfiyet-i  

21. Mezkûrden haber ve ağâh olduğunız saat müselleh ve tüfenk endâz 

ademleriniz ile takayyır-ı âmme  

22. Tedârik ve ihrâc ve der akab Magnisa dağın ve itttiklerinin vesâir mazanne 

ferar olur mahallerin  

23. Kuşâdub bir köşe ve bir tarfa terk olunmamak üzre sürdürüb ve ta´yîn olunan  

24. Ağâlarımız ile Kemâl-imütekayyid ve ittifâk idub her ne mahalde müsâdif ve 

ne tarfda haberin  

25. Olduğunuz de cümle ile der akab haberleşub ve üzerlerine varub avn-i hakla 

ahz ve ele getürmekde  

26. Ziyâde dikkat ve bezl kudret eyleyesiz şöyleki şâkî-i mezbûri ve refikalarını 

bir mahalde yataklandurub  

27. Veyâhûd haber alduğınızda üzerlerine varmakda ve âdemlerinize der akab 

ihbârda ihmal  

28. Ve tekâsul ev müsâmaha ile iyâzu  bi'llâhi Te´âlâ tekrâr firârlarına bâdî olacak 

olurseniz bir dürlü gadr  

29. Ve cevâblarınız ihfâ ve kabûl olunmaub üzerlerinize varıldukda mes'ûl ve 

mu‘âteb ve mu‘âkıb  
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30. Ve şakı-i mezbûre tertîb olunacak cezâ sizlere tertîb olunacağın emr ve 

muhakkak bilub ana göre  

31. Kemâl-i basîret ve intibâh ile hareket ve hilâfından be gâyet taharri ve 

mücânebet eyleyub mûceb-i  

32. Buyuruldi ile âmel olasız diyü buyuruldi  

33. Fî 23 min Ş. Sene 1135 

Kaydı fî 24 Şa´bân sene 1135 

1 

1. Hâlâ medine-i Magnisa' da seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ faziletli semahatlı 

Efendi hazretelri zîde fezâilehu  

2. Ve kıdvetu'l-emâsil ve'l- akrân Magnisa mütesellimi ve yeniçeri serdâri ve 

a´yân-i vilâyet ve iş erleri zîde kadruhum  

3. İnhâ olunur ki bâ fermân-i âlî sizlerden matlûb olan Bodur Süleymân peşe ve 

Tabak Mehmed bulunmayub  

4. Bunların yedine ahz ve irsâl oluann Küçük İbrâhîm ve Burma Mehmed 

tarafımıza gelub hâlâ tarafımızda olan  

5. Casûs gösterildukde bunlar değildi diyü cevâb itmekle Küçük İbrâhîm itlâk ve 

lakin Bodur Mehmed kadîmden  

6. Mâ´lûmumuz (silik) âdem-i ıtlâk ve mezbûrler tekrâr Komyanadan istiksâr 

olundukda bunlar iri ve rişü  

7. Takrîr ve ihbâr ve maksûd ve matlûb olan Bodur Süleymân Beşe ve Tabak 

Mehmed mezbûr Komyanadan suâl  

8. Olundukda hâlâ nefs-i Magnisa mahâllâtından Arab alanı mahallesinde vâkı´ 

Nişanlı oğlunun  
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9. Hânesi kurbinde sâkin Gökgöz karındâşı Süleymân’dur ve Tabak Mehmed suâl 

olundukda sâbıkan  
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10. Defterdâr oğlunun yanınad olub nefs-i Magnisa' da künde hizmetinde olan 

Tabak Mehmed' dur diyü  

11. Mezbûr Komyana haber ve cevâb virmekle mezbûrân Bodur Süleymân Beşe 

ve Tabak Mehmed a´lâ eyy-i hâl  

12. Sizlerden  mes'ûl ve matlûb olmakla ma´rifet-i şer´le ve cümle ma´rifet ve 

ittifat ve i´timâd ile taharrî ve tahbisi  

13. Ve her ne mahalde haberleri olunur ise yataklandurub ve der akab bastirulub 

ahz 

14. Ve kayd-i bend ile tarafımıza ihzâr ve teslîm eylemeniz elzem ve mühim 

olmağın ol bâbda işbu buyuruldi  

15. Tahrîr ve isdâr ve kıdvetu'l- akrân Ağâ zîde kadruhu mübâşir ta´yîn ve irsâl 

olunmuşdur  

16. İnşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde gerukdur ki sizler ki mûmâ ileyhimsiz bâlâda 

mezkûru’l- ism olan Bodur Süleymân Beşe  

17. Ve Tabak Mehmed bâ eyy-i hâl sizlerden matlûbumdur ma´rifet-i şer´le ve ve 

cümle ma´rifet ve ittifâklarıyla gereği gibi  

18. Tahabbis ve taharrî  ve her ne tarıkla olur ise ahz ve elegötürub kayd-ı bendi 

ile mahsûb  

19. Mübâşir-i merkûme teslîm ve tarafımıza ihzâr ve îsâl eyeyesiz şöyle ki 

mezbûrlerin ahz ile  

20. Götürmelerine serm u imhâ ve tekâsul ve kusûr olunur ise cümleniz  mes'ûl ve 

mu‘âteb ve mu‘âkıb  

21. Olacağınız mukarer ve muhakka bilub firâr ve gaybet ve himâye ve siyânet ve 

ketb e ihtikâlarına  

22. Müsâ´ade ve ruhsat gösterilmekden be gâyet ittikâ ve ihtiraz idub mûceb-i 

buyuruldi ile  

23. Âmel olasiz diyü buyuruldi tahrîren fî selh-i Şa´bânu'l- mu´azzam sene 1135 

1 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Saruhân sancağında vâkı´ Magnisa nâhiyesinde 

Kaba ağaç nâm karye 
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2. Ve gayride yigirmi yedi bin altı yüz akçeye ze´âmet mutasarrıf olduğım işbu bin 

yüz  

3. Otuz beş senesinin martı ibtidâsından bir sene temâmına değin Ali Beşe ve 

Mehmed' e virmişdidum lakin kendü tarafımdan  

4. Zabt ve rabz olunmak iktizâ itmek mezbûrleri Ali ve Mehmed' i  azl ve ref 

olunmaları içun ve kendü 

5. Tarafımdan Çukâdâr Mustafâ' ya vech-i emânet olmak üzre vekîl-i rakıb 

eylemişdir zabt ve rabtına 

6. Ve kânûn-i kadîm üzre mahsulat ve rüsûmatı ve iş´âr-i şer´îye verusum-i 

örfiyesi ve cürm-i 

7. Cinâyet ve ba´d-i hevâ ve tâpû-i zemîn ve  bâve ve kaçkun ve asir cü'zi ve külli  

8. Her ne ise sene-i sâbık üzre ahz ve kabz eyleyub ve mezbûrleri Ali ve Mehmed' 

i ikisini azl  

9. Ve ref eylemişdir ve anlara virdiğim temessüke âmel olunmamak içun ancak 

Çuka Mustafâ' nın  

10. Yedine olan ber vech-i emânet temessükine âmel olunmak ve tarafımızdan ve 

taraf-ı âhardan bir ferd mâni´  

11. Ve müdâhele eyleyemesin fî’t- târîhi'l- mezbûr hurrire fî ramazân sene 1135 

El-fakîr Ahmed el-ma´rûf be Dergâh-i âlî  

2 

1. Hâlâ Mahrûse-i Magnisa' da seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ olan Fazıl Efendi 

Hazretleri zîde fezâilehu ve kıdvetu'l- emâcid  

2. Saruhân mütesellimi Ağâ (boş) zîde kadruhu ve fahru'l- emâsil ve'l- akrân 

yeniçeri serdârı ve a´yân-i vilâyet zîde kadruhum  

3. İnhâ olunur ki hâlâ Cin Halîl rüfekâları yatakları olub tarafımızla mutâbık 

olanlar kayd-i bend eyleyub tarafımıza teslîm  

4. Eylemek bâbında fermân-i âlî sadir olub ve mutâlebe eylediğimiz kimeneler ile 

tarafımıza irsâl eylemeniz fermân-i âlîşân  

5. İsimleri matlûb ve mezkûr olanlar olub vesâir ahz olunan şâkîlerle haberlerin 

alduğımız yatakları fermân-i âlîşân  
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6. Mezkûr olmadığından nâşî bundan akdem yatak olan taleb eylediğimiz Tonci ? 

Oğlu ahz ve elegetirilub  

7. Ve oda sâhibi kimesnedir eşkıyâ ile medhali yokdur diyü hüsn-i hâlî i´lâm 

olunmiş hüsn-i hâlî haber  
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8. Ve bunlar sûret-i zâhirlerine göredur ve ef´âl-i 

9. Arz olanların yatak ve eşkıyâyı bilmezler eşkıyâsı 

10. Beri yerlerin bilub ve yatakların bildireler bu takrîrce mezbûrlerin yatak 

olduğın ahz olunub  

11. Cezâsı verilenler haber virub ve mutâlebe eylemeniz yatakların teslîm-i fermân 

buyurulmağla mezbûrler hilâfında verilub  

12. Tarafımıza irsâl ve ihzâr eylemeniz bâbında buyuruldi tahrîr ve kıdvetu'l- 

emâsil ve'l- akrân zîde kadruhu mübâşir ta´yîn olunub 

13. İnşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde gerekdur ki mezbûr Tonci oğlu mâni´ eşkaya ve 

yatak olduğın hayr isdâr haber verilduğin 

14. Mâ´adâ bu tarafa mahsûb olan Hızır Efendi kölesi haber virmeğe mezbûri 

kayd ve bend iyleyub ve yanına kifâyet mikdârı 

15. Âdem koşup tarafımıza ihzâr eyleyesiz mezbûrun hüsn-i hâlî haber virildi diyü 

avk ve te'hîrden ve  ihmâl ve müsâmahadan  

16. İhtirâz ve ictinâb idub mazmûn-i fermân-i âlî mûcebince buyuruldi ile âmel 

oluna diyü buyuruldi  

Fî Şa´bân sene 1138 

1 

1. Hâlâ Mahrûse-i Magnisa' da seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ olan izzetlü Fazîl 

Efendi Hazretleri zîde fezâiluhu kıdvetu'l- emâsil  

2. Saruhân mütesellimi Ağâ zîde kadruhu ve mefâhiru'l- akrân yeniçeri serdâri ve 

yeniçeri Ağâlaır ve a´yân-i vilâyet  
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3. Zîde kadruhum inhâ olunur ki bundan akdem şehîd olan (...) Kâdîsının kâtili 

olan Cin Halîl ve rüfekâları  

4. Firâr ve gaybet ve kazâda ve sancağımız hudûdi dâhilinde yokdur diyü bundan 

akdem cevâb virdüğine binâen  

5. Cevânib-i erba´a tahsîl ve tafahhus olunub ve bir mahallede az âsârı bulunub ve 

yine magisa kazâsı vilâyet serdârı ve İlyâs Ağâ  

6. Zâde’nin oğyuşya  koyun alub ve hâlâ ol havâlide olduğı haber virilmiş olub ve 

sizlerden matlûb olmakla   

7. Cem´ini ale'l- ittifâk kiyam ve harb-i darbe kâdir tüfenk endâz ile hareket ve 

say‘i mezbûr rüfekâlarıyla   

8. Tefâhhus ve her nerede bulunur ise üzerlerine varub avk-ı te'hîr birle 

cemi´yetlerin bulup basa ve kendülerin   

9. Ve yâhûd ser maktû´lerin ahz ve ele götürmeniz bâbında buyuruldi tahrîr ve 

isdâr ve kıdvetu'l- akrân (boş) zîde kadruhu  

10. Mübâşir nasb olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde gerekdur ki sizler 

mütesellim Ağâ ve sadra ve serdengeçti Ağâlarısız  

11. Cem´iniz isbât ve ilhâd ve harb-i darbe ve cümle hâle kâdir tüfenk endâzlar ile 

hareket ve tefâhhus  

12. Ve her kanda bulunur ise âhar kazâ ve âhar sancâk dimeyub avk-i te'hîr birle 

cemi´yetlerin bulup  

13. Basa veyâhûd ser maktû´lerin ahz ve ele getürmek birle ahz idub bi şumâr 

eyleyesiz gerek eşkıyâ-yi mezbûrler  

14. Sizi ihâta iderler ise de demleri ? ceder olmağla sizler dahi muhârebe ve 

mukâbele idub a´lâ eyy-i hâl sabâ  

15. Kendülerin veyâhûd ser maktû´leri ahz ve ele getürlimse isizlerden 

matlûbumdur ve ale'l- husûs temessükte  

16. Zuhûr itmekle ahz idecek mahal kalmamakla a´lâ eyy-i hâle kâne olmağla 

ziyâde ziyâde ta´addî ahkâ eyleyub ihmâl  

17. Ve tesâmih ve mücânebet ile yine firâr ittürilmekden be gâyet iztirâr ve ictinâb 

idub müktezâ-yi buyuruldi birle  

18. Âmel olasız fî 4 min Şa´bân sene 1135 
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Abdullâh Paşâ tarafından gelen buyuruldi  
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1 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn  

2. ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- 

Enbiyâ  

3. ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü’l- mu‘în Mevlânâ Magnisa 

Kâdîsı zîdet fezâilehu tevkî´-i  

4. refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki varanda fermân-i hümâyûn el-Hâcc 

Hasan Beşe nâm yeniçeri südde-i sa´âdetüme arz-ı hâl idub  

5. kazâ-i mezbûr 

6. e tâbi´ Yurd dağı nâhiyesinde Çaylıca dimekle ma´rûf Tekyede sâkin olub ve 

civâr olan (boş) ve  

7. nâm kahvelerde bi'l- fi´il zabt ve ta´arruzde teklîf olunma icâb ider hâne 

avârizine bağlu emlâk ve yerleri yoğiken  

8. firâr-i mezbûr ahâlîsi hilâf-i kânûn bundan avâriz ve sâir teklîf ve ehl-i örf 

tâifesi taraflarında bilâ emr-i şerîf  

9. tekâlif-i şâfe mutâlebesiyle rencide ittirilduğu bildurub ol bâbda kânûn üzre 

hükm-i hümâyûnum 

10. ricâ itmeğin buyurdum ki vardukda husûs-i mezbûre temâm mukayyed olub 

göresin bunun firâr-i mezbûr toprağında 

11. bi'l- fi´il zabt-i tasarrufında tekâlif alınmak icâb ider hâne-i âmire arzlarına 

bağlu emlâk ve yerleri yoğise  

12. karye-i mezbûre ahâlîsine hilâf-i kânûn avâriz vesâir tekâlif ve ehl-i örf tâifesi 

taraflarından  

13. bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkfe mutâlebesiyle rencide itturmeyub men‘ ve def´ 

idub  

14. min ba´d şer´-i şerîfe ve kânûn ve emr-i hümâyûne muahlef kimesneye iş 

itturmeyub kaziyede   



 

245 

15. medhali olmayanı da´vâsında karışdurmayub eslemeyeni yazub arz idub 

husûs-ı mezbûr  

16. içun bir dahi emr varilu eylemeyesin şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd 

kılsaın tahrîren evâil-i  

17. cemâziye'l- ahir li sene hamsen ve semaniye ve miete ve elf 

makâm-i Kostantiniye  

2 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ 

2. ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü’l- mu‘în Mevlânâ Magnisa 

Kâdîsı zîdet fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak 

3.  mâ´lûm ola ki zu´emâdan varanda fermân-i iz‘ân kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân 

Mehmed zîde kadruhu Dergâh-i  

4. Dergâh-i mü´âllâma arz-ı hâl idub kazâ-i mezbûre tâbi´ dokuz bin akçe yazusi 

olan Kızıl Yakûbli nâm  

5. Karyeye (boş) ve (boş) ve (boş) ve (boş) nâm sipâhiler ile bi'l- fi´il berât-i 

şerîfiyle ber vech-i iştirâk  

6. Mutasarrıf olub şerîki mezbûr  (…) ve rüsûm cem´i ve yanında taraflarından 

Ma'den'-i aliyye subaşısı  

7. Nasb eyleyub ehl-i örf tâifesinden talebeden ? (boş) ve (boş) ve ((boş) nâm 

kimesneleri  

8. Hisselerin yazub bahâ ile iltizâm  virüb mezbûrler dahi re´âyâlarının üzerlerine 

olan  

9. Lâzım  gelen hukûk-i rusûmlerin kânûn ve defter mucebicne alınmağa kanâ´at 

itmeyub cebrin  ziyâde  

10. Alub re´âyâlarının perâkende ve perişân olmalarına bâ´is  ve bunun dahi 

ze´âmeti 

11. Mahsûline gadr ve bunun emsâli zülm ve ta´addîlerinin nihâyeti olmaduğın 

bildurub mezbûrler  
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12. Subaşlarından refî´  olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin 

buyurdum ki  hükmm-i şerîfimle vardukda 

13. Husûs-i mezbûr tamâm hak üve adl üzre mukayyed olub göresin i´lâm 

olunduğı üzre  
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14. Eyyâm-i sa´âdet encâmında  

15. Bir ferde zülm ve ta´addî olunmaduğına kat´an riza-yi  

16. Şerîfim yokdur şerikelri mezbûre mühkem tenbîh ve te’kîd eylesun ki talebeen  

17. Olan mezburlerde subaşlığından refî´ idub re´âyâdan enfe´ -i müstakim ve 

mu´temedun aleyh kimesneleri  

18. Subaşi nasb idub kimesneye hilâf-i şer´î ve kânûn zülm ev ta´addî eylemeyelir 

ve ittürmeyub men‘ ve def´  

19. Eyleyesin min ba´d şer´-i şerîf ve kânûn ve emr-i hümâyûne muhâlif 

kimesneye iş ittürmeyesin hak üzre  

20. Olub kaziyede medhail olmayanlırı da´vâsına karuşdurmaub eslemeyenleri 

isim ve resimleriyle azup  

21. Arz idub husûs-i mezkûre içun biz dahi emrim varulu eylemeyesin şöyle 

bilesin alametm-i şerîfe i´timâd kılasın tahrîren  

22. Fî evâhir-i rebi´u'l- evvel li sene tis‘a ve işrîn ve miete ve elf 

Uzun el-murtezâ 

1 

1. Umdetu'l- sâdâtu'l- kirâm Şerîf zâde es-Seyyid Mehmed Zeynelabidîn  Efendi 

dâme şeref siyâdetuhu  

2. Ba´de't- tahiyyatu’l- vafiye inhâ olunur ki Magnisa ve Nif ve Menemen’de 

Güzelhisar ve Akhisâr ve Durguzlu kasabası ve voyvodagâni  

3. Körük ev Kayacık ve Kula ve Marmara ve Makdacor kazâlarında olan sadat-i 

kirâm dûrri’l-ihtimâm  
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4. Üzerlerine tarafımızdan sizi kâimmekâm nasb ve ta´yîn itmişizdir gerekdur ki 

sahîhu’n-nasb olanlara i‘zâz ve ihtirâm  

5. İdub bi gar-i vech-i şer´î arz ve mâllarına ta´arruzden hazer eyleyesin ihzâr ve 

te'dîb ve hukûk-i eriye naibi  

6. Tahsîli iktizâ ittükde siz idub hükkâmın müdâhele ittürmeyesesiz sadâtdan 

tevcîh ve urûsiye nâmıyla veya bir gayri  

7. Bahâne ile bir akçeleri almayub tesyîri zâhir ve Kâdî hücceti ve kâimmekâmları 

temessükâtıyla dahîl olub a´lâ esîr hasren  

8. İsti´mâl idenlerin zecr ve men‘lerinde takayyud-i tâm idub kendünuz kat´an bir 

kimesneye alâmet-i vazi‘ete izn  

9. Virmeyesuz ve vedî‘at-i kebîri ve emânet-i uzmânın himâyetu’l-vâcib-i reayet 

ve himâyetlerinde bezl ihtimâm  

10. Eyleyesiz ve's-selâm harrare fî gurre-i şevvâl li sene hamse ve selâsin ve 

mieteyn ve elf 

El-fakîr es-Seyyid Mehmed Zeynelabidîn  bin el-Hüseynî en-nakîb 

2 

1. Hâlâ medine-i Magnisa' da mescid nîşîn şeri´at-i garrâ izzeltü ve fazîletlu 

Efendi hazreteri zîdet fezailehu ve kıdvetu'l- emâsil  

2. Ve'l- akrân Saruhân sancağı mütesellimi Ağâ zîde kadruhu ve mefâhiru'l- akrân 

yeniçeri serdârı ve a´yân-i vilâyet  

3. Zîde kadruhum inhâ olunur ki bundan akdem Cin Halîl nâm şâkî dokuz nefer 

rüfekâsıyla Ağâlarında itmek ve kuzi 

4. Aldığı haberleri gerek âdemlerimize ve gerek Magnisa taraflarına haber 

evrildükde nefer âmme-i ile taharri ve tefahhus olunur iken  

5. Şâkî-i mezbûrler Tekdili nâm karyede Hâcî Hasan oğlu ve Dûr ve ortağı Hâcî 

oğlu nâm kimesneler ihtifa idub  

6. Li emr meclis tefahhus ve yatakları bulundukda mezbûr Hâcî Hasan oğlu 

nakîbu’l-eşrâf  vekîline habs virilub  

7. Ve ordağını ahz ve ele götürilmek içun serdâra tenbîh olunduğı istimağ 

olunmağın mezbûr Hâcî Hasan oğlu  
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8. Ve ortağı Hâcî oğlu nâm yatakları tarafınıza ihzâr ve irsâl eylemeniz bâbında 

buyuruldi tahrîr ve isdâr  

9. Ve kıdvetu'l- akrân zîde kadruhu mübâşir ta´yîn ve irsâl olunmuşdur inşâ’llâh 

Te´âlâ vusûlinde  

10. Gerekdur ki şâkî-i mezbûr ve rüfekalarını karyelerinde ihfâ eylediklerin 

hasebiyle mezbûr Hâcî Hasan oğlu  

11. Ve ortağı Hâcî oğlu nâm yatakların kayd u bend ile mübâşire teslîm ve 

tarafımıza ihzâr ve irsâl eyleyub  

12. Hilâf-i fermân-i Ali bir ferde inad ve muhâlefet itturilmekden be gâyet itcinab 

ve ihtizar idüb mûceb-i  

13. Buyuruldi ile âmel ola diyü  

Fî 23 n. Sene 1135 
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1 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki işbu bin yüz otuz beş senesinde berât-i âlîşân ile 

mutasarrıf olduğımuz  

2. Kızıl Yakûbli timârında iki bin akçe temarın hasil olan iş´âr-i şer´îyesini  

3. Ve mahlûlât ve beyâna ve bize âid olan cü'zi ve külli ahz ve kabzına siz ve 

yeniçeri Ağâıs  

4. İbrâhîm Ağânın vekâlet-i murûriye ile vekîl eyledim kelimen gayrinin vekîli 

mefhûni üzre  

5. Mezbûr İbrâhîm Ağâyi her ne zamân ki vekâlet-i merkûmeden azl idersem yine 

vekîl 

6. Olduğı ecilden yedine bu hurûf ketb idub vazi ittüği mahsûl-i 

7. Mezbûre tarafımdan ve âhardan kimesen müdâhele eylemeye mine'l- fakîr 

Ömer Bey  

8. Fî kayd 5 min şevvâli'l- mükerrem sene 1135 

2 
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1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki işbu bin yüz otuz beş senesinde birat-i laşian ile 

mutasarrı olduğumuz  

2. Kızıl Yakûbli temarında iki bin akçe timârımın hâsıl ona a´şâr-i şer´îyesini  

3. Ve mahlûlâtı ve beyana ve bize âid olan cü'zi ve külli ahz ve kabza siz ve 

yeniçeri Ağâsı  

4. İbrâhîm Ağâ' nın vekâlet-i devriye ile vekîl ittüm kelamat-i azlinin vekîli 

mefhûmi üzre  

5. Mezbûr İbrâhîm Ağâ' yi her ne zeman ki vekâlet-i merkûmeden azl edersem 

yine vekîli  

6. Olduğı ecilden yedine bu hurûf-i keteb idub vaz´ ittüği mahsûl-i  

7. Mezbûre tarafımdan ve âhardan kimesne müdâhele eylemeye mine'l- fakîr 

Ömer Bey  

8. Fî kaydı min 5 şevvâli'l- mükerrem sene 1135 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki işbu bin yüz otuz beş senesined berât-i âlîşân  

2. İle mutasarrıf olduğımuz Kızıl Yakûblu timârında olan beş yüz akçe hissemizi  

3. Hâsıl olan iş´âr-i şer´îyesini ve mahlûlat ve beyâna vebize âid olan cü'zi ve külli  

4. Ahz ve kabza sizden yeniçeri Ağâsı İbrâhîm Ağâ' yi vekâlet-i devriye ile vekîl 

ettim  

5. Kelimen azlinin nâib-i vekîli mefhûmi üzmer mezbûr İbrâhîm Ağâ' yi her ne 

zamân ki  

6. Vekâlet-i merkûmeden azl idersem yine vekilim olduğım mmmmeçilden yed-i 

niyetlu? Hurûf ketb 

7. İdub vaz´ itmekle mahsûl-i mezbûre tarafımızdan ve âhardan kimesne mütahele 

eylemeye  

Fî kayd 5 fî şevvâli'l- mükerrem sene 1135  

Mine'l- fakîr Za´im Mehmed Çâvûş Ağâ  

3 

1. Vech-i hurûf budur ki işbubin yüz otuz beş senesinde berât-i âlîşân ile  
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2. Mutasarrı folduğımuz Kızıl Yakûbli timârında iki bin akçe timârımın hâsıl olan 

iş´âr-i şer´îyesini  

3. Ve mahlûlât ve beyâna ve bize âid olan cü'zi vekülli ahz ev kabzına sizden 

yeniçeri Ağâıs İbrâhîm Ağânnı  

4. Vekâlet-i devriye ilev ekil ittim kelimen azlinin nâib-i vekîli mefhûmi üzre  

5. Mezbûr İbrâhîm Ağâ' yi her ne zamân ki vekâlet-i merkûmeden azl idersem 

yine vekilim olduğı 

6. Ecilden yedine bu hurûf ketb idub vaz´ ittiğime mahsûl-i mezbûre tarafımdan ve 

âhardan  

7. Kimesen müdâhele eylemeye kaydı 5 min şevvalli mükerrem sene 1135 

Mine'l- fakîr Yûsûf Ağâ  

4 

1. Hâlâ medine-i Magnisa' da seccâde nişir şeri´at olan izzetlu ve fazîletlu Efendi 

Hazretleri zîdet fezailehu ve kıdvetu'l- akrân Saruhân mütesellimi (boş) Ağâ zîde 

kadruhu ve kıdvetu'l- akrân yeniçeri sedari Ağâ  

2. Zîde kadruhu inşâ’llâh Te´âlâ İzmir Kâdîsının kâtillerinde bundan akdem 

Bayrâkdâr oğlunun cezâsı  

3. Tertîb olunub ve bu edfa dahi Cini Halîl ve Gün oğlu Parsici oğlu yanında ihtifa 

eylediklerin  

4. Ol havâliye me'mûr olan mübâşirlerimiz taleb eylediklerinde mezbûr Parisin  

5. Oğlu Cin Halîl kâtil ve ser maktû´lerinde ademlerimize irsâl eyledikleri haberi 

ve mektûbleri ve Rodos 

6. Maktû´asları gelmek üzre olub gerek Cinni Halîl' in ve gerek Bayrâkdâr 

oğlunun Rodos şehrîde  

7. Olan hâneleri vesâir eşyâları ve emvâl-i varîdâtları ve davâr ve devâr ve 

mevâşirleri  

8. Hâsıl ism-i mâl ıtlâk olunur gerek nâtık ve gerek sâmet her neleri var ise 

ma´rifet-i şer´le 
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9. Zabt ve tahrîr olunmak abbında  

10. Buyurildi tahrîr ve isdâr ve kıdvetu'l- emâsil  

11. Ve'l- akrân (boş) zîde kadruhi mübâşir ta´yîn ve irsâl olunmuşdur  

12. İnşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde gerekdur ki bundan akdem cmezası verilen 

Bayrâkdâr olunun  

13. Ve bu def´a cezâsına îsâl olunan Cin Halîl nâm şâkînin medine-i mezkûre 

derûnında 

14. Olan hâneleri ve emlâk ve eşyâları ve devvâb ve mevâşileri hem mâl ıtlâk 

olunur her neleri  

15. Varsa ma´rifet-i şer´le mübâşir ve a´yân-i vilâyet ma´rifetleriyle zabt ve tahrîr 

ve memhûren ıfz ve müfredât 

16. Defteri imzâlayub mübâşire teslîm ve tarafımıza irsâl eyleyub ketb ve 

ihfâsında tevakkî  

17. Ve tahazzı ve mûceb-i buyuruldi ile âmıl olasız diyü buyuruldi  

18. Fî 13 min şevvâl sene 135 

1 

1. Hâlâ Mahrûse-i Magnisa' da seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ izzetlu ve Halîl 

Ahmedî Hazretleri zîdet fezâile 

2. Ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân Saruhân mütesellimi (boş) Ağâ zîde kadruhu ve 

mefâhiru'l- akrân yeniçeri serdâri  

3. Ve a´yân ve iş erleri zîde kadruhum inhâ olunur ki hâlâ () îsâl olunmakla Cin 

Halîl nâm  

4. Şâkînin vâlideis ve zevcesi saki-i mezbûrun ahvâline maktû´ ve ahz ve gasb 

eyledikleri ahvâlini mezbûretâna 

5. Virub ve bundan akdem Akpınar nâm mevazi´e kat´-i tarık ve çukâdârımızı katl 

ve yedinde bulunan  
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6. Eşyâ ve zümrüd küpe Cin ahz ve zevcesine ve vâlidesine irsâl eyledüği bu 

tarafda ahz olunan  

7. Dâileri? Haber virmekle mezbûrun  vâlidesi ve zevcesi meryum nâm Hâtûnlar 

mahremleriyle tarafğımıza ihzâr ve îsâl  

8. Eylemeği bâbında buyuruldi tahrîr ve isdâr ve kıdvetu'l- akrân (boş) Ağâ zîde 

kadruhu ta´yîn ve irsâl  

9. Olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde gerekdur ki saki-i mezbûrun keyfiyet ve 

ahvâllerine vâlidesi ve zevcesi muttali‘ 

10. Olduklarından mâ´adâ ahz ve gasb eyledikleri emvâl kendülerine virub ve 

çukâdârımızın gasb eyledikleri  

11. Eşyâ dahi mezbûretân varduğı mahbûs olan dâileri haber virmeleriyye vâlidesi 

ve zevcesi Meryem nâmân hatunlar  

12. Mahremleriyle mübâşire teslîm ve tarafımıza ihzâr ve irsâl eyleyub firâr iden 

gasb ve ihfâlarından yolu ve gadr  

13. Ve mûceb-i buyuruldi ile amil olalar idyü buyuruldi  

14. Fî 15 min şevvâl sene 1135 

2 

1. Hâlâ medine-i Magnisa' da seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ izzetlu fazîletlu Efendi 

hazretelri zidek fezâilehu ve kıdvetu'l- emâsil  

2. Ve'l- akrân Saruhân mütesellimi (boş) Ağâ zîde kadruhu ve fahru'l- akrân 

yeniçeri sedarı ve a´yân-i vilâyet ve iş 

3. Erleri zîde kadruhum inhâ olunur ki Kazıklı altı kulaç pehliveân nâm şâkî ve 

arabı ve devecisi hâlâ Saz  

4. Mahallesinde sâkin ve müttehas olmalarıyla şâkî-i mezbûr altı kulaç Pehlivân ve 

devecisi ve arabi a´lâ eyy-i  

5. hâli sizlerden suâl ve matlûb olub ve ahz ve ihzâr olunmaları elzem ve ehem 

olmağın mezbûrleri  

6. Ma´rifet-i şer´î ve ttifaklarınız ile derhâl ahz ve kayd ve bend ve mahbûsen 

tarafımıza  
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7. İrsâl veteslim eyledide  

8. Kemâl-i dikkat ve ihtimâm-i tâm eylemek bâbında işbu  

9. Buyuruldi tahrîr ve isdâr ve kıdvetu'l- akrân zîde kadruhu mübâşir  

10. Ta´yîn ve irsâl olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde gerekdur ki sizler ki 

mûmâ ileyh 

11. Efendi zîdet fezâilehu ve sen ki serdâr-i merkûm zîde kadruhusun bâlâda 

mastûru'l- ism olan 

12. Kazıklı altı kulaç pehlivân ve devecisi v arabı ve hâlâ Saz mahallesinde sâkin 

olmalarıyla mezbûri a´lâ eyy-i  

13. Hâl sizden matlûb olmağla ma´rifet-i şer´î ve serdâr-i merkûm ma´rifetiyle 

Kemâl-i ittihâd ve ittifâk ile  

14. Mezbûrleri bâ eyy-i vechegân ahz ve ele götürüb kayd ve bend ile mahbûsen 

tarafımıza ihzâr ve îsâl  

15. Eylemeke ziyâde dikkat ve bezl kudret eyleyub bir dürlü firâr ve himâyet ve 

gaybet ve siyânet  

16. Ve ihmâlve tekâsül ile tekrâr firârına hazer ve ruhsat ve bâ´is ve bâdî 

olmakdan be gâyet  

17. İhtirâz ve ictinâb ve ve müceb-i buyuruldi ile âmil olaslar idyü buyurdi  

18. Fî 15 min şevvâl sene 1135 

1 

1. Hâlâ medine-i seccâde nîşîn  şeri´at-i garrâ izzetlü ve Fâzıl Efendi hazretelri 

zedet fezâilehu ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân  

2. Saruhân sancağı mütesellimi (boş) Ağâ zîde kadruhu ve mefehirul emeasil ve'l- 

akrân yeniçeri serdâri ve a´yân  

3. Vilâyet ve mahallât İmâmları ve çiftlik ashâbları zîde kadruhum inhâ olunur ki 

hâlâ mangisa ve havâlisinde  
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4. Zuhûr iden tavaif-i eşkıyâdan Cin Halîl ve Bayrâkdâr oğlu ve Parsalı oğlan ve 

Gün oğlu   

5. İbrâhîm ve sâir şekâvet-pîşelerin  taklib ve taslitlerinden nâşî Magnisa ovasında 

olan  

6. Firârları hânekeşi re´âyâları ve çiftli re´âyâları üç beş seneden beri terk ve ehl-i 

iyâlleriyle  

7. Medine-i mezbûre derûnına girub kat´an ve ol vechile zirâ´at ve hirâset 

olmaduğından vilâyetin 

8. Muhit  ve galâsına bâ´is olub ve eşkıyâ-yı mezbûrerin vücûd-i hebâset alûdlerin 

9. Def´ ve ref ve izâleleriyel bu havâlilerin nizâmın hatt-i hümâyûn hilâfet makrûn 

ile me'mûr  

10. Ve ta´yîn olunub ve bi hamdihi Te´âlâ Cin Halîl ve ve Bayrâkdâr oğlu ve 

Parsali  Deli oğan  

11. Vesâir şekâvet pişeleri vücûd-i hebâset alûdlerin def´ ve ref ve taslît  

12. Ve takallublerin zâil olmağın eşkıyânın tasallütleri cümle medine-i merkûmeye 

girüp  

13. Tavattun idenler kadîm-i karyelerine ve yerlerine varub kemâ fî'l- evvel zirâ´at 

ve hirâset 

14. Ve sin-i abâdân olmak içun cümleye ilzâm olmağın her kesin mahallerine el-

vatan iden  

15. Kori ahâlîlerin yerlerinden ve hânelerinden ihrâc ve karyelu karyesine irsâl 

itmeleriyçun  

16. Cümleye tenbîh ve te’kîd olunub şehirde menâzillerinden ve her yerlerrin habîr 

ve agâh 

17. Eylemeniz bâbında buyuruldi tahrîr ve isdâr ve kıdvetu'l- akrân (boş) zîde 

kadruhu  

18. Mübâşir ta´yîn ve irsâl olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde gerekdur ki 

sizler ki  
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19. Mütesellim ve sedar ve a´yân-i  

20. Vilâyet ve mahâllât İmâmları ve sâhibleri  

21. Ve çiftlik ashâbı zîde kadruhumsuz eşkıyânın tasallutlerinden  

22. Nâşî perâkende ve şehre irup tavattun iden kurâ ahâlîleri  

23. Mahallenizden ihrâc ve Karyelu karyesine nakl ve irsâl ve bir ferdi  

24. Alıkoymabuy cümlesin yerlur yerlerine iskân itturesiz inşâ’llâh Te´âlâ  

25. Karîben ol havâliye varılmak muhammemi revâdır gamzda her kangı 

mahallede ahâlî-i kurâdan bir ferd  

26. Bulunmamak ihtimâli olur ise bulunduğı mahallenin İmâmları ve ihtiyârları 

zahmet ve meşakkat  

27. Ve tarafımızdan itâb ve ikâb olunacakların tefhîm eyleyub ana göre bu emr-i 

merkûmeye  

28. Cümleniz ma‘iyet ve ittifâk ve a´lâ eyy-i hâl yerlu yerlerine irsâl ve îsâl 

eyleyub  

29. Bir ferdin ketm ve ihfâsından tevakkif ve tahzir ve meuceb-i buyuruldi  âmil 

olasız  

30. Diyü buyuruldi  

31. Fî 16 min şevvâl sene 135 

1 

1. Magnisa kazâsına tâbi´ Yurt nâhiyesinde Sarı Nâsûhli karyesi kurbinde vâkı´ 

müteveffâ  

2. Emîr Aşık zâviyesi evkâfının mazbata-i mu´ayyene ile askeri berâtıyla 

mütevellisi olan işbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´-i  

3. Hâkânî kıdvetu'l-ulemâi’s-sâkilin Şeyh el-Hâcc Mehmed Berhî zîde selâha 

umûr-i vakf istikâmet üzre görüp 

4. Her vecihle uhdesinden gelur iken vakf-ı mezbûr fermân-i âlîşânımla bâbu's- 

sa´âdetüm Ağâsı nezâretine ilhâk  
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5. Ve Küçük evkâf muhâsebesine kayd olundukda ahardan İbrâhîm Halife nâm 

kimesne hîleye sülük ve vakfı- mezbûr  

6. Tevliyeti hail olmak üzre kendüye tevcîh ve berât ittürub sâhib-i evveli 

merkûme gadr itmekle mezbûr  

7. İbrâhîm Halife refî´ olunub tevliyet-i mezkûre erbâb-i istihkâkdan sâhib-i evveli 

merkûme emur-i vakfı ihtimâd olan  

8. İstikâmet ev siyânet üzre görüp şurût-i vakf icrâ itmek şartıyla tevcîh olunub 

yedine  

9. Berât-i şerîfim verilmek ricâsına iftuharu'l-havâs ve'l-mukarrebîn mutemedü'l-

müluk ve's-selâtîn vakf-i mezbûr nâzırı olan  

10. Bâbu's-sa´âdetüm Ağâsı kâimmekâmı el-Hâcc Hasan Ağâ dâme uluvuhu arz 

itmeğin mûcebince tevcîh olunmak bâbında  

11. Fermân-i âlîşânım sâdır olmağın hakkınad mezîd inâyet-i Pâdişâhânem zuhure 

götürüb bin yüz otuz  

12. Beş senesi şevvâlinin on biricni güni târîhiyel müverrah verilen ru'ûs-i 

hümâyûnun mûcebince buberat-i hümâyûn  

13. Sa´âdet makrûn virdum ve buyurdum ki merkûm Şeyh el-Hâcc Mehmed Berhi  

zîde salâha varub zâviye-i mezkûri 

14. Evkâfının vech-i meşrûh üzre kemâ fî'l- evvel mütevellisi olub hizmet-i 

lâzımesin edâ eylediğindensonra bundan evvel  

15. Vazîfe-i mayyenesiyle minvâl üzre mutasarrıf-i evveli gelub yine ol minvâl 

minvâl üzre vazîfesinde evak-i mezkûr  

16. Mahsûsden olub mutasarrıf ola ol bâbda refî´ olunan mezbu İbrâhîm Halife ve 

efrâd-i âhardan hiç ferd vechen mine'l- vücûh 

17. Ve sebeben mine'l- esbâb mâni´ ve vâkı´ ve zâhim olub def´ ve ta´arruz kilalar 

şöyle bileler amalet-i şerîfe i´timâd kılalar  

18. Harrere fî'l- yevmu'l-ihda aşere min şevvâli'l- mükerrem li sene hamse ve 

selasin ve mieteyn ve elf  

Be mekam-i Kostantiniye  
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1. Memâlik-i Mahrûsemde vâkı´ Şâm ve Haleb ve Diyârbekir  

2. Ve Adana ve Tokat ve Ayintab câniblerinde vesâir mahallerde vâlî ve muhassıl 

voyvodaların  

3. Taht ve kurâlarına vâsıl mîrî mukâta´anını ekser kurâsı ricâl-i devlet 

4. Ve a´yân-i memleketden bazılarının uhdesined olub lakin üzerlerine muttekır 

olmayub  

5. Her biri brik ile bir tarîk ile bir senede birkaç adama deruhde olunduğından  

6. Re´âyâ fukarâsı gözedilmeyub iânet olunmağla bi’z- zarûri mürâbahacılarından 

zafi‘ile  

7. Akçe laduklarından ezdiyâd bularak mürâbahanın edâsına ziarat  

8. Ve hirâsetleri vesâir kâr ve kisblerinin hâsıl vefa itmeduğinden gayri deruhde 

olanlar dahi  

9. Zabt ideceğim bir sene veyâhûd iki senedur diyü cümle hâsılları almak içun 

cevr ve eziyet  

10. Eylediklerine ekseri perâkende ve perişân ve Hâni ve harâb ve bâkîyeleri 

kuvvet yevmiye muhtâc  

11. Olub ahvâlleri diğer gün ve beytu’l-mâl müsiliminin muzâyakasına sebeb 

olmağın  

12. Ba´de'l- yevm ol mekûle mukâta´ât dahi masrafiyeleri misillü  balık ve 

kalemiyesinde  

13. Ve bir gün sonra dahi verilmek şartıyla ve kasabaların tahsiline göre birer 

mikdâr akçe  

14. Mu‘accele ile fürûht ve öşr ve mahsûsinden kendüye fâyiz ziyâdece olur diyü  

15. Re´âyânın tahmine vesâir kavâdermine? İ‘ânet devalt nigârı zülm ve cevr-i 

adâvâtından siyânet  

16. İtmekle ahvâlleri nizâm-i mezkûr terakki abâd ile memâlik-i Mahrûsemde olan 

mîrî-i mukâta´anın reşen ve abdân olmasına  
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17. Bâ´is olub ancak efgari zamân ve noksân hâle göre bu nizâm-i mutlak cemm 

hazîne içun olmayub ba´de zamân dahi urut-i  

18. Mezkûre mürâ´ât olunub tebdîl ve tatyîr olunmamasıyla virecekleri 

mu‘accilenin zaiy olmayacağın baş ta´addî bilub  

19. Rabet eylemeleriçyun fimâ ba´d taraf-ı hümâyûn ve vekîl-i mutlakım  olanlar 

tarafından birisi bu nizâmi bozub âhara  

20. İfrâğ itmek murâd eylediklerinden bu nizâm âhar memlekete ve ubadullaha 

evlâ olduğın huzûr-i (...)  

21. Pâdişâhaneme gelub gidenelri arz ve men´ eylemeleriyçun e‘âlimu’l-ulemâ’i’l-

mütebahhirin bi'l- fi´il Şeyhülislâm 

22. Ve Kâdîlarıma mve nakîbu’l-eşrâfım olan edemâ'llâhu Te´âlâ kazâbihim bu 

hususe nâzır ta´yîn olanları  

23. Bu husûse kurâ ve mukâta´ât hâlâ hazîne-i âmirem defterlerine mukayyed olub 

vâlîleri ve muhassıl ve voyvodaları  

24. Ve bize geldikeri mâl-i makdu her ne ise mâl-i mîrî ve mu´tâd üzre 

kalemiyesine noksân  

25. Gelmek şartıyal mâleş Astâne-i sa´âdetüme hazînesine virenlerin ke'l- ev vel 

hazîne-i âmireme vechen cem´i’l-emvâl  

26. Olanlara virenler kabzına me'mûr senesi derûninde taksiz ile virup yedine 

ma´mûl bih temessük aldıktan sonra  

27. Ziyâde talebiyle rencide itturilmeyub ta´addîleri itturilmeyub vüzerâ ve 

mîrmîrân ve mîr livâ ve mütesellim  

28. Vesâir ehl-i örf taraından bilâ fermân bir sene mutâlebesiyle rencide 

ittirilmeyub men‘ 

29. Ve def´ ve menzûru’l-kalem ve mukâta´atu’l-kadem min külli’l- vücûh  serbest 

üzre cûşe olduça  

 

manisa_1461_042/2 

 

30. Mâllarına birberat ile  
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31. Mutasarrıf olmalarıyçun yedlerine berât-i âlîşânı  

32. İ´tâ olunub ve mutasarrıflerinden biri hâl-i cûye kariyesin  

33. Âhara ferâgat murâd eylediklerinde şer´î ve hüsn-ı rızâsıyla hüccet-i şer´îye 

olundukdan sonra  

34. Berât üzerlerine fermân olunub ferâgatdan müceddeden berât-i şerîfim viriliub 

ve sâhibi bi emri'llâhi Te´âlâ  

35. Ve nâib idub karyesi mîrîye âid oldukda cânib-i mîrîden kurâyide ve ragibâtı 

intitâkından snora sâirin virdiği 

36. Mu‘acceleyi virurise zabta kâdir olan evlâd-izükûrine verilub olmaduğı sûretde 

tâlibe tekrâr fürûht ve havâli akçesi  

37. Teslîm-i hazîne-i âmirem olunmak üzre mukârrende avn-i bârî ile ta‘yir-i bilâd 

ve teriye-i hâl-i ibâd içun hayirhâhâhan devlet-i  

38. Aliyyem münâsib görüp cümlesinin ittifâkıyla baş defteri ile arz-ı ulemâ-i 

kirâm ve vüzerâ-i a´zâm dahi istihsâb 

39. Ve imzâ eylemeleriyle bu sûret-i müstahsene murûr-i ezmine ile ta´bîr ve 

tebdîl olunub nazârı olan müşârun ileyhim bu husûsun  

40. Şurûti bi'l- ittifâk vekâye ve takayyud ve icrâ ve hıfz ve hirâset idub fimâ ba´d  

düstûru’l- mükerremu’l-mü´âllâm olmak üzre  

41. Mahallinde kayd olunması bâbında pâye-i serîr a´lâma telhîs olundukda 

mûcebince hatt-ı hümâyûn cihân furûğ sâdır olmağı  

42. Binâen aleyh zalike senedi iki yüz elli guruş le ve zeman-i zabti rûz-i hızır 

ibtidâsından olan Saruhân sancağının  

43. Ricâsı dönmesi mukâta´asının mâlına mutasarrıfı Kâbil-i zâde Mehmed zîde 

mecdühû mukâta´a-i mezbûreyi hüsn-i rızâ  

44. Ve ihtiyârıyla ferâğ-ı mu´teber-i kat´i ile bin üç yüz  guruş mukâbelesiyle işbu 

râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân-i hâkânî  

45. Kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân Fellâh zâde Mustafâ ve Seyyid Abdî zîde kadruha 

ferâğ ve fimâ ba´d anlar dahi dahi ta‘viz  ve kabûl eylediklerin  

46. Müşîr bi'l- fi´il kazaskerlere imzâlarıyla mümzât hüccet-i şer´îye olunub beher 

sene mâlda hazîne-i amireye edâ  
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47. Ve telmiyesin virüp hesâbın görülmek üzre sâdır olan hatt-ı hümâyûn şevket 

makrûnum mûcebince bin yüz otuz  

48. Beş senesi rûz-ı hızırından mâlikâne uhdelerine kayd ve şurûtiyle berât-i 

celîli’l- kadrum verilmek bâbında  

49. Telhisi mûcebince fermân-i  âlîşânım sâdır olmağla hakkında mezîd inâyet-i 

Pâdişâhanem zuhûre getirilu  

50. Bin yüz otuz beş senesi şevvâli'l- mükerremenin onnci güni buberat-i 

hümâyûni virdum ve buyurdum ki 

51. Mezbûrân Mustafâ veseyyid Abdî zîde kadruhâ mukâta´a-i mezbûreyi mûmâ 

ileyhin kasr-ı yedinden bin yüz otuz beş 

52. Senesi rûz-i hızırdan cûşe oldukda ber vechi iştirâk tâbiden mâlikâne zabt ve 

livâ-i mezbûrde deri‘ 

53. Olunan duhân kurânları tarlalarında iken dönümleri misâha olunub beher 

dönümenden ikişer buçur guruş  

54. Resm-i mîrî ve kalemiye ve tahsiltarların cihet-i ma´îşetleriyçun oner pare ve 

kadi içun ikişer pare ve kadd-ı mecmû´ı 

55. Beher dönümünden ikişer buçuk on ikişer pare cem´ ve tahsîl itture ve bu 

duhân dönümi rusûmi 

56. Hâdis olub zecr-i Allâh ? olmağla mu´âf-i gayr-i mu´âf vâsıl olmak müktezâ 

olmağın min külli’l- vucûh serbest olub  

57. Havâs-i hümâyûn voyvodaları ve zâbitleri ve şurût-i a´zâm ve vüzerâ-yi kirâm 

vesâir   evkâf mütevellîleri  

58. Ve ze´âmet ve timâr sâhibleri ve vüzerâ ve mîrmîrân ve mîr livâ sâhibleri 

mirâsileri ve mütesellimleri bu bizim toprağımızdur 

59. Diyü bir tarîk ile müdâhele ve muhâlefet eyleyemyub her ne mahalde deri 

olunur ise resm-i kadîmleri taraf-i mîrîden  

60. Zabt ve tahsîl ittirule ve beher sene mâlın dahi dört taksit ile hazîne-i âmireme 

edâ ve kalemiyesin virub  

61. Bir senesi aharınde hesâbın görüp ibrâ-i zimmet ve yedine sûret-i muhâsebe 

aldıkça âharı zabt  
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62. Ve âhar mâni´ ve mezâhim olmayalar ve fermanım olan kasr/ı yed şurûti mer´i 

tutula şöyle bileler alâmet-i şerîfe 

63. İ´timâd kılalar tahrîren fî'l- yevmu's- salis aşere min şevvâli'l- mükerrem sene 

1135 

Be makâm-i Kostantiniye el-Mahrûse  

 

manisa_1461_043/1 

1 

1. Düstûr-i mükerrem müşîr-i müfehham nizâmu’l- âlem müdîrûn-i umûru’l-

cumhûr  

2. bi'l- fikri’s-sâkıb mütemmimu fihâmu’l-enâm bi'r- re'yi’s- sâib mümehhidu’l-

bünyânu’d-devlet 

3. ve'l- ikbâl müşîrûn-i erkâni's-Sa´âdet ve'l- iclâl el-mefhûn be sunûf-i avâtifi'l- 

melikü'l- a´lâ  

4. Anadolu vâlîsi vezîrim (boş) Paşâ edemâ'llâhu Te´âlâ iclâlehu tevkî´-i refi´-i 

hümâyûn vâsıl olacak  

5. mâ´lûm ola ki kıdvetu'l- nüvvâb ve'l- müteşerriğin Başkelebi? kazâsı başı 

Mevlânâ Mûsâ zîde zîde ilmuhu  

6. südde-i sa´âdetüme mektûb gönderub Saruhân sancağınad Magnisa 

nâhiyesindde Kızıl Yakûb nâm karye  

7. ve gayrinden beş bin iki yüz elli akçe timâr varanda fermân-i hümâyûn üzre 

berât-i şerîfle üzerinde  

8. olub dâhil olunmak icâb itmezken livâ-i mezbûr Alaybeyisi Ali tâm‘ı hammı 

sebebiyle timârından  

9. iki kılıç cem´ olub tasarrufi hilâf-i kânûndur diyü karye-i merukme ve 

gayrinden iki bin akçe  

10. bir kılıcı  âharına şâhi ve Devlet-i  aliyyeme arz ol dahi tahvîl hükmi ittürub  

11. aded ve timâr-ı mezbûr sicil olunub başka başka birer ademe sefer virmeğe 

tecmi´  
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12. olmadığından iva-i mezbûrden iki Za´im ve oni fukarâ re´âyâsı temar haber 

virdiler diyü  

13. ebnâ olunmak babınad inâyet ricâsına arz itmeği zîr olunan kılıcı tevcîh iden  

14. şâhî  bir seneye karîb ve tecmi´ ile zabt idub tezkire ve berât-i hümâyûnle 

timâr buyuruldi 

15. mezbûr sâhib-i evvel Ahmed' e ber vech-i ilhâk iden olmak emrim olmuşdur 

buyurdum ki  

16. sâdır olan emrim üzer timâr-i mezbûri iki kılıç bir berât olmak üzre 

17. mezkûr Ahmed' in elinde olan berâtı mûcebince ebnâ ve mukarrer kemâkân 

zabt ve tasarruf  

18. ve vâkı´ olan mahsûllerin rusûminden ahz ve kabz iddürüb min ba´d refî´  

olunan  

19. merkûm Şahi veledi Abdullâh’ın ve aharı dahl ve ta´arruz  tturmeyesz ve dal 

olunmayub  

20. berâtı mûcebince tahvîl târîhine virmiş mahsûlun ve rusûmâtdan cü'zi ve külli 

her nesi  

21. alışnmış ise ba´de'l- isbât  hükm idub bi kusûr  alıverilsin şöyle bilesin  

22. alâmet-i şerîfe itima kılasın tahrîren fî'l- yevmu'l-ihda ve'l- işrîn  min şehr-i 

şevvâli'l- mükerrem li sene hamis ve selasin ve mieteyn ve elf 

kaydı 23 min şevvâl sene 113 

be makâm-ı Kostantiniye  

2 

1. hâlâ medine-i Magnisa da seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ izzetlu fazîletlu Efendi 

Hazretleri zîdet fezâilehu  

2. inhâ olunur ki hâlâ rü’esâ-yi eşkiyâdan katl olunan Cin Halîl nâm şâkînin 

vâlidesi ve zevcesi  

3. tarafımıza ihzâr ittürmeyub ve ahz ve gasb eyledikleri emvâl kendülerinden suâl 

ve ve kendülerede bir şey  

4. olmaduğına yemîn itmeleriyle mezbûrtan kadîmi vatanları lona Magnisa' ya 

irsâl olunmağın taraf-ı âhardan  
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5. dühalele itturmeye ber mûceb-i temessük yanında buyuruldı tahrîr ve isdâr ve 

yedlerine verielmiştir inşâ’llâh Te´âlâ  

6. vusûlinde gittüklerinde şakii mezbûrun vâlidesi e zevcesi Magnisa' ya irsâl 

olunmağın irsâllerine âhardan  

7. bir ferdi def´ yed uğramayub  kadîmi sâkin oldukları hânelerined ve yerlerinde 

ikâmet 

8. itturdub mûceb-i buyuruldi  ile âmel eyleyesiz diyü buyurudi  

9. fî gurre-i min zi'l-ka´de sene 1135 

 

manisa_1461_043/2 

1 

1. işb râfi ‘-i tevkî´-i refi´-i şân-i hâkânî müslimîn divah-i hümâyûnume arzıhal 

idub  

2. Magnisa' da vâkı´ mütevefa Saruhân Baba evkâfı mahsûlinden  olamk üzer 

yigirmi beş akçe  

3. Vazîfe ile zâviyedâr ve mütvelli olan Hâcî ismali fevet olub mahlûl olmağla 

4. Mahlûlinden kendüye verilmek bâbında istid´â-yi inâyet itmeğin kadîmi vâkı´ 

ise  

5. Mûcebince tevcîh olunmak bâbında fermân-i âlîşânım sadur olub hakkında 

mezîd inâyet-i 

6. Pâdişâhanem zuhure götürüb mezbûrun arz-ı hâli  ve bin yüz otuz beş senesi  

7. Ramazân-i şerîfinin yigirmi dördünci güni târîhiyle müverrah evrilen ru'ûs-i 

hümâyûn mûcebince  

8. Bu berât- i hümâyûn izzet makrûnin virdoğun mezbûr Süleymân varub 

müteveffâ-yi merkûm  

9. Yerine zâviyedâr ve mütevellî olub edâ-i hizmet eyledikten sonra ta´yîn olunan 

yevmî beş akçe 

10. Evkâf-ı mezbûr mahsûlinden alub mutasarrıf ola ol bâbda taraf-ı âhardah 

hiçbir fert 
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11. Mâni´ ve merâzil olmayub dahl ve ta´arruz kılmaya şöyle bileler alâmet-i 

şerîfe i´timâd kılalar 

12. Tahrîren fî'l- yevmu'l- işrîn min şevvâli'l- mükerrem li sene hamsen ve selasin 

e mieteyn ve elf 

Kostantiniye el-mahrûse  

2 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki  

2. İşbu bin yüz otuz beş senesinde muhassıllık aklâmımdan iltizâmen uhdemizde 

olan cift  

3. Hizmetinden Magnisa' nın çift hizmetini tâlebi’t-temessük Kara Ali oğlu 

İbrâhîm Ağâ' ya iki yüz yetmiş guruş  

4. Evrmişdir âhardan bir ferd mâni´ olmaya  

Mine'l- fakîr el-Hâcc Şa´bân zâde el-Hâcc İbrâhîm Ağâ  

3 

1. Magnisa Kâdîsı izzetlü Fazlullâh Hazretleri ve şerâyî‘ şi´âr  sancâk-ı mezkûrde 

vâkı´ kuzât  

2. Efendiler zîde fazluhum Voyvoda izzetlu Ağâ zîde kadhuhu vesâir a‘yân-i 

vilâyet iş erleri 

3. Zîde kadhulum inhâ olunur ki bin yüz otuz beş senesinde mahsûb olunmak üzre 

hatt-ı hümâyûn şevket-makrûn  

4. Kazâların ahâlîleri üzerlerine edâsı lâzım gelen  imdâd-i hazîriyesi taksît-i sânî  

şurût-i  

5. Emr-i celîli'ş-şân mazmûn üzre tahsîl vakti duhûl itmekle ma‘rifet-i şer´le ve 

cümle ittifâk ve ittihâdıyla  

6. Bir gün evvel yedlerinden cümle ve tahsîl ve mübâşir ma‘rifetiyle teslîm ve 

yedinden edâ-i mezkûresiyle lnmk dikkat-i tâm ve say´  

7. Ve ihtimâm olunmak bâbında divân-i Anadolu' dan  buyuruldi  tahrîr ve isdâr 

zîde kadruhu mübâşir ta‘yîn ve irsâl  

8. Olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde gerekdur ki vech-i meşrûh üzre 

kazâların ahâlîleri üzerelrine edası lâzım  
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9. Gelen imdâd-ı hazırıyenın taksît-i sânî bir an akdem yerlu yerinden cümle ve 

tahsîl ve mübâşir yedine teslîm ve yedinden  

10. Edâ tezkiresini almağa dikkat ve ihtimâm olunmak bir dürlu ihmal ve 

misâhadan ve mugâyir-i şurût-i celîli'ş- şân  

11. Hareketten tehaşi idub mûceb-i buyuruldi ile ihmal ve hilâfından ihtizâ 

eyleysin diyü buyuruldi  

 

Livâ-i sarhuan  taksît-i sânî mâlıdır fî 1135 

Guruş  

2573.5 harc minhâ  

0257.5 mübâşir  

0500 sülür 1 

3331 

Vech-i meşrûh üzre yahzı üç bin üç yüz otuz bir guruş bir sülüsdür  

 

manisa_1461_044/1 

1 

1. Defter Oldur ki mukaddemâ sa´âdetlü Abdullâh Paşâ hazretelri Magnisa' ya 

teşrîflerinde tevzî´ olunan  

2. Sâliyâneden alıbu  hâlâ bu defetre idhâl ve mütesellimi Ağâ bekâyâsında altı 

yüz otuz beş buçur guruş  

3. Ba´dehu mütesellim Ağâ' dan  alunıb Paşâ Hazretleri taraflarından  gelen Halîl 

Ağâ virilen  

4. Yüz doksan iki buçuk guruş ve yedi buçuk guruş  şehir Kethüdâsının refetli 

Mehmed Efendi  

5. Hazretlerinden def´a be def´a alınu Pâşâ-yi muşarun ileyh taraflarından 

buyuruldi ile bazı  

6. Husûsleri gelen çukâdârlara verilen üç yüz altmış iki guruş ve İstanbul' da  
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7. İmâm Efendiler mütesellim Ağâ kâin anasından aldıkları yüz on guruş ve şehir 

Kethüdâsı mutasarrıfı 

8. Defteri mûcebince yetmiş guruş ve beş guruşi bâzâr başı  dahi ve on guruş mum 

akçesi  

9. Monlâ Efendi hazretlerine yüz otuz sekiz guruş yigirmi guruş Kethüdâsı ve on  

guruş çukadara ve on 

10. Guruş hüddâmiye ve on guruş Kâtibe ve beş guruş ihzâriye ve beş guruş 

muhzır başıya ve şehir Kethüdâsı  

11. Ücretinden kırk beş guruş ve serdâr Ağâ’dan alınub Abdullâh Paşâ Hazretlerie 

verilen  

12. Bin dokuz yüz yigirmig ve mûmâ ileyh serdâr Ağâya akçe nâmıyesi ve 

tahsîliyes iki yüz yetmiş beş guruş  

13. Ve mütesellim Ağâ' ya akçe mâliyesi yigirmi guruş veledi Osmân zâde 

Mustafâ Ağâ' ya tasdîri otuz guruşdur ki  

14. Cem´an üç bin sekiz yüz seksen beş buçuk guruş olub meblağ-ı mezkûrden iki 

yüz elli  

15. Guruş vakf karyelerinın asl-ı hâlî ve kesîr mâlı olan karyeler içun ve 

alınmışdur ki mu‘âf karyelerdin  

16. İfrâzdan sonra abki üç bin beş yüz seksen beş buçur guruş asıl şehir ve 

nevâhinin kurâlarına tevzî´  

17. Olundukda beşer guruş bir rub´ isâbet itmişdi ba´dehu Paşâ hazretelir müşârun 

ileyh  

18. Gelub taht-ı gîri altında nüzûl ve iki günlük verilen zehâyir bâzâr başı yedine 

müfredât 

19. Hesâb olundukda yüz otuz bir guruş ve elli beş guruş kayyum bahâsı ve şehir 

Kethüdâsı  

20. Yediyle doksan altı buçuk guruş ve ketpuda Efendiden alınup konçıya verilen 

otuz guruş  

21. Ve def´a Kara Osmân Ağâ zâde'ye verilen otuz dört guruş ve elli bir guruş 

Efendi hazretlerine ve dörtg   
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22. Cem´an dört yüz guruşe bâliğ olmağla meblağı-mezkûr dahi beher haneye 

yigirmi üçer pare  

23. İsâbet ve zam olundukda beher haneye beşer guruş  otuz üç pare isâbet itmişdir 

24. Bu vech ozre cümle a´yân eşrâf ile hükkâm muvâcehesinde hesâb olub defteri 

25. Merkûm Mehmed Ağâ' ya verildi fî 9 m. Ve zi'l-ka´de sene 1135 

2 

1. Magnisa' da vâkı´ Eski Bulca kurbinde merhûm el-Hâcc Fazlı  binâ eylediği 

sebilhânenin sakâsı  

2. Ve firâşı olmayub lazim ve mühim olmağla erbâb-i istihkâkdan işbu râfi ‘-i 

tevkî´i ’ş-şân-i 

3. Hâkânî Ali bin Velî her vecihle lâyık ve mulh ve müstehak  olmağın cihetân-i 

mezbûretân yevmî 

4. Dörder akçe vazîfe ile tevcîh olunubyedine müceddeden berât-i şerîfvim 

verilmek bâbında  

5. İstid´â-i inâyet itemğin vakfıyla müsâ´id varilub vech-i meşrûh üzre sadaka idub  

6. Buberat-i hümâyûni virdum ve buyurdum ki ba´de'l- yevm mezbûr Ali bin Velî 

varub zikr olunanların  

7. Sebilhânenin sekâsı ve firası olub hitmet-i lâzımelerini mer´i ve müveddâ 

8. Kılındıkdan sonra yevgmi yigirmi açe vazîfesiyle mutasarrıf olub vâkıfının rûh 

ve devâm-i ömr-i devletim ed‘iyesine 

9. Müdâvemet gösterub şöyle bileler alâmet-i şerîfe i´timâd kılalar tahrîren fî 

evâhir-i şehr-i zi'l-hicce’i’ş-şerîfe  

10. Li sene aşere ve selase ve mieteyn ve elf  

 

Mahalle-i  Pınar hen 0.5 

Mahalle-i  Çarşu hâne 4 

Mahalle-i  Alây beyi hâne 26  

Mahalle-i  Destkâr hâne 15 .5 

Mahalle-i  Haki baba guruş 11 .5 
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Ali Ağâ hâne 10 .5 

Bektah Çelebî hâne 8  

 

Mahalle-i  Bektaş çafer hâne 13 .5 

Mahalle-i  Göktaş hâne 5  

Mahalle-i  câmi´ kebîr hâne 5  

Mahalle-i  Müftî zâde guruş 80  

Mahalle-i  Saz hâne 9 .5 

Mahalle-i  Körhane guruş 10  

Mahalle-i  Nişcancı paaş hâne 4 .5 

Mahalle-i  Hüsrev Ağâ  10  

Mahalle-i  Cekli zâde  3 .5 

Mahalle-i  Sakalar hâne  3 .5 

Mahalle-i  Seydî Hâce hâne 4  

Mahalle-i  el-Hâcc Hüseyin Paşâ guruş 5  

Mahalle-i  Kara Yûnus hâne 8 .5 rub´ 1 

Mahalle-i  Kara hisâr hâne 2 

Mahalle-i  Ayazlıa hâne 5  

Mahalle-i  Nasırlı hâne 2.5 

Mahalle-i  Arab alayı guruş 5  

 

Mahalle-i  Rehac guruş 5  

Mahallesi Tekke hâne 2 .5 

Mahalle-i  Baba kapusı hâne 5  

Mahalle-i  Ebe hâne 2.5 

Mahalle-i  el-Hâcc İlyas-i kebîr hâne 5  
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Mahalle-i  İbrâhîm Çelebî hâne 5  

 

Mahalle-i  Dere hâne 2, 

Mahalle-i  Hacılar hâne 2 , 

Mahalle-i  İmad hâne 3  

Mahalle-i  Âyîn Ali hâne 4  

Mahalle-i  Badiler hâne 5  

Mahalle-i  Hirasyar sagîr hâne 5  

 

Mahalle-i  İsâ kasabası hâne  2.5 

Mahalle-i  Baba Hasti hâne 10  

Mahalle-i  İlikesli hâne 4  

Mahalle-i  Attâr zâde hâne 5  

Mahalle-i  Akmescid hâne 2 

Mahalle-i  Ursanlı hâne 20  

 

Mahalle-i  Ermenîyân-i süfla hâne 24  

Mahalle-i  Ermenîyan-i bâlâ hâne 26  

Mahalle-i  Nerduban hâne 7.5 

Yekûn hâne  

 

Sâhib-i bölük  

Karye-i  Hüseyin mülki hâne 23  

Karye-i  Gözü büyükler hâne 1 

Karye-i  Ali lehli hâne 8  

Karye-i  Gümükçeli hâne 4  
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Karye-i  Müşîr Ağâ düslari hâne 3  

 

Karye-i  Saruhanlı hâne 3  

Karye-i  Selîm saha hâne 1 

Karye-i  Humdakir hâne 1 

Karye-i  Gevrekli tatarı rub´ 3  

Karye-i  Babekli hâne 5 .5 

 

Karye-i  İlikkallı Tatarı hâne 2 

Karye-i  Keri hâne 2 

Karye-i  Hâcî İbrâhîm rub´ 1 

Karye-i  Karasuli hâne 0.5  

Karye-i  Papaslık hâne 0.5 

Karye-i  Sekili hâne 7 

 

Sâhib-i defter  

Karye-i  Hâce Ali hâne 1 

Karye-i  Ahmedcik hâne 2 

Karye-i  Sakalin hâne 1 

Karye-i  Sakkalı hâne 2 

Karye-i  Turgutli  hâne 3  

 

Karye-i  Enderûn hâne 1 

Karye-i  Ricalar hâne 4 .5 

Karye-i  Belibanlı hâne 1.5 

Karye-i  İsmailli hâne 1 

Karye-i  Birameşe hâne 3 
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Karye-i  Öksüz Aliler hâne 3 .5 

Karye-i  Sarılar hâne 1 

Karye-i  Yahşılar hâne 2 

Karye-i  Çıkar hâne 0.5 

Karye-i  Dede benli hâne 1 

Karye-i  Hindler hâne 1 

 

Karye-i  Gevrekliler hâne 2 

Karye-i  Dikalanı rub´ 1 

Karye-i  Alayhasılı hâne 1 

Karye-i  hece elha hâne 1.5 

Karye-i  Maricli Haslar hâne 3 

Karye-i  Sırma hâne 1 

 

Karye-i  Dikenli hâne 1 

Karye-i  Çatalca hâne 2 

Karye-i  Tahta bako hâne 3.5 rub´ 1 

Karye-i  Mahaklı hâne 1 

Karye-i  Orta hâne 4 

Karye-i  Sitilli hâne 4 

 

Karye-i  Akçalıhan hâne 1 

Karye-i  Hân paşlar hâne 2 

Karye-i  Ada hâne 1 
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Karye-i  Baycılar hâne 1.5 

Karye-i  sarı hisarı hâne 1 

Karye-i  Eğer hâne 1.5 

 

Karye-i  Haşir hâne 0.5 

Karye-i  Kara kalemli hâne 1.5 

Karye-i  Oran hisâr hâne 10 

Karye-i  Tekeliler hâne 2 

 

Sâhib-i nuzûl 

Karye-i  Gökçe hâne 10.5 

Karye-i  Ahmed Paşâlu hâne 1 

Karye-i  Tekmeli hâne 1 

Karye-i  Sigarlık hâne 13.5 

Karye-i  Batra hâne 1  

Karye-i  Paşâ hâne 1 

 

Karye-i  yokuş hâne 4 

Karye-i   Mahiler hâne 1 

Karye-i  Aydınlar hâne 1.5 

Karye-i  Taşhisarı hâne 1 

Karye-i  Şatırlar hâne 3 

Karye-i  Ma ramanlar hâne 3 

 

Karye-i  Dere hâne 7.5 

Karye-i  Baba hâne 10.5 
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Karye-i  Süleymancık öni hâne 2 

Karye-i  Sarıhanlı hâne 2.. 

Karye-i  Mağaml hâne 1 

Karye-i  Büyük meşe hâne 1 

 

Karye-i  Kebebenli hâne 1 

Karye-i  Üç ulu hâne 6 

Karye-i  Münîr Çayırlu hâne 6 

Karye-i  Aşık hâne 2.5 

Karye-i  saliha hâne 2.5 

Karye-i  Çit hâne 0.5 

 

Karye-i  Ardull hâne 3 

Karye-i  Senedli hâne 2.5 

Karye-i  Seydî obası hâne 3 

Karye-i  Sırt hâne 4 

Karye-i  Adil obası hâne 2 

Karye-i  Halidlu rub´ 1 

 

Nâhiye-i Turgutlu 

Karye-i  Ermenîyan hâne 30 

Karye-i  Köseler hâne 12 

Karye-i  Çoban hâne 5 

Karye-i  Murâd oğlanlı  hâne 2.5  
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Sâhib-i emlâku’l-asl olan  

Karye-i  Dere hâne 6.5 

Karye-i  Sırt alanlı guruş 4.5 

Karye-i  Eğri dere hâne 12 

Karye-i  Kara Ali hâne 2 

Karye-i  Setill hâne 2.5 

Karye-i  Kaya pınarı hâne 4 

 

Karye-i  Unci bor hâne 7 

Karye-i  Urbos hâne 2.5 

Karye-i  Selendi hâne 10 

Karye-i  Dikkemer sagîr hâne 3 

 

Sâhib-i mezbûrde sed üzre olan kurâlar 

 

Karye-i  Dağlu sümûn 2 

Karye-i  Kireslu rub´ sümûn  

Karye-i  Manastır rub´ semün  

Karye-i  Bendecik rub´ sümûn 

Karye-i  Tekelu  

Karye-i  Bârgîr  

Karye-i  Keçeli 

Karye-i  harmancık sumun 0.5 

Kâdî kesîr hânelerine eklediği iki hanesi tahsîl şod  
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nâhiye-i Palamud  

karye-i  Mahaklar  

karye-i  Yenice döşeme 

karye-i  Tokad 

karye-i  Çekirdeklu  

karye-i  Debecik  

 

Kara hisâr zâde defteridur  

Karye-i  Kubarlar 

 

Nevah-i sâirede olan kurâlardır  

Karye-i  Karacal Ahmed guruş 12 

Karye-i  Mentaşalar e guruş 4 

Karye-i  Karamanlı guruş 4 

Karye-i  tahta Burlar guruş 5 

Karye-i  Halîl Ağâ zâde guruş 4 

Karye-i  Defterdâr zaede guruş 2 

 

Magnisa  kazâsından Yurd dağı nâhiyesinde vaz´ olunan hâne  

Karye-i  Yörükan Şimari hâne 2.5 

Karye-i  Çiftlik-i bâlâ hâne 1.5 

Karye-i  Çiftlik-i Hâcî hâne 1.5  

Karye-i  Çiftlik-i süfla hâne 0.5 

Karye-i  vardarlar hâne 2.5 

Karye-i  Bereketli hâne 2 
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Karye-i  Sebill hâne 1.5 

Karye-i  Muska hâne 1 

Karye-i  Temurciler hâne 2 

Karye-i  Urancık hâne 2.5 

Karye-i  ahmedlr hâne 2 

Karye-i  marifler hâne 2 

 

Karye-i  Kıtalılar hâne 1.5 

Karye-i  Hâcî Mestan oğlu hâne 1 

Karye-i  Hâcî Mûsâ hâne 1 

Karye-i  tepe hâne 0.5  

Karye-i  Maldan hâne 3.5 

Karye-i  vekiller rub´ 1 

 

Karye-i  Sarıkaya hâne rub´ 1 

Karye-i  Nekeman hâne 1.5 

Karye-i  Yürler hâne 12 

Karye-i  çekeler hâne 1.5 

Karye-i  Ton sebili hâne 3 

Karye-i  Albacalar hâne 2 

 

Karye-i  Velî hâne 1 

Karye-i  mülk hâne 1 

Karye-i  arallı hâne 1 

Karye-i  Tarburi hâne 2 

Karye-i  erikli hâne 2.5 
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Karye-i  Hâcî Ömerler hâne 1  

 

Karye-i  Celtak hâne 2 

Karye-i  Dere hâne 2 

Karye-i  Katamak hâne 2 

Karye-i  Temurci hâne 2 

Karye-i  Kara Ahmedlu hâne 3 

Karye-i  Köseler hâne 1 

 

Karye-i  Boşalar hâne 0.5 

Karye-i  Temurciler hâne rub´  

Karye-i  Davudun çokuri hâne 2 

Karye-i  Öksüzler 

Karye-i  Hacılar hâne 2 

Karye-i  Marifler hâne 2.5 

 

Karye-i  Car döğenli hâne 2 

Karye-i  kula Halîller hâne guruş 12 

Karye-i  Kocan hâne 1 

Karye-i  Bekirler hâne 0, 

Karye-i  Kalar köy hâne 2 

Karye-i  İnciler hâne 1.5 

 

Karye-i  Tepeler hâne 1 

Karye-i  Sarı ahmedlu hâne 0.5 

Karye-i  Yenice hâne 0.5 
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Karye-i  Pınarlar hâne 12 

Karye-i  Recelli hâne 3 

Karye-i  Bostanlar rub´ 1 

 

Karye-i  Uzun Hasanlar hâne 12 

Karye-i  Süzekler hâne 2 

Karye-i  Kara hasanlu hâne 0.5 

Yekûn 88 

Sâhibden taşradır tahsîl olunduktan sonra görüle 
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Elhamdu lillâhillezi ce‘alnî hâdimi’ş-şer´i'l-mübeyyîn ve sîrnı hâkimen ve fe 

aselu’l-husumât el-müslimîn ve's- selevatu 

Ve's- selâm a´lâ seyyidinâ enbiyâ’i’l-mürselîn Muhammedin ve alihi ve sahbihi 

ecma‘in ve ba´de felemmâ cellet fî haze'l- muhkemeti’l- 

Muhketu’-esâsu’l-mahfûzetu ani'l- enderâsu’l-ircâ ahkâmi”ş-şer´i'l-kavvîm li 

teba´a-i Devlet-i aliyye'nin‘inu’l-hâdî 

Limen takdîye ilâ sırât-i müstakîm şeri´at bi enne ahrâri fî hinde’l-saharîte 

Mâ vak´ı mine'l- evâmır ve'l- hiceci sâne’ullâh ani'l- habit ve'l-ûv 

Fî zi men ilmu’l- ülemâ ve fazlu’l-fudalâi sadri'l- mevâlî 

Fahru'l- e‘âlî a‘nî bih hazret-i Ali Efendi el-kadi 

Be medine-i Magnisa ve ene’l-fakîru'llâh şânehu 

Yûsûf zâde Mehmed Emîn el-müterris 

El-müvellâ hilefa bi'l- mahmiye-i 

El-mezbûrun üfiy anhumâ 
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2 

1.Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn râfi 

‘ a‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ  

2.ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezid  inâyeti'l- melikul mu‘în  Üsküdar pâyesiyle 

sâbıkan Kayseriye Kâdîsı Mevlânâ Ali zîde  fezâilehu  

3.tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki sen ehl-i ilm ve sâhib-i 

fazîlet olub her vecihle 

4.mahal ve müstehak olduğın ecilden hâliya hakkında mezîd inâyet-i şâhâne ve 

mezîd râfet-i  

5.seniye-i Pâdişâhânem zuhure götürilub bin yüz otuz altı muharremu'l-harâmı 

gurresinden  

6.zabt itmek üzre Magnisa kazâısın sana tevcîh ve inâyet idub i´lâmiyçun  

7.ta´yîn olunmuşsundur buyurdum ki sâdır olan fermân vâsılu’l-kadrım  

8.mûcebince kazâ-imezbuer mâh-i merkûme gurresinden sen mutasarrıf olub 

ahâlî-i beyyinede irac-i ahkâm-i  

9.şer´îye-i nebevi ve infâz-i evâmir-i aliyye-i Mustafâvî salla’llahu Te´âlâ a´lâ 

müşâr ihâda bezl makdûr 

10.ve say´-i mevkûr eyleyein şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın fî'l- 

yevm-i ihdâ aşere ve zi'l-ka´de 

11.li sene hamse ve selasin ve miete ve elf 

Kostantiniye el-Mahmiye 

3 

1. izzetlu fazîletlu meveddetlu Efendi Hazretleri'nin nâdir-i hatîrdarım nazîrleri 

savbine 

2. mezîd ta‘zîm ve tekrîm birle zevâir-i ed‘iye-i sarben nizâm ve cevâir-i âtebe-i 

hulûs irtisâm ittihamı sıyâkda 

3. nümûde-i muhlisîdur ki işbu  sene-isitte ve selasin ve miete ve elf muharremu'l-

harâmı gurresinden kalem e hükûmeti olan  

4. Magnisa kazâsının umûr-i kısmet-i askeriyesi tarafımızdan simât-i şerîfinize 

tevfiz olunmuşdur me'mûldur ki  
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5. Kazâ-i mezbûrede vâkı´ mevtâ-yi askeriye muhallefâtı tahrîr ve beyne'l- verese 

bi'l- farîzati’ş- şer´îye tevzî´ ve taksîm  

6. Buyurula bâkî der Seyyid-i şeri´at-i garrâ bâdî  

Mine'l- mahlas el-fakîr Ahmed el-kadi asâkir-i Anadolu  

 

manisa_1461_046/2 

1 

Derkenâr: Tıpkı asliyetu’l-âlî nemîka el-fakurun ileyh izzi şânehu İsmâîl el-

müvela-i hilâfe be medine-i Güzelhisar  

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ a‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ  

2. ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezid  inâyeti'l- melikul mu‘în   Mevlânâ Kâdîsı 

zidet fezâilehu ve mefâhiru'l-  

3. kuzât ve'l- hükkâm me´âdinu'l-fezâil ve'l- kelâm Saruhân  sancağında vâkı´ olan 

Kâdîlar zîde  

4. fazluhum  tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki hazîne-i âmirem 

defterleri mûcebince  

5. lva-i mezbûrede vâkı´ Kâdîların iki bin yedi yüz otuz bir ve bir buçuk rub´ ve 

bir sülüs guruş  

6. hâneleri ve altmış bin altı yüz seksen üç akçe bedel-i avâriz mukataın akçeleri 

olub  

7. bin yüz otuz altı senesine mahsûb olmak üzre avârizleri ve bedel-i mütekâ‘idleri 

akçeleri 

8. cem´ ve tahsîl olunmak lâzım gelmeğin deruhde olunub  

9. yedine mühürlü ve nişânlu mevkuat defteri sûreti verilmek mûcebince cem´ ve 

tahsîl ittirilmek  

10. fermânım olmuşdur buyurdum ki hükmm-i şerîfimle mübâşir-i mezbûr 

vardukda bubabda sâdır olan emrim üzre 

11. âmel idub dahi sene-i mezbûre mahsûb olmak züre livâ-i mezbûrede vâkı´ 

Kâdîların ol mikdâr  
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12. avâriz hânelerinin her bir hanelerinden beş  yüz akçe avârizleri ol mikdâr akçe 

bedel-i mütekâ‘idi  

13. akçeleri irsâl olunan mühürlü ve nişânlu mevkûfat defteri sûreti mucebicne 

cemm ve tahsîl  

14. ve dâhil-i hazîne-i amerime itturdub hilâf- iemr-i defter kimesneye ta‘allul ve 

inad ve muhâlefet itturmeyesin 

15. ve bundan mâ´adâ her bir hânelerinden ellişer akçe dahi mübâşir-i merkûme 

vech-i maamş  aldurub  

16. ve avâriz içun alınan akçenin her yüz on akçesinden bir esedi guruş tahsîl 

ittürdüb  

17. ve hîn-i tahsîlde alınan akçeyi hazîne-i amiremene aldığı vech üzre aldurub 

ziyâde ve noksân  

18. alınmaya ve aldırmayasın kebîr defterden noksân hâneden ve fermânımdan 

ziyâde talebiyile  

19. zülm ve ta´addîden begâyet ihtirâz eyleyesin şöyle bilesin alâmet-i şerîfe 

itimda kılasın tahrîren  

20. fî yevmu's- sânî minşehri zilhice li sene hamesn ve mahisin ve miete ve elf  

be makâm-ı Kostantiniye  

2 

Derkenâr: Tıpkı asliyetu’l-âlî nemîka el-fakurun ileyh izzi şânehu İsmâîl el-

müvela-i hilâfe be medine-i Güzelhisar  

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ a‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ  

2. ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezid  inâyeti'l- melikul mu‘în  Mevlânâ  Kâdîsı 

zîdet fezâilehu  

3. ve mefâhiru'l- kuzât ve'l- hükkâm me´âdinu'l- fezâil ve'l- hükkâm  Saruhân 

sancağında vâkı´ olan  

4. kadılar zîde fazluhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki 

hazîne-i âmirem defterleri mûcebince  
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5. livâ-i mezbûrde vâkı´ Kâdîlıkların iki bin yedi yüz otuz iki buçuk ve bir rub´ 

bedel-i nüzul hâneleri 

6. olub bin yüz otuz altı senesine mahsu olmak üzre bedel-i nüzûl mâlı cem´ ve 

tahsîl  

7. olunmak lâzım gelmişken derue olunub yedine mühürlü ve nişânlu  mevkûfât 

8. defteri sûreti verilmeğin mûcebince cem´ ve tahsîl ittirilmek fermânım olmuştur 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle  

9. vardukda bu bâbda sâdır olan emrim üzre âmel idub sene-i mezbûre mahsûb 

olmak üzre  

10. livâ-i mezbûrede vâkı´ Kâdîlıkların ol midar bedel-i nüzûl hânelerinin her bir 

hânelerinden  

11. altışar yüz akçe bedel-i nüzülleri irsâl olunan mühürlü ve nişânlu mevkûfât  

defteri sûreti mûcebince  

12. cem´ ve tahsîl  itturdub hilâf-i emr e defter kimesneye taalluh e inâd ve 

muhâlefet itturmeyesin 

13. ve bundan mâ´adâ her bir hânelerinden otuzaz akçe mübâşir-i mezbûre vech-i 

maâş aldurub ve hîn-i  

14. tahsîlde alınan her yüz on akçesinden bir esed-i guruş mîrî içun alınan akçeyi  
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15. hazîne-i amireme alındığı vech üzre aldurub bundan ziyâde bir akçe ve bir 

habbe alınmaya ve aldırmayasın 

16. kesîr ve defterden ve noksân hâneden ziyâde talebiyle zülm ve ta´addîden 

begâyet ihtirâz eyleyesin  

17. şöyle bilesin alâmet-i erife i´timâd kılasın tahrîren fî'l- yevmu's- sânî min 

şehrî- zi'l-hicce li sene hamsen ve selasin ve miteyen ve elf 

be makâm-i Kostantiniye el-Mahrûse  
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1 

1. Medine-i  Magnisa' da hâlâ seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ olunan fazîletlu Efendi 

hazretelri zîdet  

2. Fezailehu ve mefâhiru'l- akrân Yeniçeri seradrı ve a´yân-i vilâyet iş erleri zîde 

kadruhum 

3. İnhâ olunur ki bin yüz otuz altı senesine mahsûb olmak üzre Saruhân sancağının  

4. Avâriz ve bedel-i nüzûl malarırın cem´ ve tahsîli bâ fermân-i Ali tarafımıza 

etfviz ve ihâle buyurulub 

5. Taht-ı kazânız ahâlîlerinin ber mûceb-i sûret-i defter mevkûfât üzererine edâsı 

6. Lâzım gelen avâriz ve bedel-i nüzûl mâllarının cem´i ve tahsîli vakit duhûl ve 

hulûl itmeğin marift-i şer´î ve cümle ma‘rifetlele irsâl olunan pusula mûcebince 

yerlu yerinden cem´ ve tahsîl olunmak bâbında 

7. İşbu buyurudli tahrîr ve istar ve kıdvetu'l- akrân Ağâ zîde kudruhu mübâşir  

8. Ta´yîn ve irsâl olunmuşdur inşâ’llâh deala vusûlinde gerekdur ki vech-i meşrûh 

sene-i merkûme mahsûb  

9. Olmak üzre taht-i kazânızın ahâlîlerinin ber mûceb-i suretd-i defetr-i mevkûfât 

üzerlerine  

10. Edâsı lâzım gelen avâriz e bedel-i nüzûl malların ma´rifet-i şer´î ve müşeri ve 

cümle ma´rifetler irsâl olunan  

11. Pusula mûcebince tevzî‘ ve taksîm ve mahzır ve mahtûm defterin müşaşir-i  

merkûme teslîm e yerlu yerinden bir gün evvel  

12. Cemm ve tahsîl ve tekmîlen mübaşire edâ ve teslîm ve bir asat mukaddem 

tarafımıza irsâl ve îsâle ler birleriniz 

13. Dikkat-i tâm ve sai ve ihtimâm idub kebîr defterden ve nakz-ı hâneden dürlü 

ihmal ve misâha ile avk  

14. Ve te'hîrden biagyet ittika ve ihtirâz eyleyub mûceb-i buyuruldi ile âmel olasız 

diyü  

15. Gurre-i ml sene 1136 
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Defter____ 

Hâneâ-i avâriz ve edel-i nüzûl kazâ-i mezkûre der livâ-i Saruhân ve vâcib-i hazîne 

sene 1136  

Umûr-i defter-i hazîne-i âmire  

 

Kazâ-i Magnisa ve tevâbi´i  

 

Avâriz kıyye 1092 rub´ 0.5 

Bedel-i mütekâ‘idi guruş 3358 

Bedel-i nuzul hâne 1092 rub´ 0.5 

 

Tıbk-ı asliyu’l-mumassiyu’l-mahdûm hurrire el-fakiru’llâh Te´âlâ İsmâîl el-

müvella-i hilaef-i be medine-i Küzelhisar ufiye leh  

 

Mühimmât_________ 

Avâriz ve bedel-i nüzûl der livâ-i sadurah vazib sene 1136 

 

Kazâ-i Magnisa ma´a tevâbi´i  

Hâne 

1092 sülüs 1 avâriz  

1092 sülüs 1 bedel 

2184 2 

 

Be hesâb-i urus mâl-i avâriz ve nüzûl 

1152 

00340 harc-i muhâsebe  

00546 berâyi muhassılık  

12638 
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Vech-i meşrûh üzre yalnız on iki bin alt ıyüz otut sekiz guruşdur sahh  
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1 

1. Magnisa' da vâkı´ Haccâclar mahallesi mescid-i şerîfinde yevmî iki açke vazîfe 

ile bundan esbak İmâm olan Saniullâh’ın  bir koli dirsekten  

2. Maktû´ olub a´lâ mâ fuzûli itmâm (...) bulunmayub  ol vecihle iktidâ sahîh 

olmayub  cemâ´âti istikrâh itmeleriyle refî´adan Hâcî abdulalh  

3. İbni Mehmed Halife'e  tevcîh olunub on seneden mütecâviz imâmet-i mezbûre 

üzerinde iken bundan akdem fevt oldukda mahlûlinden muhtâri hâiz olan  

4. Erbâb-i istihkâkdan işbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân-i hâkânî Abdullâh Çelebî 

bin Osmân tevcîh olunub on beş seneden mütecâviz  mutasarrıf iken refî´ olan  

5. Mezbûr Sunullâh’ın oğlu Hüseyin babam cihatinden diyü hilâf-i inhâ olub külli 

gadr itmekle refî´ olunub geru merkûm Abdullâh Halife bin soman kâmekân 

6. İbkâ ve mukarrerun olmak bâbında atîk berâtı mûcebince inâyet taleb itmeğin 

vech-i meşrûh üzre  sadaka idub bu berât-i hümâyûn  virdum ve buyurdum ki 

7. Merkûm Abdullâh  Halife bin Osmân varub zikr olunan me'mûriyete 

mukaddemâ refî´ olunan mezbûrun yerine kemâ fî'l- evvel İmâm olub hidmet-i 

lâzımesi dahi  

8. Vürûdi kaleminden dolayı yevmî iki akçe vazîfesine mutasarrıf olub vâkıfın 

rûhi ve devâm ömr ve devmetiyçun duâya mudâvemet  gösteresin ol bâbda refî´ 

olunan  

9. Mezbûr taraf-ı âhardan ferd mâni´ ve dâhil olmayub  aslâ dahl ve ta´arruz 

itturmeyub  şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın fî evâsıt-i zi'l-hicce’i’ş-

şerîfe  

10. Li sene hamse ve selasin ev mietey ve elf  

Kostantiniye el-Mahrûse  

2 

1. Şeri´at şi´âr fazîlet asârilerine Magnisa' da seccâde nîşîn  tarîkat hazret-i 

siyyidu’l-ebrâ olan fazıl bin Halîl Efendi Hazretleri  
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2. Zited ezaile ba´de't- tahiyetu ve't- teslîm inhâ olunur ki taht-i hükûmet 

şikârınızda serdâr olan kıdvetu'l- emâsil vel akrân Şeyh Adik’in  

3. Mehmed Ağâ zîde kadruhu mîrî serdârlık ibka ve mukarre olmağın işbu mektûb 

tahrîr ve irsâl olunub vusûlinde  serdârlık umûrinde 

4. İstihdâm idub âhari müdâhele itturmeyesiz ve ol tarafda  olan yeniçeri ve cebeci  

ve topci arabılar ve kûl oğluları ve a´yân-i haccâciya 

5. Mezbûri kemâ  fî'l- evvel üzerlerine sırdar ve zâbit bilub sözünden dışra 

varmadan hâric vaz´ u hareketde bulunmayub itâ´at  

6. Ve inkiyâd  üzre olalar vezâif-i mezbûrunden bilâ vâris-i ma´rûf fevt olanların  

mahlûfât-ı metrûkâtların mezbûre 

7. Ahz e kabz ittürmeyub ma´rifet-i şer´le sûk-i Sultâni'de uruht ve hâsıl olan 

nukûdi mümzâ ve mahtûm müfredâtı 

8. Defterleriyle taraf-i beytu’l- mâle irsâl e îsâl ittüresiz sen ki serdârlık hilâf-i 

şer´-i şerîf ve mugâyir-i kânûn-i  

9. Kadîm  ve emr-i nünifi hareketden ihtirâz idub mûceb-i mektûb ile âmel olansız 

tahrîren fî gurre-i muharrem li sene sitet seleasin ve miete ve elf 

El-fakîr Mehmed Ağâ-yi yeniçeriyan-i Dergâh-ı âlî  

3 

1. Mefâhiru'l- kuzât  ve'l- hükkâm me´âdinu'l- Fezâil ve'l- kelâm anadolunun sağ 

kolu nihayetien varinca  

2. Varup gelince yol üzerlerinde ve yemîn ve yesârında  vâkı´ olan Kâdîlarzide 

fazluhum ve mefâhiru'l-  

3. Emâsil ve'l- akrân zikr olunan kazâlarırda vâkı´ yeniçeri serdârları zîde 

kadruhum tevkî´-i refi´-i  

4. hümâyûn vâsıl olacak zikr oluan kazâların tevâbi´ ve kasâbât ve kurâsında  

5. mukıb ve müsâfir bilâ vâris-i ma´rûf fevt  olan Dergâh-i âlîşân yeniçeri  ve buna 

tâbi´  

6. tavâif-i askeriyenin muhallefât ve metrûkâtları müfredât defterleri mûcebince  
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7. taraf-ı beytu’l- mâleından ahz ve kabz içun kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân  beşince  

bölüğün  Ali Çâvûş zîde kadruhu ta´yîn olunmağla vech-i meşrûh üzre zikr olunan 

kazâların nevâhi  

8. mezbûrenin muhallefâtı  ve metrûkâtları ma´rifet-i şer´le müfredât defterleri 

mûcebince  

9. Çâvûş-i mezbûre teslîm idub bir akçe ve bir habbesin ketm ve ihfâ ile beytu’l- 

mâle gadr itmekden  

10. Her biriniz ihtirâz eyleyesiz ve sen ki Çâvûş-i merkûmsun sen dahi husûs-i 

mezbûre gereği gibi 

11. Takayyud idub varub dâhil olunduğın kazâlarda serdârlığın teahhus  

12. Ve sicillâtından yokladurub her kimin zimmetinde bulunur ise şer´le tahsîl ve 

götürüb  

13. Beytu’l- mâle teslîm idub sadâatle edâ-yi hizmet itmeğe müceddeden say´ 

olasın diyü  

14. İftihâru'l- ümerâ ve'l- ekâbir bi'l- fi´il Dergâh-i mü´âllâm yeniçerileri Ağâsı 

olan Mehmed Ağâ dâme uluvvuhu  

15. Tarafından mühürlü mektûb virilmekle vech-i meşrûh üzre âmel olunmak 

emrim olmudur  

16. Buyurdum ki hükm-i şerîfim vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan emrim ve 

Ağâ-yi merkûmun 

17. İleyhin tarafından verilen mühürlü mektûb mûcebince âmel idub min ba´d  

hilâfından rızâ ve cevâz göstermeyub  

18. Mazmûn-i şerîfimle âmel olasız şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasız 

tahrîren evâhir-i şehr-i ramazân  

19. Li sene hams ve selase ve mieteyn ve elf 

Be makâm-i Kostantiniye el-mahmiye  
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1 

1. Magnisa' da vâkı´ merhûm ve ma‘fûrun leh Sultân Murâd Hân tâbe serâhu 

evkâfı  mahsûlinden olmak üzre yevmî beş akçe vazîfe ile  

2. Hâfızân şeyhi olan Mehmed Halife künde hüsn-i ihtiyârıyla işbu râfi ‘-i tevkî´-i 

refi´i'ş- şân-i hâkânî  eş-Şeyh Ali bin Mehmed Efendi Efendi  

3. Zîde salâheye ferâgat ve kasriyed itmeler refî´nden ve kasr-ı yedinden  tevcîh 

olunub berât-i şerîf-i âlîşânım 

4. Verilmek ricâsına dahi iftihâru'l- havâs ve'l- mütekarribîn  bâbu's-sa´âdetim 

Ağâsı kâimmekâmı olub evkâf-i mezbûre  

5. Nâzırı olan el-Hâcc Hasan Ağâ dâme uluvvuhu arz itemğin hakkında mezîd 

inâyet-i Pâdişâhânem zuhure götürüp  

6. Ağâ-yi müşârun ileyhin arsa ve bin yüz otuz beş senesi zi'l-hiccesinin on beşinci 

güni târîhiyle verilen  

7. Ru'ûs-i hümâyûnum mûcebince kasr-ı yedinden tevcuh idub bu berât-i 

hünamyun izzet makrûni virdum ve buyurdum ki  

8. Mezbûr eş-Şeyh Ali bin Mehmed zîde salâha varub vaf-ı mezbûr Hângâhında  

Şeyh olub edâ-i hizmeti dahi  

9. Eyledikten sonra ta´yîn olunan yevmî beş akçe vazîfesi evkâf-i mezbûre 

mahsûlinden mütevellîsi olanları yedinden alub  

10. Mutasarrıf ola ol bâbda kasr-ı yed  eyledüği ecilden refî´ olunan merkûm 

Mehmed Halife ve taraf-ı âhardan hiçbir ferd  mâni´  

11. Ve mürâhim olmayub dahl ve ta´arruz kılmaya şöyle bileler alâmet-i şerîfe 

i´timâd kılalar tahrîren fî'l- yevmu'l- işrîn  

12. Li sene hamis ve selasin ve mietey ve elf  

Be mekam-i Kostantiniye  

Kaydi min gurre-i saferu'l-hayr sene 11 36 

2 

1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm sâhibu'l- iz 

ve'l- ihtişâm el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- a´lâ Aydın muhassılı  
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2. Abdullâh dâme ikbalehu ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân ve hâssa 

veznedârlarından ol tarafa gönderilen  Mehmed zîde  kadruhu tevkî´-i  

3. refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki İzmir ve havâlisinde vâkı´ Aydın ve 

Saruhân ve Muğla ve Zekirli  

4. havâlilerinde ayâdi-i nâsda mütedâvil olan züyûf ve maksûs olan pareleri kendi  

geçe kesret bulun mu´âmelât-i 

5. nâsd mühtemel olmağla zuyûf  ve maksûs parenin  mu´âmelâtda revâcı men´ 

olunmak içun nâs yedinde bulunan  

6. kırkık pareler düşürülib yerine cedîd pare verilmek üzre bundan akdem Astâne-i 

sa´âdetümden 

7. altmı kiselik ceddi pare irsâl ve zikr olunan cedîd parenin beher yüz dirhemine 

yetmiş ayârında  yüz dirhem  

8. maksûs pare alınmak üzre bu vecihe nâsa tevzî´  olunmak içun emr-i âlîşânım 

gönderilmuşmdi lakin  

9. ayâdi-i nâsda yetmiş  ayârında pare kalmamağla el-yevm ol havâlide  râyihc 

olan parenin yüz dirhem ol tarafda kâl 

10. itturildikde ancak altmış dirhem sim zuhûr idub bu sûretde yüz dirhem cedîd 

pareye yien yüz dirhem maksûs  

11. pare alınmak alıvirmeyub ve ayâr hesâbı  onda mutâlebe olsa ahal ve tüccâra 

ifâde ve tefhîmi mümkün olmayub  

12. mülzem  olmaları adîmiyu’l-ihtimâd olub on dirhem cedîd pareyye on bir 

dirhem kırkık pare alınmak içun sen ki 

13. muhassıl-ı mûmâ ileyh devâm-i ikbâlesin i´lâm ve bir mikdâr düşürilen kırk 

parenin nümûnesin irsâl eylemek ile  

14. gönderilen kırkık pare ve mâl olunan sim Astâne-i sa´âdetümde darbhâne-i 

âmiremde kal itturildukde  

15. yüz dirhemden elli altı buçuk dirhemin zuhûr idub ve iki dirhem hark anbari 

ile elli sekiz buçuk dirhem olub  

16. bu vecihle her irhemi içun on üçer akçe aldığı hâlde sermaye ve masrafı ancak  

ihâta eylediğined imdi sen ki  
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17. muhassıl-ı mûmâ ileyh dâme ikbalehu ve veznedâr Mehmed zimde 

kudruhusun ol taraflarda nâs yedinde bulunan maksûs 

18. ve zuyûf pareyi devşirilub ta´dîli içun  gönderilen cedîd pareyi tevzî´ 

olunmukda nâs  

19. yedinden alınna zuyûf ve maksûs  parede aslâ kalb olmamak üzre cümlesi bu 

tarafa gönedirmesin pare  

20. misillü olmak üzre ve her yüz dirhem bin üç yüz sağ akçe hesabi ile beher 

dirhem on üçer sağ  

21. akçeye olmak üzre nâsısn yedinden alınub yerine bundan akdem gönderilen 

cedîd pareden virub  

22. lakin alınan mezbûr parede nühâs ve timur  vesâir bunun misulllu kalb zuhûr 

iderse sonra verilen akçeyi  

23. ihâta eylemeyub yerine sizden tazmîn olunacağımukarre bilub ana göre 

fermânım olduğı üzre zuyûf 

24. parenin beher dirhemin on üçer sağ akçe ve yüz dirhemin bin üç yüz akçe 

olmak üzre mübaya´a idub   

25. bundan ziyâde kimesneye ta´addî ve rencide eylemeyub mazmûn-i emr-i 

âlîşânım ile âmel eylemek bâbında fermân-i âlîşânım 
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26. sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle  

27. vardukda bubabda vech-i meşrûh  

28. üzre şeref yafte sudûr olan işbu em-i şerîf-i celîli'ş- şân  

29. vâcibu'l- ittibağ ve lâzimu'l- imtisâlimin mazmûni itâ´at makrûnıyla âmel olub  

30. hilâfıyla vaz´  ve hareketden begâyet ihtirâz eyleyesin şöyle bilesin alâmet-i 

şerîfe i´timâd  

31. kılasın tahrîren fli yevmu's- sânî min muharremu'l-harâm li sene sitte ve 

selasin ve miete ve elf  
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be mekam-i Kostantiniye el-Mahrûse  

Derkenâr:  tıbkı aslı’l-hâtır hurrire el-fakîr Allâh Te´âlâ Hasan el-müvella-i hilâfe 

be menidne-i İzmir gufire leh  

1 

1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm sâhibu'l- iz 

ve'l- ihtişâm el-muhtas bi mezît  inâyeti'l- melikü'l-  

2. a´lâ Aydın muhassılı Abdullâh Paşâ me´âlîye akzâ kuzâti'l- müslimîn vârid evlâ 

vülâti'l- muvâhhidîn Ma´denu'l- fezâil  

3. ve'l- yakîn râfi‘â-i i´lâmu’ş-şer´îati ve'd- dîn vârisu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-

muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- mu‘în 

4. İzmir ve Magnisa Kâdîları  zîdet fezâiluha ve kıdvetu'l- kuzad ve'l- hükkâm  

ma´denu'l- fezâil ve'l- kelâm sırrehu Güzel hisâr  

5. Kâdîları zîde fezâiluha tevkî´ refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki 

memâlik-i mahrûsemde ayâdi-i nâsda bulunan zuyûf ve maksûs pare gittükçe 

kesret bulub mu´âmelâtın  ihtilâline ve sikke-i hümâyûnunum inhilâline mu‘âkked 

nizâm ihdâsına 

6. Bâ´is olucak bir keyfiyet olmağla fimâ ba´d mekâtil-i nâsda  zuyûf ve maksûs 

pare alınmayub verilmemek üzre bundan akdem  

7. Evâmir-i aliyyem  isdâr e irsâl olunmağla sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince 

medine-i İzmir' de dahi münâdiler nida itturilub  

8. Zuyûf ve maksûs pare rayîc olmamak üzre muhkemtenbih ve te’kîd olundukda 

nâsın yedinde bulunan parelerin ekseri  

9. Kırkık olub sağ pare bulunmamakla bey´ ve sirri mahsûs münkati olmak 

mertebesine varub ve nasıl yedinde bulunan  

10. Parelerin cemm olunması içun cedîd pareye muhtâc olmağla İzmir ve Magnisa 

ve Tire ve Güzel hisâr’da nâsın  yedinde  

11. Bulunan maksûs pareleri devşirilub  yerine cedîd pare verilmek içun Astâne-i 

devlet medârımdan altmiş kise akçenin ceddi  

12. Pare irsâl içun sen ki mîrmîrân-i mûmâ ileyhsin Der-sa´âdetüme arz eylemek 

ile fî'l- hakîka ayâdi-i nâsda olan kesik ve kırkık  



292 

13. Parenin ahz ve i´tâsı bi'l- külliye memnû´ olub sikke-i hümâyûnumle meskük 

olan cedîd parenin revâc ve intişarı iktizâ-yi  

14. Murâd-i hümâyûnum olduğı ecilden astaneii sa´âdetüm darbhânesinden ceddi 

iskele-i hümâyûnum ile altmış kise akçenin ceddi pare kat´  

15. İtturilub hazîne-i âmirem veznedarlarından Râzı? Mehmed zîde kadruhu ve 

sarraf ile ol cânibe irsâl olunmağın inşâ’llâh Te´âlâ  

16. İşbuemr-i şerîf-i celîli’l- kadrum ile gönderilub olmikdar cedîd pare vardukda 

mukaddemâ mâni´ ve tenbîh olunduğı üzre ve beyne’nefer-nâs 

17. Maksûs ve zuyûf pare alınmayub verilmemek üzre mühkem tenbîh-i te’kîd 

eyledikden sonra ma´rifet-i şer´le  ve ma´ru'z- zikr veznedâr ve sarrâf 

18. Ma´rifetleriyle gönderilen cedîd pareyi nâsa neşr e tevzî´ ve her yüz dirhem 

cedîd parenin yerine yetmiş  ayârında olmak üzre yine yüz  

19. Dirhem maksûs ve kırkır pare aldırilub veznedâr –i mezbûre teslîm ve bu ve 

cihle temâmen tevzî´ ve tebdîl itturildukten sonra  

20. Devşirilen pare veznedâr ve sarrâfın yanına mütemed âdemler koşub Emîn ve 

sâlim Astâne-i sa´âdetüme irsâl eylemek  

21. Bâbında fermân-i âlîşânın sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

vardukda bu bâbda  

22. Vech-i meşrûh üzre şeref yafte sudûr olan işbu emr-i celîli'ş- şânım vâcibu'l- 

imtisâl 

23. Ve lâzimu'l- ittibâ´ımın mazmûn-i izzet makrûnıy ile âmel olub hilâfıyla def´  

24. (silik) begâyet ihtirâz eyleyesin şöyle bilesin alâmet-i yşerif i´timâd kılasın 

tahrîren fî'l- yevmu's- sânî ve'l- işrîn  

25. Min şehrî muharremu'l-harâm li sene sitte hamis ve mieteynve hamisn ve 

mieteyn e elf  

Derûnında  

Tıpkı asliyu’l-hatir nemîka el-fakîrun ileyhi simâh Yûsûf Efendi el-Kâdî be 

medine-i İzmir el-Mahrûse  
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1. Medine-i Magnisa' da hâlâ mesned dârâ-yi şeri´at-i garrâ olan  

2. İzzetlü ve fazîletlü Efendi hazretelri zîde fezâiluhu ve kıdvetu'l- emâsil  

3. Ve'l- akrân Saruhân sancağımütesellimi olan Ağâ zîde kadruhu  

4. Ve mefâhiru'l- akrân yeniçeri serdârı ve a´yân-i vilâyet ve işerleri zîde 

kadruhum  

5. İnhâ olunur ki hâlâ iyâdi-i nâsda zuyûf ve maksûs pare gittükde kesre bulun 

mu´âmelâtının ru'ûs-i hümâyûnun  

6. İhtilâl mu‘âkked nizâm-i ahvâline bâ´is olur birkyefiyet olmağla fimâ ba´d 

zuyûf ve maksûs pare alınmayub verilmemek üzre  

7. Memâlik-i Mahrûseyi evâmir-i şerîf birle tenbîh ve te’kîd olundukda medine-i 

mezbûre va havâlilerine dahi münâdiler nidâ ittirildikde bey´ ve neşr hussuı  

8. Münkati‘ olmak olmak üzresine varub ve nâsın yedinde olan ekseri zuyûf pare 

olmakla cemm olunmasiyçun ceddi pareye muhtâc olduğı  

9. Bundan akdem ma´rûz-i devlet-i aliyye olundukda İzmir ve havâlisi olan manisa 

ve Tire ve Güzelhisar havâlilerinde olan zuyûf pare cem´ ve mübaya´a ve yerine  

10. Nâsa neşr ve tevzî´ içun darbhâne-i âmiremde müceddeden altmiş kiselik  

cedîd pare kat´ ve irsâl ve her yüz dirhem cedîd pareye yetmiş ayarında yine yüz 

derhim maksûs pare 

11. Alınmak üzre fermân-i âlîşân sâdır olub lakin ahâlî ve tüccâr ve cem´-i 

yedinde yetmiş ayârında pare kalmadığı ve ayâr hesâbı dahi ifâde ve tefhîm 

mümkün olmaduğı  

12. Ecilden hâlâ sücûd olan zuyûf pareden yüz dirhem pare irsâl ve on dirhem 

cedîdare yüz bir dirhem yuzuf pare alınmak üzre arz olundukda 

13. Gönderilen pare darbhane-i amirede mâl olundukda sarfu’nefer-nâri ile elli 

sekiz buçuk dirhme sim zuhûr olmağla her bir dirhem zuyûf pare on üç akçeye 

alındığı 

14. Hâlâ sermaye-i mesarifi ile ancak vefâ itmeğin bir direm zuyûf pare  on üç 

akçeye ve yüz dirhem zuyûf parenin üç yüz sağ akçeye alınmak üzre  
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15. Tekrâr fermân-i âlîşân  sâdır olub mukaddemâ ve hâlâ tarafımıza ve tarafınıza 

hitâben sâdır olan evâmir-i şerîfe mûceblerince  işbu buyuruldi tahrîr  

16. Ve isdâr ve kıdvetu'l- akrân zîde kadruhi ile irsâl olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ 

vusûlinde gerekdur ki siz ki müşârun ileyh Efendi Hazretleri  

17. Ve sen ki mütesellim ve serdâr ve a´yân-i vilâyet ve iş erlerisiz mukaddemâ ve 

hâlâ sâdır olan evâmir-i aliyye mûceblerince medine-i merkûmede münâdiler niâ 

ve fiba ba´d maksûs pare 

18. Beyne’n-nâs râyic olmamak üzre mühkem tenbil ve te’kîd olunub ve herkesin  

yedinde bulunan zuyûf pareyi mübayi ve ahz ve beher dirhemine zuyûf pareye 

ceddid pareden  

19. On üç dirhem virudurb ve bundan sonra zuyûf pareye râyic olur mülâhazasıyla 

paresin ihfâ ve her kimin yedinde bulunur ise itâ´at-i fermân-i âlî  

20. İtmedikleri ecilden her birlerine eşedd-i ukûbetle mu‘âteb olacaklarıın emr-i 

mukarrerdur  bilub ana göre basîret üzre hareket ve hilâfından ihtirâz olunub  

21. Mazmûn-i evmair-i aliyye ve mûceb-i buyuruldibirle âmel olasın diyü fî 17 

safer sene 1136 
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1. Şerâyî‘ şi´âr Akhisâr ve Nif ve Turgullu  

2. Ve Gürdüs ve Akla ve Menemen Kâdîları Efendiler zîde fazluhum 

3. Ve mefâhiru'l- emâsil ve'l- akrân yeniçeri serdârları ve a´yân-i vilâyet iş erleri 

zîde kadrhum inhâ olunur ki hâlâ işbu ayad-i nâsda zuyûf ve maksûs pare günden 

güne 

4. Kesret bulub mu´âmelâtın  ve sikket-i hümâyûnun ihtilâline bâ´is olur bir 

keyfiyet olağmağla fimâ ba´d  

5. Zuyûf pare alınmayub ve verilmemek üzre evâmir-i âlîşân ile memâlik-i 

mahruseye tenbil ve tekiz olundukda ekseri nâsın 

6. Yedine olan zuyûf pare olmakla tebdîl içun cedîd pareye muhtâc olduğı ma´rûz-

i devlet-i aliyye olundukda ezmir ve havâlisi Saruhân  
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7. Ve Aydın sancaklarında mevcûd olan yuzuf pare cem´ ve mübaya´a olunub 

yerine nâsa neşr ve tevzî´ olunmak içun altmış kiselik cedîd pare irsâl  

8. Ve zuyûf parenin beher dirhemi on üçer akçeye alınmak üzre fermân-i âlîşân 

sâdır olub zikr olunan altmış kiselik pare tevzî´ olunmakla Saruhân  

9. Sancağı içun on kise cedîd pare ber mûceb-i emr-i âlî bundan akdem  Magnisa' 

ya irsâl ve mübâşir ta´yîn olunmağın medine-i mezbûrede ma´rifet-i şer´î ve cümle 

ma´rifetle 

10. Tahmîn ve tevzî´ eyledikleri pareyi mümzâ ve mahtub defterleriyle her bir 

kazâya irsâl eyledikleri pare vusûl buldukda sâdır olan fermân-i alaşn mûcebince 

zuyûf parenın derhemi  

11. On bir akçeye olmak üzre ve yerine cedîd pare verilub gönderilen pare 

temâmen tebdîl itturilmek bâbında sâdır olan fermân-i âlîşân mûcebince buyuruldi 

tahrîr ve isdâr  

12. Ve kıdvetu'l- akrân zîde kadruhi ile irsâl olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ 

vusûlinde gerekdür ki sizler ki Kâdî Efendiler ve serdârlar ve a´yân-i vilâyetsiz 

13. Sâdır lan fermân-i âlîşân mûcebince kazâlarınızın mecmû´-i nâs üzre 

mahallerinde münâdiler nidâ ve fimâ ba´d  kesik pare râyic olmamak üzre 

muhkem tenbîh ev te’kîd olunub  

14. Medine-i Magnisa tarafından  mairfet-i şer´le ve cümle ma‘rifetle  mümzâ ve 

mahtûm defter mûcebince kazâlarınız ve gönderilen pare vusûl buldukda nâsın 

yedinde bulunan zuyûf pareyi cem´  

15. Ve mübaya´a ve beher dirhemine gönderilen pareden on ücer akçe verilub 

kazâlarınıza ve on parei temâmen tebdîl olunmakla her biriniz dikkat ve ihtimâm 

eyleyub bundan sonra  

16. Zuyûf pareye vaktiyle yine râyic olur mülâhazasıyla her kim paresi ihfâ ve 

yedinde bulunmak ihtimali olur ise ol hulûl itâ´at-i fermân-i âlîşân itmedikleri 

ecilden  

17. Her birleri eser-i ukûbtele mu‘âteb olacakların emr-i mukarre bilub ana göre 

basîret ve intibâh üzre hareket ve hilâfından begâyet ihtirâz olunub mazmûn-i emr-

i âlîşân  

18. Ve mûceb-i buyuruldi birle âmel olasız diyü buyuruldi fî 13 min saferu'l-hayr 

sene 1136 vâsılu’l-benâ fî 17 min safer  
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1. İşbu bin yüz otuz altı senesinde mahsûb olunmak üzre  bâ fermân-i âlî Magnisa 

kazâsından matbû´ avâriz ve bedel-i nuzul  

2. Emrûd defterleri ve mûceb-i buyuruldi nısfleri taraf- i şerîflerinden tahsîldâr 

nasb ve ta´yîn buyurdukları sa´âdetlü  

3. Kâbil zâde Mehmed Efendi dâ´îleri yidiyle vusûl ve cümle muvâcehesinde fetl e 

kiraet ve hesâb olundukda eher guruş  

4. Yüz on akçe hasabi üzre asl-ı mâl on bir bin yedi yüz elli iki guruş ve harc-i 

muhâsebe üç yüz kırk  

5. Guruş ve muhassıllık beş yüz kırk altı guruş cem´an on iki bin altı yüz otuz 

sekiz guruş olmağla  

6. Meblağ-ı mezkûrun üzerine ber vech-i mudat iki yüz elli guruş sa´âdetlü Efendi 

hazretlerne ve elli guruş izzetlu  

7. Nâib Efendi' ye ve yigirmi guruş Kethüdâ Ağâ' ya ve on  guruş hüddâm Efendi 

hazretelri ve on guruş çukâdâra 

8. Ve on guruş Kâtib Efendilere ve on guruş muhzırlere ve on dört guruş Paşâ 

hazretlerine mektûb götüren 

9. Menzilci âdemine ve otuz sekiz guruş Yurtdağı nâhiyesinde perişân  olan  karye 

içun min haysu'l- mecmû´  

10. On üç bin elli yedi guruşe bâliğ olmağla meblağ-i mezkûrun bin guruşi Yurd 

dağında vâkı´  

11. Cedîd seksen sekiz haneye ve altı yz guruş hâneleri guruş hâneleri ferr u 

nihâde  olan vakf karyelerine ifrat olundakdan sonra  

12. Bâkî on bir bin dört yüz elli yedi guruş kalmağla meblağ-ı mezbûr şehir ve 

kasaba ve nevâhi kurânın küsüri aslına  

13. Zam olundukda beher hanesine on üçer guruş on birer pare ve emlâk 

haniyesined haneleri ferr u nihâde   

14. Olan kurâların Hurus karyesiyle beher nıfs-ı semen e yüz on birer guruş ve 

bârgîr ve tekeli karyelerine yetmişer guruş  
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15. Ve Keçeli karyesine otuz guruş isâbet itmekle bu vech üzre tevzî´ ve taksîm 

olunub defetir tahsîldâr  

16. Mûmâ ileyh Mehmed Efendi' ye verildi tahrîren fî  evâsıt-i saferu'l-hayr li sene 

sitte ve selâsîn ve miete ve elf  

 

Mahalle-i  Sultâniye hâne 0.5 

Mahalle-i  Çarşu hâne 4 

Mahalle-i  Alây beyi hâne 26 

Mahalle-i  Dilşekar hâne 15.5 

Mahalle-i  Haki baba hâne 11.5 

Mahalle-i  Ali Ağâ Hân 10.5 

 

Mahalle-i  Bektaş-i kebîr hâne 8 

Mahalle-i  Bektaş-i sagîr hâne 12.5 

Mahalle-i  Göktaşlı hâne 5 

Mahalle-i  Câmi´-i kebîr hâne 5 

Mahalle-i Bey zâde hâne 7 

Mahalle-i  Saz hâne 9.5 

 

Mahalle-i  Dervîş Ağâ hâne 8 

 Mahalle-i  Gürhane hâne 10 

M Nişancı Paşâ hâne 4.5 

Mahalle-i  Hüsrev Ağâ hâne 10 

Mahalle-i  Çiraşlar-ı kebîr hâne 13 

Mahalle-i  Sırabad hâne 10 

 

Mahalle-i  Bolucuk-i atîk  hâne 7.5 

Mahalle-i  Bolucuk-i cedîd hâne 5 
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Mahalle-i  Devciler hâne 3 

Mahalle-i  Çengi zâde hâne 3.5 

Mahalle-i  Sakalar hâne 3.5 

Mahalle-i  yedi Hâce hâne 4 

 

Mahalle-i  Danişmend Halîl hâne 7 

Mahalle-i  el-Hâcc İlyas-i sagîr hâne 4 

Mahalle-i  el-Hâcc Uvez Paşâ hâne 5 

Mahalle-i  Kara Yûnus hâne 8.5 rub´ 1 

Mahalle-i  Kara hisâr hâne 2 

Mahalle-i  Anarlıca hâne 5 

 

Mahalle-i  Nasırlı hâne 2.5 

Mahalle-i  Arab alanı hâne 5 

Mahalle-i  Ricâli hâne 5 

Mahalle-i  Tekye hâne 2.5 

Mahalle-i  Babakapıs hâne 5 

Mahalle-i  Ebe hâne 2.. 

 

Mahalle-i  el-Hâcc İlyâs-i kebîr hâne 5 

Mahalle-i   İbrâhîm Çelebî hâne 5 

Mahalle-i  Dere hâne 2.5 

Mahalle-i  Haccaclar hâne 2.5 

Mahalle-i  İmad hâne 3 

Mahalle-i  Âyîn Ali hâne 4 
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Mahalle-i  Yadılar hâne 5 

Mahalle-i  Hiraslar-i sagîr hâne 5 

Mahalle-i  İsalar sagîr hâne 2.5 

Mahalle-i  Barhinler hâne 10 

Mahalle-i  el-Hâcc Yahyâ hâne 4 

Mahalle-i  ataran hâne 5 

 

Mahalle-i  Akmesçid hâne 2 

Mahalle-i  Rumiyan hâne 20 

Mahalle-i  Ermenîyan-i süfla hâne 23 

Mahalle-i  Ermenîyan-i bâlâ hâne 26 

Mahalle-i  Yehûdiyan hâne 7.5  

Yekûn hâne 388 
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nâhiye-i Bolaman  

karye-i  Gökçe hâne 10.5 

karye-i  Ahmed paşalu hâne 1 

karye-i  Tekeli hâne 1 

karye-i  Hisarlık hâne 13.5 

karye-i  Yatari hâne 1 

karye-i  Paşâ hâne 6 

karye-i  Yokuş hâne 4 

 

karye-i  Mahl hâne 1 

karye-i  İrenler hâne 1.5 



300 

karye-i  Kara hisâr hâne 1 

karye-i  Seyyidler hâne 2 

karye-i  Hâcî Ramanlı hâne3 

karye-i  Dere hâne 7.5 

karye-i  Bâb hâne 10.5 

 

karye-i  Süleymân mehemd Efendi hâne 2 

karye-i  sarı çaplı hâne 2.5 

karye-i  Mihankir hâne 1 

karye-i  Bira meşe hâne 1 

karye-i  Kebebekyli hâne 1 

karye-i  üçhali hâne 6 

karye-i  arabacı yüz hâne 6 

 

karye-i  aşık hâne 6.5 

karye-i  Sapanca hâne 2.5 

karye-i  Habîb hâne 0.5 

karye-i  Arteldi hâne 3 

karye-i  Seneldli hâne 2.5 

karye-i  Seydî obası hâne 3 

 

karye-i  Mehmed Beşe hâne 4 

karye-i  Adil obası hâne 2 

karye-i  Halidlu rub´ 1 

yekûn hâne 103 rub´ 1  
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nâhiye-i Bülük  

karye-i  Nefs-i benli hâne 23 

karye-i  Gözibüyükler hâne 0.5 

karye-i  Ali benli hâne 8 

karye-i  küblüclu hâne 4 

karye-i  Beşe aculisi hâne 3 

karye-i  Saruhanlı hâne 3 

 

karye-i  Selîm şahlar hâne 1 

karye-i  çunkara-i kebîr hâne 1 

karye-i Körükçi tatarı rub´ 3 

karye-i  Yabekli hâne 5.5 

karye-i  ilgun tatarı hâne 2 

karye-i  Geri hâne 2 

 

karye-i  el-Hâcc ibrahimler rub´ 1 

karye-i  Karasebil hâne 0.5 

karye-i  Babaslık hâne 0.5 

karye-i  Sendinli hâne 10 

karye-i  Sekerli hâne 8 

yekûn hâne 76.5 rub´ 1 

 

nâhiye-i Yurd dağı  

karye-i  Hâce Ali hâne 1 

karye-i  ahmedcik hâne 2 

karye-i  Sekelli hâne 1 
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karye-i  Sakallı hâne 2 

karye-i  Tolilar hâne 3 

karye-i  Ulak hâne 1 

 

karye-i  Rahmanlar hâne 3.5 

karye-i  Balabanci hâne 1.5 

karye-i  ismailli hâne 1 

karye-i  Bekir Beşe hâne 3 

karye-i  öksüz aliler hâne 3.5 

karye-i  Sarılar hâne 1  

 

karye-i  Yahşılar hâne 2 

karye-i  Çukur hâne 0.5 

karye-i  Dedebenli hâne 1 

karye-i  Mezidler hâne 1  

karye-i  Gürzler hâne 2 

karye-i  Dibek alayı rub´ 1  

 

karye-i  Arpacılı hâne 1  

karye-i  Arpacılı hâne 1  

karye-i  kaba ağac hâne 1.5 

karye-i  Yazıcı çullilis hâne 2 

karye-i  Kırma hâne 1 

karye-i  dellaklar hâne 2 

karye-i  Çalınce hâne 2 
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karye-i  Osmâncalu hâne 3.5 rub´ 1  

karye-i  samanlı hâne 1 

karye-i  Orak hâne 4 

karye-i  Sakıllı hâne 4 

karye-i  akça ma´a çatak hâne 1 

karye-i  Hâce Paşâlar hâne 2 

 

karye-i  Ada hâne 1 

karye-i  Yaycılar hâne 1.5 

karye-i  Sarıhasırcılar hâne 1 

karye-i  Eğri hâne 1.5 

karye-i  Çalışlar hâne 0.5 

karye-i  Kara Nalicalar hâne 1.5 

karye-i  Uzun hasanlu hâne 10 

karye-i  Tekeliler hâne 2 

yekûn ha 75.5 
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nâhiye-i Emlâk  

karye-i  Direkli-i sagîr hâne 3 

karye-i  Dere hâne 6.5 

karye-i  Hartanl hâne 4.5 

karye-i  Eğri dere hâne 1.5 

karye-i  Kara Ali hâne 2 

karye-i  Senetli hâne 2.5 
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karye-i  üzun Yûnus hâne 3.5 

 

karye-i  Kaya pınarı hâne 4 

karye-i  Unci yüz hâne 7 

yekûn hen 33.5 

 

nâhiye-i mezkûrede hânesi ferrû nihâde   olan kurâlardır  

 

karye-i  Horos nim 0.5 

karye-i  Kâfir boz nim 0.5 

karye-i  Manastir rub´ semün  

karye-i  Kürs rub´ semun  

karye-i  Penbe tâli´an ve kati´an rub´ semun  

karye-i  hâlî rub´ semun  

karye-i  Tekelice guruş 70 

karye-i  Bâbgir guruş 70 

karye-i  Keçeler guruş 30 

Yurd dağında vâkı´ cedîd hâne vaz´ olunan kurâlardır ki zikr olunur  

Karye-i  Yörükân şümare hâne 2.5 

Karye-i  çiftlik-i bâlâ hâne 1.5 

Karye-i  çiftlik-i hac hâne 1.5 

Karye-i  çitlik-i Süleymân guruş 0.5 

Karye-i  davarlar hâne 2.5 

Karye-i  Bereketler hâne 0.5 

Karye-i  karasili hâne 3 
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Karye-i  Muslî hâne 1 

Karye-i  Temurciler hâne 2 

Karye-i  Uncuk hâne 10.5 

Karye-i  ahdeler hâne 2 

Karye-i  masraflar hâne 2 

Karye-i  Kayalılar hâne 1.5 

 

Karye-i  Hâcî ma´den oğlu hâne 1 

Karye-i  Hâcî Mûsâ guruş 1 

Karye-i  Tepe hâne 0.5 

Karye-i  Maldan hâne 3.5 

Karye-i  Deliler rub´ 1 

Karye-i  Sarı kaya rub´ 1 

 

Karye-i  Türkmân hâne 1.5 

Karye-i  Yürkler hâne 1.5 

Karye-i  Çekeler hâne 1.5 

Karye-i  Toraslı hâne 3.5 

Karye-i  İlyascalar hâne 2 

Karye-i  Velî hâne 1 

 

Karye-i  Belek hâne 1 

Kartallı hâne 1 

Karye-i  Tanbur hâne 2 

Karye-i  Erkeceli hâne 2.5 

Karye-i  Hâcî ömerler hâne 1 
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Karye-i  Kalabani hâne 2  

 

Karye-i  Dere hâne 2 

Karye-i  Kazık hâne 2  

Karye-i  Mertek hâne 2 

Karye-i  Temurci hâne 2 

Karye-i  Kara Ahmedlu hâne 2 

Karye-i  Köseler hâne 1  

 

Karye-i  Bunlar hâne 0.5 

Temurciler hâne rub´ 1 

Karye-i  Tavuk kapûsi hâne 2.5 

Karye-i  Kösüzler hâne 3.5 

Karye-i  Hâcîlar hâne 2 

Karye-i  ma´rûfler hâne 2.5 

Karye-i  çardukenli hâne 2 

 

Karye-i  koca Halîller hâne 1.5 

Karye-i  Roca hâne 1  

Karye-i  Bekeler hâne 0.5 

Karye-i  Kırkkemur hâne 2 

Karye-i  İsteciler hâne 1.5 

Karye-i  Tepeler hâne 1 

 

Karye-i  Sarulıklu hâne 0.5 

Karye-i  Yenice hâne 0.5 
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Karye-i  Hisâr hâne 1.5 

Karye-i  Recebli hâne 3 

Karye-i  Bostanlar rub´ 1 

Karye-i  Unhamzalar hâne 1.5 

Karye-i  Sungerler h2 

Karye-i  Kara Hasanlu hâne 0, 

Yekûn hâne 88 

İşbu seksen sekiz hâne içun bin guruş ifrâz  olunmuşdur  
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1 

1. Mefâhiru'l-ümerâ’i’l- kirâm efâhimu’l-küberâi’l-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm 

ashabu’l-izz ve'l- ihtişam el-muhtasûn bi mezîd inâyeti'l-  

2. Melikü'l- a´lâ mesele-i Magnisa ve Aydın ve Saruhân ve Sanacık ve Balikesri 

ve Biga sancakları mutasarrıfları dâme ikbalehu  

3. Mefâhiru'l- kuza ve'l- hükkâm me´âdinu'l- Fezâil ve'l- kelâm Magnisa ve Aydın 

ve Saruhân  Sanacı ve Balikesri  

4. Ve Biga Kâdîları zîde fazluhun mefâhiru'l- emâsil ve'l- akrân Kethüdâ yerleri ve 

yeniçeri serdârlar ve a´yân-i vilâyetin iş  

5. Erleri zîde fazluhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak Mâ´lûm ola ki 

vilâyet-i Anadolu' da vâkı´  müceddeen tahrîr olunan tavâif-i  

6. Yörükânın yedlerinde mevcûd olan ağnâmları  beher yüz re'sinden beşer guruş 

ve beher devellerinden birer uçuk guruş olulerinden  

7. Dörder guruş ve mücerredlerinden irer sülüs resm-i mîrî ta´yîn ve müstakien 

mîrî mukâta´a kayd olunub ve hâlâ mukâta´a-i mezbûr  

8. Ber vech-i mâlikâne iftihâru'l- ümerâ’i’l- ekâbir bi'l- fi´il baş defterdârım el-

Hâcc İbrâhîm dâme uluvvuhu ve mefâhiru'l- emâcid ve'l- a´yân matbah-ı âmirem 

9. Emini el-Hâcc Halîl ve Vezîr-i a´zâm kapûcılar Kethüdâsı el-Hâcc Mustafâ ve 

hemşireh Hadîce mustan dâmet isetuhanın Kethüdâsı Mehmed zîde  
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10. Mecdühûme tvcih ve yedlerine mâlikâne-i berât-i âlîşânım verilmekle tavâif-i 

mezbûre ta´yîn olan resm-i mîrîleri mâlikâne  

11. Mutasarrıflerine edâ eylediklerinden sonra sâir tekâlif-i örfiye ve sâika ve 

imdâd-ı hızırie ve vâlîlertarafından Magnisaaa da  

12. Bahâ ve zahîre bahâ ve der İslâmiye ve taraf-i basdi ve zu´emâ ve erbâb-i 

timâr vesâir mâlikâne sâhibleri taraından dahi  

13. Hâsıl-ı kayd olan yaylak ve kışlak rüsümlerinden gayri defterhâne-i âmirem 

defterlerinde hasil-ı kayd olunmayub fuzûli  

14. Taleb eyledikleri yaylak ve kışlar rüsümi ve derûnında ve geçid akçesi ve bu 

def´a Rûm ili şurûti mûcebince tahsîli fermânım olan  

15. Adet-i ağnâm tahsîldârları tarafından dahi başka adet-i ağnâm nâmı ve asir bir 

türlü bahâne ile rencîde  

16. Olunmamaları şartıyla mu´âf ve mütesellim kayd olundukalrından gayir 

mâlikâne verilen mukâta´ât-i mâlikâne mutasarrıfleri  

17. Tarafından mefrûzu’l-ilm  ve maktû´u’l-kadem min külli’l- vucûh serbestiyet 

üzre zabt olunub vâlîler ve mütesellimler ve voyvodalar ve kurâ  

18. Ve evkâf zâbitleri atraflarından vesâir taraflarından bir dürlü müdâhele 

olunammak üzre sâdır olan hatt-ı hümâyûn  

19. Şevkemarun ile verilen mâlikâne şurûtlerinde musarrah olmağla imdi işbu 

emr-i şerîfum vusûlinde taibe-i mezbûrenin  

20. Üzerelrine kayd olunan rüsûm mîrileri kesîr olub müte‘ayyin olan 

rüsûmmirileri edâ eylediklerinden sonra taraf-ı  

21. Âhardan bir nese mutâlebe olunmamak iktizâ itmekle yörükân mukâta´a 

cemâ´âtleri zikr olunan elviyenin kangısında mevcûd  

22. Bulunur ise tâife-i mezbûreden gerek vâlîler tarafından zahîre bahâ ve noksân 

bahâ ve der İslâm ve Rûm ve beyt ve imdâd-ı  

23. Haziriye mutâlebe ittirilmeyub ve kezâlik mîr-i mukâta´ât iltizâmına dahi ve 

erbâb-i timâr ve kurâ ve evkâf  

24. Zâbitleri taraflarına defterhâne-i âmirem defterlerinde hâsıl-ı kayd olan resm-i 

yaylak ve kışlakdan mâ´adâ  
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25. Hâsıl-ı kayd olunmak içun fuzûli bilâ emrm-i şerîf resm-i yaylak ve resm-i 

kışlak mutalebesiyel tâife-i mezbûre bir taraf  

26. Âhardan ve bir taraf be tasadi ve derûnında ve keçeci akçesi ve mîrî 

tahsîldârlar taraflarından adet-i ağnâm ve sâir bu mekûle  

27. Dürlü dürlü tekâlif-i örfiye ve şâka taleb ve rencîde  ittirulmeyub verilen 

mâlikâne berate mûcebince  

28. Mâlikâne mutasarrıfler itarafından serbestiyet ve mu‘âkıb üzre  zabt ve cem´ 

ve tahsîl itturilmeyub mûceb-i şurût  

29. Berât-i âlîşân âhari bir dürlü müdâhele itturmemek bâbında fermân-i âlîşânım 

sâdır olmuşdur buyurdum ki  

30. Hükm-i şerîfimle vakdurda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref yafte sudûr olan 

işbu emr-i hümâyûn-i celîli'ş- şân 

31. Vâcibu'l- imtisâl ve lâzimu'l- ittibâ´ın mazmûn-i itâ´at makrûniyla âmel olub 

hilâfıyla vaz´ ve hareketten begâyet ihtirâz  

32. Ve ictinâb eyleyesin şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın tahrîren fî'l- 

yevmu's- bâb-i aşere min ramazânu’l- mübârek  

33. Li sene hamsen ve selasin ve mieteyn velef  

Kostantiniye el-Mahrûse  

Kayd fî 31 saferu'l-hayr sene 1136 
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1 

1. Mefâhiru'l-ümerâi’l-kirâm mürâci‘u’l-fihâm ashâbu’l-izz ve'l- ihtişâm el-

muhtasûn bi mezîd inâyetu’l-melikü'l- a´lâ  

2. Magnisa ve Aydın ve Saruhân ve Sofyacık ve Balikesir ve Biga sancakları 

mutasarrıfleri ve dâme ikbâlehum  

3. Mefâhiru'l- kuzât ve'l- hükkâm me´âdinu'l- fezâil ve'l- kelâm elviye-i 

mezbûrelered vâkı´ olan Kâdîlar zîde fazluhum 

4. tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak Mâ´lûm ola ki Magnisa ve Aydın  ve 

Saruhân ve Sofyacık ve Balıkesri ve Biga sancaklarının  
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5. yörükânının mali tahsîline me'mûr kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân  Mustafâ zîde 

kadruhu mübâşir ta´yîn olunub tahrîr-i cedîd mûcebince  

6. rusûm-i mîrîlerin tahsîline mübâşeret olundukta tahrîre dahl olanların  bazıları 

biz sebedci ve harmîn ve (...)  

7. ve terkemiş ve ze´âmet ve evkâf re´âyâsiyuz diyü bi vechi taalul itmeleriyel 

tahrîr ve defterine dâhil olan yörükan tahrîr  

8. cedîd mûcebince rusûm-i mîrîleri bi eyy-i hâl tahsîl ve edâ itturdub tahrîr-i 

cedîd mûcebince rusûm-i mîrîlerinden tahsîl ve bizlerden  

9. ta‘allul ve muhâlefet itturilmemek bâbında fermânım olmuşdur buyurdum ki 

hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i  

10. meşrûh üzre şeref yafte sudûr olan işbu emr-i celîli'ş- şânı vâcibu'l-imtisâl ve 

lâzimu'l- ittibâ´ın mazmûni 

11. münîfi birle âmel olub hilâfıyla vaz´ ve hareketden begâyet ihtirâz ve ictinâb 

idesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe itimaz kılasız tahrîren fî'l- yevmu'l- işrîn min 

şevvâli'l- mükerrem li sene hams ve selasin ve mieteyn ve elf 

Kostantiniye el-Mahrûse  

Kaydi fî 21 min saferu'l-hayr  sene 1136 

2 

1. Mefâhiru'l-ümerâi’l-kirâm efâhimuu’l-kebîru’l-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm 

sâhibu'l- izz ve'l- ihtişâm el-muhtasûn bi mezîd inâyetu’l-melikü'l-  

2. a´lâ Magnisa ve Aydın ve Saruhân ve Sofyacık ve Balikesir ve Biga Kâdîları 

zîde fazluhum  

3. iftihâru'l- emâsil ve'l- akrân Kethüdâ yerleri ve yeniçeri serdârları ve a´yân-i 

vilâyet iş erleri zîde kadruhum tevkî´-i refi´-i  

4. hümâyûn vâsıl olacak Mâ´lûm ola ki li eb Anadolu' da vâkı´ yörükân  tâliyasi 

müceddene tahri ve işbu bin yüz  

5. otuz beş senesi martından zabt eylemek üzre iftihâru'l- ümerâ’i’l-ekâbir bi'l- fi´il 

başdefterdârım el-Hâcc  

6. İbrâhîm dâme uluvvuhu ve kıdvetu'l- emamcid ve'l- a´yân  matbah-ı âmirem 

emini el-Hâcc Halîl ve vezîr-i a´zâm kapûçılar Kethüdâı el-Hâcc Mustafâ  
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7. Ve hemşehrim Hadîce suldan damte ismetuhâ nın Kethüdâsı mehemd zîde 

mecdühûye tevcîh ve yedlerine  berât-i âlîşânım 

8. Verilmeyub lakin tavâif-i mezbûreyi mukaddemâ tahrîre me'mûr olanların cerd-

i ta´yînleriyçun tâlibe-i mezbûreden  

9. Bazılarının yedlerinde mevcûd olan koyun ve  deve ve bennâk ve mücerredlerin 

noksân ahrir ve bazı cemâ´âtin  

10. Mevcûdlerinden ziyâde tahrîr olunub tahrîr-i  mezkûr re´âyâ fukarâsının hâl ve 

mâllarına göre olmaduğından  ta´dîl  

11. Ve tesviye bulunmayub bazılarına gad ve bazılarına himâye eylemeleriyle 

mevcûdlerinden ziyâde tahrîr olanlara gadr 

12. Olunduğından başka a´lâ tarîk himâye noksân üzre tahrîr olunan cemâ´âtleri 

re´âyâları tahrîr-i cedîd mûcebince üzerlerine 

13. Kayd olunan rusûm-i mîrîlerin edâ eylediklerinden sonra ziyâde taleb talebiyle 

rencîde olunmalak üzre birer fermân alub  

14. Mâlikâne mutasarrıflerinden cem´ ve tahsîle me'mûr olan ademleri vardukda 

tahmîli olanlar aldıkları fermânları ibrâz  ve bu 

15. Takrib ile mâl-i maktû´a mutazamminler olacağı zâhir ve âşikâr olmağla imdi 

tavâif-i mezbûreden her bir cemâ´ât  

16. Re´âyâsının el-yevm yedlerinde mevcûd bulunan anağm ve develeri add ve 

bennak ve mücerredleri dahi ne mikdârdır  

17. Mâlikâne mutasarrıfleri olan mûmâ ileyh taraflarından tahsiline me'mûr 

olanlar ma´rifetiyle görülüb mevcûd olan  

18. Ağnâm ve develer ve bennâk ve mücerredlerine göre icâb iden rusûm mîrîleri 

tahsîl ittirilub rusûmleri  

19. Tahrîr mûcebince virmeğe yedimizde fermânımız vardur diyü bu illet ile bir 

ürlü inâd ve muhâlefet ittirulmeyub vech-i  

20. Meşrûh üzre mevcûdlerine göre icâb iden rusûm-imirileri tahsîl ittirilmek 

bâbında fermân-i âlîşânım 

21. Sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda bubabda sâdır vech-i 

meşrûh üzre şeref-yafte sudûr olan  
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22. İşbu emr-i şerîf-i celîli'ş- şân vâcibu'l- ittibâ´ımın mazmûn-i itâ´at makrûnıyla 

âmel olub hilâfıyla vaz´ ve hareketden   

 

manisa_1461_052/2 

 

23. Begâyet ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i´timâd kılasız 

fî'l- yevmu's- sâbi´ ramazânu’l- mübârek  

24. Li sene hamsen ve sülüsi ve mieteyn ve elf 

Kostantin el-Mahrûse  

Vâsili'l- benâ 21 min recebu'l- ferd sene 1126 

1 

1. Şeri´at şi´âr Magnisa ve Turgutli Kâdîları Efendiler zied fazluhum  

2. Ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân livâ-i mezbûr mütesellimi izzetlu Ağâ zîde 

kadruhu ve zikr oluann  

3. Kazâlarda vâkı´ Voyvodalar Kethüdâları ve yeniçeri serdârları ve a´yân-i 

vilâyetin iş erleri  

4. İnhâ olunur ki ta´yîn oluann mübâşir ma´rifetiyle ve cümle ma´rifetleriyle 

mezbûrun hussemâları  

5. Olan eşkıyâları bi eyy-i hâl ahz ve firâr ve gaybet iderler ise  şer´le 

buldurulması 

6. Lâzım gelenlerden buldurulub sâdır olan fermân-i celîli'ş- şân mûcebince 

mürâfa´a-i şer´î  

7. İdub gab ve gâret  olunanlar ihzâr ve nukûd ve eşyâsını yatırişub? 

8.  Tahsîl ve mübâşir ma´rifetiyle kendüye teslîm  idub ihkâk-i hak olduktan sonra  

9. Olundukda katl eyledikleri kimesenin dahi dâireleri bu tarafda olub  

10. Şöyle görilub müktezay-i şeriyesi icr[â] olunmağa muhtâc olmağla zikr olunan  

11. Cemâ´âtlerden  ve gerek kazâ-imezbur ahâlîlerinden her kimler olur ise olsun  

12. Katl iden eşkıyâları ahz ve mürâfa´a içun mübşire koşub kayd ve bend ile 

divân-i Anadolu'ya ihzâr ve irsâl idub hilâfından  begâyet  ihtirâz eyleyesin  
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13. Veyâhûd ihmâl ve müsâmaha itmekel i‘mâzın ayn olunur ise kaaz ahâlîlerinin  

14. Bundan akdem müte´ahhid oldukalrı ma´lûmu'l- mikdâr  nezirleri tahsîl olmak 

içun  

15. Yazub ale't- tahsîl i´lâm idub mûceb-i buyuruldi ile âmel 

16. Ve hilâfından ihtirâz e ictinâb ile şod diyüb asılıl benâ  fî 28 saferu'l-hayr  sene 

1137 

2 

1. Hâlâ mesned nîşîn şeri´at-i garrâ fazîletli Magnisa kadııs Efendi Hazretleri ve 

Magnisa mütesellimi zîde kadruhu inhâ olunur ki 

2. Merd-i mesfûrun  cümle emvâl ve eşyâsı ledeşşeri mezbûre intikâl idub kabz 

iden her kimler ise  

3. Şerel alvıralımak babınad tarafımıza hitâben fermân-i  celîli'ş- şân sâdır evvelen 

ta´yîn olan mübâşir ma´rifetiyle ve mesfûrun  

4. Hüssemâların zuhûr-i şer´e ihzâr ve fermân mûcebince mürâfa´a idub  ol mikdâr 

nukûd  ve eşyâsın zabt ev a hazırıye 

5. Eylediği şer´le sâbit ve zâhir olurse ba´de’s- subut ol mikdâr nukûd ve ol mikda 

eşyâsı a´lâ mevcûden 

6. İse aynen değil ise kıymetini mübâşir ma´rifetiyle tahsîl ve teslîm idub sahîh 

üzre i´lâm  

7. Eyleyesiz ve eğer mesfûr menfûr olub meclis-i şer´le görilub tahsîl itmek 

mümkün olmaz ise  mesfûri mübâşire   

8. Koşub sâdır  olan fermân-i âlîşân mûcebince divân-i Anadoluya ihzâr ve irsâl  

9. Eyleyub mûceb-i buyuruldi ile âmel ve hilâfından ihrâz ve mücânebet eyleyisin 

diyü buyuruldi fî 18 saferu'l-hayr  sene 1136 
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1 

1. Şeri´at şi´âr fazîlet âsâr medine-i Magnisa' da seccâde nîşîn şeri´at-i hazret-i 

seyyidi’l-ebrâr 
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2. Olan fazîletlu Efendi hazretelir zîdet fezâilehu ba´de't- tahiyyetu ve't- teslîm 

inhâ olunur ki kalem ve hükümetinizde olan  

3. Medine-i Magnisa' da vâkı´ yeniçeri serdârı refî´ olunub yerine üslüb-i sâbık 

üzre ocağın emekdârlarından  

4. Kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân beşinci bölükun Ali Ağâ zîde kadruhu nasb 

olunmağla işbu mektûb tahrîr ve irsâl olunub vusûlinde 

5. Mezbûr serdârlık üzerien istihdâm idub âhari müdâhele itturmeyesin ve ol 

taraflarda olan yeniçeri ve cebeci ve topçu ve top arapbacısı  

6. Ve kûl oğlları Osmân ve Aceî mezbûr üzerlerine serdâr ve zâbita bilub bundan 

taşra merânından hârici vaz´ ve harekette bulunmayub itâ´at  

7. Ve inkıyâd üzre olalar ve tavai-i mezbûrunden bilâ vâris-i ma´rûf fvet olanların 

muhalefat-i metrûkâtların mezbûre ahz ve kabz itturub ma´rifet-i şer´le sûk-i  

8. Sultânide furuk ve hasil olan nukûdi ve mümzâ ve mahtûm müfredât defterleri 

ile taraf-ı beytu’l-mâle irsâl ve îsâl eyyesiz sen ki serdârsın hilâf-i şer´-i şerîf ve 

mugâyir-i  

9. Kânûn-i kadîm ve emr-i münîf hareke itmekten ihtirâz idub mûceb-i mektûble 

âmel olasın tahrîren fî gurre-i şer-i rebi´u'l- ahir  sene sitte ve selasin ve mietey ve 

elf  

El-fakîr Mehmed Ağâ yeniçeriyân-i Dergâh-i âlî  

 

2 

1. Defter Oldur ki Magnisa' da menzilci olan Mustafâ Celîl’in müddet-i icâresi 

temâm olub  

2. Akd-i cedîde muhtâc olmağın cümle a´yân ve eşrâ-i daime hitab ve sâir iş erleri 

marifeti  

3. Ve ittifâklarıyla bin yüz otuz altı senesinde vâkı´ cemâziye'l- ulâ gurresinden 

birsene temâmınadeğin  

10. Mu´tâd-i kadîm üzre murûr ve ubur iden ulaklar ve menzil bârgîri tedârik  ve 

bindirdiğinden  

11. gayri medine-i mezbûreye gelub konâk ve zahîre verilmek iktizâ iden 

mübâşirlere menzil hânede olub lâzım olduğı mikdâr odalarına kondurilib zahîre 
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12. leri şehir Kethüdâsı Ma´rifetiyle verilub menzilci-i mezbûr tabh itturub ve 

ittisâm  

13. ittüklerin üzre bin iki yüz guruşeYine mezbûr Mustafâ Çelebî ta´yîn ve icâr ve 

ahâlî-i  

14. vilâyet dahi isticâr ittüğinden sonra meblağı mezbûr sene-i nefs-i şehrin 

mevcûd hânesinin  

15. beher hânesine üçer guruş dörder pare isâbet itmekle bu vech üzre tahrîr ve 

mezbûr menzilci-i  

16. merkûm Mustafâ Çelebî' ye defter ve teslîm olundı fî’t- târîhi'l- mezbûr li 

senetu’l-merkûme  

 

Mahalle-i  Sultân hâne 0.5 

Mahalle-i  Çarşu hâne 4 

Mahalle-i  Alây beyi hâne 26 

Mahalle-i  Dilşekar hâne 15.5 

Mahalle-i  Hakî Baba hâne 11.5 

 

Mahalle-i  Ali Ağâ hâne 10.5 

Mahalle-i  Bektaş-i sagîr hâne 8  

Mahalle-i  Nişâncı Paşâ hâne 12 .5 

Mahalle-i  Göktaşlı hâne 5  

Mahalle-i  Câmi´-i kemir hâne 5  

 

Mahalle-i  Hüsrev Ağâ hâne 10  

Mahalle-i  Burcli Aşlar kebîr hâne 12 

Mahalle-i  Sir abâd hâne 10 

Mahalle-i  Bolucuk-i atîk hâne 7.5 

Mahalle-i  Bolucuk cedîd hâne 5 
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Mahalle-i  Deveciler hâne 7 

Mahalle-i  Çengi zâde hâne 3.5 

Mahalle-i  Sakalar hâne 3.5 

Mahalle-i  Seydî Hâce hâne 4 

Mahalle-i  Danişmend haill hâne 7 
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mahalle-i  el-Hâcc İlyâs-i sagîr hâne 4 

mahalle-i  el-Hâcc Uvez Paşâ hâne 5 

mahalle-i  Kara Yûnus hâne 8.5 rub´ 1  

mahalle-i  Karahisâr hâne 2 

 

mahalle-i  Anarlıca hâne 5 

mahalle-i  Nasırlı hâne 2.5 

mahalle-i  Arabalanı hâne 5 

mahalle-i  Recayiy hâne 5 

 

Mahalle-i  Tekye hâne 2 rub´ 1 

Mahalle-i  Baba kapûsi hâne 5 

Mahalle-i  Aba hâne 2.5 

Mahalle-i  el-Hâcc İlyâs-i kebîr hâne 5 

Mahalle-i  İbrâhîm Çelebî hâne 5 

 

Mahalle-i  Dere hâne 2.5 

Mahalle-i  Mecacil hâne 2.5 

Mahalle-i  İmad hâne 3 
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Mahalle-i  Âyîn Ali hâne 4 

Mahalle-i  Badiler hâne 5 

 

Mahalle-i Ciraşlar sagîr hâne 5 

Mahalle-i  İsâ Fakiye haen 2.5 

Mahalle-i  Barhinler hâne 10 

Mahalle-i  el-Hâcc Yahyâ hâne 4 

Mahalle-i  Attârca hâne 5 

 

Mahalle-i  Akçe mescid hâne 2 

Mahalle-i Ermenîyân hâne 20 

Mahalle-i  Ermenîyân-i süfla hâne 24 

Mahalle-i Ermenîyâni bahâ  hâne 26 

Mahalle-i Yehûdiyân hâne 7.5 

Yekûn hâne 388 

1 

1. Vech-i tahrîr oldur ki Medine-i Magnisa' da vâkı´ evladiyet ve meşrûtiyet üzre 

mütevellîsi olduğım müteveffâ el-Hâcc Uvez Paşâ  

2. Binâ eylediği câmi´-i şerîf evkâfının karaköy sûkınde vâkı´ Tekke nâm işbiu bin 

yüz otuz altı senesi martı ibtidâsından  

3. Bir sene temâmına dek zabt itmek üzre bâ´isu't-temessük Kara Canbazzade es-

Seyyid Mehmed Efendi sene-i sâbık iki yüz altmış dört senesi 

4. İcâr olunub ol dahi minvâl-imuharrer üzre istidca ve kâbil itmeki meblağı- 

mezbûr kitâbdan elli altı guruşi mühürli  miyi ahtûm ve hâlî-i   

5. Merkûm karyemiz emini ta´yîn olunan vazîfelerini mâh be mâh edâ ve teslîm 

idub zabt ve tasarrufiyçun işbu temessük üzre verilmişdir  

Mine'l- fakîr Ahmed dönüm en-nâzır hâlâ  

Mine'l- fakîr Kerîm el-mütevellî  (...) kazâsı hâlâ (kesik) dönüm  
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2 

1. Veh-i tahrîr-i  hurûf budur ki  

2. Berât-i Pâdişâhi ile ber vechi'l-mâlikâne mutasarrıf olduğım nefs-i Magnisa' da 

vâkı´ temga mukâta´ası bin yüz otuz altı senesi martı  

3. İbtidâsından bir sene gayetinedet  zabt eylemek üzre bâ´isu'toprak-ı mezkûrede 

- temessük  Mehmed Ağâ ile Artin zimmîye iştirâ olmak üzre  

4. İki bin yedi yüz elli guruşi deruhde ve iltizâm olunub anlar dahi vech-i meşrûh 

üzre kabûl idub berâtı  

5. İşbu temessül evrildi fî m sene 1136 

Es-Seyyid Mehmed Bey zâde  
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nâhiye_____________i mezbûr  

Ova der nâhiye-i Yurd  

 

Kıyye yörükan timârı hâne 2.5 

Çiftlik-i bâlâ hâne 1.5 

Çiftlik-i Hâcî hâne 1.5 

Çitlik-i Süleymân hâne 0.5 

 

Nâhiye___________i mezbûr  

Pelid Alânı  

Karye-i  Davidler hâne 2.5 

Karye-i  Bende Kfili hâne 0.5 

Karye-i  Kara Sebilli hâne 1.5 

Karye-i  Muslî hâne 1  

Karye-i  Temurciler hâne 2 



 

319 

Kıyye Oruncek hâne 2.5 

Karye-i  ahadlar hâne 2 

Karye-i  Marufelr hâne 2  

Karye-i  Kalılar hâne 1.5 

Karye-i  Hâcî Mahden oğlu hâne 1 

 

Karye-i  Hâcî Mûsâ hâne 1 

Karye-i  Tepe hâne 0.5  

Karye-i  Mladan hâne 3.5 

Karye-i  Deliler rub´ 1 

Karye-i  Sarı kaya rub´ 1 

 

Nâhiye____i mezbûr  

Amrud alânı  

Karye-i  Türmânlar hâne 2.5 

Karye-i  Yörükler hâne 1.5 

Karye-i  Çakeler hâne 1.5 

Karye-i  Torasili hâne 3.5 

Karye-i  İlyasçalar hâne 2 

 

Karye-i  Tozoklar hâne 1 

Karye-i  Belek hâne 1 

Karye-i  Kartallı hâne 1 

Karye-i  Tarturi h2 
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Nâhiye_______i Kurşin 

Karye-i  Arikli hâne 2.5 

Karye-i  Hâcî ömerler hâne 1 

Karye-i  Kalbak hâne 20 

Karye-i  Dere hâne 2 

Karye-i  Kapukya hâne 2 

 

Karye-i  Ömerler hâne 1 

Karye-i  Mlasık hâne 2 

Karye-i  Temurci hâne 2 

Karye-i  Kara ahmedlu hâne 2 

Karye-i  Köseler hâne 1 

 

Karye-i  Politler hâne 0.5 

Karye-i  Temurciler hâne 0.5 

 

Nâhiye________i Kavuk çukuri  

Karye-i  Tavuk çukuri guruş 2.5 

Karye-i  Öksüzler hâne 3.5 

Karye-i  Hacılar h2 

Karye-i  Serefiler hâne 2.5 

Karye-i  Serdinler hâne 2 

 

Karye-i  Ocacılar hâne 1.5 

Karye-i  Koca hâne 1 

Karye-i  Bekirler hâne 0.5  
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Karye-i  Kıllar hâne 1 

 

Nâhiye_______i  Sekelki  

Karye-i  Elçiler guruş 1.5 

Karye-i  Tepeler hâne 1 

Karye-i  Sarı Ahmedlu hâne 0.5 

Karye-i  Yenice hâne 0.5 

Karye-i  Pınar hâne 1.5 

 

Nâhiye_________i Özlüce  

Karye-i  Reçelli hâne 3 

Karye-i  Sinanlu rub´ 1 

Karye-i  Uzun Hasanlar hâne 1.5 

Karye-i  Süngüllü hâne 2 

Karye-i  Kara faziletlü hâne 0.5 

Yekûn hâne 88 hâne-i cedîdden bu mahalle kayd olunmuşdur cümle  

(...)  
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1 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ i‘lâmi’ş- 

2. şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   

inâyeti'l- melikü’l-  

3. mu‘în  Mevlânâ Magnisa Kâdîsı zîdet  fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn  

4. vâsıl olacak mâ´lûm ola ki kazâ-yi mezbûre tâbi´ harameyn-i şerifeyn 

re´âyâlarından  
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5. Beylikler nâm karye re´âyâsı südde-i sa´âdetüme arz-ı hâl idub bunların  

6. Üzerlerine şer´an birsene sâbit ve zâhir olmuş değil iken hâlâ Magnisa  

7. Mütesellimi olan nâm kimesnenin Hazînedâri olub kazâ-i mezbûrde  

8. Sâkin nâm kimesne hilâf-i şer´-i şeriif ve bi gayr-i hak bin yüz otuz  

9. Senesinde beş yüz guruşelerin alub ziyâde gard ve zülm eylediğin bildurub  

10. Mübâşir ta´yîn olunan Dergâh-ı mü´âllâm bevvâblarından kızvetul emâsil ve'l- 

akrân Seyyid Mehmed  

11. Zîde kadruhu ma´rifeti ve ma´rifet-i şer´le hilâf-i şer´-i şerîf ve bi gayr-i hak 

aldığı  

12. Gibi ve bunlara istirdâd olunmak bâbında hükm-i hümâyûnun ricâ eyledikleri 

ecilden  

13. Vech-i meşrûh üzre mahallinde şer´le görülmek emr olunmuşdur  

14. Buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan  

15. Emrim üzre âmel dahi ihzâr hüssema kılub mukaddeman bir deff şer´le 

görülüb  

16. Fasl olunmayan husûslerin temâm ve adl üzre mukayyed idub göresin  

17. İ´lâm olunduğı üzre mezbûrun hilâf- işerii şrif ve bi gayr-i hak olduğı  

18. Meblağ-ı merkûmi ba´d alinub hükm idub geru bunlara bi't- temâm istirdâd 

19. Eyleyub min ba´d şer´-i şrif ve emr-i hümâyûnume muhâlif kimesneye iş 

itturmeyub  

20. Husûs-i mezbûr içun bir dahi emrim varilu eylemeyesin şöyle bilesin alametm-

i şerîfe  

21. İ´timâd kılasın tahrîren vasili rebi´u'l- ahir  sene sitti ve selasin ve miete ve elf  

Kayd fî 6 min cemâziye'l-evvel sene 1136  

Be mekam-i Kostantiniye  

2 

1. İşbu bin yüz otuz alt ısenesine mahsûb bâ fermân-i aliş ve sadâret defter-i 

hâkânî mâl-i maktû´dan Magnisa kazâsına icâb  
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2. İden dört bin iki yüz elil iki guruş ve Selendi karyesiyçun kırk iki guruş ve şehir 

Kethüdâsının  

3. Masrûf yüz kırk guruş ve mütesellim Ağâ'dan alınub Kütahya vâlîsi tarafından 

Türkmân maddesine gelen mübâşire 

4. Verilen altmış altı guruş ve ücret-i şehir Kethüdâsı kırk beş guruş ve mütesellim 

Ağâ bekâyâsı yetmiş  

5. Guruş ve geçen seneden Selendi karyesi içun iygirmi beş guruş ve harc-i 

hüddameyie yigirmi beş guruş ve mütesellim  

6. Ağâ'ya verilen üç günlük zahîre bahâsı yüz otuz beş guruş ki cem´an dört bin 

sekiz yüz guruşe  

7. Bâliğ olan meblağ-ı mezkûrden iki yüz elil guruş kesür üzre olan kurâlara ve 

yigirmi guruş makâmât-i ikrâra meblağ-ı 

8. Bâkî dört bin beş üz otuz guruş şehr-i kurânın küsüri aslına zam olunduktan 

sonra şehr-i kurânın  beher hânelerine  

9. Beşer guruş kırkar akçe ve Emlâk nâhiyesinde vâkı´ küsür üzre olan kurâların 

beher nısf-ı semenine kırkar guruş  

10. Ve otuz üçer guruş ve birer sülüs Tekkeli ve bârgîr kurâlarına ve yigirmi üç 

guruş bir sülüs Keçeli kurâsına isâbet  

11. İtmekle mevcûd üzre  cümle a´yân eşrâf ve eimme ve hütebâ muvâcehelerinde  

ba´de'l- hesâb tevzî´ ve taksîm oluann defter-i mütesellim mûmâ  

12. İleyh Ağâ'ya verildi fî'l- yevmu'l- hamiş fî cemâziye'l- ulâ li sene sitte ve 

selase ve miete ve elf  

Mahalle-i sultânîye hâne 0.5 

Mahalle-i Çarşu Hâne 4 

Mahalle-i Alây Beyi hâne 26 

Mahalle-i Dilşekar hâne 15.5 

Mahalle-i Haki Baba hâne 11.5  

Mahalle-i Ali Ağa hâne 10.5 
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Mahalle-i  el-Hâcc İlyâs-i kebîr hâne 5  

Mahalle-i  İbrâhîm Çelebî hâne 5  

Mahalle-i  dere hâne 2.5 

Mahalle-i  Hacılar hâne 2.5 

Mahalle-i  İmad hâne 3  

Mahalle-i  Ali Ağâ hâne 4  

 

mahalle-i Badiler hâne 5  

mahalle-i  Ciratlar sagîr hâne 5 

mahalle-i  İsâ kasaba hâne 2.5 

mahalle-i  Yarışlar hâne 10 

mahalle-i  el-Hâcc Yahyâ hâne 4 

mahalle-i  Attâr zâde hâne 5 

 

mahalle-i  Ak mescid hâne 2 

mahalle-i  Ademsan hâne 20 

mahalle-i  Ermenîyân-i süfla hâne 34 

mahalle-i  Ermenîyân-i bâlâ hâne 26 

mahalle-i  Yehûdiyân  hâne 7.5 

yekûn hâne 388 

 

karye-i  Gökçe hâne 10.5 

karye-i  Mehmed Paşâlu hâne 1 

karye-i  Kalemli hâne 1 
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karye-i  Çınarkaba hâne 13.5 

karye-i  Patire hâne 1 

karye-i  Paşâ hâne 6 

karye-i  Yokuş hâne 4 

 

karye-i  Mumiler hâne 1 

karye-i  Aydınlar hâne 1.5 

karye-i  Hakan hisârı hâne 1 

karye-i  Şatırlar hâne 3 

karye-i  el-Hâcc Rahmanlı hâne 3 

karye-i  Dere hâne 7.5 

karye-i  Yaya hâne 10.5 

 

 

karye-i  Süleymânçık odası hâne 2 

karye-i  Sarıçaylı hâne 2.5 

karye-i  Mihail hâne 1 

karye-i  Pîr Emişe hâne 1 

karye-i  Keçe Beyli hâne 1 

karye-i  Rûh havlu hâne 6 

karye-i  Arabacıboz hâne 6 

karye-i  Akık hâne 2.5 

karye-i  Sapanca hâne 2.5 

karye-i  Habîb hâne 0.5 

karye-i  Erdilli hâne 3 

karye-i  Sendilli  hâne 2.5 
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karye-i  Seydî obası hâne 3 

karye-i  Seret hâne 4 

karye-i  Adil obası hâne 2 

karye-i  Halidlu rub´ 1 

yekûn hâne 104   rub´  

 

nâhiye-i Belek 

karye-i  Baklacık hâne 23 

karye-i  Kori Sokulli hâne 1 

karye-i  Ali Beyli hâne 8 

karye-i  Gömeçli hâne 4 

karye-i  Beşir Ağâ çüllisi hâne 3 

karye-i  Saruhanlı hâne 3 

karye-i  Selim şahlar hâne 1 

karye-i  Çolak-i kebîr hâne 1 

karye-i  Çolak-ı sagîr hâne 0.5 

karye-i  Kürekçi tatarı rub´ 3 

karye-i  Bayıklı hâne 5.5 

karye-i  İlikon tatarı hâne 2 

karye-i  Geri hâne 2 

karye-i  el-Hâcc İbrâhîm rub´ 1 
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karye-i  el-Hâcc İbrâhîmler Rûm 1  

karye-i  Karasili guruş 0.5 



 

327 

karye-i  Babaslık hâne 0.5 

karye-i  Selendi hâne 10 

karye-i  Sekerli hâne 8 

yekûn hâne 73.5 rub´  

 

nâhiye-i Yurt  

 

karye-i  Hâce Ali hâne 1 

karye-i  Ahmedçik hâne 2 

karye-i  Süklük hâne 1 

karye-i  Sakallı Hâne 2 

karye-i  Ördek hâne 1 

karye-i  Rahmanlı hâne 4.5 

karye-i  Balabanlı hâne 1.5 

 

karye-i  İsmailli hâne 1 

karye-i  PirEmişe hâne 3 

karye-i  öksüz Halîl hâne 3.5 

karye-i  Sarılar hâne 1 

karye-i Bektâşlar hâne 2 

karye-i  Çukur hâne 0.5 

karye-i  Dede Beyli hâne 1 

 

karye-i Mezidli hâne 1 

karye-i  Görzeler hâne 2 

karye-i  Dik alanı rub´ 1 
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karye-i  Erba Halîl hâne 1 

karye-i  Kaba ağaç hâne 1.5 

karye-i  Yazıca çullisi hâne 2 

karye-i  Harmân guruş 1 

 

karye-i  Dellaklar hâne 2 

karye-i  Çatalca hâne 2 

karye-i  Osmâncılı hâne 32 rub´ 1 

karye-i  Hamaklu hâne 1 

karye-i  Urba hâne 4 

karye-i  Sinili hâne 4 

karye-i  Akça ma´a Çanak hâne 1 

 

karye-i  Cân Paşâlar hâne 2 

karye-i  Ada hâne 1 

karye-i  Balcılar hâne 1.5 

karye-i  Sarı Tasli hâne 1 

karye-i  Eğri hâne 1.5 

karye-i  Çalışlar hâne 0.5 

karye-i  Kara Mihail hâne 10 

karye-i  Uzun Cesenlu hâne 10 

karye-i  Tekeliler hâne 2 

yekûn hâne 72.5 

 

nâhiye-i Emlâk  
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karye-i  Dükli sagîr hâne 3 

karye-i  Dere hâne 6.5 

karye-i  Serhatlı hâne 4.5 

karye-i  Eğri dere hâne 12 

karye-i  Kara Ali hâne 2 

karye-i  Senetli hâne 2.5 

 

karye-i  Orkus hâne 2.5 

karye-i  Kaya pınarı hâne 4 

karye-i  Ocak-ı mezbûr hâne 70 

yekûn hâne 33.5 

 

nâhiye-i mezkûrde ferrû nihâde  karyelerdir  

 

karye-i  Hurus nim hâne 0.5  

karye-i  Takoz nim hâne 0.5 

karye-i  Manastır  rub´ nim  

karye-i  Penbecik rub´ nim  

karye-i  Çalık rub´ nim  

 

karye-i  Tekeli verese 33 sülüs 1 

karye-i  Bârgîr guruş 33 

karye-i  Geçeli guruş 23 

yekûn guruş 250 

Hurus karyesi elli iki guruş ihrâcdan sonra bâkî vâkı´ karyelerden  
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Kasaba-i Kalîl kasaba-i Bekir zarar kırk hâneye ifrâz olunmuşdur  

 

Nâhiye 

Kasaba-i Turgutlu  

Nefs-i kasaba hâne 140 

Karye-i  Ermenîyân hâne 30 

Karye-i  Köseler hâne 12 

Karye-i  Çoban hâne 7.5 

Karye-i  Kara oğlanlı hâne 2.5 

Yekûn hâne 184.5 

Çoban ihrâc  

 

Der-makâmât 

Karye-i  Mahteller guruş 3 

Karye-i  Yenice ve Hekimeg1 

Karye-i  Kutu guruş 1 

Karye-i  Çekdirlu guruş 3 

Karye-i  Konarlar guruş 1  

Karye-i  Kara Ahmed guruş 3 

 

Karye-i  Menteşâlar guruş 2 

Karye-i  Karamanlı guruş 2 

Karye-i  Tahtaviran guruş 3 

 

Beher guruşden birer pare harc- ımahkeme-i şerîfe ve birer pare tahsîliye işbu 

edfterde taşradır sene-i sâbık üzredir  
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15. Mefâhiru'l- kuzad ve'l- hükkâm me´âdinu'l-Fezâil ve'l- kelâm Anadolu'nun sağ 

kolı nihâyetine  

16. Varinca olan kadılar zîdet fazluhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak 

Mâ´lûm ola ki inşâ’llâh melikü'l- 

17. Mü‘în evvel bahar Magnisa kurbinde hakeret-i hümâyûnum mutazammım 

olmağla Rûmili ve Anadolu ve eyâlet-i sairede ze´âmet  

18. Ve timâra mutasarrıf olan gediklu  Dergâh-ı mü´âllâm matasarrufeleri 

Çâvûşları kırk günedek  Astâne-i sa´âdetüme gelub mevcûd bununanları  

19. Mühim ve müktezâ olmağın imdi siz ki Kâdîlarsı işbu emr-i şerîfim vusûlinde 

taht-ı kazâlarınızda sâkin ve mütemekkin olan gediklu Dergâh-ı mü´âllâm 

mutasarrıfleri  

20. Ve çavuşları kırk günedek gelub Astâne-i sa´âdetümde mevcûd 

bulunmalarıyçun her biriniz gereği gibi tenbîh ve te’kîd ve fermân-i hümâyûnume 

mugâyir kırk günedek 

21. Astâne-i saadetu gelub mevcûd bulunanların gedükli üzerlerinden refî´ 

olunacağı mukarre olmağın ana göre habîr ve agâh ve bir gün evvel der-i devlet-

metarım tarafına  

22. İrsâl eylemeniz abbında fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki vusûl 

buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref yafte sudûr olan fermân-i  

23. Vâcibu'l- ittibâ´ ve lâzimu'l- imtisâlimin mazmunn-i itâ´at makrûnıyla âmil 

olasız şöyle bilesiz alameti- şerîfe i´timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i rebi´u'l- ahir  

sene sitte ve selasin ve mieteyn ve elf  

Be mekam-ı Kostantiniye el-Mahrûse  

2 

1. Mefâhiru'l- kuzât  ve'l- hükkâm me´âdinu'l-Fezâil ve'l- kelâm Anadolu 

eyâletinde vâkı´ olan Kâdîlar zîde fezâiluhum ve mefâhiru'l- emâsil ve'l- akrân  

2. A´yân-i vilâyet zîde kadruhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak inşâ’llâh 

Te´âlâ melikü'l- mü‘în evvel bahâr seferin kurbinde verilen  
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3. Fetvâ-yi şeirfe mûcebince Moskov keferesi üzerine sefer-i hümâyûn zafer 

makrûnum masammem olmağla düstûr-i mükerrem  müşîr-i müfehham nizâmu’l- 

âlem hâlâ Anadolu vâlîsi olan  

4. Vezîrim Osmân  edemâ'llâhu  Te´âlâ iclâlehu tekmîl ve müretteb kapû harcı  

kapusı halık ve müteveffâ ve muvakkar âdemler ile bu sefer zafer zahîre me'mûr 

olmağla techîz-i edevât  

5. Ve tertîb üslüb-i âlât içun mukaddemâ verilen nizâm üzre eyâlet-i merkûme 

mütearrinleri içun ta´yîn oluann imdâd-i seferiyeyi  

6. Acileten tahsîl ve vezîr-i müşârun ileyh tarafına edâ ve teslîm olunmak mukteza 

olmağla evâmir-i şerîfem mübâşir ta´yîn olunan kıdvetu'l- emâcid ve'l- a´yân 

7. Seyyid Mehmed zîde mecdühû ile vusûlinde eyâlet-i merkûmeden mukaddemâ 

verilen şurût üzre mübâşiriye ve kapû harcı ile ma´an  

8. Ta´yîn olunan üç yüz otuz kise akçe imdâd-i seferiyeyi acileten tevzî´ ve tahsîl 

vezîr-i müşârun ileyh tarafına edâ ve teslîm eyelyub hilâfından  

9. İttikâ olunmak bâbında fermân-i âlîşânım sâdır olmudur buyurdum ki vusûl 

buldukda bu bâbda vech-i meşrüh  

10. Üzre şeref yafte sudûr olan fermân-i vâcibu'l- ittibâ´ ve lâzimu'l- imtisâlimin 

mazmûni itâ´at makrûni ile amil olub  

11. Hilâfından begâyet ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfime 

itimda kılasız tahrîren fî evâhir-i rebi´u'l- ahir   

12. Sene sitte ve selasin ve mieteyn ve elf  

 

Be mekam-i Kostantiniye  

3 

1. Manisa kâdîsı izzetlu fazîletlu Efendi hazretelri ve şerâyî‘ şi´âr Saruhân 

sancağına vâkı´ kuzât Efendiler 

2. Zîde fazluhum mefâhiru'l- emâsil ve'l- akrân livâ-i mezbûre mütesellimi Ağâ 

zîde kadruhu vesâir a´yân-i vilâyetin iş erleri  

3. İnhâ olunur ki inşâ’llâh Te´âlâ evvel baharda mosko keferesi üzerine sefer-i 

hümâyûn muhakkak olub mühimmât-i gazâ  
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4. Ve cihâdın teklimi ve tevkîr-i cumhûri ehem ve fihâmdan olunmağla bundan 

akde seferler vukû´ında Anadolu eyâletine üç yüz  

5. Otuz kise akçe hatt-i hümâyûn şevket makrûn ile eyâlet-i mezbûre vâlîleri 

tarafına temâmen götürüb edâ ve teslîm olunmak üzre 

6. Her bir sancağın tahsiline göre ta´yîn olunan imdâd-i seferiyeden cümle ittifâkın 

ve ma´rifet-i şer´le isâbet iden  hâssa-i  

7. Mu´âyeneleri beyân olunub lakin Anadolu mülhakâtından olmak üzre hîn-i 

tevzî´de Kocaili  

8. Ve Biga ve Suğla sancaklarına dahi zikr oluann üç yüz otuz kise akçeden on 

dokuz bin  

9. Dokuz yüz guruş isâbet ve mâ´adâsı elviye-i sâireye tevzî´ ve taksîm ve defter 

olunub  

10. Ancak işbu zikr oluann Kocaili ve Biga ve Suğla sancakları deryâ kalem 

olmak üzre bâ fermân-i âlî 

 

 

manisa_1461_056/2 

 

11. Eyâlet-i Anadolu' dan  ifrâz ve tefrik ve ifrâz  

12. Olunan üç sancağın hiselerinden iktizâ iden  

13. On dokuz bin  dokuz yüz guruş eyâlet-i Anadolu' dan bâkî kalub  

14. Ve bâkî kalan meblağ-ı mezkûr küsûınden  olan dört sancağa zam e taksîm 

olunmak bâbında  

15. Emr-i âlî sâdır olmağla ve bu sene-i mübarekede ene-i hümâyûne me'mûr sâdır 

olan  

16. Fermân-i celîli’l- i´tibârda dahi mukaddemâ nizâm verildiği vech üzre üç yüz 

otuz kise akçe acileten cümle ma´rifet  

17. Ve ma´rifet-i şer´le tahsîl ve tarafımıza gönderub edâ ve teslîm olunmak tasrîh 

buyurlumağla sâdır olan evamirm-i aliyye mûcebince  
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18. Ve ma´rifet-i şer´le olan mümzâ ve mahtûm defter ile sancağ-ı mezbûre 

hissesine isâbet iden yalnız on üç bin  

19. Yüz doksan iki guruş ile dört pareyi bir an yerlu yerinden cem´ ve tahsîl ve 

mübâşir i´timâd  

20. Olunur âdemleriyle irsâl ve teslîm ittürilmek ziyâde dikkat-i tâm itmeniz 

bâbında divân-i Anadolu' dan buyuruldi  

21. Tahrîr ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân (silik) uve mübâşir atyin ve irsâl olunur 

bi mennihi Te´âlâ  

22. Vusûlinde gerekdur ki şeref yafte sudûr olan fermân-i celîli’l- kadr mûcebince 

ta´yîn ve tahsîl olunan  

23. Ol mikdâr imdâd-i seferiyeyi bir an evvel cümle ittifâk ve ittihâdlarıyla tevzî´ 

ve tahsîl ve mübâşir ile  mu´temed âdemler  

24. Koşub  edâ ve teslîm ve edâ-i mezkûresin olunmakda ziyâde dikkat ve 

ihtimâm bu defter ve sâir deftere 

25. Mübâşir ile avk ve te'hîre bâ´is olur hareketden ihtirâz idub mazmûn-i emr-i âlî 

ve mûceb-i buyuruldi ile amil ve hilâfından be gâyet itiraz eyleyesiz diyü 

buyuruldi  

26. Fî 13 c. Sene 1136 

Livâ-i Magnisa  

Guruş  

13192 

959.5 pare 35har-i minhâ vesâir  

14151.5 

 

Vech-i meşrûh üzre  livâ-i mezbûrun imdâd-iseferiye harc-i bâb ve mübâşiriye 

yalnız on dört bin yüz eki buçuk ile dört paredur fî 14 c.a. sene 1136 

1 

1. Bâ´is-i tezkire budur ki  
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2. İki bin yüz otuz altı senesine hatt-ı hümâyûn şevket makrûn Anadolu valisi 

tarafına edâsı lâzım gelen imdâd-i seferiyenin   

3. Temâmen mâlı mefahiretlu velîyu'nefer-nâim Efendimizin fermânıyla tahsîline 

me'mûr oldukları hasebiyle hâlâ Magnisa kazâıs ahalileri üzerlerine  

4. İsâbet iden  imdâd-i seferiyenin temâmı fazîletlu Efendimizin hazînesine teslîm  

olunmak üzre götürerek imdâd-i seferiyeyi  

5. Mâlından kazâ-i mezbûr ahâlîlerin üzelreine isâbet iden mâ'il temâmen 

yedimize edâ ve teslîm eyledikleri ecilden  

6. Tekrâr mutâlebesiyle rencie olunmamak üzre yedlerine işbu evâmir-i şerîf 

verildi fî 27 cemâziye'l- ulâ sene 1136 

El-fakîr İbrâhîm tahsîldâr  mezbûr  

15861 

14151 

01715 

15861 
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livâ-i Saruhân bera-yi imdâdiye-i seferiye ve Kâdîlar izzetlü vezîriniz Osmân Paşâ 

Hazretleri  

an-kâbil ve imdâd İbrâhîm Ağâ teslîm şod fî 27  min cemâziye'l- ulâ sene 1136 

 

Kazâ-i Magnisa guruş 3000 

Kazâ-i Akhisâr guruş 1092 

Kazâ-i Gürduş guruş 1951  

Kazâ-i Temurci guruş 1819 .5 

Kazâ-i Menemen guruş 1529  
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Kazâ-i Güzelhisar menemen guruş 518  

Kazâ-i Nif guruş 1224  

Kazâ-i Atla guruş 1084  

Kazâ-i Merhaman? Guruş 607  

Kazâ-i Mandehoret guruş 307  

 

Kazâ-i Kayacık guruş 572  

Kazâ-i Gördek guruş 1090  

Kazâ-i İlica guruş 360  

Yekûn guruş 14150  

 

Ber mûceb-i pusula Paşâ Hazretleri dokuz yüz elli dokuz buçuk gr devri bâlâ har-i 

bâb ve mübâşiriye  

Olmak üzre tahrîr olunmağla her kazâya zam olunmuşdur sahh  

1 

1. Hâlâ Mahrûse-i Magnisa' da seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ izzetlu fazîletlu Efendi 

Hazretleri zîde fezailuhum mefâhiru'l- emâsil  

2. Ve'l- akrân ve yeniçeri serdâri ve serdengeçti Ağâ ve a´yân-i vilâyet ve iş erleri 

zîde kadruhum inhâ olunur ki  

3. Bin yüz otuz altı senesine mahsûb olmak üzre Saruhân sancağının avâriz nüzüli 

bâ fermân-i âlî  

4. Uhdemizde olub ve taht-ı hükûmet şi‘ârınız olan Magnisa kazâsı ve nevâhisinin 

ve avâriz hâne  

5. V ebedel-i nüzûl malları tahili medine-i merkûme sükkânından Karı bâzârda 

Mehmed Efendi deruhde eyleyub ve bundan  

6. Akdem emvâl-i mezkûrden olmak üzre Astâne' ye gönderilen hazîneye havâle 

oluann üç bin guruş  

7. Edâ ve teslîm eyledikten onra yedi bin guruş dahi hâzır ve mecudve yed-i 

Sinân’a emânet-i vâkı´ eylediğin itarafımıza 
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8. Mektûble i´lâm ve tasvîri kaziyede ve Yurd dağında mahâllât şehr-i evkâf 

kuralara kalduğın dahi  

9. İşâret eyleyub ve işbu dâfi´ merkûmun idâre-i bekâya rihlet eylediği istimâ´ 

olunmağla deruhdesi  

10. Mûcebince zimmeti olan emvâlden üç bin guruş teslîmâtndan mâ´adâ kusûr 

kalan dokuz bin  

11. Sekiz yüz seksen sekiz guruşden bostânla emânet on yedi bin guruş ahz ve 

kabz olduktan sonra  

12. Küsûri iktizâ iden iki bin sekiz yüz sekesn sekiz guruş merhûm merkûm cem´ 

ve tahsîl ve ahz  

13. Ve kabez eylemiş ise mâlından ve tahrîri üzre kaziyede ve mahâllât şehir ve 

vakf-ı karyelerde kalmış ise  

14. Bekâyâsından ma´rifet-i şer´le tahsîl ittürilmek bâbında buyuruldi ve isdâr ve 

kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân  

15. Ağâ zîde kadruhu mübâşir ta´yîn ve irsâl olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ 

vusûlinde gerekdur ki  

16. Vech-i meşrûh üzre ve sene-i merkûme mahsûb tahsîldâr-i müteveffâ-yi 

merkûmun deruhdesi mûcebince bedel-i avâriz  

17. Ve nüzüllerin hazîne-i âmireme havâle olunub ve teslîm eylediği üç bin 

guruşden bostân emânet vaz´ eylediği  

18. Yedi bin guruş ma´rifet-i şer´le ihracve mübâşire teslîm olduktan sonra küsûri 

iktizâ iden iki bin 

19. Sekiz yüz seksen sekiz  ber minvâl-i muharrer bekâyâsı  var ise  (…) ma´rifet-i 

şer´le  

20. Tahsîl ve mübaşire teslîm ve eğer müteveffâ-yi merkûm ahz ve kabz eylemi 

ise ve mâl-i mîrî mevcûd ise mübâşire 

21. Teslîm ve itlâf ve izâ‘at ile terekesine vaz´u'l- yed olanlardan tahsîl ve 

mübâşire  

22. Teslîm elyebu mâl-i mîrînin ıtlâk ve izâ‘at olunmasından begâyet ictinâb ve 

ihtirâz eyleyub  

23. Mûceb-i buyuruldi ile âmel olasız diyü buyuruldi  
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24. Fî 21 cemâziye'l-evvel sene 1136 

 

manisa_1461_057/2 

1 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn  

2. ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn  

3. vârisu’l-ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- 

mu‘în  Mevlânâ  

4. Magnisa Kâdîsı zîdet  fezâilehu kıdvetu'l- nüvvâb el-müteşerriği Yurd dağı 

nâhiyesi nâibi Mevlânâ  

5. Zîde ilmuhu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki Magnisa Kâdîsı 

Mevlânâ Yûsûf zîde fezâiluhu  

6. Divân-i hümâyûnume arz gönderub kazâ-i mezbûre tâbi´ Yurd dağı nâhiyesi 

ahâlîsi meclis-i şer´e varub hâlâ temekkün olduğumuz 

7. Karyemizde sadât-i kirâm ile hâne-i avâriz bedel-i elçiyân re´âyâlarından gayri 

hâric-i ez defter re´âyâ olmayub bundan akdem  

8. Kütahya valisi vezîrim Ali Paşâ zîde Nif kazânın seksen sekiz hânelerin 

üzerlerinden ref ve karyemize tahmîl idub bir vcihled edâ 

9. İktidârlarımız olmayub perâkende ve perîşân  olmamız mukarerdur diyü istid´â-

yi merhamet elediklerin arz ve i´lâm idub ve ahâlîsi daih muhâli´a itmeleriyle 

10. Hazîne-i âmiremde mahfûz olan mevkûfât defterlerine nazâr olundukda bin 

yüz otuz dört senesine vezîrim  Ali Paşâ de Kâdî arzalır  

11. Ve İzmir ne Nif ahâlîleri mümzâları ve müfredât defterleri ile Nif kazâsının ve 

seksen altı ve bir rub´ avâriz hâneleri ferrû nihâde  ve Yurd dağı  

12. Nâhiyesine tahmîl olunduğı mukayyed olub ve İliciyan Yurd dağı 

mukâta´asının yetmi iki bin akçe mâlı olub bin kırk sekiz târîhinden beru 

mukayyed olan  

13. Defterlerde mukâta´a-i mezbûr avâriz bedeli olduğı Küffe mukâta´ası 

defterlerinde dahi Derkenâr olunmakla bu suretle Yurt dağı mukâta´ası  
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14. Avâriz bedeli viruruz diyü iddi´âları bulunmayub ve Yurd dağının Ali Paşâ 

tertîbi üzre ve kayd olunan kurânın üzerlerine avâriz hâneleri  

15. Olmayıp ancak ekseri sâdâd olmakla hallerine merhameten Nif kazâsından 

tenzîl ve tahmîl oluann hânenin nısfı olan kırk dört hânesi  

16. Verilmek bâbında iftihâru'l- ümerâ ve'l- ekabir bi'l- fi´il başdefterdârım 

İbrâhîm dâme uluvvuhu telhîs itmeğin mûcebince kayd olunub sûret verilmek  

17. Fermânım olub lakin tahsîldârlar ile münâza´ât vâkı´ olduğından def´-i nizâ´ 

içun bin yüz otuz altı senesinde vâkı´ olan tahmîl  

18. Yüz otuz yedi senesinden i´tibâr olunmak üzre mahalli kayd olunub hâlâ Yurd 

dağı nâhiyesinde evaki elli yedi aded kurâ üzerlerinde bâkî kırk dört 

19. Hâneleri kalduğın karyelerinin müfredâtıyla bin yüz otuz alt ısenesi 

cemâziye'l- evvelisinin on altıncı güni târîhiyle müverrah hazîne-i âmiremde 

20. Mühürlü ve nişânlu mevkûfât defterleri sûreti verilmeğin imdi mûcebince âmel 

olunmak emrim olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda  

21. Bu bâbda hazîne-i âmiremden ihrâc olunub Yurd dağı nâhiyesi ahâlîlerinin 

ellerine verilen mühürlü ve nişânlu mevkûfât defterleri sûreti 

22. Mûcebince yüz otuz yedi senesinden fimâ ba´d hâlâ üzerinde bâkî kalan kırk 

dört hânenin avâriz ve nüzülleri edâ eylediklerinden sonra  

23. Nif kazâsına tahmîl olunan kırk dört hânenin avâriz v enüzüli ve sâir tekâlif 

talebiyle rencîde ve remîde itturmeyesuz şöyle bilesiz  

24. Ve ba´de'l- nazar bu hükm-i hümâyûnumi ellerinde îfâ idub alâmet-i şerîfe 

i´timâd kılasız tahrîren fî'l- yevmu's- sâbi´ aşere şehr-i cemâziye'l- ulâ  

25. Li sene sitte ve tesin ve mieteyn ve elf  

Be mekâm-i Kostantiniye el-Mahrûse  
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1 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki  

2. Berât-i Pâdişâhi ile ber vech-i mâlikâne mutasarrıf olduğım nefs-i Magnisa' da 

vâkı´ soman Buçuk ve Elvân  
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3. Mukâta´ası  yüz otuz altı senesi martında bir sene zabt itmek üzre bundan 

akdem Arık zâde  

4. Mehmed Ağâ ile Artin zimmîye ber vech-i  iştirâk deruhde ve iltizâm ve 

yedlerine temessük erilmişdir el-hâlet-i hazihi  

5. Hisse-i mezbûreden  mezbûrânı azl ve yedlerine verilen temessük ilgâ idub 

yerine mezbûretani iştirâkden yerine  

6. Temâmınadeğin zabt itmek üzre bâ´is-i temessük Sarı Mehmed' i tarafımızdan 

mutasarrıf ta´yîn olunmuşdur gerekdir ki mukâta´a-i  

7. Mezbûri vekâleten zabt idub taraf-ı âhardan müdâhele olunmaya sene 1131  

El-fakîr Mehmed  

2 

24. Mefâhiru'l- kuzât ve'l- hükkâm me´âdinu'l-Fezâil ve'l- kelâm Saruhân 

sancağında vâkı´ olan Kâdîlar zîde fazluhum ve kıvetul emâsil  

25. Ve'l- akrân Der-sa´âdetümden mübâşir ta´yîn oluann İbrâhîm zîde kadruhu 

tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak Mâ´lûm ola ki serhadd-i mansûrede 

26. Vâkı´ Van ve Tiflis taraflarına gönderilmek içun Astâne-i sa´âdetümden  

sefâyin ile Trabzon iskelesine gönderilen  

27. Cebehâne ve tophâne ve mühimmâtı ve ecnâs-ı zahiyir iskele-i mezbûreye 

dâhil olduktan sonra mekâri davarların tedârik ve tahmîl  

28. Ve Karadan nakl itturilmek muhtâc olub lakin  ol tarafa mekâri davarları 

tadarikine üsret ve su‘ûbet olduğından iktizâ iden  

29. Mekâri Anadolu cânibinden tedârik ev irsâl olunmak müktezâ olmağla icâb 

iden ücretleri yüke girdikleri günden hâzır olduklarinca  

30. Mübâşir yedinden verilmek şartıyla livâ-i mezbûrede vâkı´ kazâlarda bulunan 

mahallerden bozmihâr mekâri develeri ihrâc olunmak üzre  

31. Tertîb olunmağın imdi işbu emr-i şerîf-i celîli’l- kadrum vusûlinde tertîb 

olunduğı vecihle livâ-i mezbûrede vâkı´ kazâlarda bulunan mahallerden  

32. Acileten ol mikdâr mekâri develerini tedârik v ihrâc ve mübâşir-i mûmâ ileyh 

ile tarafımızdan cânibine irsâl ve bir gün mukaddem  irişturub  
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33. Mahallinde mevcûd itturilmekğe ziyâde takyîd ve ihtimâm eyleyesiz  husûs-i 

mezbûr ehem-i umûr-i develet-i aliyyemden olub ma´âza’llâh Te´âlâ vakt ve 

zamânıyla  

34. İrişdirilmeduğı sûretde zehâyir ve mühimmât-i naklinin ta´tîline  bâ´is olacağı 

zâhir olmağla bazı gadr ve illet ile tehire kalub  

35. Acileten iriştirilmek ihtimali olur ise bir dürlü gadr ve bahaneniz isgâ 

olunmayub böyle emr-i ehemmin te'hîrine bâ´is olduklarıyçun  

36. Haklarınızdan gelinecği mukarre ve muhakkak biliub ana göre Kemâl-i 

takayyud ve ihtimâm ile hareket ve ol mikdâr develeri kelâm-i sürat sebâb ile  

37. İhrâc ve irsâl eyleyub nehâdan ve taksrden  begâyet   mücânebet  eyleyesiz  ve 

sen ki mübâşir-i mûmâ ileyhsin  bu husûsun burdan evvel husûle  

38. Gelmesi mutlak senden matlûb olmağla inşâ’llâh Te´âlâ mahalline varduğında 

kat´an te'hîr ve tevkıf eylemenizi ol mikdâr develeri livâ-i mezbûrden  

39. Seri´an ve acilen ihrâc ve cümlesini yanına alub gönderub bir saad evvel 

Trabzon  iskelesine îsâl eyledikten sonra iskele-i mezbûrede  

40. Zehâyir ve mühimmât nakline me'mûr Dergâh-i mü´âllâm kapûcı başlarından 

Şâmil Ali dâme mahalle vilâyet-i celîlesi nabar emini Mustafâ zîde mehmede 

ma´rifetiyle  

41. İskele-i mezbûrede Van ve Tiflis câniblerinde nakl olunacak zehâyir ve 

mühimmati develere nakl iktizâ iden zehâyir ve mühimmâti develerele tahmîl  

42. Ve mahalline gönderub nakl ve teslîm eylediğinden sonra yine develeri 

Trabzon’a götürüb iskele-i mezbûreden Van  ve Tiflis’e nakl 

43. Olunacak zehâyir ve mühimmât cebehane ve Tophane bilâ kusûr nakl 

oluncayadek  develerin yanından  ayrılmayub ve zehâyir ve mühimmât  

44. Naklinde i´mâl ve istihdâm ve bu husûsse ziyâde takayyud ve ihtimâm 

eylemek bâbında fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki emr-i şerîfimle  

45. Vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref yafte sudûr olan işbu emr-i şerîf-i 

âlîşân vâcibu'l- imtisâl ve lâzimu'l-  

46. İttibâ´ımın mazmûn-i itâ´at makrûnıyla amil olub hilâfıyla hareketten begâyet 

ihtirâz eyleyesin şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın  

47. Tahrîren fî'l- yevmu't- tâsi´ işrîn min cemâziye'l- evvel sene 1136 
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Be mekâm-i Kostantiniye el-Mahrûse  

Saruhân sancağından matlûb olan cümle muvâcehesinde tevdi olunan yüz devedur 

ki vech-i âtî üzre zikr olunur fî min cemâziye'l- ahir sene 1136 

 

Kaydi tevzî´ olunmuşdur yedimde hıfz olunmuşdur  

 

Kazâ-i Magnisa deve 30 ikisi takdîr on 

Kazâ-i Akhisâr deve 14 

Kazâ-i Menemen deve 20 

Kazâ-i Nif deve 5 

 

Kazâ-i deve 13 

Kazâ-i İlica deve 5 

Kazâ-i Gördük deve 9 

Kazâ-i Güzelhisar deve 4 

 

1. İşbu bin yüz otuz altı senesinde Trabzon’dan Van ve Tiflis câniblerine cebehane 

vesâir zehâyir tahmîl içun  

2. Bâ fermân-i âlî Saruhân sancağından matlûb olan yüz re's mehâr mekâri 

develerden kasaba-i Trabzon’dan  

3. Mâ´adâ kazâ-i Magnisa' ya isâbet iden yigrimi re's develeri mübâşiri Dergâh-i 

âlî  Çâvûşlarından gedikli 

4. İbrâhîm Ağâ ma´rifetiyle Saruban başi ta´yîn oluann Osmân Beşe ve Memiş 

Beşe' ye teslîm olunmuşdur  

 

manisa_1461_058/2 

1 

1. Hâlâ medine-i Magnisa' da seccâde nîşîn  
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2. Tertîb-i garrâ olan izzetlu fazîletlu Efendi Hazretleri  

3. Zîde fezailuhu inhâ olunur ki hâlâ taht-i hükûmet şi´ârınızda  

4. Vâkı´ Kuri cebel Magnisa nâm-ı diğer İlikum Kuri mukâta´ası hâlâ Emîn-i  

5. Defter-i hâkânî sa´âdetlü el-Hâcc Mustafâ Efendi Hazretleri'nin ber vech-i 

mâlikâne uhdelerinde olub  

6. Ve taraflarından dahi tarafımıza deruhde olunmağla mukâta´a-i merkûmun 

hudûdi dâhilinde bulunan resm-i otlak  

7. Ve kışlâçıyân yörükân ve türkmân bi'l- cümle mukâta´a-i mezbûre hâsıl-ı kayd 

olunub âhardan dahl icâb itmez iken  

8. Baba karyesi sâkinlerinden Kara Osmân oğlu Mustafâ Saruhân sancağının 

kışlasın deruhde ve mukâta´a-i mezbûre  

9. Derûninde yörük ve türkmân götürüb vazi ve ikâmet ittirmekle mukaata-i 

merkûmeye zarar târî olduğı  

10. İstimâ´ olunub mukâta´a-i mezbûre mefrûzu'l-kalem ve maktû‘u’l-kadem min 

külli’l- vucûh serbest ve kadimden serbest 

11. Üzre zabt ve rabta olunagelub ve otlak ve yaylak ve kışlak rüsûmatı bi'l- cümle 

mukâta´a-i mezbûreye hâsıl  

12. Kayd olunmağla mezbûrûn götürdüği yörükan ev Türkmân mukâta´a-i 

merkûme hudûdi dâhilinde bulunanlar her kim ise  

13. Yerlerinden ihrâc ve inbâd ve mezbûr Mustafâ' yi mukâta´a-i merkûme 

rüsûmine dahl ve ta´arruz itturilmemek bâbında buyuruldi  

14. Tahrîr ve isdâr ile irsâl olunmuşdir inşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde gerekdur ki 

mukâta´a-i mezkûre  

15. Mefruzu’l-kalem ve maktû‘u'l-kadem min külli’l- vucûh serbest  ve resim 

otlak ve yaylak ve kışlak ve bi'l- cümle mukâta´aya  

16. Hâsıl-ı kayd olunmakla mezbûr Mustafâ' yi hilâf-i defter-i hâkânî müdâhelesi 

men‘ ve def´ eyleyeisin ve mukâta´a-i merkûme  

17. Derûnine götürüb emânet ittürdüği yörükan ve türkamn mukâta´a-i merkûme 

hudûdinde  
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18. Tart ve ib‘âd ve ihrâc eyleyub mûceb-i buyuruldi birle âmel olasız diyü 

buyuruldi  

19. fi 9 c. Sene 136 

2 

1. vech-i tahrîr-i hurûf budur ki  

2. bin yüz altı senesine mahsûb olmak üzre koricilar Magnisa nâm-ı diğer İligun 

kuri mukâta´ası hâlâ  

3. Emîn'-i defter-i hâkânî sa´âdetlü el-Hâcc Mustafâ Efendi Hazretleri'nin 

mâlikâne uhdelerinde olub ve zabt 

4. Ve rabti tarafımıza tefvîz ve sipâriş itmeleriyle zikr olunan mukâta´a ve tevâbi´i 

sene-i merkûme martı ibtidâsından  

5. Bir sene temâmınadeğin zabt ve rabt itmek üzre varanda temessük kıdvetu'l- 

akrân Ağâ  

6. Zîde kadruhu taleb ve râgib olmağla deruhde ve iltizâm olunub ol dahi 

iltizâmını kabûl itmekle zabtiyçun  

7. İşbu temessük Tâhir' ve yedine verilmişdir ki işbu sene-i mübârekede vâkı´ olan 

iş´âr-i şer´îye rusûm-i örfiye  

8. Ve cürm ve cinâyet bâdî hevâ ve mâl-i gayb ve mâl-i mevkûf ve mali-i mefkûd 

ve tapuyi rehîn  ve hakku’l-karâr ve resm-i  

9. Bâgât ve resm-i atlak ve yaylak ve kışlak ve kaçkun kûl ve câriye metrûkâtı 

vasir cizye 

10. Vekîli her ne ise ahz ve kabz eyleyesin ve mukâta´at-i mezbûre mefrûzu'l-

kalem ve maktû‘u'l-kadem min külli’l- vucûh serbest 

11. Olmakla alğayi mûmâ ileyh dahi ber vech-i serbest zabt eyleye ve mukâta´a-i 

mezkûr bundan akdem ve sene-i sâbıkalarından  

12. Ne mikdâr üzre zabt ve rabt olunagelur ise Ağâ-yi merkûm dahi ol mikdâr üzre 

zabt ve rabt ve ahz ve kabz  

13. Eyleyub rusûm-i serbestiyesine bir ferd müdâhele eylemeyeler tahrirer fî’t- 

târîhi'l- mezbûr sene 1136 
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Mine'l- fakîr Abdullâh Paşâ  

 

Magnisa kazâsına deve 32 on iki devesi kasabaya ifrâz  

Kazâ-i Menemen deve 10 

Kazâ-i Güzelhisâr deve 4 

Kazâ-i Koca deve guruş 1 

 

Kazâ-i Magnisa deve 5 

Kazâ-i İlica Saruhân deve 5 

Kazâ-i Bilek deve 13 

Kazâ-i Mindekurye deve 1 

Kazâ-i Marmara  2 

Kza Kayacık deve 2 

Kazâ-i Görük 5 

Kazâ-i İkhisar deve 12 

Kazâ-i  Kördüş deve 8 

 

Bâlâda olan tevzî´ hatâ olmağla düstûr-i âmel olmak üzre cümle ma´rifetiyle 

tahrîr-i defter olmuşdur yüz re's mehâri devedir eski İbrâhîm Ağâ mübâşirdir  

 

manisa_1461_059/1 

1 

1. Hâlâ Magnisa sancağında seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ olan izzetlu fazîletlu 

Efendi Hazretleri zîdet fezailuhu ve mefâhiru'l- akrân  

2. Yeniçeri serdarı ve a´yân-i vilâyet ve işr erleri zîde kadruhum inhâ olunur ki 

yüz otuz altı senesine mahsûb  

3. Olunmak üzre Magnisa kazâsının avâriz ve nuzuli tahsîli medine-i merkûme 

sâkinlerinden  Kâbil zâde Mehmed Efendi' ye  
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4. Tefvîz ve sipâriş ve yerlu yerinden cem´ ve tahsîl ve tarafımıza üç bin guruş 

teslîm olub mâ´adâ mâl-i mîrî  

5. Zimmetinde iki kuvvet olub ve mâlik tahsîli ve tarafmıza îsâli içun mütesellim 

Ağâmız olan kıdvetu'l- emâsil  

6. Ve'l- akrân Yûsûf Ağâ zîde kadruhu ta´yîn ve irsâl ve mahalline vardukda mâlik 

bir mikdâri mevcûd ve küsûri taleb olundukda vârisleri idada ta‘allul ve 

dâmâdlarımız İbrâhîm Ağâ merkûmun hayâtında tahsîle alâka ve mâl-i 

ma´rifetiyle  

7. Tahsîl olunmağın deruhdesi mûcebince temâmen mâl-i mîrî merkûmden tahsîl 

ve mübaşirimiz Ağâ-i mezbûre teslîm ve edâda 

8. İmtinâ´ ider ise gelub hesabın görmek iun mübaşire koşub tarafımıza irsâl 

eylemeniz bâbında  

9. Buyuruldi tahri ve kıdvetu'l- akrân zîde kadruhu yediyle irsâl olunmuşdur 

inşâ’llâh Te´âlâ  

10. Vusûlinde gerekdur ki vech-i meşrûh ve sene-i merkûme mahsûb kazâ-i 

mezbûrun mâl-i avâriz ve nüzûl tahsîli 

11. Mütevefayi merkûmun uhdesinden olub teslîmâttan mâ´adâ küsûr-i mâl-i mîrî 

zimmetinde iken fvet 

12. Olub ve hâl-i hayâtında dahi emeval-i merkumi ve dâmâdları ibrahima ğa 

tahsîl ve hâzır olduğı hâlde ve kabz eylemekle deruhdesi 

13. Mûcebince temâmen mâl-i mîrî kendüsinden tahsîl ve Ağâ-yi merkûm zîde 

kadruhuye teslîm ve tarafımıza irsâl eylemeniz  

14. Ve eğer edâda imtinâ´ iderse gelüb hesabın görmek içun mübâşir-i merkûm 

koşum tarafımıza  irsâl  

15. Eyleyub mûceb-i buyuruldi birle âmel olasız diyu buyuruldi  

16. Fî 3 c. Sene 1136 

Nâhiye___________i 

Cebel-i Yurd’a tâbi´ kazâ-i Magnisa der livâ-i Saruhân ber kurâ-i mezkureyde 

hâric ez defter yedinde ber mûcebiyle-i defter  

Vezîr-i mürerem Ali Paşâ vâlî ve Anadolu ve bâ urûs mukâta´at-ı mezbûrdur fî 13 

r. Sene 1134 ber mûceb-i defter hazîne-i âmire  hâne 88 
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Berâ-yi tahmîl kazâ-i Nif ve karye-i mezkûreyn der nâhiye-i celeb-i Yurd  bâ tahsîl 

fermân-i  âlî edâ ve seksen sekizer kurâ-i yi mezkureyn  

Ekseri sâdât-i mezkûre ba´de ve iktidâreş ber mûceb-i arz olunmuş kadi-i kazâ-i 

Magnisa ve bi'l- hâzır ahâlî-i kazâ-i mezbûr kayd şod fî 16 C.a sene 1136 

Karye-i  Yörükan şimâri  

hâne  

2.5  

1 rub´ 1 

Karye-i  çiftlik-i bâlâ  

Hâne 

1.5  

0.5 rub´ 1,1  

Karye-i  çiftlik-i Hâcî  

Hâne  

1.5 

0.5 rub´ 1, 1  

Karye-i  Süleymân çiftliği  

Hâne  

0.5 rb 1 

Karye-i  Davul  

2.5 

1 rub´ 1 

1 rub´ 1    

Karye-i  Bereketli  

Hâne  

0.5 rub´ 1 

Rub´ 1 



348 

Karye-i  Karasili  

Hâne  

1.5 

0.5 rub´  1 

0.5  rub´ 1   

Karye-i  Musli  

Hâne  

1.5  

0.5 

Karye-i  Temurciler  

Hâne  

3 

1 

1 

Karye-i  Örencik 

Hâne  

2.5  

1 rub´ 1 

1 rub´ 1 

Karye-i  Tepe  

Hâne  

0.5  

1 rub´ 1 

rub´ 1 

Karye-i  Maldan  

Hâne  
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2  

1  

1  

Karye-i  Deliler  

Hâne  

3 

rub´ 1 

0.5  

Karye-i  Türkmân  

Hâne  

1.5  

0.5 rub´ 1 

Hâne.5 rub´ 1 

Karye-i  Yörükler  

Hâne  

1.5  

0.5 rub´ 1 

0.5 

Karye-i  Çekeler 

Hâne  

1.5 

0.5 rub´ 1 

0.5 rub´ 1 

Karye-i  Dursunli  

Hâne  

3.5  
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1 rub´ 1 

1.5 rub´ 1 

Karye-i Ilıcalar  

Hâne  

2  

1  

1  

Karye-i  Dereli  

Hâne  

2.5  

1  

1.5 

0.5 

Karye-i  Belek 

Hâne  

2.5  

1 

0.5 

0.5 

 

manisa_1461_059/2 

 

Karye-i  Karıklı  

Hâne  

1 

0.5 
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0.5 

Karye-i  Tazilub  

Hâne  

2  

1   

1   

Karye-i  Erikli  

Hâne  

2.5  

1 rub´ 1 

1 rub´ 1 

Karye-i  Hâcî ömerler  

Hâne  

1  

0.5 

0.5 

Karye-i  Kalpak 

Hâne  

2  

1 

Karye-i  Dereli 

Hâne  

2  

1 

1  

Karye-i Metrükler   
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Hâne  

2  

1 

1  

Karye-i  Temurci  

Hâne  

2  

1 

1  

Karye-i  Kara Ahmedler  

Hâne  

2  

1 

1 

Karye-i  köseler  

Hâne  

1 

0  0.5 

    0.5 

Karye-i  Posalar  

Hâne  

0.5  

0 rub´ 0.5 

          0.5 

Karye-i Temurciler   

Hâne  
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rub´ 

1 

0.5 

Karye-i  Tavuk çukuri  

Hâne  

2.5  

1 rub´ 1 

1 rub´ 1 

Karye-i  Öksüzler  

Hâne  

3.5  

1.5 rub´ 1 

1.5 rub´ 1 

1 rub´ 1 

Karye-i  Sırıklar  

Hâne  

2.5  

1 rub´ 1 

1 rub´ 1 

Karye-i  Ma´rûfler  

Hâne  

2  

1 

1 

Karye-i  Hâce Halîl  

Hâne  
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3.5  

1.5  

0.0.5 rub´ 1 

0.5 1 

Karye-i  Koca  

Hâne  

3.5  

1 

0 0.5 rub´ 1 

0.5  1 

 

Karye-i  Bekirler  

Hâne  

3.5  

0.5 rub´ 1 

              1 

Karye-i  Depe 

Hâne  

2  

1 

1 

Karye-i  İnciler  

Hâne  

1.5  

0  0.5 rub´ 1 

    0.5 rub´ 1 
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Karye-i  Tepeler 

Hâne  

1 

0 0.5 rub´ 1 

0.5 

Karye-i  Sarı Ahmedler  

Hâne  

0.5  

     rub´ 1 

             1 

 

Karye-i  Yenice 

Hâne  

3.5  

rub´ 

1 

 

Karye-i  Binad  

Hâne  

1.5  

0.5 rub´ 1 

0.5 rub´ 1 

Karye-i  Recebli 

Hâne  

3  

    rub´ 1.5 
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1   0.5 rub´ 1 

 

Karye-i  Bostanlık  

Hâne  

rub´ 1 

0.5 

 

Karye-i  Uzun Hamzalar 

Hâne  

1.5 rub´ 1 

0.5         1 

0.5         1 

 

Karye-i  Süngüli 

Hâne  

 

3  

1 

1 

 

Karye-i  Kara Hüseyinlu  

Hâne  

3.5  

0.5 rub´  

       1 
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Karye-i  Sarı kaya  

Hâne  

3.5  

rub´  

1 

0.5  

    0.5 

 

Yekûn kazâ-i Magnisa hâne 44 

Der nâhiye-i cebel-i yurd tâbi´ kazâ-i manisa kurâ 57 hâne 44 

 

1 

1 Vech-i meşrûh üzre Magnisa kazâsına tai Yurd dağı nâhiyesi ahâlîleri hâlâ 

mütemekkin olduğımuz karyelerimizde sadât-i kirâm  

2 İle hâne-i avâriz bedeli elçiyan re´âyâlarııınden gayri hâric ez defter re´âyâ 

olmayub bundan akdem Kütahya vâlîsi  

3 Vezîr Bayrâm Ali Paşâ edemâ'llâhu  Te´âlâ iclâlehu Nif kazâsının seksen sekiz 

hâneleri üzererinden def´ ve karyelerimize  

4 Tahmîl idub bir vecihle edâya iktidârımız olmayub perâkende ve perişân 

olmamız mukarredur diyü kazâ-i mezbûre 

5 Kâdîsı Mevlânâ Yûsûf zîde fazluhû arz ve ahâlî muhzır itmeleriyle hazîne-i 

âmiremde mahfız olan mevkûfât defterlerine nazar  

6 Olundukda bin yüz otuz dört senesine vezîr-i mükerrem Ali Paşâ ve Kâdî arzları 

ve İzmir ve Nif ahâlîleri muhzırleri ve mevkûfât  

7 Defterleriyle Nif kazâsından seksen altı ve bir rub´ avâriz hânelerin ferr u nihâde  

ve Yurd dağı nâhiyesine tahmîl olunduğı mastûr 

8 Ve mukayyed bulunmağı ve elçiyân Yurd dağı mukâta´asının yetmiş iki bin akçe 

ile alub bin kırk sekiz târîhiyle yeri mukayyed  
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9 Olan defterin mukâta´ave mezbûr avâriz bedeli olduğı mâ´lûm olmaduğı kendi 

mahallinde dahi Derkenâr olunmağı bu sûretde 

10 Yurd dağı mukâta´ası avâriz bedeli virmeziz diyü iddi´âları kayd olunub ve 

Yûsûf Ali Paşâ tertîb üzre kayd olunan  

11 Kurânın mukaddem üzerlerine avâriz hâneleri olmayub ancak ekseri sadât 

olmağla hâllerine merhameten Nif kazâsına tertîb ve tahmîl  

 

manisa_1461_060/1 

1 

1 Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn râfi 

‘ i‘lâmi’ş-şer´îye  

2 ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- 

melikü’l- mu‘în  Mevlânâ Magnisa Kâdîsı zîdet   

3 fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki Süleymân zîde 

kadruhu divân/i hümâyûnume arz-ı hâl idub  

4 Magnisa' 4 adet guruş vâkı´ müteveffâ Ali Bey evkâfının evlâdiyet ve meşrûtiyet 

üzre berât-i âlîşânımla iştirâken tevliyetine 

5 Mutasarrıf olan  Ali ve Osmân zîde mecduhümâ tevliyet-i mezbûrenin yüz otuz 

altı senesi zabitin memhûr ve ma´mûlun bih  temessük mûcebince  

6 Kendüye tefvîz ve deruhte itmişken Magnisa sâkinenelrinden olub fvet olan 

Şeremet oğlu Mehmed' in  oğlu zuhûre gelub tevliyet-i mezbûre zabtına  

7 Müdâhele ve mümâna´at eyledüğin bildurub tevliyet-i mezbûr yedinde olan 

memhûr ve ma´mûlun bih temessük mucu zabt ittürilub mezbûri ve âhari 

müdâhele  

8 İtturilmemek abbındna emr-i şerîfim ricâ eyledüği ecilde imdi yedinde olan 

temessük mûcebince zabt itturilemk bâbında fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur  

9 Buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda  sâdır olan emrim üzre âmel 

idub dahi husûs-i ezburi mahallined şer´le mukayyed olub göresin fî'l- vâkı´ 

müteveffâ mezbûr Şermet olu  
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10 Mehmed' in oğlu tevliyet-i mezbûrenin sene-i mezbûre zabtına müdâhele ve 

muhâlefet eylediği vâkı´ ise men ve def´ idub tevliyet-i mezbûrenin sene-i 

mezbûre zabtına yedinde olan memhûr ve mamulun bih  

11 Temessük mûcebince ma´rifet-i şer´le zabt ittürdub hilâf-i şer´-i şerîf ve 

mugâyir-i temessük müteveffâ-yi mezbûr Mehmed' in oğlunı ve âhari müdâhele ve 

mumâna´at itturmeyesin şöyle bilesin alâmet-i şerîfe  

12 İ´timâd kılasın tahrîren fî'l- yevmu'l- işrîn şehr-i cemâziye'l- evvel li sene sitet 

ve selasin ve mieteyn ve elf  

Be mekâm-i Kostantiniye el-Mahrûse  

2 

1 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki bin yüz otuz altı senesi olmak üzre ber vech-i 

mâlikâne  mutasarrıf olduğımuz Aydın  muhasılk aklâmından olmayan medine-i  

2. (devamı yok)  

 

3 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki bin yüz otuz alt ısenesine mahsûb olmak üzre ber 

vech-i mâlikâne mutasarrıf olduğımuz  

2. Aydın muhassıllık  aklâmından beytu’l-mâl Saruhân mukâta´asının zeman 

zabtları martı ibtidâsından olub  

3. Zâbit ve iltizâmına kıdvetu'l- akrân zîde kadruhu taleb ve râgib olmala sene-i 

merkûme martı ibtidâsından  

4. Bir sene temâmınadek zabt eylemek üzre merukme deruhmed ve iltizâm olunub 

ol dahi iltizâmı kabûl itmekle  

5. Zabtiyçun yedine işbu temessük verilmişdir ki mukâta´a-i mezbûri sene-i sâbık 

üzre geldiği vech üzre  

6. Zabzve rabt  ve beytu’l- mâle âid olan cü'zi ve külli her ne ise ahz ve kabz 

eyleyub zabt ve rabtına  

7. Ahz ve kabzını taraf-i âhar kimesen müdâhele eylemeyeler tahrîren fî eveail-i 

mart sene 136  
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8. Mine'l- fakîr elha Abdullâh Aydın muhassılı  
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1 

1. Memâlik-i Mahrûsemde vâkı´ Şâm ve Haleb ve Diyârbekir ve Adana ve Tokad 

Kazâlarında  

2. Vâkı´ vesâir mahallered vâlî ve muhasıl ve voyvodaların tahtu'l- nizâmlarına 

dâhil mîrî-i  

3. Mukâta´anın ekser kurâ ricâl-i devlet ve a´yân-i memleketin bazılarının 

uhdesinde olub lakin  

4. Üzerlerine mustekar olmayub her biri bir tarıkla bir senede birkaç ademe 

deruhde olunduğından re´âyâ fukarâsı 

5. Gözedilmeyub vuhûbleriyçun  vakt (boş) tohum vesâir ihtiyâcları olan  

zahîrelerine i‘ânet olunmamağla bi’z- zarûr  mürâbahacılardan  

6. Zaifi ile akça aldıklarından her sene      ezdiyâd olan istirbâhın edâsına zirâ´at ve 

hirâsetleri vesâir kâr ve kisblerinin hasili vefa eylemediğinden  

7. Gayri deruhde eyleyenler dahi zabt ideceğim bir sene veyâhûd iki senedur diyü 

bi'l- cümle hâsıllerin almak içun  cevr ve eziyet eylediklerine eskesi perâkende ve 

perişân  

8. Ve yevmiyeleri kuvvet-i yevmiyeye muhtâc olub ahvâlleri diğer gün vâsî‘a 

itmesi müslimîn muzâyakasına bâ´is olmağın ba´de'l- yevm o mekûle mukâta´ât ve 

fukarâ masrafiyeleri misillü  

9. Mâlın ve kalemiyesin verdüğinden sonra âhara verilmek şartıyla fâizlerinin 

tahmîline göre birer mikdâr akçe-i mu´accele ile fürûht olunduğı sûretde deruhde 

idenler dahi âhara verilmeyeceğin biliub  

10. İmâretiyle takayyud ve öşr ve mahsûlinden kendnüye fâiz ziyâdece olur diyü 

re´âyânın tohumine vesâir levâzimine i‘ânet ve zimmeti tedâvil-i zülme ve cevr ve 

adaâtden ayinet itmekle ahvâlleri nizâm   

11.  Bulub terakki-i i´bâd ile memâlik-i İslâmiyede olan mîrî mukâta´atın ma´mûr 

olmasına bâ´is olub ancak ittifâ-yi zamâna ve müktezâ-yi hale göre bu nizâm 

mutlak cem´ -i hazîne içun olmayub ba´de zamân dahi  
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12. Şurût-i mezkûre mürâ´ât olunub tebdîl olunmamak sebebi ile vericekleri 

mu‘accilenin zâyi´ olmayacağı nâs yakînen bilub rabet eylemeleriyçun fimâ ba´d 

taraf-ı hümâyûnum  ve vekîl-u mutlakım olanlar tarafından  biri bu nizâmı  

13. Bozup sûret-i âhara ikrâr ilemek murâd eylediklerinde bu nizâm-i i´mâr-i 

memlekete ve ibâdullâha evveli olduğı huzûr fâizu’n-nûr-i Pâdişâhâneme gleub 

arz vemenn eylemeyeriyçun  e‘âlimi’l-ulemâ el-mütebahhirîn 

14. Bi'l- fi´il Şeyhulislâm ve Kâzaskerlerim nakîbu’l-eşrâfım edemâ'llâhu  Te´âlâ 

fezâilehum bu husûse nâzır ta´yîn olunmalarıyla ol mekûle kadr ve maktû´âtdan 

hâlâ hazîne-i âmirem defterlerine mukayyed olub  

15. Vâlîleri ve muhasiller ve voyvodalara virdükleri mâl-i maktû´i malir mîrî vve 

kalemiyesine noksân gelmemek şartıyla hâlen Astâne-i sa´âdetüm hazînesine 

virenler ke'l- evvel hazîne-i âmireme vicâhi umûr olanlara  

16. Vireler kabzına me'mûr senesi dâhilinde taksit ile virüp yedine ma´mûlun bih  

temessük oldukça ziyâde talebiyle rencîde ittirilmeyub vüzerâ ve mîrilivâ ve 

mîrmîrân ve mütesellimler vesâir ehl-i  

17. Taraf-ı taraflarından bilâ fermân nesne mütaleesiyle taadid ittirilmebu men´ ve 

def´ ve mefrûzu'l- kalem ve maktû‘u'l- kadem  min külli’l- vucûh serbestiyet üzre 

huyûtde olduça mâlikâne bu berât ile  

18. Mutasarrıf olmalarıyçun yedlerine berât-i âlîşânım i´tâ olunub ve 

mutasarrıflerinden biri hâl-i huyûtde karyesini âhara ferâgat  eylemeği murâd 

eylediklerinde ma´rifet-i şer´î ve hüsn-i rızâsıyla  

19. Hüccet-i şer´îye eylediğinden sonra berati üzerine fermân  olunub ferağâtden  

müceddeden berât-i şerîfim verilub ve sâhibi bi emri'llâhi Te´âlâ fvet idub karyesi 

mîrîye âid oldukda canim-i mîrîden  

20. Müzâyed ve rağibâtı inkitâ‘ından sonra sâirin verildiği mu‘acceleyi verur ise 

zabte kâdir olur zükûrine virulub olmaduğı sûretde talibine tekrâr fürûht ve 

helvâlni akçesi  

21. Teslîm-i hazîne-i amerem olunmak üzre mesârif-i avân-i bârî ile ta´mîr-i bilâd 

ve terakkiy-i mâl-i  i´bâd içun hayîrhân-i devlet-i aliyyem ma‘kûl ve münâsib 

görüp cümlenin ittifâkı ile  
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22. Başdefterdârım  arz ve ülemâ-i kirâm ve vüzerâ-yi a´zâmım dahi istihsân  ve 

imzâ bu sûret-i müstahsene devr-i ezmine ile tebdîl  olunmayub nezâri olan meşâ-i 

berâhim 

23. Bu husûsun şerâyitini bi'l- ittifâk vekâye ve tenfîz ve icâr ve hıfz ve hirâset 

idub  düstûru’l- âmel olmak üzre mahalline kayd olunması bâbında pâye-i serîri- 

mü´âllâma telhîs  

24. Olundukda mûcebince hatt-ı hümâyûn şevket-makrûnum sâdır olmağın binâen 

aleyh zâlik senevî iki yüz elli guruş mâlı ve zimâmı zabti rûz-ı hızır ibtidâsından 

olan Saruhân  

25. Sancağının dönüm duhân mukâbelesinde nıfs hissesine mâlikâne mutasarrıf 

olan Seyyid Abdullâh kendü hüsn-i rızâ ve ihtiyârı ile hissesi müşterekiyle işbu 

râfi ‘-i  

26. Tevkî´-i refi´i'ş- şân şehriyârî  kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân Kulaç zâde Mustafâ 

zîde kadruhuye sekiz yüz elli guruş bedel mukâbelesinde ferâğ ve tefvîz ol dahi 

tefevvüz 

27. Ve kabûl eylediğini müşîr bi'l- fi´il kazaskerlerim imzâlarıyla mahzât-i hüccet-

i şer´îye olunmamakla beher sene mâlın hazîne-i âmireme ead ve kalemiyesi virüp 

hesâbın  görülmek üzre sâdır  

28. Olan hatt-ı hümâyûn şevket makrûnum  mûcebince bin yüz otuz altı senesi 

rûz-i hızırdan zabt eylemek üzre mâlikâne uhdesine kayd ve şurûtıyle berât-i 

celîli’l- ünvân verilmek  

29. Bâbında telhîs mu fermân-i âlîşân sâdır olmağın hakkında mezîd inâyet-i 

Pâdişâhânem zuhure geturiliub bin yüz otuz altı senesi  

30. Cemâziye'l- ahiresinin yigirmi birinci güni bu berât-i hümâyûni virdum ve 

buyurdum ki mezbûr Kulaç oğlu Mustafâ zîde kadruhu mukâta´a-i mezbûrenin 

nısfı hisesini meşâhen Seyyid Ali' nin  

31. Kasr-ı yedinden bin yüz otuz altı senesi rûz-i hızır huyûtıyla oldukça teb´îden 

makilane zabt ve livâ-i mezbûrde zer´i oluann dühânın  fidânlar tarlalarında iken 

dönmeleri misâha 

32. Olunub beher dönümden ikişer buçuk guruş rüsûm-i mîrî ve cihet-i 

maâşlarıyçun oner pare ve Kâdî içun ikişer pare ki cem´an her dönüminden ikişer 

buçur on ikişer pare  
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33. Cem´i ve tahsîl ittiriiub ta‘allul ittürilmeye diyü duhân dönümi hâdis olub zecr 

ile olmağla mu´âf ve gayr-i mu´âf dâhil olmamak müktezâ olmağla havâs-i 

hümâyûnum  

34. Voyvodaları ve selâtîn-i a´zâm ve vüzerâ-yi kirâm vesâir livada mütevellîleri 

ve ze´âmet ve timâr sâhibleri ve vüzerâ ve mîrmîrân subaşları ve mütesellimleri 

bundan toprağımızda 

35. Diyü bu tarîkla müdâhele ve muhâlefet itturmeyub her ne mahalde zer´i olunur 

ise vech-i meşrûh üzre resm-i dönümleri mîrîyçun cem´i ve tahsîl ittirile ol bâbda  

36. Âhardan vicâhen mine'l- vucûh  kimesneye müdâhele ittirulmeyub şöyle 

bileler alâmet-i şerîfe i´timâd kılalar 
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1 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn  

2. râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-

muhtas bi mezîd   inâyeti'l-  

3. melikü’l- mu‘în  Mevlânâ Magnisa Kâdîsı zîdet  fezâilehu tevkî´-i refi´-i 

hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki  

4. müderrisînden kıdvetu'l-ulemâi’l-muhtafifîn Mevlânâ es-Seyyid Hüseyin zîde 

ilmuhu südde-i sa´âdetüme arz-ı hâl idub medine-i Magnisa' da re's ülemâ 

5. olan Kâbil zâde Mehmed Efendi dimekle ma´rûf kimesen fevt olub hizmeti ve 

mîrî mâlı ve Mevlânâ-yi mezbûr her vecihle mahal ve müstehak  

6. ve herkes kendüden ve evzâ‘ ve etvârından rızâ ve şükrân üzre olduğın bildurup 

kendüye kadîmden zât olunduğı üzre 

7. zabt itturilub umûrine âharı müdâhele itturilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ 

itmeğin vech-i meşrûh üzre zabt itturilmek emrim olmuşdur  

8. buyurdum ki vusûl bu bâbda sâdır olan emrim üzre âmel dahi husûs-i mezbûre  

9. temâm hak üzre mukayyed olub göresin i´lâm olunduğı üzre ise re'islik-i mezbir 

kadîmden zabt olunduğı üzre mûmâ ileyh es-Seyyid Hüseyine zabt 
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10. itturub umûrine âhari kat´an dahl ve ta´arruz ittürmeyesin min ba´d hilâf-i şer´-

i şerîf ve mugâyir-i emr-i  münîf kimesneye iş itturmeyub ve kasabada medhali 

olmayanları  

11. kata umûrine karışdurmayub husûs-i mezbûr içun tekrâr şikayet olunub bir 

dahi emr-i şerîfim variliu itmeysein şöyle bilesin alameti- şerîfe i´timâd kılasın  

12. tahrîren evâil-i cemâziye'l- ahirh li sene sitte ve selasin ve mieteyn ve elf  

be makâm-ı Kostantiniye el-Mahrûse  

2 

1. vech-i tahrîr-i hurûf budur ki hâlâ yedlerimizde olan berevât-i âlîşân ile 

iştirâken ber vech-i mâlikâne mutasarrıf  

2. olduğumuz sadurah sancağı ve tevliyenin âdet-i ağnamı mukâta´ası bin yüz otuz 

altı senesi martı 

3. ibtidâsından şubatı gâyetine değin yalnız bir seneliğine taraflarımızdan zabt 

eylemek üzre bâ´isu’t-temessük hâlâ  

4. Turguldi voyvodası Köse zâde  Mustafâ Ağâ' ya deruhde ve tevfiz ve iltizâm ol 

dahi tefevvüz ve kabz itmekle  

5. Zabtiyçun işbu temessük tahrîr ve eydine vereilmişdir inşâ’llâh Te´âlâ 

mukâta´a-i mezbûri mürâfiği mazanni  senei mezbûr  

6. Martı ibtidâsından  şubat-ı gâyetinedeğin yalnız bir seneyelik ber mûceb-i 

temessüki şurût üzre zabt 

7. Ve bi'l- cümle mâlı ahz ve kabz eylediğine bedel-i iltizamı olan meblağ-ı 

ma´lûmu'l- mikdarı tarafımıza edâ eyledikde  

8. Zabtına âhardan müdahee edilmeye tahrirer fî 11 cemâziye'l- ahir sene 1136  

El-fakîr el-Hâcc Mehmed Ağâ  

El-fakîr Halîl Kâtib-i Kethüdâ sadr-i âlî  

3 

1. Vech-i muharrer-i hurûf budur ki  

2. Magnisa' da vâkı´ merhûm ve mafirun leh Sultân Murâd Hân Hazretleri'nin bine 

buyurdukları câmi´-i şerîf ve imâret-i âmireleri  
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3. Mukâta´asından Bugaz ve tevâbi´i mukâta´asını sâbık ı üzre bin yüz otuz altı 

senesi marti ibtidâsından  

4. Bir sene temâmınadek zab eylemek üzre işbu bâ´isu't-temessük  izzetlü elha 

Hüseyin Ağâ mukaata-i mezbûre taleb 

5. Ve raib olmağın bin yüz otuz altı guruşe deruhde ve iltizâm ittirilub mukâta´a-i 

mebureyi  sene-i merkûmede 

6. Sersebt üzr zabt v erabz vâkı´ olan mahsûlât ve rüsûmât ve beytu’l- mâle âmme 

ve hâssa ve bive 

7. Ve kaçkun ve tâpû-yi zemîn ve cümr ve cinâyet  ve bâd-i hevâ ve sâir cü'z-i ve 

külli her ne ise ahz ve kabz idub tarafımızdan  

8. Ve taraf-ı âhardan hiç mâni´ ve  merâhim eylemeye tahrîren fî’t- târîhi'l- 

mezbûr  

El-fakîr el-Hâcc saadetlü lil mütevellî  
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1 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn  

2. ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- 

Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- mu‘în  Mevlânâ  

3. Kâdîsı zîdet  fezâilehu ve mefâhiru'l- kuzad ve'l- hükkâm me´âdinu'l- fezâil ve'l- 

kelâm Saruhân sancağında vâkı´ olan  

4. Kadılar zîde fazluhum kıdvetu'l- emâcid ve'l- a´yân Saruhân sancağı 

mütesellimi ve deve ihrâcına me'mûr mübâşir zîde  

5. Mecdühûma v emefahirul emâsil ve'l- ekran kethüdâ yerleri ve yeniçeri 

serdârları ve a´yân-i vilâyetin iş erleri zîde kadruhum  tevkî´-i refi´-i hümâyûn  

6. vâsıl olacak mâ´lûm ola ki Van ve Tiflis Kâdîlarına vârid olana asâkir-i 

mansûrenin verilecek ta´yînâtlarıyçun Trabzon  

7. iskelesinden  gönderilecek zehâyirin nakli hizmetinde i´mâl ve istihdâm 

olunmak üzre ziyâde mekâri tedârik ve ihzârı akdem ve ehemm 
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8. olmağla buki girdikleri günden icâb iden ücretleri ambâr emini yedinden 

verilmek şartıyla Saruhân sancağında vâkı´ kazâlardan  

9. yüz mihâr  deve ihrâc ve burû‘iye müsâra´at iskale-i mezbûre irsâl olunub 

zehâyir naklı hizmetinde mevcûd ittürilmek  

10. üzre bundan akdem mufassal ve meşrûh emrm-i âlîşân ile sen ki muam 

ileyhsin ta´yîn ve me'mûr olmuşmdun zikr olunan develerin  

11. bir ün ve bir asat mukaddem temaemen vekamilen varup me'mûr olduğkları 

zehâyir nakli zimmetinde mevcûd bulunmaları ziyâde mühim ve müftekar 

12. olmağla sen ki Kâdîlar ve mütesellimlersiz işbu emr-i şerîf-i celîli’l- kadrum 

vusûlinde eğerçe şimdiyedeğin henûz ihrâc ve irsâl  

13. olunmamış  ise bundan sonr akatan te'hîr ve tevkıf itturilmeyub hâlâ mevsib-i 

bahar olub bir vecihle gadr ev illet 

14. olunacak hâlât kalmamağla mukaddemâ fermanım olduğı vcihle live-i 

mezbûre vâkı´ kazâlardan ol mikdâr deve ve yâhûd  

15. deve bulunmaz ise  katır veya bârgîr bi eyy-i vechehân her ne tarîkla olur ise 

olsun bi't- temâm tedârik  

16. ve ihrâc ve mukaddemâ verilen emr-i âlîşânımda şart kılındığı üzre bu ki 

gidrikleri günden hizmet olunduklarınca  

17. ücretleri ambâr emini yedinden verilmek şartıyla nakline me'mûr mübâşir-i 

mûmâ ileyhin yanına koşulub iskele-i mezbûreye  

18. tesyîr itturilmekde ziyâde ikdâm ve ihtimâm eyleyesiz şöyle ki bu zikr olunan 

develerin ber vech-i müsâra´at  

19. mahalline iriştirilmeleri husûsı ehem-i umûr-i devet-i aliyyemden olub 

ma´âza’llâh Te´âlâ bundan sonra dahi teadrik  

20. ve irsâlinde müsâmaha olunmamak misillü hareket olunmağla asâkir-i mansure 

içun gönderilecek zehâyirin ta´tîli 

21. te'hîr ve ta´tiline bâ´is olmak ihtimâliniz olur ise kat´an bir türül gadr ve 

cevâbınız ihsâ olunmayub mümâna´at  

22. idenerin cezâları tertîb ve emvâl ve eşyâ ve emlâkleri mîrîye zabt olunacağı 

mukarrer e muhakkak biliub ana göre bu bâbda  
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23. ziyâdece say´ ve  hilâfından  ihtirâz üzre olasız sen ki mübâşir-i mûmâ 

ilieyhsin bu develerin bir gün ve belki bir saat  

24. mukaddem iskele-i mezbûrede mevcûd itturilmesi husûsı senden  matlûb 

olmağla kat´an bir dürlü leazim ve tevkif eylemeyub  

25. (silik) olundugın  vech üzre ol mikdâr mihâ develeri eğerçe henûz dahi 

çıkarılmamış ise deve tedâriki iskânında  

26. Olmadığı haled katır ve bârgîr olmak üzre temâmen seri´an ve acilen her ne 

vechile olur ise olsun tedârik ve ihrâc  

27. Ve sürüb ve gönderub ber vech müsâra´at mahallinde mevcûd ittürdukde bezl  

tâb ve tevâni idub mugâyir-i emr-i âlîşân 

28. Avf ve te'hîrden imtinâ´ât olmakdan ziyâde ihtirâz  ve ictinâb idub bu emr-i 

ehemmin itamm-i tekmîline Kemâl-i mertee hadd-i tâm  

29. Eyleyesin sen ki bu işe me'mûriyetin dahi vâfir zamân olub şimdiyedeğin 

mahallinde mevcûd ittürmeğe dikkat-i tâm ve say´ 

30. Ve ihtimâm eylemek bâbında fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki 

vardukda bu bâbda vech-i meşrûh     üzre şeref yâfte  

31. Sudûr olan işbu emri- şerîf-i âlîşân manzuni münîfi birle âmel olub hilâfıyla 

vaz´ ve hareketden begâyet ihtirâz eyleyesin 

32. Şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın tahrîren efil yevmu'r- râbi´ şehr-i  

recebu'l- ferd li sene sitte ve selasin ve miete ve elf  

Be makâm-i Kostantiniye el-Mahrûse  

2 

1. Fazîletlu Efendi Hazretleri'nin meclis-i şerîflerine davat-i sa´âdet ve selimât  

vâfiye  

2. İlhâkıyla şerâyî‘ şi´âr Saruhân sancağında vâkı´ kuzât Efendiler zîde fazluhum 

ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân  

3. Vila-i mezbûr mütesellimi deve ihracına me'mûr zîde kadruhâ ve mefâhiru'l- 

emeasil ve'l- akrân kethüdâ yerleri  

4. Ve yeniçeri serdârları ve a´yân-i vilâyet iş erleri zîde kadruhum ba´de’s- selâm 

inah olunur ki Trabzon iskelesinden Van  
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5. Ve Tiflis câniblerine zehâyir nakli içun bundan akadm livia-i mezbûreden ihrâcı 

fermân olunmağla develer henûz ihrâc  

6. Olunmamış ise bir an ve bir asat mukaddem ihrâc ve iskele-i mezbûreye irsâl 

olunmak bâbında bu def´a dahi  

7. Te’kîd e teşdîdleri hâvî sâdır olan fermân-i âlîşân mûcebince mektûb tahrîr ve 

ile irsâl olundi inşâ’llâh Te´âlâ  

8. Vusûlinde fermân olunduğı vecihle zikr olunan deve acillleten mahall-i 

merkûmede mevcûd bulunmak  lazim gelur ise bilâ emân cezânız  

9. Tertîb olunacağı muhakkak olmağla ana göre heareket ve ehemmi- imühimme  

ziyâde  ihtimâm ve dikkat eyleyesiz  

Kâimmekâm-i Kostantiniye  

Mine'l- fakîr el-Hâcc İbrâhîm  
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1 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn  

2. ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l- 

3. Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- mu‘în  

Mevlânâ Magnisa Kâdîsı  

4. zîdet  fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki Medine-i 

Magnisa' da  vâkı´  

5. Ali Bey vafının mütevellîsi olan kıdvetu'l- emeasil ve'l- akrân el-Hâcc 

Süleymân zîde kadruhu südde-i sa‘âdetüme arz-ı hâl idub  

6. Vakf-ı mezbûrun tevliyetini bin yüz otuz altı senesinye mûmâ ileyhin 

iltizâmıyla olub vakfın ve vakiye ma´mûlun bihâsiyla 

7. Şart ve ta´yîn eyleldüği vakfına yalnız doksan altı akçe olub vakfk-ı mezbûr 

eser-i kurâ ve mezâri‘ olmağla vakfın ta´yîn eylediği vezâyif-i  

8. Usûlden mâ´adâ zevâyid-i vâkıfdan  olmak üzre  alt ıyüz akçe vezâyif ihdâs 

ihdâs olunub ve birkaç seneden beru mahlûl akçe itmeyub vakf-ı mezbûrun  



 

369 

9. Mukâta´âtından senevî hâsıl olan nukûd-i imâreti  ve usûl-i vakfdan  olan 

doksan altı akçe vazîfeye ancak kifâyet idub muhdes olan altı yüz akçe vezâyife  

10. Bir vecihle vefa itmeyub muhdes vazîfeye  mutasarrıf olan mürtezekalar 

vezâyif mutâlebesiyle mütevellî-i mezkûri dâmia taciz ve rencîde ve imâret ve 

usûl-i vakfdan olan doksan  

11. Altı akçe vezâyif temâmen verilmeyub imâret-i âmiremi işlettirilub  sonradan 

muhdes olan altı yüz akçe vezâyifin altı aylık rakibe olunub fimâ ba´d vakf-ı 

mezbûrden  

12. Olmak üzre muhdes vaziyi arz olunmayub ve bu anadeğin berâtıyla verilen alti 

yüz akçe muhdes vezâyifden dahi düşen  mallûli âhara virmayub vakf mânde 

olmak üzre  

13. Anadolu muhâsebesinden  vakf-ı mezbûrûn mahallinde gereği gibi şerh verilub 

vech-i meşrûh üzre usûl-i vakfdan olan vezayif  temâmen ashâbına verilub vakfın 

imareti işleddirilub şart-ı  

14. Vâkıf icrâ ve şer´an iktizâ itmeyen vezâif talebiyle mütevellî-i vakf müteaddi 

ve rencîde ittürilmeyub men‘ ve def´ olunduktan sonra siyânet-i vakf içun usûl-i 

vakfdan 

15. Olmayan muhdes vezâif mahlûl olub kaleme geldukde vakf mânde olub 

mütevellî ve Kâdî ve nâib arzları gelur ise Derkenâr olunmayub ve bir tarikla 

buyurulur ise  

16. Dahi tezkireyi verilmeyub mükerrer sahîha havâle olunmak üzre kaydi 

mahalline şehr verilmemekle ber minvâl-i meşrûh âmel olunmak iç un sâdır olan 

fermân-i âlî  

17. Mûcebince divân-i hümâyûnum tarafından bin yüz otuz üç senesi şevvâlinin 

evâili târîhiyle verilen emr-i şerîfim bâ fermân-i âlî Anadolu muhâsebesine kayd  

18. Olunmuşken hâlâ yine muhdek vezâif talebiyle ta´addî ve rencîde eylediklerin 

bildirub selefi yedine verilen emr-i şerifim mûcebince kendüye dahi emr-i şerîfim  

19. Verilmek bâbında istidayi inâyet itmeğin hazîne-i âmiremde mahfûz olan 

Anadolu muhâsebesi defterlerine nazar olundukdan vech-i meşrûh üzre  

20. Târîhine mezbûrden sâdır olan emr-i şerîfim Anadolu muhâsebesine kayd 

olunduğı musarrah bulunmağla mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince 

âmel olunmak  
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21. Emrim olmuşdur buyurdum ki fermân-i şerîfem vusûl buldukda bu bâbda sâdır 

olan  

22. Emrim üzre âmel dahi vech-i meşrûh üzre usûl-i vakfdan olan vezaiyif 

temâmen ashâbına verilub vakfın imâreti işletturilmeyub  

23. Şart-ı vakf icrâ ve istid´â-i iktizâ itmeyen vezâyif talebiyle mütevellî –i vakfı 

ta´addî ve rencîde itturmeyub men´ ve def´  

24. Ve bundan sonra siyânet-i vakf içun usûl-i vakfdan olmayan muhdes vezâyif 

mahlûl olub  

25. Kaleme geldikçe vakf mânde olub mütveli ve Kâdî ve nâib     arzları gelur ise 

Derkenâr olunmayub ve bir tarîkla  

26. Buyurulurse dahi tezkire virilmeyub tekrâr sahihha havâle olunub emr-i 

şerîfim mazmûn-i münîfi ile  

27. Âmel olasın mütevellîyle bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın tahrîren evâil-i 

cemâziye'l- evveli  

28. Li sene sitte ve selasin ve miete ve elf  

Mekam-i Kostantiniye el-Mahrûse  

Fî kaydı 18 recebu'l- ferd sene 1136 
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1. Magnisa' da vâkı´ Çaşnikçi câmi´-i şerîfinde mevlid-i 

2. Şerîf kiraet idenlere ve hasır ve mâyih? Ve  halu bend ve meşîhat  

3. Ve hatt-i şerîf içun Kurbân zâde Ahmed Ağâ' nın vkf eyledi mefkûdun  

4. Mütvellisi olan işbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şanwi hâkânî İbrâhîm bi'l- fi´il 

berât-ı şerîfimle Hâcî Mustafâ  

5. Ferâizden mutasarrıfıykem âhardan Mustafâ nâm kimesne bir tarıkla alub gadr-i 

külli itmek üzre Mustafâ tarafından kemâ kan îfâ  

6. Ve mukarrer kılmak bâbında yedinde olan berât-i şerîf mûcebince inâyet taleb 

itmeğin sadaka idub bu berât-i  
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7. Hümâyûni verdum ki ba´de'l- yevm mezbûr İbrâhîm varub zikr olunan 

mefkûdun kemâ fî'l- evvel refî´ olunan mezbûrun  

8. Yedine mütevellisi olub hizmet-i lâzımesi mer´i ve müeddâ kılınduktan sonra 

yevmî beş akçe vazîfesiyle  

9. Mutasarrıf olub vakfının rûh-i devâm-i ömr ve ve devletiyçun duâya 

müdâvemet göster diyü mukâbeledahi  

10. Taraf-i âhardan ferd mâni´ olmayalar şöyle bilub alâmet-i şerîfe i´timâd kılalar 

tahrîren evâhir-i cemâziye'l- ahir  

11. Li sene sitte ve selasîn ve miete ve elf  

Be mekam-ı Kostantiniye  

Kayd-ı şerh ile min recebu'l- ferd sene 1136 

2 

1. Düstûr-i mükerrem müşîr-i müfehham nizâmu’l- âlem müdîrûn-i umûru’l-

cumhar bi'l- fikri’s-sâkıb mütemmimu fihâmu’l-enâm bi'r- re'yi’s- sâib  

2. mümehhidu’l-bünyânu’d-devlet ve'l- ikbâl müşîrûn-i erkâni's-Sa´âdet ve'l- iclâl 

el-mefhûn be sunûf-i avâtifi'l- melikü'l- a´lâ  Anadolu  

3. vâlîsi vezîrim (boş) Paşâ edemâ'llâhu  Te´âlâ iclâlehu  ve  akzâ kuzâti'l- 

müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fezayil ve'l- yakîn  

4. râfi ‘-i i´lâmi'ş- şeriife ve'd-dîn vârisu'l- ulûmu'l- enmiya ve'l- mürselîn el-

muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- muin Mevlânâ Magnisa Kâdîsı zîdet  

5. fezâiluhu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki kıdvetu'l- emâsil 

ve'l- akrân Ali ve Osmân zîde kadruhma divân-i hümâyûnume  

6. arzıhal idub berât-i âlîşânımla evlâdiyet ve meşrûtiyet üre ber vech-i iştirâk 

mütevellisi oldukları Magnisa' da vâkı´ Ali Bey  

7. evkâfının umûrini rü'yet içun taraflarından fermân-i âlîşânımla vekîl ta´yîn 

eyledikleri Dervîş Mehmed yediyle hâsıl olan  

8. mahsûl içun usûl-i vakftan olan imâret masrafına ve hüddâmiye günin idub 

ziyâdeye mütehammil değil iken bazı kimesneler bir tarîkla 

9. Kâdîdan arz alub hilâf-i şart-ı vâkıf muhassılı ve duâgûyi nâmıyla altı yüz akçe 

den ziyâde vezâif ihdâs idub vazie taleb 
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10. Ve bazılarının dahi yedlerinde  birer mütevellî vekîl temessüki olmağla hilâf-i 

şart-ı vâkıf  nân talebiyle rencîdeden hâlî olmayub  

11. Cânib-i vakf-ı şerîfe gadr itmeleriyle bundan akdem dûş-i mahlûlât vakf 

mânde ve ekil olanların umûrlerine âhardan kimesne karışmayub 

12. Kâdî ve nâib arzlarıyla kimesenin arz ve arz-ı hâline Derkenâr: olunmayub ve 

bir tarîk ile buyurulur ise tezkiresi dahi verilmeyub tekrâr  

13. Sulha havâle olunmak üzre kaydi mahalline şehr ve vech-i meşrûh üzre emr-i 

şerîf verilmeğin yine men´iye olmayub hilâf-i şart-ı vakf  

14. Muhdes musallî  ve duâguyi vazîfeleri  mutâlebesiyle ve bilâ berât  mütevellî 

vekîl temessüki ile nân talebiyle vakfa külli gadr ve harâbına bâ´is  

15. Oldukların bildurub usûl-i vakıfdan olan vakıfdan mâ´adâ berât-i âlîşânım ile 

muhdes vezâife mutasarrıf olan musallî ve duâgûyi  

16. Vazîfeleriden mahsûl-i vakfdan verilub ve mahlûlleri vâkı´ oldukda 

mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince vakf-ı maniye olub bilâ berât 

17. Mütevellî vekîli tebessüki ile nân ve vaziefe mutâlebesiyle taciz ve rencîde 

idtturilmekyub ol vecihle olan ta´addîleri men´ ve def´ olunmak  

18. Bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecidlen hazîne-i âmiremde mahfûz olan 

Anadolu muhâsebesi defterlerine nazar olundukda medine-i Magnisa'da vâkı´  

19. Ali Bey vakfının mütevellî kâimmekâmı olan Mehmed zîde kudruhu bundan 

akdem arz-ı hâl idub tevliyet-i mezbûrenin yüz otuz üç senesinde 

20. İltizâmıyla olub vâkıfın vakfiyete ma´mûlun bahâsına şart ve ta´yîn eylediği 

yalnız doksan altı akçe olub vakf-ı mezbûr eser-i mer´aiye ve mezâri‘a 

21. Olmağla vâkıfın ta´yîn eylediği vezâif usûl-i vakfdan mâ´adâ zevâyid  vakfdan  

olmak üzre altı yüz akçe veayif ihdâs olunub  

22. Ve birkaç seneden beru mahsûl akçe alınmayub vakf-ı mezbûrûn 

mukâta´âtından senevî hâsıl olan nukûdi imareti ve usûl ve mu‘adil  olan  

23. Doksan altı akçe vezâifesi içun kifâyet idub  muhdes olan altı yüz akçe vezaife 

bir vecihle vefa itmeyub muhdes vezâife  

24. Mürtezikaları vezâif mutâlebesiyle dâima ta‘cîz ve rencîde itmeleriyle imâret 

ve usûl-i ve mu‘adil olunan doksan altı akçe  
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25. Vezâif temâmen erilub ve mirate-i âmiresi işlettirilub sonradan muhdes olan 

alt ıyüz akçe vezâifin ilga  

26. Eyleiği refî´ olunub fimâ ba´d vakf-ı mezbûrden almak üzre muhdes vezâif arz 

olunmayub ve bu anadeğin berât ile  

27. Verilen altı yüz akçe muhdes vezâifden dahi dûş-i mahlûlât âhara verilmeyub 

vakf mânde olmak üzre Anadolu  

28. Muhâsebesine vakf-ı mezbûrûn mahalline gereği gibi şehr ve vech-i meşrûh 

üzre emr-i şerîfim ricâ eyledikde vech-i meşrûh  

29. Üzre usûl ve mu‘adil  olan vezâif temâmen ashâbına verilub vakfın imareti 

işlettirilub şart-ı  

30. Vakfı ihca ve şer´an imzâ itmeğin vezâif talebiyle mütevellî-i vakfa ta´addî ve 

rencîde itturilmeyub men‘  

31. Ve ref ve bundan sonra siyânet-i vakf içun usûl-i vakfdan olmayan muhdes 

veasit mahlûl olub  

32. Kaleme geldikde vakf mânde olub mütevellî ve Kâdî ve nâib arzalır gelur ise 

Derkenâr olunmayub şartıyla  

33. Buyurulur ise dahi tezkiresi verilmeyub tekrâr sahîhiye havâle olunmak üzre 

kaydı mahallende şehr verilmek vech-i meşrûh  

34. Üzler âmel olunmak bâbında sâdır olan fermân-i âlîşânım mûcebince bin yüz 

otuz üç senesi şevvali evâilinde 

35. Divân-i hümâyûnum tarafından verilen fermân-i âlîşân Anadolu muhâsebesine 

kayd olunub emr-i şerîfim verildiği Derkenâr 

36. Olundukdan imdi derkenârı meclis-i şer‘-i âmel olunmak bâbında fermân-i 

âlîşânın sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfim  
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37. vardukda bu bâbda sâdır olan emrim üzre âmel idub dahi usûl-i vakfdan olan 

vezâif temâmen ashâbına 
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38. virmeyub vakfın imareti işleddirmeyub şart-ı vâkıf icrâ ve şer´an  imzâ itmeyin 

vezâif-i ta´tîlle  

39. mütevellî-i vakf taadid ittirmeyub men´ ve def´ ve bundan sonra  siyânet-i vakf 

içun usûl ve mu‘adil olmayan  

40. muhdes vezâif mahlûl olub kalimine geldukten vakf mânde ve mütevellî ve 

Kâdî ve nâib arzları gelur ise  

41. Derkenâr olunmayub ve bir tarıkla tvcih olunur ise tezkiresi verilmeyub tekrâr 

sahîhe havâle  

42. Olunmak üzre târîh-i mezbûreden kaydına şehr ve emr-i şerîfim verilmekle 

vech-i meşrûh üzre verilen emr-i şerîfim 

43. Mûcebince yedlerinde berâtları olanların vazifeleri ve bir müddet berâtları 

olmayanlara  

44. Bilâ berât ve hilâf-i şart-ı vakf mütevellî v vekîl-i temessüki ile mahdus vazîfe 

ve mukâbelesiyle  

45. Mütevellî-i vakf rencîde ve ta‘cîz itturilmeyub ol vecihle hilâf-i şart-ı vakf 

ta‘cîz idenleri  

46. Men´ ve def´ idub husûs-i mezbûr içun tekrâr emr-i mîrîfmir marmağa muhtâc 

eyleyesin şöyle  

47. Bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasınz tahrîren fî'l- yevmu'l- aşir min şehr-i 

ramazân  

48. Li sene hamiş ve selasin ve miete ve elf 

Be mekâm-ı Kostantiniye el-Mahrûse  

1 

1. Nişân-i şerîf-i âlîleri mazmûn-i budur ki  

2. Magnisa mahâllâtından İbrâhîm Çelebî mahallesinde vâkı´ İbrâhîm Çelebî' nin 

iban eylediği câmi´-i şerîfinde yevmî iki akçe ile minâre kandilcisi  

3. Olan Uvez bin Abdullâh fvet olub yeri hâlî ve mahlûl olmağla yerine işbu râfi ‘-

i tevkî´-i refi´i'ş- şân-i hâkânî el-Hâcc Mustafâ  

4. Her vechile layık ve mahall ve msütehak olmağla tevcîh olunub yedine berât-i 

şerîfim verilmek bâbında inâyet talelb itmeğin fevti vâkı´ ise  



 

375 

5. Sadaka idub bu berât-i hümâyûnum virdum ve buyurdum bir ba´de'l- yevm 

merkûm Mustafâ varub zikr olunan câmi´-i şerîfde  

6. Müteveffâ-yi mezbûrun yerine münare kandilcisi olub hizmet-i lâzımesi mer´i 

ve mü‘eddâ kaldıktan sora yevmî iki akçe  

7. Vazîfesiyle mutasarrıf olub ve anın dahi   ve devamam-i ömr ve devletiyçun 

duaya müdavemet gösteer ol bâbda taraf-ı  

8. Ahardan hiçbir refad mâni´ olmayub dahl e ta´arruz kilmayalar şöyle bileler 

alâmet-i şerîfe i´timâd kılalar tahrîren  

9. Fî evahi-i cemeaziyel ahir li sene sitte ve selasin ve mieteyn ve elf  

Be mekam-i Kostantiniye el-Mahrûse  

2 

1. Mefâhiru'l- kuzad ve'l- hükkâm me´âdinu'l-Fezâil ve'l- kelâm Saruhân 

sancağında vâkı´ olan Kâdîlar zîde fazluhum  

2. Ve kıdvetu'l- emâcid ve'l- a´yân Saruhân sanacağı mütesellimi Dergâh-i 

mü´âllâm gedükli Çâvûşlerinden olub  

3. Livâ-i mezbûreden ihrâcına me'mûr İbrâhîm zîde mecdühâ tevkî´-i refi´-i 

hümâyûn vâsıl olacak Mâ´lûm ola ki hâlâ Tiflis ve Van 

4. Kâdîlarında olan tavâif-i askeriye içun Trabzon iskelesinden nakl olunacak 

zihayer ve mühimmât cebehâne-i  

5. Ve tophâne nakl hizmetleride i´mâl ve istihdâm olunmak içun livâ-i mezbûrden 

yüz mihâr deve ihrâc ve sen ki mübâşir-i mûmâ  

6. İleyhsin bir gün evvel gönderub hizmette me'mûr itkem mevcûd itmek üzre 

bundan akdem Der-sa´âdetden ta´yîn  

7. Ve me'mûr olunmuşdir ki zikr olunan yüz mihâr develer emr-i şerîfim 

mûcebince livâ-i mezbûrde vâkı´ kazâlara ma´rifet-i şer´le  

8. Vecihle a´yân-i vilâyet ma´rifetleriyle tevzî´ olunub tevzî´-i defter mûcebince 

kazâlardan mutâlebe olunduğına livâ-i mezbûrde vâkı´  

9. Akhisâr kazâsıyla Gerduş kazâsı ahâlîleri Kemâl-i (silik) ve vuhûşlerinden  nâşî 

emr-i âlîşânıma itâ´at ile  
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10. Hisselerine isâbet iden develeri vermekten imtinâ´ ve bu husûse Akhisâr 

sâkinlerinden Köşeklici zâdeler dimekle 

11. Ma´rûf olan nâmân iki nefer ahısın dahi muhâlefet üzre oldukları mesmû´-i 

hümâyûnum  olmağla zikr oluann develer  

12. Acileten mahalline evarub me'mûr oldukları zehâyir virmeyub fî'l hizmetinde 

mevcûd bulunmaları cümleden akdem ve ehem iken mücerred emr-i şerîfimle  

13. Hilâf-i mezbûranın mel‘anetleri sebebiyle develerin ihrâc husûsi teir ve ta´tîle 

bi'l- münasefi bâ´is olmayarıyla sen ki mütesellim-i  

14. Mûmâ ileyh ve mübâşir ve Kethüdâ yyerleri ve yeniçeri serdarlarısiz evâmir-i 

şerîf-i celîli’l- kadrum varduğı gibi kat´an te'hîr ve tevkıf 

15. İtmeyub bu husûsa muhâlefet iden ma´ru'z- zikr Köşekliçi zâde nâmân  iki 

kimesnelerin ve gerek bunlara başka mezkûr Akhisâr 

16. Ve Gerduş ahâlîsinden muhâlefet ider her kim var ise   anları dahi her ne tarîk 

ile olur ise olsun  

17. Ahz ve yanlarına mudemet âdemler koşup bir neferi firâr ittirmemek şartıyla 

ve Kâdîları ma´rifetleriyle kayd ve bend ile koca  

 

manisa_1461_063/2 

 

18. Kal´asına irsâl ve mahkem kal´a bend itturub  

19. Ve livla ve mezbûrder ihrâc fermânım olan yüz mihâ deveden  

20. Sâlifu'z- zikr Akhisâr kazâsına on dört ve Gerduş kazâsına sekiz deve 

hisselerin  

21. Cümle ma´rifetiyle ve ma´rifet-i şer´le olan tevzî´ defteri mûcebince ale'l- a´lâ 

ihrâc üzerlerine sâir bi'r- ragib  

22. Ve ta´yîn olunur ve yarâr ve mu´temedun aleyh kefilleri alınub sâir 

kazâlarından ihrâc olunmak develer ile savb-i me'mûrleri olan iskele-i  

23. Mezbûreye irsâl itturulmeğe bezl makdûr eyleyesin ve sen ki mübâşir-i mûmâ 

ileyhimsin bu husûsi sâire kıyâs olunr mevâdıyle olmayub gâyet  
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24. Mühim olan umûrden olmağla mukaddemâ memeur oldukları asâkir vechi 

üzre ol mikdâr mihâr develeri temâmen ihrâc ve mahalline gönderub vaktiye  

mevcûd  

25. Eylemeğe Kemâl-i ikdâm eyleyesin ve sen ki mütesellimi mûmâ ileyh ve 

kedhüdâ yerleri ve yeniçeri serdârları bu husûsa muhâlefet üzre olan fermân iki 

seneyi  

26. Ve gerek bunlardan mâ´adâyi dahi mugâyir emr-i âlîşân ahâlî-i kıyye a´zâ ve 

taraflarından muhâlefet iden her  kimler ise anları dahi bilâ tevkıf ahz ve fermânım 

27. Olduğı üzre kayd-i bend ile Koca atîk kal´asına irsâl ve muhkem kal´a bennd 

itturilmek ve min ba´de ne mikdârı ihrâc olunmayub bu mekûle emr-i mühimmin  

28. Ta´tîline bâ´is oldukları içun emvâl-i eşyâ ve emlâkları mîrî içun ahz ve 

kendülerinin kal´adan  cevâbında icrâlarına tertîb olunmak içun bir dürlü 

müsâra´at  

29. Der-sa´âdetume arz ve i´lâm idub ba´de nefer evcihle fermânın olur ise ana 

göre hareket eyleyub ve yüz mihar deveyi bundan sonra dahi çıkardup 

30. Ve göndermek misillü hareketin zuhûr ider ider ise sizki her kimle 

haklarınızdan gelineceğimin mukarrer ve muhakkak bilup an agöre âmel ve 

hareket ve hilâfından fimâ ba´d mücânebet  

31. Eylemeniz bâbında fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i 

şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i meşrûh  üzre şeref yâfte  sudûr olan işbu  

32. Emr-i celîli'ş- şân ve vâcibu'l- imtisâlın ve lâzimu'l- ittibâ´ğın mazmûni itâ´at 

makrûnıyla âmel olub hilâfından begâyet ihtirâz ve ictinam eyleyesin  

33. Şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın tahirern fî'l- yevmu's- salis aşere 

min şehr-i  recebu'l- ferd li sene sitte ve selasin ve miete ve elf  

Be mekâm-ı Kostantiniye  

Kaydı fî 24 min Receb sene 1136 

1 

1. Şeri´at şi´âr Saruhân sancağında vâkı´ kuzad Efendiler zîde fezâiluhum ve 

kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân  

2. Saruhân mütesellimi ve develer ihrâcına me'mûr İbrâhîm Ağâ zîde kadruhum 

ba´de’s- selâm inhâ olunur ki şark tarafına  
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3. Me'mûr-i cunûdiye hizmetinin mühimmât-i seferiyeleri tahmîl içun  Saruhân 

sancağından ihrâcı fermân olan develerden  

4. Akhisâr ve Gerduş  kazâlarının hisselerine isâbet iden develeri ihrâcına 

muhâlefet üzre oldukları  

5. İhbâr olunmağla hiselerine isâbet iden develer a´lâ eyy-i hâl ihrâc ve zikr olunan 

develerin ihrâcına muhâlefet iden  

6. Göşekçi zâdeler vesâir muhâlefet idenler Koca kal´asından kal´a bend 

olunmaları bâbında sâdır olan fermân-i fermân-i âlîşânım 

7. Mûcebince mektûb tahrîr ve ile irsâl olundı vusûlinde mûceb-i emr-i âlî üzre 

âmel  

8. Ve hareket ve hilâfından begâyet mücanebe idesiz vesselâm hurrire fî’t- târîhi'l- 

mezbûr  

Mine'l- fakîr İbrâhîm  

2 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ  

2. ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- mu‘în  Mevlânâ Magnisa 

Kâdîsı zîdet  fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak  

3. mâ´lûm ola ki kazâ-imezbur sâkinlerinden koyun ashâbından (boş) ve  (boş) ve 

(boş) nâm kimesneler Divân-i hümâyûnume arzıhal idub  

4. mezbûrler yedlerinde emvcud bulunan gâret-i ağnâm rusûmlerim tahsîldâr 

olanlara berât-i âlîşânn  

5. şurûti üzre edâya râzıler iken kanâ´at eylemeyub hilâf-i şurût berât beher 

re'sinden beşer  

6. ve altışar akelerin alub ziyaed mutâlebesiyle gadr ve ta´addî eylediklerin 

bildurub  

7. berât-i âlîşânım şurûti üzre edâ itturilub hilâf-i şurût berât 

8. ziyâde mutâlebesiyle ta´addî ve rencîde ittirilmekmek bâbında  

9. emr-i şerifm ricâ eylediklerei ecilden  
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10. hazîne-i âmiremde mahfûz olan hâslar mukâta´ası defterlerine nazar olundukad 

Anadolu ve Sivas  

11. ve fermân-i ahâlîlerinden olan asncaklardan Rûmili ili şurûti üzre adet-i ağnâm 

tahsîli fermân 

12. olunub seneden beru kaziye mart duhûlinde lâzım gelen adet-i ağnâm 

tahsîlinde sahîhu’nefer-nesibe 

13. sadât-i kirâm ve sahîh-i sefer sefirler askeri tâifeinin yedlerinde mevcûd kendü 

ta´yînâtlarıyçun 

14. besledikleri yüz altışar re's koyunlarından mâ´adâ senin her bir re'sinden  birer 

akçe resm-i ganeb  ve her yü  

15. re'sinden tekrâr beşer akçe mard hilâliye ve bir üç yüz re'sinden beşer akçe 

resm-i ağnamları cânib-i  

16. mîrî içun cem´ ve tahsîl olunmak üzre verilen adet-i ağnâm berâtları şurûtında 

mukayyed 

17. olduğı derkenâr olunub i´lâm olundukda imdi derkenâri mûcebince âmel 

olunmak bâbında fermân-i  

18. âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda 

sâdır olan  

19. emrim üzre âmel idub dahi göresin mezbûrler yedlerinde mevcûd bulunan 

adet-i ağnâmları rüsûmâtların senede bir def´a  

20. mard duhûlinde berât-i âlîşânım şurûti üzre edâ eyledikleri hilalf-i şuhurd berât 

ziyâde mutâlebesiyle  

21. mezbûrleri ta´addî ve rencîde ittürilmeyub men´ ve deff eyleyesin şöyle bilesin 

alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın tahrîren fî'l- yevmu'l- aşir  

22. min cemâziye'l- ulâ li sene sitte ve selase ve mietey ve elf  

Be-makâm-i Kostantiniye  
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1 

1. Mefâhiru'l- kuzad ve'l- hükkâm me´âdinu'l-Fezâil ve'l- kelâm Magnisa ve Teke 

ve Hamid  sancaklarından Astâne-i sa´âdetüme  

2. Gelince yol üzerinde vâkı´ olan Kâdîlar zied fazlahum ve mefâhiru'l- emâsil 

ve'l- akrân kethüdâ yerleri ve yeniçeri serdarları ve a´yân-i  

3. Vilâyetin iş erleri zidie kadruhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak Aydın ve 

Magnisa ve Teke ve Hamid sancaklarından Mâ´lûm ola ki 

4. Astâne-i sa´âdetüme gelince hazîne yol üzerinde her kangınızın taht-ı kazâsında 

dâhil olunur ise canibine  kifâyet mikdârı  

5. Yarâr ve mu´temedun aleyh ve musallah âdemler ta´yîn ve mü’emmen ve 

mahfûz yerlere kondurub gereği gibi muhkem hıfz ve hirâset iderek ber vech-i 

müsâra´at  

6. Emîn ve sâlim  bir birimize ulaştırdıkda ziyâde dikkat ve ihtimâm idub avk ve 

te'hîrinden ve ihmal-i müsâmahadan  

7.  Ve iyâzu bi'llâhi Te´âlâ menâzil ve merâhilde murûrunuzden irişturmekde  ve 

bu bahâne ile celb-i mâl  sevdâsıyla re´âyâ fukarâsına  

8. Zülm ve ta´addîden begâyet ihtirâz eyleyesiz düy fermân-i ailşanım sâdır 

olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle  

9. Vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref yâfte sudûr olan emr-i celîli'ş- şân 

vâcibu'l- imtisâlimin  

10. Mazmûn-i münîfi ile âmel olub hilâfıyla vaz´ ve hakeretden  be gâyet ihtirâz 

eyleyesin şöyle bilesin alâmet-i şerîfe  

11. İ´timâd kılasız tahrîren fî'l- yevmu'l- aşer min şehr-i  cemâziye'l- ahir li sene 

sitte ve selasîn ve mietey ve lef   

Be-makâm-i Kostantiniye  

2 

1. Defter oldur ki işbu bin yüz otuz altı senesinde Trabzon iskelesinden Van Tiiflis 

câniblerine  

2. Cebehâne ve sâir zehâyir tahmîl içun Saruhân sancağından bâ fermân-i  Ali 

matbû´ olan yüz re's  
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3. Mihâr mekâri develerden nefs-i Magnisa' ya isâbet iden yigirmi re's develerin 

harc-ı reslerine  

4. Deveciyân tâifesinin verdikleri meblağ kifâyet itmeyub cümle a´yân ve şerâf  

5. Ve eimme ve hutebâ ma´rifetiyle zararı iktizâ iden  mesârife verilen üç yüz 

yigirmi beş guruş  

6. Şehrin hânelerine etvzi olundukad beher hâne oner guruş birer akçe isâbet 

itmekle bu vech  

7. Üzre  tefderi tahrîr ve tahsîldâri Birâder Ali Ağâ yedine vaz´ olundı fî'l- 

yevmu's- sânî  

8. Ve'l- işrîn fî  recebu'l- mücerreb li sene sitet ve selasîn ve miete ve elf 

 

Mahalle-i  Sultânîye hâne 0.5 

Mahalle-i  Çarşu hâne 4 

Mahalle-i  Alây beyi hâne 26 

Mahalle-i  Düşkar hâne 15.5 

Mahalle-i  Ali Baba hâne 11.5 

Mahalle-i  Müsli Ağâ hâne 10.5 

Mahalle-i  Bektaş-i kebîr hâne 8 

 

Mahalle-i  Bektaş-i sagîr hâne 13.5 

Mahalle-i  Gökhöyükli hâne 5 

Mahalle-i  Câmi´-i kebîr hâne 5 

Mahalle-i  Nifli zâde hâne 7 

Mahalle-i  Saz hâne 9.5 

Mahalle-i  Dervîş Ağâ hâne 8 

 

Mahalle-i  Kilaz hâne hâne 10 

Mahalle-i  Nişancı Paşâ hâne 4.5 
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Mahalle-i  Haydar Ağâ hâne 10 

Mahalle-i  Ciraşlar-i kebîr hâne 3 

Mahalle-i  Sirabad hâne 10 

Mahalle-i  Bolucuk atîk hâne 7.5 
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mahalle-i  Bolucluk-i cedîd hâne 5 

mahalle-i  Deveciler hâne 7 

mahalle-i  Cengi zâde hâne 3.5 

mahalle-i  Şa´bân hâne 3.5 

mahalle-i  Seydî Hâce hâne 4 

mahalle-i  Danişmend çiftliği hâne 7 

 

mahalle-i  el-Hâcc İlyâs-i sagîr hâne 4 

el-Hâcc Uvez Paşâ hâne 5 

Karpoş hâne 6.5 rub´ 1 

Mahalle-i  Kara hisâr hâne 3 

Mahalle-i  Anarlılca hâne 5 

Mahalle-i  Tacirli hâne 3.5 

 

Mahalle-i  Şatir alayı hâne 5 

Mahalle-i   Ricâli hâne 5 

Mahalle-i  Tamibe hâne 3.5 

Mahalle-i  Baba kapûsi hâne 5 

Mahalle-i   Ebe hâne 3.5 

Mahalle-i  el-Hâcc İlyâs-i  kebîr hâne 5 
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Mahalle-i  İbrâhîm Ağâ hâne 5 

Mahalle-i  Dere hâne 3.5 

Mahalle-i  Hamacılar hâne 3.5 

Mahalle-i  İmad hâne 3 

Mahalle-i  Cin Ali hâne 4 

Mahalle-i  Badiler hâne 5 

 

Mahalle-i  Ciraşlar-i sagîr hâne 5 

Mahalle-i  İsa Fakiye hâne 3.5 

Mahalle-i  Barhanlar hâne 10 

Mahalle-i  el-Hâcc Yahyâ hâne 4 

Mahalle-i  akarcın hâne 5  

 

Mahalle-i  Akmescid hâne 3 

Mahalle-i  Rumiyan hâne 20 

Mahalle-i  Ermenîyân-i Süfla hâne 23 

Mahalle-i  Ermenîyâni-i bâlâ hâne 26 

Mahalle-i  Yehûdiyân hâne 7.5 

Yekûn hâne 388 

1 

1. Medine-i Magnisa' da kâin mesneddâr-i şeri´at-i garrâ olan izzetlü faziletlü 

Efendi Hazretleri zîde  

2. Fezâiluhu ve şerâyî‘ şi´âr Saruhân sancağında olan Fazıl zîde fazluhum ve 

kıdvetu'l- email  

3. Ve'l- akrân Saruhân sancağı mütesellimi Ağâ zîde kadruhu zevi'l- akrân  

4. Yeniçeri serdarı ve a´yân-i vilâyet iş erleri zîde kaddhum inhâ olunur ki işbu  
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5. Bin yüz otuz altı senesine mahsûb olmak üzre ber vech-i mâlikâne mutasarrıf 

olduğımuz  

6. Aydın muhasıllık aklâmından bedel-i zemînhâne resm-i çift lia-i Saruhân 

sancağında işbu  

7. Darende-i buyuruldi kıdvetu'l- ikran zîde kadruhu deruhde olunubu yedine 

memhûr  

8. Zâbit temessüki verileği her bir kazâ ahâlîlerinin viregeldikleri rüsûm-i çift 

mâllarına mu´tâd-i 

9. Kadîm üzre deste-i sâbık üzre yerlu yerinden ma´rifet-i şer´le cem´ ve tahsîl 

ittirilub  

10. Ol vecihle mugâyir-i kimesneye ta‘allul ve mümâna´at itturilmemek bâbında 

buyuruldi tahrîr ve isdâr  

11. Ve kıdvetu'l- emâsil zîde kadruhu yedine irsâl olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ 

vsuul buldukda gerekdür ki vech-i  

12. Meşrûh ve sene-i merkûme mahsûb olmak üzre mukâta´a i mezbûre Ağâ-yi 

merkûme deruhde olunub  

13. Ve yedine memhûr zabita temesüki verilmek her bir kazâ ahâlîsinin mu´tâd 

üzre verildikleri rusûm-i çift 

14. Mâllarının cem´ ve tahsîl husûsında Ağâ-yi mûmâ ileyh Ağâ'nın olub sene-i 

sâbıka ve ol hale mugâyir  

15. Bir ferde ta‘allul ve muhâlefet itturilmeyub mâl-i mukâta´aya kesr ve 

noksânlarından be gâyet ihtirâz ve ber mûceb-i  

16. Buyuruldi birel âmel olasun diyü buyuruldi  

17. Hurrire fî evâil-i mart? sene 1136  

İzzetlu Abdullâh Paşâ Hazretleri buyuruldi  
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1 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki işbu bin yüz otuz altı senesinden ve fazîletlu 

velîyu'n- nâib Efendimiz Aydın  
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2. Muhassılı tarafından hâlâ uhdemizde Saruhân sancağının resm-i çift 

uhdemizden olub Magnisa  

3. Sancağının resm-i çift Magnisalı Mahmûd Ağâ ya iki yüz elli guruşe iltizâm  ve 

bedel-i iltizâmı  

4. Olan meblağl-ı mezbûr iki yüz 'l- guruşe temâmen tarafımıza edâ ve teslîm idub 

zabtıyçun yedine  

5. İşbu temesük vaz´ olunarak âhardan kimesne main olmaya tahrîren fî sene 1136 

El-fakîr el-Hâcc İbrâhîm kazâ-i Magnisa  

2 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki işbu bin yü otuz altı senesinde devletlü velîyu'n- 

nâib Efendimiz Aydın muhasılı  

2. Tarafından iltizâmen uhtemizde Saruhân sancağının uhdemizde olmağla 

Magnisa kazâsının  

3. Resm-i çift ve Magnisal Mahmûd Ağâ' ya iki yüz elli guruşe iltizâm olunub 

bedel-i iltizâm olan meblağ-ı mezkûr iki yüz elli guruş temâmen atrafımıza edâ ve 

tesslim idub zabtiyçun yedine işbu temessük vaz´ olundı ahardan  

4. Kimesne mâni´ olmaya tahrîren c. Sene 1136 

Mine'l- fakîr el-Hâcc İbrâhîm Ağâ  

3 

1. Defter oldur ki bin üz otuz atı enesin emahsub olmak üzre hâlâ muhasıl 

Abdullâh Paşâ hazretelri  

2. Tarafından kazâ-i Magnisa' dan mutâlebe olunan deyn-i resmi çift sene-i sâbıka 

üzre cümle ma´rifetiyle çift 

3. Olan mahaat ve kurâlara tahmillerine göre tevzî´ olunan defterdur ki tahsîldârı 

olan İbrâhîm Ağâ' ya  

4. Verildi fî'l- yevmu's- sânî fî Şa´bânu'l- mu´azzam li sene sitte ve selasîn ve 

miete ve elf  

 

 



386 

Mahalle-i  Saz guruş 8 

Mahalle-i  düşkar guruş 7 

Mahalle-i  Alây Bey guruş 18 

Mahalle-i  Nişancı Paşâ guruş 5 

Mahalle-i  Hüsrev Ağâ guruş 6 

Mahalle-i  Badiler guruş 2.5  

 

Mahalle-i  Barihler guruş 3 

Mahalle-i  Dervîş Ağâ guruş 5 

Mahalle-i  Dereciler guruş 2.5 

Mahalle-i  Bektaş-i sagîr guruş 3.5 

Mahalle-i  Bululcuk-i cedîd guruş 2.5 

Mahalle-i  Cin Ali guruş 2.5 

 

Mahalle-i  Haki Baba guruş 2.5 

Mahalle-i  Ciraşları kebîr guruş 2.5 

Mahalle-i  kirboş guruş 3 

Mahalle-i  Bolucik-i atîk guruş 1 

 

Mahalle-i  ricâli guruş 1 

Mahalle-i  Göktaşlı guruş 0.5 

Mahalle-i  Arab alanı guruş 0.5 

 

Sene-i sâbık üzre rüsûm-i mezkûr verilerden kurâlardur ki zikr olunur  
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Karye-i  Çâvûş Ağâ Çonkası guruş 1.5 

Karye-i  Büyükleri guruş 2.5 

Karye-i  orta guruş 3 

Karye-i  Şükri guruş 5.5 

Karye-i  Ali Benli guruş 7 

 

Karye-i  Bayıklı guruş 3 

Karye-i  el-Hâcc İbrâhîm guruş 2 

Karye-i  Yenice guruş 1.5 

Karye-i  Muhafeller guruş 1.5 

Karye-i  Tâtar guruş 5 

 

Karye-i  Sarunlı guruş 4 

Karye-i  Nes-i Melik guruş 18 

Karye-i  Salulu guruş 2 

Karye-i  Satırlar guruş 1 

Karye-i  Bekoş guruş 5 

 

Karye-i  Süleymâncık obası guruş 13 

Karye-i  SaPanca guruş 2.5 

Karye-i  Paşâ guruş 3.5 

Karye-i  Muhari oası guruş 2.5 

Karye-i  el-Hâcc Rahimler guruş 3.5 

 

Karye-i  Debecik guruş guruş 2 

Karye-i  Arabacı guruş 6 
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Karye-i  Sırt guruş 5 

Karye-i  Erdilli guruş 5 

Karye-i  Sendilli guruş 5 
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karye-i  Aşık  guruş 2.5 

karye-i  Sakarka guruş 5 

karye-i  Dere guruş 8.5 

karye-i  Papa guruş 14 

karye-i  Güliçlu guruş 3 

 

karye-i  Temurci guruş 1.5 

karye-i  Tepebenli guruş 1.5 

karye-i  Sarı Camlı guruş 6 

karye-i  Sofular guruş 2 

karye-i  Seydî obası guruş 3.5 

 

karye-i  Gökçe guruş 6 

karye-i  Ermenîyân ag 13 

karye-i  Köseler guruş 8 

karye-i  Çoban guruş 1.5 

karye-i  Körükçi Tatarı guruş 0.5 

 

karye-i  Dellâlar guruş 3 

karye-i  Balcilar guruş 4 

karye-i  Eğri guruş 3 
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karye-i  Osmâncılar guruş 3.. 

karye-i  Sırma guruş 2 

 

karye-i  Sarı Nasuhlar guruş 1.5 

karye-i  Ada guruş 0.5 

karye-i  Debek alanı guruş 3.5 

karye-i  Menteşler guruş 1 

karye-i  Kasili guruş 1.5 

 

karye-i  Üç Mevlûd  

karye-i  Döğenlik-i sagîr guruş 6 

karye-i  Şahe guruş 1 

karye-i  Dâvûdlar guruş 1 

karye-i  Çamlıca guruş 1.5 

1 

1. Medine-i Magnisa' da sâkin Tüccâr ustaları meclis-i şer´e varub bundan akdem 

Turguzli kazâsına behe sene cânib-i mîrîye  

2. Vurur bin akçe mukâta´a vermek üzre mi´mâr  olan işbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- 

şân-i hâkânî kıdvetu'l- emâsil Mehmed zîde kadruhunun  

3. Kâr fukarâısına zülm ve ta´addîsi olmayub her vecihle evzâğ ve etvârından 

hoşnûd ve râzıler olub hükm-i misâhda mâhir ve dâima  

4. Kendü halinde asıl arz ve müslüman kimene iken Yörgi nâm zimmî zillet ve 

imâz kimesneler isnâd ile mezbûr Hamdî bu vech  

5. Refî´ ve mi´mârlığı üzerinde berât ittürdüb her birini meccânen istihdâm ve 

dâima ehl-i ört  izz ve tahrîmden hâlî  

6. Olmamağla ekseri diyâr-i âhara firra ve ahvâlleri bi nizâm olmağla mezbûr 

Yörgi zimmî ref sâlib olalı merkûm Usta Mehmed zîde kadruhu  
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7. Mîrî maktû´i virmek üzre  îfâ olunmak üzre Magnisa kâdîsı Mevlânâ Ali zîdet 

fezâiluhu arz itmekle Turguzlu  

8. Ve Magnisa mi´mârlığı maktû´ına bundan akdem mutasarrıf olan Mehmed Ali 

olmağla Yörgi zimmî katınnda 

9. Mahir ve himetin uhdesinden gelduğından mâ´adâ refî´ olunan İbrâhim' in dahi 

ulûfesine dahi kendün virub  

10. Ve mi´mârlık maktû´ının malina dahi dört yüz akçe ziyâde za´m ile mezbûr 

mehed zîde kadruhunun refî´nedn mezbûr Yorgi  

11. Zimmîye tevcîh olunub hâlâ üzerinde olduğı derkenâr olunmağla mûcebince 

tevcîh ohunub berât-i âlîşânım verilmek  

12. Fermânın olmağın hakında mezîd inâyet-i Pâdişâhanem zuhure götürüp bin 

yüz otuz altı senesi Receb-i 

13. Şerîfinin on altıncı güni târîhile müverrah verilen ru'ûs-i hümâyûnum 

mucebicne bu berât izzet makrûni virdum  

14. Ve buyurdum ki mezbûr Mehmed zîde kadruhu varub vech-i meşrûh üzre 

verilu gelen maktû´a beher sene cânib-i şerîfe  

15. Edâ ve teslîm eylemek şartıyla zikr olunan kazâlarda mi´mâr olub hizmet-i 

lâzımesiyle mer´i ve müveddâ kaldukdan  

16. Sonra bundan akdem mi´mâr olanlar ne vecihle mutasarrı flomuşlar ise ve 

tevzî´ol vecihle zabt ve mutasarrıf ola  

17. Ol bâbda refî´ olunan mesfûr Yörgi zimim taraf-i âhardan bir ferdin vicâhen 

mine'l- vucûh sebeben mine'l- esbâb dahl  

18. Ve ta´arruz kilmeyeler şöyle bileler alâmet-i şerîfe i´timâd kılaar fî'l- yevmu'l- 

hamis aşere min recebu'l-mücerreb li sene sitte ve seleasin ve miete ve elef  

Be-makâm-i Kostantiniye  
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1. E‘âzimi’y-ümerâi’l-kirâm efâhiru’y-küberâi’y-fihâm ulû’y-izz ve'l- iştirâm 

ashâbu’l-kadr ve'l- ihtişâm 
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2. El-muhtasûn  bi mezîd inâyeti'l- melikul a´lâ Anadolu' nun sağ oklunda vâkı´ 

beylerbeğiler dâme ikbâlehum 

3. Ve mefâhiru'l- emeasil ve'l- akrân eyâlet ve elviye mütesellimleri zîde 

kadruhum tevkî´-i refi´-i  

4. Hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki hâlâ ve yeni bahâr hulûl idub Anadolu' da 

vâkı´ ekser eyâlet 

5. Ve elviye mutasarrıfları sefer-i hümâyûnume vufûr olmalarıyla levendât 

eşkıyâsından vesâir derûninde  

6. Fesâd ve şekâvet muhtârım olub tebdîl-i câme eylediği hafâdan mahfî  olan 

yaramazlar 

7. Mahallen  

2 

1. E‘azimu’l-ümerâ’i’l- kirâm efâhimu’l-fiham ulûl'l-kadirer ve'l- ihtirâm ashâbu'l- 

iz ve'l- iştiram  

2. El-muhtasûn  bi mezîd inayelit melikü'l- a´lâ Anadolu'nun sağ kolunda vâkı´ 

Beylerbeye dâme ikbâlehum  

3. Ve mefâhiru'l- emâsil ve'l- akrân eyâlet ve elviye mütesellimerii zîde kadruhum 

tevkî´-i refi´-i hümâyûn  

4. Vâsıl olaclak mâ´lûm laki hâlâ muhasıl evvel bahar hulûl idub Anadolu' da 

vâkı´ ekser eyâlet  

5. Ve elviye mutasarrıfları sefer-i hümâyûnume vufuk olmayarıyla levendan 

eşkıyâsından vesâir derûnında  

6. Fesâd ve şekâvet murtesim olub tebdîl-i came ile genç hafâda mahfî olan 

yaramazlar memleket-i  

7. Vülât ve mîrmîrânlara hesâbi vir düyi ittihâz fırsat ile fesâd ve şekâvete cesâret 

ide 

8. Cekleri bedîhî olmağın ol mekûle  eşkıyânın tahbis ve tefhîminde ihtimâm ve 

dikkat ve her ne mahalde  

9. Birden ikiden zuhûr ider ise amân ve zemân vermeyub a´lâ eyy-i hâl ahz ve ele 

götirilub  
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10. Şer´an müstehak oldukalrı cezâları tertîb ile te'mîn-i beledu ve tatmîn-i i´bâd 

ehem ve ihtiyât  

11. Ve tenbîh ve ikdâm-i umûr-i saltanat-i seniyyemden olmağla siz ki mûmâ 

ileyhimsiz işbu emr-i şerîfim sadr-ı  

12. a´zâm-ı sâbık Bozoklarlı Mustafâ Paşâ zâde Süleymân zîde mecdühû ile 

vusûlinde  

13. her biriiz bu husûse mezîd basîret üzre hareket ve dâima havza-i hükûmetinizi 

ve karîb  

14. ve civâında olan mahalleri tecessüs ve tefahhusden hâlî olmayub her ne 

mahalde birden  

15.  ikiden veyâhûd dâhilinden daha ziyâde eşkıyâ olduğı haber alinur ise ezdiyyâ  

16. Bulmalarına ruhsat göstermeyub ve amân veya zamân virmeyub a´lâ eyy-i hâl  

17. Ahz ve ele getürüb şer´an lâzım gelen cezâların tertîb ve eğer suhûlet  

18. İle ele götürilmeler imümkün olmayub ihkâk ve ittihâd ile üzerlerine varmak  

19. İktizâ ider ise iktizâsı  üzre hareket ve bir biriniz ile haberleşub ittifâk  

20. Ve ittihâd ile üzerlerine varub muhârebe ve tasaddî iderler ise siz dahi 

muhârebe  

21. Ve izâle ve vucud-i hebâseti’l-adüvlerine ile şer ve mezarratları def´ ve ref ve 

tareaf 

22. Ve mesâlikini te'mîn ve esnâ-i sebebin vesâir i´bâdullâhın tatmîn eyleyesiz 

lakin  

23. Bu husûsi câlib-i katl ve sebebiyle ittihâzıyla şekâvetde alakası olmayub  

24. Kendi ırzıyla mu´temed olanlara bir vechile ta´addîden ve bu takrib ile re´âyâ 

ve berâyâya 

25. Ve kadr ve zülm ve ta´addî olunmakdan begâyet hazer eyleyesiz bi 

Hamdî’llâhi Te´âlâ zamân-i  

26. Sa´âdet iktiram-i saltanat-i seniyyemde gerek Rûmilinde zuhûr iden eşkıya 

tâifeisin  

27. Hüsn-i ihtimâm-i Pâdişâhaneme ah ve ele getirulub i‘dâm ve izâleleriyle bilâd 

ve ibâd Emîn  
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28. Ve tatmîn  ve ahlva-i memâlik-i mahrûsem hüsn-i nizâm bullunmağla 

kekmakan bu hüsn-i nizâmım  

29. İstikrâr ve devâmı bilat ve i´bâdın te'mîn ve terkîhi iktizâ-yi murâd-i 

hümâyûnum olmağla  
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30. Şöyle ki bu mühim hatîrân- zemândan tefâsîriniz sebebiyle  

31. Her kangınızın havza-i hükûmetine eşkıya zuhûr ve bir ferde zarar  

32. Ve hasaret olunduğı istimâ´ olunur ise bir vecihle cevâba kâdir olamayub  

33. Eşedd-i ukubet ile mu‘âkıb olacağını müktezâ-yi muakerre ve muhakkak bilub 

ana göre her biriniz Kemâl-i  

34. Basîret üzre hareket ve havza-i hükûmetinizde ve karîb ve civârında eşkıyâ ve 

harâmzâdeyi  a´lâ devâm 

35. Tefahhus ve tahbis ile her ne mahalde zuhûr ider ise bâ eyy-i hâl ahz ve ele 

cezâ-yi sezâlarını tertîb  

36. Ve icrâ ile havza-i hükûmetinizde taraf-ı ve mesâlik ve sâir mahallere havâlehi 

emn ve emân ve ebnâ-i sebilin vesâir  

37. İbâdullâh-i rûhubet ve itminân üzre olmalarına Kemâl-i mertebe takayyud ve 

ihtimâm eyleyub zerer kadar temâdan 

38. Ve tesâhil-i ihtilâl-i hüsn-i nizâm-i bilâda bâ´is olmağla gâyetu’l- gâye ihtirâz 

ve ictinâb eylemeniz bâbında  

39. Fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda  

40. Vech-i meşrûh üzre şeref yâfte sudûr olan fermân-i vâcibu'l- ittibâ´ ve 

lâzimu'l- imtisâlimin mazmûni  

41. İtâ´at makrûnıyla âmel olub hilâfından ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz şöyle bilesiz 

42. Alâmet-i şerîfe i´timâd kilasız tahrîren evâil-i Receb sene sitte ve selasin ve 

miete ve elf 

Be makâm-i Kostantiniye el-mahrûse  
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1 

1. İzzeltü Paşâ Hazretleri'nin huzûrlerine davat-i sâfiyât ve teslîmât-i vâfiyâtu’l- 

2. Hâfiye ve mefâhiru'l- emâsil ve'l- akrân eyâlet ve elviye  mütesellimleri zîde 

kadruhum ba´de’s-selâm inhâ lunur ki hâlâ fasl-ı bahâr hulûl  

3. İdub Anadolu' da vâkı´ ekser eyâlet ve elviye mutasarrıfleri sefer-i hümâyûna 

me'mûr olmalarıyla levendât eşkıyâsı  

4. Vesâir [yar]amazlar memâlik ve derenden? Hâlîdur diyü fesat ve şekâte cesâret 

idecekleri  

5. Ahrîr-i mühim olmağla dâima havza-i hükümetinizi tahbis ve tevahhus  ve ol 

mekûle eşkıyâyı a´lâ eyy-i hâl hâzır olduğı hâlde ve ele  

6. Götürüb şer´an alzım gleen cezâların tertîb ve icrâ ile terakkye ahvâl-i i´bâd ve 

taht-i tâm 

7. Eylemeniz abbında ve meşrûh sâdır  olan fermân-i âlîşânım mûcebince mektûb 

tahrîr ve sadr-ı a´zâm  

8. Sâbıkan Bozoklu Mustafâ Paşâ zâde Süleymân zîde mecdühû ile lirsal 

olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde  

9. Mûceb-i emr-i âlî üzre âmel ve hareket ve husûs-i mezbûre her biriniz ziyâde 

ihtimâm ve dikkat idub  

10. Lakin bu takrib ile şekâvetde alâkası olmayanlara ta´arruzdan ve re´âyâ ve 

berâyâya bir dürlü zülm  

11. Ve ta´addîden begâyet ihtirâz ve mücânebet eyleyesiz bâkî izz ve selâm 

padihamın  

El-hakir İbrâhîm  

Kayd  

2 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn  

2. vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- 

mu‘în  Mevlânâ  Kâdîsı zîdet  fezâilehu  
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3. ve mefahurul kuzad ve'l- hükkâm me´âdinu'l- fezâil ve'l- kelâm Muğla ve Aydın 

ve Saruhân ve Magnisa sancaklarında  

4. vâkı´ olan Kâdîlar zîde fazluhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm 

ola ki kıdvetu'l- emâcid ve'l- a´yân  

5. sâbıkan Tersâne-i âmirem emini Memmed zîde mecdühû divân-i hümâyûnume 

arz-ı hâl idub nefs-i İzmir kazâsından  

6. mâ´adâ Aydın ve Saruhân ve Muğla ve Mentele sancaklarının duhân semeni 

mukâta´ası ber vech-i mâlikâne  

7. uhdesinde olub livâ-i mezkûrlerin kazâlarında vâkı´ bâzâr yerlerinde duhân 

fürûht iden bikâr tâifesinden  
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8. kânûn üzre bir def´ gümrükleri eline gelmişken  

9. bu sene-i mübarekede kazâlarda ve gerek bâzâr yerlerinde 

10. duhân fürûht iden tüccâr tâifesinden resmi gümrükleri taleb olundukda edâda 

11. muhâlefet idub mâl-i mîrîye gadr ve şart iltizâmına kesîr ve noksân tertibine 

bâ´is  

12. olmalarıyla zikr olunan sancaklarında kazâlardına vesâir Pazar yerlerinde 

tüccâr tâifesinin gönderub  

13. fürûht eyledikleri duhânlardan lâzım gelen resmwi gümrükleri kânûn-i kadîm 

üzre tahsîl ittirilub bir dürlü  

14. ta‘allul ittürilmemek kbabında emr-i şerîfim ricâ eyledüği ecilden hazîne-i 

âmiremde mahfûz olan ma´den mukâta´ası 

15. defterlerine nazar olunudkda nesf-i İzmir kazâsından mâ´adâ Muğla ve Ayydın 

ve Saruhân ve Menteşe sancaklarının  

16. duhân gümrüği mukâta´ası bir vech-i mâlikâne el-Hâcc Mehmed zîde 

mecdühûnun uhdesinde olub zikr olann elviyelere 

17. duhân tüccârının furut içun göndükdükleri duhânın a´lâsının vukıyyesinden 

yarımşar guruş  
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18. ve evsatının vukıyyesinden kırkar ve ed[n]âsının vukiyyesi yigirmişer sağ akçe 

rusûm gümürkelir cem´  

19. ve tahsîl ittirile diyü berât şurûtınanda mukayyed olduğı derkenâr olunmakla 

imdi derkenârı 

20. mûcebince âmel olunmak bâbında fermân-i âlîşânın sâdır olmuşdur buyurdum 

ki hükm-i şerîfim vardukda  

21. bu bâbda sâdır olan emrim üzre âmel idub dâhilinde vech-i meşrûh üzre duhân  

22. tüccârının fürûht içun getürdükleri duhânın a´lâsının ve vukıyyesinnden 

yarımşar  

23. guruş ve evsatının vukıyessinden  kırkar ve ednâsının vukiye yigirmişer sağ 

akçe rusûm gümrükleri cem´  

24. ve tahsîl itturile diyü berât şurûtinde mukayyed olduğı derkenâr olunmağla 

idim derkenârı  

25. mûcebince âmel olunmak bâbında fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum 

ki hükm-i şerîfim vardukda  

26. bu bâbda sâdır olan emrim üzre âmel idub dahi vech-i meşrûh üzre duhân  

27. tüccârının fürûht içun gönderdükleri duhânın a´lâsının vukiyyesinden yarımşar  

28. guruş ve evsatının vukıyyesinden kırkar ve ednâsınnı vukıyesinden yigirmişer 

sağ akçe  

29. rusûm gümrükleri berât-i âlîşânım şurût-i mûcebince cem´ ve tahsîl ittirdub  

30. hilâf-i şurût berât-i âlîşâna ve kânûn-i kadîme mugâyir ta‘allul ve nizâ´ ve 

muhâlefet  

31. itturmeyesin şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın tahrîren fî evâhir-i 

şehr-i  Receb  

32. li sene sitte ve selasin ve miete ve elf 

be makâm-i Kostantiniye el-mahrûse  

kayd şod fî min Şa´bânu'l- mu´azzam sene 1136 
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1 

18. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn  

19. el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- mu‘în  Mevlânâ (boş) Kâdîsı zîdet  

fezâilehu mefâhiru'l- kuzât ve'l- hükkâm me´âdinu'l- fezâil ve'l- kelâm  

20. Mugla ve Aydın  ve Saruhân ve Menteşe sancaklarında vâkı´ olan kadılar zîde 

fazluhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm  

21. ola ki kıdvetu'l- emâcid ve'l- a´yân sâbıkan Tersâne-i âmirem  emini Mehmed 

zîde mecdühû divân-i hümâyûnume arz-ı hâl  idub (devamı yok)   

2 

1. Düstûr-i mükerrem müşîr-i müfehham nizâmu’l- âlem müdîrûn-i umûru’l-

cumhar bi'l- fikri’s-sâkıb mütemmimu fihâmu’l-enâm bi'r- re'yi’s- sâib 

mümehhidu’l-bünyânu’d-devlet  

2. ve'l- ikbâl müşîrûn-i erkâni's-Sa´âdet ve'l- iclâl el-mahfûfn  be sunûf-i avâtifi'l- 

melikü'l- a´lâ Anadolu eyâletine mutasarrıf olan vezîrim  

3. (boş) Paşâ edemâ'llâhu  Te´âlâ iclâlehu  emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-

fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm sâhibu'l- iz ve'l- ihtişâm  

4. el-muhtas bi mezîl inâyeti'l- melikü'l- a´lâ ber vech-i arpalık sancağına 

mutasırrıf olan (boş) dâme ikbalehu Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l-  

5. muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-

Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   

6. inâyeti'l- melikü’l- mu‘în  Mevlânâ (boş) Manisa Kâdîsı zîde fezâiluhu  ve 

mefâhiru'l- kuzât  ve'l- hükkâm  ma´dinu'l- fezâil  ve'l-kelâm Anadolu  

7. eyâletinde vâkı´ kazâların  Kâdîları zîde fazmuhum ve mefâhiru'l- meacid ve'l- 

a´yân Hüdâvendigâr ve Karahisâr-i sâhib ve Karasi 

8. ve Sultân üveği sancakları mütesellimleri ve mübeşir ta´yîn olunan zîde 

mecduhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki  

9. sinîn-i mütekâddimden beru taraf-i mîrîden deruhde ve iltizâm olunan 

mukâta´anın her birinden mâllarına göre birer mikdâr peşîn alunub  

10. an nakd teslîm-i hazîne-i âmirem ittürilmek kavâid-i mîrîden olub inşâ’llâh 

Te´âlâ kayyub kulları ve donanmâ-yi hümâyûn kılınan levendâd 
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11. ve tavaif/i sâirenin ihrâc olacak mevâciblerin v ememalik-i imrânın feth ve 

teshirine me'mûr olan seraskerlerin yanlarına me'mûr olan  

12. tavaif-i asakirin mesârifleri ve kal´a ta´mîrât mesârif-i mühim içun u def´a dahi 

mîrî mukâta´asının yüz otuz altı senesine iktizâ iden  

13. peşînlerin tahsîl itturilmek mühim ve müktezâ olmak cihetiyle Anadolu 

eyâletinde vâkı´ Hüdâvendigâr ve Karahisâr-i sâhib ve Karasi ve Sultân üveği  

14. sancaklarında vâkı´ mâlikâne virilen mîrî mukatatda ve hidemat-i sâirenin bin 

yüz otuz altı senesinde mâllarından mesârifi  
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15. mezkûr içun iktizâ i den peşînlerin tertîb olunub hazîne-i âmirem 

defterlerinden ihrâc ve irsâl olunan sûret-i  

16. defter mûcebince bilâ kusûr mu‘accelen tahsîl olunması ehem olmağla Der-

sa´âdetümden kıdvetu'l- emâcid  ve'l- a´yân Ahmed zîde mecdühû  

17. mübâşir ta´yîn ve irsâl olunmuşdur bu mekûle mukâta´ât ve meal-i sâirenin 

senesi duhûl eylemezden mukaddem  

18. mültezemlerinden peşînleri dâr- ikadim olub ve bu def´a tahsîl olunacak 

akçeler senei cedîd mâllarından peşînleri olmak üzre  

19. mevâcib ve mesârifâti mukaddem yine tertîb ve tahsîs kiilınan akçelerden 

olduğından gayri sinîn-i sâbıkada senesi duhûl  

20. eylemezden mukaddem alınmayub bu def´a ise hâlâ senesi duhûl idub bir 

dürlü gadr ve gillet vesile olmak hâlât olmayub  

21. bilâ tevkıf  edâsı ve teslîmi lâzım olmağla siz ki vezîr-i müşârun ileyh ve 

mîrmîrân-i mûmâ ileyhim ve Kâdîlar ve mütesellimleriz işbu emr-i celîli’l-  

22. kadrum ile mübâşir-i mûmâ ileyh  vakdukda yedine verilen sûret-i defterde   

tahrîr olunan mukâta´ât ve emvâl-i sâire bin yüz otuz altı  

23. senesi mâllarından  peşîn olmak üzre tertîb olunan akçeleri ve güzeşte 

senedlerinden ve yüz okuz beşi senesi mâllarından mültezemiye  
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24. zimmetlerinde olan akçeleri kat´an te'hîr ve tevfik itturilmemekde mübâşir-i 

mûmâ ileyh ma´rifetiyle mâlikâne mutasarrıflerinden şer´le icâb idenlerden  

25. taleb ve mahallinde asahbıma mevcûd olmayanların subaşları ve 

voyvodalarından mutâlebe ile bin an akdem  bilâ tevkıf tahislve mübâşir 

ma´rifetiyle  

26. ahz ve kabz etmedikde herbiriniz gereği gibi takayyud ve ihtimâm ve eğer 

peşîn akçeleri orada ta‘allul ideri olur ise bu mekûle muhâlefet  

27. ve muhâlefet idenleri ahz ve kabz-i bend idub emvâl ve eşyâlarından tahsîl 

olunduktan sonra üç yerden mâlikâneleri refî´  

28. olunmamağla kanâ´at olunmayub emr-i şerîfim âdem- i itâ´at  olduklariyçun 

haklarında tertîb-i cezâ olunmak mukarrer olduğın cümlesine  

29. tefhîm ve ifâde ve o mekûleleri bir an mukaddem Der-sa´âdetüme arz e i´lâm 

ve a´lâ eyy-i hâl sûret-i defter mûcebince  kendüleri mevcûd  

30. olanların kendülerinden ve kendüleri mevcûd olmayanların subaşları ve 

voyvodaları vesâir icâb idenlerden temâmen ve kâmilen  

31. tahsîl olunmak cümleniz mübâşir-i mûmâ ileyhe i‘ânet ve mutâheret ve 

tekâsüllerin begâyet mücânebet eyleyesiz ve sen ki mübâşir-i mûmâ ileyhimsin  

32. veyalet-i mezkûrede vâkı´ mukâta´âtda ve emvâl-i aşâyireden yedine verilen  

sûret-i defter mûcebince tahsîline  

33. me'mûr olduğın peşîn akçelerinin ve gerek geçen senelerden yüz otuz bir 

senesin mâlından mültezemiyeden  

34. zimmetlerinde olan akçelerin bir gün mukaddem yerlu yeridne cem´ ve tahsîl 

matlûb olmağla sen dahi ziyâde dikkat  

35. ve ihtimâm ile hareket eyleyub ve tahsîl eyleduğun akçeler içun ashâbı yedine 

memhûr temessük virub  

36. tevkıf ve te'hîr ile himâye ve müsâmaha eylemekden ihtirâz ve ictihab v eyüz 

otuz altı senesi peşînleri  

37. ve geçen sene öşürlerinden yüz otuz beş seneside ümenâ ve mültezemlerin 

zimmetlerinde olan akçeleri edâda muhâlefet  

38. ideleri ahz ve habs ve kal´a bend idub emvalini v eeşyalarını ma´rifet-i şer´le 

zabt ve tahrîr-i defter ve fürûht  
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39. idub cezâsını tekmîl ve tahsîl eyledikten sonra hazîneye bağlayub muhafhaza 

eylendirerek Astâne-i  

40. sa´âdetüme götürüb teslîm-i hazîne-i âmirem eylemekde mütekayid ve emr-i 

şerîfimle mugâyir hareket ile tertîb olunan  

41. peşînleri evâsıtına muhâlefet ve ta‘allul ideri olur ise kendülerini ahz ve kabz 

kayd ittürdükde  

42. sonra üzerinde mâlikâne ref olunmak içun Der-sa´âdetüme arz ve i´lâm 

olunmak bâbında fermân-i celîli'ş- şanım  

43. sâdır omuşmdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle husûs-i mezbûre mahsûs ve 

müstakimen mübâşir ta´yîn olunan  

44. Ahmed zîde mecdühû vardukda bu bâbda vech-i meşrüh üzre şeref yâfte sudûr 

olan emr-i celîli'ş-  

45. Şâni vâcibu'l- ittibâ´ ve lâzimu'l- imtisâlimin mazmûn-i itâ´at makrûn âmel 

olub  

46. Hilâfından begâyet iktirâz ve ictinâb eyleyesin şöyle bilesin alâmet-i şerîfe 

i´timâd kılasın  

Kayd ıfi 20 Şa´bânu'l- mu´azzam sene 1136 

1 

1. Magnisa kazâsına tâbi´ Birlik mahallesinde Sarı Nasuğlar karyesie kurbinde 

vâkı´ Emîr Ali zâviyesi çiftliğinin  

2. Yevmî iki akçe vazîfe ile zâviyedarlığı bin yüz otuz senesinde Magnisa kâdîsı 

Daği zâde arzıyla Ali nâm  

3. Kinesne kasr-ı yedinden Şeyh Mehmed' e tevcîh ve asâkir berâtıyla mutasarrıf 

iken âhardan Şeyh el-Hâcc Mehmed Bezmî dahi zâviye ve türbe 

4. Tevliyetine ve yarâr  bir mütevellî lazimdur diyü bunu dört akçe vazîfe ile 

tevliyet olmak üzre otuz dört  

5. Senesinde ol dahi temessükleri tarafından berât ittürdükden sonra zâviye-i 

mezkûre küçük evkâf mahkemesine kayd ve tevliyeti  

6. Vazîfe-i mu´ayyenesi ile İbrâhîm Halife' ye arz ve tevcîh olunub mutasarrıf iken 

otuz beş senesine Şeyh el-Hâcc Ahmed bir dahi zuhûre 
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7. Gelub sâhib-i evvelim diyü tevliyet-i mezbûri İbrâhîm Halife refî´nden kendüye 

tevcîh ve berât ittürüb medine-i Magnisa’da  
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8. Vâkı´  merhûm ve mağfûrun leha 

9. Sultân Süleymân Hân vâlidesi Hafsa Hâtûn  

10. Tâbe serâhâ câmi´-i şerîfinde ders virmek şartıyla sâbikan  

11. Magnisa kâdîsı arz ve Şeyhulislâm işâreti ile ibka ve berâtın tebdîl ve şurût-i  

12. Zâviye mahallinde sâkin ve fukarâya et‘âm-ı ta‘âm itmek üzre olduğı zâhir 

iken kendüsi âhar mahallede sâkine  

13. Ve şart-ı vakfı ta´yîr eylediğinden mâ´adâ Şeyh Mehmed' e  otuz senesinde ve 

biz dahi Şeyh Mehmed' e otuz dört  

14. Senesinde askeri berâtlarıyla tevcîh olunmağla Şeyh Mehmed mukaddem ve 

sâhib- i evvel olduğı nümâyân ve gadr-i külli  

15. Olmaduğı Şeyh Mehmed bizmi ref olunub erbâb-i istihkâkdan olan işbu râfi ‘-i 

tevkî´-i refi´i'ş- şân-i  

16. Hâkânî kıdvetu'l-sehâiru’s-sâlikin diğer Şeyh Mehmed zîde mecdühû mahal ve 

müstehak olmağla şurût-i vakf  

17. Müte´allik icrâ ve yine kadîmi üzre zâviyedârlık şartıyla mûmâ ileyhe tevcîh 

ve yedine berât-i âlîşânım 

18. Verilmek ricâsına nâzır-ı vakf olan iftihâru'l-havâs ve'l- mukarrebin el-Hâcc 

Hüseyin Ağâ dâme  

19. Uluvvuhu arz itmekle senki Mehmed Bezmî refî´ olub kemâ fî'l- evvel zâviye 

olmak üzre sâhib-i evvel  

20. Mûmâ ileyh Şeyh Mehmed' e tevcîh olunamk üzre ilmu’l- ulemâ’i’l-

mütebahhirin akzâ efdâlu’l-fudalâ’i’l-müteverri‘în bi'l- fî'l-  

21. Şeyhulislâm olan Mevlânâ Abdullâh edemâ'llâhu  Te´âlâ fezailuhu işâret 

itmekle işâret-i münâsaha  tevcîh olunmak  
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22. Babınnda fermân-i  âlîşânın badır olmağın hakında mezîd inâyet-i 

Pâdişâhânem zuhure götürüp müşarin ileyhin işareti 

23. Bin yüz otuz altı senesi recebu'l- ferdin yigirmi üçüncü güni târîhiyle 

mümverrah verilen ru'ûs-i hümâyûn mûcebince bu berât-i  

24. Hümâyûni virdum ve buyurdum ki mûmâ ileyh diğer Şeyh mehed zîde salâha 

varub şart-ı vâkıf mahallined icrâ eylemek  

25. Üzre zâviye-i mezbûrun zâviyedârı olub idâre-i hizmet eyledikten sonra vech-i 

meşrûh üzre ta´yîni  

26. Olunan yevmî iki akçe vazîfesine imâmet-i mezkûre husûsından alub 

mutasarrıf olub  ol bâbda refî´ olunan  

27. Merhûm Mustafâ âhardan  hiç ferd main ve mürâhim olmayub kat´an dahl ve 

ta´arruz eylemeye  şöyle bileler alâmet-i şerîfe  

28. İ´timâd kılalar tahrîren fî'l- yevmu'l- selâse min Şa´bânu'l- mu´azzam li sene 

sitte ve selâsin ve mieteyn ve elf  

Be-makâm-i Kostantiniye  

Kaydı fî 23 min Şa´bân sene 1136 
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1 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki  

2. Ber vech-i malikaen mutasarrıf ollduğım Magnisa sancağında vâkı´  

3. Berât-i laişan ile uhdemizde olan Hurus köyi ve tevâbi´i mukâta´asında 

4. İşbu bin yüz otuz altı senesi dokuz yüz guruş bin yüz otuz bedel 

5. Ve bin yüz otuz sekiz seneleri dokuz yüz ellişer guruş üç sene bir tahvîl ile  

6. Deruhde ve iltizâm idub beher sene beş yüz guruş peşîn ve bâkî kalan ikincni ay 

taksitinin  

7. Edâ ve teslîm eylemek kuli ile tâlibi olan kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân el-Hâcc 

Ebûbekir Ağâ' ya tefvîz olunub  
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8. Gerekdur ki mukâta´a-i mezbûre servet berât mücebince mefrûzu'l- kalem  ve 

maktû‘u'l- kadem min külli’l- vücuh serbestiyet üzre  

9. Olub a´şâr-i şer´îye ev rusûm-i örfiye ve bi'l-verâse ve kaçkun ve cürm ve 

cinâyet ve rusûm-i urûsân ve tâpû-yi zemîn ve rüsûm-i gevâre ve resm-i  

10. Ham ve beytül mâl-i hâssa âmme ve kûl ve câriye ve müjdegâne vesâir 

rüsûmât-i cü'z-i ve külli mahsûl dahi her ne ise sinin-i sâbıkalarda  

11. Ne minvâl üzre zabt oluna gelmiş ise mûmâ ileyh dahi ol minvâl  üzre dahi 

kabz idub üç sene bir tahvîl ile tasarruf olub mukaddem ve mu’ahhar târîh ile  

12. Tarafımızdan âharın yedine memhûr temessükumuz bulunurse âmel olunub 

yedinde olan üç sene bir tahvîl ile verilen temessükümüze âmel olmak üzre 

yedlerine işbu iltizâm  

13. Temessüki evrilmişdir tarafımızdan ve tara-i âhardan bir ferde dahl ve 

muhâlefet itmeye tahrîren C. Sene 1136 

El-fakîr Mehmed Mîr mutasarrıf-ı mâlikâne hurûsi hâlâ  

2 

1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm sâhibu'l- iz 

ve'l- ihtişâm el-muhtas bi mezîl inâyeti'l- melikü'l- a´lâ Aydın muhasılı Abdullâh 

Paşâ dâmet mealiye  

2. tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki devleti aliyye-i ebediyu’l-

istimrâr ile Acem şâhı beyninde mu´âmele ve mevâddan müktezâsınca i‘timâm-i 

tâlibesinden  

3. memâlik-i Mahrûse-i Pâdişâhanemde vefât idenerin metrûkâtına vaz´u'l- yed 

eylemeyub vâsîleri olan vârislerine îsâl içun yanında  

4. bulunan yoldaşlarına verilmek üzre mukayyed  olub bu sûretde bilâ vâris vefât 

idenlerin metrûkâtı kâinen men kâne beytu’l-mâle  

5. âid ve râci‘ olmağla memâlik-i memâlik-i İslâmbol’da sâkin ve mütevattin olan 

acem tâifesinin dahi vefât idenlerinden şer´an vâris-i ma´rûfi olmayanların  

6. metrûkâtı tarafı- mîrîden zabt olunmak iktizâ iderse vâris olan      emvâlinin 

metrûkatı vatanlarında olan vârislerine îsâl olunmak  

7. üzre yanlarında bulunan yoldaşlarına verilmek içun emr-i şerîfim vermekden 

nâşî tâife-i mezbûreden birisi şâh vekâleti  
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8. iktizâsıyla Acem tâifesinin üzerlerined mütevellî olub erâmine-i acemden bilâ 

vâris fevt olanların dahi metrûkâtına dest ve ta´arruz  

9. ve bunun vilâyetinde veresesi vardur diyü iddiaya tasaddî ve fill hakîka vârisi 

olmayanların bu tarafa temyîz ve tefriki âdem-i imkânda olmak  

10. cihetiyle bi'l- cümle emvâl-i acemin alâka hilâf-i vâkı´ emvâl ve eşyâ ahz ve 

kabz ve kenndüsi ekl ve belg itmekle bu husûs şurût-i sâbıkanın mazmûnına 

11. muhâlif ve mugâyir bir emr-i âmülâyim olduğından başka el-hâlet-i hazihi 

memleket-i İrân ve münakıbu’l-nizâm olub memâlik-i acem şâhından hail olmak  

12. cihetiyle fimâ ba´d şrut-i sâike ferâgat  olunması iktizâ itmekle bundan sonra 

Haleb ve Diyarbakir ve Süveyn ve Arzirum ve sâir muhallerde  

13. mürd olan erâmine-i acemden bilâ viaris fevt olanların metrûkâti Voyvoda ve 

muhassıler ma´rifetleriyle cânib-i mîrî içun ahz ve kabz itmek üzre  

14. bundan akdem evâmir-i şerîfeme gönderilmişdur fî nefsu’l- emr memâlik-i 

İrân’a ihtilâl ve iltizâğ târî olub memâlik-i acem Şâh’dan hâlî olmak cihetiyle 

15. Anadolu cânibinde vâkı´ idub ve Menteşâ ve Saruhân sancalıklarında ticâret ve 

zanâ‘at tevzî´ ile sâkin ve mutevattin olan ve gerek  

16. Murûr ve ubur iden acem tâifesinin dahi beytu’l- mallir mîrî içun ahz ve kabz 

olmak müktezâ olub sen ki mîrmîrân-i mûmâ ileyhisn senin  

17. Ma´rifetinle zabt ve teslîm-i hazîne-i âmirem itturilmes müktezâ olmağla işbu 

emr-i celîlu’l-kadrum  vusûlinde zikr olunan Aydın ve Menteşe ve Saruhân  

18. Sancaklarında kasâbât ve kurada sâkin ve mutavattin olan ticâret ve sanaat 

tarîki ile tevkıf ve mekes iidenlerin sâir murûr  

19. Ve ubur iden acemiyan tâifesinden bilâ vâris mürd olanların metrûkâtlın aŞah 

vekîli ve sâir bir ferdin  tarafından ta´arruz ve mütahele itturilmeyub ma´rifet-i 

şer´le  

20. Emânet-i mîrî içun zabt ve her ne hâsıl olurse bir galasi ketb ve ihtifâ 

olunmamak şartıyla defter ve senesi ahirined hasil her ne mikdârda mâlına  

21. Olurse başka teslîm-i hazîne-i âmirem eyleyub  ve hasilin ile muhâsebesi 

görülmek üzre senesi aharıda deftererimiz Der-sa´âdete irsâl eylemek bâbında  

22. Fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukad bub 

bâbda vech-i meşrûh üzre şeref yâfte sudûr olan emr-i şerîf-i  
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23. Celîli'ş- şân ve ciheti’l- imtisâl ve lâzimu'l- ittibâ´ımın mazmûn-i itâ´at 

makrûnıyla âmel olub hilâfıyla vaz´ ve hareketden begâyet ihtirâz ve ictinâb 

eyleyesin  

24. Şöyle bilesin alamemt-i şerîfe i´timâd kılasın tahrîren fî'l- yevmu's- salisi min 

şehâdetleriyle –i recebu'l- ferd li sene sitte ve seleasin ve mieteyn ve efl  

Be-makâm-i Kostantiniye  

Ve mûcebince buyuruldı sâdır olmuşdur  
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1 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki hâlâ Aydın ve Saruhân sancaklarında vâkı´ 

kasâbât ve kurâda sâkin ve mutavattin ve murûr ve ubûr iden  

2. Ağcâm tâifesinden bilâ vâris-i ma´rûf mürd olanlarının metrûkâti ma´rifetimiz 

ile mîriyçun zabt ve defterleriyel nukûdi teslîm-i hazîne-i âmire  

3. İttürilemk üzre bâ fermân-i Ali emanete tarafımıza tevfiz ve ihâle buyurulmağla 

hâlâ nefs-i Magnisa' da  sâkin ve mütavattin olan acem tâifesinden  

4. Bilâ vâris mürd olan  tâife-i mesfurenin emvâl ve metrûkâtının zabt ve tahrîr ve 

ahz ve kabzına işbu dârende-i temessük kıdvetu'l- akrân  

5. Zîde kadruhu tarafından vekîl ve Emîn-i beytu’l-mâl nasb ve ta´yîn 

olunmuşmdur inşâ’llâh Te´âlâ vech-i meşrûh üzre bin yüz otuz altı  

6. Recebu'l- ferd ve âharından zikr olunan kazâlarda sâkin ve mutavattin olan 

Acâm tâifesinden bilâ vâris mürd olanlarının umaval ve eşyâları  

7. Bil vekâle ma´rifet-i şer´le zabt ve tahrîr ve defterleriyle nakidesi mîrîyçun ahz 

ve kabz idub şâh vekîli tarafından vesâir tarafından hilâf-i  

8. Fermann-i âlî ve mugâyir-i temessük dahl ve ta´arruz ittürilmeye tahrîren fitt 

târîhi'l- mezbûr fî 1136 

Abdullâh Muhlisiddin hâlâ  

2 

1. (silik) sâdâtu'l- kirâm Şerîf zâde  es-Seyyid Mehmed Zeynelabidîn  Efendi dâme 

Şeref kıyâdet 
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2. Ba´de't- tahiyyetu'l- vafiye inhâ olunur ki Magnisa ve Akhisâr ve Gürdek ve 

Turgutli nevâhisi  

3. Ve Yurd dağı kasabası ve Nif kazâlarında olan sadât- ikiram ve zevi'l- ihtirâm 

üzerlerine  

4. Tarafımmızdan sizi kâimmekâm nasb ve ta´yîn eylemişizdir gerekdur ki 

sahîhu’n-neseb sadât-i 

5. Kirâmdan olanlara i‘zâz ve ihtirâm idub ta´yîr vech-i şer´î ırz ve mâllarına 

ta´arruzden hazer idesiz  

6. İhzâr-ı te'dîb ve hukûk-i şer´îye-i sânîye tahsîli iktizâ ittükde siz idub sadât-

ikiram  

7. Sâir hükkâmiye ta´mîr ve müdâhele ittürmeyesiz sadâttını tevcîh ta‘mile veya 

bir gayr-i bahâne ile bir akçe 

8. Lerin almayub tasaddî zâhir ve kuzât  hüccetleri  ve kâimmekâmlar 

temessükatlarıyla dahîl olub  

9. Alâmet-i hafîren isti´mâl idenlerin zecr  ve men´lerine takayyud-i tâm  idüp 

kendinin kat´an bir kimesneye 

10. Hafîren vaz´ına izn vermeyesiz bu vedi‘atgîri ve alâmet-i uzmânın  kemâ 

hüve'l- vâcib  

11. Riyâ‘et-i siyânetlerinde bizl ihtimâm eyleyesiz vesselâm hurrire fî'l- yevmu'l- 

hamis aşere min şehrî Şa´bânu'l- mübârek  

12. Li sene sitte ve selasin ve mieteyn ve elf 

3 

1. Medine-i Magnisa muzâfâtından Palamud nâhiyesine tâbi´ Taht-ı Kemâl nâm 

aryede vâkı´ Arab Sofî zâviyesine evlâdiyet 

2. Ve meşrûtiyet üzre ber mûceb-i şart-ı vâkıf bir hisse ile mutasarrıf olan Amine 

nâm Hâtûn müteveffiye olub  

3. Yeri hâlîye ve mahlûl olmağla sadriye kızı işbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân-i 

hâkânî Atike nâm Hâtûn her vecihle  

4. Layık ve mahal ve müstehak olmağla tevcîh olunub yedine berât-i şerîfim 

verimlemk bâbında senab-i talebi itmeğin kuvveti  
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5. Vâkı´ ise sadaka idub bu bereta- i hümâyûni verdum ve buyurdum ki ba´de'l- 

yevm  merkûme Atike varub zikr olunan  

6. Zâviye müteveffiye yedinde evlâdiyet ve meşrûtiyet üzre zâviyedâr  olub 

hizmet-i lâzımesi mer´i ve müveddâ   

7. Kılındıktan  sonra zâviye-i mezkuer mahsûliden almak üzre bir hisseyi üslûb-i 

sâbık üzere mutasarrıf 

8. Olub vakfının rûh ve dâim-i ömr-i devletim içun duâyya müdavemet göstere ol 

bâbda  taraf-ı âhardan hiç  

9. Fert mâni´ olmayub bir vecihle dahl ve ta´arruz kilmayarak şöyle bilub amalet-i 

şerîfe itimam kılalar tahrîren 

10. Evali-i rebi´u'l- evvel li sene sitet ve selâsîn ve miete ve elf 

Be-makâm-i Kostantiniye   

Kaydi fî 13 min ramazânu’l- mübârek sene 1136  

4 

1. Sûret-i berât-i şerîf-i âlîşândır  

2. Medine-i Magnisa' da  

3. Ayini al mahallesinde vâkı´  

4. Akşemseddîn binâ eylediği Câmi´-i şerîfde yevmî iki akçe 

5. Vazîfe ile müvazzen ve yevmî bir açe vezafe ile koyyum olan işbu  

6. Râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân-i hâkânî Hâcî Mûsâ Halife bir vecihle  

7. Layık ve mahal ve müstehak olub bi berât olmağla Der-sa´âdetümden yedine  

8. Müceddeden berât-i şerîfim verilmek bâbında inâyet taleb itmeğin vech-i 

meşrüh uzre  

9. Sudaka idub bu berât-i hümâyûn virdüm ve buyurdum ki ba´de'l- yevm merkûm  

10. El-Hâcc Mûsâ Halife varub zikr olunan câmi´-i şerîfde mü'ezzîn ve kayyub  

11. Olub hizmet-i lâzimesini mer´i ve müvedda kalduktan sonra yevmî üç akçe  

12. Vazîfesiyle mutasarrıf olub vâkıfın rûh-i devâm-i ömr-i devletimçun duâya 

13. Müdâvemet  göstere ol bâbda taraf-ı âhardan hiç ferd main ve vâkı´ ve ferâhim 
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14. Olmayub dahl ve ta´arruz kilmaya şöyle bile alâmet-i şerîfe i´timâd kila tahrire 

fî  

15. Evâhir-i Şa´bân li sene sitte ve mieteyn ve elf 

Be-makâm-i Kostantiniye  
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1 

1. E‘âzimu'l- ümerâ’i’l- efâhimu’l- küberâi’l-fihâm ulûl'l- kadr ve'l- ihtirâm 

ashâbu'l- izz ve'l- iştişam  el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- a´lâ  

2. Anadolu'nun sağ kolunda vâkı´ beğlerbeğiler dâme ikbalehum  ve e‘âzimu'l- 

ümerâ’i’l- kirâm merâci‘u’l-küberâm el-fihâm ulûl'l- kadr  

3. Ve'l- iştiram bi mezîd inayelit melikü'l- a‘lâm sağncakları dâme izzuhum  ve 

mefâhiru'l- kuzât ve'l- hükkâm me´âdinu'l- fezâil ve'l- kelâm  

4. Kadilar zîde fazluhum ve mefâhiru'l- emâsil ve'l- akrân havâs ve evkâf ve 

ze´âmet ve timâr voyvodaları zîde kadruhum  

5. Tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm-i memâliki’l-mesâlikimde Rûmili 

ve Anadolu  câniblerinde olan  havâs ve evkâf  

6. Ve ze‘âmet ve timâr dâhilinde olan kasâbât ve kurâdan  emlâk ve arâzîye 

mutasarrı ve defterlu re´âyâdan rusûm ra´iyet  

7. İspence ve bennak ve sâir rüsûmat-i kânûniye ve biri rüsümi ve dahi re´âyânın 

bazıları evkât-i mâ’vâl-ı asliyelerinden  

8. Hurûc ve bâ´is-i ümerâ-i beledân olan zirâ´at ve hirâseti terk ve mücerred 

deruhdelerine lâzım gelen rusûm-i Za´imileri  

9. Virmekde tahlîs giryân eyleek sevdâsıyla gelub istanbulda tavattün ve âhar kâr 

ve kisbe iştigâl 

10. İtmeleri hasebiyle mahallerinde evâmir-i şerîfimle vâkı´ olan tekâlifden 

hisselerine isâbet iden teklîfâtlar ne mikdâr ise  

11. (kesik) bekâyâ kalan  re´âyâ üezrlerine tahmîl olunub kendi hisselerin edâda 

hezâr gûnâ meşakkat ve su‘ûbete mübtelâ 
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12. Olan fukarâ-yi re´âyânın zam ve ilave ve kalan tekâlifleri edâya kudretleri 

meslûb olduğından hâlâ yine za‘âf-ı  

13. Vehnden târi ve ekseri duyûn-i kesîreye müstağrak olub anlar dahi perâkende 

ve perişân olmağla mey. Ve rağbet ile  

14. Nizâm-i hâl-i ra´iyete halel tesâdf ve ahvâl-i memleket  muhtel ve müşevveş 

olmağla bu mekûle öğüci ile İstanbul' a 

15. Gelmek murâd idenler men´ ve rücû  ve girü vatanlarına ircâğ olunmağla 

ziyâde takayyud ve ihtimâm olunmak içun 

16. Bundan akdem müfassal ve meşrûh tenbîh ve te’kîdi müştemil evâmir-i 

şerîfesi güç ile İstanbul' a gelmekden hani  

17. Olmamağla bu emr-i mühiminden  tekâsüliniz zâhir oulb mes'ûl ve mukâbil 

olmuşsuzdir imdi işbu emr-i şerîfim  

18. Bile vusûlinde birer sûretinde mahkemelerinzde sicilâta kayd ve mazmûn-i 

münîfini cümliye i´lân ve fimâ ba´d  

19. Ol mekûle vatan kalufesinden kıt´a falaka idub İstanbul' a  tavattun itmek 

kasyıdya gelenleri her kim  

20. Olur ise olsun her kangınızın taht-ı hükûmetinize ve kazâsına gelurler ise min 

ba´d murûr ve ubûrlerine kat´an  

21. Müsaade ve rüc‘at gösterilmeyub men´-i külli ile men´ ve zecr ve kiro evtân-i 

kadîmlerine i´âde ircâ‘larından ihtimâm  

22. Ve dikkat ve hilâfından begâyet hazer ve mücânebet eyleyesiz bu husûse 

i´mâr-i memleket içun nisbet olunan 

23. Emr-i lâzimu'l- ihtimâmdan olmağla şeref bahş sudûr olan fermân-i vâcibu'l- 

imtisâlimin mazmûni  

24. İtâ´at makruni icrâısna inşâ’llâh Te´âlâ bedl makdur ve say´ bi şümâr eyleyub 

biraz vakt-i  

25. Murûrinden sonra tesâmihe ve te‘âmi olunmakdan ziyâde ihtirâz eyleysin 

şöyle ki bundan sonra ol dahi  

26. Her kangınızın taht-ı kazânızdan murûr iylediği haber alunur ise bir vecihle 

özr ve cevâbınız istifâ olunmayub  
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27. Ukubet-i şedîdeye giriftar olacağınız emr-i muhakkadur ana göre leveamir-i 

mühimmle basîret ve intibâh üzre  

28. Hareket ve ol mekûleler göç eyledikde murûrden men´ e zecr ve geri yerlerine 

ircâ‘ ve taht-i kazâlarından  

29. Çikıncayadeğin yanlarına âdem koşub vilayetleri tarafına doğru tesyîr ve 

bundan sonra ol mekûlelerden  

30. Bir ferdin beru tarafa murûr itmesinden gâyetu’l- gâye hazer ve tehaşi 

eylemeniz bâbında fermân-i âlîşânım adır  

31. Olmuşdur buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref 

yâfte sudûr olan  

32. Fermân-i vâcibu'l- ittibâ´ ve lâzimu'l- imtisâlimin mazmûn-i itâ´at makrûni ile 

âmel olub hilâfından begâyet  

33. İhtirâz ve ictinâb eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i´timâd kilasız tahrîren 

fî evâil-i şehr-i ramazân sene 1136 

Be-makâm-i Kostantiniye  

2 

1. İzzetlü ve faziletlü ve devletlü Efendi Hazretleri'nin meclis-i muharremleri 

sadâret ed’iye mezîd iğrâz 

2. Ve ikrâ ve muhât-i ta´rîf ihtirâm ile necît ve selâm ihdâsı siyâkında minhâ-yi 

muhâfız-ı mebrûrun işbubin yüz otuz altı senesi şevvâli'l- mükerremin  

3. Gurresinden taht-ı hükûmetiniz olan Magnisa kazâsının umûr-i kısmet-i 

askeriyesi Trabzon câniblerine tevfiz ve sipâriş olunmuşdur  

4. Me'mûrlerin  kazâ-i mezbûrede vâkı´ mevtâ-yi askeriye muhallefâtı tahrîr ve 

terkîm ve beyne'l- verese bi'l- farîzati’ş- şer´îye tevzî´ ve taksîm eylemek iktizâ-yi  

5. Me'mûrlerine sipâriş  ve hâsıl olan rüsûmât taraf-ı mahalliseye irsâle himmet 

buyuralar amân-i fukarâya izz ve ref‘et bâd 

El-muhallisu’l-kadrum Atâullâh el-Kâdî mülk-i Anadolu  
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1 

1. İzzetlu fazîletlu meveddetlu Efendi Hazretleri'nin imâdi-i hâtırânem tastîrleri 

savb-i  

2. Mezîd a´zâm ve mükerrem  beril rû dehr-i ed‘iye-i süreyyâ bekâm ve cevâhir 

enseb hulûs  irtisâm ve   

3. Nümûne-i mahallesidur ki işbu sene sitte ve selâsin ve miete ve el muharremu'l-

harâm gurresinden hilm-i hükûmetleri  olan Magnisa sancağının    

4. Umûr-i  devlet-i askeriyesi tarafımıza cânib-i şerîflerine tevfiz  olunmuşdur 

oldur ki  kazâ-i mezbûrde olan mevtâ-i askeriye   

5. Muhallefâtı  tahrîr ve beyne'l- verese bi'l- farîzati’ş- şer´îye teviz ve taksîm  

buyurulan  

Bâkî müşeyyid-i Der-sa´âdet bâdî el-muhlisu’l-fakîr kıdvetu'l- âlî kazasker-i 

Anadolu  

2 

12. Mefâhiru'l-ümerâi’l-kirâm kebîru’l- küberail fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm 

sâhibu'l-izz ve'l- ihtişâm el-muhtasûn bi mezîd inâyetu’l-melikü'l- a´lâ  

13. Aydın muhassılı Abdullâh Paşâ me´âlîye tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak 

Mâ´lûm ola ki der-i devlet medârıma  

14. Mektûb ve kâimen gelüb hülâsa-i mefhûminde envâ‘-ı fesâd  ve şekâvet adet-i 

müsmireleri olmala vâcibu'l-  

15. İzâle olan rü'esâyi kıt´a’u’t-tarîk eşkıyâlarından Emîr Ali Bölükbaşı ve Kurcuk 

oğlu Bölükbaşı 

16. Ve Çolak Suhte  dimeke ma´rûf şakîlerden dokuz nefer eşkıya ele getirilub 

müstehak oldukları  

17. Cezâları tertîb olunmakla müteveffâ iali Paşâ Magnisa tarafına me'mûren 

vardukda şakî-i mezbûr Ali ve diğer şakîler  

18. Firâr idub elegiremeleriyle ele geturilmesiyçun Magnisa kazâsını on iki bin ’ş- 

yüz ve Yurt dağı  
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19. Nâhiyesini on üç bin beş yüz ve Palamud nahiyesine beş yüz ve Emlâk 

nâhiyesini ebş yüz ve Belek nâhiyesini  

20. Beş yüz ve Tukguzlu kazâsını beş yüz ve nif kazâsını dört bin ve Menemen 

kazâsını yigirmi bin ve koca nâhiyesini  

21. Bin beş yüz ve Güzel hisâr menemen kazâısın altı bin mincihetul mecmû´ 

altmış bir bin beş yüz guruş  

22. Ve bunlardan mâ´adâ nefs-i Bor’da dört bin ve Pınar başı karyesini iki bin be 

yüz ve kadılar  

23. Karyesini bin ve Hamidili karyesini dört yüz ve Kulaklı karyesini dört yüz ve 

Palamud karyesini üç yüz ve Alacakalr  

24. Yüz elli ve Şeyhler karyesini beş bin ve Ekmellerde karyesini altı yüz ve 

Simkar karyesini yüz elil ve Seker karyesini  

25. İki yüz ve İlica karyesini iki yüz ve Hızırlar karyesini yüz elil ve Haralar 

keryisini yüz elil ve Koğlaca  

26. Karyesini iki yüz ve Hankelli karyesini yüz elli ve Dağlar karyesini yüz elli ve 

Manastır karyesini yüz elli cem´an  

27. On altı bin sekiz yüz guruşe nezire bağlayub ba´dehu zikr olunan kazâ ve 

nâhiyeden Güzelhisar menemen  

28. Ve nâhiye-i Kocalar ve kazâ-i Nif ve nâhiye-i Balamud ve nâhiye-i Turguzli v 

ekarye-i Ökürde ahâlîleri hilâf-i  

29. Şurût-i nezir hareket imlereiyle dokuz bin elli guruş anları tahsin olunduğı baş 

muhâsebede mukayyed olub  

30. Lakin bunun dört eşkıyâ-i merkûmun ele getürilmelerine vesile içun olub hâlâ 

bi Hamdî’llâhi Te´âlâ  

31. Zamân-i sa´âdet iktirân-i saltanat-i seniyyemde hüsn-i mesâyi‘-i tâm ve 

şâhânemle cümlesi ele getirilub  

32. Cezâ-yi sezâları tertîb olunmakla nezr-i verâset ref ve afv olunmak üzre arz ve 

i´lâm eylemişlerken fî nefsu’l-emr  

33. Zikr olunan nuzîrât eşkiyâ-yi merkumenin âdem ve izâleleriyle te'mîn-i bilâd 

ve terkîye-i ahvâl-i i´bâd içun olub  
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34. El-hamdulillâh-i tâm bu emr-i hayr-i encâm resîde-i hüsn-i hitâm olmağla 

tezvirât-i mezkûre mekârim-i Pâdişâhanemden  

35. Afv ve mahalleri vâkı´ ve terkîn olunmuşdur lakin bunda varanın afv e en‘âmı 

mücerred re´âyâ-i berâyânın  

36. Hâllerine merhamet olmağla bubahane ile fukarâ ve zu´efâdan bir akçe ve bir 

habbe alduğına kat´an rızâ-yi hümâyûn-i  

37. Pâdişâhânem olmaduğı yakînen mâ´lûmun olub re´âyâ-i berâyâdan bu 

mukâbeleyi bir akçe ve bir habbe alınmakdan  
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38. Begâyet hezar ve ictinâb eyleysin şöyle ki nezirleriniz afv iturdum diyü ahâlî 

ve re´âyâdan bir akçe ve bir habbe alınduğı 

39. İstimâ´ olunurse bir vechile cevâba kâdir olmayub hakkında tekerrür sigâ 

makrûn-i hüsrevâneme bâ´is olub 

40. Eşedd-i i‘tâb ile murâhaze ve mu‘âkıbe olunacağı muhakkam biluyb zinhâr bu 

husûs içun bir akçe ver bir habbe almayub  

41. Fukarâ ve zü‘efâayi  himâyet ve siyânet ile cenâb-i hilâfet penâhîm içun  

davat-i hayriyeleri isticlâlarına ziyâde  

42. İhtimmâm ve dikkat eylemek bâbında şeref-bahş sudûr olan hatt-ı hümâyûn 

şevket-makrûnum mûcebince fermân-i  

43. Âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda vech-i meşrûh  

44. Üzre şerefyafte sudûr olan fermân-i vâcibu'l- ittibağı ve lâzimu'l- imtisâlimin 

mazmûn-i itâ´at makrûnıyla  

45. Âmel olub hilâfından begâyet ihtirâz eyleyesin şöyle bilesin alâmet-i şerîfe 

i´timâd kılasın tahrîren fî evasıt-ı  

46. Şehr- işaban li sene sitte ve selasin ve miete ve elf  

Be-makâm-i Kostantiniye  el-Mahrûse  

1 
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1. Medine-i Magnisa' da Ulunca kurbınde müteveffâ el-Hâcc Fiğlullâh nâm 

sâhibu'l- hayrın sebilhânesiyle yevmî  

2. İki akçev vazîfe ile  abkeş olan Ali bin Velî hüccet-i mezkûresine kanâ´at 

itmeyub vakfın  

3. Müsâ´adesi vardur diyüb ve dört akçe iel ab-keş ve dört akçe ile firâşet ihdâs 

idub  

4. Vakfının tahtatasına bâ´is olduğını sefâlet-i müslimîn meclis-i şer´de haber 

virmeleriyle mezbûr Ali refî´ olunub  

5. Yerine işbu râfi ‘-i tevkî´i’ş-şân-i hâkânî Hasan halilfe her vecihle layık ve 

mahal ve müstehak olmağla  

6. Zikr olunan ab-kekşin yanında akzâ kuzâti'l- müslimîn Kâdîlar Mevlânâ Ali 

zîdet fezâilehu 

7. Arz itmeğin vech-i meşrûh züre sadaka idub bu berât-i hümâyûni verdum ve 

buyurdum ki ba´de'l- yevm 

8. Mezbûr haan Halife varub zikr olunan sebilhânenin merkûm Ali' ye yine ab-keş 

ve firâş olub  

9. Hizmet-i lâzimelerini mer´i ve müvedda kılındıktan sonra ta´yîn olunan yevmî 

dört akçe vafizesiyle mutasarrıf  

10. Olub vakıfın dahi ve devâm-i ömr-i devletim içun duâya mudâvemet göstere 

fimâ ba´d refi´ olunan  

11. Mezbûr Ali ve gayri âhardan mâni´ ve merâhim olmauyb dahl ve ta´arruz 

kilmayalar şöyle bileler alâmet-i şerîfe i´timâd  

12. Kılalar tahrîren fî evâhir-i şevvâli'l- mükerrem li sene sitte ve selasin ve miete 

ve elf 

Be makâm-i Kostantiniye el-mahrûse  

2 

1. Düstûr-i mükerrem müşîr-i müfehham nizâmu’l- âlem müdîr-i umûru’l-cumhûr 

bi'l- fikri’s-sâkıb mütemmimu fihâmu’l-enâm bi'r- re'yi’s- sâib mümehhidu’l-

bünyânu’d- 

2. Devlet ve'l- ikbâl müşeyyidü'l-i erkâni's-Sa´âdet ve'l- iclâl el-mehfûf  be sunûf-i 

avâtifi'l- melikü'l- a´lâ Anadolu vâlîsi vezîrim 
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3. (boş) Paşâ edemâ'llâhu  Te´âlâ iclâlehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak 

mâ´lûm ola ki düstûr-i mükerrem müşmir-i müfehham nizâmu’l-  

4. (kesik) muhâfızım olub Bâyezîd cânibine me'mûr asâkir-i İslâm seraskeri olan  

vezîrim Abdullâh Paşâ edemâ'llâhu   

5. Te´âlâ İclâlehu  südde-i sa´âdetüme mektûb gönderub Saruhân sancağıyla 

Gerdüs nâhiyesine  

6. (kesik) nâm karye ve gayriden elli seikz bin yedi yüz otuz dört akçe ze´âmete 

Mehmed ve Mahmûd veledân-i Lağımcı  

7. Hüseyin ber vech-i iştirâk mutasarrıf ve Van cânibinetayin olunan on dört nefer 

lağımcmılardan  

8. Olub hizmetinde iken mezbûr Mehmed fevt olub ze´âmet-i mezbûreden 

kasabası Çelebî oğlu Beşir zîde fermân-i  

9. Vâcibu'l- ezhân kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân Hüseyin zîde kadruhuye tevcîh 

olunmağla mezkûr Hüseyin  

10. Dahi babasının yerine vezîrim müşârun ileyhin yanında hizmetle olmak üzre 

ta´yîn ve kaydiyeye şerh  

11. Verilmek bâbında inâyet ricâ itmeğin mûcebince kaydına şehr verilmek emrim 

olmuşdur buyurdum ki sâdır olan  

12. Emrim üzre mezkûr vezîr-i müşârun ileyhin yanına ta´yîn on dört  nefer 

lağımcılardan olmağla lağımcı 

13. Başı bayrâğı aldında mecud bulunmadı diyü ze´âmetine zarar gelemek üzre 

kaydına şehr virdüresin  

14. Alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın tahrîren fî'l- yevmu's- sadis aşere fî zi'l-

ka´de'i'ş-şerîf sene 1136  

Be makâm-i Kostantiniye el-mahrûse  
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1. Magnisa kasabasında Arab alânı mahallesinde vâkı´ Defterdâr-i sabık müteveffâ 

Mahmûd Efendi  
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2. Mescid-i şerîfi evkâfı mahsûlinden almak üzre yevmî beş akçe vazîfe ile 

mescid-i mezmurde İmâm  

3. Olan erbâb-i istihkâkdan işbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân-i hâkânî Mustafâ bin 

Hüseyin' in  

4. Cânib-i imâmetde kusûri olmayub ahâlî-i mahalle kendüden ve evzâ ve 

etvârından  

5. Hoşnud ve râzıler iken bundan akdem emânet-i mezbûrden töhmet ile azl 

olunan el-Hâcc Ahmed nâm kimesne  

6. Yine sâhib-i evvelim vâfi bir tarîk ile  emânet-i mezbûri refî´nden kendüye ifâd 

idub  

7. İtturdub merkûm Mustafâ' ya gadr olunmağla emânet-i mezkûre Hâcî Ahmed' in  

refî´nden merkûm  

8. Mustafâ bin Hüseyin' e tevcîh ve ibka olunub yedne berât-i şerîf-i âlîşânım 

virilmek  

9. Ricâsına iftihâru'l- havâs ve'l- müte‘arribîn  bi'l- fi´il bâbu's- sa´âdetim Ağâsı 

olub vakf-ı mezbûr  

10. Nâzırı olan el-Hâcc Hasan Ağâ dâme ulüvvühu arz itmekğin mûcebince tevcîh 

olunmak fermânım 

11. Olmağın hakkında mezîd inâyet-i Pâdişâhânem zuhûre götürüb Ağâ-yi  

12. Müşârun ileyhin arz ve bin yüz otuz altı senesini zi'l-ka´desinin sekizinci  

13. Güni târîhiyle müverrah verilen ru'ûs-i hümâyûnum mûcebince bu berât-i 

hümâyûn izzet makrûni  

14. Verdum ve buyurdum ki mezbûr Mustafâ bin Hüseyin varub refî´ olunan 

mezbûr yerine mescid-i mezbûrde 

15. Kemâ fî evvel İmâm olub edâ-i hizmet eyledikten sonra ta´yîn olunan yevmî  

16. Beş akçe vazîfesin evkâf-ı mezbûr  mahsûlinden mütevellîsi olanlar yedinden 

alub  

17. Mutasarrıf ola ol bâbda  refi´-i mezbûr ve taraf-ı âhardan hiç ferd dâhil ve 

ta´arruz kılmayalar  
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18. Şöyle bileler alâmet-i şerîfe i´timâd kılalar tahrîren fî'l- yevmu'r- râbi´ işrîn 

min zi'l-ka´de li Seyyid sene sitte 

19. Ve selasin ve miete ve elf 

Be-makâm-i Kostantiniye  

Kayd fî 15 min zi'l-hicce’i’ş-şerîfe fî 1136 

2 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn   

2. ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn 

3. vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- 

mu‘în  Mevlânâ Magnisa Kâdîsı zîdet  

4. fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki  Saruhân 

sancağında Ilıca Saruhân kazâsına  

5. tâbi´ iki aded avârizhânesi olan Akçapeykari karyesi ile Saruhân kazâsınnda 

olub  

6. lakin kazâ-i mezbûrun mu´ayyen Sablı olmaduğında vazilar vesâir ehl-i örf 

taraflarında müsvedde ile  

7. bazıları karyeye ta´addî ve perâkende ve perişân olmalarına bâ´is olduklarında 

8. hâne ve umûr-i şer´îyeleri Magnisa kazâsına nakl ve ilhâk olunmak ricâsında 

oldukların  

9. akzâ kuzâti'l- müslimîn ile Magnisa Kâdîsı Mevlânâ Ali zîdet fezâile arz ve 

i´lâm itmeğin hazîne-i  

10. âmiremde mahfûz olan mevkûfât defterlerine nazar olundukda İlica-i Saruhân 

kazâsına tâbi´ Akça 

11. peykari karyesinin ve iki avârizhânesi olduğı mukayyed bulunmağla hâne ve 

umûr-i şer´îyelere arz 

12. olunduğı üzre Magnisa kazâsına ilhâk ve mevkûfât kayd ve yedlerine sûret 

verilmek bâbında  

13. arz ve telhif olundukta telhîs mûcebince Magnisa kazâsına ilhâk ve mevkûfâta 

kayd ve sûret verilmek  
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14. fermânım olmağın tahsîldârlar ile nizâ´ vâkı´ olduğında bin yüz otuz altı 

senesinde i´tibâr  

15. olunmak üzre mahalle kayd olunduğına bin yüz okuz altı senesi Receb-i şerîfin 

dokuzunci  

16. gününde mühürlü ve nişânlu mevkûfât defteri sûreti verilmekle vech-i meşrûh 

üzre âmel olunmak  

17. emrim olmuşdur uyurdum ki hükm-i şerîfim mvardukad bu bâbda hazîne-i 

âmiremden ihrâc olunub ellerine  
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18. verilen mühürlü ve nişânlu mevkûfât defteri  

19. sûreti mûcebince âmel idub dihi karye-i- mezbûre ahâlîlerinin üzerlerine  

20. edâsı lâzım gelen avâriz vesâir emr-i şerîfle vâkı´ tekâlifleri ve umûr-i 

şer´îyeleri  

21. hâlâ nakl ve ilhâk olundukları Magnisa kazâsına ahâlîsiyle ma´an edâ 

eylediklinden sonra İlicla-i  

22. Saruhân kazâsı tarafından kat´an müdâhele ve teklîf talebiyle vesâir baane ile 

mezbûrleri  

23. Rencîde ittürmeyesin şöyle bilesin ba´de'l- nazar bu hükm-i hümâyûn ellerine 

ibka idub alâmet-i  

24. Şerîfe i´timâd kılasın  tahrîren yevmu'l- işrîn min Receb li sene sitte ve selasin 

ve mieteyn ve elf  

Be makâm-i Kostantiniye el-mahrûse  

1 

1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm sâhibu'l- iz 

ve'l- ihtişâm el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- mü‘în Aydın muhassılı  

2. Abdullâh Paşâ edemâ'llâhu  Te´âlâ ve kıdvetül nüvvam vel müşeterri‘în  Güzel 

hisâr kazâsı nâibi’ş- şer´î olan Mevlânâ  
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3. (boş) zîde ilmuhu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki nizami 

umûr-i i´bâd ve intizâm-i ahvâl-i bilâd 

4. İyâd-i nâsda mütedâvil olan derâhim ve denânirin mütehammil oldukları 

bahâlar ile ahz ve i´tâdan itabert olduğına 

5. Binâen mu´âmelât-i nâsda intizâmı içun memâlik-i Mahrûsemde vâkı´ kantar ve 

imzarda sekke-i hümâyûnumla 

6. Meskûk zincirli ve mudevver altun dörtyüz ve Mısır zincirlusi üç yüz otuz ve 

zincirsiz Mısır turalu altun  

7. Üç yüz on beş ve cedîd tuğralı  guruş yüz yigirmi ve zulune ceddi doksan 

akçeye ve kefere sikkesiyle  

8. Mezrû´ nakd ve mütenevvi‘adan yaldız altuni üç yüz yetmiş beş ve macar altuni 

üç yzü almış ve atîk esedi 

9. Yüz kırk ve suliye yüzseksen dört ve kırk guruş yüz seksen bir ve zolat-i atîk 

seksen seki ve yerliye  

10. Yüz otu züç ve lira-yi kebîr yigirmi dört ve keir sagîr on akçeye ahz ve i´tâ 

olunbu bir akçe zayide ile  

11. Kimesne alub vermemek üzre kerâren ve merâren  evâmir-i aliyye-i mezkûre 

ile tenbîh ve te’kîd olunmuşmken hâlâ Menemen ve Magnisa  

12. Ve Güzelhisar ve Anamur havâlisinde vâkı´ Pazar ve şehirlerde yaldız altuni 

dört yüz on akçeye ve Mısır zincirlusi  

13. Dahi üç yüz kırk ve üç yüz aelli v eüç yüz altmımş akçeye ve sâir nukûd-i 

mütenevvia dahi ta´yîn ve tasrîh olunan  

14. Bahâlardan ziyâdeye ahz ve i´tâ olunduğı mevsûku’l-kelim kimesnelerin 

ihbârlarıyla mürettebe-i sıhhate reside olmuşdur  

15. An asl tafsîlen zikr olunan derâhim ve denanirin tahmîl oldukalrı bahâlar ile 

ahz ve i´tâsı fermân olmakdan  

16. Maksud-i külli ve cü'zi mu´âmelât-i nâsın râbitası ve sikket-i hünayunumun 

zabitası mülâhazasıyla olduğından memâlik-i  

17. Mahrûsemde ve ale'l- husûs mecmû´-i tüccâr olan İzmir ve havâlisinde fermân 

olunan vecihiden  ziyâdeye kimesne alub  
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18. Virmemek üzre kerâren ev merâren emr-i aliyyeleriyle tenbîh ve te’kîd 

olunmuşken yine kasabati- merkûmede fermân olunan  

19. Vecihden ziyâdeye ziyâdeye edâ cezâ-i mücerred vülât ve hükkâmın 

tanzîrinden iktiz aider birhalat olduğı  

20. Emr-i bedîhî olmağla bundan ziyâde bir türlü ihmâl ve taksîrât  olunmayub 

bâlâda tafsilen zikr olnan nukûd-i  

21. Mütenevi‘anın bahâlarından ziyâdeye ahz ve i´tâ itenler her kim olursa bilâ 

tevkıf ahz ve kal´a bend 

22. Ve kerâren sâdır olan evâmir-i aliyye inkıyâd itmedikleri içun cezâları tertîb 

olunmak üzre acileten isim ve resimleri   

23. İle arz ve iam v efima ba´d sâdır olan evâmirin  nizâmini icrâ ve inkad ve itâ´at 

ve inkıyâd 

24. İtmeyenlerin te'dîb ve terhîbleri ve kasabât ve kurâda bulunan hükkâm-i 

şer´îye ve vülât-i örfiyenin üzerlerine  

25. Lâzım ve mühim ololumağla anların dahi bu misillü umûr-i mu´azzamadan 

olunan sikke-i hümâyûnum husûsında sehâvet ve taksîrâtları 

26. Azl ve ta´yînlerine mûceb-i hâlâtdan olmağın bundan böyle bir dürlü taksîrât 

itmeyub zikr olunan nukûd-i mütenevvi‘ayi  

27. Fermân olunan vech üzre ahz ve i´tâ olunmağa her biri ihtimâm ve dikkat idub 

ve diğerlerinden böyle  
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28. Dahi taksîrâtları zâhir olunur ise 

29. Cümleden evvel mu‘aheze ve gazl ve nefi ve cezâları tertîb 

30. Olunacağı mesmum olduğıne müşîr divân-i hümâyûnum tarafından evâmir-i  

31. Şerîfeme tahrîri bâbında iftihâru'l- ümerâ ve'l- ekabir bi'l- fi´il Başdefterdârım 

olan  

32. El-Hâcc İbrâhîm dâme uluvvuhu i´lâm itmeğin işbu emr-i şerîfim ile 

vusulunde bir sûreti tescîl mahfûzuna kayd 
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33. Ve mazmûn-i münîfini i´lân ve işâ‘at ve bundan böyle bir dürlü ihmal ve 

taksîrât eylemeyub bâlâda mufassal olunduğı 

34. Üzre nukûd ve merkumeyi bahâlarından ziyâdeye ahzv e i´tâ ideler her kim 

olursa olsun bilâ tevkıf ahz  

35. Ve kal´a bend ve kerâren ve merâren sâdır olan evâmir-i şerîfeme inkıyad 

itmedikleri içun cezâları tertîb olunmak  

36. Üzre aceleten ism ve resimleri ile ve devlet medârıma arz ve fimâ ba´d sâdır 

olan evâmir-i aliyyemin mezâmiri  

37. Münîfini icrâ ve infaz ve iatat ve inkıyâd itmeyenlerin te'dîb ve terhîbleri sizin 

üzerinize lâzım ve lâbed  

38. Olmağla sizin dahi bu misillu umûr-i mu´azzamadan olan sikke-i hümâyûnum 

husûsında fimâ ba´d tehâvün ve taksîriniz  

39. Zuhûr idercek olurse azl ve nefi ile mücâzât olunacağınız muhakka bilub ana 

göre  

40. Basîret üzre hareket ve bundan böyle bir dürlü taksîrât itmeyub zikr olunan 

nukûd-i mütenevvi‘ayi 

41. Fermân-i hümâyûnum olan vechi ile ahz ve i´tâ olunmaka ihtimâm ve dikat 

eyleyub hilâfından be gâyet ihtirâz ve ictinâb eylemeniz bâbında fermân-i a 

lişanım sâdır olmuşdur buyuyrdum ki  

42. Vusûl buldukda bub bâbda vech-i meşrûh üzre şeref yâfte sudûr olan fermân-i 

vâcibu'l- ittibâ´  

43. Ve lâzimu'l- imtisâlimin mazmûn-i münîfi ile âmel olasın şöyle bilesin alâmet-

i şerîfe i´timâd kılasın tahrîren fî evâhir-i şevvâli'l- mükererem  

44. Li sene sitet ve selasin ve miete ve elf  

Be makâm-i Kostantiniye el-mahrûse  

1 

1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm sâhibu'l- iz 

ve'l- ihtişâm el-muhtas bi mezîl inâyeti'l- melikü'l- a´lâ  

2. Aydın  muhassılı el-Hâcc Abdullâh Paşâ dâmet mealiye Akzâ kuzâti'l- 

müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn  
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3. ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- 

Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas  

4. bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- mu‘în  Mevlânâ Magnisa Kâdîsı zîdet  fezâilehu 

ve kıdvetu'l- kuzad ve'l- mustahfizîn  

5. Güzelhisar kal´ası dizdârı zîde hifzuhu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak 

mâ´lûm ola ki 

6. Sen ki mîrmîrân-i mûmâ ileyhsin südde-i  sa´âdetüme mektûb gönderub bundan 

akdem Magnisa 

7. Ve havâlilerinde zuhûr idub bilâd ve i´bâdda ve ebnâ-i sebille îsâl-i mazarraf ve 

hasaret üzre  

8. Olan eşkıyaların cezâlarına tertîb ve re´âyâ ve berâyâ ve ebnâ-i sebîl müstebih 

ve âsûde-i hâl olub  

9. Magnisa havâlileri nizâm bulmuşken hâlâ Magnisa sâkinlerinden Çul oğlu 

Abdülkerîm nâm kimsene zuhûr  

10. Ve Magnisa müftisine istinâd ile takarru kesb içun eşirrâ-i bâştene cem´ ve 

eşkıyâya ruhsat  

11. Virduğinden mâ´adâ ve umûr-i vilâyete karuşub muvakkız-ı fitne ve muharrik-

i  fesâd olub  

12. Nizâm-i vilâyetde her viecihle halel veirmekle mezkûr Çul oğlu Abdülkerîm 

ıslâh-ı nefs eylemek ve viulayet-i  

13. İhtilâlinden talhlis içun Güzelhisâ kal´asında kal´a bend olmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum verilmek 

14. Ricâsına vâkı´ hâli arz eylediğin ecilden vech-i meşrûh üzre âmel olunmak 

emrim olmuşdur  

15. Buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan emrim üzre âmel dahi siz ki  

16. Mîrmîrân ve Mevlânâ-yi mûmâ ileyhâsız mezbûrri kal´a-i merkûmeye irsâl ve 

sen ki dizdâr-ı mezkûresin  
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17. Vusûlinde kal´a-i merkûmede  

18. Kal´a bend eyleyub emr-i şeriifim sâdır olmadukça  

19. Itlâk eylemeyub mazmûn-i emr-i şerîfimle âmel olasın şöyle  

20. İblesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i zi'l-ka´de  

21. Li sene sitte ve selasin ve miete ve lf  

Be makâm-i Kostantiniye el-mahrûse  

 

1 

1. Mûcebince Paşâ-yi müşârun ileyhden buyuruldi sâdır olmuşdur  

2. Hâlâ medine-i Magnisa' da mesned nîşîn şeri´at-i garrâ olan izzetlü ve fazîletlu 

Efendi Hazretleri zîde fezailuhu ve kıdvetu'l- email ve'l- akrân  

3. Saruhân mütesellimi Ağâ zîde kadruhu ve mefâhiru'l- akrân yeniçeri sedraı ve 

a´yân-i vilâyet ve işş erleri zîde kadrhum inhâ olunur ki  

4. Bundan akdem Magnisa ve havâlilerinde zuhûr idub bilâd ve ibadâ ve ebna-i 

sebîle îsâl-i mazarrat ve hasâret 

5. Üzre olan eşkıyâların cezâları tertîb ve re´âyâ ve berâyâ ve ebnâ-i sebîl müsterîh 

ve âsûde-i hâl olub Magnisa ve havâlileri  

6. Nizâm bulmasına hâlâ Magnisa sâkinlerinden Çul oğlu Kerîmkerim nâm 

kimesne zuhûr ve Magnisa müftisine isnâd  ile  

7. Ve fukarâ kesb içun  iştirâyi halle vermikle mezkûr Çul oğlu Abdülkerîm ıslâh-ı 

nefs eylemek ve vilâyet-i âhar  

2 

1. Hâlâ medine-i Magnisa' da mesned nîşîn şeri´at-i garrâ olan izzetlü ve fazîletlu 

Efendi Hazretleri zîde fezailuhu ve kıdvetu'l-  

2. Emâsil  ve'l- akrân Saruhân mütesellimi Ağâ zîde kadruhu ve mefâhiru'l- akrân 

yeniçeri serdârı ve a´yân-i vilâyet  
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3. ve iş erleri zîde kadrhum inhâ olunur ki Bundan akdem Magnisa ve 

havâlilerinde zuhûr idub bilâd ve ibadâ  

4. ve ebnâ-i sebîle îsâl-i mazarrat ve hasâret Üzre olan eşkıyâların cezâları tertîb 

ve re´âyâ ve berâyâ  

5. ve ebnâ-i sebîl müsterîh ve âsûde-i hâl olub Magnisa ve havâlileri Nizâm 

bulmuşken hâlâ Magnisa  

6. sâkinlerinden Çul oğlu Kerîmkerim nâm kimesne zuhûr ve Magnisa müftisine 

isnâd  ile Ve fukarâ ve  kesb içun  

7. iştirâ-yi başte cem´i ve istifâyi ruhsat vvirdiğinden mâ´adâ umûr-i vilayete 

karişub muvakkız-ı fitne  

8. ve muharrik-i fesâd olub nizâm-i vilâyete her vcihle halel virmekde mezkûr Çul 

oğlu Abdülkerîm ıslâh-ı  

9. nefs iylemek ve vilâyet-i ihtilâlinden tahlîs içun Güzelhisar kal´asında kal´a 

bend olunmak bâbında  

10. tarafımıza ve tarafınıza bâ fermân-i âlîşân  sâdır olmağın meclis-i şer‘-i işbu 

buyuruldi tahrîr ve isdâr ve kıdvetu'l- lakran  

11. zîde kadruhu mübâşir ta´yîn ve irsâl olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ vusûl 

buldukda gerekdur ki siz ki  

12. mûmâ ileyh Efendi zîdet fezailuhu ve livâ-i mezbûr mütesellimi ve yeniçeri 

sedarı ve a´yân-i vilâyet ve iş erleri  

13. zîde kadruhumsuz vech-i meşrûh ve şeref sudûr olan fermân-i âlîşân 

mûcebince mezbûr Çul oğlu Abdülkerîm  

14. ma´rifet-i şer´le ahz ve mübeşir-i merkûm teslîm ve ıslâh-ı nefs eylemek ve 

vilâyet ihtilâlinden telhîs içun  

15. Güzelhisar kal´asında kal´a bend olunmak içun tarafımıza kayd ve bend ile 

ihzâr ve irsâl eyleyub  

16. Bir dürlü hilâf-i fermân-i aliş firâr ve gaybet ve irsâlinde gadr ve illet ve 

muhâlefet ve ihtifa  

17. Ve ihtifâsına cevâz ve ruhsat gösterilmekde gâyet inikâd mücânebet idub 

mazmunn-i  
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18. Emr-i âlîşân ile âmel ve hareket ve mûceb-i buyuruldi ile âmel olansiz diyu 

buyuruldi  

19. Fî 13 zilhiccce sen 1136 

Ayd fî 25  min zi'l-hicce’i’ş-şerîfe sene 1136  

3 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki ceddem merhûm Ebe dâmâdı  Defterdâr İbrâhîm 

Efendi' nin medine-i Magnisa' da binâ elyediği Yaylakya mescidi dimekle ma´rûf 

mescidi  

2. Şerîfinin evkâfından  kendüye medine-i mezbûrede ber mûceb-i vakfiye 

Ma´mûr Bahâ a´lâ Bazarı nâm sokde vâkı´ Demiri kahve dimekler ma´rûf  

3. Kahve hânenin nısfı Şerbetçi dükkânı olub taraf-ı vakfdan icâr olunmak lâzım 

gelub tâlibine arz olundukda  

4. Tâlibinden Şerbetçi Mustafâ Çelebî ve Râgıb olub beher yevm onar akçe icâre 

ile kabûl idub icâr-i mezbûresinde 

5. Otuz guruş olmağla bin yüz otuz yedi senesi muharreminden yüz otuz sekiz ve 

zi'l-hiccesi gâyetine değin mezbûr Mustafâ Çelebî  

6. Zikr olunan iltizâmı kabûl idub taraf-ı vakfı lazim gleen iki senelik  icâresi olan 

altmış guruş tarafından vekîli  

7. Olan Sûhte zâde Mehmed Çelebî yedinden ahz ve kabûl idub ve meblağ-ı 

mezbûrden vakfın zimmetini ibrâ idub tevliyetim hasebiyle  

8. Bu temessük vazi olundı fî’t- târîhi'l- mezbûr kayd fî min gurre-i muharremu'l-

harâm sene 1136  

 

Şuhûdu'l-hâl  

Sağır Hâcî İbrâhîm  

Bereber Tursun  

Koca Üvez oğlu  

Mustafâ Ali  

El-Hâcc İsmâîl zâde  
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Fî'l- mükim el-Hâcc Ahmed  

Yorgani el-mütevellî  Memiş ve Hüseyin  

Mustafâ Beşe  

Bayrâm zâde  

Elha Demirci Mustafâ Beşe  

Sarı Halîl Çelebî  
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1 

1. Hâlâ muhruse-i Magnisa' da seccâde nîşîn şeri´at-i garrâ  

2. İzzetlü kadılar Efendiler hazretelri zîdet fezâiluhu ve şerâyî‘ şi´âr Saruhân  

3. Sancağında vâkı´ olan kuzât Efendiler zîde fazluhum ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- 

akrân Ağâ zîde kadruhu ve mefâhiru'l-  

4. A´yân-i vilâyet iş erleri zîde kadruhum inhâ olunur ki bin yüz otuz yedi senesi 

muharremu'l-harâmın gurresinden zabt olunmak üzre  

5. Saruhân sancağ uhdemizde kayd ve yedimizde berât-i şerîf-i âlîşân verilmek 

evâmir-i mezkûr gurre-i merkûmeden tarafımızdan zabt olunmak  

6. İçun  el-Hâcc İbrâhîm Ağâ mütesellim nasb ev ta´yîn olunmağın ol bâbda 

buyuruldi tahrîr ve ihsdar ile iral olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ  

7. Vusûlinde oldur ki vech-i meşrûh üzre sene-i mebur mahsûb olmak üzre livâ-i 

mezkûri Ağâ-yi muam ileyh zabt ve rabz ve vâkı´ olan mahsûl-i livâ ve  

8. Ahz ve ele götürüyb ahz ve kabz itturub âhara dahl ittürmeyesiz ve sen ki 

mütesellim-i mûmâ ileyhsin  

9. Zîde kadruhusun livâ-i mezbûri târîh-i merkûmeden zabt ve rabz ve zuhûr iden 

eşkıyânın ahz ve ele götürüb şer ve mazarraların def´ ve refî´  

10. İle bilâd ve ibâdın ve ebnâ ve sebîlin nâmileri ve zuhûrlerinde bezl iktidâr ve 

say´ bi şümâr eyleyub hilâf-i şer´-i şerîf  

11. Re´âyâ fukarâsına cevr ve zülm ve kaydından itirar ve mûceb-i buyuruldi birle 

tekâsul olasın diyü buyuruldi fî gurre-i m. Sene 1137 
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2 

22. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn  

23. vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- 

melikü’l- mu‘în  Mevlânâ Magnisa Kâdîsı  

24. zîdet  fezâilehu ve kıdvetu'l- emâcid ve'l- a´yân Turgutlu voyvodasi zîde 

mecdühû  

25. tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki seyyidu’l-muhadderâtu’l-

halîliyetu’l-müktezât  

26. zâtu'l-ulâ ve'l- sa‘âdât-i eminiyye Sultân zâdet ismituhumânın Kethüdâlığı  

27. hizmetinde olan kıdvetu'l- emâcid ve'l- a´yân Sakacı Hüseyin zîde mecdühû 

arzıhal ve Turgutlu  

28. kasazı ahâlîleri divân-i hümâyûnume muhzır götürüb Sultân-i müşârun 

ileyhânnı ber vech-i mâlikâne  

29. uhdesinde olan Turguzlu kazâı ahâlîlerinin aslında yüz otuz hâneleri olub dört 

hâne  

30. dahi harâbe müşri Baba ced karyesinin ekser hanesinden zam ve elyuvem yüz 

kırk haneleri olmağla  

31. emr ve defter mûcebince beher hâneden avâriz ve nüzûl içun  icâb iden mâl-i 

mîrî ve tahsîldâr  

32. maâş ve harc-i sâiresini bilâ nizağ edâya râzıler iken Magnisa kazâsı ahâlîleri 

kanâ´at  

33. itmeyub tam‘-ı hâmlarından nâşî kendi cem´i ikâmelerinden nâşî kendi 

mesâriflerinden beher hâneye hilâf-i emr ve defter ile yetmiş guruş  

34. dahi izdiyâdi zam ve cebren tahsîl ve zülm ve ta´addî eylediklerinden başka 

mâl-i maktû´ tahsîline dahi  

35. beher hâneye yüz otuzer akçe zam ve cebren ve zülmen tahsîl idub 

müte‘akkıben mezbûre ahâlîlerinin perâkende 

36. ve perişân olmalarına bâ´is ve nâ hak kesîr ve noksân tertîbine sebeb 

olmayanlarıyla kasaba-i mezbûre 
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37. ahâlîlerinden avâriz ve nüzûl ve mâl-i maktû´ tevzî´ine emr ve defterden 

ezdiyâd 

38. zülmen akçe mulatelebesiyle vâkı´ olan ta´addîleri men ve def´ olunmak 

bâbında emr-i şerîfim 

39. ricâ eyledikleri ecilden hazinen-i  âmiremde mahfûz olan mevkûfât  

40. defterlerine nazar olundukdan sonra izzetlu nâmiyesiyle  
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41. Magnisa  

42. Kazâsının bin doksan iki  

43. Aded ve buçuk rub´ hâne-i avârizi olub  

44. Kazâ-i mezbûre tâbi´ nefs-i Turgutlu kasabasının yüz otuz altı 

45. Avâriz hâne si olduğı ve beher hâne ve zamîr ve bedel-i mütekâ‘idîn  ve 

mu‘atal ile  

46. Ma´an beş yüz sekesen beş akçe avâriz ve yine beher hâneden mîrî ve maâş ile 

ma´an altı yüz otuz akçe 

47. Bedel-i nuzulleri tahsîl olunduğı mastûr ve mukayled bulunmağın bu mekûle 

kazâ ahâlîsinin kendi masrafları akçke-i 

48. Avâriz bahânesiyle hâneleri üzerine zam ve fukarâ-i ra´iyete zülm ve ta´addî 

olunduğına rızâ-i hümâyûnum olmayub men´ eyleyub  

49. Fermân-i âlîşânım sâdır olmağın mahallinde ma´rifet-i şer´le görülüb kasaba-i 

mezbûr ahâlîleri vech-i meşrûh üzre emr ve defter 

50. Mûcebince mukayyed olan mâl-i avâriz ve bedel-i nüzülleri ve maktû´ mâlını 

edâ ve teslîm eyledikten sonra kazâ ahâlîlerinin kendü ma´rifetleri 

51. Olan akça mâl-i avâriz nâmıyla fimâ ba´d hâneleri üzerine zam ve mutâlebe 

itturilmeyub ta´addîleri men´ ve def´ ve mütenebih olmayanları  

52. Haklarından gelinmek içun Der-sa´âdetüme arz ve i´lâm olunmak üzre emr-i 

şerîfim virmek bâbında iftihâru'l- ümerâ’i’l- ekabir  
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53. Bi'l- filil başdefterdârım el-Hâcc İbrâhîm dâme uluvvuhu arz ve telhîs itmekle 

imdi telhîs uc âmel olunmak bâbında fermân-i âlîşânım 

54. Sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda sâdır olan 

emrim üzre âmel idub dahi hasus-i mezbûri mahallinde ma´rifet-i şer´le  

55. Görüb kasaba-i mezbûre ahâlîleri vech-i meşrûh üzre emr ve defter mûcebince 

mukayyed olan mâl-i avâriz ve bedel-i nüzülleri ev makut malını  

56. Edâ ve teslîm eylediklerinden sonra kendi ma´rifetleri olan akçeyi mâl-i avâriz 

nâmıyla fimâ ba´d  hâneleri üzerine zam ve mutâlebe  

57. İddurmeyub ta´addîlerin men´ ve def´ eyleyesuz ve mütenebbih  olmayanlırn 

haklarından gelinmek içun Der-sa´âdetüme arz ve i´lâm  

58. Eyleyesiz şyle bilesiz alameti şerîfe i´timâd kılasız fî'l- yevmu'l- işrîn min 

şehr-i  recebu'l- ferd li sene sitte ve selasin ve mieteyn ve elf 

Be makâm-i Kostantiniye el-mahrûse  

1 

1. Şeri´at şi´âr fazîlet asâr  medinen-i Magnisa' da seccâde nîşîn-i şeri´at Hazretleri 

seydâ-i medîdârı olan  fazîletlü semâhatlu Efendi hazreterinin meclis-i sabık 

izzeti’l-nefilerin  

2. Sûnbever da´vât-i sâkıbâtu’l-hâfiden sonra mühibbân inhâ olunur ki taht-i 

hükûmetinizde serdâr olan  kıdvetu'l- emaesil ve'l- akrân Beşinci bölük Ali Ağâ 

zîde rütbe-i  

3. Serdârlığı kemâkân îfâ ve mukarrer olunmak hasebiyle işbu mektûb tahrîr ve 

irsâl olunmuşdur vusûlinde gerek dur ki mezbûri serdârlık umûrinde istihdâm idub 

âhari müdâhele  

4. İtturmeyesiz ve ol tarafda olan yeniçeri ve cebeci ve topçi ve top arabacisi ve 

kol oğluları ve gulâman-i   acem-i mezbûri üzerlerne serdâr zâbita bilub  

5. Sözünden dişarı varandan hârici vazi ve hareket bulunmayub itâ´at ve inkıyâd 

üzre olalar ve tavaif-i mezbûrunden bilâ vâris-i  

6. Ma´rûf ve mevkûf olanların  muhallefeât-i metrûkâların mezbûre âhara ahz ve 

kabz itturdub ma´rifet-i şer´le sûk-i  

7. Sultânide fürûht ve hâsıl olan nukûdin mühürli ve mahtûm müfredât 

defterleriyle taraf-ı beytu’l- mâle irsâl e îsâl itturesiz  
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8. Ve sen ki serdârsin hilâf-i şer´î şerîf ve mugayiri kânûn-i kadîm ve emîr 

kulusunden ihtirâz idub mceb-i mektûb ile eamel  

9. Olasız tahrîren evâhir-i şehr-i  zi'l-hicce’i’ş-şerîfe li sene sitte ve selasin ve 

miete ve elf  

Mine'l- fakîr Hasan Ağâ Dergâh-i Ali hâlâ  

Kayd fî 11 min muharremu'l-harâm harâm sene 1137 
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1 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn  

2. ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l- 

3. Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- a´lâ 

sâbıkan Arzirum Kâdîsı olan  

4. Mevlânâ Mustafâ zîdet zîdet  fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak 

mâ´lûm ola ki sen ehl-i hükm  

5. Ve sâhib-i fazîlet ve müteşerri‘ ve dindâr olub her vechile müstehak-i inâyet ve 

şâyeste-i âtifet 

6. Olduğın ecilden hâlîya hakkındna mezîd inâyet-i mühibbe-i şâhâne ve mezibd 

râ'fet-i seniyye-i  

7. Pâdişâhânem zuhûre getürub bin yüz otuz yedi saferi gurresinden zabt itmek 

üzre  

8. Manisa Kâdîsı sâdır olan hatt-ı hümâyûn şevket makrûnum mûcebince sana 

tevcîh ve inâyet idub  

9. İ´lâmiyçun ta´yîn olunmuşdur buyurdum ki hatt-ı hümyaun şevket makrûnumla 

sâdır olan  

10. Fermân-i celîli’l- kadrum mûcebince kazâ-i mezbûre târîh-i merkûmden sen 

mutasarrıf olub ahâlîsi beyninde 

11. İcrâ-yi ahkâm-i şer´îye-i nebeviye kıyye ve infaz-i evâmir-i aliyye-i Mustafâvî 

sallallâhu Te´âlâ celli müşâri‘ahâda  
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12. Bezl makdur ve saiy-i mevkûr  eyleyesin şöyle bilesin alâmet-i şerîfi i´timâd 

kılasın tahrîren fî'l- yevmu's- sadis  

13. Min zi'l-ka´de li sene sitte ve selasin ve miete ve elf 

Be-makâm-i Kostantiniye   

2 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Magnisa kazâsının Muhzırbaşlıı berât-i şerîf-i 

âlîşân ile üzerlerinde olub  

2. İş bu bin yüz otuz yedi senesi muharremu'l-harâmın gurresinde bir sene 

temâmına zabt eğlenmek üzere tarafımıza âid  olan  

3. Rüsûmatımızın ahz ve kabziyçun tarafımızdan kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân 

Hüseyin Çelebî zîde kadruhuyi vekîl nasb  

4. İdub zabtiyçun yedine temessük verildi kadîmu’l-eyyâmdan bu ana gelicne 

minvâl üzre zabt 

5. Ve  rüsûmatımızı ahz ve kabz ideğelmiş ise mûmâ ileyh daih ol minvâl üzre 

zabt ve rüsûmatımızı  

6. Ahzv e kabz idub tarafımızdan ve taraf-ı âhardan kimesne müdâhele iylemeye 

tahrîren et-tarihul mezbûr  

Kaydi fî 4 min saferu'l-hayr sene 1137  

Mine'l- fakîr Mehmed bevvâb-i Sultâni hâlâ  

3 

1. İzzetlü ref´etlü mevevddetlü Efendi Hazretleri'nin meclis-i muhteremleri saveb-i 

bi mezîd emrine Kemâl-i hulûs-i muhsinine  

2. Ediye-i mütekâsire ihdâs siyâkında inhâ-i mahal oldur ki taht-a hükûmetleri 

olan Magnisa kazâsının umûr-i kısmet-i askeriyesi 

3. Tarafımızdan cenâblarına tefvîz olunmuşdur me'mûldur ki işbu bin yüz otuz 

yedi senesi saferu'l-hayrın gurresinden  

4. Kazâ-i mezbûrde vâkı´ olan     mevtâ-yi askeriye mülhakâtını tahrîr-i umûriyçun 

taraflarından nâiblerine sipâriş buyural 

Bâkî hemvâre-i dermesned serbes dâim bâd 
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El-fakîr Atâullâh el-kadi serasker-i Anadolu  
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1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ  

2. ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- mu‘în  Mevlânâ Magnisa 

Kâdîsı zîdet  fezâilehu ve kıdvetu'l- mü´âllâ ve'l- hükkâm ma´denu'l- fazl 

3. ve'l- kelâm Mevlânâ kâdîsı zîdet fezâiluhu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak 

mâ´lûm ola ki Magnisa kazâsında vâkı´ Arab alanı 

4. kısmında Kırklar Raciler nâm karyede sâkinler sadât-i kirâm re´âyâ ve ve hâne-i 

avâriz taleb idub bunlar kadîmden bu ana değin  

5. bi garaz sadât-i kirâmdan olub hâlâ fakîrandan hanen-i avâriz alınmak icâb iden 

emlâk ve arâzîler iolub hâne-i avâriz ve rüsûm  

6. ra´iyet talebiyle rencîde olunmak lâzım gelmez iken kazâ-i mezbur ahâlîsi (...) 

hilâf-i kânûn-i defter rencîde ve mücerred  

7. sâhib-i mâl içun şirrete sükûk ve terk dahi üzerlerindede avâriz hânesi 

üzerlerine mi vech-i mudahele ve gadr-i gülli eylediklerin 

8. bildirub hilâf- i kânûn defetr rencîde ve ta´addî itturmeyub olmakda olan 

ta´addîleri men´ ve def´ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ  

9. idenleriyle hazîne-i âmiremde mahfûz olan merkumat defterlerine nazar 

olundukda Saruhân sancağında Magnisa kazâsının icmâl üzre  

10. bin kırk sekiz ve ve bir rub´ avâriz hâne olub zikr olunan karyelerin kaydi 

bulunmaduğından derkenâr olunub arz olundukda  

11. idi  derkenâr mûcebince âmel olunmak fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukad bub bada sâdır olan emrim üzre âmel idub  

12. dahi husûs-iezbuer mukayyed olub göresin i´lâm olunduğı üzre hilâf-i kânûn 

ve mugâyir-i defter rencîde ve tahaddi itmişler ise  

13. ol takdîrde  hilâf-i kânûn ve defter-i mezbûrlerin bi vech  rencîde ve remîde 

itturmeyub ol vecihle olan takayyudleri men´ ve def´ eyleyesin   
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14. min ba´d şer´î-i şerîfve kânûn deftere mugâyir kimesneye vaz´ı ve hareket 

ittürmeyub âhara irsâline muhtaca olmayasın şöyle bilesin alâmet-i şerîfe  

15. i´timâd kılasın tahrîren fî'l- yevmu's- sânî ihda li sene sitte ve selasin ve miete 

ve elf  

Be-makâm-i Kostantiniye  

2 

1. medinen-i Magnisa' da Gevrek mahallesined vâkı´ ashâb-i hayrâtdan  merhûm 

Abdüllatîf Efendi vakf eyledliği menzil hâlâ muhâkeme olub vakfiyet ma´mûl  

bahâsina menzil-i 

2. mezbûrun hâsıl olan icâresinden ba´de't- ta´ahhüd yevmî üç akçe kat´i ile ba´de 

salati’l-ars menzil-i mezbûr mahkeme olduğı hâlde  menzil-i mezbûre  bir sûre 

binâ-i tilâlvet  

3. menzil-i mezbûr mahkeme olduğı hâlde kurbinde vâkı´  tilâvet oluna diyü 

Murâdiye câmi´-i şerîfinde tilâvet üzre diyü takdîm  olub cihet-i mezkûrun 

üzerinde olmamağla evlâd-i 

4. vakfdan ise  râfi ‘-i mevkii refi´-i şân-i hâkânî Abdülkerîm Halife' ye tevcîh 

olunub yedine berât-e şerîf-i âlîşânım verilmek babinda akzâ kuzâti'l- müslimîn  

5. Mevlânâ Abdülkadir  Mehmed zîde fezailehu arz itti vâkı´  ise sadaka idub bu 

berât-i hümâyûni virdum ve buyurdum ki ba´de'l- yevm merkûm varub  

6. Zikr olunan menzilin hâsıl olan icâresinden almak üzre  ba´de’s- salati7l-asr 

birer sûre binâ-i tilâvelet idub hizmet-i lâzimesini mer´i  

7. Ve müveddâ kılındıktan sonra yevmî üç akçe vazîfesin mutasarrıf olub vakfın 

rûh-i ve devâm-i ömr-i devletim uçun duâya mudâvâmet eyleyeler  

8. Ol bâbda taraf-ı âhardan ferd ve âhar mâni´ ve merâhim olunmayub aslâ dahl ve 

ta´arruz kılmayalar şöyle bilub alamet-i şerîfe i´timâd kılalar  

9. Tahrîren evâil-i şehr-i cemâziye'l- evvel li sene sitte ve selasin ve miete ve elf  

Be-makâm-i Kostantiniye  

3 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn  
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2. el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- mu‘în  Mevlânâ Magnisa Kâdîsı zîdet  

fezâilehu ve mefâhiru'l- kuzad ve'l- hükkâm me´âdinu'l- fezâil ve'l- karam  

3. Saruhân sancağında vâkı´ olan Kâdîlar zîde fazluhum tevkî´-i  refi´-i hümâyûn 

vâsıl olacak mâ´lûm ola ki hazîne- iamerem defterleri mûcebince  

4. Saruhân sancağında vâkı´ kazıkların iki bin üç yüz doksan dokuz buçuk ve bir 

buçuk rub´ ve bir sülüs avâriz hânesiyle elli bin  

5. Altıyüz yigirmi akçe bedel-i munkâ‘idleri olub bin yüz otuz yedi senesine 

mahsûb olmak üzre cem´i ev tahsîli lâzım gelen  

6. Deruhde olunub yedine mühürlü ve nişânlu mevkûfât defterei usreti verilmeğin 

mûcebince cemm ve tahsîl ittürilmek fermânım olmuşdur  

7. Buyurdum ki hükm-i şerîfimle mübâşir-i mezbûr vardukad bu bâbda sâdır olan 

emrim üzre âmel idub dahi livla-i mezbûrde 

8. Vâkı´ Kâdîları dan ol mikdâr avâriz hâneleri alub târîh-i mezuber mahsûb 

olmak üzre her bir avâriz hânelerinden  
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9. Beş yüz akçe avârizleri ve ol mikdâr  bedel-i mütekâ‘idlerin alçaların irsâl 

olunan mühürlü ve nişânlu  

10. Mevkûfât defteri sûreti mûcebince cem´i ve tahsîl ve dâhil-i hazîne-i âmirem 

itturub hilâf-i emr-i defter kimesneye  

11. Ta‘allul ve nizâ´ ve inad ve muhâlefet itturmeyesun ve bundan  mâ´adâ 

mübâşirin cihet-i ma´îşetiyçun her ir avâriz  

12. Hânelerinden altışar akçe dahi aldurub ve avâriz içun alınan akçenin her yüz 

on akçesinden bir esed-i  

13. Guruş adurub ziyâde aldurmeyesuz ve hîn-i tahsîlde mîrî içun alınan akçeyi 

hazîne-i âmirem alduğı 

14. Vech üzre aldurub bundan ziyâde ve noksân alınmaya ve aldurmayesuz kesîr-i 

ddefterden ve noksân hâneden  
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15. Ev fermândan ziyâde talebiyle zülm ve ta´addîden begâyet ihtirâz eyleyesiz 

şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i´timâd kılasız  

16. Tahrîre fî'l- yevmu'l-hâdî işrîn min zi'l-hicce’i’ş-şerîfe li sen esitte ve selasin 

ve miete ve elf  

Be-makâm-i Kostantiniye el-Mahrûse  

1 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn 

râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas  

2. bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- mu‘în  Mevlânâ Kâdîsı zîdet  fezâilehu  ve 

kıdvetu'l- mü´âllâ ve'l- hhükkam me´âdinu'l- fizail ve'l- hükkâm Saruhân 

sancağında  

3. vâkı´ olan Kâdîlar zîde fazluhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm 

ola ki hazîne-i âmirem defterleri mûcebince Sarunah sancağında vâkı´  

4. Kâdîlıkların iki bin dört yüz buçur vev bir bucuk rub´ bedel-i nüzul hâneleri 

olub bin yüz otuz yedi senesine mahsûb olmak üzre  

5. Cem´i ve tahsîli lâzım gelmeği deruhde olunub yedne mühürlü ve nişânlu 

mevkûfât defteri sûreti verilmesi mûcebince cem´i ve tahsîl 

6. İtturilmek fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle müşeri-i mezbûr 

vardukda bu bâbda sâdır olan emrim üzre âmel idub  

7. Dahi livâ-i mezbûrde vâkı´ Kâdîlıkların ol mikdârı nüzülhâneleri olub târîh-i 

mezbûre mahsûb olmak üzre her bir bedel-i nüzülhânelerinden  

8. Altışar yüz akçe bedel-i nüzûlleri irsâl olunan mühürlü ve nişânlu mevkûfât 

defteri sûreti mûcebince cem´ ve tahsîl ve dâhil-i hazîne-i  

9. Âmirem itturdub hilâf-i emr-i defter kimesneye ta‘allul ve nizâ´ ve inâd ve 

muhâlefet itturmeyesiz  ve bundan mâ´adâ mübâşirin cihet-i  

10. Ma‘îyetiyçun her bir bedel-i nüzûl hânelerinden otuzar akçe dahi adurub ve 

bedel-i nüzûl içun alınan akçenin mezbûrân  

11. Akçesinden bir esedi guruş aldurub ziyâde aldurmayassssiz ve mâl tahsîlinde 

mîrî içun alınan akçeyi hazîne-i âmirem alınduğı 

12. Vech üzre aldurub bundan ziyâde ve noksân  aldurmayasuz kesîr-i defterden 

ve noksân hâneden ve fermândan ziyâde  
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13. Talebiyme zülm ve ta´addîedn mu‘âteb ihtirâz eyleyesin şöyle bilesin alâmet-i 

şerîfe i´timâd kılasın tahrîren fî'l- yevmu'l- irin min şehr-i  zi'l-hicce  

14. Li sene selasin ve ie ve elf  

Be-makâm-i Kostantiniye  

2 

1. Hâlâ Mahrûse-i Magnisa' da mesned nîşîn şeri´at-i garrâ olan izzetlü fazilietlü 

Efendi hazretelir zîdet fezâiluhu ve kıdvetu'l-  

2. Emâsil ve'l- akrân Saruhân sancağı mütesellimi Ağâ zîde kadruhu ve mefâhiru'l- 

akrân yeniçeri serdarı  

3. Ve a´yân-i vilâyet iş erleri zîde kadruhum inhâ olunur ki bin yüz otuz yedi 

senesine mahsûb olmak üzre  

4. Saruhân sancağının avâriz ve nüzûl mâlı tahsîli uhdemizde olmağla taht-i 

kazânızın ahâlilerinin ber mûcebince sûret-i  

5. Defter-i mevkûfat üzerlerine edâsi lâzım gleen avâriz hâne bedel-i nüzûl 

mâllarınnı cem´ ve tahsîli vakti duhûl  

6. Ve hlul itmeğin ol bâbda işbu buyuruldi tahrîr ve isdâr ve kıdvetl akrân Ağâ 

zîde kadruhu mübâşir  

7. Ta´yîn ve irsâl olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ vsuluinde gerektur ki vech-i meşrûh 

sene-i merkûme mahsûb  

8. Olmak üzre taht-i kazânız ahâlîlerinin ber mûceb-i sûret-i defter-i mevkûfât 

üzerlerine edâsı  

9. Lâzım gelen avâriz hâne vebedel-i nüzûl mâllarının ma´rifet-i şer´le ve cümle 

ma´rifetiyle irsâl olunan  

10. Pusula mûcebince tevzî´ ve taksîm ve mümzâ ve mahtûm defter-i mübâşir-i 

merkûme teslîm ve mâl-i avâriz emvâl-i pâye-i şâhânemde  

11. Olmala cümleden ale't- ta´dîl ve's- sübut bir gün ve bir saat evvel cem´ ve 

tahsîl ve mübâşir-i mezbûre  

12. Teslîm ve edâ ittikde ihtimâm ve dikkat-i tâm idub kesîr-i defterden ve avâriz 

hâneden ve hilâf- i 
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13. Emr-i devter bir ferde ta‘allul ve inâd ve muhâlefet itturilmekde avk ve Tâhir 

ile mâl-i mîrînin ta‘allule  

14. Bâ´is ve mîrî emvâlden ictinâb ve ihtirâz eyleyub mûceb-i buyuruldi ile âmel 

olasız  

15. Diyü buyuruldi fî gurre-i muharrem 1137  

Kayd-ı fî 26 saferu'l-hayr sene 1137 
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hâne-i avâriz ve bedel-i nüzûl kazâ-i mezkûrde der livâ-i Saruhân hasil 1137 ber 

mûceb-i defter-i hazîne-i âmire  

kazâ-i Magnisa  

 

avâriz  hâne 1050 rub´ 0.5 

bedel-i avâriz Magnisa' dan beher hâne 35  akçe guruş 3468  

bedel-i nuzul hâne 1050 rub´ 0.5 

tıpk-ı aslu’l-mahal el-mahtûm mine'l- fakirun ileyh  

ma´an el-müvellahi hilâfe be medine-i Güzelhisar gufirehu  

 

avâriz ve bedel-i nüzûl mâlı guruş 11309 

harc-i muhâsebe guruş 326 

muhasıllık guruş 525 

yekûn guruş 12160 

vech-i meşrûh üzre on iki bin yüz altmış guruşdur  

1 

1. İşbu bin yüz otuz yedi senesine mahsûb olmak üzre Magnisa kazâsından matlûb 

avâriz ve bedel-i nüzûl emr ve nuzulleri mûcebince  
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2. Buyuruldi mütesellimleri tarfı- i şer´-i şerîfden tahsîldâr nasb ve ta‘yîn  

buyurulmaları izzetlü Arık zâde Mehmed Ağâ kulları yedinde olub ve 

muvâcehelerinde 

3. Feth ve kırâet ve hesâb olundukda beher guruş yüz onar akçe ihsâbı üzre asl-ı 

mâl on bir bin üç yüz dokuz guruş ve harc-ı  

4. Muhâsebe üç yüz yigirmi altı guruş ve muhassıllık beş yüz yigirmi beş guruş 

cem´an  on iki bin yüz altmış guruş olmağla meblağ-ı mezkûr  

5. Ber vech-i mu´tâd iki yüz elli guruş Fâzıl Efendi Hazretleri ve elil guruş nâibiye 

ve otuz guruş Kethüdâya ve on guruş ihdâmiye ve on  

6. Guruş çukâdâriye ve on guruş Kâtibiye ve on guruş ihzâriye ve dört guruş 

muhzır başıya cem´an on iki bin beş yüz otuz dört  

7. Guruş ve mütevellî Osmân Ağâ' dan alınub umûr-i vilâyet içun harc olunan üç 

yüz guruş ve şehir Kethüdâsının ücreti toksan guruş  

8. Ve mezbûrun dahi bâ defter elli dört guruş ve on guruş Tekye mahallesine 

imdâdiye ve beş guruş mâliye ki cem´an on iki bin dokzu yüz doksan üç  

9. Guruş bâkî olub meblağ-ı mezkûrden dört yüz elli yedi buçu guruş hâneleri 

ferrû nihâde olan vâkı´ karyleerin ikrâr olduktan sonra  

10. Bâkî on iki bin beş yüz okuz bir guruş kalmağla meblağ-ı mezkûr şehr ve 

kasaba ve nevâhi ve kurânın kesiri aslına zamn olduktan sonra şehrin Kethüdâsına  

11. On dörder guruş on altışar akçe ve nevâhi ve kurânın kezâlik şehir hânesine on 

dörder guruş on altışar akçe ve emlâk nâmiyesine hâneleri  

12. Ferrû nihâde  olan kurâların Hirdeş? Karyesiyle beher nısf semenine yüz on 

beşer guruş ve Bârgîr ve Tekyeli karyelerine yetmşier guruş ve Kürs  

13. Ve Keçeli karyelerine on beşer guruş isâbet itmekle bu vech defter-i tahrîr ve 

tahsîldar olan izzetlu Arık zâde  Mehmed Ağâ' ya verildi fî'l- yevmu'l- hamis aşere  

14. Min saferu'l-hayr hayr li sene seb´i  ve selasin e miete ve elf  

 

Mahalle-i  Sutan hâne 2 

Mahalle-i  Çarşu hâne 4 

Mahalle-i  Alây Bey guruş 26 
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Mahalle-i  Destkar hâne 15.5 

Mahalle-i  Haki Baba guruş 11.5 

Mahalle-i  Ali Ağâ hâne 10.5 

Mahalle-i  Bektaş-i kebîr hâne 8 

 

Mahalle-i  Bektaş-i sagîr hâne 12.5 

Mahalle-i  Göktaşlı hâne 5 

Mahalle-i  Câmi´-i kebîr hâne 5 

Mahalle-i  BeBenli zâde hâne 7 

Mahalle-i  Saz hâne 9.5 

Mahalle-i  Dervîş Ağâ nefer 8 

Mahalle-i  Uzun hâne 10 

Mahalle-i  Nişancı Paşâ hâne 42 

 

Mahalle-i  Hüsrev Ağâ hâne 10 

Mahalle-i  Ciraslar-i kebîr hâne 10 

Mahalle-i  Sirabad hâne 8 

Mahalle-i  Bolucuki atîk hâne 7.5 

Mahalle-i  Bolucuk-i cedîd hâne 5 

Mahalle-i  Deveciler hâne 7 

Mahalle-i  Haki zâde hâne 3.5 

Mahalle-i  Sakalar hâne 3.5 

 

Mahalle-i  Seydî Hâce hâne 4 

Mahalle-i  Danişmendi sagîr hâne 7 

Mahallesi el-Hâcc İlyâsisagir hâne 4 
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Mahalle-i  el-Hâcc Uvez Paşâ hâne 5 

Mahalle-i  Kara Yûnus hâne 8.5 rub´ 1 

Mahalle-i  Hisâr hâne 2 

Mahalle-i  Anarlica hâne 5 

Mahalle-i  Nasırlı hâne 2.5 

Mahalle-i  Arab alanı hâne 5 

Mahalle-i  Ricâli hâne 5 

Mahalle-i  Tekye hâne 2.5 

Mahalle-i  Baba Yûnus hâne 5 

Mahalle-i  Ebe hâne 2.5 

 

Mahalle-i  el-Hâcc İlyâs-i kebîr hâne 5 

Mahallesi İbrâhîm Çelebî hâne 5 

Mahalle-i  Dere hâne 2.5 

Mahalle-i  Hacacılar hâne 2.5 

Mahalle-i  İmad hâne 3 

Mahalle-i  Yemîn mahhalli hâne 4 

Mahalle-i  Yarılar hâne 5 

Mahalle-i  Ciraslar-i sagîr hâne 5 

Mahalle-i  İsâ fakiye guruş 2.5 

Mahalle-i  tacırlar hâne 10 

Mahalle-i  el-Hâcc Yahyâ hâne 4 

 

Mahalle-i  attâr zâde guruş 5 

Mahalle-i  Akçe Hüseyin hâne 2 

Mahalle-i  Ermenîyân hâne 20 
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Mahalle-i  Ermenîyân-i süfla hâne 24 

Mahalle-i  Ermenîyan-i bâlâ hâne 26 

Mahalle-i  Yehûdiyân hâne 7.5 
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hâne-i Palamud  

karye-i  Gökçe hâne 10.5 

karye-i  Ahmed Paşâ hâne 1 

karye-i  Kılıçlı hâne 1 

karye-i  Sigarik hâne 13.5 

karye-i  Pitra guruş hâne 1 

karye-i  Paşâ hâne 3.5 

karye-i  Tekoş hâne 4 

 

karye-i  Mahal hâne 1 

karye-i  Aydınlar hâne 1.5 

karye-i  Kâr ahisarı hâne 1 

karye-i  Şatırlar hâne 2 

karye-i  Hâcî Rihatlar hâne 3 

karye-i  Dere hâne 7.5 

karye-i  Baba hâne 10.5 

karye-i  selimçik Efendi hâne 2 

 

karye-i  Sarı câmi´ hâne 2.5 

karye-i  Mihail hâne 1 
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karye-i  Behramiye hâne 1 

karye-i  Gedikli hâne 1 

karye-i  Uç havli hâne 6 

karye-i  Arabacı Nûr hâne 6 

karye-i  Akik hâne 2.5 

karye-i  Sapanca hâne 2.5 

 

karye-i  Habîb hâne 0.5 

karye-i  Ardilli hâne 3 

karye-i  Senedelli hâne 2.5 

karye-i  Mert hâne 4 

karye-i  Adil Usta hâne 2 

karye-i  Hâlidlu rub´ 1  

yekûn hâne 100 rub´ 1 

 

nâhiye___________i Tekye  

 

karye-i  Menteş hâne 20 

karye-i  Gözi çuklar hâne 0.5 

karye-i  Ali beylu hâne 8 

karye-i  Mehmed Ali hâne 3 

karye-i  Sarây kapuli hâne 3 

karye-i  Saruhanlı hâne 3 

 

karye-i  Sâlim Şahlar hâne 0.5 

karye-i  Çomak kilid hâne 1 
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karye-i  Öküz geçer tatarı rub´ 3 

karye-i  İlikunli tatarı guruş 2 

karye-i  Geri hâne 2 

karye-i  el-Hâcc Ahmedler rub´ 1 

resm-i kismet Kara Selîm hâne 0.5 

 

karye-i  Baislık hâne 0.5 

karye-i  Sandıklı hâne 10 

karye-i  Şekerli hâne 7 

yekûn hâne  

 

nâhiye_____Yurddağı  

karye-i  Hâce Ali hâne 1 

karye-i  Ahmedcık hâne 2 

karye-i  Sekellik hâne 1 

karye-i  Sakallı hâne 2  

karye-i  Turgudlar hâne 3 

karye-i  Undan  hâne 1 

 

karye-i  Rahmanlar hâne 3 

karye-i  Yabanlı hâne 1.5 

karye-i  İsmailli hâne 1 

karye-i  Seramişe hâne 3 

karye-i  Öksüz Aliler hâne 3.5 

karye-i  Saranlar hâne 1 
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karye-i  Yemişler hâne 2 

karye-i  Çukur hâne 0.5 

Dede beyli hâne 1 

Karye-i  Mezidler hâne 1 

Karye-i  Gürüzler hâne 2 

Karye-i  Diğer alayın ryub 1 

Karye-i  Arpacılar hâne 1 

 

karye-i  Kara ağaç hâne 1.5 

karye-i  Yazıcı Dülgerler hâne 2 

karye-i  Sırman hâne 1 

karye-i  Dolaklar hâne 2 

karye-i  Çamlıca hâne 2 

 

karye-i  Osmâncuk hâne 3.5 rub´ 1 

karye-i  Mamaklı hâne 1 

karye-i  Orta hâne 4  

karye-i  Sitill hâne 4 

karye-i  Akçe ma´a Hamak hâne 1 

karye-i  Hâne Haşal hâne 2 

karye-i  Ada hâne 1 

karye-i  Balçılar hâne 1.5 

 

karye-i  Sarı Begoslar hâne 1 

karye-i  Eğri hâne 1.5 

karye-i  Canız hâne 0.5 
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karye-i  Karakalemli hâne 1.5 

karye-i  Urdu Hasanlu hâne 10 

karye-i  Tekeli hâne 2 

 

nâhiye______i  Emlâk  

karye-i  Dülgerler-i kebîr hâne 1 

karye-i  Dülgerler-i sagîr hâne 3 

karye-i  Dere hâne 6.5 

karye-i  Mertanli hâne 4.5 

karye-i  Eğir dere hâne 1.5 

karye-i  Kara Ali hâne 2 

karye-i  Setilli hâne 2.5 

 

karye-i  Urpus hâne 2.5 

karye-i  Yatkarib hâne 3 

karye-i  Ezelci yüz hâne 7 

karye-i  Kanboz hâne 7 

yekûn hâne 40.5 

 

nâhiyelerde hâneleri mu‘attal ? olan kurâlardır  

 

karye-i  Dûş hâne 0.5 

karye-i  Manastır rub´ 1 

karye-i  Tepecik rub´ 1 

karye-i  Canlı rub´ 4 

karye-i  Tekeli guruş 70 
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karye-i  Bârgîr guruş 70 

 

nâhiye__________Turgudlu  

karye-i  Karasin temlîk 15 

karye-i  Keçeli maâş 15 

karye-i  Kassâb-i Turguzlu hâne 140 

Ermenîan hâne 30 

Köseler hâne 12 

Dunas hâne 3 

Kara oğlanlı hâne 2.5 

Akça Sakar hâne 2 

İlica kazâsından nakl olunmuşdur  
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Yurt dağı nâhiyesine fasl olan cedîd hâne der-nısf bâ defter-i mevkûfât  

Karye-i  Yurtdağı timârı hâne 1 rub´ 1 

Karye-i  Çiftlik-i bâlâ hâne 0.5 rub´ 1 

Karye-i  Çiftlik-i  Hâcî hâne 0.5 rub´ 1 

Karye-i  Süleymân çiftliği rub´ 1 

Karye-i  Dâvûdlar hâne 1 rub´ 1 

Karye-i  Bereket rub´ 1 

 

Karye-i  Karasili hâne 0.5 rub´ 1 

Karye-i  Muslî hâne 0,  

Karye-i  Temurci hâne 1 
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Karye-i  Erikli hâne 1 rub´ 1 

Karye-i  Amedler hâne 1 

Karye-i  Kanlar hâne 7 

Karye-i  Kayalılar hâne 0.5 rub´ 1 

Karye-i  Hâcî Yûsûf hâne 0.5 

Karye-i  Tepe rub´ 1 

Karye-i  Maldan hâne 1.5 rub´ 1 

Karye-i  Dilber rub´ 0.5 

Karye-i  Terkamil hâne 0.5 rub´ 1 

Karye-i  Yörükler hâne 0.5 rub´ 1 

Karye-i  Çekeler hâne 2.5 rub´ 1 

 

Karye-i  Torosli hâne 1.5 rub´ 1 

Karye-i  İlyâsçalar hâne 1 

Karye-i  Velî hâne 2.5  

Karye-i  Belek hâne 2.5  

Karye-i  Kartal' hâne 2.5 

Karye-i  Karyurd hâne 1 

Karye-i  Erikli hâne 1 rub´ 1 

 

Karye-i  Hâcî Ahmed hâne 2.5 

Karye-i  Tabak hâne 1 

Karye-i  Dere hâne 1 

Karye-i  Marmar hâne 1 

Karye-i  Temurci hâne 1 

Karye-i  Kara Ahmedlu hâne 1 
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Karye-i  Gevrekli hâne 2.5 

Karye-i  Yûnuslar rub´ 1 

 

Karye-i  Temurciler rub´ 2.5 

Karye-i  Çardak suri hâne 1 rub´ 1 

Karye-i  Öksüzler hâne 1.5 rub´ 1 

Karye-i  Hacılar hâne 1 

Karye-i  serikler hâne 1 rub´ 1 

Karye-i  Ma´rûfler hâne 1 

Karye-i  Koca Halîl hâne 2.5 rub´ 1 

 

 

Karye-i  Koa hâne 2.5 

Karye-i  Bekirler rub´ 1 

Karye-i  Tep eh 1 

Karye-i  Elçiler hâne 2.5 rub´ 1 

Karye-i  Tepeler hâne 2.5 

Karye-i  Sarı ahmemdlu rub´ 1 

Karye-i  Yenice rub´ 2.5 

 

Karye-i  Binnaz hâne 2.5 rub´ 1 

Karye-i  Recelli hâne 1.5 

Karye-i  Yatak rub´ 2.5  

Karye-i  Uzun Hamzalar hâne 2.5 rub´ 1 

Karye-i  Sungili hâne 1 

Karye-i  Kara Hasanlu rub´ 1 
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Karye-i  Sar ıkaya rub´ 2.5  

Çardaklı hâne 1 el-mumciyân 

Yekûn hâne-i cedîd 44  

Min cem´an hâne 886 

Yurd dağı nâhiyesinde atîk hânesinden Torocilar üç hâne ve üç buçuk hâne-i cedîd 

hânessinden akçalar defteer idhâl olunmuşdur  

1 

1. Bin yüz otuz yedi senesine mahsûb olmak üzre sene-i mezbûrede muharremi 

gurresinden Aydın ve tevâbi´i kalem-i kıptıyânın cizyeleri cibâyete hâlâ Aydın 

muhassılı olan  

2.  İşbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân-i hâkânî emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm el-Hâcc 

Abdullâh dâme ikbâlehuye tevfiz olunmak fermânım olmağın hakkında mezîd 

inâyet-i Pâdişâhânem  

3. Zuhûre getürüb tahsîli içun bu berât-i hümâyûni verdum ve buyurdum ki mûmâ 

ileyh  varub kıptıyân tâifesinin zabti muharrem gurresinden  

4. Olub beher sene kıptıyân cizyedârina verilen berât-i âlîşânda şurûti üzre 

kıptıyân tâifesinin maktû´ı  

5. Ve cizyeleri cânib-i mîrîden  memhûr evrâk ile cizyedârları tarafından zabt 

olunub ve tâife-i mezbûrden müslümân nâmında olanlardan  

6. Altışar yüz maktû´eri ve keferesinden yedişer yüz otuzar akçe cizyeleri cem´ ve 

tahsîl ahz ve kabz itturilub  

7. Dahi kıptıyâna gâyetinden  kadîmu’l-eyyâmdan haze'l- ân mefrûzu'l- kaleb 

maktû‘u'l- kadem min külli’l- vucûh serbest olub serbestiyez üzre  

8. Yed-i vâhidden cizyedârları tarafından zabt ve tasarruf olunagelmişken sinin-i 

sâbıka üzre serbestiyet şartıyla birer mühürlü  

9. Evrâk ile cem´ ve tahsîl itturilub dahi kiptıyân tâifesi cizyedârlarının mesârifi 

ziyâde olduğından  

10. Beher mâl-i câmi´ olanlara cihet-i ma‘îyet nîşîn olmak iktizâ itmekle yedine 

ehl-i dikkat fekereden evrâk ile cibâyet olunanlar 
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11. Cizyelerinde câmi´ iden her varakda dokuz pare vech-i maâş birer pare cem´an 

otuz pare olub taraf-i mîrîden cizyedârları  

12. Deynine mahsûb olmak üzre olunub bundan mâ´adâ  

13. Zîr olunan kıptıyân tâife cizyedârları olan kimesneler bir seneyedek tahsîline 

mâlik üzre münfasıl olduğından  
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14. İşbu cerîde vüzerâ ve ümerâ ve mîrmîrân voyvodaları ve  ve mütesellimleri ve 

evkâf-ı selâtin ve evkâf-ı  

15. Sâire  mütevellîleri  ve zî kudretu’l-mülk vesâir askeri ve ehl-i örf tâifesine 

karuşub dahi kıptıyân tâifesin  

16. Muharrer ayib-i mâl içun toprak ve kışlâk ta´rîfleriyle vesâir bahâne ile vâlîler 

ve mütesellimlelr ve Voyvoda ve evkâf mütevellîleri  

17. Subaşları ve gedikli zu´emâ ve erbâb-ı timâr ve mutasarrıf Çâvûş ve yeniçeri 

topçu ve cebeci ve a´yân-i vilâyet ve bi-garaz  

18. Zâmir kudret vesâir asâkiri ve ehl-i örf tâifesi taraflarından ta´addî ve tecâvüz 

ve bin ba´d müdâhele itturmeye  

19. Ve dahi bi'l- cümle mîrî kıptıyân tarafından kadîmden serbest üzre zabt oluna 

gelub ke'l- evvel şurût-i kadîme  

20. Mürâ´ât olunus taraf-i âhardan bir ferd müdâhele eylemeye vekâlet-i mezbûrun 

cürm-i galîzi sâdır bululndukda ba´de’s- subut  

21. Şer´le iktizâ iden cezâları cizyedârları tarafından kadîmden alınageldiği minvâl 

üzre icrâ ittirile dahi kadîmden  

22. Olduğı üzre her elli âdeme bir cizyebabşı ta´yîn ve cizye başları yerlerine kefîl 

kayd olunur hîn-i tahsîlde 

23. Firâr iden çingâneleri cizyeleri çeribaşlarından akrabâsından suâl ve taleb 

oluna ve kendinde olan çingâne  

24. Tâifesi hîn-i tahsîlde kadîmden sâkinler oldukları yerlerinde kalınub mücerred 

cizyelerin virmek içun âhar kasabaya  
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25. Ve kurâya firâr idub ba´dehu ele girdüklerinde ellerinde mîr-i mühürlü 

kâğıdlar olmayanlardan maktû´ karyeleri alındukdan sonra  

26. Kadîmi üzre cizyedârları üçer yüz akçey cerimelerimü üzre ve tâife-i 

mezbûrden bazıları mücerred cezâları ve maktû´leri verilmek  

27. İçun hîn-i tahsîlde bazı zu´emâ ve erbâb-i timâr ve müteferrika Çâvûş ve sipâh 

ve yeniçeri ve topçı ve  cebeci ve a´yân  

28. Ve zî kudret vesâir askeri ve ehl-i örf  tâifesinin evlerine ve ahurlarına ve 

çiftliklerine geru tahsîl  

29. Ve ihtinâ idub mâl-i mîrî mahv eylemeği murâd iderlerse men´ ve def´ olunub 

bir vecihle müdâhele ve ta´arruz ittürmeyub  

30. Ve bi'l- cümle eveaekf kurâsınnad sâkin olan ferâiz selat-i vüzerâ-yi a´zâm ve 

mîrî ve mîr-i minvâl vesâir  

31. Mahsûl ve mahsûb olulnagelmiş ise ba´dehu her vakfın defteride kaç ru'ûs 

cziye ahrri olunmuş ise ol mikdâr ru'ûs  

32. Cizyesi alunageldüği vakf cizyesi hesâbı üzre evkâf mütevellilerinie taraf-ı 

mîrîden teslîm olunub ve bazı  

33. Cizyelerimizi mahsûl olan evkâfın dahi sene-i sâbıkada vakfına ne mikdâr 

mahsûl ve mahsûb olunagelmiş ise  

34. Senedleri ihtilâfınıza göre vesita ve i´tibârlarıyla olunub emr-i vech üzre taraf-ı 

vakfa âid olacak cizyeleri  

35. Dahi mîrîden mütevellîlerine teslîm olunmak üzre tâife-i mezbûri vâkı´ olan 

bi'l-verâse ve kaçkun ve cürm- i cinâyet 

36. Ve mâl-i gâib ve mâl-i mefkûd ve resum urûsâne ve beytu’l-mâl ve ba´d-i hevâ 

mîrîye âyed ve mütevaffık rusûmleri  

37. Cziye vekîl her ne ise kadîmdimden biri kıptıyân olanları taraından abt ve rabz 

ve cem´i ve tahsîl olunageldüği  

38. Gösterilmeye öyle bileler alameti şerîfe i´timâd kılalar tahrîren fî'l-yevmu's- 

sânî aşere min şehr- i zi'l-hicce li sene sitet ve selasin ve miete ve elf  

Be-makâm-i Kostantiniye   

1 
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1. Medine-i Magnisa' da el-Hâcc Uvez Paşâ mahallesinde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Mehmed Ağâ ibni Emîn Mehmed Ağâ' nın  

2. Verâseti zevce-i metrûkesi Emîne binti el-Hâcc Mehmed nâm Hâtûn sulbî kebîr 

oğlu İbrâhîm Ağâ ve kebîre kızı Hadîce’ye  

3. Münhasıra olub tashi-i meseleyi yigirmi dört sehimden olub sihâm-i 

mezkûreden üç sehimi mezbûr Emîne' ye  

4. Ve on dört sehimi mezbûr İbrâhîm Ağâ' ya ve yedi sehimi mezbûre Hadîce' ye 

isâbet iylediği şer´an zâhir olduktan sonra  

5. Mezbûr Hadîce zât-i ba´de't- tefriki’ş-şer´î meclis-i şer´de müteveefayi 

mezbûrun terekesine vaz´u'l- yed olan bâ´is-i haze'l- kitâb  

6. Mezbûr İbrâhîm Ağâ tarafından tasdîka vekîli olduğı ber nahc-i şer´i üzerine 

sâbit olan Mustafâ bin Sâdık Mehmed Efendi  

7. Mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idub baba müteveffyi mezbûr akâr guruş 

teke-i zahîre-i mâ´lûmesinden  

8. Bundan akdem bi tarîkı't- tehâric  dört yüz elli guruşe sulh olub mezbûr İbrâhîm 

Ağâ' nın zimmetini ibrâ-i âmme ile  

9. İbrâ itmişdim hâlâ vakt-i sulhdan  mecud olmayan terekesinden bazı eşyâ zuhûr 

itmekle sihâm-i  

10. Mezkûre mûcebince zuhûr iden eşyâdan dahi hisse-i ressimi taleb ve da´vâ 

eylediğimde ol daih hîn-i  

11. Sulhda mevcüd olan tekereden gayri terekesi zuhûr itdiğini inkâr itmekle 

beynimizde  
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12. Münâza´ât-ı kesîre ve muhâsemât-ı şedîde vâkı´ olmuşdi el-hâlet-i  

13. hazihi beynimizde muslimun muslihûn tavassut idub biz elli guruş üzerine 

inşâ-i akd-i 

14. sulh eylediklerinde ben dahi sulh-i mezkuri kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-

ı mezbûr elli guruşi müvekkil-i mezbûr İbrâhîm Ağâ  
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15. yedinedn temâmen ahz ve kabz eyleyub baba-i müteveffâ-yi mezbûrun kalîl ve 

kesîr ve hakir ve celîl terekesine müteallika da´vâdan müvekkill-i mezbûr İbrâhîm 

Ağâ  

16. zimmetini ibrâ ve iskât eyledim didiked gıbbe't- tasdîkı'l-mutemer ketb-i 

mu‘terândan bezzâziyeden Sâlih amedu’l-verese ve ibrâ-i ibrâ-i âmme kâim 

17. zuhûr şeyi mine’t-tereke lem yekûn vakti’Seyyid-sulhu’l-elhah cevâz-i davat fî 

hissete ve tenbîhlerine kitâb kitâb kazâsının mesâyil-i  

18. şer´îsinde inne’Seyyid-sulh a´lâ inkâr câiz ba´de adva mechûl diyü mastûr üzre 

mezuber Hadîce' nin da´vâ-yi mezkûri  

19. ve sulh-i merkûmi meşrûh olmağla ma haze'l- vâkı´ bi't- taleb ketb olundı fî'l- 

yevmu'r- râbi´ ve'l- işrîn min saferu'l-hayr 

20. li sene tis‘a ve selaseni ve miete ve elf  

 

Şuhûdu'l-hâl  

Muhzıru’l-mahzûr  Seyyidu’s-Sâdık  zâde Ömer Efendi  

Muhzıru’l-muhzır Seyyidu’S-Sâdık  zâde Muhzır Efendi  

El-Hâcc Mehmed bin Abdullâh  

İmâm Mehmed Efendi  

Mehmed Efendi  

Mehmed bin Sefer  

Şa´bân zâde  

1 

1. medine-i Magnisa' da el-Hâcc Uvez Paşâ mahallesinde sâkin iken buden fevt 

olan Memmed Ağâ bin Emîn Mehmed Ağâ' nın  

2. verâseti zevc-i metrûki Emîne binti el-Hâcc Mehmed nâm Hâtûn ile sulbî kebîr 

oğlu İbrâhîm Ağâ ve sülbiye kebier kızı  

3. Hadîce' ye münhasıra oldğı lede'ş- şerih enver zâhir ve mutehakkık olduktan 

sonra mezbûre Emîne Hâtûn tarafından  
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4. Sulh-i âti'l- beyân ikarra vekîl oub mezbûrenin zât-i ma´rifet-i şer´le ârifân olan 

el-Hâcc Mehmed bin el-Hâcc Mustafâ  

5. Ve Mahmûd bin Hüseyin Efendi nâm kimesneler şehâdetleriyle  şer´an vekâleti 

sâbit olan Mehmed Efendi bin ahmen nâm kimesne  

6. Meclis-i şer´-i şerîf-i lâzımu’t- tevkîrde müteveffâ-yi mezbûre vaz´u'l- yed olan 

bâ´is-i haze'l- kitâb mibrahim Ağâ  

7. İbni Mehmed Ağâ mahzarında bi'l- vekâle ikrâr-i tâm ve takrîr-i kelâm idub 

müvekkilem mezbûre amine Hâtûn' un  

8. Müteveffâ-yi mezbûr Mehmed Ağâ ve zimmetinde mutekarir ve ma´kûdun 

aleyh olan mihr-i mu‘acceli ve semen-i hisse-i irsiyemi da´vâ ve taleb  

9. Eylediğimde beynimizde nice münâza´ât-i kesîre ve hâsemât-i sedide vâkı´ 

olmuşdi el-hâlet-i hazihi beynimizde müslimun muslihûn  

10. Tavassut idub beni üç yüz guruş üzerne inşâ-i akde salh eylediklerinde ben 

dahi sulh-i 

11. Mezkûr kabûl ve bedel-i sulh olan meblağı- mezbûr üç yüz guruşi meclis-i 

sulhda oğlum mezbûr İbrâhîm Ağâ yedinden  

12. Temâmen ahz ve kabz eyleyub ba´de'l- yevm müteveffâ-yi ezburun terekesine 

müte´allika âmme-idavadan kalîl ve kesîr  

13. Hakir ve celîl zimmetini ibrâ-i âmme ve kat´i’l-münâza´â ibrâ ve iskât eyledim 

didi didikde gıbbe't- tasdîkı'ş- şer´î  

14. Ma huve'l- vâkı´ bi't- taleb ketb olundı fî'l- yevmu'r- râbi´ min rebi´u'l- evvel li 

sene seb‘a ve selasine  

15. Ve miete ve elfe  

 

Şuhûdu'l-hâl  

Muhziru'l- muhzir seyyidu’l- kirâm Mustafâ Efendi   

Mehmed Efendi seyyidu’l- kirâm Ömer Efendi bin Sâdık Mehmed Efendi  

Muhziru'l- muhzır seyyidu’l- kirâm  Hasan Efendi  bin Sâdık Efendi  

El-Hâcc Mehmed bin Mustafâ  
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Şa´bân zâde Abdullâh  

Hüseyin Hâcî bin Mustafâ  

2 

1. Medine-i Magnisa kasabâtından Yurd dağı nâhiyesine tâbi´ Dibek alanı nak 

karye sâkinelerinden Emîne binti Ali nâm Hâtûn zât-i ba´de't- ta´rîf ' ş-şer´î  

2. Meclis-i şer´-i şerîf lâzımu’t-teşrifde bâ´is-i haze'l- kitâb zevc-i muhâli´a es-

Seyyid Ali bin Muslî nâm kimesne mahzarında ikrâr-i tâm ve takrîr-i kelâm idub  

3. Mebur Seyyid Ali ile zevciyet beynimizde kâime olduğı haled hüsn-i zendegâni 

olmamağla zimmetinde mütekarir ve makudun aleyh olan  

4. Otuz guruş mihr-i mu‘accelden fâriğa  olduğımdan mâ´adâ nafaka-i iddet-i 

mev'ûnet süknâm dahi kendü üzerime olmak üzre  

5. Zevcem mezbûr es-Seyyid Ali ile muhâli´a-i sahîh-i şer´îye ile hâlî eylediğimde 

ol dahi ber vech-i muharrer hâlî-i mezbûri ba´de'l- kabûl hukûk-i  

6. Zevciyete müte´allika advadan her birimiz âharın zimmetini ibrâ-i âmmeden 

kat´i7l-nizâ´la ibrâ ve iskât eyledik didikde  

7. Gıbbe't- tasdîkı'ş- şer´î ma huve'l- vâkı´ bi't- taleb ketb olundı fî'l- yevmu's-sânî 

ve işrîn fî rebi´u'l- evvel li sene tis‘a ve selasin ve miete ve elf  

 

Şuhûdu'l-hâl  

Es-Seyyid Ahmed Ali  

Hükim zâde Mehmed Efendi  

Cin Ali bin Mustafâ  

Halîl bin Ahmed  

Mehmed bin Ahmed  

Ve gayruhum  
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1 

Nişân-i hümâyûn  

1. Medine-i Magnisa' da Kara hisâr mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât 

iden Kabiller zâde Mehmed Efendi' nin  

2. Sulbî sagîr oğluları Arif Mehmed ve Mehmed Sâdık’ın kıbel-i şer´den mansûb 

vâsîleri olab enişteleri  

3. İşbu sâhibu'l- kitâb fahru'l- kuzâtu’s-selâm ve's- sâdâtu'l- kirâm es-Seyyid 

Abdülkerîm Efendi  

4. Meclis-i şer´-i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve bast-i ani'l- merâm idub vâsîleri 

olduğım  

5. Sagîrân-i mezbûrân ve nafaka ve kisve bahâlarına Kemâl-i merteba acz ve 

ihtiyâcları olmağla  

6. Her biri yedlerine mikdâr-i kifâye nafaka ve kisve bahâ farz ve takdîr olunmak 

matlûbumdurdur  

7. Didikde hâkim-i mevkı´-i sadr-ı kitâb tûbâ leh ve hüsn me'âb Hazretleri dahi 

sagîrân-i mezbûrânın  

8. Her birine belehr yevm yigrimi beş akçe naefaka ve kisve bahâ farz ve takdîr 

idub meblağ-ı mefrûz-i 

9. Mezkûri hîn-i zarûrede istidâne ve sarfa ve lede'l-zafer sagîrân-i mezburanın 

mâl-i  

10. Mevrusine rücû´a vâsî-i merkûme es-Seyyid Abdülkerîm Efendiye izn birle 

ma huve'l- vâkı´  

11. Bi't- taleb ketb olundı fî'l- yevmu't- tâsi´ Şa´bânu'l- mu´azzam li sene erba‘în 

ve miete ve elf  

 

Şuhûdu'l-hâl  

Mehmed Efendi ibni Ahmed  

Mustafâ Efendi ibni Ahmed  
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Abdullâh Efendi  

Hasan Efendi  
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1 

1. Bi'l- umûm es-sadir hükm oldur ki  

2. Şerîf-i âlîşân hayru’r-rahmân Sinân-i Hâkân  

2 

1. Medine-i Magnisa' da vâkı´ müteveffâ Ali Bey binâ eylediği câmi´-i şerîf  

2. Ve imâret evkâfının mahall-i muttekırlerinden cem´-i gafir meclis-i şer´e varub 

vak-i mezbûrede 

3. Yevmî dört akçe ve sofra  mevcûd hinta ve bir müd iki kile şi´r ve iki kile pirinç 

ve arabe ile Kâtib ve yine yigirmi akçe  

4. Vazîfe ile Kâtib-i mukâta´a-i erdelli ve musallı ve duâgûyi olan müteveffâ şerîf 

zâde es-Seyyid Ahmed Efendi ebâen  

5. An ceddi elli altmşı seneden mütecâviz cihât-i mezbûre mutasarrı ve hidemât-i 

lâzımesin kemâ yenbağı edâ idub  

6. Bir ferd dahl icâb ider hâlî yoğiken es-Seyyid Abdusselâm nâm kimesen 

mezbûr es-Seyyid Ahmed içun tarikk-i kıssâya sülûk 

7. İtmişdur diyü cihât-i mezbûreyi es-Seyyid Ahmed üzerinden bi veche def´ ve 

kendüye tevcîh ve berât itturdub merkukmle seyy Ahmed' e  

8. Külli gadr itmekle ol dahi ahvâlini der-i devlet-i medârıma i´lâm itmiş isede 

vefât eylemişdi fî'l- hakîka mezbûr es-Seyyid Ahmed cihât-i  

9. Mezbûreye elli altmış seneden mütecâviz abâ‘en cedde mutasarrıf olagelub ve 

hâlâ mutasarrıf olan mezbûr es-Seyyid  

10. Nâ ehil ve nâ müstehak ve hidemat-i merkûmeyi edâya iktidair olmamğala 

müteveffâ-yi mezbûrun sulbî oğlu olub  

11. Erbâb-i istihkâkdan işbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân-i Şehriyârî ve nâafili beliğ 

mükerremeti ünvânı  
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12. Tâcidârı kudret erbâbu’t-tahrîru’l-kaleb umdet-i ashâbu'l- takrîr ve'l- kerem 

Seyyid Mehemmed zeynel Abidîn zîde kadruhu  

13. Her veecihle mahal ve müstehak olmağla mezbûr Abdusselâm ref ve cihât-i 

mezkûre mûmâ ileyh tevcîh olunu yedine berât 

14. Âlîşânım evrilmek akzâ kuzatilmüslimin msn kâdîsı Mevlânâ Ali zîdet 

fezailuhu arz itmeğin mûcebince  

15. Refî´inden tevcîh ve berât olunmak fermanım olmağın hakkında mezîd inâyet-

i Pâdişâhanem zuhure geturub  

16. Mevlânâ-yi mûmâ ileyhin arz vermeğin yüz otuz yedi senesi saferu'l-hayrının 

altıcı güni târîhiyle müverrah  

17. Verilen rusu-i hümâyûnum mûcebince bu berât-i hümâyûn izz-i makrûni 

virdum ve buyurdum ki mûmâ ilyeh seyy Mehmed Zeynelabidîn  

18. Zîde kadruhu varub ref olunan mezbûr yerine zikr olunan kitâbetlere ve 

masalli ve duâguyi cihete mutasarrıf  

19. Olub hizmet-i lâzımelerin mer´i ve müvmedda kılındıktan sonra vech-i meşrûh 

üzre ta´yîn olunan  

20. Yevmî yigirmi dört akçe vazîfesinde bir müd hinta ve bir müd şi´r ve iki kile 

perinç cerâyelerin vakf-ı mezbûr mahsûlinden  

21. Alub mutasarrı fiât ol bâbda ref lunan mezbûr taraf-ı âhardan bir ferd mâni´ ve 

mürâhim olmayub dal  

22. Ve ta´arruz kılmayalar şöyle bileler alâmet-i şerîfe i´timâd kılalar tahrîren fî'l- 

yevmu's- salis fî saferu'l-hayr li sene ve selasin ve miete ve elf  

El-Mahrûse Kostantiniye  

 

manisa_1461_079/1 

 

sûreti’l-vesîkatu’l-mümzâtu’l-mahtûmu’l-fârihâni mine'l- kelimât el-mahfûz ve's- 

sehâbihâ el-mersûme haze'l- fakîru'l-llah harreru’l-fakîru’llâhi Sübhânehu Te´âlâ 

es-Seyyid Mehmed el-Kâdî be medine-i manisa el-mahmiye gufire leh  
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sûret-i emri fermânu’l-asl Mülâzim velâketm mine'l- fakîru’llâh-i Sübhânehu 

Te´âlâ  Mûsâ el-Kâdî be medine-i Magnisa el-mahmiye  

tıbk-ı mer´i a´lâ sâhike aslı’l-asl nemîka el-fakîru’llâhi tala İbrâhîm el-müvellâ-i 

hilâfe be medine-i Magnisa gufire leh  

1 

1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm ümdeti’l-küberâi’l-fiham zevild kadr ve'l- ihtirâm 

sâhibu'l- izz ve'l- ihtişâm  el-muhtas bi mezît inâyeti'l- melikü'l- a´lâ  

2. Sâhibu'l- hayrât ve'l- muhsenât Temurtaş Bey oğlu Ali dâme mecdühûnun nesf-i 

Magnisa' da vâkı´ olan câmi´ 

3. Ve imâret evkâfını ve emlâkini Der-sa´âdet ve istihkâhiye arz idub kendü tevzî´ 

ve taksîm üzre kabûl  

4. İdub ve cmaii olmasını emr idub şereayit-i câmi´ ve miareti ta´yîn idub bu 

mukarre name-i tevzî´i 

5. Ceddi virdum ve buyurdum ki Kâdî nâzır ve esleh-ı evlâd-i mütevellî oub öşr-i 

mahsûl ile kabz ve bast-i  

6. Külli ve cü'z-i azl ve nasb ve ziyâde noksân mahsûle göre tekadir ide diyü şart 

idub  ben dahi müsellem  

7. Tutup bu erm-i celîli’l- kadurm verdim ki bu tertîb üzre evvelen nezarett-i 

yevmî iki akçe iki müd hinta ve iki  

8. Kile perinç emânet yevmî beş akçe İmâm olanlar cârî Hâfız olub ramazân 

ayıtnad salavati terâvih  

9. Ve ferayiz-i hatm-i keam ile kila ve sâir eyyâmda daih ferâyizi hatm-i tertîb ile 

kıla diyü şart olunub yevmî iki akçe  

10. Hatîb İmâm ola yevmî sekiz akçe devr-i hân vazîfe-i hürun bir akçesi İmâma 

meşrûtdur yevmî bir akçe  

11. Ser mahfil-i İmâm ola üç nefer mü'ezzîn dokuz akçe masraf bir akçe iki akçe 

ezan mü'ezzînler dört nefer olalar bir gün  

12. İkişer kimesen ezan okya Cuma güni ve gecesi devridiye okuya hânde bir akçe 

sekiz akçe vâiz vazifesi  

13. Haftada üç gün sıhhât ola ramazanda her gece vâiz ve nasihat ola otuz akçe 

yevmî otuz cü'z  



460 

14. Tilavet ideler birer akçe Cuma günü sâir eyyâmda sabah okuyalar kâdir ve cârî 

ola  

15. Dört akçe yvemi katibe bir müd buğdây ve iki kile pirinç vireler yirmi sepenc 

üç akçe iki abeş  

16. Ve ekmek kullarından pîr oluna kilârcılık vireler iki aş ve ekmek çalı su sağiri 

hizmetinde  

17. Olanlardan vakf kullarında dört akçe ileri hizmet ide yevmî iki akçe nakîb iki 

aş itmek  

18. Tabbâh kûl ola iki kaçe ulûfe iki aş itmek kût kûl olmadıkda kûl ide firâş bir 

akçe kayyum  

19. Bir akçe ma´a hizmet-i kanâdîl ramazân-ı mübârek bir akçe gendüm küb ve 

tânlar hizmeti tebbâh olan kûla 

20. Yedi bin akçe buğdây itmek içun yevmî yüz yigirmi dirhem fodûla pişe ikişer 

akçe iki itmekçi her sabah taze  

21. Pişe misâfire ve imârete yevmî elli akçe miktarı verile dört müd pirinç on müd 

buğdây şorba her sebe  

22. Keşkek pişe bir müd piyaz kurida çaktım hâsılinden harci ideler gendümden 

yine kezâlik kabak  

23. Bağçeden ide yigirmi beş akçe ma‘de nusi kezâlik istifnâh dahi kezâlik yılda 

on beş müd  

24. Arpa müsâfire üç yüz tabak kaymak masifire kırk tabak kaymak cü'zhâna her 

hareler başında  

25. Ulûfe eyyâmında taksîm ideler korida hâsıl olan aselden üç yüz vukıyye imâret 

içun  

26. Ve yüz vukıyye müsafire kaymak  yigirmi vukıyye cüzhâna ay başına ulûfe 

zamanında vereler revgan-i sâde  

27. Dahi beş yüz vukıyye korida hâsıl olan revgani vakf içun zabt ideler otun 

yevmî  

28. Beş akçe kûl idub çekdireler yevmî yüz akçe karanfil yigirmi kaçe sakız 

yigirmi akçe cilali kazgan  



 

461 

29. Yevmî bir akçe su sagîr korusinda on beş hizmetkâr yevmî ikişer akçe iki 

hizmetkâr atlar ile sığır güdeler  

30. Biri su sığır ve biri Kara sığır ikisi de buzağlular güdeler sekiz neferi dahi 

buğdây ve arpa ve susam ve  

31. Bostân ve penbe ve gendüm ve burçak ve kendir ve çeltuk hizmetini ideler beş 

akçe vazîfe yevmî  

 

manisa_1461_079/2 

(boş) 
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32. Ve beş akçe dahi ekdüği zamanda ta‘âmiye verilere re'is olan erat-i sa´âdet 

eyyamım götürdeler bir kûl kovan 

33. Hizmetin ide yüz adet  kovandan eksik olmaya eger olurse yine alalar bir 

kimesnede yoğurd ve kaymak  

34. Ve yağ çeke şehre yağ imarete teslîm ide hâsıl balı dahi kezâlik yoğurdi 

şehirde bir dükkân alub  

35. Anda satıla fermân-i kıyâsı altında vak içun zirâ´at ideler ve çeltuğun çamuri 

erkek öközleriyle  

36. Ekeler himzemt içun on câriye birer akçe ile süd yoğurd çekmeğe altı yüz akçe 

kıymetlu iki at alalar ve çeltuğe 

37. Otuz müd tohum ekile çeltük ekilurken evvelen diğer byarar ve müstakim 

kimesne üzerinde ola ana ta‘âmiye  

38. İkişer akçe vireler ve su sığırı iki yüzden eksik olmaya zinhâr ender zinhâr  

kori içinde bir ferdi  

39. Sâkinler itmeyeler vakfın tavarlarından gayri davar koymayalar yevmî bir akçe 

koruci ola içinde olan davarları tutalar  

40. Davar paşına beş akçe ve oner hud avereler vakıfdan gayri bir ferdi koru-i 

mezbûre dâhil itmeyeler kori-i mezkûrun  



462 

41. Mülk nâmesinin icmâl hududi kayd olunub tafsîl olunur  

1 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Medine-i Magnisa' da vâkı´ evlâdiyet ve 

meşrûtiyet üzre mütevellîsi olduğımız müteveffâ el-Hâcc Uvez Paşâ  

2. Binâ eylediği câmi´-i şerîf efkâfından Karaköyle sûkında vâkı´ Bey hamamı 

işbu bin yüz otuz bir senesi martı ibtidâsından  

3. Bir sene temâmına varinca zabt itmek üzre bâ´isu'l- kitâb Canbaz zâde es-

Seyyid Mehmed Efendi sene-i sabık üzre iki yüz altmış guruş e  

4. İcâr olunub ol dahi minvâ-i muharrer  üzre isticâr ve kabûl itmeğin meblağ-ı 

mezbûrun yevmî ille guruş şuhûre teslîm ve câmi´-i  

5. Merkûm mürtezikalarına ta´yîn olunan vazîfelerini mâh be mâh edâ ve teslîm 

idub ve tasrîh içun işbu temessük ve yedine verilmişdir  

6. Hurrire fî’t- târîhi'l- mezur  

 

Mine'l- fakîr Kerîme el-mütevelliye  

Mine'l- fakîr ehmed Ağâ el vekîl hâlâ  
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1 

1. Umdetu’s-sa´âdeti’l-kirâm es-Seyyid  

2. Abdülkerîm Efendi dâme şeref siyâdetle 

3. Ba´de't- tahiyyetu'l- vafiye inhâ olunur ki  Magnisa ve Nif ve Menemen  

4. Ve Güzelhisar ve Marmara ve Ulâ ve Mendohozine ve Akhisâr ve Gerdek 

5. Ve Turguzli ve Yurd dağı kasabası kazâlarında olan sadât-i kirâm zevi'l- ihtirâm  

6. Üzerlerine tarafımızdan sizin kaim mekam nasb ve tyani itmişiz gerekdur ki 

sahîhi’n-nisbet 

7. Sadât-i kirâmdan olanlara izâz-i ihtirâm idub bi gayr-i vech-i şer´î arz-i 

ta´arruzden hazer idesiz ihtitâri ve sârib ve hukûk-i şer´îye-i sâbite tahsîl iktizâ-i 

ekide  
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8. Siz idub sadât-i kirâm hükkama tâcir müdâhele itturmeyesiz sadâtdan ta´rîfiye-i 

urusiye nâmıyla veya gayr-i bahâne ile bir akçe ve bir habbe 

9. Almayub Seydî zâhir ve kuzât hüccetleri ve kâimmekâm temassükâtıyla dahl 

olunub alâmet-i hâzır isti´mâle  

10. İdenlerin zimmetlerinde takyîd-i tâm idub kendiler kat´an bu kimesneye 

alâmet-i hâzır olunmağına izn vermeyesiz bu vedi‘at 

11. Küberâ ve amenet-i uzmâanın kemâhu muvaci-i riyâzet vesâyetlerinde bezl 

ihtimâm eyleyesiz vesselâm  

12. Hurrire  fî'l- yevmu'l- ihtdâ li sene seb´i  ve selasin miete ve elf  

El-fakîr Mehmed Zeynelabidin el-Hüseynî en-nakîb  

2 

1. Medine-i Magnisa dâhilinde Halîl mahallesi sükkânından sâbıkan me'zûn bi'l- 

iktizâ kıdvetu'l- ulemâi’l-kirâm Benli zâde Mahmûd Efendi  

2. İbni Mehmed  Efendi Hazretleri taraf-i şeriflerinden atîk âti'l- beyânı ikrâra 

vekîli olduğı mâ huve'l- nahc-i’ş-şer´î  

3. Sâbit  olan Abdî Çelebî bin Mehmed nâm kimsene meclis-i şer´-i şerîfde 

müvekkilllem mûmâ ilyeh Mahmûd Efendi' ye refî´  

4. Sâbıkını mu´teref olan işbu orta boylu açık kakşlu siyah gözlü kömürciyu’l-asl 

5. Müslimu’l-milel bâ´is-i haze'l- kitâb İbrâhîm bin Abdullâh nâm gulam 

mahzarında ikrâr-i tâm ve takrîr-i kelâm  

6. İdub müvekkilem mûmâ ileyh Mahmûd Efendi mevsûf-i mezkûr İbrâhim' i 

cihetu’llâhi’l- azîm ve talebu’l-maradâtu’r- 

7. Rabbı’r-Rahim mâlından azâd ve mülkümden izâle ve ihrâc ve teslîm-i ahrâr 

asliyîn-i mezbûresine  

8. İlhâk ve ihrâc eyledüm ba´de'l- yevm mevsûf-i mezkûr İbrâhîm sâir ahrâr-i 

asliyyin tecrid  

9. Olub üzerinde hakki- valaddan gayri hak ve alâka ve medhâlim kalmadı diydi 

didikde  

10. Gıbbe't- tasdîkı'ş- şer´î mâ huve'l- vâkı´ bi't- taleb ketb olundı fî'l- yevmu's- 

sâbi´ aşere  
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11. Min şehr-i  zi'l-hicce’i’ş-şerîfe li sene sitte ve selasin ve miete ve elf  

 

Şuhûdu'l-hâl  

Muhziru'l- muhzır Seyyid Hüseyin Efendi bin el-mezbûr Mahmûd Efendi  

Abdurrahman Çelebî ibni Abdurrahman  

Mûsâ zâde Abdullâh Efendi bin el-Hâcc Mustafâ  

Halîl bin Ahmed  

Mübâşir bin Abdullâh Osmân Efendi  

Halîl Çelebî ibni Mustafâ  

Abbâs Ağâ  

3 

1. Medine-i Magnisa' da y Hâce mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid el-Hâcc 

Ebûbekir bin el-Hâcc Osmân nâm kimesne meclis-i şer´-i şerîf lâzımu’t-tevkîrde  

2. Bâ´isu'l- hazal kitâb es-Seyyid Ahmed bin Seyyid İbrâhîm mahzarında ikrâr-i 

tâm ve takrîr-i kelâm idub bey´-i âtî sudûrinedeğin  

3. Silk-i mülkinde münselik olub medine-i mezbûre mahâllatından  Çarşu 

mahallesinden vâkı´ bir tarafdan Mustafâ Çelebî mülki  

4. Ve bir tarafdan merhûm mehed Ağâ mülki ve tarafeyn tarikk-i âmme ile 

mahdûd iki bâb fevkânî  kiremid örtüli oda ve tahtında 

5. Ahur ve bir mikdâr havluyi müştemil olan mülk-i menzilimi bi'l- cümle’t-

tevâbi´ ve'l- levâhik ve kâfetu'l- hukûk ve'l- mürâfik  

6. Mezbûr es-Seyyid Ahmed Çelebî' ye tarafından icâb ve kabûli hâvî bey´-i bât-i 

sahîh-i şer´î ile yüz almiş guruşe  bey´-i ve temlîk  

7. Ve teslîm ol dahi vech-i meşrûh üzre iştirâ ve temlîk ve teslîm ve  kabz ve kabûl 

eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr  

8. Yüz altımş guruş mezbûrun yedinden temâmen ahz ve kabz eyledim ba´de'l- 

yevm menzil-i mahdûd-i mezkûrden hukûk-i  

9. (kesik) hudûdi ile mezbûrun mülk-i müşterâsı olmuşdur keyfemâ yeşâ ve tahtâr 

mutasarrıf olsun didikde  
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10. Gıbbe't- tasdîkı'ş- şer´î mâ huve'l- vâkı´ bi't- taleb ketb olundı fî'l- yevmu's- 

sânî ve'l- işrîn min rebi´u'l- evvel li sene tisna ve selasin ve miete  

11. Ve elf 

Şuhûdu'l-hâl  

Menzilci Mustafâ  Efendi  

Kürt Halîl Efendi bin el-Hâcc İbrâhîm  

Hizanlı Mustafâ  

El-Hâcc Ahmed Efendi  
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1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm sâhibu'l- iz 

ve'l- ihtişâm  

2. el-muhtas bi mezîl inâyeti'l- melikü'l- a´lâ Aydın  muhassılı el-Hâcc Abdullâh 

Paşâ dâmet me‘âliye  kıdvetu'l- emâcid  

3. ve'l- a´yân Dergâh-i mü´âllâm ma´rifeti'z- olulb mekâri davarları ihrâcına 

me'mûr sâbıkan silahdâr  

4. Ağâ bin Ali zîde mecdühû tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki 

tezyîh seraskeri bâbında ve Tiflis  

5. Ve Van kal´alarında mevcûd bulunmak üzre sefâyin ile Astâne-i sa´âdetden 

Trabzon gönderilen mühhimât 

6. Zehâyir Trabzon’dan mahall-i mezkûrde nakl içun Aydın ve mevâlisi 

sancaklarından mekâri  hizmeti ile olan  

7. Katırlardan buna getürenleri günden her bir rüesasına yevmî oner pare ücretleri 

senin yedinden virmek üzre  

8. Bep yüz ru'ûs-i katir ihrâc ve sen ki mübâşir-i mûmâ ileyhsin bir gün evvel 

Trabzon’a gönderub mühimmât tahmîl ve mahallerine  

9. Nakl ve hizmette istihdâm eylemek içun bundan akdem emr-i şerîfim ile 

me'mûr olub ve şimdiye vekîli ihrâc ve acileten gönderub hizmetle mevcur 
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ittürmek ehem ve elzem iken henûz dahi ihrâc olmamağla sen ki muhassılı mûmâ 

ileyh ve mübâşir-i mezbûrsun 

10. Böyle emr- iazimin saha ve tekâsül eyledğiniz içun eşedd- i ukûb ile mücâzât 

olunacağınız kat´an iştibah eylemeyesiz  

11. Zirk olunan beş yüz ru'ûs katır ol havâlide bulunmadı diyü tahrîrâtınız ancak 

kendüce ve tüfenk içun ol duğı  

12. Zâhir ve âşikârdur fimâ ba´d bu mekûle emr-i azîmin cer ve nefi kaydına 

düşmeyub sâdır olanlar emr-i âlîşânım  

13. Varduğı  sakılete icrâ ve tenfîzine Kemâl-i takayyud ve ihtimâm ile hareket 

eyleyub ve zikr olunan  

14. Beş yüz re's katır Aydın sancağı havâlisinde bulunmaduğı hâlde  

15. Saruhân ve Magnisa ve Hamid ile vaz´la ve Karasi 

16. Sancaklarında ve izmin kazâsında  

17. Olan mekâri  
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18. Tâifesinin bizim sancaklarımıza  

19. Tasrîh olunmamışdır diyü bir dürlü illet itturmeyub  

20. En şyş mukaddem vârid olan emr-i şerîfimle tafsîl olunduğı üzre ber vech-i  

21. Musâremet zikr olunan sancaklarda ve kazâ-i mezbûrde bulundukları 

limânlardan  

22. Şn bir an ve bir saat evvel tutub taraflarına irsâl ve îsâline ikdâm ve ihtimâm 

eyleyesiz 

23. Ve sen ki mübâşir-i mûmâ ileyhsin bu def´a işbu emr-i şerîfim vusûlinde gerek 

Aydın ve gerek Saruhân ve Magnisa ve Hamid  

24. Ve Muğla ve İzmir kazâları ve Karasi sancaklarınnda olan mekâri tâifesinden 

mukaddemâ fermânım olduğı vech üzre beş yüz  re's mekâri  
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25. Katir bir an evvel tedârik ve cem´ ve yanına alıb Trabzona götürdüb 

mukadema sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince muhimmat tahmîl ve mahallerine 

gönderub  

26. Ve yine avdet ve tekrâr tahmîlleri ile mühimmât-i mezbûrun cumlesini teklim 

ve nakl iylemeği bedel-i makdûr eyleyesin şöyle ki bundan sonra dahi tekarik 

husûsına ihmal  

27. Ve takâlif eylemek ihtimâliniz olur ise bir vecihle avdetiniz mesmû´ olmayub 

sen ki mübâşir-i mezbûrsun bilâ emân katl olunursun ve sen ki muhassıl-ı mûmâ 

ileyhsin  

28. Senden eşedd-i ukubete giriftâr olursun ana görehareket ve ol mikdâr mekâri 

tavarların yerlu yerinden acileten ihrâc ve irsâl eylemeğe  

29. Kemâl-i ihtimâm eylemeniz bâbında fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda  

30. Vech-i meşrûh üzre şeref yâfte sudûr lan fermân-i celîli’l- kadri’ş-şân vâcibu'l- 

imtisâl ve lâzimu'l-ittibâ´ımın mazmunn-i izzet makrûnıyla  

31.  Âmel olub hilâfından begâyet ihtizâr eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe 

i´timâd kılasız tahrîren fî yevmu's- sânî ve'l- işrîn  

32. Min saferu'l-hayr li sene tisra ve selasin ve miete ve elf 

Be-makâm-i Kostantiniye  
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1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ  

2. vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn  

3. râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ  

4. ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- mu‘în  Mevlânâ Magnisa  

5. Kâdîsı zîdet  fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki 

Mehmed zîde kadruhu divân-i 
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6. Hümâyunume arzıhal idüb Magnisa' da vâkı´ hasmen karye-i- Kors ve tevamii 

mukâta´ası ber vech-i mâlikâne uhdesinde olub mukata- imezburun bağlarında 

hâsıl olan üzümlerinin defterde mukayyed olan  

7. Öşürlerini veyâhûd öşre mu‘adil rüsümin edâ eylemek lâzım iken bâğ sâhibleri 

bâğların bozub öşür ve resimlerin edâ  

8. Eylemelerin üzümlerin taşibu hilf-a kânûn ve defter kendüye gadr ve mâl-i 

mîrîye zarar eylediklerin bildurum mukâta´a-i mezbûre  

9. Bağlarında hâsıl olan üzümünün kânûn ve detfer mûcebince öşrin edâ 

eylemezden taşiyub kendüye gadr itturilmemek bâbında emr-i şerîfim  

10. Ricâ eyledüği ecilden hazîne-i âmiremde mahfûz olan başmuhasebe 

defterlerine nakl olundukda zamân zamtı mart olunmakda  

11. Olub senede altmış altı bin akçe mâlı olan Hassâhâ ve Konya ve Hurus ve 

tevâbi´ mukâta´ası beher sene kamâlın hazîne-i âmiremde edâ  

12. Ve kalemiyesini virub hesâbını görmek üzre merkûm Mehmed zîde 

kadruhunun ber vech-i mâlikâne uhdesinde olduğı derkenâr olub i´lâm  

13. Olundukda ayrı bir kânûn üzre âmel olunmak bâbında fermân-i âlîşânımsadır 

olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda sâdır olan  

14. Emrim üzre âmel idub dahi göresin mukâta´a-i mezbûrede vâkı´ bâğ sâhibleri 

bâğlarında hâsıl olan üzümlerinde defterde  

15. Mukayyed olan öşrin veyâhûd aşere  

16. Ma´den resimin edâ eylemedin taşinub  

17. Âhar yerlerde kaldurmağla hilâf-i kânûn ve defter kendüye  

18. Gadr ve mâl-i mîrîye zarar eylediklerin vâkı´ ise ol takdîrce  

19. Mukâta´a-i mezbûr arâzîsinde olub defter-i cedîd-i hâkânîde öşr-i mukâta´a-i  

20. Mezbûreye hâsıl-ı kayd olunan bâğların hâsıl olan üzümlerden kânûn ve edfter 

mûcebince  

21. Öşürlerin veyâhûd öşre mu‘adil rüsûmlelrin aliverilub hasil olan üzümun öşr  

22. Ve resmini verilmeyenden âhar yerlere kaldurulmağla mukâta´a-i mezbûre 

mutasarrıfıne gadr ve zarar itturmeyesin 
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23. Şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd klasın tahrien fî'l- yevmu'l- işrîn min safer 

li sene sitet ve selasin ve mieteyn ve elf 

El-Mahrûse-i Kostantiniye    
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1. Şeri´at şi´âr (silik) vesâr medine-i Magnisa' da  

2. Seccâde nîşîn şeri´at hazret-i seyyidu’l- ebrâr olan  

3. Faziletlü  semâhatlu Efendi Hazretleri'nin meclis-i şerîf  izzetu’l-nayifleri  

4. Savb-i kudret-i da´vât-i sâfiyât ittimâkından sonra mühibbâne inhâ olunur ki 

taht-i hükûmet  

5. Şi´ârınızda serdâr olan ref olunub basîret-i üslûb-i sâbık üzre kıdvetu'l- emâsil 

ve'l- akrân  

6. Bebşince bölükğün Mehmed Ağâ zîde kadruhu serdârısın nasb ve ta´yîn 

olunmağın işbu mektûb tahrîr ve irsâl  

7. Olunmuşdur vusûlinde gerekdur ki mezbûri serdârlık umûrined istihdâm idub 

âhari müdâhele  

8. İtturmeyesin ve ol tarafda olan yeniçeri ve cebeci ve topci ve tob arabacısı ve 

kûl oğluları ve alimân-i acemi  

9. Mezbûri üzerlerine serdâr ve zâbit bilub sözünden taşra verılendan hârici vaz´ 

ve hareketde  

10. Bulunub itâ´at veya nefiyâları? Üzre olaral ve tâife-i mezbûrunden bilâ vâris-i 

ma´rûf fvet olanların  

11. Muhallefât metrûkâtların mezbûre ahz ve kabz itturdub ma´rifet-i şer´le sûk-i 

Sultânide fürûht  

12. Ve hasil olan nüfûzi mümzâ ve mahtûm mürfedat defterleriyle taraf-ı beytu’l- 

mâle irsâl ve îsâl itturdesin 

13. Sen ki serdârsin hilâf-i şer´-i şerîf vemugayir-i kânûni kadîm ve emr-i münîf 

hareketden ihtirâz idub mûceb-i  
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14. Mektûb ile âmel olasın tahrîren fî gurre-i ehr-i rebi´u'l- ahir lisene seb´i  ve 

selasun miete ve elf  

Be-makâm-i Kostantiniye el-Mahrûse  
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1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fazl ve'l- yakîn  

2. râfi ‘ i‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-

muhtas bi mezîd   inâyeti'l- melikü’l- mu‘în   

3. Mevlânâ Magnisa Kâdîsı zîdet  fezâilehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak 

mâ´lûm ola ki  

4. Sen ki Mevlânâ-yi mûmâ ileyhsin divân-i hümâyûne arz gönderub nefs-i 

Magnisa' da  

5. Sâkin timâr ve zu´emâ re´âyâ fukarâsı meclis-i şer´e gelüb nefs-i Magnisa ve 

havâlisinden bazı kurâ  

6. Ve mahâllât mâl-i maktû´ı vaz´ından mukaddem ve sonra perişân olub 

etmediğinden ziyâde  

7. Hâneleri mevkûf kalub tekâlif diyü mukaddemâ mâl-i mîrîyeleri kesr ve noksân 

tertîb-i emlâkin  

8. Taksîm ve tevzî´ oluna gelmişken nâhiye-i mezbûrlerden Turgutlu kasabası 

ahâlîsi hilâf-i vâkı´ arz-ı hâl  

9. İdub kasaba-i mezbûre Magnisa nâhiyesinden olmağla tekâlif vâkı´ olduğında 

ahâlî-i  

10. Magnisa kendü yedleri içun virdükleri akçeden üzerimize hisse tahsîl iderler 

diyü  

11. Teşekki idub ziyâde talebiyle rencîde olunmamış emr-i Ali ihrâc ittürdüb  

12. Nizâ´dan hâlî olmadıklarına binâen mevkûf olan iki yüzden yalnız nefs-i 

manisa ile ve sâir  

13. Nâhiyelere tahmîl olunmak lâzım gelurse âdem-i tahmîlâtdan nâşî perâkende 

ve bi'l- cümle perişâni olmamız  



 

471 

14. Bi iştibâhdur Turgutlu nâhiyesinin aslı iki yüz yetmşi hânelerin alub ol 

nâhiyeden  

15. Perişân karyelerin eker ahâlîsi kasaba-i mezbûreye lâhik ve toprağını ahâlî ve 

kasaba-i  

16. Zirâ´at idub kendü nâhiyelerini seksenden ziyâde mevkûf hâneeri olmağla  

17. Kesirlerin kendileri çekub nişânhaneye isâbet iden tekâlif perişân olan  

18. Karye toprağını zirâ´at idenlerden taleb olunmak üzre mer-i âlîşân verilmek 

iltimâsıyla  

19. Eylediklerin i´lâm eylediğin ecilden hazîne-i âmiremden me'hûz olan 

mevkûfât defterlerine nazar olunduğında 

20. Saruhân sancağında Magnisa kazâsının bin elli ve buçuk rub´ avâriz hânesi ile 

üç bin dört yüz  

21. Yigrimi sekiz akçe bedel-i mukâta´aları olduğı derkenâr olunub i´lâm 

olundukda imdi ve derkenârı 

22. Mûcebince kânûn üzre âmel olunmak bâbında fermân-i âlîşânım sâdır 

olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda 

23. Bu bâbda sâdır olan emrim üzre âmel idub dahi husûs-i mezkûri mahallide 

şer´le mukayyed olub göresin kazâ-i mezbûrde  

24. Ve altı hâneye müte´allik avâriz alınmak icâb ider emlaki ve arâzî tasarruf 

idenler bi'l- fi´il ta´rîflerinde olun emlâk ve arâzîlerin  

25. Tahmîllerine göre emr-i şerîfimle vâkı´ olan tekâlifden hisselerine düşen  edâ 

eylemeyub nakl ve zâyi´ eylemişler ise  

26. Ol takrîrce kazâ-i mezbûrde vâkı´ hâneye müte´allik avâriz alınmak icâb ider 

elmak ve arâzî tasarruf idenlerden  

27. Emr-i defterde kesr ve noksân görmek üzre tasarruflerinde olan emlâk ve 

arazinin tahmîllerine öre emr-i şerîfimle (kesik)  

28. Temâmından hisselerine icâb ideni ma´rifet-i şer´le olan tevzî´ ve defter mu 

edâ itturdub  

29. Ve âhar kimesneden inâd ve muhâlefet itturmeyub husûs-i mezkûr içun  dahi 

emr-i şerîf irsâle muhtâc eyleyesin şöyle  bilesin  
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30. Fî'l- yevmu't- tâsi´ işrîn min şafer li sene tia ve selase ve miete ve elf  

Be-makâm-i Kostantiniye  
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mâl__________ 

bedel-i maktû´ an kazâ-i mezkûri ve livla-i Saruhân vâcib sene 1137 

kazâ-i Magnisa  

hâne 1050 

an-bi hesâb  

guruş  

4488 sümür 9 bedel-i maktû´  

0300 harc- ıberat ve harc-ı sâir  

4688 sümûn 9 

Vech-i meşrûh üzre yalnız dört bin altı yüz seksen sekiz guruş dokuz guruş sahh  

 

1 

1. Hâlâ Mahrûse-i Magnisa' da (silik) nîşîn şeri´at-i garrâ izzetlü fazîletlu Efendi 

Hazretleri  

2. Zîdet fezaile ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân Magnisa mütesellimi el-Hâcc 

ibrhaim Ağâ zîde kadruhu  

3. Mefâhiru'l- akrân yeriçeri serdârı ev a´yân-i vilâyetin iş erleri zîde kadruhum 

inhâ olunur ki  

4. İşbu bin yüz otuz yedi senesi mâh-i muharremu'l-harâmı gurresinden zabt itmek 

üzre avâtif-i  

5. Aliyye Şehriyârîde Saruhân sancağı bâ berât-i şerîf-i âlîşân tarafımda ihâle ve 

ihsân  
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6. Ve livâ-i mezbûrun mâl-i maktû´ı uhdemiz kayd buyurulmağla taht-i hükûmet 

şi´ârınız ahâlîlerinin  

7. Üzerlerine edâsı lâzım gelen mâl-i maktû´ tahsîl vakt-i tûl ve murûr itmeğin yol 

virinde  

8. Ma‘rifet-i şer‘le cem´ ve tahsîl  ittirilmek bâbında işbu buyuruldi tahrri ve isdâr 

ve kıdvetu'l-  

9. Emâsil ve'l- akrân Ağâ zîde kadruhu mübâşir ta´yîn ev irsâl olunmuşdur 

inşâ’llâh Te´âlâ  

10. Vusûlinde gerekdur ki vech-i meşrû´ üzre târîh-i mezbûre mahsûb olunmak 

üzre taht-i hükûmet şi´ârınız  

11. Ahâlîlerinin üzererine edâsı lâzım gelen mâl-i maktû´lerin irsâl olunan pusula 

mûcebince  

12. Ma´rifet-i şer´i ve cümle a´yân ve ahâlî ma´rifetleriyle tevzî´ ve taksîm ve 

mümzâ ve mahtûm  

13. Defterin mübâşire teslîm ve mâl-i maktû´ı ve bir gün evvel ve bir saat 

mukaddem mübâşir ma´rifetiyle  

14. Edâ ve teslîm ve tarafımıza irsâl ve îsâl ittürilmek de cümleniz gereği gibi 

takayyud-i tâm ve say´ ve ihtimâm  

15. İdub avk ve te'hîrden veyâhûd bir ferdin mu‘âkıb iddi´âsıyla gadr ve illet ve 

inat ve muhâlefet  

16. Ve mumâna´at ile mâl-i mîrînin ta´tîl ve ibtâline ve kesr ve noksân tertîbine 

bâdî ve bâ´is  

17. Olmakdan zidaye ihtirâz ve ictinâb ve mûceb-i buyuruldi birle âmel olasın 

diyü buyuruldi  

Fî 1137 
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Defter-i aliyye taraflarlarından vârid olan emr-i şerîf sûretidur  
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Tıpk-ı aslu’l-hâkânî hurrire el-fakîru’llâh-i ileyn Hamid el-Kâdî medine-i Burusa 

gufire leh  

Tekâlifu’l-aslâ nemîka el-fakîr Subhânehu Te´âlâ Mehmed en-nâib  ta´yîn kılınan  

1. Mefâhiru'l- kuzad ve'l- hükkâm me´âdinu'l- Fezâil ve'l- kelâm Anadolu 

eyâletinde vâkı´  

2. olan Kâdîlar zîde fazluhum ve mefâhiru'l- emâsil ve'l- akrân a´yân-i vilâyet  

3. zîde kadruhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak Mâ´lûm ola ki Anadolu 

ahâlîsi  

4. avati-i aliyye-i hüsrevânemden düstûr-i mükerrem müşîr-i müfehham vezîrim 

Mehmed Paşâ  

5. edemâ'llâhu  Te´âlâ iclâlehuye inayeti ve ihsânım olub evvel baharda  

6. meymenet âsârda âsârda memelek ve müretteb kapûsi halkı ve tâmu’s-selâh  

7. ve müstefî ve güzide âdemler ile müşerref sefirine me'mûr kılınmağla eyâlet-i 

merkûmeden  

8. mukaddemâ hatt-ı hümâyûn şevket makrûnumla ma´nûn ve mufassal emr-i 

şerîf-i âlîşânımla  

9. nizâm verildiği üzre üç yüz otuz kise akçe imdâd-i seferiyesinin bir gün  

10. akdem tevzî´ ve talsin vezîr-i müşârun ileyh tarafına edâ ve teslîm mühim ve 

müktezâ olmağın  

11. imdi işbu emr-i şerîfim ile vusûlide mukaddemâ tertîb ve nizâm verildği üzre  

12. üç yüz otuz kise akçe imdâd-i seferiye elayelt-i merkûm kazâlarından her bir 

kazâya  

13. isâbet iden hissesini acileten tevzî´ ve taksîm ve tahsîl ve vezîr-i müşârun ileyh 

14. taraf-ı hükûmetine varub dâhil olduğı gibi bilâ te'hîr bi't- temâm taraflarına edâ 

15. ve teslîm idub bu husûsda sehv-i ihmal ve müsâmahaya rızâ ve cevâz 

göstermeyesin  

16. meblağ-ı merkûm vezîr-i müşârun ileyhin tertîb isâk-ı vilâyet ve techîr ve 

tekmîl asâkir  



 

475 

17. ve levâzim ve mühimmât-i seferiyesine harc vesarf olunacak olmağla bir gün 

mukaddem tahsîl  

18. ve teslîm-i mühim olub gerek levâzim ve mühimmât-ı seferiyesini gerek 

kapûsi  

19. halkı ve âdemlerinin etrtib ve tekmîli meblağ-ı merkûm üç yüz otuz kise akçe 

imdâd-i  

20. seferiyesinin merfûk olmağla şöyle ki meblağ-ı merkûmden her kangınızın 

kazâsına  

21. isâbet iden akçeyi seri´an tahsîl ve teslîm zerre kadar ihmal ve tekâsulden  

22. zuhûr idecek olur ise vezîr-i müşârun ileyhin kaleminin levazi-i seferiyesinin  

23. te'hîrine bâ´is olmanız ile eşedd-i iukubet ile mu‘âkıb olacağınızzin  

24. ta‘kıben muhakkak ve mukarrer bilub ana göre basîret üzre hareket ve bir an 

akdem  

25. her biriniz meblağı- mezbûrun edâsına mübâderet eyleyesiz bu akçe-i 

mukaddemâ refî´  

26. olunan yeri‘ ve mezâlim mukâbelesinde tavkiyet-i deyn içun devlet-i aliyyem 

içun  

27. vezîr-i müşârun ileyhin leazim-i seferiye ve askeriyesine harc ve safr olunacak 

akçe olub  

28. iyâzen bi’llâhi Te´âlâ ihmal ve taksîriniz sebebiyle vezîr-i müşârun ileyhin 

me'mûr olduğı  

29. sefer-i hümâyûnumda te'hîrine bâ´is olacak olurkenuz bir vechile cevâba kâdir  

30. olamaycağınız zâhir ve âşikâr olmağın zinhâr bu emr-i mühimmini kat´an  

31. te'hîr ve terâhîye rızâ ve cevâz göstermeyub bir gün akdem ver bir saat 

mukaddem  

32. vezîr-i müşârun ileyhin imdâd-i seferiyesini bi't- temâm tarafına edâ ve 

teslîmine ziyâde ihtimâm  

33. eylemeniz bâbında fermân-i âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki vusûl 

buldukda  

34. bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref yâfte sudûr olman fermân-i vâcibu'l- ittibâ´  
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35. ve lâzimu'l- imtisâlimin mazmûn-i itâ´at makrûnıyla âmel  ve olunub 

hilâfından begâyet ihtizar  

36. eyleyesiz şöyle bilesiz amalet-i şerîfe i´timâd kılasız  

el-Mahrûse-i Kostantiniye  
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Sûret-i mektûb-i sadr-i âlî  

1. şerâyî‘ şi´âr Anadolu eyâletinde vâkı´ olan kutaz Efendiler zîde  

2. fazluhum ve mefâhiru'l- emâsil ve'l- akrân  a´yân-i vilâyet ba´de kadruhum 

ba´de’s- selâm  

3. inhâ olunur ki hâlâ Anadolu eyâleti avâtif-i aliyye-i şeriyari vezîr-i mükerrem  

4. Mehmed Paşâ Hazretlerine buyurulub evvel bahar meymenet âsâra 

memalikkapusi  

5. Halki ve müstevfî ademleriyle şeref seferine me'mûr kılınmağla eyâlet-i 

merkûmeden  

6. Mukaddemâ tertîb ve nizâm verildiği üzre üç yüz otuz kise akçe imdâd-i  

7. Seferiyeyi kazânız ahâlîlerine tevzî´ ve acileten tahsîl ve vezîr-i müşârun ileyh 

makarr-ı  

8. Hükümezlerine dâhil ollduğı gibi bilâ te'hîr taraflarına temâmen edâ ve teslîm 

ziyâde 

9. İkdâm ve ihtimâm eylemek babıda teblîğe ve te’kîdi mazmûninı mufassal ve 

meşrûh üzre  

10. Sâdır olan fermân-i âlîşân mûcebince tahrîr ve irsâl olunmuşdur inşâ’llâh 

Te´âlâ  

11. Vusûlinde mûceb-i emr-i âlî üzre hareket eyleyesiz şöyleki iyâzen bi'llâhi 

Te´âlâ  

12. İhmal ve tekâsurunuz sebebiyle veziri- müşârun ileyhin me'mûr olduğı sefer-i 

hümâyûndan  
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13. Te'hîrine bâ´is lacak olursenuz bir vecihle cevâba kâdir olamaycaklağrınız  

14. Zâhir ve âşikâr olmağın ana gre her birnizi itimam ve dikkat ve hilâfından 

ihtirâz  

15. Ve mücânebet eyleyesiz vesselâm  

Livâ-i Saruhân imdâd-i seferiye  

İhtisâb  

Guruş  

11600 

1596 har-i bâb  

13193 

Harc-i bâb guruş 1319 

Mübâşiriye guruş 1350 

Katır katar 1 

At 2  

Cem´an yekûn guruş 15861 

 

Vech-i meşrûh üzre yahnız on beş bin sekiz yüz altmış guruş ile bir katar katır ve 

iki re's atdur  
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1. Kıdvetu'l- emâcid ve'l- ekârim Saruhân sancağı mütesellimi zîde mecdühû ve 

şerâyî‘ şi´âr  

2. Sancağı mezbûrde vâkı´ olan Kâdî Efendiler zîde fazluhum ve mefâhiru'l- 

emâsil ve'l- akrân  

3. A´yân-i vilâyet ir erleri zîde kadruhum inhâ olunur ki inâyet-i faileye şevket  

4. Aliyee ile feth ve teshir olan vilâyet-i Acemde ta´yini el/subuk olanlarına 

musammem olan  
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5. Sefer-i hümâyûn nüsret makrûnda inşâ’llâh Te´âlâ evvel bahar meymenet 

âsârda memleketde 

6. Ve müretteb kapûmuz halkı ve müstevfî tâmu’s-silâh ve güzide âdemlernuz ile 

me'mûr ta´yîne 

7. Müşîr şerefe yafta sudûr olan emr-i şerîf mûcebince tertîb eslehi ve âlât ve 

techîz 

8. Ve tekmîl-i asâkir ve levâzim ve mühimmât-i seferiye men‘i içun  taht-i 

kazânızda tahsîl-i lâzım  

9. Gelen imdâd-i seferiyemuzi cem´ ve tahsîl ve tarafımıza irsâl ve teslîm 

itturilmek bâbında  

10. Fermân-i celîli'ş- şân buyuruldi isdâr ve kıdvetu'l- emâsil evll akrân zîde 

kadruhu mübâşir  

11. Ta´yîn ve irsâl olunmuşdur vusûlinde gerekdur ki seferler olunduğı sininn-i 

sâbıka defteri 

12. Defteri ve mu´tâd-i kadîm ma´rifet-i şer´le ve mübâşir-i merkûm ve a´yân-i 

vilâyet ve ma´rifetiyle  

13. Kazânız bir gün evvel tevzî´ ve tahsîl ve temmen tarafımıza irsâl ve 

mu´temedun aleyh edamleriniz ile  

14. Îsâl ve teslîm idesiz meblağ-ı merkûm levâzim-i seferiyemize harc ve sarf 

olunancak akçe  

15. Olmağla iyâzen bi’llâhi Te´âlâ tahsîl ve teslîmde sevh ve ihmal ve 

müsâmahalarınız zuhûr ider ise  

16. Vusûlinde emr-i şerîf bir vecihle cevâba kâdir olmayacakları mukarer bilub 

ana göre basîret  

17. Üzre hareket ve bir gün bir saat mukaddem irsâl lve teslîm her birimiz ciddi ve 

ihtimâm  

18. Ve takyîd-i tâm idub hilâfından begâyet ihtirâz üzre olub mûceb-i buyuruldi ile 

âmel olasız  

19. Fî 1137  

2 
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1. Mefâhiru'l- kuzad ve'l- hükkâm me´âdinu'l-Fezâil ve'l- kelâm Anadolu 

eyâletinde vâkı´ 

2.  olan kadılar ve Kütahya naibi zîde fazluhum ve mefâhiru'l-  emâsil ve'l- a´yân 

Kütahya ve Kara  

3. Hisâr sahibi ve Teke ve Hamid ve Saruhân Vesâir eyâlet-i mezbûrde vâkı´ 

sancaklarının 

4. Mütesellimleri ve Saruhân sancağında sâkin ayat-i vilayende Kara Osmân oğlu 

Mustafâ  

5. Ve Kara hisâr sahibi sâkinlerinden Abdî Ağâ oğlu dimekle ma´rûf gedikli 

zu‘emâdan Abdülbaki  

6. Zîde mecduhum tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak Mâ´lûm ola ki inşâ’llâh 

Te´âlâ ibtidâ-i baharda  

7. Serasker olan düstûr-i mükerrem müşîr-i müehham nizâmu’l- âlem vezîrim 

Abdullâh Paşâ edemâ'llâhu  Te´âlâ  

8. İclâlehu ile Tebriz üzerine me'mûr olacak tavâyif-i askeriyeye verilecek ta´yînât 

içun zehâyir  

9. Nakli ve mühimmât-i cebehaneye ve tophane ve sâir leeazim nakıl içun ziyâde 

mekâri ddevvarları 

10. Tedârik müktezâ obul geçen sene ilrac olunan develerin yanlarında bu kiemsne 

baş ve buğ olub  

11. Gidenlerin gezen devvârların kanı cü'zi vakitne karâr ve gezenlerin dahi 

semerleri ve yularları olmağın  

12. Gereği gibi mühimmât ve yolları tekmîl olub zehâyir nakli hizmetinde a‘câle  

13. Olmayub ancak inşâ’llâh Te´âlâ bu sene-i mübarekede ihrâc olana develeriyle  

14. Her sancakda a´yân-i vilâyetden bibrer devekeş Kimesne baş ve bûğ olub 

develeri  

 

 

 

 



480 

manisa_1461_085/2 

 

15. Kendi yanlarına olub ve her katar devenin bier sârbânları olub develerin  

16. Kendi yanlarına alub develerin semerleri ve me’hîzleri tekmîl olub ve beher 

mihar develinn ve ikişer  

17. Çift çavalları ve urganlalrı ile aslâ irtifâkını bir olmamak üzre akçe ac ve beher 

mihar deveyi  

18. Ononar kile şi´r mübâyi‘tahmîl ve tûları giydurub sekaresre-i müşârun ileyhin 

ma´rifetiyle Cuy? Kasabasında  

19. Anbara teslîm itturilmek üzre her mihâr devel yevmî yigirmi beş sağ akçe 

ücret ile üç aylık  

20. Peşîn ücretelri vilâyetde Kütahya’nın bin yüz otuz yedi senesi aariz ve nüzüli 

mâlından  

21. Takâs olunub verilmek üzre diyü üç aydan sonra hizmetde oldukları eyyâm 

vech-i meşrûh  

22. Üzre  beher mâh ücretelri mahallinden ordû defterdârı yedinden verilmek üzre 

eyâlet-i Kütahya' dan  

23. Yüz katar deve beher katar mihâr altmış müdden altı yüz her mihar deve 

yiygirmi yirmi beş sağ akçe  

24. Ücret ile mihari olmak üzre ihrâc ve vezîr-i müşârunun ileyhin yedlerined 

mecud bulunmak  

25. Üzre fermânım olub ol mikdâr develeri eyâlet-i mezbûreden cümle ahâlî-i 

vilâyet ma´rifetiyle  

26. Tevzî´ ve tekmîl ve hâzır ve âmâde olduktan sonra siz ki Kara Osmân oğlu 

Mustafâ ve Kara hisâr  

27. Sâhib sâkinlerinden Abdî Ağâ oğlu Abdülbaki zîde mecduhumâsız üzerlerine 

başbûg olub  

28. Ve develeri yanlarında olub vezîr-i müşârun ileyhin yanlarına götürüb itmâm-i 

sadakata değin ma´an  
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29. Bulunmak üzre işbu emr-i âlîşânımla me'mûr olmanız ile imd isiz ki Kâdîlar 

ve mütesellimler 

30. Ve a´yân-i vilâyet iş erlerisiz işbu emr-i âlîşânım vârid ve anı gibi eyâlet-i 

mezbûreden  

31. İhrâc-ı fermânım olan altı yüz miihâr develeri cümle ahâlî-yi vilâyet 

ma´rifetiyle bir saat evvel  

32. Sancaklar tevciz ve ihrâc idub ber vech-i peşîn üç aylık iktizâ iden on bir bin 

iki yüz  

33. Elli guruş ücretleri eyâlet-i mezbûre olan Kütahya ve tevâbi´i avâriz ve nüzüli 

mâlından olmak  

34. Üzre  vriup bir dahi avâriz ve nüzûl mâlını tahsîldâr taleb eylememek üzre zikr 

olunan  

35. Develer ihrâc olunduğı sancaklarda mahalle boş itmeyub beher miihâri  deveye 

onar kile  

36. Şi´r tahmîl ve veziri müşârun ileyhin yanına götürüb teslîm-i ambâr itturilmek 

şartıyla altı yüz 

37. Mihrai deveye tahmîl olunacak altı yüz bin kile şi´r yigirmi beş akçe olmak 

üzre sebâyi‘  

38. Ve tedârik olmak ve bahâsını yine avâriz ve nuzul mâlından nvnerilmek üzre 

mahassıl sûret-i defteri irsâl olmağıı imdi işbu emr-i şerîf-i âlîşânım varduğı gibi 

zikr olunan  

39. Altı yüz miihâr deve eyâlet-i mezkûrde olan sancaklara tevzî´ ve defter olunbu 

bir saat  

40. Evvel ihrâc ve her kantarına beş ve güç yarâr birer neferi sârbân ta´yîn ve hâzır 

âmâde olduktan  

41. Sonra beher miihârına onar kile şi´r dahi mübâyi‘v etahmil olunub siz ki muam 

ileyhâsız fermanım  

42. Olan altı yüz mihari develeri tahrîr ve hâvuleri ve yularları mükemmel olub ve 

her mihari  

43. Devenin ikişer yüz çuvalları olub ve urganları aslâ  (silik) kartanier olmamak 

üzre  
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44. Cümlesini ifrac ve onar kiel şi´r dahi mübâyi‘ve deftered tasrîh olunduğı üzre 

gerek ücret  

45. Ve gerek şi´r bahâları avâriz ve nüzûl mâllarından ta‘riz olunmamak üzre 

temâmen mübâyi‘ 

46. Develer olunub siz ki mûmâ ileyhâsiz farmanım ve tahmîl olunub ve tahmîl ve 

ber vech-i  

47. Peşîn ecri aylık ücretleri ile şi´rin beher kilesine yigrimişer sağa akçeyi  
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37. Mihârileri avâriz ve nüzûlleri mâlından takâs olunmak şartıyla ashâbına 

verdurub tekmîl  

38. Olundukdan sonar havalarda ihtidal oldukda heman yola azîmet ve doğri 

seraskeri  

39. Müşârun ileyhâ yanına v arub uve tahmîl olunan şiri mahallien götürüb vezîr-i 

müşârun ileyhâ‘ 

40. Ma´rifetiyle ambâra teslîm olunduğına temessük olunub ve zikr olunan 

develeri Ağâ hizmetine  

41. Değin vezîr-i müşârun ileyhâ ile ve gayre ve gerek cebehane ve mühimmât 

vesâir nakli hizmetinde i´mâl  

42. İtturilub bilâ izn içinden bir devesi firâr eylemek veyâhûd noksân götürmek 

ihtimâliniz  

43. Olur ise siz ki baş ve bûğ olunan Mustafâ ve Abdülbaki zîde mecduhâsız 

verilen ücret 

44. Sizden tazmîn olduktan sonra cezânız tertîb ve mâl-i emlakın cânib-i mîrî içun 

girif oluna 

45. Cağını mukarer ve mahukak bilub ana göre habîr ve ağah olub bu zikr oluann 

altı yüz  

46. Mihari devenin cümlesi tekmîlen ihrâc ve bir gün evvel varub mevcûd bulunub 

deftere  
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47. Ve mühimmât nakli içun ziyâde ehem ve elzem olmağla bi'l- cümle sancaklara 

tevzî´ ve a´yân 

48. Ve ahâlî-i memelketde ve re´âyâ ve her kimin yedinde bulunur ise ahz olunub 

kat´an kimesneye  

49. Gadr ve banae ile vermeyub ücer aylık peşîn ücretleri avâriz ve nüzüli 

mâllarından virub  

50. Ve şi´rin dahi beher kilesine yigirmi beş sağ akçeden bahâsın aariz ve nzül 

mâllarından  

51. Virüp verilen akçe-i avâriz ve nüzûl tahsîldârlarından hesâbına mahsûb olmak  

52. İçun  yedine temessük virüb bir daha fukarâdan tekrâr avâriz ve nüzûl taleb 

itturmeyub  

53. Altı bin kile şiri temâmen mübâyi‘ develeri ihrâc ve semerleri ve yularları ve 

ademleriden   

54. Tekmîl olmak üzre vari es yarâr yüz nefer  sârbânları adhi ta´yîn ve yalnız 

alınub  

55. Şi´risi v edeveleri tahmîl ve toru müşârun ileyhin hâlâ aldığı mahallede yanına 

varub  

56. Temâmen develeri götürüb mevcûd eylediğinzde veriz-i müşârun ileyhânın arz 

ve i´lâmi olub  

57. Astâne-i sa´âdetüme irsâl ve îsâl eyleyub inşâ’llâh Te´âlâ vezîr-i müşârun 

ileyhin   

58. Re'yi üzre asâkir-i mansûreye ve zehâyir ta´yîn nakli ve cebehnae vesâir 

mühimmât-i seferiye  

59. Nakli hizmetlerinde i´mâl olunub peşîn verilub üçer aylık ücretelri 

tekmîllerinden sonra  

60. Ve süreleri dahi urub defterdari yedinden verilmek üzre olmağla vezîr-i 

müşârun ileyhâ  

61. İzn aldukça avdet ve ruc‘at eylemek üzre hizmetlerinde mecud ve i´mâl 

eylemeniz  

62. Bâbında  fermân-i âlîşân sâdır olmuşdur buyurdum ki vardukda bu bâbda 

vech-i  
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63. Meşrûh üzre şeref yâfte sudûr olan işbu emr-i şerîf-i celîli'ş- şân vâcibu'l-  

64. İntikâl ve lâzimu'l- imtisâl ve lâzimu't-tebâ‘ın mazmûn-i itâ´at makrûnıyla 

âmel   

65. Olasız hilâfıyla kat´an bir dürli vaz´  ve hareketden bu bâbda ihtirâz eyleyesiz 

şöyle bilesiz  

66. Alâmet-i şerîfe i´timâd kılasız  tahrîren fî'l- yevmu's- aşere rebi´u'l- evvel li 

sene seb‘a ve selasin ve miete ve elf  

1 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki  

2. İşbu bin yüz otuz yedi senesi martı ibtidâsından üç sene temâmınadeğin 

evlâdiyet meşrûtiyet üzre  

3. Mütevellîsi olduğım ceddem merhûme Gülfam Hâtûn' un kabri üzerinde ihda-i 

şerfe tevalete ve fazlasını evlâdından fukarâ olan  

4. Medine-i Magnisa' da vâkı´ Derre hammâmı dimekle ma´rûf hammâmi işbu 

talebi olan es-Seyyid Sâdık el-Hâcc Mehmed Çelebî' ye beher senede 

5. İkişer yüz guruşe olub mâh be mâh verilmek üzre ihya elediğimde ol dahi 

isticârı kabûl itmeğin mûcebince  

6. Tarafımıza işbu temesük medine vaz´ oluna âhardan kimesen main olmaya  

Mine'l- fakîr Şerîfe Fatmâ  
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1. İşbu bin yüz otuz yedi senesine mahsûb olmak üzre bâ fermân-i Ali  ve sûreti- 

defter-i hâkânî mâl-i maktû´dan Magnisa kazâsına isâbet iden  

2. Dört bin dört yüz seksen sekiz guruş on beş ve harc-i bâb  iki yüz guruş 

sa´âdetlü Abdullâh Paşâ  

3. Hazretlerine  verilen herriye çuka bahâ iki yüz ellig ve fermân gönderen 

çukâdâra sekiz guruş ve şi´r bahâ  
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4. Altı guruş ve Paşâ tarafına giden Mustafâ Çelebî' ye yigirmi beş guruş ve kadır 

başılarına verilen yüz yigirmi guruş  

5. Ve mütesellim Ağâ' ya mu´tâd üzre üç günnlük zahîre bahâsı yüz guruş v eyine 

çukâdâra çuka bahâsı on guruş  

6. Ve seksen guruş mütesellim Ağâya akçe-i kayıkası cem´an beş bin iki yüz 

seksen yedi  on beş deveciler  

7. İçun vilâyet tarafından verilen beş yüz guruş ve Fazıl Monlâ Efendi'lerine 

seksen guruş ve yigrimi guruş  

8. Hüddâmiye ve on beş guruş Kethüdâ ve on beş guruşe beyyine ve beş guruş 

muhzırlere ve mütesellim tarafından çukâdâra 

9. Verildiği on beş guruş ve İbrâhîm Çelebî balahhesine imdâdiye sekiz guruş ve 

Şekerli karyesine on dört guruş  

10. Ve şehir Kethüdâsının sekiz guruş dahi min ciheti’l- mecmû´ beş bin dokuz 

yüz elli üç on sümûn meblağ-ı  

11. Mezkûr cümle muvâcehesinde tevzî´ olunan yüz seksen beş guruş vakfının 

ferrû nihâde  olan karyelerine guruş ile 

12. İfrâz-i vakf-ı mezkûr elli hânesi olub beher hânesine beşer yüz on üçer akçe ve 

mâ´adâ hânelerinin  

13. Magnisa ve tevâbi´i kurâsının beher hânesine altışar guruş doksan sekizer akçe 

izabet ve katır içun  

14. İşbu defteer idhâl olunan akçeden kasabaya ve vâkıf karylerine hisse 

verilmişdir bunun  

15. Üzerine cümle ma´rifetiyle defetir izzetlü mütesellim Ağâ verildi 20 min rebul 

ahir li sene ve selasin ve miete ve lef  

 

Mahalle-i sultânîye hâne 0.5 

Mahalle-i Çarşu Hâne 4 

Mahalle-i Alây Beyi hâne 26 

Mahalle-i Dilşekar hâne 15.5 

Mahalle-i Haki Baba hâne 112 
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Mahalle-i Ali Ağa hâne 10.5 

Mahalle-i Bektâş-i sagîr hâne 12.5 

Mahalle-i Bektâş-i kebîr hâne 8 

Mahalle-i Göktaşlı hâne 5 

Mahalle-i Câmi´-i kebîr hâne 5 

Mahalle-i Benli zâde hâne 7 

Mahalle-i Saz hâne 9.5 

 

Mahalle-i Dervîş Ağâ hâne 8 

Mahalle-i  Körük hâne 10  

Mahalle-i Nişancı Paşâ hâne 4 .5 

Mahalle-i Hüsrev Paşâ hâne 10  

Mahalle-i Çiraslar-i kebîr hâne 10  

Mahalle-i Ser abad hâne 8  

Mahalle-i Bolucuk-i atîk hâne 6 

Mahalle-i Bolucuk-i cedîd hâne 5  

Mahalle-i Deveciler hâne 7 

Mahalle-i Çengi zâde  hâne 3.5 

Mahalle-i Sakallı hâne 3.5 

Mahalle-i Seydî Hâce hâne 4 

Mahalle-i Danişmend Halîl hâne 7 

El-Hâcc İlyâs-i sagîr hâne 4 

Hâcî Mevlûd Paşâ hâne 5 

Mahalle-i  Kara Yûnus hâne 8.5 rub´ 1 

Mahalle-i  Kara hisâr hâne 2 

Mahalle-i  Anarcık hâne 5 
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Mahalle-i  Nasırlı hâne 2.5 

Mahalle-i  Arab alanı hâne 5 

Mahalle-i Ricalı hâne 5  

Mahalle-i  Tekye hâne 2.5 

Mahalle-i  Baba kapûsi hâne 5  

Mahalle-i  Aba hâne 2.5 

 

Mahalle-i  el-Hâcc İlyâs-i kebîr hâne 5  

Mahalle-i  İbrâhîm Çelebî hâne 5  

Mahalle-i  dere hâne 2.5 

Mahalle-i  Hacılar hâne 2.5 

Mahalle-i  İmad hâne 3  

Mahalle-i  Ali Ağâ hâne 4  

mahalle-i Badiler hâne 5  

mahalle-i  Cibrâlar-i sagîr hâne 5 

mahalle-i  İsâ kasaba hâne 2.5 

mahalle-i  Yarışlar hâne 10 

mahalle-i  el-Hâcc Yahyâ hâne 4 

mahalle-i  Attâr zâde hâne 5 
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mahalle-i   Akmescid hâne 2 

mahalle-i  Ermenîyan hâne 20 

mahalle-i  Ermenîyan-i süfla hâne 24 

mahalle-i  Ermenîyan-i bâlâ hâne 26 

mahalle-i  Yehûdiyani hâne 7.5 
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nâhiye-i Palamud  

karye-i  Gökçe hâne 10.5 

karye-i  Ahmed Paşâ hâne 1 

karye-i  Kalemli hâne 1 

karye-i  Sigâr kaya hâne 13.5 

karye-i  Pitra hâne 1 

karye-i  Paşâ hâne 3 

 

karye-i  Bekoş hâne 4 

karye-i  Mumiler hâne 1 

karye-i  Aydınlar hâne 1.5 

karye-i  Hakan hisârı hâne 1 

karye-i  Şatırlar hâne 3 

karye-i  el-Hâcc Rahmanlı hâne 3 

 

karye-i  Dere hâne 7.5 

karye-i  Yaya hâne 10.5 

karye-i  Süleymânçık odası hâne 2 

karye-i  Sarıçaylı hâne 2.5 

karye-i  Mihail hâne 1 

karye-i  Pîr Emişe hâne 1 

 

karye-i  Keçe Beyli hâne 1 

karye-i  Rûh havlu hâne 6 

karye-i  Arabacıboz hâne 6 

karye-i  Akık hâne 2.5 
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karye-i  Sapanca hâne 2.5 

karye-i  Habîb hâne 1 

 

karye-i  Erdilli hâne 3 

karye-i  Sendilli  hâne 2.5 

karye-i  Sert hâne 4 

karye-i  Adil obası hâne 2 

karye-i  Halidlu rub´ 1 

karye-i  Seydî obası hâne 3 

 

nâhiye_______i Belek 

karye-i  Belek hâne 20 

karye-i  Kori Sokulli hâne 2.5  

karye-i  Ali Beyli hâne 8 

karye-i  Gömeçli hâne 2 

karye-i  Beşir Ağâ çüllisi hâne 3 

karye-i  Saruhanlı hâne 3 

karye-i  Selim şahlar hâne 1 

karye-i  Çolak-i kebîr hâne 1 

karye-i  Kürekçi tatarı rub´ 3 

karye-i  Bayıklı hâne 5.5 

karye-i  İlikon tatarı hâne 2 

karye-i  Geri hâne 2 

karye-i  el-Hâcc İbrâhîm rub´ 1 
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karye-i  Karasili guruş 0.5 

karye-i  Babaslık hâne 0.5 

karye-i  Selendi hâne 10 

karye-i  Sekerli hâne 7 

 

nâhiye_______i Yurt dağı  

karye-i  Hâce Ali hâne 1 

karye-i  ahmetçik hâne 2 

karye-i  Süklük hâne 1 

karye-i  Sakallı Hâne 2 

karye-i  Turaliler hâne 3 

karye-i  Ondek hâne 1 

 

karye-i  Rahmanlı hâne 3 

karye-i  Balabanlı hâne 1.5 

karye-i  İsmailli hâne 1 

karye-i  Pîr Emişe hâne 3 

karye-i  öksüz Halîl hâne 3.5 

karye-i  Sarılar hâne 1 

 

karye-i Bektâşlar hâne 2 

karye-i  Çukur hâne 0.5 

karye-i  Dede Beyli hâne 1 

karye-i Mezidli hâne 1 

karye-i  Görzeler hâne 2 

karye-i  Dik alanı rub´ 1 
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karye-i  Erba Halîl hâne 1 

karye-i  Kaba ağaç hâne 1.5 

karye-i  Yazıca çullisi hâne 2 

karye-i  Harmân guruş 1 

karye-i  Dellaklar hâne 2 

karye-i  Çatalca hâne 2 

 

karye-i  Osmâncılı hâne 32 rub´ 1 

karye-i  Hamaklu hâne 1 

karye-i  Urba hâne 4 

karye-i  Sinili hâne 4 

 

karye-i  Akça ma´a Çanak hâne 1 

karye-i  Cân Paşâlar hâne 2 

 

karye-i  Ada hâne 1 

karye-i  Balcılar hâne 1.5 

karye-i  Sarı Tasli hâne 1 

karye-i  Eğri hâne 1.5 

karye-i  Çalışlar hâne 0.5 

karye-i  Kara kııçlı hâne 1.5 

karye-i  Tekeliler hâne 2 

karye-i  Uzun Cesenlu hâne 10 
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karye-i  Tekeliler hâne 2 

yekûn hâne 76.5 

 

manisa_1461_087/2 

 

nâhiye_____i Emlâk  

karye-i  Dükli kebîr  hâne 1 

karye-i  Dükli sagîr hâne 3 

karye-i  Dere hâne 6.5 

karye-i  Serhatlı hâne 4.5 

karye-i  Eğri dere hâne 12 

karye-i  Kara Ali hâne 2 

 

karye-i  Senetli hâne 2.5 

karye-i  Orkus hâne 2.5 

karye-i  Kaya pınarı hâne 3 

karye-i  Unci boz hâne 7 

karye-i  Kâfirboz hâne 7 

 

nâhiye-i mezkûreden hâneleri ferrû nihâde  olan kurâlarldır  

 

karye-i  Hurus nim hâne 40 

karye-i  Manastır rub´ nim  

karye-i  Penbecik rub´ nim  

karye-i  Çalık rub´ nim  

karye-i  Tekeli verese  
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karye-i  Bârgîr verese  

 

karye-i  Geçeli verese  

yekûn nefs-i kasaba-i Turgutli hâne 140 

 

Karye-i  Ermenîyân hâne 30 

Karye-i  Köseler hâne 12 

Karye-i  Çoban hâne 3 

Karye-i  Kara oğlanlı hâne 2.5 

Karye-i  Akçapınar hâne 2 

Yekûn 727 

 

Yurd dağı nâhiyesinde vaz´ olunan cedîd hânedur  

Karye-i  Şimâri hâne 1 rub´ 1 

Karye-i  Çiftlik-i bâlâ hâne 0.5 rub´ 1 

Karye-i  Çiftlik-i Hâcî hâne 0.5 rub´ 1 

Karye-i  Çiftlik-i süfla rub´ 1  

Karye-i  Davudlar hâne 1 rub´ 1  

Karye-i Pirekitler rub´ 1 

Karye-i Karasili guruş 1.5 

Karye-i Muslı hâne 1 rub´ 1  

Karye-i Temurciler hâne 1 

Karye-i  Uuruncuk hâne 1 rub´ 1  

 

Karye-i  Ahmedler hâne 1 

Karye-i  Kırklar hâne 1 
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Karye-i  Kalılar hâne 0.5 rub´  

Karye-i  Hâcî Mûsâ hâne 0.5 

Karye-i  Tepe rub´ 1  
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1 

1. Emiru'l- ümerâ’i’l- kirâm kebîrü’l-fihâm zevi'l- kadr ve'l- ihtirâm sâhibu'l- iz 

ve'l- ihtişâm el-muhtas bi mezîd inâyeti'l- melikü'l- a´lâ  

2. Aydın muhassılı el-Hâcc Abdullâh Paşâ dâmet ikbalehu tevkî´-i refi´-i hümâyûn 

vâsıl olacak mâ´lûm ola ki maktû´u’l-iftihâr- ihümayun  

3. Olan Tebriz memleketinin bi tevfikkihi Sübhânehu ve Te´âlâ feth ve teshîri içun 

ibdayi bahârda  

4. Tebriz cânibi seraskeri olan vezîrim Abdullâh Paşâ edemâ'llâhu  Te´âlâ 

iclâlehunun ma‘îyetlerinde  

5. Bulunmak üzre asâkir-i mevkûre ta´yîn ve me'mûr kılınmak lazime-i halden 

olmağla 

6. Bundan akdem Anadolu cânibinden tahrîr olunan piyâde levendâtına kıyâsen 

beher neferine on  

7. İkişer guruş bahşîş altışar aylık ulûfe ve dörter aylık zahîre bahâ vesâir  

8. Mühimmât-i lâzımelerin verilmek üzr esen ki ma´rifetinle kırk bayrâk olmak 

9. üzre her bir bayrâğı zâbitân harcları ile altışar neferden iki bin  

10. nefer piyâde levendât bağşişi ve elta aylık ulufu ma´a avendelik ve dört aylık  

11. zahîre ve mühimmât bahâları yetmşi sekiz bin dört yüz yigirmi üç guruş bir 

sülüt 

12. itmeğin sen ki muhassıl-ı mûmâ ileyhsin zikr olunan iki bin nefer piyâde 

levendâtın zâbitân  

13. harcları ile beher altı neferi bir bayrâk olmak üzre kırk bayrâk levendâtın  

14. cümlesi tecmi´ ve bahâdır ve nâmdâr ve mu´temedun aleyh levendâtı zabt ve 

rabt a ve imâlee kâdir  
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15. bu keyfiyetle nasb ve ta´yîn ve bayrâkların küşâde ve levendâtın cümlesi darb  

16. ve harbe kâdir ve tevânâ ve bahâdir ve tâmu’s-silâh güzide yiğitlerden intihâb 

iderek  

17. Kazdağı yiğitleri cümleden pâk ve güzide olmağla cümlesi Kazdağı 

yiğitlerinden olmak  

18. Üzre Kazdağı kazâları olan Biga ve Karasi ve Menteşa sancakları ve Bergama  

19. Kazâsı ve Karaburun ve İzmir havâlilerinden tahrîr ve tekmi ve bunlardan 

tekmîl olamayub  

20. Kusûri kalur ise Saruhân ve Aydın ve İçili ve Tekye  ve Hamid 

sancaklarınndan  

21. Tahrîr ve tekmîl ve beher neferine on ikişer guruş bahşîşle ve buldukları 

günden  

22. Mahsûb olmak üzre altışar aylık ulûfeleri bölükbaşları ma‘rifetleriyle ber takrîr 

firâr eylememek şartıyla medâhına teslîm  

23. Ve çâdır ve davâr vesâir mühimmâtları ve bârgîrlerin mübaya´a ve tedârik ve 

bölükbaşlarına teslîm idub ve dörder aylık  

24. Lahm ve nân ve şi´r yemeklerin dahi yola azimetleri târîhinden mahsûb olmak 

üzre üzerlerine ta´yîn oluann  

25. Mübaşire teslîm ve nüzûl eylediği menâzilde zahîrelerin ve her yevmm 

mübaya´a ve levendâta verilub bahâları 

26. Ashâbına virilub kimesneni bir akçesi ketb olunmayub ve minnet ve meccânen 

ahâlî-i vilâyetden bir nesne alınmayub  

27. Zülm ve ta´addî itturilmeyub levendanı zabt ve rabt iderek temâmen mahalline 

götürüb mevcûd eylemek içun cümlesinin 

28. Üzerine kethanın baş ve bûğ nasb ve ta´yîn ve cümle levendâtı teklim idub 

vezîr-i müşârun ileyhin yanındna 

29. Mevcûd ittürmek fermânım olmağın sen ki muhasıl ve emânet-i ikbâlesinde 

işbu emr-i şerîfimde tahrîr olunduğı  

30. Üzre iki bin neferin cümlesi güzide ve tevena olmak üzre tahrîr olunduğı üzre 

zikr olunan  
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31. Kazâlardan cümlesi kazdağı beylerinden pak ve muselleh ve cenk ve harbe 

kâdir olanlarından intihâb-i umûrun  

32. Tahrîr ve Kethüdân üzerlerine baş ve bûğ nasb ve levendâti teslîm ve yanına 

alub iktizâ ider ise birkaç  

33. Ağânı dahi ma´an kokşu doğri vezîr-i müşârun ileyhin yanına varub 

mukayyende bulunub vezîr-i müşârun ileyhin  

34. Lâyıkıyla hizmetinde mevkûd  idub bilâ izn gerek kendüleri ve gerek 

levendâtın bir neferi geru avdet eylemeyub  

35. Ve eğer zikr olunan levendâtdan birisi mahalline varub itmâm-i hizmet idub 

inz virmezden mukaddem firâr  
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36. Eylemek ihtimâli olurse mahallinde yoklanub bulunub nâ mevcûd olan 

levendâta verilen bahşîşin ve ulûfe ve zahîre bahâlarının  

37. Cümlesi senden tahsîl olunacağı mukarre ve muhakkak bilib ana göre habîr 

olub gereği gibi levendât-i mezbûrrun cümlesi  

38. Kazgdağı yiğitlerinden intihâb ittiklerin yarâr ve bahâdur ve şuca‘ ve nâmdar 

ve tâmu’s-silâh yiğitlerinden yohsa 

39. Kendin tahrîr ve bölükbaşları dahi mu´temed ve nâmdâr ve meşhûr ve 

müteâ‘âdif kimesnelerden ta´yîn ve levendâtı firâr  

40. Eylemek üzre kendin dahi bölükbaşlarının kefîlleri aldıkdan sonra bahşîş ve 

ulûfelerin  

41. Temâmen bölükbaşları kefâletleri ve ma´rifetleriyle yedlerien teslîm ve cadır 

ve mühimman vesâirlerini  

42. Dahi işbu emr-i şerîfimle irsâl olunan sûretde tahrîr olunudğı üzre tamemn ol 

havâlilerden  

43. Mübaya´a ve tedârik ve bilâ noksân teslîm eyleyub ve zahîre ve ulûfeleri yola 

azimetleri târîhinden  

44. Mahsûb olmak üzre ma´rifet-i şer´le hüccet-i şeryie ittürdub bu tarafa irsâl ve  
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45. Zahîre bahâları ve dröt ay temâmından sonra vezîr-i müşârun ileyhâ yanıda 

ganemi nânı ve lahm uve şi´rleri  

46. Ordû defterdârı tarafından  verilmek içun bir hüccet dahi vezîr-i müşârun 

ileyhâ gönderüb vech-i meşrûh  

47. Üzre şurût-i merkûme ile iki bin nefer atı tekmîlen  tahrîr ve zâbitan 

harçlarıyla her elli nefere  

48. Bir Bölükbaşı ile tekmîl olunduktan sonra cümlesinin üzerlerne baş ve bûğ 

nasb ve ta‘yîn  

49. Ve iki bin nefer âtî kendüye teslîm ve yola çıkdıkları târîhden mahsûb olmak 

üzre dört aylık  

50. Zahîre bahâlarıni Kethüdâna telim ve yollarda zahîrelerin mübaya´a ve 

levendana beher yevm virub bir dürlü  

51. Zarûret ve muzâyaka çekturmeyub ve zahîre bahâların temâmen ashâbına 

virub ve levendanı yollarda 

52. Zabt ve rabz ve kat´an kimesye zülm ve ta´addî itturmeyub ve minnet ve 

meccânen kimesneden bir nesle alınmayub  

53. Ve aldurmayub gereği gibi zabt iderek mahallien götürüb ve mahallinden dahi 

veziri- müaşrun ileyh ile 

54. Levendâtı i´mâl ve izn olmadukça gerek levendât-i mezbûr ve gerek 

Kethüdânın avede ve rüc‘at eyleyub  

55. İktizâ iderse Kethüdânın yanına dahi birkaç Ağâlarıyla etibbâlarıyla koşub ve 

ma´an  görüb 

56. Vezîr-i müşârun ileyhin izni olmadukça bir neferine izn ve ruhsat verilmeyub 

ve levendâtı dahi firâr ittürmeyub  

57. Bir hoşça zabt ve hizmetde i´mâl eylemek içun Kethüdâna bölükbaşlarına 

gereği gibi tenbil ve te’kîd  

58. Eyleyub ol mikdâr levendâtın ve altı aylık ulûfe ve dört aylık zahîre bahâ ve 

defterde 

59. Olan avânî ve  çadır vesâir mühimmât mahalle-i mezkûrede sâkinları içun 

iktizâ iden altmış sekiz bin dört yüz yigirmi  
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60. Üç guruş bir sülüs uhdelerine olan bin yüz otuz yedi senesi Aydın muhassıllığı 

mukâta´ât  

61. Ve avâriz ve nüzûl mâllarından mahsûb olmak üzre bi't- temâm ola ve teslîm 

eyleyub teslîm olunduğına hesâbına  

62. Mahsûb olunmak içun cümle bölükşablarından temessük ve hüccet-i şer´îye 

alub ve hesâbına mahsûb olunmak  

63. İçun Der-sa´âdetüme irsâl ve arz e i´lâm eyleyub vech-i meşrûh üzre şeref-

yâfte sudûr  

64. Bulan emr-i âlîşânımın mazmunn-i münîfi ile âmel ve hilâfından ziyâde ihtirâz 

eylemek bâbında fermân-i âlîşânım 

65. Sâdır olmuşdur buyurdum ki hükümi- şer´le vardukda bu bâbda vech-i meşrûh 

üzre şeref yâfte-i  

66. Sudûr olan işbu emr-i celîli'ş- şân vâcibu'l- imtisâl ve lâzimu'l- ittibâ´ımın 

mazmûn-i itata makrûnıyla  

67. Âmel olub hilâfıyla vaz´ ve hareketden begâyet  ihtirâz ve ictinâb eyleyesin 

şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd kılasın  

68. Tahrîren fî'l- yevmu't- tâsi´ minşehr-i rebi´u'l- ahir  sene tis‘a ve selasei ve 

miete ve elf  

 

Be-makâm-i Kostantiniye el-Mahrûse  
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1. Hâlâ Mahrûse-i Magnisa' da mesnet nîşîn şeri´at-i garrâ  

2. Olan izzetlu fazîletlu Efendi Hazretleri zîdet fezâiluhu  

3. Şeri´at şi´âr Saruhân sancağında vâkı´ olan kuzât  

4. Efendiler zîdet fazluhum ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân Saruhân mütesellimi 

el-Hâcc İbrâhîm  
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5. Ve mefâhiru'l- akrân yeniçeri serdârı ve kurâ evkâf-ı sâhibleri ve a´yân-i vilâyet 

ve iş erleri  

6. Zîde kadruhum inhâ olunur ki matlah inzâr-i hümâyûn Hazretleri cihânpirâri 

olan Tebriz  

7. Memleketlerinde tevfîkı’llâhi Te´âlâ müstehari içun hâlâ Tebriz cânib-i şer´îleri 

olan vezîr-i  

8. Mükerrem sa´âdetlü Abdullâh Paşâ hazretelri ibtidâ-i bahârda ma‘îyetlerinde 

bulunmak üzre hâl-i mevkûrde ta´yîn ve me'mûr  

9. Kılınmak lâzıme mâlından olmağla bundan akdem Anadolu Hânından tahrîr 

oluann levendâta kıyasen ve her neferine on ikişer guruş  

10. Bahşîş ve altışar aylık ulûfe ve dört aylık zahîre bahâ ve sâir mühimmât-i 

lâzımeleri bin yüz otuz yedi senesi  

11. Uhdemizde olan Aydın muhassıllığının mukâta´ât-i avâriz ve nüzûl mâlından 

verilib ma´rifetimiz ile kırk  

12. Bayrâk açılmak üzre her bayrâğı zâbitân harcları ile ellişer neferden iki bin 

nefer pidaye levendât  

13. Tahrîr ve Kaz dağı yiğitleri cümle pak ve güzîde olmağla cümlesi Kazdağı 

yigitlerinden olmak üzre Kaz dağı kazâları  

14. Olan Biga ve Karasi ve Menteşa  sancakları ve Bergama kazâsı ve Kara 

buyurn ve İzmir havâlilerinden tahrîr ve tekmîl  

15. Ve bunlardan tekmîl olunmayub kusûr kalurse Saruhân ve Aydın ve İçili ve 

Teke ve Hamid sancaklarından tekmîl  

16. Ve zikr olunan başhşişleri ve bulacakları günden mahsûb olmak üzre ikişer 

aylık ulûfeleri bölükbaşları  

17. Ma‘rifetleriyle viriliub çadır ve avânî vesâir mühimmâtları dahi tarafımızdan 

mübaya´a ve tedârik ve bölükbalarına 

18. Teslîm ve dört aylık lahm ve nân ve şi´rleri bahâları daih yola azimetleri 

târîhinden mahsûb olmak üzre cümlesinin  

19. Üzerlerine bâ fermân-i Ali baş ve bûğ nasb ve ta‘yîn buyurulan kendü 

kethudamız kıdvetu'l- emâcid ve'l- a´yân  
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20. El-Hâcc Abdullâh Ağâ zîde mecdühû teslîm ve ol dahi nuzul  eylediği 

menüzilde zahîrelerini beher yevm mübaya´a  

21. Ve levendana viriliub ve zahîreleri bahâları dört ay temâmından sonra vezîr-i 

müşârun ileyhin yanında ganem nân ve lahn  

22. Ve şi´rleri ordû defterdârı tarafından verilmek içun bir mahalle vezîr-i müşârun 

ileyhe gönderub ve bölükbaşları  

23. Ve mu´temedun aleyh ve nâmdâr ve meşhûr ve müte‘arrif kimesnelerden 

ta´yîn ve bir nefer firâr eylememek şartıyla mahalline götürüb  

24. Ağâ-yi mûmâ ileyh ma´rifetiyle vezîr-i müşârun ileyhin yanında rayi ile 

hizmet ve i´mâl vezîr-i müşârun ileyhi izni  

25. Olmadıkça bir neferine izn ve ruhsat evrilmeyub ve levendâtdan biris i 

mahalline varub ve itmâm- ihizmet eyleyub  

26. İzn vermezden firâr ihtimâli olur ise verilen ulûfe ve bahşîş ve zahîre bahâları 

tarafımızdan tahsîl  

27. Olunur diyü işbu defter tarafımıza hitâben müekked ve müşedden fermân-i 

âlîşân sâdır olmağın sûreti ihrâc  

28. Ve mümzâ ve mahtûm taraflarından irsâl olunmağla mûcebince buyuruldi 

tahrîr ve isdâr ve kıdvetu'l- akrân Ağâlarınızdan  

29. Zîde kadruhu tarafımızdan bu husûs içun mübâşir ta´yîn ve i rsal olunmuşdur 

inşâ’llâh Te´âlâ  

30. Vusûlinde gerekdur ki siz ki mûmâ ileyh Efendi Hazretleri livâ- imezburde 

vâkı´  kuzât Efendileri ve livâ-i mezbûrde  

31. Mütesellimin Ağâ'lar merkûm ve bi'l- cümle sabitan ve a´yân ve iş erleri vech-

i meşrûh üzre  

32. Şeref yâfte sudûr bbulan fermân-i âlîşânımın hükûmet şi´ârlarımızda  

33. Feth ve kırâet ve mazmûn-i münîfi cümle i´lân ve işâ‘at  

34. Ve münâdiler nida itturdub ve ber mûceb-i emr-i Ali kazâlarınızdan 

35. Mu´temedun aleyh nâmdâr v ememşhur ve müte‘arifi kimesnelerden 

bölükbaşları ta´yîn  

36. Ve keflleri alındukdan sonra hüccet-i şer´îye olunub ve anlar dahi  
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37. Kefîl oldukları pak ve tâmu’s-silâh  vecihi ve bahâdır intihâb  

38. Olanların levendât tahrîr ve bir gün evvel tekmîl ittürmekde cümleniz bezl  
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39. İkrâr ve say´ bi şümâr eyleyub ve bu emr-i azîm umûr-i sâire 

40. Kiyas olunmayub gâyet lâzım ve mühim olmağın cümleniz tahrîr  

41. Husûsında Ağâ-yi merkûm Kemâl-i i‘ânet ve mezâheret eyleyub bu husûsde 

42. Tekâsul ve taksîrât ve tahrîrinde muhâlefet itmek ve itturilmekden begâyet 

ihtirâz  

43. Ve ictinâb idub şerafet sudûr olan fermân-i celîli'ş- şânın mazmûn-i  

44. Münîfi ile âmel ve hareket ve mûceb-i buyuruldiyle âmel olasın diyu buyuruldi  

45. Fî 4 cemâziye'l- evvel sene 1137 

 

1 

1. Şeri´at şi´âr ve fezâil âsâr Aydın ve Saruhân sancaklarında vâkı´ olan kuzât 

Efendiler zîde fazluhum  

2. Ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân live-i mezbûranda olan mütesellimlerimiz Ağâ 

zîde kadruhâ v emefehirul  

3. Akrân yeniçeri serdârları ve bi'l- cümle voyvodalar ve evkâf ve kurâ zâbitleri ve 

a´yân-i vilâyet ve iş erleri zîde kadruhum  

4. İnhâ olunur ki işbu bin yüz otuz yedi senesine mahsûb olmak üzre Aydın ve 

Saruhân sancakları  

5. Bâ berât-i âlî uhde ve zîr-i tasarrufumuzda olu ve livâ-i mezbûrde vâkı´ hudûdi 

dâhilinde sâkinler olub kışlayan  

6. Bi'l- cümle türkmânân ve yörükan cemâ´âtlerinin sâir göçebe  tâifelerinin 

rusûm-i kışlakları sancakları üzerine  

7. Dâhil ve tarafımıza hâsıl ve âid olub ve rüsümi mezkûrenin cemâ´ât-i 

mezbûreden cem´ ve tahsîli tarafımızdan işbu  
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8. Darende-i buyuruldi hâlâ mütesellim Ağâmız olan kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân 

Yûsûf Ağâ zîde kadruhuye tevfiz  

9. Ve ihâle olunub Ağâ-yi merkûm me'mûr ve ta´yîn olunmağal sâlifu'z- zikr 

yörükan v etürkmenan  

10. Cemâ´âtlerinin vesâir göçebe tâifesinin üzerlerine edâsı lâzım gelüb ber 

mu´tâd-i kadîm ve sene-i sâbık  

11. Viregeltürleri rusûm-i kışlakların her kangınızın taht-ı kazâ ve  

hükûmetlerinizde bulunurler ise Ağâ-yi merkûme cem´  

12. Ve tahsîl ve bir gün ve bir saat evvel edâ ve teslîm ittürmekde ihtimâm ve 

i‘ânet eylemeniz bâbında işu  

13. Bâbında işbu uyuruldi tahrîr ve isdâr ve kıdvetu'l- akrân ile tarafınıza irsâl 

olunmuşdur  

14. İnşâ’llâh Te´âlâ vusûlinde gerekdur ki sizler ki Aydın ve sarhuan 

sancaklarında vâkı´ kazâların Kâdîları  

15. İzde fazluhum ve lival-i mezbûrân mütesellimleri ve voyodaları ve evkâf ve 

kurâ zâbitleri ve a´yân ve iş erleri zîde kadruhusuz  

16. Bâlâda zikr olunan cemâ´âtlerin ve göçebe tâifesinin vech-i meşrûh ve sene- i 

merkûme   

17. Mahsûb olmak üzre ber mu´tâd-i kadîm ve sene-i sâbık viregeldikleri rusûm-i 

kışlaklarının cem´  

18. Ve tahsîli tarafımızdan Ağâ-yi merkûme tefvîz ve ihâle olunmağın sâlifu'z- 

zikr cemâ´âtler her kangınızın  

19. Taht-ı kazâ ve hükûmetlerinde bulunurler ise üzerlerine edâsı lâzım gelen 

rusûm-i kışlakların 

20. Temâmen ma´rifet-i şer´le ve cümlenizin ma´rifet ve emânetleriyel Ağâ-yi 

merkûm bir gün ve bir saat  

21. Evevl cem´ ve tahsîl ve edâ ve teslîm ittürmekde ihtimâm-i tâm eyleyub ve 

cemâ´ât- imezkureden rusûm-i  

22. Kışlakların edâda ta‘allul ve muhalef ev âdem-i itâ´at ve taht-i kazâ ve 

karyelerinizden firâr ve gaybet  
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23. İderi olur ise Ağâ-yi merkûm tarafından sizlere haberdâr ve teblîğ-i kebîr ale'l- 

ittifâk bulundukları  

24. Mahallerden ahz ve Ağâ-yi merkûm tarafına ihbâr ve rüsûm-i kışlakları 

temâmen edâ itturdesiz şöyleki  

25. Cem´ ve tahsîline muhâlefet ile mâl-i merkûmun ve ta´tîle ve kesr ve noksân 

tertîbine bâ´is ve bâdî olacak  

26. Olur ise siz mâl-i merkûmun kesiri sizlerden tazmîn ve tatmim olunduğından 

mâ´adâ suâl ve mu‘âteb  

27. Olacaklarının emr-i mukarrer bilub bu husûsde cümleniz i‘ânet ve ihtimâm 

eyleyub cemâ´ât-i  

28. Mezbûreden bir ferdin  himâyet ve siyânet ve genç ve ihtifâlarına ruhsat ve 

edalarına (silik)  

29. Olunmakdan begâyet ihtirâz ve ictinâb ve mûceb-i buyuruldi ile âmel olasız  

30. Fî gurre-i cemâziye'l- ulâ seen 1137 

Kayd fî 3 cemâziye'l- ulâ  
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1 

1. Hâlâ medine-i Magnisa' da mesned pirâyi şeri´at-i garrâ izzetlü fazîletlu Efendi 

Hazretleri  

2. Zîde fezailuhu ve kıdvetu'l- emâsil ve'l- akrân Saruhân mütesellimi el-Hâcc 

İbrâhîm Ağâ zîde kadruh uve mefâhiru'l- akrân  

3. Yeniçeri serdarı ve a´yân- ve zâbitân ve iş erleri zîde kadruhum inhâ olunur ki 

hâlâ Karasi sancağından bâ fermân-i  

4. Ali ihrâc olunan mekâri katırları tarafımıza götürilub mahall-i me'mûrlerine 

irsâl olunmak üzre Magnisa derûnine duhûl  

5. Ve  nüzüllerine gece ile birkaç eşkıya katırcıları basub tecrid e gâret 

eylediklerinden mâ´adâ kendülere taraf-i mîrîden verilen mekâri  

6. Ücretlerinden üzerlerinde mevcûd olan üç yüz gurlerini tehi ve gâret eyledikleri 

tarafımıza inhâ ve ihbâr olunmağla  
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7. Mezbûr gadr-i külli olub mâl-i mîrîye hasaret ve umûr- imühimmeye ta‘alluli 

olub bâ fermân-i âlî ihrâc olunacak beş yüz re's  

8. Mekâri katırları cümle tedârik ve hâzır ve âmâde olunub fakat Karasi sancağı 

kadırlarına terkib ve tevkf ve anlar dahi  

9. Tarafımıza gldiği gün bu tarafdan ihrâc ve mahalli me'mûrlerine irsâl olunmak 

üzre nesf-i Magnisa' da fesâd-i mezkûr zuhûr ile  

10. Ta´tîl-i lazim gelmeğin fesat-i mezbûre cesâret iden eşkıyâ taşradan olmayub 

mutlak Magnisa ahâlîsinden  

11. Olduklarını zâhir ve nümâyân olub her kimler ise a´lâ eyy-i hâl sizlerden suâl 

ve matlûb olmağla bi eyyi vechigân 

12. Eşkialar mezbûreyi ahz ve ele geturub gâret eyledikleri eşkıya ve üç yüz guruş 

nukûdi kendilerden tahsîl ve yâhûd  

13. Mâl-i mezbûrleri acelekiz mukayyed ile lâzım gelenlerden temâmen tazmîn ve 

bir gün bir saat evvel zuhûre geturub   

14. Tarafımıza derhal irsâl ve îsâl eylemeniz bâbında işbu buyuruldi tahrîr ve isdâr 

ve kıdvetu'l- akrân  

15. Zîde kadruhu mübâşir ta´yîn ve irsâl olunmuşdur inşâ’llâh Te´âlâ lvusulinde 

gerekdur ki siz ki mûmâ ileyh side kezailuhu  

16. Ve sizler ki livâ-i mezbûr mütesellimi yeniçeri serdârı a´yân-i vilâyet iş 

erlerisiz hâlâ Magnisa derûnında mâl-i mîrî  

17. Hasaret ve umûr-i mühimme ta´tîl olunmağla fesat-i mezkûre cesâret iden 

eşkıyâların a´lâ eyy-i hâl ahz  

18. Ve gâret eyledikleri eşyâ ve nukûd-i mezkûr eşkıyâ-yi mezbûrden temâmen 

tahsîl olunmasını sizlerden  

19. Matlûbumdur elbetet her ne tarıkla olur ise olsun mâl-i mezbûri zuhûre 

geturub yâhûd kendüleriniz  

20. Vesâir lazim gelenlerden temâmen tazmîn ve bilâ tavkıf tarafımıza mübaşer 

yediyle irsâl ve îsâle cümleniz  

21. Bezl ikda ve sayy-i bi şümâr eyleyesiz ve eşkiyâ-i merkûmi ahz ve ele 

getürmeğe bezl maktur idub mâl-i  
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22. Mazmûn bi't- temâm tahsîl ve ihrâc olunduktan sonra cezâları tertîb olunmak 

içun muhkem kaydına  

23. Ve mahbûs ve mübaşire teslîm ve tarafımzıa ihzâr eyleyesiz hasil-i ol eşkıyâyı 

mezbûre ve mâl-i mezbûr  

24. Bâ eyy-i hâl sizlerden matlûb olunmağla elbetet zuhûre geturub  tahsîl ve 

yâhûd lazim  

25. Gelenlerden temâmen tazmîn ve bile tevkıf tarafımza irsâl ve îsâle ziyâde 

dikkat ve ihtimâm-i tâm idub  

26. Bir dürlü gadr ve illetleri ve firârlarına müsâ´ade ve ruhsat ve mâl-i mezbûr 

tahsîl ve tazmînine tekâsul ve taksirât 

27. Olunmakda begâyet ihtirâz ve ictinâb idub mûceb-i buyuruldi birle âmel olasız 

diyü fî 24 cemâziye'l- evvel sene 1137 
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1. Medine-i Magnisa' da vâkı´ merhûm Abdüllatîf Efendi  

2. Mahkeme olmak üzre binâ vak eyledii menzilin nâzırı olmayub lâzım  

3. Ev mühim olmağla vakıfın oğlunun oğlu işbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân-i 

hâkânî  

4. Abdüllatîf Halife her vechile ve mahal ve müstehak olmağla yevmî iki akçe 

vazîfe ile mücededen tevcîh olunub  

5. Berât-i şerîfim evrilmek bâbında Kâdî-ı kazâ kuzâti'l- müslimi Mevlânâ Ali zîde 

fezailuhu arz itmeğin vech-i meşrûh  

6. Üzre sadaka idub bu berati hümâyûn verdum ve buyurdum ki ba´de'l- yevm 

merkûm varub zikr olunan  

7. Vakfın nâzırı olub müddet-i lazimesi mer´i ve mü'eddâ kılındıktan sonra yevmî 

iki akçe vazîfesiyle  

8. Mutasarrıf olub vakıfın rûhi ve devâm-i ömr içun duâya mudâvemet göstere ol 

bâbda taraf-ı ahardan hiç  
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9. Ferd mâni´ olmayalar şöyle bileler alâmet-i şerîfe i´timâd idesin tahrîren evali-i 

şehrî saferu'l-hayr li sene selasin ve imete ve lf  

2 

1. Medine-i Magnisa' da Gürhâne mahallesined vâkı´ ashâb-i hayrâtdan merhûm 

Abdüllatîf Efendi nâm sâhibu'l- hayrât 

2. Vakf eylediği menzil hâlâ mahkeme olub vakfiye-i ma´mûl bahâsndan menzil-i 

mezkûrun hâsıl olan  

3. İcâresinden ba´de't- ta´mîr yevmî üç akçe ile vazîfe ile ba´dehu salavati’z-zuhr 

menzil-i mezbûr mahkeme olunduğı  

4. Hâlde menzil-i mezbûrde birer âmene’r-Resûlu tilâvet olunub ve menzil-i 

mezbûr mahkeme olduğı hâlde  

5. Kurbinde olan Murâdiye câmi´-i şerîfinde tilavet olunmak üzre erbâb-i 

istihkâkdan  

6. İşbu râfi ‘-i tevkî´-i refi´i'ş- şân-i hâkânî olan vâkıfdan Abdüllatîf Halife her 

vechile  

7. Layık ve mahal ve müstehak olmağla yevmî üç akçe vazîfe tevcîh olunub 

yedine berât-i şerîfim verilmek abbında  

8. Akzâ kuzâti'l- müslimîn mevnaa Abdülbaki Mehmed zîde fezaeilehu arz 

itmeğin sadaka idub  

9. Buberat-i hümâyûn verdum buyurdum ki ba´de'l- yevm mezbûr varub amene’r-

Resûl tilâvet idub  

10. Ber mûceb-i şart-ı vâkıf ba´de’s- salâti’z-zuhr hizmet-i lâzimesi merri ev 

mü'eddâ kalındıktan sonra ta´yîn  

11. Olunan yevmî üç akçe vazîfesiyle mutasarrıf olub vakfın rûh-i ve devâm-i ömr 

içun  

12. Duaya müdâvamet olasız taraf-ı âhardan hiç ferd mâni´ ve vâkı´a merâhim 

olmaya şöyle bilesin alâmet-i şerîfe  

13. İ´timâd idesin tahrîren cemâziye'l- ahir li sene selase ve selasin ve miete ve elf  
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1 

1. Îrâd ve mesârif-i evkâf câmi´-i şerîf imâret-i âmire merkûm Ali Bey el-vâkı´ 

medine-i Magnisa der-zeman-i nezâret 

2. Mefhuru’l-vâlî Efendi hazreteri ber vech-i meşrûtiyet ve der eyyâm-i tevliyet 

fahru'l- akrân Osmân Bey ve Ali Bey evladi vâkıf 

3. Ve bi mübâşeret süleman Ağâ el-kalemu’l-mekâmu’l-mütevellî el-mezbûr 

ibtidâ-i marti’l-vâkı´ fî 16 cemâziye'l-ahir li sene sitte ve selasin ve miete ve elf  

4. El-fî’t-tâm şubati’l-vâkı´ fî 36 cemâziye'l- ahir li sene tis‘a ve selasin ve miete 

ve elfe  

 

Mahsûl öşr-i mukâta´a-i ormancı  fî mülki es-Seyyid  

Koza kıyye 17100 guruş 1710 

Hinta keyl-i İstanbuli fiât 35 guruş 14.5 

Şi‘ir keyl-i mezbûr fîyât 33 guruş 6.5 

Beyâne fî mülk-i es-Seyyid  guruş 30 

Öşr-i mâ´adâ guruş 20  

Yekûn guruş 1781 

 

Mahlûlen  

An mahlûl  Tâlib oğlu guruş 120 

An mahlûl Ketan oğlu 30 

An-mahlûl Kürt oğlu guruş 30 

An-mahlûl Genc oğlu guruş 10 

An-mahlûl Sâkine oğlu guruş 37 

An-mahlûl hadicei guruş 40 
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An-mahlûl Derzi İbrâhîm oğlu guruş 55 

An-mahlûl el-Hâcc Ca´fer oğlu guruş 35 

Aam Paşâ Köylü Hüseyin guruş 10 

An-mahlûl Eri oğlu Seyyittleri guruş 20 

An-mahlûl Gördügi guruş 12 

 

An-mahlûl  Yabancı Temir guruş 6 

An-mahlûl Kefir oğlu Yetim guruş 27  

An-mahlûl Limokil köle guruş 15  

An-mahlûl Köse Mustafâ guruş 15  

An-mahlûl Yarılı oğlu Temir  guruş 30  

 

An-mahlûl Huluk  Köle guruş 13 

An-mahlûl Hâcî Şa´bân oğlu guruş 190  

An-mahlûl Kassab zâde Halîl Ağâ Hâtûni guruş 130  

Yekûn 800  

Mahsûl-i mukâta´ât-i icârât 

Mukâta´a-i yazıcı guruş 120  

Mukâta´a-i Delli guruş 230  

Mukata-i Sundur zâde guruş 75  

Mukato a-a Aladiler guruş 170  

Mukâta´a-i Tağa guruş 35  

İcâre hamamı guruş 230  

 

İcâre-i hâne atîk guruş 160  

İcâre-i dekâkîn guruş 13  
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İcâre-i asyâb guruş guruş 1 

İcâre-i menzil guruş 2 

İcâre-i hadîka guruş 2 

Yekûn guruş 1018  

Cem´an yekûn min ciheti’l- mecmû´ guruş 3599  

 

Minhu'l- mesârif ve'l-vezâif  

Vasiyet-i müsbete  

230  

2160  

Galle-i nezâret an bahâ-i hinta kıyye 2 guruş 88  

M tevliyet-i öşr-i evlat guruş 350  

Galle-i gatib an bahâ hinta kıyye 1 guruş 44  

Galle-i an bahâ-i şi´r kıyye guruş 30  

 

 

Galle-i Kâtib an bahâ nin erz keyl 3 guruş 1.5 

Ta´mîr-i câmi´-i şerîf ve imâret guruş 32  

Hasır-ı beray-i câmi´-i şerîf guruş 4.5 

Meremmât- hammâm guruş 38  

Meremmâti- Hân-i atîk guruş 29  

Harc-ı temessük-i sicil guruş 15  

Keşf içun harc-ı mahkeme guruş 60  

Fermann-i harc guruş 29  

Ücret-i kantar ve Kolcı guruş 80  

Tağyir-i ecza guruş 5.5 
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Şi´r ve gaz guruş 23  

Şem´-i revgan guruş 4 .5 

Ağma Hâfız Efendi hınta bahâ guruş 7.5 

Şem´-i asel guruş 4.5 

Harc-ı çadır guruş 90  

Mesârif-i kâimmekâm-ı mütevellî guruş 270  

Yekûn guruş 3356  

 

Mezkûr iki yüz ytemşi guruş mezbûr kaimmekanın yemi bir guruş ücretleridir  

Mesârif-i imâret  

An bahâ inân fî mülki’s-sâbık  

An bahâ erz guruş 52 .5 

An bahâ-i hinta bera-yi şerbe guruş 15 .5 

An bahâ-i hateb guruş 18 .5 

An bahâ-i asel guruş 12  

An bahâ-i revgan-i sâde guruş 30  

An bahâ-i lahm  guruş 41  

An bahâ-i nohud guruş 2.5 

An bahâ-i tuz guruş 2 

Cilâlı kazgan guruş 1.5 

Harc-i muhâsebe guruş 50  

Harc-i hüddâmiye guruş 10  

Yekûn guruş 6107  

Min haysu'l- mecmû´ mesârif guruş 3966 .5 
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1 

1. Medine-i Magnisa' da el-Hâcc İlyâs-i sagîr mahallesinde sâkine Sâlih binti 

Mustafâ nâm Hâtûn  

2. Zât-i ba´de't- ta´rîfi’ş-şer´î şerîfde sadri kebîr oğlu bâ´ism-i mâl ıtlâk olunur-i 

haze'l- kitâb  

3. Es-Seyyid el-Hâcc İbrâhîm bin Seyyid el-Hâcc Mustafâ mahzârına  ikrâr ve 

takrîr-i kelâm iüdp il ebevyen yedimde 

4. Mülk ve hakkım olub mahalle-i mezbûrede vâkı´ bir tarafdan bazan câmi´-i 

şerîf ve bazan Berber Mehmed mülki  

5. Ve bir taraftan Ahmed Beşe mülki de bir taraftan Ahmed Ağâ mülkü  ve taraf-i 

râbi´ tarîk-ı âmme ile mahdûd üç bâb kiremit 

6. Örtülü dolma odaları ve bir bâb tahtânî oda e ahur ve havlisi müştemil mülk-i 

menzimili âmme-i  

7. Hukûkıyla taraflarından icâb iden ve kabûli hâvî oğlum mezbûr es-Seyyid el-

Hâcc İbrâhîm bey´i- bâti 

8. Sahîh-i şer´î ile iki yüz guruşe bey´ ve temlîk ve teslîm eylediğinde ol daih ber 

vech-i muharrer iştirâ ve telik  

9. Ve teslîm ve kab ve kabûl eyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr iki 

yüz guruşe oğlum  

10. Mezbûr es-Seyyid İbrâhîm hibe-i  sahîh-i şer´î ile hibe eylediğinde ol dahi ber 

vehcii muharre inhâb ve kabûl  

11. İttikten sonra menzili-mahdûd-i mezkûrden beynimizde ma´lûmu'l- hudûd 

tahtânî kiremid örtülu 

12. Birbab odası ifrâz ve hibe-i mezkûrum mukâbelesinde bedel-i avz virmişdim 

ba´de'l- yevm 

13. Menzil-i mahdûd-i mezkûr-i müfrez-i mezkûrden gayrisi ammei hukûkumla 

oğlum es-Seyyid el-Hâcc İbrâhim' in mülk-i  

14. Müşterâsıdır keyfemâ yeşâ ve tahtâr mutasarrıf olsun ve semen-i mezkûrun 

mezbûr es-Seyyid el-Hâcc İbrâhîm  
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15. Zimmetlerinde bir akçe ve bir habbe alakam kalmamışdır didikde gıbbe't- 

tasdîk mâ huve'l- vâkı´ bi't- taleb ketb olundı  

 

Şuhûdu'l-hâl  

Muhziru'l- müderrisîn Sâdık zâde Mustafâ Efendi 

Muhziru'l- müderrisîn Ali Efendi zâde  

Muhziru'l- müderrisîn Sâdık zâde Ömer Efendi  

Nakibu’l-eşrâf Kâimmekâm Abdülkerîm Efendi  

Muhziru'l- müderrisîn Sâdık zâde Hasan Efendi  

Kâbil zâde Ahmed Efendi  

İmâm Mehmed Efendi  

 

manisa_1461_092/1 

(boş)  

manisa_1461_092/2 

(boş)  

manisa_1461_093/1 

1 

1. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ  

2. vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fezâil  

3. ve'l-hükkâm râfi ‘ a‘lâmi’ş-şer´îye ve'd- dîn vârisu’l- 

4. Ulûmu'l- Enbiyâ ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezid  inâyeti'l- melikul mu‘în   

5. Mevlânâ Magnisa Kâdîsı zîdet fezâile tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak 

mâ´lûm  

6. ola ki Burusa ve Mangisa ve Kütapya ve Geve ve Biga ve Menteşa’da vâkı´ Ali 

Temurci Taş  

7. ibni Ali Bey ve evlâdı Umûr Bey ve üç Bey ve Mahmûd Bey evkaflarının 

evladiyet ve meşrûtiyet üzre  
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8. mütevellî olan Ali ve Osmân zîde kadruhumâ divann-i hümâyûnume arz-ı hâl 

idub vakf-ı mezbûrun asl-ı vakfa ma´mûlun  

9. bahâsına  usûl-i vakfıda olan imâret masrafına vâsîyesine acak bunun idub 

ziyadece  tahmili yoğiken bazı kimeneler Kâdî-ı  

10. nâib arzlarıyla murûr-i eyyâm ile hilâf-i şart-ı vâkıf duâgû ve müsaccel nâ 

meyl bir vakf-ı mezbûre alınmış yüz akçeden ziyâde pare  

11. vezâif ihdâs itmeleriyle vakfı- mezbûre bi'l-külliye müsâ´id olmayub harâbe 

yüz tutub hâsıl olan mahsûl akçe itmeyub ve ta´mîriye muhtâc  

12. olmağla vakf-i şerîfi  siyânete  usûl-i vakıfda olan vezâif ashâbına temâmen 

verilub  muhdes vezâifde gerek duâgûyi ve müsecceli mahlûl oldukda vakf-ı  

13. mânde kalub mütevellî ve Kâdî ve nâibi arz itemyub ve arzalır gelur ise 

Derkenâr olunmayub ve bir tarafıyla tevcîh olunur ise tezkiresi verilmeyub  

14. meger ruhsata havâle olunmak evvel yedlerine emrm-i şerîfim reca eyledikleri 

ecilden hazîne-i âmireed mahfûz olan anadolı muhâsebesi edfterine nazar 

olundukda evkâf-i mezkûresine  

15. vakf-ı mezbûrun tevkıfı kanfığ evlâdiye ve meşrutiye üzre öşr-i mahsûl ile 

mezbûrânın üzerlerine ol dahi mukayyed olmağın vakfın  vakfiyeti 

16. ma´mûl bahâsına neşr ve ta´yîn eyledüği doksan altı akçe olub vakfı- mezbûr 

ekser kurâ ve mezâri‘a olmağla vâkıfın ta´yîn olmaduğı vezâife-i usûl-i 

17. vâkıfdan mâ´adâ zevâyid-i vâkıfdan olmak üzre altı yüz akçe vezâif ihdâs ve 

birkaç seneden beru mahsûl akçe itmeyub vakf-ı mezbûrun 

18. mukâta´asından senevî hâsıl olan (silik) imâreti ve usûl-i vakıfda olan doksan 

altı akçe vezâif ancak kifâyet idub muhdes 

19. olan altı yüz  akçe vezâyife bu vecihel vefa itemyub muhdes vazife-i 

mürtezikalarına vezâif mutâlebesiyle dâima ta‘addi  ve rencîde itmeleriyle imâret 

ve usûl-i  

20. vakıfda olan doksan altı akçe vezâif temâmen virüp ve imâret-i âmmesi 

işletdirilub muhdes olan altı yüz akçe vezâifin altı aylık rub´  

21. olunub fimâ ba´d vakf-ı mezbûrden almak üzer vezâif arz olunub ve bu 

anadeğin berât ile verilen alıt yüz akçe muhdes vezâife dahi düşen  
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22. mahlûlât-ı âhar virilub vakf-ı âmme olmak üzre Anadolu muhâsebesinde vakf-

ı mezbûrûn mahallerinin şerh verilmek usûl-i vakıfda  

23. olan  vezâif temâmen ashâbına verilub vakfın imâreti işleddirilub şart-ı vâkıf 

icrâ ve şer´an iktizâ itmeyen vezâif-i talebiyle mütevelli-i vakf 

24. ta´addî ittirilmeyub men‘ve def´ ve bundan sonra siyâneti- vakf içun usûl-i 

vakf olmayan muhdes vezâif mahlûl olub kaleme gelmedukde vakf  

25. mânde olub mütevellî ve Kâdî ve nâib arzlarıyla gelur ise derkenâr olunmayub 

buyurulur ise dahi tezkeresi verilmeyub meğer ruhsata  havâle olunmak üzre kaydı  

26. mahalline şehr evrimkelle bin yüz odut üz şevvâl evâilinde divân-i hümâyûn 

tarafından verilen fermân-i âlîşân anadoli muhasebesine kayd olunub  

27. emr-i şerîf verildikden Derkenâr olundukda derkenâri mûcebince bin yüz otuz 

beş senesi ramazân-i şerifinin ikinci emr-i şerîf verildüği  

28. hâlde ahkâm-i kuyûdında mukayyed olduğı derkenâr olunub i´lâm olundukda 

imdi  derkenârı mûcebince âmel olunmak bâbında  

29. fermân-i âlîşân sadı olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerifim vardukda bu bâbda 

sâdır olan emrim üzer âmel idub dâfi´ usûl-i  

30. vakıfda  olan vezâif temâmen ashâbına verilub vakfın imâreti işleddurilub şart-

ı vâkıf icrâ ve şer´an iktizâ itmeyen  

31. vezâif talebiyle mütevellî-i vakfa ta´addî ittirilmeyub  men ve def´ ve bundan 

sonra siyânet-i vakf içun  usûl-i vakfda olmayan muhdes vezâyif 

32. mahlûl olub kaleme geldikde vakf mande ve mütevellî ve Kâdî ve nâib-i 

arzları gelur ise derkenâr olunub ve bir tarîkla tevcîh olur ise tezkiresi  

33. verilurse meğer ruhsata havâle  olunmak üzre târîh-i mezbûre kaydına şerh ve 

emr-i şerifim verilmekle mukaddemâ verilen emr-i şerîfim  

34. mûcebince yedlerinde olan bu anluk vazifeleri verilub olmayanlar bildirdub ve 

hilâf-ı şart-ı vakfa mütevellî temessük  

35. ile muhdes vazîfe mutâlebesiyle men‘ vakfı rencîde ve ta´mîr itturmeyesin 

şöyle bilesin alâmet-i şerîfe i´timâd idesin  

36. fî evâil-i şehr-i zi'l-hicce sene sitte ve selasun ve miete ve elf  
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35. Akzâ kuzâti'l- müslimîn evlâ  

36. vülâti'l- muvâhhidîn ma´denu'l- fezâil ve'l-yakîn  

37. râfi ‘ a‘lâmi’ş-şer´îyeti  ve'd- dîn vârisu’l-Ulûmu'l- Enbiyâ  

38. ve'l- mürselîn el-muhtas bi mezid  inâyeti'l- melikul mu‘în  Mevlânâ Magnisa 

Kâdîsı 

39.  zîdet fezâile tevkî´-i refi´-i hümâyûn vâsıl olacak mâ´lûm ola ki Burusa ve 

Magnisa  

40. Kütahya ve Genç ve Mentetşe’de vâkı´ Ali Temurci taş ibni Ali Bey ve evlâdı  

41. Umûr Bey ve Ali Bey ve Üç dibek ve Mahmûd Bey evkaflarının evlâdıyla 

meşrûtiyet üzre ber vech-i  

42. İştirâk mütevellileri olub Ali ve Osmân zîde kadruhuma divân-i hümâyûnume 

arzıhal idub vakf-ı  

43. Mezbûr imâretinde tabh olunan azizi şart-ı vâkıf üzre emvâl-i vakfda olub 

yedlerinde senedâtı olanlara  

44. Ta´yîn olunduğı vech üzre her kes nânları temâmen verilub lakin usûl-i 

vakıfda olmayub vakfın müsâ´adesi yoğiken  

45. Vakf-ı şerifinde kat´an medhali olmayan bazı kimesenelerin yedlerinde 

senedâtı yoğiken hilâf-i şar-ı vaf kimi Kâdî ve kimi nüvvâb  

46. Ve kim erbâb-i müte‘allinden olub sâbıkan mütevellî ve vekîllerinin azlı 

hâlinde yerlerin dahi bir tarîkla tağlibât zikr alub bizim dahi bu vakfın  

47. İmâretinde tabh olunan nândan mâgoz?  vardur diyu ve nân almağa dahi râzı 

olmayub mâgozun akçesin vir diyü hilâf-i şer´-i şerîf  

48. Ve mugâyir-i şart-ı vakf ta‘addi  ve rencîde den hâlî olmaduklarını bildurub 

men‘ bâbında emr-i şerifim ricâ eylediklerin ecilden  hazîne-i  

49. Âmire ve mahfûz olan Anadolu muhâsebesi defterlerine  nazar olundukda 

vakf-ı mezbûrun bazı evlâdiyet şartına üzre öşr-i mahsûl ile mezbûrlerin  

50. Ber vech-i iştirâk üzerlerinde mukayyed olmağla usulü vakfda olan vezâif 

temâmen ashabına verilub vakfının imareti işleddirilub şart-ı  
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51. İcrâ ve şer´an iktizâ itmez vezâif talebiyle mütevelli-i vakfa ta´addî ve rencîde 

iddirilmeyub meni ve def´ ve bundan sonra siyânet-i vakf içun  

52. Usûl-i vakfda olmayan muhdes vezâif-i mahlûl olub kaleme geldikde vakf-ı 

mânde olub  mütevellî ve katı ve nâib arzlarıyla gelub  

53. Arzının olunmayub  ve bir tarîk ile buyurulur ise dahi tezkiresi verilmeyub 

meğer ruhsata havâle olunmak üzre kaydi mahalle şerh verilmek  

54. Kayd-ı mahalline şehr verilmekle bin yüz otuz senesin ramazân-i şerifinin 

ikicni güni emr-i şerîf verildüği hâlde ahkâm-i kuyûdda  

55. Mukayyed olduğı emr olunup i´lâm olundukda yedinde olan tezkiresi 

mûcebince âmel olunmak abbında fermân-i  âlîşân sâdır olmuşdur  

56. Buyurdum ki hükm-i şerifim vardukda bu bâbda sâdır olan emrim üzre âmel 

idub dahi usûl-i vakfda olan vezâif temâmen ashâbına 

57. İttirilmeyub men‘ ve def´ ve bundan sonra siyânet-i vakf içun usûl-i vakfda 

olmayan muhdes vezâif mahlûl olub kalebe  

58. Geldikde vakf mânde ve mütevellî ve Kâdî ve nâib arzları gelur ise derkenâr 

olunmayub ve bi tarîkla tevcîh olunur ise tezkiresi verilmeyub  

59. Meğer ruhsata havâle olunmak üzre târîh-i mezbûrde kaydına şerh ve emr-i 

şerifim verilmekle mukaddemâ verilen emr-i şerîfim mûcebince  

60. Yedlerine bir anları olanların vazifelerin mahsûl-i vakıfdan geldikde 

verilmeyub olmayanların gelur diyub ve hilâf-i şart-ı vakf Kâdî  

61. Nâib ve vakf-ı mütevellîsi ve meclis temessükati ile muhdes vazîfe ve nân 

mutâlebesiyle mütevellî-i vakf rencîde ve ta‘cîz  ittirmeyub husûs-i  

62. Mezbûr içun tekrâr şikayet olunmalı eylemeyesin şöyle  bilesin alâmet-i şerîfe 

i´timâd idesin  

63. Tahrîren fî rebi´u'l- ahir fî yevmu'r-râbi´ min şehrî zi'l-hicce-i li sene sitte ve 

selasin ve imete ve elf  

Kostantiniye  
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işbu sene-i mübârekede Tebriz cânibine tahmîl olunmak zehâyir ve mühimmât 

tahmîl  Saruhân sancağından matlûb deve Saruhân sancağına isâbet iden elli guruş 

deve cümle muvâcehesinde kazâlara tevzî´ olunmuşdur fî 20 rebi´u'l- ahir sene 

1137 

 

kazâ-i Magnisa deve 16 mukâta´ât idilmiş  

kazâ-i Menemen deve 5 

kazâ-i Körükhisarı deve 2 

kazâ-i Kulalar deve 1 

kazâ-i  Nif deve 2 

 

kazâ-i İlica deve 2  

kazâ-i Ada deve 6 

kazâ-i Makrahor ve Marmara deve 2 

kazâ-i Kaşak deve 3 

kazâ-i Gerde urus 2 

kazâ-i Akhisâr deve 5 

kazâ-i Gerdus deve 5 

cem´an elli deve tevzî´ olunmuşdur sene-i sâbıka mukayyeddur  

Kara Osmân Ağâ zâde Mustafâ başbûğdur  

1 

1. Şerâyî‘ şi´âr Saruhân sancağında vâkı´ olan Kâdîlar zied fazluhum ve kıdvetu'l-  

2. Emâcid ve'l- a´yân livâ-i mezbûr mütesellimi ve a´yân-i vilâyetin iş erleri zîde  

3. Kadruhum inhâ olunur ki inşâ’llâh Te´âlâ evvel bahar meymenet âsârda Tebriz 

seraskeri  

4. Olan vezîr-i mükerrem Abdullâh Paşâ Hazretleri'nin me'mûr oldukları 

mahallenizin 
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5. Zehâyir ve gerek cebehaneve tophane nakilleriyçun Anadolu eyâletinden yüz 

katar mihari  

6. Mekâri deve cem´ ve tahsîl içun fermân-i  şerîf sâdır olmakla mûcebince livâ-i 

mezbûrden  

7. Elli aded mekâri deve isâbet itmeğin bir gün bir saat mukaddem tevzî´  

8. Ve acileten tahsîl ve kabzına me'mûr olanlar ateslim itturilmek bâbında  

buyuruldi isdâr  

9. Ve kıvdetul emâsil ve'l- akrân kendi Ağâlarımızda nhacı Abdullâh Ağâ zîde 

kadruhu  

10. Mübâşir ta´yîn ve irsâl olunmuşdur vusûlinde mûceb-i şer´le ve mübâşir-i 

merkûm ve a´yân 

11. Ma´rifetiyle sâdır olan fermân-i celîli'ş- şân ve rûznâmçe mûcebince livâ- 

imezburde 

12. İsâbet me'mûr olanlara teslîm itturdub bu husûsde i´mâl ve müsâmahadan  

13. Izrar ve ictinâb üzre olub ber mûceb-i buyuruldi ile âmel olasız diyü buyuruldi 

fî 1137 

2 

1. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki 

2. İşbu bin yüz otuz yedi senesinde Magnisa kazâıs ahâlîlerinin fermân-i âlî ile 

üzerlerine edâsı  

3. Lâzım gelen Anadolu valisi vezîr-i mükerrem ve faziletl umehmed Paşâ 

Efendimiz Hazretleri'nin imdâd-i seferiyelerine götürüb  

4. Hazîne-i aliyyelerine teslîm itmeleriyle işbu edâ tezkiresi tahrîr olunmuşdur fî 

226 rebi´u'l- ahir sene 1137 

El-fakîr el-Hâcc İbrâhîm imdâd vâlî-i Anadolu  

3 

1. İşbu bin yüz otuz yedi senesine mahsûb olunmak üzre hurus  

2. Karyesinin üzerlerine isâbet iden avâriz ve nüzûl asl-ı mâl yüz on beş guruş ve 

harc-i tezkire  
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3. Beş guruş otuz pare ve hüddâmiye iki buçuk guruş ve harc-ı bergoş cem´an 

yekûn yüz  

4. Yigirmi dört guruş bir rub´ izzetlu tahsîldâr Mehmed Ağâ' ya teslîm olunub ve 

silcil-i mahfûza  

5. Kayd şod  

 

manisa_1461_094/2 

1 

Kütahya valisi tarafından gelen pusuladur  

1. Bu sene-i mübârekede Anadolu eyaletinden ihrâcı fermân olanun altı yüz 

deveden eyâlet-i mezbûrede vâkı´ Aydın sancağında  

2. Altı deve Menteşe sancağına kırk üç deve ve Bolu sancağına elli devâ ve 

Kangırı sancağına ve Ankara  

3. Sancağına kırk dört deve cem´an iki yüz otuz yedi deve isâbet idub lakin 

mesbûku’z-zikr sancakları  

4. Sâirden ziyâde katır virmeleriyle ber vech-i peşîn hisselerine isâbet iden iki yüz 

otuz yedi deveyi sâir  

5. Sancaklara virmek üzre emr-i âlî sâdır olmağın mukaddemâ altı yüz deveden 

isâbet  

6. İle iki yüz otuz yedi deveden Saruhân  sancağına isâbet mihâr 34 yahlnuz otuz 

dörtdur  

Zikr olunan otuz dört deve mukâyese ile taksîm olnudğı zikr olunur  

 

Kazâ-i Magnisa deve 3 

Turgutlu deve 3 

Güzel hisâr menemen deve 1 

Menemen ma´a koca deve 4 

Niif deve 3 
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Akhisâr deve 3 

Atla deve 3 

Gerduş deve 4 

Kayacık deve 1 

Gerdun deve 2 

Marmara ılıa Mendekurya deve 1 

Yekûn deve 34 

 

Aydın ve menteşe ve Kangırı ve Ankara sancaklarına  

Altı yüz deveden iki yüz otuz yedi deve isâbet idub  

Lakin katır virmeleriyel iki yüz otuz yedi deve sâir sancaklara  

Taksîm olunsun diyü fermân sâdır olmağla Kütahya valisi  

İşâretleriyle otuz dört deve isâbet itmiştir  

İşbu bin yüz otuz yedi senesine sonradan sancağa isâbet  

Ve tevzî´ olunub Nif kazâsının üç re's devesi mükemmel püsâdıyla tarafımıza 

Edâ ve teslîm olunub tezkere verilmişdir fî 20 b. Sene 137 

Mine'l- fakîr Hâcî Mehmed Ser-sârbâncı mekâri Magnisa hâlâ  

Sârbân el-Hâcc Mehmed Gerdun kazâsına isâbet iden iki deveyi Osmân zâde 

Mustafâ Ağâ' dan aldım didiği kayd şod 

Menemen’e isâbet iden dört deve sârbâna teslîm  

Atla’ya isâbet iden üç deve teslîm olunmuşdur  

Marmara iliçla Mandehoriye isâbet iden bir deve teslîm  

Akhisâr kazâsının üç devesi sârbân başıya teslîm olunmuşdur  

 

Sahhu'l- bâkî  

Guruş 183 rub´ 3 

 Be hesâb-i meblağ 22050 
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Hisse-i zevce meblağ 5505 

Hisse-i ümm meblağ 3170 

Hisse-ibinti meblağ 10410 

 

Hisse-i ahi meblağ 367  

Hisse-i ahi meblağ 367 

Hisse-i ahi meblağ 367 

Hisse-i ahi meblağ 367 

Hisse-i uhti meblağ 183  

Hisse-i uhti meblağ 183  
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minhu'l- ihrâcât  

techîz ve tekfîn guruş 15  

mihr-i mu'eccel-i müsbet berayi zevce guruş 35  

resm-i kismet guruş 21  

Kâtibiye guruş guruş 2 

Hüddâmiye ihzâriye guruş 1.5 

Çukâdâriye guruş 1.5 

Vasiyet-i müsbete berâ-yi Mehmed guruş 10  

Vasiyet berâ-yi Ahmed Sâlih Paşâ guruş 5 

Yekûn guruş 91 

 

Sahhu'l- bâkî guruş 777  

Hisse-i zevce-i mezbûr guruş 97 meblağ 15  
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Hisse-i ibn-i mezbûr guruş 679 meblağ 105  

1 

1. Medine-i Magnisa' da İbrâhîm Çelebî mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

fvet olan Hüseyin bin Mehmed' in  sulbî sagîr  

2. Oğlu Mehmed' e babası müteveffâ-yi mezbûrden müntakil mâl-i mevrûsi hıfz 

ve ahvâl-i sâiresini  

3. Zabt içun bir vâsî nasbinden lâzım ve mühim olmağın sagîr-i mezbûrun dayisi 

işbu râfi ‘u’l-kitâb  

4. Yûsûf bin Mehmed mütedeyyin ve her vecihle mahal ve üstehak ve vesâyet 

uhdesinden gelmeğe kâdir olduğını 

5. Mahalle-i – mezbûr ahâlîlerinden olub zeyl-i vesîkada muharreru'l- esâmî-i 

müslimîn ihbârlarıyla  

6. Lede'ş- şer´i'l- enver zâhir-i mütebeyyin olmağın mezbûr yusf sagîr-i mezbûrun 

mâl-i mevrusini  

7. Hafz ve ahvâl-i sâiresini zabt içun cânib-i şer´den vâsî nasb ve ta´yîn olundukda  

8. Ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve merâsimini edâya müte´ahhid olmağın ma 

huve'l- vâkı´ bi't- taleb ketb  

9. Olundı fî'l- yevmu's- sâbi´ ve'l- işrîn min Şa´bânu'l- mu´azzam li sene sitte ve 

selasin ve mieteyn ve elf  

 

Şuhûdu'l-hâl  

Es-Seyyid Ahmed Efendi el-İmâm  

Ahmed Efendi el-İmâm  

Mürtaza Ağâ zaed Mehmed Ağâ  

Mehmed Ağâ bin İsmâîl Ağâ  

Hüseyin İbrâhîm  

Mustafâ Beşe Abdullâh  

Ve gayruhum  
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2 

1. Medinen-i Magnisa' da Bektaş-i sagîr mahallesi sükkânından Mustafâ 

binhüseyin nâm kimesne meclis-i şer´-i şerîfde basul haze'l- kitâb Mustafâ Beşe 

bin Süleymân  

2. Mahzarında ikrâr-i tâm ve takrîr-i kelâm idub akd-i âtî sudûrinedeğin silk-i 

mülkimde münselik olub mahalle-i mezbûrede vâkı´ bir tarafdan  

3. El-Hâcc Velî mülki ve bir tarafdan Elif Hâtûn mülki ve bir tarafdan Aydın oğlu 

Mehmed mülki ve bir tarafdan tarîk-i âmme ile mahdûd bir bâb  

4. Fevkânî kiremid örtülü oda ve bir bâb tahtânî oda ve bir bâb kiriemid örtülü 

dam ve bir kenif ve bir mikdâr havluyi müştemil mülk-i 

5. Menzilimi bi'l- cümle’t-tevâbi´ ve'l- levlahik ve kâfe-u hukûk ve'l- mürâfık 

mezbûr Mustafâ Beşe' ye tarafından icâb ve kabûli hâvî  

6. Bey´-i bâti sahîh-i şer´î ile altmış altı guruşe bey´ ve teslîm ve temlîk 

eyledğimde ol dahi minvâl-i meşrûh üzre iştirâ  

7. Ve temlîk ve teslîm ve kabûl eyledikten sonra semeni olan meblağ-ı mezbûr 

altmış altı guruş mezbûr Mustafâ Beşe yedinden  temâmen ahz ve kabz 

8. Eyledim ba´de'l- yevm menzil-i mahdûd-i mezkûrini cem´-i müctemilatıyla 

mezbûr musatfaanın mülk-i müşterâ sı olmuşdur keyfemâ yeşâ ve  

9. Ve tahtâr mutasarrıf olsun didikde gıbbe't- tasdîkı'ş- şer´î mâ huve'l- vâkı´ bi't- 

talebketb olundı fî'l- yevmu'l- işrîn  

10. Min zi'l-hicce’i’ş-şerîfe li sene sitet ve selasin ve miete ve elf  

Şuhûdu'l-hâl  

Arab zâde Ağâ Mehmed Ağâ  

Ali bin İbrâhîm  

İmâm Mustafâ Efendi  

Karındâşı Mehmed bin Halîl  

Sandıkçı Mehmed  

Halîl Beşe bin Mehmed  

Kara Ahmed Beşe bin Memmed  
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Es-Seyyid Habîb Beşe bin Abdullâh  
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1 

1. Medine-i Magnisa' da el-Hâcc Kerîm mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

fevt olan el-Hâcc Halîl bin Hasan Bey´ in veresati zevce-i metrûkesi  

2. İsmihân binti Hüseyin ile sulbî kebîr oğlu Mehmed ve kebîre kızı Rabia ve sagîr 

ekızı Ayişe' ye münhasıra olduğı zâhir olduktan sonra  

3. Beyne'y-verese tevzî´ olunan terekesidur ber vech-i âtî zikr olunur vâkı´u’t-taril 

fî'l- yevmu's- sâbi´ min saferu'l-hayr li sene seb‘a ve selasin ve miete ve elf  

 

Menzil der mahalle-i mezbûr meblağ guruş 18000 

Yenice bâğı dönüm guruş 3600  

Sagîr avânî nühâs guruş 4320  

Döşek guruş 120  

Köhne demur Kapûdân guruş 130 pare 2 

Köhne sarık guruş 240  

 

Zibun guruş 80  

Don guruş 40  

Gömlek guruş  

Papunca guruş 100 

Yekûn guruş 26680  

 

Minhu'l- ihrâcât  

Resm-i âdî guruş 660  

Kâtibiye guruş 60  
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Kaydiye varak guruş 60  

Muhziriye guruş 20  

Yekûn guruş 800  

 

Sahhu'l- bâkî guruş 25880  

Hisse-i zevce guruş 3235  

Hisseti'l- ebl guruş 11322  

Hisseti'l- binti guruş 5661  

Hisseti'l- binti guruş 5661 

 

2 

1. Medine-i Magnisa' da Câmi´-i kebîr mahallesinde sâkin iken bundan akdem 

müteeffat olan Rükiye binti el-Hâcc Mehmed nâm Hâtûn' un verâseti zevce-i 

metrûkesi Mümîne binti Receb  

2. Nâm kimesne ile li ebeveyn er karındâşları leh Mustafâ ve Ahmed ve İbrâhîm 

ve Abdullâh ve kız karındâşları Hamid ve Fatmâ ve sülbis sagîr kızı Rükiye’ye 

3. Ve davâlusu Amine binti Mehmed nâm Hâtûna münhasıra olduğı lede'ş- şer´i'l- 

enver zâhir ve mütehakkık olduktan sonra kezburenin beyne'l- verese  

4. Tahrîr tevzî´ ve taksîm olunan eşyâsidur zikr olunur fli yevmu's- sadis fli 

yevmu'l- ihda li sene tis ve selasin ve miete ve elf 

Avân sagîr kıyye 6.5 guruş 2.5 

Köhne ibrak guruş 2.5 

Beledi döşek 2 guruş 6 

Yorgan 2 guruş 2 

Köhne seccâde ma´a kilim guruş 2.5 

Kaliçe guruş 6 

Minder guruş 1 
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Mak´ad guruş guruş 1 

Beledi yasdık 4 guruş 2 

Minder çuka ferace 1 guruş 4 

Peçe 1 guruş 0.5 

Basma sofra 1 guruş 0.5 

Şamdan tas 1 guruş 1 

Beyâz zibun 1 guruş 0.5 

 

Sofra ma´a beyâz entari 1 guruş 0.5 

Sandal yüz yasdığı 4 guruş 3 

Marome 2 guruş 1 

Minkal boğça 1 guruş 1 

Minkal don  5 guruş 5 

 

Tiftik kenar gömlek 5 guruş 3 

Entari  1 guruş 0.5 

Hatayi kaftan 1 guruş 10 

Hatayi entari guruş 1 guruş 2.5 

Minkal çarşaf 1 guruş 2 

 

Penbe bezi çarşaf 1 guruş 2 

Çekme 3 guruş 6 

İncilu ön kuşak 1 guruş 13  

Sim ön kuşak 1 guruş 1   

Sarı alaca mintar 1 guruş 2 
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Yemeni ma´a çenber guruş 1.5 

Sir puş 1 deste 1 

Minkal don 1 guruş 1 

Def´a ön kuşak 1 guruş 5  

Bez paspasi 1 guruş 1 

 

Minkal davâr boğçası 1 guruş 3  

Köhne entari ma´a cenber 1 guruş 1 

İncilu şord 1 guruş 5  

Zibun 1 çenber 1 serpuş 1 guruş 1 

Hatayi sahtiyan 1 guruş 3  

Ocak perdesi meydaniye guruş 1 

Sandık 1 guruş 1 

Mihr-i mu'eccel beyar- izevce-i mezbûr altun 25  

Yekûn guruş 300  

 

 

Minhu'l- ihrâcât  

Tekt guruş 10  

Resm-i kismet guruş 5  

Kâtibiye çukâdâriye ihzâriye guruş 1 rub´ 1 

Yekûn guruş 16 rub´ 1 
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1 

1. Fî'l- asl aksara kazâsından olub Magnisa' ya tâbi´ kasaba-i Turgullu naibi iken 

bundan akdem fevt  
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2. Olan Mustafâ Efendi ibni el-Hâcc Kalender’in zevce-i metrûke Hadîce binit 

Abdurrahman Efendiden gayri zâhirde vâris-i ma´rûfi  

3. Olmayub terekesinni rub´ mezbûre Hadîce' ye ve sülüsini ve bir bâğı cânib-i 

beytu’l-mâle âid olduğı şer´an zâhir olduktan sonra  

4. Sûk-i sultânîde müzâyede ve fürûht oluann eşyâdur ki vech-i âtî üzre zikr olunur 

vâkı´yu’t-tahrîr fî'l- yevmu'l-  

5. İşrîn min cemâziye'l- ahir li sene sitet ve semasin ve miete ve elf 

 

Sim kınlı kiliç 3330  

Sahra 3 guruş 300  

Alaca kumaş kaftan guruş 300  

Şureke guruş 100 

Köhne yemeni kürk guruş 130  

Al safa feraci guruş 600  

Al tabası guruş 50  

 

Harar çit guruş 130  

Abdes kürki guruş 130  

Çukadat kesmesi guruş 3 sezon  

Bez yemeni kürk guruş 400  

Yağmurluk ve babuç kisiese guruş 50  

Sandık guruş 50  

Bir kıyye garar çift guruş 130  

 

Kumaş entari guruş 280  

At kesmesi guruş 100 

Don ve zibun guruş 40  



 

529 

Yeşil çukaya kaplı sincab kürk guruş 1800  

Don 3 guruş 130  

Köhne ihram guruş 50  

Sim kınlı bıçak guruş 285  

 

Şâl kuşak guruş 6 

Baka sia kablı yemeni kürk guruş 1000  

Matara guruş 50  

Kapaklı sahan guruş 300  

Kapaklı tas guruş 60  

Tarak guruş 130  

Def´a sarık guruş 135  

 

Kahve kapûsi guruş 6 

Kilim guruş 60  

İhhram guruş 70  

Hatem guruş 100 

Don guruş 60  

Bâkir buhurdan ve gülabdan guruş 300  

Yorgan guruş 120  

Kadife yasdık yüzi guruş 120  

 

İhram guruş 62  

Def´a kadife yasdık yüzi guruş 136  

Boğça guruş 30  

Köhne bend ve tabure kulağı guruş 400  
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Peşkir ve sepet örtüsi ve havu guruş 120  

 

Beledi yasydık yüzi guruş 33  

Tencere guruş iki yüzlere  

Kırmızı ihram guruş 420  

Mâi yelek guruş 133  

Kadife yasydık yüzi guruş 250  

Köhne kürk guruş 800  

Ekbe guruş 130  

Yatak yekta guruş 40  

Peynir bezi guruş 100 

Kaz guruş 100 

Kadife yasdı yüzi guruş 404  

Sarık guruş 115  

Kırmızı çuak biniş guruş bir  

Kavuk 3 guruş 60  

Tencere 3 guruş 180  

Çenber guruş 400  

Çime guruş 80  

 

Yeşil çukaya kaplı zervet kürk guruş 3300  

Sarık guruş 50  

Kırmızı kaba kaplı nafe kürk guruş 3150  

Eğer guruş 200  

Kitap camı guruş 250  

Degirmandan guruş 50  
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Kitâb Tarîkat-i Muhammediye guruş 300  

Kânûnname guruş 40  

Haydâr ’ş-şerîf guruş 300 

Müttefiyu’l-bahr guruş 200 

Cenk guruş 60 

Mirac-i şerh ve doktor guruş   120 

Şarki risale guruş 80 

 

 

Nahv cümlesi guruş 130 

Kahve kıyye 31 guruş g6600 

Der zimmet-i Ali Efendi guruş 12000 

Nakd guruş 19200  

Yekûn guruş 39257  

Be hesâb guruş 310 

 

Minhu'l- ihrâcât  

İsm-i âdî guruş 500 

Kâtib guruş 120 

Çukâdâr guruş 120 

Muhziriye guruş 30 

Dellâliye guruş 300 

Mihr-i mu'eccel-i müsbet lil zevce-i mezbûre guruş 10000 

 

Deyn-i müsbet berâ-yi lil zevcetu'l- mezbûre guruş 44400 

Deyn-i müsbet berâ-yi lil zevcetil mezbûre guruş 19200 
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Deyn-i müsbet berâ-yi çukâdâr Mustafâ guruş 7080 

Yekûn meblağ 81750  

Duyûn masrafı meblağ 30  

Bi hesar guruş 681 

2 

1. Fî'l- asl Medine-i İzmir' de Keneli mahallesinden olub hâlâ mahmiye-i 

Magnisa'da câmi´-i kebîr mahallesinde ber vech-i musafiret sâkin olan  

2. Fatmâ binti Hüseyin nâm Hâtûn tarafından bey´-i âtî ikrâra vekîli olduğı zât-i 

mezbûreyi ma´rifet-i şer´iye ile  

3. Ârifân İmâm Mehmed Efendi bin Mustafâ ve Ali bin Hüseyin şehâdetleriyle  

sâbit olan zevci Ömeri binti Mehmed meclis-i şer‘iye  

4. Bâ´is-i haze'l- kitâb Kemil lveledi Âdem mahzarında bi'l- vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idub müvekkile-i mezbûre Fatmâ akd-i âtî sudûrine  

5. Değin silk-i mülkümte münselik olub mezbûr Keneli mahallesinnde vâkı´ bir 

tarafdan Ahmed Efendi mülki ve tarafından Yibo  

6. Yehûdi mülki ve taraf-i râbi´ tarîk-i âmme ile mahdûd bir bâb fevkânî ve üç bâb 

tahtânî odaları ve bi’r-i mâ’yı  

7. Ve kenif ve furuni ve havluyi müstemil Yehûdi hânede olan altı sehimmden 

birsehimi hisse-i şâyi´âmı tarafından icâb  

8. Ve kabûli hâvî ve şurût-i müfsideden arı bey´-i bâti sahîh-i şer´î ile mezbûr 

Kemil Yehûdiye bey´ ve teslîm ve temkil ve teslîm  

9. Eylediğinde ol dahi bir vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabûl 

eylediğinden sonar semeni olan meblağ-ı mezbûr altmış guruş mezbûr Kemel 

yedinden  

10. Temâmen ahz ve kabz eyledim ba´de'l- yevm ma´rûz zikr Yehûdihâneden 

alınna sehim hisse-i şâyi´âm mezbûr Kemâl Yehûdinin  

11. Mülk-i müşterâsı olmuşdur kemâ yeşâ ve tahtâr mutasarrıf olsun didi 

didideğinde gıbbe't- tasdîkı'ş- şer´î ma huve'l- vâkı´ bi't- taleb  

12. Ketb olundı fî'l- yevmu't- tâsi´ Şa´bânu'l- mu´azzam li sene sitte  

13. Ve selaseni ve miete ve elf  
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Şuhûdu'l-hâl  

Benli zâde Hüseyin Efendi  

Şehir Kethüdâsı Ahmed Ağâ  

El-Hâcc Himmet bin Mehmed  

Mustafâ bin Mehmed  

Şa´bân zâde Abdullâh  
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1. Defter oldur ki medine-i Magnisa' da İbrâhîm Çelebî mahallesinde sâkin iken 

bundan akdem fevt olan Hüseyin bin Mehmed' in verâseti zevce-i metrûkesi  

2. Elif binti Hüseyin nâm Hâtûn ile sulbî sagîr oğlu Mehmed' e münhasıra 

olduktan sonra müteveffâ-yi mezbûrun tahrîr olunan eşyâsıdır  

3. Vech-i âtî üzre zikr olunur fî'l- yevmu'l- hamis ve'l- işrîn min Şa´bânu'l- 

mu´azzam li sene sitte ve selasin ve miete ve elf 

Menzil der mahalle-i  mezbûr 1 guruş 350 

Deve re's 6 guruş 180 

Torum 2 guruş 30 

Merkeb 1 guruş 10 

Sim kuşak 1 guruş 4 

Def´a sim ön kuşak 3 guruş 3.5 

 

Def´a sim kuşak 3 guruş 3 

Pirdaze kaşlı küpe çift 1 guruş 3 

Kökhne hatayi kaftan 1 guruş 1  

Badenli alca kaftan 1 guruş 4 
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Büyi kaftan guruş 3  

Beledi yasdık yüzi 2 rub´ 1 

Köhne yorgan 3 guruş 1 

Musta´mel yorgan 1 guruş 1.. 

Yorgan çarşafı 2 guruş 1 

 

Beledi yasdık guruş 3 

Minder 7 guruş 6 

Kaliçe 2 guruş 7 

Kilim 3 guruş 3 

Deste 1 guruş 0.5 

İbrik 1 guruş 1 

Güğüm 1 lenger-i sagîr 4 guruş 1 

 

Tencere guruş 1 

Def´a tencere 1 guruş 2 

Kazgan 1 guruş 4 

Sagîr tas 4 guruş 1 

Sagîr sini 1 guruş 1 

Def´a sini 1 guruş 3 

Def´a tencere 3 guruş 1.5 

 

Kurbân ve mumdan guruş 0.5 

Çuval çift 5 guruş 3 

Karâr çift 4 guruş 3 

Yaldız altun ve zincirli ve macar 11 bi hesâb guruş 35 
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Tüfenk 1 guruş 3 

 

Kara kılıç 1 guruş 0.5 

Mâi çuka yemeni 2 guruş 2.5 

Alaca yemeni 1 guruş 0.5 

Magnisa sarığı guruş 1.5 

Mâi Çâvûş uak şalvar guruş 2 

 

Kıl kuşak 1 guruş 0.5 

Çul 2 guruş 1 

Don guruş 1.5 

Samân guruş 5 

Buğdây ölçek 25 guruş 50 

Topalr deve torumla guruş 10 

Tuz ölççek 15 guruş 1.5 

Ciba ve türban rub´ 1 

Yekûn guruş 654 

 

Müteveffâ-yi mezbûrun bâ defter ve mümeyyizdur ber vech-i âtî zikr olunur  

Der zimmet-i Elmacmı Ali guruş 5.5 

Der zimmet el-Hâcc Ebûbekir oğlu İbrâhîm guruş 900 

Der zimmet Topal oğlu İbrâhîm guruş 7.5 

 

Der zimmet Erman Hasan guruş 3 

Der zimmet Abdî Beşe guruş 3 sümûn 9 

Der zimmet Şa´bân oğlu guruş 3 
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Der zimmet Hâcî Abdî oğlu guruş 7 

Der zimmet Deveci Beşe guruş 5 

Der zimmet Ortakçı Memiş Beşe guruş 22 

 

Der zimmet Haliddili İbrâhîm guruş 4 

Der zimmet Mehmed emuca  guruş 2 

Der zimmet Karabıyık oğlu guruş 2 

Der zimmet Çukurludan Hasan oğul guruş 2.5 

 

Der zimmet şimali Mehmed Beşe guruş 30 

Der zimmet Velî Beşe guruş 3 

Der zimmet İsmâîl Beşe guruş 7.5 

Der zimmet Paşâ köylü Çoban guruş 2 

Der zimmet karye-i mezbûrden Ahmed guruş 7 

Der zimmet Zeder Ali Beşe guruş 7 

Der zimmet Halîl Beşe guruş 2 

Der zimmet Deveci Mehmed guruş 25.5 

 

Der zimmet Devici  Osmân g10 

Der zimmet Yûnus oğlu Mehmed guruş 2 

Der zimmet oman guruş 8 

Der zimmet Ömer oğlu Mehmed beş guruş 4 

 

Der zimmet Sarı Mehmed Ağâ guruş 1 pare 8 

Der zimmet Çolak Mustafâ guruş 14 pare 30 
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Der zimmet Hâtûn guruş 2.5 

Der zimmet Abam Hâtûn guruş 4 

Zimem-i müteveffâ guruş 4 

Yekûn guruş 216 

Min haysu'l- meclu guruş 868             
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1. Medine-i Magnisa' da  Ciranli kebîr mahallesi sâkinlerinden fahru’l-muhadderât  

zâde Sâliha binti İsmâîl Efendi tarafından  

2. Bey´-i âti'l- beyâni ve semenin ahz ve kabzına vekîl olub zât-i ma´rifet-i şer´îye 

ile ârifân  

3. Ol dahi Ahmed Ağâ ibni Ca´fer Efendi ve Ebûbekir bin Mehmed Efendi 

şehâdetleriyel sâbit olan sadrı oğlu  

4. Fazlullâh Çelebî ibni Mustafâ Efendi meclis-i şer´-i hâtırde işbu sâhibu'l- kitâb 

serdengeçti Ağâlarından  

5. Mirâs yedi el-Hâcc Mehmed Ağâ ibni Hasan nâm kimesne mahzarında bi'l- 

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idub vâlidem  

6. Müvekkile-i mezbûrenin mülki olub bir tarafdan Alaca hammâmının külhanı ve 

bir tarafdan  at değirmeni  

7. Ve iki tarafdan tarîk-i has ile mahdûd bir bâb keremid ortöli yağhanesi ve içinde 

mevcûd bir kebîr  

8. Mazgal ve bir taş ve bir menkânesiyle mezbûr el-Hâcc Mehmed Ağâ' ya 

tarafından icâb ve kabûli hâvî  

9. İki yüz elli guruşe bey´ -i bâti sahîh-i şer´î ile bey´ ve teslîm o dahi ber vech-i 

muharrer şirat ve teslîm ve kabz ve kabûl  

10. Eyledikten sonra semeni olan meblağı- mezkûr iki yüz elli guruşini müşteri-i 

merkûm el-Hâcc Mehmed Ağâ yedinden vekâletim 
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11. Hasebiyle bi't- temâm ve'l- Kemâl ahz ve kabz eyledim ba´de'l- yevm 

yağhane-i mezkûr ve içinde olan mevcûd ve müştemilâtıyla  

12. Merkûm el-Hâcc Mehmed Ağâ' nın mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sırf olmuşdur 

keyfemâ yeşâ ve yahtâr mutasarrıf olsun  

13. Didikde gıbbe't- tasdîkı'ş- şer´î mâ huve'l- vâkı´ bi't- taleb ketb olundı fî'l- 

yevmu'l- hamiş min rebi´u'l- ahir  

14. Li sitte ve selasin ve miete ve elf  

Şuhûdu'l-hâl  

Fahr-i müderrisîni’l-kirâm eş-Şeyhu’y-mevlevî eş-Şeyh Mehmed Efendi  

Fahr-i müderrisîn Saîd Mehmed Efendi  

Mustafâ Efendi el-İmâm  

Saniyullâh zâde eş-Şeyh Ali Efendi  

Safiyullâh Ağâ  

Hakkî bin Abdullâh Mehmed Efendi el-kâtib 

Pir Mehmed Efendi el-Kâtib  

Abdullâh Efendi el-Kâtib  

2 

1. Husûs-i âti'l- beyânın mahallinde istimâ´ ve fasl içun bu fakîr ile Nif ? Kâdîsı ve 

Saruhan mütesellimine hitâben 

2. Tahakkuk gadr-i şer´-i münîre binâen kıbel-i şer´den Mevlânâ İzmirî Mustafâ 

Efendi ibni Mehmed irsâl olunub ol dahi hâlâ  

3. Tif Kâdîsı Hüseyin Efendi Saruhan sancağı mütesellimi el-Hâcc Mehmed Ağâ 

tarafından mübâşir ta´yîn olunan  

4. Mehmed Efendi ile Nif  kazâsına tâbi´ Kızılcalı nâm karyeden Ebûbekir Efendi' 

nin  odasına varub zeyl-i vesikada  

5. Muharreru'l- esâmî-i müslimîn uzurlerinde akd-i meclis-i şer´-i hatir eyledükde 

karye-i mezbûrede sâkin iken bundan akdem mehrûcen  

6. Fevt olan es-Seyyid Velî bin es-Seyyid Hamza  bin Abdullâh' ın  verâseti zevce-

i menkûha-i metrûkesi Şerîfe Fatmâ ibnet-i Mehmed ile  
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7. Sülb-i kebîr oğulları eş-Şeyh Hamza ve es-Seyyid İbrâhîm  ve es-Seyyid Ali ve 

sagîr oğulları es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Ali' ye münhasıra olduğı şer´an 

zâhir  

8. Olduktan sonra mezbûrân es-Seyyid Hamza ve es-Seyyid İbrâhîm ile mezbûr 

Şerîfe Fatmâ kendi tarafından bi'l- asâle ve sagîrân-i mezbûranın  

9. Vâlideleri olub kıbel-i şer´den mansûb vâsılleir olmağla bi'l- vesâye meclis-i 

ma´kûd-i mezbûrde hâlâ karye-i mezbûre hâss-ı  

10. Mültezemi  bâ´isu'l- kitâb Mehmed Ağâ ibni el-Hâcc Ahmed nâm kimesne 

mahzarında her biri üzerine da´vâ ve takrîr-i kelâm idub  

11. Mezbûr Mehmed Ağâ târîh-i kitâbdan üç ay mukaddem mevrusumuz mezbûr 

es-Seyyid Vili bin katl eyle d iyü hâzır bi'l- meclis hizmetkâr  

12. Hüseyin bin Ali' ye emr itmekle ol dahi emrine binâen târîh-i mezkûrde sabah 

vaktinde mezbûr es-Seyyid Velî’nin menziline girup  

13. Yatağan ta´bîr olunur ale't-i câriha ile amden bi gayr-i hak sol elinin yeninden 

urub mecrûh idub ol cerhin  

14. Eserinden beş gün murûrinden fevt olmuştur  mezbûrân Mehmed Ağâ ve 

Hüseyin' den  suâl olunub takrirleri müteharrir  

15. Ve mûceb-i şer´îsi icrâ olunmak matlûbumdur didiklerinde gıbbe's- suâl 

mezbûrân Mehmed Ağâ ve Hüseyin husûs-i mezkûre 

16. Bi'l- külliye inkâr eyledüklerinden gayr-i mezbûr Mehmed Ağâ emr olunduğı 

suretle dahi şer´an bir şeyi lâzım geldikde  

17. Ketb-i tefhîmiyeden  matlûb olmağla mezbûr+  

18. Girub alet-i câriha ile mezbûr es-Seyyid Velî’nin sol belini urup mecrûh idub 

ül cerhin eserinden fevt 

19. Olduğına müdde´îyûn-i mezbûrûnden beyyine taleb olundukda her biri etyân-i 

beyyineden izhâr-i acz ile istihlâf 
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20. İtmeğin ol dahi ba´de't- tahlîfi’ş- şer´î müdde´îyûn-i mezbûrini bi vech-i 

mu´ârazadan men‘ eyledüğini  

21. Mevlânâ-yi mebur mahallinde ketb ve tahrîr-i mu‘eyyede ma´an meb‘usr olan 

Çukâdâr Mustafâ Beşe ibni Mehmed ve el-Hâcc Mehmed ibni ahmen nâm  

22. Ketb ile meclis-i şer´e gelub a´lâ vukû´a inhâ ve takrîr itmeğin mâ huve'l- 

vâkı´ bi't- taleb ketb olundı fî'l- yevmu'l- işrîn  

23. Min rebi´u'l- ahir li sene sitte ve sülüsi ve miete ve elf  

 

Şuhûdu'l-hâl  

Ebûbekir Efendi bin Mustafâ Efendi  

Ali Ağâ ibni el-Hâcc Emetullâh  

Es-Seyyid Mustafâ e  

Ahmed Ağâ ibni ahme  

Serdâr Ahmed Ağâ  

 

Para karyesinden Ahmed Beşe  

Monlâ Mehmed bin Mustafâ  

Ahmed Beşe ibni Hamdullah  

Es-Seyyid Mehmed  

Es-Seyyid Mehmed bin Hüseyin  

1 

1. Medine-i Magnisa' da vâkı´ evkâf-ı selâtîn  mütevellîsi olan sâbıkan Silâhdâr-i 

şehriyâri olan kıdvetu'l- emâcid Yûsûf ibni Abdullâh  

2. Taraflarından tevliyet-i mezkûreye vekîl-i şer´îsi ve kâimmekâm mütevellîsi 

olan fahru'l- akrân osmana ğa ibni Abdülgânî nâm kimesne  
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3. Tarafından bey´-i âti'l- beyânı ve temessük ahz ve kabzı ikrara vekili oludğı 

narh-i şer´î ve taraf-ı mer´i üzre saibt olan es-Seyyid Mehmed  

4. Efendi meclis-i şer´-i hâtır lâzımu’t- tevkîrde işbu sâhibu'l- kitâb Mustafâ bin 

Abdullâh nâm kimesne mahallinde ikrâr ve takrîr-i kelâm  

5. İdub müvekkilim merkûm Osmân lefen medine-i mezbûrede Ciranlar kebîr 

mahallesinde vâkı´ bir tarafdan Çandar oğlu es-Seyyid İbrâhîm  

6. Mülki ve bir tarafdan Doğan Ali mülki ve bir tarafdan Çari ve taraf-i râbi´ tarîk-

i âmme ile mahdûd üç bâb tahtânî kiremid  

7. Örtülü oda ve bir dam ve bir mikdâr havluyi müştemil menzilimi cümletu’t-

tevâbi´ ve'l- levâhik tarafından icâb ve kabûli hâvî  

8. Bey´-i bâti sahîh-i şer´î ile merkûm Mustafâ bin yüz yigirmi guruşe bey´ ve 

temlîk ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temlîk ve teslîm  

9. Eylediğinden sonra semeni olan  meblağ-ı mezkûr yüz yigirmi guruşi mezbûr 

yedinden bi't- temâm ahz ve kabz eyledüm ba´de'l- yevm menzil-i  

10. Mahdûd-i mezkûr müştemilâtıyla ve mezbûrun mülki olmuşdur keyfemâ yeşâ 

ve yahtâr mutasarrıf olsun didikde gıbbe't- tasdîkı'ş- şer´î  

11. Mâ huve'l- vâkı´ bi't- taleb ketb olundı fî'l- yevmu's- aşer min şehr-i rebi´u'l- 

ahir li sene sitte ve selasin ve miete ve elf  

 

Şuhûdu'l-hâl  

Küçük el-Hâcc Mustafâ  

Es-Seyyid Mustafâ   

Mustafâ Efendi İmâm Şanci  

Kâtib Efendi  

Hatîb Efendi  

2 

1. Medine-i Magnisa' da Basuli mahallesi sükkânından Boyacı zâde el-Hâcc 

musatfa Ağâ bin el-Hâcc Mehmed nâm kimesne meclis-i şer´-i hâtır lâzımu’t-  
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2. Tevkîrde işbu bâ´isetu'l- kitâb Mustafâ Cem´ bin Ahmed nâm kimesne 

mahzarında bi't- tavis sâib ve'r- rızâ ikrâr-i tâm  

3. Ve takrîr-i kelâm idub akd-i âti'l- zikrin sudûrinedeğin silk-i mülk-i sahihimde 

münselik olub  

4. Mahall-i merkûmede vâkı´ bir tarafdan tâbi´-i mezbûr Mustafâ Ağâ mülki ve bir 

tarafı el-Hâcc Mustafâ mülki ve iki tarafı tarîk-i âmme ile  

5. Mahdûd ve mümtâz ve fevkânî ve tahtânî keremid örtülü üç bâb oda ve kenğif  

ve kumluk ve havluyi  

6. Müştemil menzilimi tarafından icâb ve kabûli hâvî şurût-i müfsideden ârî bey´-i 

bâti sahihi-i şer´î ile  

7. Üç yüz nakd-i esed-i guruşe bey´ ve t emlik ve teslîm eylediğimden sonra 

semeni olan meblağı- mezbûr üç yüz elli guruş mezbûr Mustafâ Cem´  

8. Yedinden temâmen ahz ve kbaz eyledim ba´de'l- yevm  sâlifu'z- zikr menzili 

bi'l- cümle’t-teabi ve'l- levâhik mezbûr  

9. Mustafâ Cem´ Bey´ in mülk-i müşterâsı ve hakk-ı sırfı 

10. Olmuşdur keyfemâ yeşâ ve yahtâr mutasarrıf olsun iddikde mukur-ı mezbûr 

Mustafâ Ağâ' nın  

11. İkrâr-i meşrûhına ve'l- mukıru’l-merkûm Mustafâ Cem´in bi'l- vechi’t-tasdîk 

ve'ş-şâfe el-hasık 

12. Jj temessük sahîh bey´ ve temlike cevazına hükm birle mâ huve'l- vâkı´ ketb 

olundı fî'l- yevmu's-  

13. Sâbi´ aşere min cemâziye'l- ahir sene sitte selasin ve miete ve elf 

Şuhûdu'l-hâl  

(kesik) Osmân  

Hulûsi Nüsret  

El-Hâcc Mehmed Velî  

El-Hâcc İbrâhîm bin Ahmed  

Abdullâh Efendi  

Mehmed Efendi  
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der-dest olan dört yüz yedi guruş şehir Kethüdâsı mesârif eyledum didiği  

0060 İslâmbul’a giden İstanbulli Râviye  

0050 Usta Mehmed Efendi  

0040 Çölek zâde Kâsım Ali’ye  

0040 Dilşikâ İmâm Mehmed Efendi  

0040 Şeremed zâde Mehmed Ağâ  

0270 

0005 İstanbul' dan mektûb götüren muhâsebe  

0010 Sağ Adusun zâdeye  

0040 Kütahya vâlîsi tarafından gelen  

0048 İmdâd-i hâzırıyeye gelen kapûcılar Kethüdâsına zahîre  

0018 Re'is Efendi ile mahallinden gelen konağa verilen  

0016 Fermân akçesi mahall-i Ali İmâm Hüseyin Efendi  

0407 

İşbu meblağ-ı mezkûrden izn alınması  

Mütesellim Ağâ'nnı tahsîl eylediği dahi idhâl  

Olunmağla andan alınmışdır bu tekrâr alınır   

Kezâlik kırk guruş mütellim Ağâ defterinde  

Muzâfâtda olan iki iki guruşdan  

Alınmışdır bu dahi tekrâr alınmışır 

Hâsıl der dest akçe zil elli altı  

Guruş merkûmdur şehir Kethüdâsına suâl  

Kütahya mütesellimi def´ eknün zimle mütesellim elhac Mehmed Ağâ' dan on 

guruş alınmışdır guruş  
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Cümle ahâlî ma´rifetiyle mütesellim Ağâ’dan altı akçedir menzilci Mustafâ 

Efendi' ye  

Harçlık içun guruş  35 fermân dahi eknün guruş 5  

Def´a sofa dâru’l-çûn alınan beşimi 

Paşâ ekinli sofa zirâ´ 100 guruş 350  

Fî 30 muharrem sene 1137 

Abdullâh Paşâ Hazretleri ekinli alınmışdır sa´âdetlu 

 

manisa_1461_098/2 

1 

1. Magnisa' da Çâvûş mahallesinde sâkin iken bundan akdem vefât iden Mehmed 

bin Mustafâ' nın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi  

2. (silik) binti el-Hâcc İsâ nâm Hâtûn ile sulbî sagîr oğulları Abdullâh ve Ahmed' e 

münhasıra olduğı şer´an zâhir olduktan sonra  

3. Sagîr Hadîce ile sagîrân-i mezbûrân Abdullâh ve Ahmed' in kıbel-i şer´den 

mansûb vâsileri olan el-Hâcc Ubuz bin  

4. Mustafâ nâm kimesne meclis-i şer´-i şerifle medine-i mezbûrede vâkı´ Sultân 

murâd Hân aleyhi’r-rahmet ve'l- gufrân Hazretleri'nin  

5. (kesik) bi'l- fi´il mütevellî olan iftihâru'l- emâcid ve'l-ekârim işbu bâ´isu'l- kitâb 

Yûsûf Ağâ Hazretleri taraf-ı şerîflerinden  

6. (kesik) sicilleri olan umdetu’l-emâil ve'l- akrân Osmân Ağâ ibni Abdülmennân 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

7. (kesik) mezbûrun terekesinden medine-i mezbûrede mirâsları Kebîre 

mahallesinde vâkı´ bir tarafdan Canbaz el-Hâcc Halîl  

8. (boş) mülki ve bir tarafdan Dolmaz mülki bir tarafdan cârî ve taraf-ı râbi´ tarîk-i 

âmme ile mahdûd üç abb oda ve bir  

9. (boş) ve havluyi müştemil menzil harâbe müşerref olub sagîrân-i mezbûrânın 

ta´mîr ittürilmeğe mâlları olmayub ta´mîr olunmaz  
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10. (boş) ile harâb olması emr-i mukarre olmağla menzil-i mahdûd-i mezkûr 

semen-i misliy ve bey´ olunub semeni erbâb-ı  

11. (boş) sagîrân-i mezbûrâna her vecihle enfa´ olmağla bundan akdem izn-i şer´le 

menzil-i mahdûd-i mezkûr âmme-i hukûkıyle  

12. (boş) olan mahallerde kerâren ve merâren müzâyede olunub iyâd-i nâsın 

inkitâ‘ından sonra müvekkilei mezbûr Osmân  

13. Yigirmi üç  guruşdekarar idub ziyâde ile taleb-i âhari zuhûr itmemekle akdi 

müvekkil-i müşârun ileyhe müzâfe  

14. (boş) mahdûd-i mezkûri âmme-i hukûkıyle semen-i mismli ile olan meblağ-ı 

mezbûr yüz yigirmi üç guruşe vekîl-i mezbûr  

15. (boş) âmme-i hukûk-i müvekkile-i müşârun ileyhe muzâfe ider oldğı hâle 

bey´-i kat´i ile bey´ ve temlîk ve teslîm  eylediğimzde  

16. Bu dahi ber vech-i muharrer müvekkil-i müşârun ileyh iun iştirâ ve temlîk ve 

teslîm ve kabûl eyledüğin  hakkında semen-i misli olan  

17. (boş) mezbûr yüz yigirmi üç guruş vekîl-i mezbûr Osmân Ağâ yedinden 

temâmen ahz ve kabz eyledik ba´de'l- yevm menzil-i  

18. Mezkûr âmme-i hukûkıyle müvekkil-i müşârun ileyhin mülk-i müşterâsı 

olmuşdur keyfemâ yeşâ ve yahtâr mutasarrıf olsun  

19. (boş) gıbbe't- tasdîkı'l-mu´teber mâ huve'l- vâkı´ bi't- taleb ketb olundı tahrîr 

fî'l- yevmu's- salis ve'l- işrîn fî saferu'l-hayr 

 

Şuhûdu'l-hâl  

Bekir Efendi  

Kâtib zâde Mehmed Efendi  

Serdâr Mehmed Ağâ  

Mustafâ bin Mehmed  

Ahmed bin Mustafâ  

Mûsâ bin Mahmûd  

2 
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1. Medine-i Magnisa' da  Recayi mahallesinin hâne avârizleri vakfına bi'l- fi´il 

mütevellî olan bâ´isu'l- kitâb el-Hâcc Yûsûf (kesik) nâm kimesle 

2. Meclis-i şer´-i şerîfde müslim emuce ibni Abdurrahman nâm kimesne 

mahzarına üzerine da´vâ ve takrîr-i kelâm idub mütevellisi olduğım vakf-ı mezbûr  

3. Mâldan mezbûr Müslim emuce zimmetinde otuz iki mâl-ı vakf olub hâlâ taleb 

eylediğimde virmede tali lider mezbûr Müslim emuceden  

4. Kümler olub meblağı- mezbûr vakf-ı mezbûr içun bana duyurulması 

matlûbumdur didiğkte gıbbe's- suâl  mezbûr Müslim emuca cevâbında dahi tevâbi´  

5. Vakf-ı mezbûr mâlından zimmetide otuz iki guruş var idi lakin meblağ-ı mezbûr 

üzerime izn-i şer´î olmaksizin  

6. Mütevellî olanlara beher sene dörder guruş otuz ikişe pare ki cem´an kırk sekiz 

guruş virup bilâ devr-i şer´î  

7. Mütevellî mezbûr el-Hâcc Yûsûf cevâbında fî'l- vâkı´ mezbûr Müslim emuce 

bundan akdem vakf-ı mezbûr mütevellisi el-Hâcc İbrâhîm nâm kimesne  

8. İle medine-i mezbûrede nâibu'ş- şer´i'l- şerîf olan Ahmed Efendi huzûrında  

mürâfa´a olduklarında işbu  

9. Mezbûr Müslim emucede sene virdüği ribh-i ribhdir vârid sârf-ı vakfa sarf eyle 

dyü ve berdevam diyü  

10. Nâib-i mûmâ ileyh huzûrında bi tav´a ikrâr idub ol dahi ribhdır mesârif-i vafka 

sarf eyle diyü  

11. Veniyeh ribh-ı aslı takâs olmaduğına binâen meblağ-ı mezbûr otuz iki guruş 

vakf-ı mezbûr edâya mezbûr Müslim emucaya  

12. Tenbîh eyledüğinden sonra beherine imzâsıyla mümzât ve hatmi ile mahtûm 

bir kıt´a hüccet-i şer´îye vermişdur diyü takririne  

13. Muvâfık birkita hüccet-i şer´îye ibrâz idincik inde'l- istintâk ve'l- inkâr 

mütevellî-i mezbûr el-Hâcc Yûsûf' dan takrîrine  

14. Muvâfık beyyine taleb olundukda udûl-i muslüminden Abdurrahman Efendi 

ibni Mehmed Efendi ve Abdullâh Efendi ibni el-Hâcc Masli ve Mustafâ  

15. Es-Seyyid Mehmed nâm kimesneler li ecli'ş- şehâde meclis-i şer´e hâzırân 

olub eseru’l- işihad fî'l-hakîkate işbu Muslim emuca mütevelli-i mezbûr el-Hâcc 

İbrâhîm  
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16. İzn-i nâib-i mûmâ ileyh Ahmed Efendi huzûrınde mürâfık olduklarındnan her 

sene mütevellilere verdükçe ribh âl mesârif-i vakfa 

17. Sarf eyle diyü devr idem diyü matbû´a ikrâr itmekle nâib-i mûmâ ileyh dahi 

zimmetinde olan otuz iki guruş tenbîh mezbûr Müslim emuceye  

18. Tenbîh eylediğinden sonar hat ve hatmini hâvî işbu hüccet-i şer´îyeyi 

vermişdir biz bu husûse ve hüccet-i şer´îye baan mazmûninden  

19. Şâhidleriz şehâdet dahi ideruz diyü her biri işihad-i şer´îye eylediklerinde 

ba´de't- ta´dîl ve't- tezkiye şehâdetleri makbule olduğından sıhhatı  

20. Meblağ-ı merkûm otuz iki guruş mütevellî-i mezbûr eş-Şeyh Yûsûf’e edâ ve 

teslime mezbûr Müslim emucaya ba´de't- tenbîh mâ vak´a bi't- taleb ketb olundı  

21. Tahrîren yevm-i sâdis ve'l- işrîn min saferu'l-hayr  li sene sitte ve salasin ve 

miete ve elf 

 

Şuhûdu'l-hâl  

Ömer Bey bin Cân Paşâ  

Emir Osmân Ağâ  

Alây Beyi Ali Ağâ  

Sûhte Hâluk Çelebî  

Hüseyin Çelebî bin Murâd Efendi  

Seyyid Halîl Çelebî  
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SİCİLDEN ÖRNEKLER
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ÖZGEÇMİŞ 
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Lisans Öğrenimi  : Balıkesir Üni. Tarih Bölümü 

Yüksek Lisans Öğrenimi  : ADÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Bildiği Yabancı Diller  : İngilizce 

BİLİMSEL FAALİYETLERİ 
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-SCI                                       :  
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Bildiriler 
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İŞ DENEYİMİ 

Çalıştığı Kurumlar ve Yıl :  

İLETİŞİM 

E-posta Adresi : dervisoksuz46@gmail.com 

Telefon :506 448 99 23 
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