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ÖNSÖZ 

 

 Tarih bilimi için asıl kaynaklara ulaşmak önem ve değer arz etmektedir. 

Osmanlı tarihini incelerken asıl kaynak olan Osmanlı arşiv belgeleri ve defterlerinin 

okunması ise apayrı bir çalışma ve uzmanlık alanıdır. 

 Ruûs defterleri Osmanlı’nın siyasi, mali, idari ve bürokratik yapısı, gelişimi 

ve işleyişi hakkında çok önemli veriler barındırmaktadır. Bazı kurum ve 

kuruluşlarca, önemli görülen defterlerin tıpkı basımları ve çeviri basımları ile ilgili 

bazı çalışmalar mevcuttur. Osmanlı arşivinde milyonlarca belge ve defterin olduğu 

göz önüne alındığında, harcanan tüm emek ve zamana rağmen bu çalışmalar yine de 

yetersiz kalmaktadır. Özellikle 16. ve 17. yüzyıl ruûs defterlerinin yazısının zor 

okunur olması, çalışmalarda aksamalara ve eksikliklere yol açmaktadır.  

 Bu tezin konusunu oluşturan ruûs defteri, Bab-ı Asafi Ruûs Kalemi 

defterlerinden olup Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde A.{RSK.d 1482 numarada 

kayıtlıdır. Defterin yazısı divani olup, divan katiplerinin kullandığı yazı tipi olan 

divani ta’lik kırması tarzındadır. Defter, 1607-1612 yılları arasını kapsamaktadır. Bu 

bağlamda hazırladığımız tez temelde iki ana bölümden meydana gelmektedir. İlk 

kısımda divan kalemleri ve özellikle de ruûs kalemi ve defterin değerlendirilmesi 

ikinci kısımda 1482 numaralı defterin transkripsiyonu (çeviri yazı) yer almaktadır. 

Ayrıca tezde, defterde bahsi geçen görevliler ve yer adları ile ilgili de ayrıntılı listeler 

hazırlanıp eklenmiştir.   

 Tez konusunu bizzat belirleyerek potansiyelimi doğru kullanmam konusunda 

beni yönlendiren, gösterdiği sabır ve anlayışla beni destekleyen danışman hocam 

Sayın Dr. Öğr. Üyesi Serdar GENÇ’e teşekkür ederim. Ayrıca 2005-2006 yılında üç 

yıllık Osmanlıca kursunu bir yılda bitirmeme ve Osmanlıca Hocalığı sertifikası 

almama vesile olan, bana Osmanlıcayı sevdiren, ilerlemem için daima yol gösteren 

ve destek olan, daha o yıllarda yüksek lisan yapmam için ısrar eden Osmanlıca 

hocam Sayın Doç. Dr. Zehra ÖZTÜRK’e, borcumun bir teşekkürle ödenemeyeceği 

bilinci içinde naçizane teşekkür ederim. 

Nedim Özer HOŞOL
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ÖZET 

1482 NUMARALI RUÛS DEFTERİ 

(TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRME) 

HOŞOL, Nedim Özer 

Yüksek Lisans, Tarih Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Serdar GENÇ 

2019, 541 Sayfa 

 Osmanlı devlet teşkilatı ve bürokrasisi içinde tayin ve atamalar, Osmanlı 

Devleti’nin en üst düzey karar alma mekanizması olan Divan-ı Hümayun’da verilen 

hükümlerle yürütülmekteydi. Hazine ve evkaftan maaş ve ödeme alan orta ve alt 

düzey her türlü devlet memurlarının tayin beratları ve atama belgelerini düzenleyen, 

bu belgeleri Ruûs defterlerine kaydeden de Ruûs kalemidir. Bu memurların mali 

işlerine de burası bakar, bütün muamele buradan yapılırdı.  

 Günümüzde Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde tasnif edilmiş olarak bulunan 

ruûs defterleri, 16’ıncı yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nin merkez ve taşra 

teşkilatı hakkında çok yönlü bilgi sağlayan önemli belgeler bütünüdür. 

 Transkripsiyonu yapılan 1482 numaralı ruûs defteri, Sultan I. Ahmet 

döneminin ortalarına rastlayan 1607-1612 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin 

merkez ve taşra teşkilatı, bürokrasisi, maliyesi, kültürü ve dili gibi pek çok konuda 

bilgi barındırmaktadır. Bu sebeple, araştırmacılar için temel başvuru kaynağı 

niteliğindedir.  

 Tez çalışmasının konusu olarak 1482 numaralı ruûs defterin tamamının 

transkripsiyonu ve genel bir tasnifi yapıldı. Katiplerce yapılan imla hataları yazıldığı 

gibi aktarıldı. Eyalet, sancak, kaza, karye, kale, tekke ve vakıf isimlerinin 

transkripsiyonu yapıldı. Defterde buyuruldunun gönderildiği makamların, haklarında 

buyuruldu gönderilen memuriyetlerin, adı geçen şehirlerin ve kalelerin tasnifleri 

yapıldı ve listelendi.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Osmanlı Bürokrasisi, Divan-ı Hümayun, 

Ruûs Kalemi, Ruûs Defteri. 
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ABSTRACT 

RUÛS REGISTER NUMBER 1482 

(TRANSCRIPTION AND ASSESSMENT) 

HOŞOL, Nedim Özer 

MA,  Department of  History 

Supervisor: Dr. Serdar GENÇ 

2019, 541 pages 

 Appointments and reassignments in Ottoman bureaucracy and state 

organization had been conducted in Divan-ı Hümayun which was the ultimate 

decision making mechanism in the Ottoman Empire. The office that had been 

organized and registered the letters of appointments to Ruûs registers of all sorts of 

low and middle-ranking government officials whose salaries were paid from the 

treasury and waqfs, was the Ruûs office. Also, those officials’ financial affairs were 

handled and all the procedures were organized at that office. 

 Ruûs registers, which are present as sorted out in the Prime Ministry Ottoman 

Archives at the present time, are an important body of documents that has been 

providing a well-rounded information on state organization of Ottoman Empire’s 

capital and its provinces since 16th century. 

 Herein transcribed Ruûs register book number 1482 contains a well-rounded 

information on governance of Ottoman Empire’s capital and its provinces, the 

Empire’s bureaucracy, treasury, culture and language in the years between 1607-

1612, which are coincide with middle years of reign of Sultan Ahmet I. Therefore, 

the book has the quality of a fundamental reference source for researchers. 

 As thesis topic, the whole ruûs register book number 1482 was transcribed 

and sorted. The misspellings made by clerks were transcribed as uncorrected. The 

names of persons, eyalets, sanjaks, kazas, karyes, kales, tekkes and waqfs was 

transcribed. The offices that orders had been sent, the officials that orders had been 

sent for them, cities and kales that had been mentioned are sorted and listed. 

Mentioned offices and positions were also indexed extensively. 

Key Words: Ottoman Empire, Ottoman Bureaucracy, İmperial Council, Ruûs Office, 

Ruûs Register. 
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1. GİRİŞ

Tarihsel  süreçte  Antik  dönemdeki  şehir  devletlerinden  günümüz  modern

devletlerine gelinceye kadar hem doğu hem batılı devletlerde hükümdarın yanında

karar  alma mekanizmasında  etkili  olan  çeşitli  kurul  ve meclisler  yer  almıştır.  Bu

meclis  ve  kurulların  varlığında  hükümdarın  doğru  kararlar  alma,  sorumluluğu

paylaşma ve kararları geniş kitlelere benimseterek meşruiyeti sağlama düşüncesidir1.

Türklerde de İslamiyet’in  kabulünden önceki  dönemde devlet  yönetiminde

siyasi,  askeri,  idari  ve  kültürel  birtakım  konuların  görüşüldüğü  toylar  (meclis)

mevcuttur2.  İslam’ın  kabulünden  sonra  kurulan  Türk  devletlerinde  de  bu  usûl

sürdürülmüş ve devlet yönetiminde hükümdarın yanında çeşitli divanlar yer almıştır3.

Aslı  Aramice  olduğu  belirtilen  divan  kelimesinin  Farsça’dan  Arapça’ya

geçtiği bilinmektedir. Kelimenin ortaya çıkışı Sasani hükümdarı Enüşirvan dönemine

kadar gitmekte olup Sasanilerde devlet idaresi kapsamında tutulan defterler ve bu

defterleri tutan katiplerin bulundukları yer için bu isim kullanılmıştır4. Sasanilerden

İslam devletine intikal eden divan ise ilk defa Hz. Ömer devrinde bir teşkilat olarak

kurulmuştur. Bu dönemi takip eden Emevi ve Abbasi devlet teşkilatlarında varlığını

devem ettiren divan aynı zamanda kurumsal manada da gelişim göstermiştir5. 

Osmanlı dönemine gelindiğinde devletin diğer müesseselerinde olduğu gibi

divan teşkilatında da kendisinden önce mevcut olan Selçukî ve İlhanlı devletlerinin

etkisi  söz konusu olmuştur6.  Fakat teşkilat  aynen alınmak yerine Osmanlı Devleti

1 Mehmet Seyitdanlıoğlu, “Dîvân-ı hümâyûn’dan Meclis-i Meb’usan’a Osmanlı İmparatorluğu’nda
Yasama”, Osmanlı, VI, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999, s. 17.
2 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul: Ötüken Yayınları, 1997, s. 261-264; Selim Koca,
“Toy”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDV İA), XLI, İstanbul 2012, s. 270-272.
3 Aydın  Taneri,  “Büyük  Selçuklular’da  Dîvân,  Anadolu  Selçuklular’ında  Dîvân”,  TDV  İA,  IX,
İstanbul 1994, s. 383-385.
4  Abdülaziz ed-Dûrî, “Dîvân”, TDV İA, IX, İstanbul 1994, s. 377-378.
5  Ed-Dûrî, s. 378-380.
6 Anadolu Selçuklu ve İlhanlı etkisine dair ayrıntılar için bk. Mustafa Akdağ, “Osmanlı Müesseseleri
Hakkında Notlar”,  Ankara Üniversitesi  Dil  ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  Dergisi,  XIII/1-2,  Ankara
1955, s. 31-34; M. Tayyib Gökbilgin,  Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Medeniyet Tarihine Genel
Bakış,  İstanbul: İstanbul Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi  Yayınları, 1977, s. 18; Mehmet Ali  Ünal,
Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta: Kardelen Kitabevi, 1997; Recep Ahıshalı, “Dîvân-ı Hümâyûn”,
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zaman  içerisinde  divanı  geliştirerek  kendi  bünyesine  uygun  hale  getirmiştir7.  Bu

çerçevede divanın  varlığına  dair  ilk  işaretlere  kaynaklarda Orhan Bey döneminde

rastlanmaktadır.  Devletin  kurucusu  Osman  Gazi’nin  devrin  fakihlerine  ve  siyasi

konularda ise amcası Dündar’a danıştığı bilinmekle8 birlikte devletin teşkilatlanma

süreci Orhan Bey dönemiyle başlamıştır. Zira Orhan Bey döneminde akçe basılmış,

1331’de İznik’te ilk medrese açılmış, yaya ve müsellem adı altında ilk askeri birlikler

kurulmuş ve beylerbeylik ve vezirlik kurumları oluşturulmuştur9. 

Orhan Bey döneminde bizzat kendisinin başkanlık ettiği Divana katılan diğer

beylerin burma tülbent giymelerinin adet olduğu belirtilmiştir10.  Divan toplantıları,

takip eden I. Murad, Yıldırım Bayezid, I. Mehmed ve II. Murad dönemlerinde de

devam etmiştir. I. Murad döneminde devletin gelişmesi hızlanmış, vezirlik kurumu

güçlenmiş, vezir sayısı artmış, kazaskerlik ihdas olunmuş ve böylece divan kadrosu

genişlemiştir11.

Yıldırım Bayezid’in halkın şikayetlerini yüksekçe bir yere çıkarak dinlediği

ve davaları karara bağladığı bilinmektedir12. I. Mehmed döneminde de divan geleneği

sürdürülmüştür.  II. Murad döneminde artık padişahla görüşmenin zorlaştığı, Edirne

Sarayı’nda her gün düzenli olarak divan toplandığı, sıkı teşrifat kuralları uygulandığı,

divanın  yetkilerinin  arttığı  ve  padişahın  divandan  uzaklaştığı,  divana  bazen

padişahın, bazen de vezir-i azamın mutlak vekil olarak başkanlık ettiği, vezir-i azama

bağlı  vezirlerin  de  davana  katıldığı,  bunlara  ek  olarak  kazasker,  defterdar  ve

nişancının ve divanda bulunduğu belirtilmektedir. Kısacası Divanın gerçek yapısı bu

dönemde oluşmuş, II. Mehmed döneminde de gelişimini sürdürmüştür13.

II. Mehmed döneminde Osmanlı Devleti’nin diğer kurumlarında olduğu üzere

Divan-ı Hümayun’da da kurumsallaşma meydana gelmiştir.  Fatih Sultan Mehmed’in

Kanunnâme-i  Âl-i  Osmân’ında  divana  dair  çeşitli  düzenlemeler  yapılmıştır.  Buna

Osmanlı, VI,  Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999, s. 24; Taneri, s. 384-385.
7  Akdağ, s. 32-34.
8  Halil İnalcık, “Osman I”, TDV İA, XXXIII, İstanbul 2007, s. 445-451.
9 Abdüllatif  Armağan,  “Klasik  Dönemde  Osmanlılarda  Devlet  Yönetim  Anlayışına  Dair  Bazı
Düşünceler”,  Akademik  Bakış  Dergisi,  S.  V/9,  2011,  s.  150-151;  İnalcık,  “Orhan Bey”,  TDV İA,
XXXIII, İstanbul 2007, s. 375-386.
10 Yusuf Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara: TTK Basımevi, 1991, s. 8,
16 numaralı dipnot; Mehmed Neşrî, Kitâb-ı Cihan-nümâ Neşrî Tarihi, (haz. Faik Reşit Unat- Mehmed
A. Köymen), I, Ankara: TTK, 1949, s. 157.
11 Ahmet  Mumcu,  Dîvân-ı  Hümâyûn,  Ankara:  Phoenix  Yayınevi,  2017,  s.  3;  Mehmet  İpşirli,
“Kazasker”, TDV İA, XXV, İstanbul 2002, s. 141.
12  Halaçoğlu, s. 8; Ahıshalı, s. 24.
13 Mumcu, s. 4-6; Mehmet İpşirli, “Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı”,  Osmanlı Devleti ve
Medeniyeti Tarihi, (Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), I, IRCICA: İstanbul 1994, s. 158.
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göre; padişahın vekil-i mutlakı olarak14 divana sadrazamın başkanlık etmesi karara

bağlanmıştır.  Padişah  divan  toplantılarına  katılmamakla  birlikte  pes-i  perde’den

(Kasr-ı Adl) toplantıları takip edeceği ve toplantıda alınan kararları sunmak üzere bir

Arz Odası’nın15 yapılması ve haftada dört gün vezirler, kazaskerler ve defterdarların

arza  gireceği  belirtilmiştir16.  Fatih’e  kadar  divan  toplantılarından  sonra  padişahla

divan üyeleri yemek yenmekte iken Kanunname ile birlikte bu usul de kaldırılmıştır.

Bunun  yanında  divandaki  oturma  ve  yemek  düzeni,  toplantıya  kimlerin  iştirak

edeceği ve divandaki işlemler ve kâtipler ile ilgili düzenlemelere de Kanunâme’de

yer verilmiştir17. 

I.  Süleyman döneminde Divan-ı  Hümayun kurumsal  bir  yapıya ulaşmıştır.

Hükümdarın, yetkileri artan Divan-ı Hümayun üzerindeki denetimleri zaman zaman

artıp azalsa da hükümdar Divan-ı Hümayun’un işlerine pek fazla karışmamıştır18.

17.  yüzyıl  ortalarına gelindiğinde Divan yavaş  yavaş önemini  kaybetmeye

başlamıştır.  Çünkü  bu  tarihlerde  devlet  işleri  artık  vezir-i  azamın  Bâb-ı  Asafi,

Sadaret  Dairesi,  Paşa  Kapısı denen  ve  18.  yüzyılın  sonlarından  itibaren  Bâbıâli

olarak anılan dairesinde görüşülmeye başlanmıştır. Dolayısıyla Divan-ı Hümayun’un

yetkileri 17. yüzyıl ortalarından itibaren vezir-i azamın divanına geçmeye başlamış,

bu da divan üzerinde padişahın denetimini zayıflatmıştır. Bu dönemden sonra Divan-

ı  Hümayun, ulufe dağıtımı veyahut  elçi  kabulünde toplanmaya başlamıştır.  Divan

tekrar eski önemine kavuşturulmak istense de başarılı olunamamıştır. Diğer taraftan

Bâbıâli’ye geçişle birlikte divan bürokrasisinde de değişiklikler meydana gelmiş ve

reisülküttab  ile  ona  bağlı  olan  divan kâtipleri  de  buraya  taşınmıştır.  Böylece  17.

Yüzyılın  sonlarında  nişancının  divan  bürokrasisi  üzerindeki  etkisi  azalırken

reisülküttabın etkisi artmış ve divan bürokrasisi reisülküttaba bağlı hale gelmiştir19.

II. Mahmud’un devlete yeni bir düzen getirerek kabine yönetimini kurmasıyla

14 “Bilgil  ki,  evvelâ vüzerâ ve ümerânın veziriazam başıdır.  Cümle-nin ulusudur. Cümle umûrun
vekîl-i  mutlakıdır”  (haz.  Abdülkadir  Özcan),  Kanunname-i  Al-i  Osman  (Tahlil  ve  Karşılaştırmalı
Metin), İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2003, s. 5.
15 Arz  Odası  Topkapı  Sarayı’nda  ikinci  avludan  üçüncü  avluya  geçişi  sağlayan  Bâbüssaâde’nin
karşısında yer almaktadır. Bk. Semavi Eyice, “Arz Odası”, TDV İA, III, İstanbul 1991, s. 445-446
16 “Evvelâ bir Arz Odası yapılsın, Cenâb-ı şerifim pes-i perdede oturup, haftada dört gün vüzerâm ve
kadıaskerlerim ve defterdârlarım rikâb-ı humâyûnuma arza girsınler.” Özcan, s. 15.
17  Özcan, s. 6, 8; Ahıshalı, s. 24; İpşirli, s. 159.
18  Mumcu, s. 9.
19 Mumcu,  s.  10;  Mehmet İpşirli,  “Bâbıâli”,  TDV İA,  IV,  İstanbul  1991,  s.  378; Recep Ahıshalı,
Osmanlı Devlet Teşkilatında Reisülküttablık (XVIII. Yüzyıl), TATAV: İstanbul 2001, s. 70.
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Divan-ı  Hümayun  ve  vezir-i  azam  divanı  tüm  yetkilerini  kaybetmiş,  Divan-ı

Hümayun sadece bir teşrifat ve gösteriş aracı olarak korunmuştur20.

Divan-ı Hümayun’un toplantı günlerine bakıldığında kurumun teşkilatlanma

sürecinde  meydana  gelen  değişimler  doğrultusunda  toplantı  günlerinde  de  süreç

içerisinde bazı değişiklikler olmuştur. Bilinen o ki Orhan Bey’den II. Mehmed’in ilk

dönemlerine  kadar  divan  her  gün  sabah  namazından  öğleye  kadar  padişahın

başkanlığında toplanmıştır. II. Mehmed döneminde sadece arzlar haftada dört güne

indirilerek  padişah  vezirleri,  kazaskerleri,  defterdarları  arza  kabul  etmiştir.  16.

yüzyılın sonlarına doğru ise divan toplantı günleri cumartesi, pazar, pazartesi, salı

günleri olmak üzere haftada dört güne21 inmiştir22. Bu uygulama III. Murad zamanına

kadar devam etmiştir. III. Murad zamanında pazar ve salı günleri arz yapılarak diğer

iki gün arz olmaksızın sadece divan toplantısı yapılmıştır.  IV. Mehmet zamanında

Avusturya  ve  Lehistan  seferleri  nedeniyle  padişah  Edirne’de  bulunduğu zamanlar

divan toplantıları sadece arz günleri olan pazar ve salı günleri yapılmış, İstanbul’a

döndüğünde  de  bu  şekilde  devam  edilmiştir.  Padişahın  saray  dışında  olması

nedeniyle devlet işleri sadr-ı azamın ikindi divanlarına aktarılmaya başlanmıştır. 18.

yüzyıl başlarında III. Ahmed zamanında toplantılar haftada iki güne, daha sonra ise

bir güne indirilerek işler sadr-ı azam divanına terk edilmiştir. III. Mustafa zamanında

ise divan haftada bir gün salı günleri halkın şikayetlerini dinlemek için toplanmıştır.

1768 yılında devlet işleri tam olarak Bâbıâli’ye geçince divanın üç ayda bir sadece

ulufe dağıtımlarında ve elçi kabullerinde toplanır olmuştur23.

Divan-ı Hümayun, özel meseleleri görüşmek üzere divan günleri dışında da

padişahın  emriyle  toplanabilmiştir.  Ayrıca  arefe  ve  bayram  günlerinde,  cülus

merasimlerinde, sünnet törenlerinde, sultanların düğünlerinde divan sadece merasim

maksatlı toplanmıştır24.

Divan  toplantıları  Topkapı  Sarayı’nda  Kanuni  devri  sadrazamlarından

İbrahim Paşa’nın yaptırdığı Kubbealtı’nda toplanmıştır. Kaynakların belirttiğine göre

bu  yeni  yapıdan  önce  divan  toplantıları  yine  ikinci  avluda  bulunan  Eski

20  Mumcu, s. 10.
21 A. Mumcu henüz II. Bayezid döneminde divan toplantılarının haftada dört gün olduğun belirtir.
Mumcu, s. 101.
22  Recep Ahıshalı, “Dîvân-ı Hümâyûn Teşkilatı”, Osmanlı, VI, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 1999, s.

25
23 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, TTK: Ankara 1948, s. 4-5;
Ahıshalı, s. 25; Halaçoğlu, s. 8; Mehmet İpşirli, “Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı”, Osmanlı
Devleti ve Medeniyeti Tarihi, (Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu), I, IRCICA: İstanbul 1994, s. 159-160.
24  Ahıshalı, s. 25.
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Divanhane’de yapılmıştır. İbrahim Paşa’nın yaptırdığı Kubbealtı (Divanhane) binası

üç kubbeli olup birinci kubbede divan salonu bulunuyordu. Bu salonda sadrazamın

oturduğu sedirin üst kısmında Hareme açılan bir kafesli pencere mevcuttur. İkinci

kubbe  divan  kâtipleri  ve  reisülküttabın  mekânı  olup  hemen  yanındaki  üçüncü

kubbede ise defterler muhafaza edilmekteydi25. 

Divan toplantıları sabah namazından sonra başlar, öğlen ezanına kadar devam

ederdi.  Sabah namazı çoğunlukla Ayasofya camiinde kılınır,  yeniçeri  ocağı süvari

bölüğü ağaları ve dört beş yüz kadar yeniçeri Bab-ı hümayun kapısı önünde iki sıra

dizilir, vezirler, kazaskerler ve diğer divan erkanı buradaki yerlerinde sıralanırlardı.

En son vezirler  gelir,  her  vezir  geldiğinde yeniçeri  ağası  atını  ileri  sürerek gelen

veziri  selamlar  ve  yerine  çekilirdi.  Ardından  duacının  dua  edip  Fatiha  suresini

okumasıyla  sarayın  kapısı  açılırdı.  Kapıcılar  kethüdası  ve  reisülküttabın  içeri

girmesini takiben teşrifat kaidelerine göre sırayla diğerleri ve en son da vezirler içeri

girerdi.  Önde ikinci  vezir  olmak üzere  vezirlere  çavuşbaşı  ve  kapıcılar  kethüdası

nezaret ederdi. Kubbealtı’na doğru gidilen yolda “selam taşı”na gelince ikinci vezir

Babüssaade’yi  selamlardı.  Kubbealtı’nda  vezirleri  bekleyen  diğer  divan  üyeleri

onların gelmesiyle birlikte vezirlerin ardından divanhaneye girer ve herkes yerine

otururdu. Sadrazam gelene kadar yaz mevsimi ise buzlu şerbet, kış ise macun ikram

edilirdi. Divanın hazır olduğu sadrazama haber verilmesiyle sadrazam saraya intikal

eder  ve  orta  kapıdan  Kubbealtı’na  kadar  teşrifat  usulü  kapsamında  çavuşbaşı  ve

kapıcılar eşliğinde yürürdü. Divan erkanı, önde vezir olmak üzere divan kapısından

çıkarak reisülküttab tahtası önünde iki sıra dizilirlerdi. Selam merasimleri yapıldıktan

sonra sadrazam divanhaneye girer,  arkasında vezirler  ve diğer erkan sırayla  takip

ederlerdi26.

Sadrazamın  Divanhanede  sedirine  oturmasıyla  sağ  tarafına  vezirler  sol

tarafına  kazasker  ve  defterdar  karşısına  ise  nişancı  otururdu.  Fetih  suresinin

okunmasıyla  defterhaneden  defterler  getirilir  ve  reisülküttab  sadrazamın  eteğini

öperek  sol  yanına  telhis  kesesini  bırakırdı.  Çavuşbaşı’nın  elindeki  asayı  yere

vurmasıyla  Divan-ı  Hümayun  toplantısı  başlardı.  Toplantının  tamamlanmasında

sonra da yemek yenilirdi. Eğer arz günü ise yemekten sonra padişahın telhis üzerine

yazdığı müsaadeden sonra arza girecekler usulünce arza girerlerdi27.

25  Ahıshalı, s. 26; İpşirli, s. 160.
26  Ahıshalı, s. 26-27.

27 Uzunçarşılı,  s.  14;  Ahıshalı,  s.  27-28;  H.  Ahmet  Arslantürk  (haz.),  Abdurrahman  Abdi  Paşa
Kanunnamesi, İstanbul: Metamorfoz Yayıncılık, 2012, s. 29.
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Divan  üyelerine  gelince,  Sadrazam,  Kubbealtı  vezirleri,  Kazaskerler,

Defterdarlar,  Nişancı  ve Rumeli  beylerbeyinden oluşmaktadır.  Bunlar  divanın asli

üyelerdir.  Divanda her birinin oturacağı yer mevcuttur.  Bunlara ek olarak Kaptan

Paşa  ve  Yeniçeri  Ağası  vezir  rütbesinde  ise  asıl  üye  vasfıyla  divanda  yer  alırdı.

Bunun yanında divan üyesi olmamakla beraber toplantılara katılan çeşitli görevliler

mevcuttur. Bunlar o esnada İstanbul’da bulunan beylerbeyi rütbesindeki görevliler ile

merkeze  çekilmiş  beylerbeyleridir28.  Şeyhülislam  divan  üyesi  olmamakla  beraber

görüşünün alınacağı durumlarda divana davet edilirdi29. Yine divan üyesi olmamakla

beraber  divanda  hazır  bulunan  bir  takım  yardımcı  görevliler  mevcuttur.  Bunlar;

Reisülküttab, Tezkireciler, kapıcılar kethüdası, çavuşbaşı, divan kâtipleri ve Divan-ı

Hümayun tercümanlarıdır30. 

Osmanlıda Divan-ı Hümayun, ilk kuruluşundan imparatorluğun sonuna kadar

kanunların görüşüldüğü, karara bağlandığı bir yasama organıdır. Bunun yanı sıra iç

ve dış devlet işlerini ilgilendiren kararların alınarak yürürlüğe konduğu bir yürütme

ve yüksek yargı organı görevi de görmüştür. Divan-ı Hümayun’un Osmanlı sınırları

içerisinde yaşayan herkese diline,  dinine, mesleğine, etnik durumuna ve statüsüne

bakılmaksızın kadın erkek herkese açık olduğunu belirtmek gerekir.  Herhangi  bir

yerde  ve  herhangi  bir  konuda  haksızlığa  uğrayan,  zulüm  gören  veya  haklarında

yanlış  karar  verilmiş  olanlara,  kadılardan,  askeri  sınıftan,  vakıf  personelinden

şikâyeti olanlara divan açıktı31.

Divan-ı  Hümayun’daki  görüşmelere  en  mühim  işlere  öncelik  verilirdi.

Görüşmelerde  sırasıyla  devletin  dış  ilişkileriyle  ilgili  konular,  elçilere  verilecek

cevaplar, beylerbeylerinden gelen raporlar, arazi ihtilafıyla ilgili davalar ile tayin ve

terfi  işleri  ele  alınırdı.  Tüm  bunlar  tamamlandıktan  sonra  dava  dinlenilirdi32.

Divan’da padişah vekili olan vezir-i azam devletin egemenliğini temsil eder, idari ve

örfi işler ve davalar vezir-i azam tarafından görülürdü. Örfi hukuku nişancı temsil

eder, arazi işleri ve davaları nişancı tarafından görülürdü. Yargı gücünü kazaskerler

temsil  eder,  hukuki  ve  şer’i  işler  ve  davalar  kazaskerler  tarafından  görülürdü.

Defterdarlar yürütme gücünün iktisadi ve mali yetkilerini temsil eder, mali işler ve

28  Mumcu, s. 22-36.
29  Mumcu, s. 39.
30  Mumcu, s. 39.
31  Halaçoğlu, s. 9; Ahıshalı, s. 32.
32  İpşirli, s. 161.
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davalar defterdarlar tarafından görülür, karara bağlanırdı. Kubbealtı vezirleri, Rumeli

beylerbeyi, yeniçeri ağası, kaptan paşa yürütme gücünün diğer temsilcileri idiler33.

A. Mumcu’ya göre Divan-ı Hümayun’un siyasi, hukuki, iktisadi-mali olmak

üzere  yetkileri  bulunmaktadır.  Bu  çerçevede  tüm  Osmanlı  tebaasının  güvenliğini

sağlamak,  reaya-sipahi  ve  merkez-taşra  ilişkilerini  düzenlemek  ve  eyaletlere

beylerbeyi ve sancakbeyi tayin edilmesi  Divan’ın yetkileri  içerisinde yer almıştır.

Bunun  yanında  devletin  dış  siyasetinde  takip  edilecek  politikaları  belirlemek,

elçilerin görüşme talepleri ve savaşla ilgili meseleler de divanın yetkileri arasındadır.

Divan’ın hukuki yetkileri arasında ise ilk sırada kanun çıkarılması yer almaktadır.

Ayrıca bu çerçevede reaya ve askeri sınıftan olan kimselerin yargılanması ve çeşitli

temyiz davalarının görülmesi  Divanın hukuki yetkileri  kapsamındadır.  Son olarak

divanda  devletin  vergi  siyaseti,  fiyatlar,  İstanbul’un  iaşesinin  sağlanması,  iltizam

işleri ve mali hususlarla ilgili davalar da divanın görev sahası içindedir34.

 

33  Halaçoğlu, s. 11-12; Uzunçarşılı, s. 2, 13; Mumcu, s. 14, 53, 54.
34  Mumcu, s. 54-99; İpşirli, s. 162-163.
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2. DİVAN-I HÜMAYUN KALEMLERİ

Divan kaleminde şubeleşmenin henüz gerçekleşmediği 16. yüzyılda, maliye

haricindeki divan bürokrasisi nişancının kontrolündeydi. Bu bürokraside hiyerarşik

sıralamayla defter emini, reisülküttap ve ona bağlı olan divan kâtipleri ile defterdara

bağlı  ahkâm  kâtipleri  yer  almıştır.  Ahkâm  kâtipleri  mali  konulardaki  hükümleri

yazmakla vazifeli iken nişancıya bağlı olan ve çoğunluğu oluşturan kâtipler ise mali

olmayan konulardaki belgelerin düzenlenmesinden sorumlu olmuşlardır35.

 Divan  bürokrasisinde  16.  yüzyıldan  itibaren  devlet  işlerindeki

yoğunlaşmanın  da  etkisiyle  ihtisaslaşma süreci  başlamış  ve  bu süreç  18.  Yüzyıla

kadar  devam  etmiştir.  Bu  kapsamda  16.  yüzyılın  ilk  çeyreğinde  nişancıya  bağlı

bürokraside  reisülküttap  haricinde  tezkireci,  divitdâr,  nâzır-ı  beravât  ve  emin-i

rüsum-ı  berevât  adlı  görevliler  mevcutken  yüzyılın  ikinci  yarısında  kisedâr  ve

beylikçi gibi görevliler ortaya çıkmıştır36.  

Divan  kaleminde  uzmanlaşma  yolunda  yaşanan  en  önemli  gelişme  hiç

şüphesiz  ki  17.  yüzyılın  ortalarında  Paşakapısı  (Bâbıâli/Bâb-ı  Âsafî)’nın

teşkilatlanması ile gerçekleşmiştir. Bu dönemde sadrazamlara hem ikamet edecekleri

hem de devlet işlerini yürütecekleri resmi bir konağın tahsis edilmiş ve saraydaki

divan bürokrasisi de bu konağa taşınmıştır37. İşte bu değişim sürecinde reisülküttap

da bu konağa Bâbıâli’ye intikal  etmiştir.  Reisülküttap burada bir  taraftan kethüda

beyden sonra gelen ikinci büyük dairenin şefi konumuna yükselmiş diğer taraftan da

bütün  kalemler  ve  kâtiplerin  sorumluluğunu  üstlenmiştir.  Dolayısıyla  bu  geçiş

reisülküttaplara yeni sorumluluklar yüklerken aynı zaman da onların nüfuzlarını da

arttırmıştır. Nitekim 17. yüzyılın sonlarından itibaren diplomasinin önem kazanmaya

35 Recep  Ahıshalı,  Osmanlı  Devlet  Teşkilatında  Reisülküttablık  (XVIII.  Yüzyıl), TATAV:  İstanbul
2001, s. 61-62.
36 Ahıshalı, s. 68-69.
37 Muzaffer Doğan, “Divân-ı Hümayûn’dan Babıâli’ye Geçiş”,  Osmanlı, IV, Ankara: Yeni Türkiye
Yay., 1999, s. 200.
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başlaması devletin tüm mahrem yazışmalarına vakıf olan reisülküttapları dış işlerinde

de etkin bir konuma yükseltmiştir38.

Bâbıâli’de  divan  bürokrasisinin  amiri  konumunda  olan  reisülküttaba  bağlı

çeşitli  görevliler  de  vardır.  Bunlar;  Beylikçi,  Amedci,  divan-ı  hümayun  kîsedârı,

kalem kîsedârları, kanuncu, i’lâmcı, mümeyyizler, mehterler/mehterbaşı, çukadarlar,

divan-ı  hümayun  kâtipleri,  reisülküttâb  mühürdârı,  reisülküttâb  kethüdâsı,

reisülküttâb hazînedârı ve divan tercümanıdır39.

Bâbıâli’ye geçişin Divan-ı Hümayun kalemi açısından en mühim sonucu ise

şubelerin  teşkilatlanmasıdır.  Bu  kapsamda  17.  yüzyılın  ortalarından  18.  yüzyılın

ikinci yarısına kadar devam eden süreçte beylik, tahvil, ruûs ve âmedi kalemleri ile

şubeleşme gerçekleşmiştir40.  

 2.1. Divan Kalemleri 

Reisülküttabın Paşakapısı’na intikali birlikte doğrudan kendisine bağlı olan

divan bürokrasinde de uzmanlaşma yani şubeleşme meydana gelmiştir. Bu şubeleşme

süreci  18.  yüzyılın  ikinci  yarısına kadar  devam etmiş ve neticede Beylik,  Tahvil,

Ruûs  ve  Âmedî  kalemleri  ortaya  çıkmıştır.  Bunların  haricinde  reisülküttaba  bağlı

Teşrifatçılık, Vak’anüvislik ve Divan-ı Hümayun tercümanlığı gibi kalemler de görev

yapmıştır.  Divan kalemlerine ileride ele alınacağından burada sadece reisülküttaba

bağlı diğer kalemlerden kısaca bahsedilmiştir.  

Teşrifatçılık dairesi Kanuni Sultan Süleyman devrinde teşkilatlanmış olmakla

beraber  aslında  Divan-ı  Hümayun  bağlı  bir  kalem  olarak  yer  almıştır.  Kalemin

başında bir teşrifatçı41 olup bu kalem III. Ahmed döneminde Paşakapısı’na intikal

etmiştir. Kalemde teşrifatçıya bağlı bir kîsedâr, teşrifat halifesi, kaftancıbaşı, kîsedâr

yamağı görev yapmıştır. Ayrıca kalemde yevmiye, mufassal ve müteferrik defterleri

de tutulmuştur42.

Resmi tarih yazıcılığı olarak bilinen vakânüvislik kaleminin divan kalemine

bağlı olarak ortaya çıkması 18. yüzyılın başları olarak belirtilmiştir. Bu göreve tayin

38 Doğan, s. 202-203.
39  Ahıshalı, s. 152-167; Doğan, s. 203.
40  Ahıshalı, s. 70-73.
41 Teşrifatçının görevleri arasında ziyafetler, elçi ziyaretleri, Mısır hazinesinin teslim alınması, cülûs,
bayram  törenleri,  tebrikler,  donanmanın  denize  açılması,  gemilerin  denize  indirilmesi,  hilat  vb.
törenler  tamamıyla  teşrifatçının  görev  sahası  içerisine  girmiştir.  Yusuf  Halaçoğlu,  Osmanlılarda
Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara: TTK Basımevi, 1991, s. 22.
42  Halaçoğlu, s. 22-23; İpşirli, s. 183-184.
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edilen ilk kişi Naima olup Raşid Mehmed Efendi ile vakanüvislik memuriyet olarak

sürekli hale gelmiştir. Son vakanüvis ise Abdurrahman Şeref Efendi’dir43.

Son  kalem  olan  divan  tercümanlığının  hangi  tarihten  itibaren  divanda

istihdam olunduğuna  dair  kesin  bir  bilgi  yoktur.  Bilinen  o  ki  divanda  tercüman

bulundurulması  kanun gereğidir.  Zira  Türkçe bilmeyenlerin davalarının  görülmesi

için  bu  elzemdir.  Bunun  yanında  elçilerin  ziyaretlerinde  tercümana  ihtiyaç

duyulduğundan divanda tercümanlar görevlendirilmiştir. 17. yüzyılda Divan’da dört

tercümanın  görevli  olduğu  belirtilmiştir.  Hatta  bu  tarihten  19.  Yüzyılın  başlarına

kadar divan tercümanlığı için Osmanlı tebaası olan ve lisan bilen Rumlar özellikle de

Fenerli  Rumlar  istihdam olunmuştur.  Fakat  1821 yılındaki  Rum isyanı  sebebiyle

Osmanlı  Devleti,  bu tarihten itibaren kendi  tercümanını  yetiştirmek üzere Bâbıâli

Tercüme Odası’nı kurmuştur44.

2.1.1. Beylik (divan) Kalemi

Divan kalemlerinden ilki  olan Beylik  kalemi  Divan-ı  Hümayun kaleminin

esasını oluşturması sebebiyle aynı zamanda Divan kalemi olarak da adlandırılmıştır.

Divan kalemlerinden beylik, tahvil ve ruûs kalemlerinin amiri olan Beylikçinin en

yoğun bu kalemde faaliyet göstermesi sebebiyle bazı çalışmalarda kalemden beylikçi

kalemi olarak bahsedilmiştir45. 

Kalemin ana vazifesi padişaha ait emir ve fermanların yazılmasıdır.  Ayrıca

divanda görülen davaların işlemleri,  çeşitli  beratların yazılması, divan kararlarının

yer aldığı mühimme defterlerinin tutulması ve dış işleri ile ilgili bürokratik işlemlerin

yürütülüp  ilgili  evrakların  saklanması  da  beylik  kaleminin  görev  sahasında  yer

almıştır.  Kalemde  bir  kisedar  ile  kanuncu,  ilâmcı  ve  mümeyyiz,  serdefterci  ve

defterci gibi görevliler yer almıştır46.

Kalemde;  nâme-i  hümâyun,  mühimme,  mühimme  zeyli,  atîk  şikâyet,

mukavelenâme,  mühimme-i  mektûm,  mühimme-i  Mısr,  nefiy  ve  kısas,  imtiyaz,

muktezâ, kalebend, ahkâm, izn-i sefîne, tevcîhât-ı mülkiyye, kilise, şehbender, gayri

müslim  cemaatleri,  nişan,  tekaüd,  kanunnâme-i  askerî  ve  meclis-i  Tanzimat  gibi

çeşitli defterler tutulmuştur47.

43  Bekir Kütükoğlu, “Vak’anüvis”, TDV İA, XLII, İstanbul 2012, s. 457-461; İpşirli, s. 184-185.
44 Mahmut Şakiroğlu, “Osmanlılarda Tercüman”, TDV İA, XL, İstanbul 2011, s. 490-492; Halaçoğlu,
s. 24; İpşirli, s. 186-187.
45  Ahıshalı, s. 74-75.
46  Ahıshalı, s. 76-77; Uzunçarşılı, s. 42-43.
47  Mehmet İpşirli, “Beylikçi”, TDV İA, VI, İstanbul 1992, s. 78.
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2.1.2. Tahvil (kese/nişan) kalemi

Divan  kalemleri  içerisinde  en  son  şubeleşen  kalem  olan  Tahvil  kalemine

kayıtlarda kese veya nişan kalemi de denilmiştir.  Kalemin başında tahvil kîsedârı

adlı bir görevli yer almıştır. Kalemin temel uğraş alanını tımar ve zeamet işlemleri

oluşturmuştur. Bu minvalde kalemde; tımar verilecek olan kişilerin tımar mahalleri

tespit edilmiş ve tespit edilen mahallin tasarrufu için gereken evrakların bir kısmı

hazırlanmıştır.  Fakat  tımar  sisteminin  özellikle  18.  yüzyılla  birlikte  öneminin

azalmasıyla  kaleme yeni  görevler  eklenmiştir.  Böylece kalemde vezir,  beylerbeyi,

yüksek dereceli kadılar, mevali, sancakbeyi ve alaybeylerinin, Kırım hanları, Mekke-

i Mükerreme emirleri, divan tercümanları, Eflak ve Boğdan voyvodalarının, meşihat

ve  esnaf  kethüdalıklarının  beratları  hazırlanmıştır.  Ayrıca  mülknâmeler  ve

muafnâmeler  ile  zaman  içerisinde  yüksek  rütbeli  devlet  görevlileri  ve  ilmiye

mensuplarına saraydan gönderilen davetiyeler de bu kalemde yazılır hale gelmiştir48.

2.1.3. Ruûs Kalemi

Ruûs  kelimesi  ile  ilgili  sözlüklerde  ve  yapılan  bazı  çalışmalarda  çeşitli

tanımlamalar  yapılmıştır.  Ş.  Sami kelimeyi;  küçük rütbe tevcihini mübeyyen olan

ferman  ve  berata  bedel  makam-ı  sadaret-uzmadan  verilen  muharrerat-ı  resmiyye

olarak tanımlamıştır49. M. A. Ünal ruûsun; vezir, beylerbeyi, sancakbeyi, mevali ve

tımar, zeamet sahiplerinin dışında, Osmanlı İmparatorluğunda mevcut bütün devlet

hizmetleriyle vakıflardan ve hazineden maaş alan her türlü devlet memurlarının tayin

muamelesini anlatan kâğıda verilen isim olduğunu ifade etmiştir50. Reisülküttablık ve

Osmanlı  bürokrasisi  üzerine  kapsamlı  bir  çalışma  hazırlayan  R.  Ahıshalı  ise

kelimenin baş,  kişi  anlamına gelen re’s  kelimesinin çoğulu olduğunu ve Osmanlı

Devleti'nde  tayinleri  ilgilendiren  bir  terim olarak  kullanıldığını  belirtmiştir51.  Son

olarak  N.  Göyünç  ruûs  kelimesinin  şahsa  mahsus  olarak  verilen  beratın,  ulema

arasında  bir derece, berat ve rütbe, hatta sadece  tuğra manalarına geldiği de işaret

etmiştir52. 

Ruûs  kelimesi  Osmanlı  bürokrasisindeki  bu  manaları  dışında  ilmiye

teşkilatında da kullanılmıştır. İlmiyede ruûs atama belgesi denilmekte olup konusuna

48  Ahıshalı, s. 118-136; Uzunçarşılı, s. 43-44.
49  Şemseddin Sami, “Ruûs”, Kamus-ı Türki, İstanbul: Çağrı Yayınları, 2005, s. 674.
50  Mehmet Ali Ünal, “Ruûs”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2011, s. 577.
51  Recep Ahıshalı, “Ruûs”, TDV İA, XXXV, İstanbul 2008, s. 272.
52 Nejat  Göyünç,  “XVI.  Yüzyılda  Ruûs  ve  Önemi”,  İstanbul:  İstanbul  Üniversitesi  Edebiyat
Fakültesi Tarih Dergisi, VIII, 1967, s. 18.
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göre farklı isimler almıştır. Medrese tahsilini tamamlayıp mülazım olanlardan, yedi

senelik  mülazemet  süresinden  sonra  girdikleri  ruûs  imtihanını  başaranlara  ruûs

adında bir belge verilmiştir. Bunlar ibtidâ-i hariç medreselerine tayin edildikleri için

ruûslarına  ibtidâ-i  hariç  ruûsu  denilmiştir53.  Bunun  yanında  M.  Z.  Pakalın  da

kelimenin bürokrasideki anlamları dışında ilmiyedeki kullanımına işaret etmiştir54.  

Divan kalemleri arasında yer alan ve bazı kayıtlarda Ruûs-ı hümâyun kelemi

olarak da anılan kalem aslında maaş işlemleri ile ilgilenmiş ve maaş alan kimselere

ruûs kayıtları buradan verilmiştir55. Bu çerçevede; vezir, beylerbeyi, sancakbeyi ve

tımar  sahipleri  dışındaki  Osmanlı  merkez  ve  taşrasındaki  yüksek  dereceli

memurluklar ile kalelerdeki mustahfız, dizdar ve diğer görevlilerin, iskele ve esnaf

kethüdalıklarının,  Darüssaâde  ağası  nezaretindeki  Haremeyn  vakıfları  haricindeki

tüm  vakıf  görevlilerinin  tayinleri  ruûs  kaleminden  verilen  ruûs  ile  yapılmıştır.

Bunların  haricinde  Küçük  Rûznâmçe  Kaleminden  maaşını  alan  çavuş,  kâtip,

müteferrika, hassa mimarları, hassa hekimleri gibi görevlilerle sipah, silâhdar, cebeci,

topçu ve top arabacı vb. görevliler de Ruûs Kalemi’nden ruûs tezkiresi aldıktan sonra

maaşlarını  tasarruf  edebilmişlerdir56.  Ayrıca  uzun süre  devlet  hizmetinde  bulunup

varislerine geçimlerini temin edecek miktarda miras bırakmamış olan kimselerin eş

ve çocukları ile fakir fukaraya gümrük gelirlerinden maaş bağlanması için gereken

ruûs kaydı da bu kalem tarafından verilmiştir57. Kısaca tahvil kaleminin çalışma alanı

dışında  kalan  bütün  atama  ve  tevcih  işlemleriyle  maaş  bordrolarının  hazırlanıp

bunlarla ilgili kayıtlarının tutulduğu kalem olarak ifade edilmiştir58. 

Ruûs kaleminin amiri ruûs kîsedârı  adı verilen bir görevli olup maiyetinde

çok sayıda divan kâtibi yer almıştır. Uzunçarşılı 18. yüzyılın sonlarında mümeyyiz,

kâtip,  şakird ve mülazım adı  verilen kalem personelin sayısının 150’ye ulaştığını

belirtmiştir. Ancak Ahıshalı, Uzunçarşılı’nın kalem kadrosuna dair verdiği bu rakamı

abartılı olarak değerlendirmiştir59.

Kalemin hangi tarihten itibaren şubeleştiği konusu ise kesin değildir. Çünkü

16.  ve  17.  yüzyıllarda  bu  kalemlerin  yaptıkları  işler  Divan-ı  hümayun  kalemleri

53  Ahıshalı, s. 272.
54 Mehmet Zeki Pakalın,  Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, III, İstanbul: Milli Eğitim
Basımevi, 1993, s. 71.
55  Uzunçarşılı, s. 45.
56  Uzunçarşılı, s. 45; Ahıshalı, s. 272.
57  Ahıshalı, Osmanlı Devlet Teşkilatında Reisülküttablık, s. 115.
58  Başbakanlık Osmanlı Arşiv Rehberi, s. 69; Ünal, “Ruûs”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s. 577.
59  Uzunçarşılı, s. 46; Ahıshalı, s. 97, 117.
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arasında  ortak  olarak  görülmüştür.  Yapılan  çalışmalarda  ruûs  kaleminin

şubeleşmesinin 17. yüzyılın sonları olarak belirtilmiştir. Ahıshalı, ruûs kîsedârı adlı

bir görevliye belgelerde rastlamış olması sebebiyle kalemin kesin teşkil tarihi olarak

1697/1698 tarihini vermiştir. Hatta ilk etapta tahvil ve ruûs kalemlerinin ortak olarak

görev yaptığı  ayrışmanın sonradan gerçekleştiği  ifade edilmiştir60.  Bunun yanında

merkez teşkilatı  kadrosunun artması,  tımar  sistemin artık  yozlaşmış  ve suistimale

açık  hale  gelmesi,  dış  işlerindeki  yoğunluğun  artması  uzman  kadrolara  ihtiyaç

duyulmasına sebep olmuş,  ruûs kalemi içerisinde de her  konuda ayrı  ayrı  uzman

kadrolar istihdam edilmesini ve konusuna göre ayrı ruûs defterleri tutulmasını gerekli

kılmıştır.  Özellikle  merkez  teşkilatındaki  atamaların  işlendiği  defterlere,  makama,

isme, rütbeye göre bölümler oluşturulmuş, boşta kalan eski mansıp sahipleri için de

ayrı bölüm oluşturulmuştur. Yüzyılın sonunda ise kalemin görevi daha çok vakıflarla

ilgili konularla sınırlı kalmıştır61.

Kaynaklarda üç tür ruûstan bahsedilmiştir. Bunlar: Ruûs kalemi ruûsları, ordu

ruûsları ve Rikab-ı hümayun ruûsları olarak tasnif edilmiştir.  Şeyhülislam, İstanbul,

Eyüp, Galata, Üsküdar kadıları ile Babüssaade ağası nezaretindeki vakıfların vazife

sahiplerinin,  Anadolu’daki  bazı  vakıflara  ait  görevlilerin  ve bazı  kale  neferlerinin

ruûsları  ruûs kaleminde hazırlanmıştır.  Ordu ruûslarında ise sadrazam nezaretinde

olan vakıflar ile ordu ile beraber seferde olan altı bölük halkının, cebeci, topçu, top

arabacılar  ve  ulufeli  müteferrikalara  ait  ruûslar  kaydedilmiştir.  Son  olarak  kendi

içerisinde küçük ruznamçe ve piyade ruûsları olarak ikiye ayrılan rikab-ı hümayun

ruûsları  mevcuttur.  Küçük  ruznamçeden;  kapıcılar  ve  avcı  bölükleri  (hassa

çakırcıbaşılık, atmacacı, şahinbaşıcılık, av ağalığı) ile hazineden maaş alanlar, Divan-

ı  hümayun  katipleri,  çaşnigirler,  İstanbul’daki  divan  çavuşları,  emekli  olmuş

müteferrikaların  ruûsları  yazılmıştır.  Buna  karşın  saray  aşçıları,  alemdarlar,

mehterler, Divan-ı Hümayun sakaları, hassa çamaşırcıları, saraya mensup sanatkârlar,

Eski  saray  ve  Galatasarayı  kapıcıları,  Anadolu  kalelerindeki  zabitler,  tersane

mensupları,  saray tabip ve cerrahları,  esnaf kethüdaları  ve mukataa katiplerine ait

ruûslar ise piyade kalemi tarafından yazılmıştır62.

Bunların  haricinde  serdar  olarak  tayin  edilen  vezirlere  de  ruûs  defterleri

verilmiştir.  Serdar,  hükümdar  adına  tayin  ettikleri  valilik,  sancakbeyliği,  zeamet,

60  Ahıshalı, s. 97-100.
61  Aydın, s. 90.
62  Uzunçarşılı, s. 46-47; Başbakanlık Osmanlı Arşiv Rehberi, s. 69.
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tımar  ve  diğer  atamaları  ve  hüküm suretlerini  bu  deftere  kayıt  ettirmiştir.  Ayrıca

sadrazamların  kendilerine  mahsus  olan  ikindi  divanlarında  yaptıkları  tayin  ve

tevcihler için de ikindi ruûsu adı verilen defterler tutulmuştur63. 

Başbakanlık  Osmanlı  Arşivi’nde  çeşitli  fonlarda  çok  sayıda  ruûs  defteri

bulunmaktadır. Bu defter serilerinin ilki A.{RSK.d kodlu olup H. 945-1253/M. 1539-

1837 tarihlerini kapsamaktadır. Fonda toplam 266 adet ruûs defteri kayıtlıdır. İkinci

seri ruûs defterlerinin fon kodu A.{DVNS.RSK.d olup bu defterler H. 1116-1326/M.

1704-1908 yılları arasında tarihlenmektedir. Burada da toplam 264 adet ruûs defteri

mevcuttur. Osmanlı Arşivi’nde ruûs defterlerine rastlanan son fon ise  KK.d. kodlu

Kâmil  Kepeci  tasnifidir.  Burada  H.  953-1273/M.   1546-1857 tarihleri  arasını

kapsayan 112 adet ruûs defteri bulunmaktadır64. Görüldüğü üzere Osmanlı Arşivi’nde

1539-1908 dönemini kapsayan toplam 642 defter mevcuttur.

2.1.4. Âmedî Kalemi

Kalemin kuruluş tarihi ile ilgili çeşitli görüşler olmakla birlikte 1759 veyahut

1766 tarihleri doğru kabul edilmiştir. Bu yönüyle de en son şubeleşen Divan kalemi

olarak görülmüştür65. Kalemin amiri âmedî, âmedci veya âmedî-i Divan-ı Hümayun

olup reisülküttabın özel kalem müdürü olduğu belirtilmiştir. Bu kalemde sadrazamın

padişaha yazdığı takrir ve telhisler ile yabancı devletlerle ilgili her nevi evrak yazılıp

muhafaza edilmiştir.  Böyle bir  kalemin kurulmasında 18.  yüzyılla  birlikte  gelişen

yeni  diplomasi  anlayışının  getirdiği  uzmanlaşma  ve  gizlilik  Âmedî  kaleminin

kurulmasında etkili olmuştur66.

Kalemde  dış  işleriyle  ilgili  gizliliği  esas  olan  evraklar  hazırlandığından

burada  görev  alacak  katiplerin  ahlaklı  ve  ketum  olmaların-a  dikkat  edilmiştir.

Muhtemelen bu sebeple de kalemdeki kâtiplerin sayısı ilk etapta beş-altıyla sınırlı

tutulmuş ve zamanla arttırılmıştır. Hatta III. Selim döneminde âmedî kalemine kâtip

alınması bizzat padişahın onayıyla gerçekleşmiştir67.   

Kalem,  19.  yüzyılda  önemini  kaybetmesine  rağmen devletin  sonuna kadar

varlığını  devam  ettirmiştir.  1839'da  Meclis-i  Vükelâ’nın  kurulmasıyla  birlikte

meclisin zabıt katipliği âmedcilere verilmiştir. II. Meşrutiyet sonrasında ismi Meclis-i

63  Uzunçarşılı, s. 47-48.
64 Başbakanlık Osmanlı Arşiv Rehberi, s. 70-74.
65  Ahıshalı, s. 136-139.
66  Uzunçarşılı, s. 55-56; Necati Aktaş, “Âmedci”, TDV İA, III, İstanbul 1991, s. 12; Ahıshalı, s. 142.
67  Uzunçarşılı, s. 56-57.
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Vükelâ  ve  Mâruzat  Kalemi  Başkâtibi  olmuştur.  1912’de  ismi  yeniden  Âmedî-i

Divan-ı Hümayun’a çevrilmiş ve devletin sonuna kadar bu isimle anılmıştır68.

68  Aktaş, s. 12; Uzunçarşılı, s. 57.
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3. DEFTERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Toplam 260 sayfa hacmindeki Ruûs defteri,  1607-1612 tarihleri  arasındaki

tayin ve tevcihlerin kaydedildiği bir defterdir.  Defter I. Ahmed dönemine ait olup

1607-1612 yıllarını kapsayan beş yıllık bir dönemi ihtiva etmektedir 69. 

Bulunduğu yer : T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 

   Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı

Türü : Bâb-ı Âsafî Ruûs Kalemi Defterleri

Tasnifi : Ruûs Defterleri (1)

Numarası : A.{RSK.d 1482 

Tarih aralığı : H.1016-1021 / M.1607-1612 

Başlangıç tarihi : 14 Rebiülevvel 1016 / 09 Temmuz 1607

Bitiş tarihi : Evasıt-ı Cemaziyelahir 1021 / 11-20 Ağustos 1612

Ebadı : 10,50 – 30,50 cm.

Sayfa    : 260

Ekleri : Ek:3/1, Ek:3/2 ve Ek: 129/1 olmak üzere üç adet

Boş sayfa : 215. Sayfa.

3.1. Defterin Özellikleri 

Defter ilk bakışta müsvedde izlenimi vermektedir. Özensiz yazıdan, yer yer

rastlanan karalamalardan,  kâtibe göre değişen imlâ,  anlatım ve cümle yapısından,

devletin  en  üst  karar  organı  olan  divanda  olması  gereken  resmi  evrak  düzen  ve

disiplinin  olmayışından  divanda  uzmanlaşmanın  henüz  oluşmadığı  açık  olarak

görülmektedir. Ayrıca defter okunması oldukça güç bir yazı karakteristiğine sahiptir.

69 Sultan  I.  Ahmed’in  babası  III.  Mehmed  annesi  Handan Sultan’dır.  Babasının  Saruhan valiliği
sırasında 28 Nisan 1590’da Manisa’da doğmuştur. 1603 senesinde 14 yaşındayken tahta çıkmış ve 14
yıl  hükümdarlık  yapmıştır.  1617  senesinde  28  yaşındayken  vefat  etmiştir.  Bk.  Mücteba  İlgürel,
“Ahmed I”, TDV İA, II, İstanbul 1989, s. 30-33.
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Yazı  tarzı  16.  yüzyıl  yazı  tarzı  olan hatt-ı  divani’dir.  Fakat  tam anlamıyla

divani olmayıp divani tarzı yazının bir çeşidi ve divan katiplerinin kullandığı divani

kırması olarak adlandırılan divani ta’lik kırmasıdır. Tamamı 260 sayfa olan defterde

paragraf/buyuruldu/hüküm kaydı 1956 adet, toplam kelime sayısı 111.308’dir. 

Kalın  uçlu  kalemle  küçük  harflerle  yazılan  yerlerde  harfler  belirsiz  ve

kelimeler seçilememiştir.  Noktalar çoğu yerde yoktur,  olanlar ise yerinde değildir.

Satırlar yer yer oldukça sık aralıklarla yazılmıştır. Farklı katipler tarafından kaleme

alınmış  olması,  el  yazısı  karakterlerinde  ve  imlalarda  farklılığa  yol  açarak

kelimelerin tanınması ve okunmasında güçlüğe neden olmuştur. Bütün bu güçlükler

köy  isimlerinin  çözümlenerek  okunmasında  hat  safhaya  ulaşmıştır.  İfade  ediş

şekilleri  ve  cümle  kalıplarının  kâtipten  kâtibe  değiştiği,  bazı  katiplerin  Arapça

kelimelere daha çok yer verdikleri ve sözü uzattıkları, bazı katiplerin ise daha sade

ifadelerle  ve  kısa  cümlelerle  yazıya  aktararak  resmi  bir  üslup ve  evrak  standardı

oluşturmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir.

Defterin  bazı  kısımlarında  paragraflarda  karalamalar  yapılmış,  düzeltmeler

ise satır aralarına, paragrafın üstüne, altına veya yanına yeniden yazılmıştır. Ayrıca

defterde sonradan eklenmiş tashihlere de rastlanmıştır ki bunların okunması oldukça

zor olmuştur. 

Paragraflarda buyuruldular tarih sırasına göre kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra

tarih düşülmemiş kayıtlar da yok değildir. Tarihlerin hemen tamamı Arapçadır. Tarih

sıralamasında karışıklık yoktur fakat düzensizlik yaygındır. Bazı yerlerde tarih tam

ifade ile yazılırken bazı yerlerde aylar kısaltma olarak gösterilmiştir.  Ayın kaçıncı

günü olduğu ise rakamla yazıldığı  gibi  evâhir-i  Safer-  evâsıt-ı  Muharrem- evâ'il-i

Zi'l-hicce şeklinde de ifade edilebilmiştir. Yılların ise bazı yerlerde son rakamının,

bazı yerlerde son iki  rakamının yazıldığı,  bazı yerlerde de Arapça olarak yazı ile

yazılmış, fî et-tarihü'l-mezbûr ifadesiyle de tarih düşüldüğü görülmüştür. Bütün bu

farklılıklar kâtiplerin kaynağının ve aldıkları eğitimin farklı olduğu, bazı kâtiplerin

devlet  bilgi  ve  terbiyesiyle  yetiştiği,  bazı  kâtiplerin  ise  dinî  bilgi  ve  terbiye  ile

yetişerek  divan  kâtipliğine  atandığı  izlenimi  vermektedir.  Her  konuda  ve  her

oturumda görev yaptıkları ve uzmanlaşmanın olmadığı açıktır. 

Defterde geçen yer isimleri dikkate alındığında oldukça geniş bir  coğrafya

söz konusudur. 1607-1612 yıllarında Osmanlı sınırları içerisinde yer alan Anadolu,
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Rumeli, Kıbrıs, Girit, Acem diyarı, Irak, Suriye, Hicaz, Mısır, Libya’daki yerleşim

yerlerine defterde rastlanmıştır. 

3.2. Transkripsiyonda İzlenen Yöntem

1482 numaralı defterin transkripsiyonu yapılırken genel olarak kabul gören

bir transkripsiyon yöntemi uygulanmıştır. Bu çerçevede hiçbir paragraf veya cümle

okunamadı  gerekçesiyle  eksik  bırakılmamış  ve  metne  herhangi  bir  ekleme

yapılmamış,  asıl  metinde  mükerrer  yazılmış  kelimelerin  de  transkripsiyonu

yapılmıştır. Kelimelerin okunuşundaki vurgu ve aksan aynen aktarılmaya çalışılmış,

kâtiplerin kullandığı imlâya sadık kalınmıştır.  Bu nedenle yapılan imlâ hatalarına,

farklı  katiplerce  kullanılan  farklı  imlâlara  ve  yazımlara  müdahale  edilmemiş70,

metnin aslına uygun olmasına özen gösterilmiştir. Sadece üstü çizilerek iptal edilen

kelime, satır ve paragrafların transkripsiyonu yapılmamış, yerlerine (iptal edilmiş)

ibaresi yazılmıştır. 

Yanlış okumanın önüne geçmek amacıyla Arapça ve Farsça kelimeler ve yer

isimleri için çeşitli kaynaklara baş vurularak doğru transkripsiyonunun yapılmasında

titizlik gösterilmiştir. 

Okunamayan kelimeler (...) (parantez içinde üç nokta) olarak, okunan fakat

imlâ  farklılığı,  mürekkep  dağılması,  karalamalar  gibi  çeşitli  sebeplerle

doğruluğundan büyük oranda şüphe duyulan kelimeler de okunamadı kabul edilerek

(...) şeklinde işaretlenmiştir71. Doğruluğundan büyük oranda emin olunan fakat küçük

de olsa  bir  şüphe  taşıyan kelimelerin  sonuna  (?)  işareti  konmuştur72.  Ayrıca  bazı

hükümlerde  liva,  karye,  kale  isimlerinin,  kişi  isimlerinin  ve  tarihlerdeki  bazı  ay

isimlerinin  boş  bırakılmış  olduğu  görülmüş,  bu  boşluk  transkripsiyonda  (boş)

ibaresiyle  gösterilmiştir73.  Şehir,  köy,  kale  isimlerinin  transkripsiyonu  yazılış

imlâsına  göre  yapılmıştır74.  Şahıs  isimleri  ise  söylenişlerine  göre  ve  tamlama

yapılmadan bitişik olarak yazılmıştır75. 

70 Doğrusu  “sü-başı”  olan  kelime  kimi  yerde  yanlış  imla  ile  “su-başı”  olarak  yazılmış,
transkripsiyonu  yazılışına  göre  yapılmıştır;  211/5’de  “ol-dâhi  gâyib  oldukda”  ifadesinde  “dahi”
kelimesinde bir elif fazla yazılmış, gâib kelimesi “hemze” ile yazılması gerekirken “y” ile yazılmış, bu
hatalar transkripsiyona da aktarılmıştır.
71  İstanbul’da vâki olan (...) hidmetinde...
72  Köstendil(?) nâm mel’ûn kal’a-i mezbûreye...
73  mutasarrıf olan (boş) nâm kimesne,  fî evâhir-i (boş) sene 1020.
74  Okunuşu Erzurum, transkripsiyonu Arz-ı rûm.
75  Transkripsiyonu Muslihü’d-dîn, okunuşuna göre Muslihüddin olarak yazıldı.
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Bunlardan başka defterde bitişik iki kelimeden oluşan yer, rütbe isimleri76 ile

defterdeki  imlâda  ayrı  yazılmış  bitişik  kelimeler  ve  kelimeden  ayrı  yazılmış  son

ekler77 transkripsiyonda bitişik yazılarak aralarına – işareti konmuştur.

Transkripsiyonda  fonetik  alfabe  kullanılmamıştır.  Arapça  ve  Farsça

kelimelerde  uzun  ve  kalın  “ka”  ve  “ku”  sesinin  ince  “kâ”  ve  “kû”  sesi  ile

karışmaması için a ve u harfinin üzerine kısa çizgi konarak transkripsiyonu “kā” ve

“kū” şeklinde yapılmıştır78. Yumuşak, ince ve uzun okunması gereken harfler â, î, û,

şeklinde, ve ع  ise ء   ' işaretiyle  gösterilmiştir.  Tamlamalarda  ise  ' ve  – işaretleri

kullanılmıştır79.

Defterde sayfa numaraları olmayıp arşiv yetkileri tarafından sonradan sayfa

numarası  eklendiği  görülmüştür.  Transkripsiyonda  her  bir  sayfada  yer  alan

hükümlere/kayıtlara birer numara verilmiştir: 1/1, 25/7, 228/4 gibi. Sayfa numaraları

ise  sayfa  001,  sayfa  025,  sayfa  228  şeklinde  gösterilmiştir.  Son  olarak  tarih

kayıtlarında ay isimleri asıl metinde yer yer kısaltma şeklinde olduğu halde bunların

transkripsiyonları uzun haliyle yazılmıştır.

3.3. Hükümlerde Hitap Edilen Görevliler

Hüküm sayısı 1354

Beğler-beği 684 Defterdâr 122 Müfti 7

Beğ, Sancak-beği 91 Kādî 451

3.3.1. Görevlilerin Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı

Hüküm sayısı 1354

Okunamayan 47 Haleb 140 Oltı 1

Aclûn 2 Hama 3 Ordu 1

Adana 1 Hamîd 1 Ordu-yı Hümâyûn 1

Âdilcevâz 2 Hasankeyf 2 Ortaköy 1

Afşar 1 Hertus 1 Pasin 1

Ahısha 7 Hezârmard 2 Payâs 3

Ahlat 3 Hınıs 1 Prizrin 2

Ak-hisâr 2 Hizâne-i âmire 2 Rakka 16

Ak-serây 1 Horin 1 Reşâdiye 1

76  Baş-çavuşluk, beğler-beğisi, Karaca-Ahmed, Çeri-süricilik, Sü-başılık, Zâviye-dârlık.
77  Kānun-şinas, Avârız-hâne.
78  Evkāf; kādîsı, makām, temessükât, kâtib, kādir, vukūf.
79  Livâ'-i Şehr-i zûl,  Ebû el-Kāsım, ehl-i vukūf,  fakrü'l-hâl.
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Ak-şehr 1 Humus 2 Rodos 1

Ak-yazı 1 İnebolı 1 Rodosçuk 2

Alaca-hisâr 1 İnegöl 1 Ruha 15

Amâsiyye 3 İskenderiye 1 Rûm 11

Âmid 4 İspir 1 Rûm-ili 12

Ana 1 İstanbul 12 Rûm-kal’a 1

Anadolı 23 İştib 3 Rusçuk 1

Ankara 3 İzmir 4 Sakız 5

Antâkiyye 4 İznik 1 Salmanlu 1

Ardahan 2 Kal’acık 1 Saruhân 1

Ardanuc 2 Kanije 1 Selânik 6

Arz-ı Rûm 98 Kanûnî 2 Semendire 1

Atika 1 Kara-hisâr 4 Serây 1

Ayazmend 1 Kara-hisâr-ı Şarkî 4 Sığla 2

Aydın 1 Kara-mürsel 1 Sigetvar 2

Ayntab 11 Karaman 12 Silistre 2

Azdavay 1 Kars 6 Sincar 3

Bağdad 47 Kastamonı 4 Sis 1

Basra 11 Kayseriyye 5 Sivas 2

Batum 8 Kefe 1 Sofya 2

Bayburd 1 Kemâh 1 Sonisa 2

Beğ-şehr 2 Kerkük 1 Sundurgı 1

Belgrad 11 Kıbrıs 106 Şahr-i Zûl 28

Beyrut 1 Kır-ili 1 Şam 100

Birecik 5 Kır-şehr 2 Şehr-i Zûl 1

Birûsa 8 Kiğı 1 Şirvan 3

Bitlis 3 Kilis 9 Tarsus 2

Bolı 12 Konya 7 Tebriz 3

Bosna 37 Köstendil 2 Temeşvar 4

Bosna-serây 1 Kudüs 5 Temür-hisâr 1

Boz-ulus 2 Kürtün 1 Tırnova 1

Böğür-delen 1 Lâdik 2 Tiflis 2

Budak-özi 1 Lahsa 2 Tokat 4

Budin 5 Lazkiye 1 Tomanis 4
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Cebele 1 Leccun 1 Torul 1

Cezâyir 3 Lefkoşa 1 Tosya 1

Çelebi-pazarı 1 Limisson 1 Trablus 6

Çıldır 86 Ma’arra 3 Trablus-ı Garb 1

Derküş 1 Ma’arratü’l-mısreyn 2 Trablus-ı Şam 19

Derteng 1 Magusa 3 Trabzon 5

Develü Kara-hisâr 1 Mağnisa 10 Tunus 1

Dırac 1 Malâtiyye 2 Turhal 1

Dimyât 1 Mansûre 1 Türkman-ı Haleb 1

Divriği 4 Manyas 1 Ulak 1

Diyâr-ı Bekr 10 Mardin 1 Usturumca 1

Edirne 19 Mazgird 1 Üsküb 6

Eflani 1 Mekke 1 Üsküdar 2

Eğin 2 Mer’aş 7 Van 44

Eğri 2 Mersin 1 Vidin 1

El-basan 3 Merzifon 2 Vize 1

Elbistan 1 Mısır 18 Yalvac 1

Erbil 3 Mora 3 Yemen 2

Erciş 6 Mudurnu 3 Yeni-şehr 2

Erzincan 3 Musul 21 Yenice 1

Galata 1 Mut 1 Yenice-i Vardar 1

Gazze 4 Nablûs 1 Yer-göği 1

Gelibolı 1 Niğbolı 5 Zaruşad 1

Gence 1 Nuseybin 1 Zü’l-kadriye 9

3.3.1.1. Beğler-Beğiler

Hüküm sayısı 684

Okunamayan 5 Kanije 1 Şirvan 3

Ahısha 6 Karaman 11 Tebriz 2

Anadolı 16 Kars 5 Temeşvar 4

Arz-ı rûm 85 Kıbrıs 92 Tiflis 1

Aydın 1 Kudüs 1 Tomanis 4

Bağdad 20 Lahsa 2 Tosya 1

Basra 10 Magusa 1 Trablus 4
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Batum 8 Mısır 16 Trablus-ı Garb 1

Bosna 27 Musul 13 Trablus-ı Şam 9

Budin 4 Rakka 15 Trabzon 1

Cezâyir 3 Ruha 2 Tunus 1

Çıldır 85 Rûm 10 Van 36

Diyâr-ı bekr 3 Rûm-ili 12 Yemen 1

Eğri 2 Şam 57 Zü’l-kadriye 8

Haleb 67 Şehr-i zûl 28

3.3.1.2. Beğler, Sancak-beğileri

Hüküm sayısı 91

Okunamayan 11 Hamîd 1 Mora 3

Aclûn 2 Hasan-keyf 2 Mut 1

Âdil-cevâz 2 Hertus 1 Nablûs 1

Ak-serây 1 Hezârmard 1 Niğ-bolı 1

Alaca-hisâr 1 Hınıs 1 Pasin 1

Amâsiyye 1 Horin 1 Prizrin 1

Ana 1 İskenderiye 1 Rodos 1

Ardahan 2 İspir 1 Sakız 1

Ardanuç 2 Kara-hisâr-ı Şarkî 3 Saru-hân 1

Bağdad 1 Kastamonı 1 Selânik 1

Basra 1 Kayseriyye 1 Sığla 1

Beğ-şehr 1 Kır-şehri 1 Sigetvar 1

Birecik 2 Kiğı 1 Silistre 2

Bolı 1 Kilis 1 Sincar 2

Derteng 1 Köstendil 2 Sundurgı 1

Divriği 1 Kudüs 1 Tarsus 1

Edirne 1 Leccun 1 Turhal 1

El-basan 3 Ma’arra 3 Vidin 1

Erbil 1 Magusa 2 Zaruşad 1

Erciş 2 Mazgird 1

Gazze 2 Mersin 1

3.3.1.3. Defterdârlar

Hüküm sayısı 122
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Okunamayan 2 Diyâr-ı bekr 7 Rûm 1

Anadolı 7 Haleb 33 Sivas 1

Arz-ı rûm 6 Hizâne-i âmire 2 Şam 17

Bağdad 8 Karaman 1 Tokat 1

Belgrad 6 Kıbrıs 13 Trablus 1

Bosna 9 Mer'aş 1 Trablûs-şâm 2

Budin 1 Mısır 1 Van 2

3.3.1.4. Kādîlar

Hüküm sayısı 451

Okunamayan 28 Gence 1 Ordu 1

Adana 1 Gümülcine 1 Ordu-yı Hümâyûn 1

Afşar 1 Haleb 40 Ortaköy 1

Ahısha 1 Hama 3 Payâs 3

Ahlat 3 Hezargrad 1 Prizrin 1

Ak-hisâr 2 Humus 2 Rakka 1

Ak-şehr 1 İnebolı 1 Reşâdiye 1

Ak-yazı 1 İnegöl 1 Rodosçuk 2

Amâsiye 2 İstanbul 12 Ruha 13

Âmid 4 İştib 3 Rûm-kal’a 1

Ankara 3 İzmir 4 Rusçuk 1

Antâkiyye 4 İznik 1 Sakız 4

Arz-ı Rûm 7 Kal’acık 1 Salmanlu 1

Atika 1 Kanûnî 1 Selânik 5

Ayazmend 1 Kara-hisâr 4 Semendire 1

Ayntab 11 Kara-hisâr-ı Şarkî 1 Serây 1

Azdavay 1 Kara-mürsel 1 Sığla 1

Bağdad 18 Kars 1 Sigetvar 1

Bayburd 1 Kastamonı 2 Sincar 1

Beğ-şehri 1 Kayseriyye 4 Sis 2

Belgrad 5 Kefe 1 Sivas 1

Beyrut 1 Kemâh 1 Sofya 1

Birecik 3 Kerkük 1 Sonisa 2

Birûsa 8 Kıbrıs 1 Şam 26
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Bitlis 3 Kır-ili 1 Şehr-i Zûl 1

Bolı 8 Kır-şehr 1 Tarsus 1

Bosna 1 Kilis 8 Tebriz 1

Bosna-serây 1 Konya 7 Temür-hisâr 1

Boz-ulus 2 Kudüs 3 Tırnova 1

Böğür-delen 1 Kürtün 1 Tiflis 1

Budak-özi 1 Lâdik 2 Tokat 3

Cebele 1 Lazkiye 1 Torul 1

Çelebi-pazarı 1 Lefkoşa 1 Trablus 1

Çıldır 1 Limisson 1 Trablus-ı Şâm 8

Derküş 1 Ma’arratü’l-mısreyn 2 Trabzon 4

Develü Kara-hisâr 1 Mağnisa 10 Türkman-ı Haleb 1

Dırac 1 Malâtiyye 2 Ulak 1

Dimyât 1 Mansûre 1 Usturumca 1

Divriği 3 Manyas 1 Üsküb 6

Edirne 18 Mardin 1 Üsküdar 2

Eflani 1 Mekke 1 Van 6

Eğin 2 Mer’aş 6 Vize 1

Elbistan 1 Merzifon 2 Yalvac 1

Erbil 2 Mısır 1 Yemen 1

Erciş 4 Mudurnu 3 Yeni-şehr 2

Erzincan 3 Musul 8 Yenice 1

Galata 1 Niğbolı 4 Yenice-i Vardar 1

Gazze 1 Nuseybin 1 Yer-göği 1

Gelibolı 1 Oltı 1 Zü’l-kadriye 1

3.3.1.5. Müftiler

Hüküm sayısı 7

Okunamayan 0 Gazze 1 Kastamonı 1

Bolı 3 Kānûnî 1 Sofya 1

3.4. Haklarında Hüküm Verilen Memuriyetler

Hüküm sayısı 1655

Memuriyet sayısı 100

Ağalık 288 Kethüdâlık 183 Niyâbet 2

24



Akıncı Beğilik 1 Keyyâllık 1 Pazar-başılık 10

Alay-beğilik 162 Kilârcılık 1 Reislik 2

Alem-dârlık 1 Kise-dârlık 1 Rûz-nâmecilik 19

Avcı-başılık 2 Kitâbet 155 Saka-başılık 1

Azablık 1 Korucılık 1 Salcılık 1

Bakıyye-dârlık 2 Mâliklik 1 Sancak-dârlık 1

Baş ve Buğ 1 Mektûbîlik 1 Ser-askerlik 7

Bevvâblık 2 Meliklik 3 Ser-bölük 1

Bin-başılık 1 Meşîhat 57 Ser-dârlık 6

Bölük-başılık 4 Metropolidlik 1 Silâh-dârlık 1

Buk’alık 2 Mi'mârlık 3 Sü-başılık 4

Cebeci-başılık 6 Mîr-i alemlik 6 Şeh-benderlik 6

Cibâyet 3 Mîr-i aşîretlik 17 Şeyhlik 5

Cüz-hânlık 1 Mîr-i Hâcclık 1 Şeyhü’l-haremlik 2

Çavuşluk 103 Muhâsebecilik 13 Tekāüd 1

Çeri-başılık 36 Muhzır-başılık 45 Tercümânlık 1

Çeri-süricilik 38 Mukābelecilik 41 Tevliyet 50

Dârü'l-hâdislik 2 Mukātaacılık 40 Tezkirecilik 18

Defter-dârlık 10 Mukayyedlik 1 Topcı-başılık 9

Derbendcilik 1 Mübâdîlik 1 Türbe-dârlık 4

Derkcilik 2 Mübâşirlik 1 Vâ'izlik 1

Deyn-bânlık 1 Müderrislik 7 Vâridâtcılık 2

Diz-darlık 4 Müezzinlik 2 Vekîl-harclık 2

Doğancı-başılık 1 Mürşidlik 3 Vezne-dârlık 8

Emânet 11 Müstahfazlık 1 Vezzâne-dârlık 1

Fârraşlık 1 Müstevfilik 1 Vezzânlık 7

Fetâvî 1 Müşteddlik 12 Voyvodalık 2

Halîfelik 1 Müteferrikalık 23 Yaya-başılık 1

Havâlelik 2 Mütevellîlik 4 Yüz-başılık 21

Hitâbet 13 Nakîbü'l-eşrâf 1 Zâviye-dârlık 28

İhtisâb ve İhzâriyye 18 Nâzır-ı Nuzzarlık 1 Zindâncılık 2

İmâmet 13 Nezâret 44

Kapudânlık 17 Nikābet 4
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3.4.1. Memuriyetlerin Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı

Hüküm sayısı 1655

Yer isimleri sayısı 236

 Okunamayan 48 Hasankeyf 2       Niksar                         2

A'zâz 1 Hersek 7 Ohi 1

Aclûn 3 Hertus 2 Ohri 1

Adana 1 Hınıs 1 Oltı 2

Âdilcevâz 13 Hille 2 Ordu 1

Ağrı-boz 1 Humus 2 Payâs 2

Ahısha 94 Hüdâvendigâr 5 Peçevî 2

Ahlat 4 Ilıca 1 Pogonya 1

Ak-serây 5 İnebahtı 2 Pojega 1

Ak-şehr 3 İskenderiye 3 Prizrin 5

Alaca-hisâr 2 İskenderiye-Rûm-ili 4 Provadi 1

Amâsiyye 4 İspir 4 Rakka 5

Âmid 11 İstanbul 9 Revân 3

Ana 1 İzmir 3 Rodos 4

Anadolı 32 İznik 1 Rodosçuk 3

Ankara 2 İzvornik 1 Ruha 23

Antâkiyye 4 Kal’acık 1 Rûm 1

Ardanuc 3 Kanûnî 2 Rûm-ili 15

Arz-ı Rûm 123 Kara-hisâr 2 Rûmîyye 1

Astere 1 Kara-hisâr-ı Şarkî 6 Safed 1

Atika 1 Karaca-ahmed 1 Sakız 3

Avlonya 7 Karakoyunlu 1 Samsun 1

Aydın 2 Karaman 1 Sarûhan 2

Ayntab 14 Karesi 1 Selânik 6

Ayvalık 1 Karlı-ili 1 Selîmiye 2

Badracık 1 Kars 10 Serây 1

Baf 19 Kasdi’l-bahrî 1 Sığla 2

Bafra 1 Kastamonı 14 Sigetvar 1

Bağdad 76 Kavak 1 Siklos 1

Basra 20 Kayseriyye 6 Silistre 3

Batum 2 Kemâh 4 Sis 2
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Bayburd 1 Kerbelâ 1 Sivas 6

Belgrad 7 Kerkük 2 Siverek 1

Beyrut 7 Kevkeb 1 Sultâniye 2

Biga 1 Kıbrıs 81 Sundurgı 1

Birecik 1 Kır-şehri 3 Şam 101

Birûsa 8 Kiğı 4 Şehr-i Zûl 39

Bitlis 4 Kilis 7 Şirvân 6

Boğazlayan 1 Kireniya 10 Şumnu 1

Bolı 1 Kirmasti 1 Tarsus 3

Bosna 37 Konya 7 Taşdiken 1

Boz-koyunlu 1 Koyulhisâr 1 Tebriz 17

Boz-ulus 1 Köstendil 6 Temeşvar 3

Böğür-delen 1 Kudüs 7 Temür-hisâr 1

Budin 2 Kunfuda 1 Tırhala 2

Canik 2 Kürtün 1 Tiflis 2

Cebele 1 Kütâhiyye 3 Tilbaşer 1

Cezâyir 2 Lâb 1 Tokat 3

Cezâyir-i Garb 1 Lahsa 2 Tomanis 1

Cidde 1 Lazkiye 1 Trablus-ı Garb 1

Çelebi-pazarı 1 Leccun 1 Trablûs-ı Şam 14

Çıldır 8 Lefkoşa 43 Trabzon 7

Çorum 2 Limisson 15 Tuna 4

Derküş 1 Ma'leka 1 Tunus 1

Derteng 2 Ma’arratü’l-mısreyn 5 Turhal 1

Deryâ 6 Magusa 25 Turhan 1

Dırac 3 Mağnisa 7 Türkman-ı Haleb 1

Divriği 4 Malâtiyye 3 Ude 1

Diyâr-ı Bekr 17 Malazgird 1 Ulak 1

Dukagin 3 Mâmervân 1 Usturumca 1

Edirne 23 Mardin 4 Uzgur 20

Eflani 1 Mazgird 1 Üsküb 2

Eğri 2 Medîne 3 Üsküdar 2

Eğridir 1 Mekke 1 Vama 1

El-basan 3 Menfelût 1 Van 35
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Elbistan 2 Menteşa 1 Vidin 3

Erbil 2 Mer’aş 7 Vize 2

Erciş 17 Mersin 1 Vulçıtrin 2

Ergani 1 Merzifon 1 Yalvac 1

Erihâ 1 Mısır 55 Yebrud 1

Erzincan 5 Midillü 3 Yemen 2

Gabele 1 Mihalic 1 Yeni-il 1

Gazze 4 Mora 3 Yeni-şehr 2

Gelibolı 3 Musul 9 Yenice 2

Göl-hisâr 2 Mut 4 Yenice-i Vardar 1

Haleb 90 Nablûs 1 Yer-göği 1

Hamâ 5 Nahcuvân 10 Yozgad 1

Hamîd 3 Niğbolı 5 Yürükân 2

Hasan-kal'a 1 Niğde 2 Zağra-i atîk 1

3.4.1.1. Ağalık 

Hüküm sayısı 287

Okunamayan 6 Eğri 2 Nahcuvân 3

Âdilcevâz 3 El-basan 1 Ohi 1

Ahısha 32 Erciş 7 Oltı 1

Âmid 1 Hasan-kal'a 1 Revân 1

Ardanuc 1 İnebahtı 1 Ruha 4

Arz-ıRûm 27 İskenderiye 1 Rûm-ili 1

Avlonya 2 Kars 2 Sakız 2

Baf 10 Kıbrıs 21 Silistre 2

Bağdad 22 Kiğı 1 Şam 6

Basra 10 Kireniya 5 Şehr-i zûl 12

Belgrad 2 Lefkoşa 15 Şirvân 1

Beyrut 4 Limisson 14 Tebriz 4

Bosna 1 Magusa 9 Tiflis 1

Budin 1 Medîne 2 Tomanis 1

Çıldır 1 Menfelût 1 Trablus-ı garb 1

Dırac 3 Mısır 13 Trabzon 1

Diyâr-ıBekr 1 Mora 1 Uzgur 7
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Dukagin 1 Mut 1 Van 12

3.4.1.2. Alay-beğilik 

Hüküm sayısı 162

Okunamayan 5 Gelibolı 1 Mersin 1

Aclûn 2 Hamîd 3 Midillü 2

Âdilcevâz 2 Hersek 4 Mora 2

Ağrı-boz 1 Hertus 2 Musul 1

Ak-serây 3 Hille 1 Mut 2

Alaca-hisâr 2 Hüdâvendigâr 5 Nablûs 1

Amâsiyye 2 İskenderiye-Rûm-ili 4 Niğbolı 3

Âmid 1 İspir 4 Niksar 1

Ankara 1 Kara-hisâr-ıŞarkî 4 Oltı 1

Ardanuc 2 Karesi 1 Peçevi 2

Arz-ı rûm 1 Karlı-ili 1 Pojega 1

Astere 1 Kars 1 Prizrin 4

Avlonya 5 Kastamonı 5 Rodos 1

Aydın 1 Kayseriyye 4 Ruha 1

'Ayntab 1 Kemâh 2 Sığla 1

Baf 5 Kır-şehri 3 Sis 1

Bağdad 1 Kiğı 3 Sivas 2

Basra 1 Köstendil 5 Sundurgı 1

Biga 1 Kunfuda 1 Şam 4

Canik 1 Leccun 1 Şehr-i zûl 1

Çıldır 1 Lefkoşa 6 Tırhala 2

Çorum 1 Ma’arratü’l-mısreyn 2 Trablûs-ı şam 1

Derteng 1 Magusa 4 Turhal 1

Divriği 1 Malâtiyye 1 Vidin 3

Dukagin 2 Mâmervân 1 Vulçıtrin 2

Erzincan 1 Mazgird 1 Yozgad 1

Gazze 2 Menteşa 1

3.4.2.3. Çavuşluk 

Hüküm sayısı 103

Okunamayan 1 Erciş 2 Ruha 1
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Âdilcevâz 1 Haleb 7 Rûm 1

Ahısha 5 Karaman 1 Rûm-ili 4

Anadolı 2 Kars 3 Sis 1

Arz-ı rûm 22 Kıbrıs 6 Şam 6

Bağdad 2 Lefkoşa 1 Şehr-iZûl 8

Bosna 3 Mısır 3 Tebriz 4

Cezâyir 1 Revân 1 Trablûs-ıŞam 4

Diyâr-ıBekr 3 Rodosçuk 1 Van 9

3.4.1.4. Çeri-başılık

Hüküm sayısı 36

Okunamayan 1 Hınıs 1 Niğde 1

Aclûn 1 Hille 1 Ohri 1

Baf 1 İskenderiye 1 Prizrin 1

Bafra 1 İzvornik 1 Rodos 1

Cezâyir 1 Kavak 1 Ruha 1

Çıldır 1 Kevkeb 1 Rûm-ili 1

Diyâr-ı bekr 1 Koyul-hisâr 1 Selânik 1

El-basan 2 Köstendil 1 Şehr-i zûl 1

Erbil 1 Kütâhiyye 1 Trabzon 1

Erciş 1 Lâb 1 Usturumca 1

Erzincan 1 Mer’aş 1

Hersek 2 Mut 1

3.4.1.5. Çeri-süricilik

Hüküm sayısı 39

Okunamayan 2 Kara-hisâr-ı Şarkî 1 Limisson 1

Aydın 1 Kıbrıs 1 Sarûhan 2

Canik 1 Safed 1 Kastamonı 4

Kara-hisâr 1 Kütâhiyye 2 Anadolı 22

3.4.1.6. Kethüdâlık 

Hüküm sayısı 183

Okunamayan 0 Erciş 1 Rodos 1

Âdilcevâz 2 Gelibolı 1 Ruha 4

Ahısha 21 Haleb 6 Sığla 1
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Anadolı 1 İstanbul 5 Şam 10

Arz-ıRûm 25 Kars 2 Şehr-iZûl 5

Baf 2 Kasdi’l-bahrî 1 Şirvân 1

Bağdad 14 Kemâh 1 Tebriz 3

Basra 4 Kıbrıs 15 Tokat 2

Batum 2 Kireniya 2 Trablûs-ı şam 1

Beyrut 2 Lahsa 1 Ude 1

Bosna 3 Lefkoşa 13 Uzgur 3

Boz-koyunlu 1 Magusa 7 Üsküb 1

Çıldır 1 Malâtiyye 1 Van 7

Diyâr-ıBekr 2 Mısır 3

Edirne 2 Nahcuvân 2

3.4.1.7. Kitâbet

Hüküm sayısı 155

Okunamayan 2 Halep                          11     Rakka 1

Âdilcevâz 5 İstanbul 1 Revân 1

Ahısha 18 Kars 1 Ruha 1

Ak-şehr 1 Kıbrıs 6 Selânik 1

Anadolı 5 Kilis 1 Şam 21

Arz-ıRûm 22 Kudüs 1 Şehr-iZûl 1

Ayntab 1 Lefkoşa 2 Şirvân 1

Bağdad 9 Ma’arratü’l-mısreyn 1 Tebriz 3

Beyrut 1 Magusa 2 Trabzon 2

Bosna 2 Mer’aş 1 Uzgur 4

Budin 1 Mısır 7 Van 1

Çıldır 1 Midillü 1 Yeni-il 1

Diyâr-ıBekr 3 Musul 3

Edirne 1 Nahcuvân 3

3.4.1.8. Meşîhat

Hüküm sayısı 57

Okunamayan 3 Eflani 1 Musul 2

Ahlat 3 Erzincan 1 Selânik 1

Ak-serây 2 Haleb 5 Sigetvar 1
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Amâsiyye 1 Kanûnî 1 Sivas 1

Ana 1 Kara-hisâr-ı şarkî 1 Şam 1

Arz-ı rûm 2 Kastamonı 1 Şirvân 1

'Ayntab 4 Kayseriyye 1 Tarsus 1

Ayvalık 1 Kilis 2 Tiflis 1

Bağdad 2 Konya 2 Trabzon 1

Birecik 1 Mağnisa 4 Üsküdar 1

Bitlis 2 Mardin 1 Yemen 1

Boğazlayan 1 Mısır 2

3.4.1.9. Muhzır-başılık 

Hüküm sayısı 45

Okunamayan 1 Hamâ 2 Mısır 2

Ankara 1 Hasan-keyf 2 Siverek 1

'Ayntab 1 Humus 2 Şam 4

Bağdad 1 İzmir 3 Trablûs-ı şam 5

Cebele 1 Kemâh 1 Türkman-ı Haleb 1

Diyâr-ı bekr 2 Konya 1 Yebrud 1

Edirne 2 Kudüs 1 Yeni-şehr 2

Ergani 1 Lazkiye 1

Haleb 4 Mardin 2

3.4.1.10. Mukābelecilik

Hüküm sayısı 41

Okunamayan 0 Diyâr-ı bekr 1 Tebriz 2

Arz-ı rûm 8 Kıbrıs 3 Temeşvar 2

Bağdad 5 Nahcuvân 2 Trablûs-ı şam 1

Belgrad 1 Şam 4 Van 2

Bosna 6 Şehr-i zûl 4

3.4.1.11. Mukāta'acılık

Hüküm sayısı 40

Okunamayan 1 Diyâr-ı bekr 2 Kıbrıs 8

Âmid 1 Erihâ 1 Mısır 1

Arz-ı rûm 1 Haleb 17 Şam 2

Bosna 6
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3.4.1.12. Müteferrikalık

Hüküm sayısı 23

Okunamayan 0 Bosna 4 Rûm-ili 6

Bağdad 3 Deryâ 6 Şam 1

Basra 2 Ruha 1

3.4.1.13. Nezâret

Hüküm sayısı 44

Okunamayan 4 Erciş 1 Merzifon 1

Ak-şehr 1 Haleb 2 Mısır 11

Amâsiyye 1 Hamâ 1 Rodosçuk 1

Bağdad 2 Hersek 1 Sakız 1

Birûsa 1 Kudüs 1 Serây 1

Divriği 1 Ma’arratü’l-mısreyn 1 Şam 4

Edirne 6 Medîne 1 Tokat 1

3.4.1.14. Tevliyet 

Hüküm sayısı 51

Okunamayan 6 İstanbul                      1 Musul 1

A'zâz 1 İznik 1 Samsun 1

Arz-ıRûm 1 Kanûnî 1 Selânik 1

Ayntab 3 Kilis 1 Şam 3

Bayburd 1 Kirmasti 1 Şehr-i zûl 1

Bitlis 1 Konya 2 Taşdiken 1

Divriği 1 Kudüs 1 Üsküdar 1

Edirne 1 Ma’arratü’l-mısreyn 1 Vize 1

Erbil 1 Mardin 1 Yalvac 1

Haleb 8 Mısır 1 Yemen 1

Ilıca 1 Mihalic 1 Yenice-i vardar 1

3.4.1.15. Yüz-başılık

Hüküm sayısı 21

Okunamayan 0 Arz-ı rûm 1 Uzgur 5

Ahısha 14 Çıldır 1

3.4.1.16. Zâviye-dârlık
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Hüküm sayısı 28

Okunamayan 7 Eğridir 1 Malazgird 1

Arz-ı rûm 3 Kara-hisâr 1 Mer’aş 1

'Ayntab 1 Kastamonı 1 Rûmîyye 1

Bağdad 1 Konya 1 Sultâniye 1

Bolı 1 Ma'leka 1 Tebriz 1

Edirne 1 Mağnisa 3 Vize 1

3.5. Hükümlerde Adı En Çok İdari Kavramlar

Hüküm sayısı 319

Evkāf 65 Kal’a 168 Zâviye 27

Hazîne 43 Mahkeme 16
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4. 1482 NUMARALI RUÛS DEFTERİNİN

TRANSKRİPSİYONU

Sayfa 002

2/1

Kayd-ı ağalık der-zamân-ı Hazret-i Mustafa Efendi fî tâle bekāhû

2/2

Mim el-ism fî 14 şehr-i Rebî'ü'l-evvel sene 16

2/3

Arz-ı  rûma hükm ki;  sâbıkan Arz-ı  rûm Beğler-beği  Ali  mektûb gönderüb Tiflis

kal'asından Arz-ı rûma ilhâk olunan Çerâkise gönüllülerine yevmî seksan akça ‘ulûfe

ile  ağa  olan  dârende  Hızır  ehl-i  yarâr  ve  emekdâr  ve  irsâl  olunan  hazînenin

muhâfazasında leyl ü nehâr hidmetde olub sebk iden hidmeti mukābelesinde ağalık

kayd-ı savnla tevcih olub neferât dahi rızâ' üzeredir deyü girü savnda olduğı ibkā' ve

mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer-nâme yazılmışdır

2/4

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Cezîre-i Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; sâbıkan Sincar beği olan Mustafa âdem

gönderüb  mîr-i  müşârün-ileyhin  yarâr  ve  emekdâr  olduğın  ve  vâki'  olan  şark

seferlerinde  nice  def'a  hidmeti  sebk  itmeğle  hâline  münâsib  bir  sancak  düşünce

Kıbrısın yeniçeriler ağalığı virilmek recâ'sına bundan akdem vezîrim Hızır paşa i'lâm

itdikde  zikr  olunan  ağalık  sitte  'aşere  ve  elf  Muharreminin  evâsıtında  südde-i

sa'âdetimden mûmâ-ileyhe tevcîh olunub emr-i  şerîf  virilmişken ağalık  bana  dahi

virilmişdir  deyü  (boş)  nâm kimesne  dahl  itmeğle  Astânede  olan  ağalık  defterine

mürâca'at  olundukda  zikr  olunan  ağalık  mîr-i  mûmâ-ileyhin  üzerinde  mukayyed

bulunmağın  şark  cânibine  serdâr  olan  Vezîr-i  a'zâm  Murâd  paşa  tarafından  girü

mûmâ-ileyhe  mukarrer  kılınub  kat'î  mukarrer-nâme  ve  mûcibince  südde-i

sa'âdetimden emr-i şerîf virilmişken girü mezbûr kanâ'at eylemeyüb dahl ve nizâ'dan

hâlî olmamağla zikr olunan ağalık südde-i sa'âdetimden tevcîh olduğı üzere vezîr-i

a'zâm  tarafından  Astâneden  virilân  mukarrer-nâmesi  mûcibince  müşârün  ileyh
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Mustafaya mukarrer idüb ağalık hidmetinde kemâ-kân istihdâm eyleyesin deyü hükm

yazılmışdır

2/5

Kitâbet-i Arz-ı rûm cânib-i yemîn

Arz-ı rûma hükm ki; dârende Mehmed gelüb zikr olunan kitâbet kendüye virilmeğin

kitâbet-i sâbık Ömer dahl itmeğin Astâneden ve serdârım tarafından buna mukarrer

kılınmışken  hâlen  mezbûr  Ömer  Kızılbaşda  şehîd  olmağla  kitâbet  ve  gedüği

karındaşına  mukarrer  olmak  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  mukarrer  olmasıçün

şartıyla yazılmışdır

2/6

Ağalık-ı Arz-ı rûm sol bölüğü

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; Arz-ı rûmun sol bölüğü ağası dârende Mehmed

gelüb  mukaddemâ sipâhî  oğlanları  zümresinde  yiğirmi  bir  akça  'ulûfesi  var  iken

'ulûfesi  hazîneye  kalmak  üzere  virilüb  min  ba'd  dahl  itdirmemek  bâbında  serdâr

vezîr-i a'zâm tarafından emr-i şerîf virilmeğin tâ'ife-i mezbûre kethüdâlarından Veli

ve  Abdî  dahl  olmalarıyla  serdâr  emri  mûcibince  mukarrer  hükmü  yazılmışdır  fî

evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 16

2/7

Kitâbet-i kul-ı Diyâr-ı bekr 

Ebnâ'-ı sipâhîyândan Ahmed Hüsreve virildi fî evâ'il-i Safer sene 1016

Sayfa 003

3/1

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm  ki;  dârende  Hamza  gelüb  bundan  akdem  harem-i

hümâyûnda  neşvü  nemâ  bulub  emekdâr  olmağla  Dergâh-ı  'âlîde  (...)  iken  çıkub

ba'dehû  'ulûfesi  hazîneye  kalmak  üzere  Cezîre-i  Kıbrısın  'azablar  ağalığı  tevcîh

olunub on yıl karîb mutasarrıf iken ağalığına hâricden ba'zı kimesneler dahl ve nizâ'

üzere  olub  lâkin  cümle  'azabân  tâ'ifesi  mezbûrdan rızâ'  ve  şükrân  üzere  olmağla

ağalık  mukaddemâ  kendüye  mukarrer  olmuşken  yine  Mehmed  ve  Dilâver  nâm

kimesneler  dahl  ve  nizâ'  üzere  olub  mûmâ-ileyh  harem-i  hümâyûndan  çıkmağın

mukaddemâ virilân emri mûcibine emr yazılmışdır

3/2

Tezkirecilik
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Şâm  beğler-beğisine  hükm  ki;  dârende  Kâtib  Mehmed  südde-i  sa'âdetime  gelüb

sâbıkan Şâm tezkirecisi olan Hamzanın hıyâneti zâhir olmağla tezkireciliği kendüye

virilüb  istikāmet  ile  hidmet  idüb  herkes  kendüden  rızâ'  ve  şükrân  üzere  olub

hidmetinde kusûrı ve ber-vehle 'azlin îcâb-ı husûsı yoğken mezbûr Hamza yine bir

tarîkle eline emr almağla dahl idüb lâkin bu müstakîm ve ehl-i vukūf olmağın tekrâr

buna mukarrer olmuşken kanâ'at itmeyüb yine dahl itmeğden hâlî olmamağla hâlen

şark cânibinde serdârım ve vezîr-i a'zâm olan Murâd paşa edâm-Allahû teâlâ iclâlühû

tarafından emr-i şerîf virilmeğle mûcibince südde-i sa'âdetime emr-i şerîf yazılmışdır

3/3

Ağalık-ı 'azabân-ı Sakız

Sakız  beğine  ve  kādîsına  hükm  ki;  dârende  Ahmed  Piyâle  gelüb  bu  'ulûfeciyân

zümresinde iken otuz sekiz akça 'ulûfesin hazîneye komak üzere Sakızın 'azablar

ağalığı virilüb berât itdirüb (...) sâbıkan ağa olan Mehmed ve Ali dahl eyledüklerinde

mukarrer  olmak  eyledükde  hazîne  defterine  mürâca'at  olundukda  vech-i  meşrûh

üzere 'ulûfesin hazîneye koduğı mukayyed bulunmağın Ahmede mukarrer  kılınub

min ba'd Ali ve Mehmedi dahl itdirmeyüb mezbûr Ahmedi berâtı mûcibince zabt ve

tasarruf itdüresin mukarrer kılınmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 16

3/4

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Şirvan 

Şirvan beğler-beğisi  Ahmed mektûb gönderüb bi'l-fi'l  gönüllüyân-ı  mezbûre ağası

olan dârende Mahmûd zîde mecdühû içün yarâr ve emekdâr olub (...) nâm mel'ûn

kal'a-i  mezbûreye  müstevlî  oldukda  haddinden  ziyâde  yoldâşlıkda  bulunduğın

bildirib  mâdâmki  'azlin  îcâb ider  hâli  olmaya ağalığına  âherden dahl  olunmamak

bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin mâdâmki 'azlin îcâb ider hâli olmaya ağalığına

âherden bir ferdi dahl itdirmeyesin deyü emr yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel

sene 16

3/5

Defterdârlık-ı Şirvan

Şirvan  beğler-beğine  hükm ki;  mektûb  gönderüb  Şirvanda  mukāta'acı  olan  Kâtib

Ömer  içün yarâr  olub  müstakîm ve  ehl-i  vukūf  olmağla  zikr  olunan  defterdârlık

mezkûra virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şartıyla yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel

sene 6

3/6

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Şâm 
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Yeniçeri ağası kā'im-makāmı Haydar mektûb gönderüb mahrûsa-i Şâmda yeniçeriler

kitâbeti kadîmden yeniçeri ocağından Haydara virilü gelmeğle zümre-i mezbûrenin

hıyârlarından dârende Korucı Ramazân içün umûr-dîde ve emekdâr olmağla kitâbet-i

mezbûre mezkûra tevcîh olunub mutasarrıfken hâricden Mustafa ve Kāsım ve Eyûb

ve ba'zı kimesneler birer tarîkle almağla dahl itmeğin hîn-i mukaddem ve müferred

emr ibraz iderlerse dahi itdirülmeyüb mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin şartıyla

mukarrer emr yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel sene 16

3/7

Cebeci-başılık

Kıbrıs beğler-beğisi Safer mektûb gönderüb Lefkoşa cebeci-başısı nâ-ehl olub ref'i

lâzımdır  deyü  dârende  Yûsufa  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  virilmişdir  fî  10

Rebî'ü'l-evvel sene 1017

Sayfa 003 ek 1

Kaydı nişanlana deyü

Devletlü ve sa'âdetlü sultânım hazretlerinin hâk-i pâ-yı şerîflerine 'arz-ı hâl-i hakîr

budur ki; hâlen mektûbî alay-beğisi olub ve sultânımın çerağı olub vilâyete gitdikde

hasmımız olan sâbık Mustafa Alay-beği girüye kalub alay alay-beğiliğine tâlib olmak

istermiş sa'âdetlü sultânımdan recâ' olunan budur ki sultânımın buyûruldı-i şerîfiyle

Durak  efendinin  kaydından  nişanlana  ber-vehle  murâfa'a  olmayınca  mansûbumuz

virilmemek  recâ'  olunur  bâkî-i  zamân  dergâh-ı  adlin  ve  bargâh-ı  i'lânındır  bende

Mehmed hâlen mektûbî mîr-i alayı

Sayfa 003 ek 2

Hasmıyla murâfa'a olmayınca hükmü virilmeye deyü buyûrulmuşdur

Devletlü  ve  sa'âdetlü  ve  kullarına  merhametlü  sultânım  hazretlerinin  hâk-i  pâ-yı

şerîflerine 'arz-ı hâl-i bende budur ki; bu kulunuz Pulgar Mehmed paşa kulunuz ile

sultânım hazretlerinin  mübârek  eteğin  bûse  idüb  sadr-ı  a'lâda  görmeyince  dirliğe

mansûba çalışmayalım deyü 'arz-ı hâl sunduk sultânım hazretlerine va'de-i şerîfiniz

oldı ol zamân birkaç gün sabr eyle deyü buyûrdunuz rûz-şeb duâya meşgûl olduk

şükür Allahın bir  lütfuna  sultânım hazretlerine sadr-ı  a'lâda  gördük şimden sonra

dirliğe mansûben sultânım hazretleri zamânında bu kulunuza eksik olmaz omuzdur

ki düşenden bu kulunuza bir ze'âmet 'inâyet oluna bâkî-i zamân der-adlindir bende

Mehmed hâlen mektûbî mîr-i alayı
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Sayfa 004

4/1

Mim el-Hamîde fî 29 Rebî'ü'l-âhir

4/2

Virilmamişdir

Sonra 'arz olundukda virilmek muhâldir 

Kitâbet-i gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm  beğler-beğine  hüküm  ki;  Arz-ı  rûmun  sağ  bölük  kâtibi  olan  Ömer

Micingerd kal'ası muhârebesinde şehîd olub kitâbeti mahlûl oldukda Astâneden Kara

Mehmed nâm kimesneye virilüb mezbûr Mehmed dahi bunda iken fevt olub kitâbet-i

mezbûre mahlûl olmağın Mehmed beğ sağ bölüğün zümresinde iken hâliyâ Arz-ı

rûm sol bölük ta'yîn olunub yevmî kırk bir akça 'ulûfeye mutasarrıf olan dârende

Mehmed Hâmid müstakîm ehl-i  kalem olmağla  kitâbeti  'ulûfesi  hazîneye  kalmak

üzere zikr olunan kitâbeti kendü 'ulûfesiyle kendüye virilmek bâbında 'inâyet recâ'

itmeği buyûrudum ki kitâbet-i mezbûrın mutasarrıfı olduğı kendü 'ulûfesiyle mezbûr

Mehmed Hâmide zabt ve tasarruf itdirüb istihdâm itdüresin deyü yazılmışdır bi'l-fi'l

üzerinde olmağın tekrâr mukarrer olmuşdur fî 15 Rebî'ü'l-evvel sene 17

4/3

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Lefkoşa 

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm  ki;  Lefkoşanın  'azabları  ağası  olan  Dilâver  âdem

gönderüb  zikr  olunan  ağalık  Astâne-i  sa'âdetimde  kendüye  virilüb  dizdâr  vezîr-i

a'zâm tarafından mukarrer kılınmışken Bâlî Mehmed nâm kimesne zikr olunan ağalık

içün emr-i  âhere  dâhildir  deyü hilâf-ı  kānûn  dahl  eyledüğin  bildirib  'inâyet  recâ'

itmeğin Astâne-i sa'âdetden âhere virilmiş olunub üzerinde olmağla kemâ-kân zabtı

içün  mukarrer  hükmü  yazılmışdır  mezbûr  Dilâverin  üzerinde  olmağın  tekrâr

mukarrer-nâme yazılmışdır fî 15 Rebî'ü'l-evvel sene 17

4/4

Kapudânlık-ı şehr-i şerîf

Kapudân  olan  dârende  Muharrem  yarâr  olub  Kefe  beği  Mutaf  (...)  (...)  hidmeti

mukābelesinde kayd-ı savn ile zikr olunan kapudânlık kendüye virilmişken âherden

dahl  olunduğın  bildirib  kayd-ı  savn  ile  mukarrer  kılınmak  recâ'sına  'arz  itmeğin

mukarrer kılınmışdır emr-i şerîf yazılmışdır nâme-i 'arz mîr-i livâ'-i Hersek

4/5
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Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; Kapudân Câfer paşa ile mektûb gönderüb Kıbrısın

yeniçerileri ağası dârende Yûsuf içün yarâr ve müstakîm ve dîndâr olub mâl-ı mîrî

tahsîlinde sa'yı zuhûra geldüğinden gayri cümle (...) ve neferât mezbûrdan rızâ' ve

şükrân üzere olub hazînenin ehl-i vukūfı olub memlekete enfa'dır iken Mustafa ve

Hüseyin ve hâricden ba'zı kimesneler zikr olunan ağalık içün bize dahi virilmişdir

deyü  dahl  idüb  ızlâlden  hâlî  değillerdir  deyü  mukarrer  olmasın  recâ'  itmeğin

mukarrer olub elinde olan temessükâtı mûcibince zabt ve tasarruf itdüresin deyü emr

yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 16 

4/6

Kethüdâlık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  hâlen  Kıbrıs  yeniçerilerine

kethüdâ  olan  dârende  Süleymân  içün  yarâr  ve  emekdâr  ve  uğûr-ı  hümâyûnda

hidmetde  bulunmuşdur  deyü  'azli  îcâb  ider  husûsı  olmayınca  kethüdâlığına  dahl

olunmamak recâ'sına 'arz idüb kayda mürâca'at  olundukda zikr  olunan kethüdâlık

üzerinde bulunmağın buyûrdum ki kemâ-kân kethüdâlık hidmetinde istihdâm idüb

âheri dahl itdirmeyesin fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 16

Sayfa 005

5/1

Ağalık-ı 'azabân-ı Mısır

Mısıra hükm ki; dârende Ali gelüb kadîmî emekdârlardan olub şark ve garb seferlerin

hidmetinde bulunduğın bildirib mahmiyye-i Mısırın 'azablar ağalığı  virilmek recâ'

itmeğin şartıyla yazılmışdır

5/2

Üzerinde olmağın tekrâr mukarrer olmuşdur fî 6 Şevvâl sene 16 fî 22 Zi'l-hicce sene

16 

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm  ki;  Kıbrısın  yeniçerileri  ağası  olan  dârende  Yûsuf

südde-i  sa'âdetime  âdem  gönderüb  zikr  olunan  ağalık  kendünin  üzerinde  iken

âherden  ba'zı  kimesneler  bize  dahi  virilmişdir  deyü  dahl  idüb  lâkin  südde-i

sa'âdetimde olan menâsıb kaydında zikr olunan ağalık kendünin üzerinde olmağla

kemâ-kân tasarrufunda olmak içün hükm-i şerîf virilmişdir

5/3
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Mukaddemâ ümerâdan Ali  Beğe tevcih olunub vezîr-i  a'zâm hazretleri  tarafından

emr-i  şerîf  virilmeğin  mûcibince  südde-i  sa'âdetimde  dâhi  bu  kez  emr-i  şerîf

yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 16

Kethüdâlık-ı Defter-i Kıbrıs

Dârende Hâkir âdem gönderüb zikr olunan kethüdâlık üzerinde olmağla mukarrer

kılınub âherden kimesneye dahl itdirülmeye deyü emr-i şerîf yazılmışdır

5/4

Hükm üzerinde olmağla tekrâr mukarrer olmuşdur fî 9 Şevvâl sene 16 Mehmed

Ağalık-ı 'azabân-ı Lefkoşa

Dârende  Dilâver  âdem  gönderüb  zikr  olunan  ağalık  üzerinde  olmağla  mukarrer

kılınub âherden kimesneye dahl itdirülmeye deyü emr-i şerîf yazılmışdır

5/5

Aşağıda tekrâr yazılub kayd olunmuşdur fî 15 Cemâziye'l-evvel sene 16

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Arz-ı rûm 

Arz-ı rûma hükm ki; dârende Abdî gelüb bundan akdem Gencenin kul karındaşları

ağası olub her vechle yarâr olmağla sol bölük ağalığı kendüye virilmeği recâ' itmeğin

şartıyla yazılmışdır

5/6

Tezkirecilik-i tîmârhâ-i Şâm 

Şâma hükm ki; sâbıkan Şâm beğler-beği olan Mehmed mektûb gönderüb vilâyet-i

Şâmın tîmâr tezkirecisi olan Hamza tezkirecilik 'uhdesinden gelmeğe kādir olmayub

defter  emîni  ve  tîmârlar  müşevveş  olmağla  zikr  olan  tezkirecilik  Astâne-i

sa'âdetimden dârende Mehmede tevcîh olunub 'uhdesinden gelür deyü âherden dahl

olunmaya deyü zikr olunan tezkireciliği mûmâ-ileyhe ibkā' ve mukarrer olub hükm-i

şerîf yazılmışdır

5/7

Defterdârlık-ı tîmârhâ-i Bosna

Bosnanın  tîmâr  defterdârı  olan  dârende  Muharrem  âdem  gönderüb  defterdârlık

üzerinde iken âherden ba'zı kimesneler bize virilmişdir deyü ta'arruz ve hayf itmeğin

tekrâr hidmetinde olmak içün emr-i şerîf yazılmışdır

5/8

Mukāta'acılık-ı evvel-i Diyâr-ı bekr

Vezîr  Nasûh  paşaya  ve  Diyâr-ı  bekr  defterdârına  hükm  ki;  sâbık  Diyâr-ı  bekr

defterdârı Abdüllatif mektûb gönderüb Diyâr-ı bekrde sâbıkan baş-mukāta'acı olan
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dârende Derviş Ali içün emekdâr ve müstakîm olub on yıldan mütecâviz hidmet-i

mezbûrda olmağın mâdâmki 'azli  i'cab ider husûsı olmadıkça kemâ-kân hidmetde

olmak recâ'sına 'arz itmeğin 'arz eyledüği üzere emr-i şerîf yazıldı

Sayfa 006

6/1

Mukābelecilik-i Diyâr-ı bekr

Diyâr-ı bekr defterdârı Yahya mektûb gönderüb dîvân kâtiblerinden olub mukaddemâ

Rûm  hazînesi  mukāta'acılığı  hidmetinde  olan  dârende  Zülfekār  Seyfi  içün  ehl-i

kalemdir deyü 'arz itmeğin şartıyla yazılmışdır 

6/2

Mukāta'acılık-ı şıkk-ı sânî-i Diyâr-ı bekr

Müşârün-ileyh mektûb gönderüb sâbıkan mukāta'acı olan dârende Ahmed içün ehl-i

kalem olub bilâ-sebeb mukāta'acılığı âhere virilmeğle gadr olmağın mukarrer olmak

recâ'sına 'arz itmeğin şartıyla yazılmışdır

6/3

Mukāta'acılık-ı Bosna

Bosna’ya  hükm  ki;  Bosna  defterdârı  Pîrî  mektûb  gönderüb  sipâhî  oğlanlarından

yevmî otuz akça 'ulûfeye mutasarrıf olan Bekir içün harem-i hümâyûnumda neşv ü

nemâ bulub mâl-ı mîrîde nice sa'yı vücûda gelmişdir deyü mukāta'acılık hidmetinde

olmak bâbında 'arz itmeğin mukarrer emri yazılmışdır

6/4

Ağalık-ı gönüllüyân 

Mısır muhâfazasında olan Vezîr Mehmed paşaya hüküm ki; mezkûrlerin ağası olan

dârende Mehmedin hidmetde kusûrı yoğken bir tarîkle ağalığı Behrâma virilmeğin

girü mezkûr Mehmede ibkā' ve mukarrer kılmağın hükm-i şerîf yazılmışdır

6/5

Ağalık-ı birâderân-ı yeniçeriyân kul-ı kal'a-i Mora

Çıldır  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  (...)  kal'asında  vâki'  kul

karındaşlarına yevmî altmış akça 'ulûfe ile ağa olan Hızır içün zikr olunan ağalığı

Uzgur gönüllülerine yiğirmi iki  akça ile  ağa olan dârende Mahmûda ferâgat  ider

deyu 'arz itmeğin 'arz eyledüğin üzere mezbûra virilüb hükm-i şerîf yazılmışdır

6/6

Mukābelecilik-i Bosna
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Bosna beğler-beğisine hükm ki; dergâh-ı mu'allâm sipâhîlerinden dârende Mustafa

gelüb bundan akdem mezbûr mukābelecilik kendüye virilüb tasarrufunda iken ba'zı

kimesneler bana dahi virilmişdir deyü kendüye mukarrer olmak bâbında emr-i şerîf

recâ' itmeğin mukarrer emri virilmişdir

6/7

Mukāta'acılık-ı hazîne der-Mısır

Mısır muhâfazasında olan Vezîr Mehmed paşaya hükm ki; dârende Halit gelüb yarâr

ve  müstakîm ve  ehl-i  kalem olub nice  kitâbetde  istihdâm olub emekdâr  olmağın

istihdâm olunmak içün emr-i şerîf yazıldı fî evâsıt-ı Receb sene 16

Sayfa 007

7/1

Yüz-başılık-ı Ahısha gönüllüyân-ı cânib-i yesâr ikinci

Çıldır  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Ahısha  gönüllülerinin  cânib-i

yesârın  ikinci  yüz-başısı  olan  dârende  Mustafa  ehl-i  yarâr  ve  kadîmî  serhaddin

emekdârı  olub  hidmetde  kusûrı  yoğken  bilâ-sebeb  yüz-başılığı  âhere  virilmeğin

mukarrer olmak içün yazılmışdır

7/2

Ağalık-ı Ahısha cânib-i yesâr

Çıldır  beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb Ahısha cânib-i yesâr ağası olan

dârende Ali içün yarâr ve serhaddin emekdârı olub hidmetde kusûrı yoğken âhere

virilmeğin hâricden (...) (...) idüb mukarrer olmak içün yazılmışdır

7/3

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yesâr der-Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; dârende Abdî gelüb bundan akdem Kefenin kul-

karındaşı ağası olub her vechle yarâr ve serhaddin emekdârlarından olduğın bildürüb

Arz-ı  rûmun sol  bölük  gönüllüler  ağalığı  kendüye  virilmesi  bâbında  'inâyet  recâ'

itmeğin virilmesin emr idüb buyûrdum ki fermân-ı celilü'l-kadrim üzere zikr olunub

sol bölük ağalığı mezkûra tevcîh idüb tasarruf itdüresin deyü hükm yazılmışdır

7/4

Ağalık-ı 'azabân-ı Mısır

Mısıra hükm ki; dârende Mehmed gelüb zikr olunan ağalık kendüye virilüb hidmetde

iken ve 'azlin îcâb ider husûsı yoğken âherden ba'zı kimesneler dahl itmeğin kemâ-

kân mukarrer olmak içün hükm virilmişdir
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7/5

Kitâbet

Şâm  beğler-beğisine  ve  kādîsına  hükm  ki;  südde-i  sa'âdetime  mektûb  gönderüb

sâbıkan vezîr-i a'zâm olub vefât iden Sinân paşanın evkāfı kitâbeti olan Kāsım (...)

(...)  hidmetinde  şekāvet  üzere  olub  cümlesi  zâhir  olmağla  kâtib-i  mezbûr  ref'

olunmağla  yine  Dîvân-ı  hümâyûn  kâtiblerinden  dârende  Mehmede  ibkā'  olunub

mukarrer kılınmışdır

7/6

Kapudânlık-ı Gabele

Bosna  beğler-beğisine  hükm  ki;  sipâhî  oğlanlarından  Mehmed  gelüb  Gabele

kapudânlığı  kendüye  virilüb  tasarrufunda  iken  'azlin  îcâb  ider  husûsı  yoğken

hâricden ba'zı kimesneler dahl itmeğin kemâ-kân mukarrer emri yazılmışdır

7/7

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Magusa

Kıbrıs beğler-beğisi Mustafa Paşa 'arzıyla zümre-i sipâhîyândan (boş) bölükde yevmî

akçası olan dârende Mustafa ehl-i vukūf ve yarâr olub tevliyet zabtına kādir olmağla

tevcîh olundu fî evâhir-i zilkade 1016

Sayfa 008

8/1

Kapudânlık-ı Tuna

Batuma(?) hükm ki; Silistre sancağına mutasarrıf olan Ali ve Yer-göği kādîsı mektûb

gönderüb Rusçuk ve Yer-göği kal'alarının a'yânı meclis-i şer'e gelüb Tuna kapudânı

olan  Bâkî  Reis  içün öte  yakada vâki'  Yer-göği  kal'asına  dizdâr  kapudân olub iki

mansıb  tasarruf  itmek  hilâf-ı  kānûn  olduğından  mâ'adâ  Tuna  yalılarında  (...)

eşkıyâ'sından  ahâlî  (...)  firâr  itmeğin  sâbıkan  kapudân  olan  dârende  Ahmed  zîde

kadrühû içün yarârdır deyü 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin hükm yazılmışdır

8/2

Ağalık-ı gılmân-ı Magusa

Mücedded Magusa  kal'asına  yazılan  üç yüz nefere Kıbrısda yeniçeriler  kethüdâsı

olan Süleymâna virilmeği buyûrulub emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 19

8/3

Kethüdâlık-ı gılmân-ı cedîd-i Magusa

44



Kıbrısa  hükm  ki;  hâlen  Magusa  kal'asına  mücedded  yazılan  üç  yüz  nefer  kul

tâ'ifesine Kıbrıs yeniçerilerinin baş-çavuşı dârende Yûsuf kethüdâ olub kethüdâlık

hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü emr yazılmışdır fî et-tarihü'l-mezbûr

8/4

Çavuşluk-ı baş der-kal'a-i yeniçeriyân-ı Lefkoşa

Müşârün-ileyhe hükm ki; Kıbrıs yeniçerilerinin gönüllü çavuşı olan dârende Seydi

zümre-i mezbûreye baş-çavuş olmak içün emr yazıldı fî evâsıt-ı zi'l-ka'de sene 16

8/5

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Kıbrısa hükm ki; hâlen zümre-i mezbûre ağası olan dârende Yûsuf âdem gönderüb

zikr  olunan  ağalık  üzerinde  olub  sadâkatle  hidmet  iderken  ba'zı  kimesneler  birer

tarîkle alub mukarrer olmasın recâ' itmeğin mukarrer olub emr-i şerîf yazılmışdır fî

evâsıt-ı Zi'l-hicce sene 16

8/6

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Lefkoşa

Kıbrısa  hükm ki;  hâlen  'azablar  ağası  dârende  Dilâver  âdem gönderüb  sadâkatle

hidmet idüb 'azlin îcâb ider hâli yoğiken ba'zı kimesneler bilâ-sebeb ağalığın alub

gadr itmeğle mukarrer  olmağın recâ'  itmeğin mukarrer  kılınmışdır  fî  evâsıt-ı  Zi'l-

hicce sene 1016

8/7

Kethüdâlık-ı yeniçeriyân-ı kal'a-i Lefkoşa

Kıbrısa hükm ki; cemâ'at-i mezbûreyi zabt ü rabta kādir bir yarâr kimesne ağa olmak

lâzım olmağın Dergâh-ı 'âlî yeniçerileri zağarcılarından altmış dördüncide dârende

Mustafaya tevcîh olunub emr yazılmışdır fî et-tarihü'l-mezbûr

8/8

Kethüdâlık-ı 'azabân

Kıbrısa hükm ki; dârende Halim kethüdâ gelüb sadâkatle hidmet idüb 'azlin îcâb ider

hâli  yoğiken  ba'zı  kimesneler  alub  dahl  eylemişdir  deyü  'inâyet  recâ'  eylemeğin

mukarrer olmuşdur fî et-tarihü'l-mezbûr

8/9

Kethüdâlık-ı yeniçeriyân-ı kal'a-i Magusa

Kıbrısa hükm ki; cemâ'at-i mezbûreyi zabt ü rabta kādir bir yarâr kimesne ağa olmak

lâzım olmağın Lefkoşada olan yeniçerilerin baş-çavuşı dârende Yûsufa tevcîh olundu

fî et-tarihü'l-mezbûr
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8/10

Alay-beğilik-i Hüdâvendigâr 

Dârende Hamdi gelüb livâ'-i mezbûr zu'amâ'sından olub sefer-i hümâyûn hidmetinde

bulunmağla livâ'-i mezbûr alay-beğisi karındaşı müteferrika Mehmedin alay-beğiliği

kendüye virmek recâ' itmeğin emr yazıldı fî et-tarihü'l-mezbûr

Sayfa 009

9/1

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Baf

Kıbrısa  hükm ki;  kal'a-i  mezbûrenin 'azablar  ağası  dârende Fazlı  gelüb sadâkatle

hidmet  iderken  ağalığına  hâricden  dahl  olunduğın  bildirib  'inâyet  recâ'  itmeğin

mukarrer olub emr yazılmışdır fî et-tarihü'-l mezbûr

9/2

Ağalık-ı 'azabân-ı Kireniya

Kıbrısa hükm ki; zümre-i mezbûre ağası dârende Hâcı Hasan gelüb emekdâr olub

sadâkatle hidmet iderken ağalığın ba'zı  kimesneler alub dahl itmeğle 'inâyet  recâ'

itmeğin mukarrer olub emr yazılmışdır fî et-târihü'l-mezbûr

9/3

Kitâbet-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Kıbrısa  hükm ki;  dârende  Piyâle  gelüb  ehl-i  kalem ve  müstakîm olub  sadâkatle

hidmet idüb 'azlin îcâb ider hâli yoğiken hâricden ba'zı kimesneler kitâbetin alub dahl

itmeğle 'inâyet recâ' itmeğin mukarrer olmuşdur fî et-tarihü'l-mezbûr

9/4

Mukābelecilik der-Cezîre-i Kıbrıs

Kıbrısa hükm ki; dârende Abdülgaffar gelüb zikr olunan mukābelecilik üzerinde olub

sadâkatle hidmet iderken bilâ-sebeb ba'zı kimesneler almağla mukarrer olmasın recâ'

itmeğin mukarrer olub emr yazılmışdır fî et-tarihü'l-mezbûr

9/5

Kapudânlık-ı Tuna

Rusçuk  kādîsına  hükm  ki;  Rusçuk  kādîsı  Abdülbâkî  mektûb  gönderüb  Rusçuk

iskelesi kapudânı olan dârende Bâlî içün sâbıkan hâssa reislerden iken zikr olunan

kapudânlık  'ulûfesine  bedel  kendüye  virilüb  istikāmet  ile  hidmet  iderken  bölük

halkından deyü Ahmed mezbûr kapudânlığı alub lâkin mezbûr Ahmed kendü hâlinde

olmayub  re'âyâ  ve  rencber  tâ'ifesin  rencide  idüb  hakk  her  vechle  mezbûrın
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olduğından  gayri  mezkûr  Bâlî  müstakîm olub  kapudânlık  hakkı  olduğın  düstûr-ı

mükerrem Vezîr Hızır paşa bizzat Dîvân-ı hümâyûnda  şehâdet itmeğin kapudânlık

mezkûra ibkā' ve mukarrer kılınub her ne vechle mü'ekked deyü Ahmedi temessükât

ibraz  iderse  elinden  alub  Astâneye  havâle  idesin  deyu  mü'ekked  hükm şürûtuyla

yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hiccei'ş-şerîfe sene 'aşere ve elf

9/6

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Mısır

Mısıra  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm  yeniçerileri  ağası  kā'im-makām  Haydar  ve

yeniçeri  kethüdâsı  Mustafa  mektûblar  gönderüb  mukaddemâ  dergâh-ı  mu'allâm

yaya-başılarından olan Derviş içün vâki' olan şark ve Ungurus seferlerinde hidmetde

bulunub  ocağın  emekdârlarından  olmağın  mahrûsa-i  Mısırın yeniçerileri  ağalığı

kadîmden ocakdan çıkan yaya-başısına virilü gelmeğle mezkûra dahi hatt-ı hümâyûn

ile virilüb hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider hâli yoğken bilâ-sebeb ağalığı ecnebîden

Emrullah nâm kimesneye virilmeğle gadr olmuşdur deyü mezbûr mukarrer olmak

ecline  'arz  idilmeğin  zikr  olunan  ağalık  südde-i  sa'âdetimde  mezkûr  Derviş’e

mukarrer kılınmışdır deyü şartıyla yazılmışdır

9/7

Kapudânlık-ı Bekerzed(?)-i tâbi'-i Tunus

Tunus beğler-beğisi Ali paşaya hükm ki; mektûb gönderüb hâlen kapudân olan Hasan

fevt  olub  dârende  Rüstem yarâr  ve  çekdirir  forsa  kādîrga  ile  uğûr-ı  hümâyûnda

emekdârdır  deyü  bildirmeğin  seb'  'aşere  ve  elf  Muharremi  gurresinde  tevcîh

olunmuşdur  zabt  itdirüb  kapudân-ı  sâbık  mutasarrıf  olduğı  dirlik  ile  kapudânlık

hidmeti istihdâm eyleyesin fî evâsıt-ı Muharrem sene 1018

Sayfa 010

10/1

Kapudânlık Tunada kasaba-i Niğ-bolı

Niğ-bolı  beğine  ve  kādîsına  hükm  ki;  dârende  dîvâne  Hasan  gelüb  mukaddemâ

silahdârlar  zümresinden  iki  yüz  elli  dördünci  bölükde  yevmî  yedi  akça  'ulûfeye

mutasarrıfken  bundan  akdem  'isyân  üzere  olub  münhezim  olan  Canboladoğlı

muhârebesinde baş ve dil getürüb yoldâşlıkda bulunmağın hidmeti mukābelesinde

Niğ-bolı sancağında ve nâhiyesinde (...) nâm karyeden üç bin akça tîmâr ile Niğ-

bolının  Tuna  kapudânlığı  'ulûfesi  hazîneye  kalmak  üzere  serdâr  vezîr-i  a'zâm
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tarafından  tevcîh  olunub  berât-ı  hümâyûnum  virilüb  berâtı  mûcibince  zabtıçün

şürûtıyla hükm yazılmışdır

10/2

Kapudânlık-ı Niğ-bolı 

Niğ-bolı kādîsına hükm ki; Niğ-bolı kādîsı Ahmed ve sancağının kā'im-makāmı Ali

mektûb gönderüb Niğ-bolı sancağında (...) nâm karyeden üç bin akça tîmâr ile Tuna

kapudânı olan dârende Hâcı Sefer içün yarâr ve ehl-i vukūf olub (...) ve (...) Tuna

üzerinde muhâfızım idüb her vechle mîrîyye ve resmîyye tâ'ifesine lâzım olub 'azli

îcâb  ider  günahı  yoğken (...)  kazâsına  tâbi'  Karaman(?)  nâm karyede (...)  dîvâne

Hasan ehl-i tîmâr iken tîmârın satub bir tarîk ile yedi akça ile (...) (...) mukaddemâ

şekāvet üzere olan Çakaloğlı ile nice zamân gezüb def'âtle kayd-ı nefer idüb ve nice

kimesnelerin emvâlin garet idüb kasâvetinin nihâyeti  yoğken  'ulûfemi  hazîneye

bırakdım deyü zikr olunan kapudânlığı alub berât itdirmeğle buna gadr olduğından

gayri emlâk-ı ze'âmeti sarf idüb ve memâlik-i mahrûsamdan firâr iden esîrleri ahz

idüb yanında bulunan esbâbların alub kendülerin fürûht itmek ile mîrîyi gadr ve nice

ızlâle ba'is oldukların bildirib zikr olunan kapudânlığı mezbûra mukarrer kılınmak

recâ'sına  arz  itdikleri  eclden mukarrer  kılınmışdır  berâtı  mûcibince  zabt  itdüresin

deyü hükm yazılmışdır

10/3

(İptal edilmiş)

10/4

Kapudânlık-ı Tuna

Rûm-iline  hükm;  Câfer  oğlı  dârende  Hâcı  Sefer  gelüb  Niğ-bolı  sancağında  ve

nâhiyesinde (...) nâm karyeden üç bin akça tîmâr ile Niğ-bolı iskelesine kapudân olan

Hamdullah  kapudânlığı  mahlûl  oldukda  sene-i  ihdâ  'işrîn  ve  elf  Zi'l-hicce'sinin

evâsıtında vezîrim Hakkı paşa Tuna yalıları muhâfazasında iken tevcîh olunub emr-i

şerîf virildüğin bildirib (...) recâ' itmeğin tevcîh idesin deyü hükm yazılmışdır

10/5

Rûz-nâmecilik der-Kıbrıs

Dîvân-ı hümâyûn kâtiblerinden İsa gelüb mukaddemâ emr-i şerîfimle kendüye tevcîh

olunub istikāmet üzere hidmet idüb 'azli îcâb ider cürmü zâhir olmayub âherden dahl

olmaya deyü emr-i şerîf virilüb hâliyâ dahi Kıbrısa müteveccih olmağın emr-i sâbık

üzere hidmet-i mezbûrede istihdâm olmak recâ' itmeğin emr-i şerîf yazılmışdır

10/6
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Ağalık-ı 'azabân-ı Lefkoşa

Kıbrıs beğler-beğisi Sefere hükm ki; südde-i sa'âdetime mektûb gönderüb Bağdad

'azablar ağası olan dârende Hüseyin içün yarârdır deyü virilmek recâ'sına 'arz itmeğin

şürûtıyla emr-i şerîf yazıldı

Sayfa 011

11/1

Defterdârlık-ı tîmârhâ-i Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisi Hüsnü paşaya hükm ki; mukaddemâ mektûb gönderüb dârende

Piyâle  içün  yarâr  ve  emekdâr  olub  ehl-i  kalem  ve  müstakîm  olduğın  ve  tîmâr

dizdârlığı  müte'addid  kimesneler  üzerinde  olub  birbirleri  ile  nizâ'  üzere  olmağla

defter  ahvâli  muhtell  ve  müşevveş  olmağın  cümlesi  ref'  ve  nizâ'  ber-taraf  olmak

üzere südde-i  sa'âdetimde müşârün-ileyh Piyâleye virilüb emr-i şerîfimle üzerinde

iken Kâtib  Mehmed ve  azablar  bilâ-sebeb elinden alub  lâkin  müstehakk olmağla

Astâne-i  sa'âdetimden  tevcîh  olduğı  üzere  ibkā'  ve  mukarrer  kılınub  emr-i  şerîf

virilmeğle mûcibince mukarrer olunmasın recâ' itmeğin 'azli îcâb ider cürmü zâhir

oldukca mukarrer olub âherden dahl olmaya deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı

Safer sene 1017

11/2

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Cezîre-i Kıbrıs

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm  ki;  südde-i  sa'âdetimin  yeniçerileri  ağasının  kā'im-

makāmı  olan  Haydar  mektûb  gönderüb  dârende  Ahmed  içün  südde-i  sa'âdetim

yeniçerileri yaya-başı ve ba'de muhzırlık hidmetinde olub emekdâr olmağla Kıbrıs

yeniçerisinin ağalığı virilüb mutasarrıf olub istikāmet üzere icrâ'-yı hidmet iderken

bilâ-sebeb  âhere  virilüb  lâkin  zikr  olunan  ağalık  kadîmden  Astâne-i  sa'âdetimde

yeniçeri  ocağından  çıkan  emekdârlara  virilü  gelüb  bu  emekdâr  bu  emekdâr

olduğından gayrı Kıbrıs (...) tîmâr tâ'ifesi şükrân üzere olub Venedik babalusı dîvân-ı

hümâyûnumda  ihtâr  ve  ağalığı  ibkā'  olunması  istid'â'  itdüğinden  mâ'adâ  a'yân-ı

vilâyet dahi (...) 'arzlar ve muhzırlar gönderüb zikr olunan ağalık kemâ-kân ibkā' ve

mukarrer olub mufassal ve mürevvec hükm-i şerîf yazılmışdır

11/3

Alay-beğilik-i Kastamonı

Anadolı  iline  mutasarrıf  olan  Vezîr  Sinân paşaya  hükm ki;  dârende Fehmi gelüb

Kastamonı sancağın tîmârı olub ba'de hidmetde bulunmağla livâ'-i mezbûrdan alay-
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beğiliği  serdâr-ı  ekrem tarafından kendüye tevcîh olunub emr-i  şerîfim virilmeğle

mûcibince hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Safer sene 17 hükm üzerinde olmağla

tekarar yazılmışdır

11/4

Ağalık-ı 'azabân-ı Limisson kal'ası tâbi'-i Kıbrıs

Beğler-beği su-başı 'arzıyla ber-sâye-i âmirede ekâbirlerden 20 'ulûfesi olan Abdullah

oğlı Mustafaya 'ulûfesi hazîneye kalmak üzere yazıldı fî gurre-i Rebî'ü'l-evvel sene

1017

11/5

Mukāta'acılık-ı hazîne-i Kıbrıs

Silahdârlardan iki yüz yedinci bölükde otuz yedi akçası olan dârende Yûnus Bosnaya

'ulûfesin  hazîne-i  mezbûre  mukāta'asından  almak  üzere  tevcîh  olunub  emr

yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 17

11/6

Kitâbet-i Hisâr-ı (...) kal'a-i Diyâr-ı bekr

Diyâr-ı  bekr  baş-defterdârına  hükm  ki;  sâbık  Diyâr-ı  bekr  defterdârı  Abdullatif

mektûb gönderüb mâliyye kâtiblerinden dârende Seyyid Haydar içün ehl-i kalemdir

deyü recâ'  itmeğin 'arz olunduğı üzere zikr olunan hisâr-ı (...) kitâbetini merkūma

tevcih idüb mâdâmki 'azli îcâb ider hâli olmaya kâtib-i sâbık mutasarrıf olduğı üzere

tasarruf itdüresin deyü yazılmışdır

11/7

Cebeci-başılık-ı Lefkoşa

Lefkoşada cebeci-başı olan nâ-ehl olmağla ref' olunub yeri dârende Yûsufa virilmek

recâ'sına Kıbrıs beğler-beğisi Câfer mektûbıyla i'lâm itmeğin hükm yazılmışdır

Sayfa 012

12/1

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Kireniya

Kıbrısa  hükm  ki;  Magusa beğler-beğisi  Câfer  mektûb  gönderüb  Kıbrısa  tâbi'

Kireniya kal'ası 'azabları ağası olan Hâcı Hasan fevt olmağla ağalığı hâssa reislerden

doksan dokuzuncu  bölükde (...)  (...)  'ulûfesi  olan  dârende Maksûda recâ'  itmeğin

'ulûfesi  hazîneye kalmak üzere tevcîh olmak içün hatt-ı  hümâyûn sâdır  olub emr

yazılmışdır

12/2
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Kapudânlık-ı kal'a-i Kireniya

Bi'l-fi'l  kapudân  olan  dârende  Ahmed  ba'demâ  âdem  gönderüb  hidmetde  kusûrı

yoğiken bir tarîkle ref' olunub hâlen beğler-beği Câferi mukarrer idüb eline temessük

virmeğin Astânede mukarrer-nâme yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel sene 17

12/3

Mukāta'acılık-ı Cezîre-i Kıbrıs

Silâhdarlardan  iki  yüz  yedinci  bölükde  otuz  yedi  akça  'ulûfeye  mutasarrıf  olan

dârende Yûnus gelüb emekdâr  olmağla  zikr  olunan mukāta'acılık  kendüye tevcîh

olunub henüz zabt iden Yûsuf nâm kimesne bir tarîk ile emr alub 'arz itmeğin kaydda

üzerinde  bulunmağın  mukarrer  kılınub  ve  temessükât  ibraz  iderse  elinden  alub

Astâneme  gönderüb  mukāta'acılığı  buna  zabt  itdüresin  deyü  mü'ekked  hükm

yazılmışdır

12/4

Kitâbet-i gönüllüyân-ı Arz-ı rûm

Arz-ı rûma hükm ki; sâbıkan gönüllüler kâtibi olan dârende Ömer gelüb mukaddemâ

Kızılbaşa giriftâr olmağla kitâbeti âhere virilmeğin hâlen kilârcısı olmağla mukarrer

olmasıçün emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 17

12/5

Arz-ı rûma hükm ki; gılmân-ı yesâr ağası olan dârende Abdî südde-i sa'âdetime âdem

gönderüb  serhaddin  'alemdârlarından  olmağla  zikr  olunan  ağalık  kendüye  sadaka

olmağla varub hidmetde olub dîvân dâhi kendüden razılar olub mâdâmki 'azli îcâb

ider hâli olmaya ağalığı âhere tasarruf itdirülmeye deyü hükm recâ' itmeğin vech-i

meşrûh üzere  mâdâmki  hidmetde  kusûrı  olmaya ağalığa  hâricden bir  âdemi  dahl

itdirmeyesin deyü şürûtıyla hükm-i şerîf yazılmışdır

12/6

Üzerinde olmağın tekrâr emr-i şerîf virilmişdir fî 3 Cemâziye'l-âhir sene 17

Ağalık-ı tüfenkciyân der-Mısır

Mısır beğler-beğisine hükm ki; harem huddâmından olan Kurbanın oğlı olub sâbıkan

Kavala kapudânı olan dârende Mehmed gelüb üç seneden berü ma'zûl olub mülhakk-

ı  'inâyet  olmağın  zikr  olunan  ağalığı  kendüye  recâ'  itmeğin  virdim deyü  hatt-ı

hümâyûnla tevcîh olunub tasarruf itdüresin deyü yazılmışdır fî evâhir-i Rabiü'l-âhir

sene 17

12/7

Tekrâr buna mukarrer olub emr-i şerîf yazılmışdır fî 8 Receb sene 17
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Tâbi'-i  Vezîr  Kevkeb  Paşa  müşârün-ileyh  hazretleri  bâ-mukarrer  âhere  kayd

olunmuşdur

Ağalık-ı 'azabân-ı Lefkoşa der-Kıbrıs

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm  çavuşlarından  dârende  Hasan

çavuş gelüb Cezîre-i Kıbrısda Lefkoşa 'azablar ağalığı kendüye tevcîh olunmuşken

ba'zı kimesneler birer tarîkle alub dahl itmeğle 'inâyet recâ' itmeğin buyûrdum ki zikr

olunan 'azablar ağalığı girü buna mukarrer ve zabt itdüresin deyü hükm yazılmışdır

12/8

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Mısır

Gönüllüler ağası olan dârende Mehmed gelüb zikr olunan ağalık üzerinde iken ba'zı

kimesneler  bize  dahi  virilmişdir  deyü  berât  idüb  lâkin  kaydda  bunun  üzerinde

olmağın mukarrer kılınub mûcibince hükm yazılmışdır

Sayfa 013

13/1

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Dırac ve El-basan

El-basan sancağı beği mektûb gönderüb ağa olan dârende Ahmedin 'azli îcâb ider

husûsı yoğiken ağalığı sâbıkan mîr-i  livâ'-i sâbık Mehmedden kethüdâ Hoca-zâde

nâm kimesne zabt itdirmeyüb hakk bunundur deyü mukarrer olmak recâ'sına i'lâm

ider

13/2

Kethüdâlık-ı topcıyân-ı Lefkoşa

Kıbrıs  beğler-beğisi  Câfer  paşaya  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  kal'a-i  mezbûrede

topcılar kethüdâsı olan Mustafa nâ-ehl olmağla dârende Mahmûd içün ehldir deyü

recâ' itmeğin recâ'sına 'arz itmeğin yazılmışdır

13/3

Mukābelecilik

Bosna  beğler-beğisine  hükm  ki;  dârende  Mustafa  gelüb  dergâh-ı  mu'allâm

sipâhîlerinden olub harem-i mahremde neşv ü nemâ bulub bundan akdem mezbûr

mukābelecilik kendüye virilüb sadâkatle hidmetde iken ba'zı kimesneler bana dahi

virilmişdir  deyü  dahl  itmeğin  kendüye  mukarrer  olmak  bâbında  emr-i  şerîf  recâ'

itmeğin mukarrer emri yazılmışdır

13/4

Mukāta'acılık-ı Bosna
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Bosna  beğler-beğisine  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm  sipâhîlerinden  dârende  Bekir

gelüb harem-i  mahremimde  nevş  ü nemâ bulub ehl-i  kalem ve emekdâr  olmağla

bundan mukaddem mezbûr mukāta'a kendüye virilüb hidmetde iken âherden ba'zı

kimesneler bize dahi virilmişdir deyü dahl itmeğin girü mukarrerine emr yazılmışdır

13/5

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i İnebahtı ve kapudânlık-ı kal'a-i mezbûre

Rûm-iline hükm ki; dârende Mustafa gelüb mukaddemâ İnebahtı kal'asının 'azabları

ağalığı  ve  yevmî otuz  akça  ile  kapudânlık sitte  'aşere ve  elf  Cemâziye'l-âhire'nin

onuncı gününde kendüye tevcîh olunub hidmetde kusûrı yoğken Süleymâna ba'de

İbrâhime  virilüb  kendüye  gadr  olmamağla  mezkûr  İbrâhim  mukaddemâ  kal'a-i

mezbûrede dizdâr oldukda hıyânet itmeğle ref'  olunub hâlen (...)  virüb 'arz peydâ

itmeğle ağalığın almağla kendüye gadr itmeğin ağalık kapudânım vezîrim Ahmed

paşa tarafından kendüye tevcîh olunub mühürlü mektûb virilmeğle mûcibince emr-i

şerîf yazılmışdır

13/6

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Cezîre-i  Kıbrısın  yeniçeriler

ağalığı mukaddemâ südde-i sa'âdetimden dârende sâbık Sincar beği Mustafaya tevcîh

olub 'azli îcâb-ı hâli yoğiken Ahmed ve Yûsuf ve (boş) nâm kimesneler dahi zikr

olunan ağalık içün bize virilmişdir deyü mâni' ve dahl olub lâkin mezbûr yarâr ve

emekdâr  olub  zikr  olunan  ağalık  hakkıdır  deyü  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz

eyledükden gayri zikr olunan ağalık düstûr-ı mükerrem asakir-i nusret-şiâr şâkirdân

ittisâline  me'mûr  olan  vezîrim  Ahmed  paşa  tarafından  dahi  mukarrer  kılınub

mûcibince  mukarrer  olunub  recâ'  itmeğin  şürûtıyla  mukarrer  emri  yazılmışdır

tahrîren fî evâhir-i şehr-i Cemâziye'l-âhire sene 17

Sayfa 014

14/1

Rûz-nâmecilik-i hazîne-i Temeşvar

Temeşvar beğler-beğisine hükm ki; Vezîr  Ali Paşa mektûb gönderüb sâbıkan Eğri

rûz-nâmecisi olan dârende Seyfî içün ehl-i kalemdir deyü rûz-nâmecilik hidmetinde

istihdâm idilmek içün hükm yazılmışdır fî gurre-i Şa'bân

14/2

Mukābelecilik
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Temeşvar beğler-beğisine hükm ki; Budin muhâfazasında olan Vezîr Ali paşa mektûb

gönderüb  sâbıkan  Eğri  mukābeleciliği  hidmetinde  olan  Dîvân-ı  hümâyûn

kâtiblerinden dârende İsmail  içün Temeşvarda  mukābelecilik  hidmetinde istihdâm

olmak içün hükm yazılmışdır

14/3

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Mısır

Gönüllüler ağası olan dârende Mehmed gelüb zikr olunan ağalık südde-i sa'âdetimde

kendüye tevcîh olunub sadâkat ve istikāmet üzere hidmet idüb 'azli îcâb ider husûs

yoğiken ba'zı kimesneler zikr olunan ağalık bize virilmişdir deyü taraf-ı âher destine

emr ve berât ibraz itmeğle dahl eylemek üzere oldukların bildirdükde zikr olunan

ağalık  kemâ-kân  üzerinde  olmağın  ibkā'  ve  mukarrer  kılınub  senin  'arzın  ve

ma'rifetin ile âhere virilmeye ol-vechle alanları dahl itdirmeyesin deyü Mısır beğler-

beğisine hükm yazılmışdır evâsıt-ı Şa'ban sene 1017

14/4

Kitâbet-i müteferrikayân-ı Mısır

Mısır  beğler-beğisine  hükm ki;  müteferrikalar  kâtibi  dârende Kâtib  Osmân gelüb

kitâbet mezbûra Astâne-i sa'âdetimden kemâ-kân tevcîh olunub kemâl-i emânet ile

hidmet  üzere  iken  taraf-ı  âherden  bize  virilmişdir  deyü  ba'zı  kimesneler  dahl

eyledüklerin  bildirib  imdi  kitâbet-i  mezbûre  Astâne-i  sa'âdetimde  bi'l-fi'l  bunun

üzerinde olmağın ibkā' ve mukarrer kılınmışdır mâdâmki senin 'arzın olmaya âherden

alanları dahl itdirmeyüb kemâ-kân buna zabt itdüresin deyü hükm yazılmışdır

14/5

Emânet-i beytü'l-mâl-ı Bırûsa

Bırûsa  kādîsına  hükm  ki;  dârende  Sâlih  çavuş  gelüb  emânet-i  mezbûre  bundan

akdem kendüye virilüb lâkin zabtı mübeyyen olmamağla yine zikr olunan emânet

hidmetinde istihdâm olunmak içün emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Şa'bân sene 1017

14/6

Ağalık-ı kal'a-i Limisson 'azabân

Kıbrıs beğler-beğisine hükm; dârende Abdüllatif gelüb Yalı-kilisa nâm karyeden on

yedi bin akça ile bi'l-fi'l  'azablar ağası olub Mustafa Kapudân nâm kimesne bilâ-

sebeb dahl idüb hakk kendünin olmağla 'inâyet recâ' itmeğin cümlesi buna mukarrer

idüb zabt idesin deyü emr yazıldı 

14/7

Muhzır-başılık-ı İzmir
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İzmir  kādîsına  hükm ki;  dergâh-ı  mu'allâm bevvâblarından  dârende  İbrâhim zîde

kadrühû  ile  Vezîr-i  a'zâm  Murâd  paşa  Bağdadda  iken  muhzır-başısı  olub  âhere

virilmeğin Hamdullah İstanbula dahi muhzır-başı olub emr-i şerîf sâdır iken kendüsi

hâlen İzmirde muhzır-başı olub mutasarrıfken âherden dahl olmağla muhzır-başılığa

hâricden dahl itdirmeyesin deyü emri şerîfim yazılmışdır

Sayfa 015

15/1

Ağalık-ı cebelüyân-ı Silistre

Silistre beği mektûb gönderüb livâ'-i mezbûrda (...) nâhiyesinde (boş) nâm karye ve

gayriden 3000 akça tîmâr ile cebelü ağası olan Hızır İlyas ve yine nâhiye-i mezbûrda

(...) ve gayriden 3000 akça tîmâr ile ağa olan Salman hilâf-ı şer' ve kānûn (...) ve

zimmet  eylemeğle  ref'leri  lâzımdır  deyü  (...)  Arslan  oğlı  dârende  Aliye  virmek

recâ'sına 'arz itmeğin 'arz olunduğı üzere virile deyü yazılmışdır

15/2

Ağalık-ı cebelüyân-ı Tatar-ı Silistre

Silistre beği mektûb gönderüb livâ'-i mezbûrda (...) nâhiyesinde (...) nâm ve gayriden

üç  bin  üç  yüz  akça  tîmâr  ile  cebelü  ağası  olan  Ramazân  ve  nâhiye-i  mezbûrda

mezra'a-ı (...) (...) mezra'a ve gayriden üç bin tîmâr ile ağa olan (...) nâm kimesne

bâlâda zikr olduğı üzere olmağla Ömer oğlı dârende Sarı Kocaya virilmek recâ'sına

'arz itmeğin 'arz olunduğı üzere virile deyü yazılmışdır

15/3

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; dârende Mustafa zîde mecdühû südde-i sa'âdetime

âdem gönderüb zikr olunan ağalık sâbıkan Sincar Sancağı beği olmağla (...) sancakda

(...)  kendüye  tevcîh  olunub  Vezîr-i  a'zâm  Murâd  paşa  tarafından  ve  südde-i

sa'âdetimden ve 'asker îsâle serdârı olan vezîrim Ahmed paşa tarafından müte'addid

ahkâm-ı şerîfe virilüb zabtına mübâşeret idilen âherden Ahmed ve Yûsuf ve Abdî ve

Halit  nâm kimesneler  bize  dahi  virilmişdir  deyü  dahl  ve  nizâ'  itmeğin  lâkin  bu

emekdâr olmağla elinde olan hükkâm mûcibince kat'î mukarrer emri yazılmışdır fî

evâhir-i şehr-i Ramazânü'l-mübârek sene 1017

15/4

Ağalık-ı yemîn-i gönüllüyân-ı Arz-ı rûm
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Vezîrim Murâd paşanın defter emekdâr  âdemlerinden dârende Mustafa gelüb zikr

olunan  ağalık  vezîr-i  müşârün-ileyh  tarafından  tevcîh  olunub  üzerinde  iken  ba'zı

kimesneler dahl itmeğin mezkûra ibkā' ve mukarrer kılınub emr-i şerîfe yazılmışdır

tekrâr mukarrer olmuşdur fî evâhirü'l-Cemâziye'l-evvel sene 18

15/5

Su müşteddliği Şâm 

Şâm kādîsı ve defterdârı mektûb gönderüb hâlen Şâmda su müşteddi olan dârende

Kutbeddîn müstakîm ve me'mûr olduğı su müşteddliği hidmetinde ber-vech-i sadâkat

mücidd ü sâ'î olub müşteddliğine tâbi' olan (...) (...) nam karyede bundan akdem su

yolları  mazhar(?)  olunduğı  zamânda  su  müşteddi  olanlar  üzerinde  durmamağla

karye-i  mezbûrenin  su yolları  harâb  olunub ahâlînin  suya  kemâl  mertebe  (...)  ve

ihtiyâc çekdükleri eclden her sene su müşteddi olanlar su yolları mazhar(?) olunduğı

zamânda karye-i mezbûrenin üzerine varub yollara (...) itmek (...) olub ve mezbûrın

mâdâmki 'azlin îcâb ider hâli olmaya âherden dahl olunmamak recâ'sına 'arz itmeğin

vech-i meşrûh üzere yazılmışdır

15/6

Muhzır-başılık-ı Konya

Hâlen südde-i sa'âdetimde baş kapucı-başı olan İbrâhim mektûb gönderüb Dergâh-ı

'âlî  kapucılarından  on  üçünci  bölükde  dârende  Mehmed  bin  Abdî  Sâlih  içün

Konyanın  muhzır-başılığı  bundan  akdem  Astâne-i  sa'âdetimde  kendüye  tevcîh

olunmuşken Muharrem nâm kapucı bilâ-sebeb muhzır-başılığın alub gadr eylemeğle

nâme mûcibince zabt itdirilmek bâbında 'arz eyledüği eclden ahkâm kaydına nazar

olundukda mezbûr Muharreme virildüği  mukayyed bulunub tekrâr  'arz  olundukda

müşârün-ileyhin mektûbı mûcibince girü mezbûr Mehmede mukarrer olunub hükm

yazılmışdır 

15/7

Çavuşluk-ı gılmân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğine hükm ki; Arz-ı rûm kādîsı mektûb gönderüb Arz-ı rûmun

cânib-i yemîn gönüllülerinden yevmî yiğirmi beş akça 'ulûfesi olan dârende Mehmed

içün yarâr  ve  serhaddin  emekdârı  olub  uğûr-ı  hümâyûn  hidmetinde  bulunmuşdur

deyü 'ulûfesiyle  zümre-i  mezbûre çavuşluğı  virilmek recâ'sına 'arz  itmeğin  tevcîh

olunub emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Ramazân sene 17

Sayfa 016
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16/1

Alay-beğilik-i Baf

Kıbrıs beğler-beğisi  mektûb gönderüb Cezîre-i  Kıbrısda alay-beğisi  olan Mehmed

neferâtıyla  zindegânesi  olmayub ber-vehle  rikkat  lâzımdır  deyü sâbıkan alay-beği

iken fevt olan Mûsanın oğlı olub Cezîre-i Kıbrısda Baf nâhiyesinde (...) nâm karye

ve gayriden altı bin altı yüz almış akça tîmâr ile mutasarrıf olan dârende Veli içün

yarâr olub hidmet-i mezbûrenin 'uhdesinden gelür deyü mezkûra virilmek recâ'sına

'arz itmeğin 'arz olunduğı üzere mezbûra tevcîh eyleyesin deyü emr yazılmışdır

16/2

Ağalık-ı kal'a-i Limisson 'azabân

Kıbrıs  beğler-beğine hükm ki;  dârende Abdüllatif  gelüb Yalı-kilisa  nâm karye ve

gayriden on yedi bin akça tîmâr ile kal'a-i mezbûrede 'azablar ağası olub 'azlin îcâb

ider  hâli  olmamağla mukaddemâ Mustafa ve (...)  dahl  itmeğle emr-i  şerîf  virilüb

mûcibince recâ' itmeğin zikr olunan ağalık kemâ-kân kendüye zabt itdirilmek içün

mûcibince hükm-i şerîf yazılmışdır

16/3

Nezâret-i (...)

Sis  kādîsı  mektûb gönderüb kazâ'-i  mezbûrede  vâki'  merhûm Hamza beğin  binâ'

itdüği  mescid-i  şerîf  ve  i'marına  mütevellî  olanlar  bu  âna  değin  muhâsebesin

gördürmeyüb  mâl-ı  vakf  ekl  olmağla  âherlerine  ta'addî  olduğın  ve  kazâ'-i  Sis

sâkinlerden  dârende  müteferrika  (...)  içün  ehlden  olmağın  mezbûrların  üzerlerine

nâzır olmak recâ' itmeğin hükm-i şerîf yazılmışdır

16/4

Alay-beğilik-i Şâm-ı şerîf

Şâm beğler-beğisine hükm ki; Şâm sancağı alay-beğisi dârende Bekir zîde kadrühû

südde-i  sa'âdetime  âdem  gönderüb  vâki'  olan  seferlerde  (...)  olub  alay-beğilik

hidmetinde kusûrı  ve ber-vehle 'azli  îcâb ider husûsı yoğken (...)  (...)  Hasan nâm

kimesne mîr-i mîrân-ı sâbık nâmına mühür peydâ idüb alay-beğilik bana virilmişdir

deyü tahvîl-nâme ile dahl idüb kendüye gadr olduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin

ahkâm  kaydına  mürâca'at  olundukda  zikr  olunan  alay-beğilik  mezkûr  Bekirin

üzerinde mukayyed bulunmağla girü kemâ-kân mezbûr Bekire mukarrer olmuşdur

16/5

Muhzır-başılık-ı kazâ'-i Haleb
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Haleb kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb Haleb mahkemesinde muhzır-başı olan

dârende Ahmed içün müstakîm olub hidmetde kusûrı yoğken Gürk(?) Mehmed bilâ-

sebeb muhzır-başılığın alub Canbolad eşkıyâ'sına (...) itmeğle dahl idüb lâkin bu ber-

vehle evvelî ve âhirî olmağın mukarrer-nâme yazılmışdır

16/6

Tevliyet-i İskender Paşa der-Serây-bosna

Bosna-serây kādîsına hükm ki; dârende Mehdi gelüb (...) kazasında vâki' İskender

paşa câmi'i ve zâviyesinin mütevellîsi bir iken şart-ı vakfa muhâlif ba'zı kimesneler

alub gadr itmeğin üslûb-ı sâbık üzere girü kendüye mukarrer olub hükm yazılmışdır

16/7

Tevliyet

Şâm beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; sâbık Zü'l-kadriye beğler-beğine mektûb

gönderüb mahmiyye-i nefs-i Şâmda vâki' vezîr-i a'zâm iken vefât iden Sinân paşanın

evkāfına  bi'l-fi'l  mütevellî  ve  'utekāsından  olub  dergâh-ı  mu'allâm  çavuşlarından

dârende Sâlih çavuş zîde kadrühû her vechle müstakîm ve dîndâr ve mâl-ı vakfın

izdiyâdına ba'is olduğından gayri ber-vehle 'azli îcâb ider hâli yoğken ba'zı kimesne

hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile alub dahl idüb mezkûra gadr ve mâl-ı vakfa ziyâde zarar ve

noksânı müretteb olub tevliyet-i mezbûre müşârün-ileyhe (...) (...) mukarrer olmak ve

zabt itdirilmek bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin zikr olunan tevliyet mezkûrın

üzerinde olmağın kemâ-kân zabt itdirilmek emrim olmuşdur tevliyet-i mezbûre içün

mufassal mukarrer hükm yazılmışdır

Sayfa 017

17/1

Kitâbet-i gönüllüyân-ı cânib-i yemîn der-Arz-ı rûm

Arz-ı rûma hükm ki; südde-i sa'âdetime mektûb gönderüb Arz-ı rûmun cânib-i yemîn

gönüllüleri kâtibi olan Abbas oğlı dârende Osmân içün ağaları ve neferâtı kendüden

rızâ' ve şükrân üzere olub hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûsı yoğiken diğer

Osmân ve ba'zı kimesneler kitâbet-i mezbûre bize dahi virilmişdir deyü birer tarîkle

temessükât ibraz itmeğle dahl eyledüklerin bildirib mukarrer olmak bâbında Osmân

çavuşa  'arz  eyledüğin  eclden  'arz  olunduğı  üzere  mukarrer  eyleyesin  deyü  hükm

yazılmışdır

17/2
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Haleb beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; sen ki defterdârsın mektûb gönderüb

dîvân-ı 'âlîşânım kâtiblerinden olub bi'l-fi'l Haleb hazînesinde berât-ı şerîfimle vârid

elçilik  hidmetinde  olan  dârende  Kâtib  Ahmed  içün  ehl-i  kalem  olub  muhâsebe

'ilminde mâhir ve nice yıldan berü hidmet-i mezbûrede mücidd ü sâ'î olub ber-vehle

'azli îcâb ider husûsı yoğiken diğer Ahmed nâm kimesne hidmet-i mezbûre bana dahi

virilmişdir  deyü  dahl  idüb  tasarrufuna  mâni'  olmuşdur  deyü  girü  buna  mukarrer

olmak recâ'sına 'arz eyledüğin eclden mukarrerine hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı şehr-i

Şevvâlü'l-mükerrem sene seb' 'aşere ve elf

17/3

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Cezîre-i Kıbrısın yeniçerileri ağalığı dârende Ahmed zîde kadrühû seb' sitte ve elf

Recebü'l-mürecceb evâhirinde kendüye virilmeğle mukarrer olub tekrâr emr-i şerîf

yazılmışdır

17/4

Evkāf-ı Gâzî Mihal Beğ

Dârende  Hüseyin  gelüb  mahmiyye-i  Edirnede  de  vâki'  Gâzi  Mihal  beğ  vakfının

tevliyeti  evlâd-ı  zükûra  meşrût  iken  ayândan  olan  Abdurrahmân  hilâf-ı  şart  nizâ'

itmeğle mezbûr Hüseyine zabtıçün emr yazılmışdır

17/5

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Van

Van beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb kendü de gelüb bölük ağası  olan

dârende Yûsuf gelüb yarâr ve emekdâr olmağla kal'a-i mezbûre muhâfazasıçün ta'yîn

olan Bedîr(?) kullarından mezbûr Abdullah(?) (...) sağ ve sol bölüklerin ikisine ağa

olmak içün emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene 17

17/6

Mezkûr Azmîullah efendi berât virüb fârig olmağla bu kerre mukarrer olmuşdur fî

Zi'l-hicce sene 17

Tevliyet-i (...) Selânik(?)

Selanik(?) (...) ve (...) ve Gümülcine  kādîlarına hükm ki; mütevellî-i sâbık Mustafa

evkāfda gadr ve hıyâneti olmağla ve tevliyet eslâh-ı evlâda meşrût olmağla sâbık

Bırûsa kādîsı Azmî(?) ve (...) evlâd (...) Mehmed efendi evlâddan olmağla mütevellî

olub mütevellî-i sâbık ve gayri dahl itmeyüb tevliyet müşârün-ileyhe mukarrer olub

hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Şevvâl sene 1017

17/7
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İne-bolı kādîsına hükm; südde-i sa'âdetime mektûb gönderüb kazâ'-i mezbûra tâbi'

Kasdi'l-bahrî  dizdârı  livâ'-i  mezbûrdan  (...)  (...)  gelüb  kal'a-i  mezbûrede  topcılar

kethüdâsı  olan  dârende  Mecîd(?)  içün  yarâr  olub  top  'ilminde  mâhir  ve  kusûrı

yoğiken bilâ-sebeb nizâ olmağla (...) nâ-ehl olub bir topı sakat idüb hidmete kādir

değildir  deyü  i'lâm  itmeğin  zikr  olunan  kethüdâlığa  yine  Mecîd(?)  mukarrer

olmuşdur fî evâsıt-ı Şevvâl sene 1017

Sayfa 018

18/1

Haleb beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; Şâm beğler-beğisi olan Sinân paşa ile

südde-i sa'âdetime mektûblar gönderüb dergâh-ı mu'allâm çavuşlarından dârende (...)

çavuş içün yarâr ve emekdâr olub bi'l-fi'l Halebin su yolı müşteddliği üzerinde olub

müşteddliği (...)  olan karyeler halkı  ile  hüsn-i  zinde-gâne idüb vâki'  olan cevâmi'

medâris ve hammam ve evlerinin suları müstevfî sarı olub ma'mûr (...) itmeğe sebeb

olmuşdur  deyü  zikr  olunan  müşteddliği  kemâ-kân  ibkā'  ve  mukarrer  kılınmak

recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden  buyûrdum  ki  mezbûrı  zikr  olunan  müşteddliğe

istihdâm eyleyesin deyü yazılmışdır 

18/2

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Şâm

Şâm beğler-beğisi  mektûb gönderüb sipâhî  oğlanlarından kırkıncı  bölükde  yevmî

otuz beş akça 'ulûfesi olan dârende Mehmed içün yarâr ve emekdâr zikr olunan Şâm

yeniçerileri kitâbeti virilmek recâ'sına 'arz itmeğin kayda mürâca'at olundukda mîr-i

mîrân 'arzıyla Halile virildüği 'arz olundukda (...) 'arzın mûcibince virilmek fermân

olunub yazılmışdır 

18/3

Kilârcılık Şâm-ı şerîf'de hacc-ı şerîfin mühimmâtı kilârcılık hidmeti

Şâm beğler-beğisine  hükm ki;  sâbıkan Zü'l-kadriye beğler-beği  olub  Şâmda vâki'

olan  hizâne-i  âmirem defterdârı  Hâcı  Ali  mektûb  gönderüb Şâm yeniçerilerinden

olub Şâmda ihtisâb mukāta'ası hidmetinde olan dârende Mehmed içün müstakîm ve

mütedeyyîn olub (...) sebebi ile mâl-ı mîrîye küllî sa'yı zuhûra gelmeğle bin on yedi

târihinde vâki' olan hacc-ı şerîfin levâzımatı tedârikinde (...) olub nefs-i Şâmda olan

kilârcılık  hidmeti  virilmek  recâ'sına  'arz  eylemeğin  'arz  olduğı  üzere  sene-i

mezbûrede hidmet-i mezbûrede istihdâm eyleyüb âheri dahl itdirmeyesin

18/4
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Alay-çavuşluğı der-hacc-ı şerîf

Şâm  beğler-beğisine  hükm  ki;  Şâm  defterdârı  Hâcı  Ali  mektûb  gönderüb  Şâm

sancağında  Vâdiyyü’l-acem nâhiyesinde  (...)  nâm karye  ve  gayriden üç  bin  akça

tîmâr ile (...) çavuşlarından olan dârende İbrâhim çavuş içün yarâr ve mütedeyyîn

olub bir(?) hidmetin 'uhdesinden gelmeğe kādir deyü alay-çavuşluğı mezbûra virilüb

bin  on  yedi  târihinde  vâki'  olan  seferde  mevcûd  bulunmadı  deyü  tîmârına  ve

çavuşluğına hâricden bir ferdi dahl itdirmeyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır

18/5

Muhzır-başılık-ı Kudüs-i şerîf ve tevâbi'i

Kudüs-i şerîf kādîsına ve beğine hükm ki; kapucı-başı İbrâhim zîde kadrühû mektûb

gönderüb  zümre-i  mezbûreden  yevmî  on  akça  'ulûfeye  mutasarrıf  olan  dârende

Mehmed içün yarâr ve ihtiyâr olub kapucılık ve tekā'üd 'ulûfeleri hazîneye kalmak

üzere  zikr  olunan  muhzır-başılık  ve  tevâbi'i  kendüye  kayd-ı  (...)  ile  virilüb  berât

itdirüb 'azli îcâb ider husûsı yoğiken ba'zı kimesneler alub dahl idüb lâkin buna kayd-

ı (...) ile virilmeğle hidmetde kusûrı yoğiken mezkûrlerin ol-vechle aldukların (...)

olmağla  def'âtle  kendüye  mukarrer  kılınub  şürûtuyla  evâmir-i  şerîfe  virilmeğin

memnû'  olmayub girü nizâ'  eyledüklerin bildirmeğin mukaddemâ virilân evâmir-i

şerîfe mûcibince muktezî ve mürevvic hükm yazılmışdır

Sayfa 019

19/1

Kitâbet-i Arûz der-hazîne-i Haleb

Haleb  beğler-beğisine  ve  defterdârına  hükm  ki;  sâbıkan  beğler-beği  olan  Emîn

mektûb  gönderüb  hazîne-i  mezbûrda  yevmî  kırk  akça  'ulûfe  ile  arûz  kâtibi  olan

Mustafa (...) olub kendü hevâsındadır deyü kitâbeti Dîvân-ı hümâyûn kâtiblerinden

dârende Hasana virilmek recâ'sına 'arz idüb 'arz olunduğı üzere istihdâm eyleyesin

deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Şevvâl sene 1017

19/2

Muhzır-başılık der-Şâm

Şâm  beğler-beğisine  ve  kādîsına  hükm  ki;  bi'l-fi'l  baş  kapucı-başı  olan  İbrâhim

mektûb  gönderüb  dergâh-ı  mu'allâm kapucılarından  dârende  Ömer  içün  yarâr  ve

ihtiyâr  emekdâr  olub  bundan  akdem  Edirneye  muhzır-başılığa  tevcîh  olunub  ehl

olmamağla mezbûra gadr ve hayf olduğın bildirib hâlen Şâm muhzır-başılık mezbûra

tevcîh olunub berât itdirüb zikr olunan muhzır-başılık berâtım mûcibince mezbûra
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zabt  itdirilmek recâ'sına  i'lâm itmeğin  kapuda nâzır  oldukda zikr  olunan muhzır-

başılık seferde zümre-i mezbûrede Bekir nâm kapucıya virildüğinde mezbûr Bekire

seb' 'aşere ve elf Recebinin ikinci gününde gelüb muhzır-başılık virildüği mestûr ve

mukayyed olunduğı 'arz olundukda zikr olunan Şâm muhzır-başılık el-yevm Ömere

berâtım  mûcibince  zabt  itdirilmek  emrim  olmağla  vech-i  meşrûh  üzere  emr

yazılmışdır 

19/3

Sü-başılık-ı Yürükân ba'de (...)

(...) Harem(?) ve (...) ve (...) 52500 der-livâ'-i Paşa fî 13 Şevvâl

Zikr olunan  Yürükân sü-başısı olan Hasan fevt olub mahlûldür deyü silahdârlarım

zümresinde yüz on dördünci  bölükde yevmî on sekiz akça 'ulûfesi  olan hâcı oğlı

dârende İbrâhim 'ulûfesi hazîneye kalmak üzere kendüye virilmesi recâ' itdikde otuz

bin akça (...)  (...)  ve 'ulûfesi  hazîneye kalmak üzere ve bilâ-sebeb âhere virilürse

'ulûfesi  mukarrer  olub  şürûtla  hükm-i  şerîf  yazılmışdır  fî  el-yevm es-salis  'aşere

Şevvâl sene 17 Rûm-iline

19/4

Tevliyet-i İbrâhim Paşa der-mahrûsa-i Edirne

Evkāf-ı  mezbûre  nâzırı  olan  Mustafa  ağa  mektûb  gönderüb  evkāf-ı  mezbûre

zâviyesinde  ve  yevmî  on  akça  vazîfe  ile  mütevellî  olan  Şeyh  Ali  ve  oğlının

muhâsebeleri görülmamağın ref'i lâzım olmağla dârende Mehmed çavuşa virilmek

recâ'sına  'arz  itmeğin  'arz  olunduğı  üzere  mezkûr  Mehmed  çavuşa  virilmişdir  fî

evâhir-i Şevvâl sene 17

19/5

Nezâret-i Haleb haremeyn-i şerîfeyn

Haleb beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki;  Dârü's-sa'âde ağası  mektûb gönderüb

Halebde vâki' haremeyn-i şerîfeyn evkāfının yevmî yiğirmi beş akça ile nâzırı olan

kapucı  Bekir  zikr  olunan  nezâretim  kapucılarından  dârende  Abdürr(...)  ferâgat

itmeğin berât idüb berâtım mûcibince zabt itdüresin emr yazılmışdır 

19/6

Kethüdâlık-ı topcıyân-ı kal'a-i Kasdi’l-bahrî

Mora sancağında (...) nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden iki bin akça tîmâra

mutasarrıf olan dârende Mehmed kethüdâlık hidmetinde kusûrı olmayub ber-vehle

'azli îcâb ider hâli yoğiken allâme-i acemyândan kassâb Bayram nâm kimesne bir

tarîkle  berât  almağla  bunun  kethüdâlığına  dahl  idüb  lâkin  hidmet-i  mezbûre

62



'uhdesinden gelür kimesne olmamağın kassâbın 'arzı ile mezkûr Mehmede mukarrer

yazılmışdır fî evâhir-i şehr-i Şevvâl sene 17

Sayfa 020

20/1

Tevliyet-i Makbûl İbrâhim Paşa

Serây-ı âmire ağası Mustafa mektûb gönderüb mukaddemâ vakf-ı mezbûr mütevellîsi

olan Hasan kethüdâ-zâde Mevlânâ Mehmed vakf-ı mezbûrın akar ve nukūdun ekl ve

bel'  itdiğinden mâ'adâ dîvâna gelince  muhâsebesin dahi virmeyüb vakf-ı  mezbûra

gadr ve hayf  eyledüği eclden tevliyet-i  mezbûre 'utekā’dan olub rikâb-ı  mu'allâm

kapucılarından Mustafaya tevcîh olub berât itdirüb hidmetinde mücidd ü sâ'î iken

tevliyet-i  mezbûreyi  mevlânâ-yı  mûmâ-ileyh  'arz-ı  hâliyle  bir  tarîkle  mukarrer

itdirmeğle dahl ve nizâ'dan hâlî olmayub gene mezbûr Mustafa 'utekā’dan olmağla

tevliyet-i mezbûre mukarrer kılınub berâtım mûcibince zabt itdürmek recâ'sına 'arz

itmeğin  kaydına  mürâca'at  olundukda  tevliyet-i  mezbûre  mevlânâ-yı  mezbûr

mukarrer  olduğı  tekrâr  'arz  olundukda  mü'ekked  meşrûtı  olub  hakkı  olmağın

müşârün-ileyhin berâtı mûcibince tekrâr mezbûr mütevellî Mustafaya mukarrer olub

emr-i şerîf yazılmışdır

20/2

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Şâm

Şâm defterdârı olan Hâcı Ali mektûb gönderüb yeniçeri kâtibi olan Mustafa nâ-ehl

olmağla  ref'  olunub kitâbet-i  mezbûre  dârende Mahmûda virilmek recâ'sına  i'lâm

itmeğin hükm yazılmışdır

20/3

Kitâbet-i yemîn-i gönüllüyân-ı Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm  beğler-beğisi  Hasan  mektûb  gönderüb  bi'l-fi'l  Arz-ı  rûmda  kitâbet-i

mezbûre hidmetinde olan dârende Osmân içün yarâr olub ve ehl-i kalem olduğından

mâl-ı mîrîde envâ'î sa'y ve hidmeti sebk idüb kemâ-kân hidmet-i mezbûrede ibkā'

olunub mâdâmki 'azlin îcâb ider hâli olmaya dahl olmamak recâ'sına 'arz itmeğin 'arz

olunduğı üzere min ba'd 'azli îcâb ider hâli olmaya dahl itdirmeyüb mezbûrı istihdâm

itdüresin deyü yazılmışdır

20/4

Kitâbet-i tahrîr-i havâss-ı Yeni-il ve hassâ-i Vâlide Sultân
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Selâtin  evkāfı  muhâsebesinde  halîfe  olub  ebnâ'-yı  sipâhîyândan  olan  Mehmede

emekdâr  deyü  Vâlide  Sultân  evkāfı  mütevellîsi  Hâcı  Kāsım  baş-kâtib  olmağçün

Dârü's-sa'âde ağası 'arzıyla emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-ka'de sene 17

20/5

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Lefkoşa

Kıbrısa hükm ki; vezîrim Yûsuf paşa tezkire gönderüb kapucı-başısı olub 'azablar

ağası  olan  dârende  Hasan  içün  yarâr  ve  emekdâr  ve  eşkıyâ'  seferinde  hitmeti

bulunmağla  zikr  olunan ağalık  mîr-i  mîrân-ı  sâbık  Câfer  paşanın  'arzı  mûcibince

Astâne-i sa'âdetimden mezkûra virilüb üzerinde ve tasarrufunda iken âherden Dilâver

nâm kimesne mezkûr Hasan içün bilâ  temessük hakk ider  ve ağalık  ile  çavuşluk

hilâf-ı mu'tad (...) ve senin 'arzın ile mukarrer-nâme alub varub ağalığının tasarrufuna

mâni'  olmağla mezbûr Hasana istid'â'-nâme içün mukarrer  recâ'sına i'lâm itmeğin

zikr  olunan  ağalık  mezkûr  Hasana  mukarrer  kılınub  mezbûr  Dilâveri  dahl

itdürmemek içün kat'î mukarrer-nâme yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-ka'de sene 17 tekrâr

mukarrer buna yazılmışdır

Sayfa 021

21/1

Alay-beğilik-i livâ'-i Avlonya

Rûm-iline hükm ki; büyük mîr-i âhûr olan İbrâhim mektûb gönderüb Avlonya alay-

beğisi olan dârende Ali içün yarâr ve uğûr-ı hümâyûnda ziyâde hidmet itmeğle bir

tarîkle alay-beğiliği diğer Aliye virilmeğle gadr olduğın bildirib girü mezbûr Aliye

mukarrer olmak recâ' itmeğin vech-i meşrûh üzere mukarrer olmuşdur

21/2

Tevliyet-i İshak Paşa der-İne-göl

Bırûsa ve İne-göl ve Manyas kādîlarına hükm ki; serây-ı âmirem ağası olan Mustafa

dâme 'ulüvvuhû mektûb gönderüb tevliyet-i mezbûrenin nâzırı olub kadîmde nâzır

olan kimesnelerin 'arzı ve tasarrufuyla virilü gelmeğin südde-i sa'âdetimden dârende

Mustafaya virilüb zabta vardukda Kâtib Mehmed dahl ve nizâ' itmeğle lâkin mezbûr

enfa' olduğın bildirib mukarrer olmak recâ' itmeğin girü mezbûr Mustafa mukarrer

olmuşdur bâ-kitâbet-i kâtib

21/3

Kethüdâlık-ı kal'a-i Baf
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Dârende İbrâhim gelüb bundan akdem kethüdâ olan Mehmed fevt olub zikr olunan

kethüdâlık mîr-i mîrân-ı sâbık tarafından tezkire ile tevcîh olub berâtıyla tasarrufunda

iken hâricden dahl olduğın bildirmeğin emrim mûcibince yazılmışdır

21/4

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı kal'a-i Lefkoşa

Kıbrıs  beğler-beğisi  Mustafaya  hükm ki;  mektûb gönderüb bundan akdem kal'a-i

mezbûre 'azabları kethüdâsı olan dârende Ali içün sadâkat üzere olub emekdâr ve

mukaddem  iken  zikr  olunan  kethüdâlık  kendüye  zabt  olmamağla  gadr  olduğın

bildirib 'arzı mûcibince zabtına şürûtla fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 17

21/5

Vekîl-harclık-ı Mısır

Mısır  beğler-beğisine  hükm ki;  zikr  olunan vekîl-harclık  hâssa  kilârcılardan olub

miskci-başı olan dârende Mehmede virilüb müyesser olmamağla sene-i (...) virilmek

içün hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 17

21/6

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb Arz-ı  rûmun cânib-i  yemîn

gönüllüleri  kethüdâsı  olan  dârende  Hasan  yarâr  olub  hidmetde  kusûrı  olmaduğın

bildirib mâdâmki 'azli îcâb ider hâli olmamağın âherden dahl idilmeye deyü 'inâyet

recâ'sına 'arz itmeğin 'arz (...) üzere mukarrer yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 18

21/7

Tekrâr emr-i şerîf virilmişdir fî Muharrem sene 8

Ağalık-ı 'azabân-ı Limisson

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; süde-i sa'âdetime mektûb gönderüb dârende Kâtib

Mustafa içün yarâr ve emekdâr olub mukaddemâ cezîre-i mezbûre üzerine mestûr

olan küffâr-ı hâk-sârî muhârebesinde hidmetde bulunmağla kal'a-i mezbûre ağalığı

virilmesi recâ'sına 'arz itmeğin 'arz olduğı üzere emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-

ka'de sene 17

21/8

Ağalık-ı 'azabân-ı Kireniya

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; südde-i sa'âdetime mektûb gönderüb Cezîre-i Kıbrıs

emekdârlarından  dârende  Azmî  gelüb  yarâr  ve  emekdâr  olmağla  kal'a-i  mezbûre

ağalığı virilmesi recâ'sına 'arz itmeğin 'arz olduğı üzere emr yazılmışdır fî evâsıt-ı

Zi'l-ka'de sene 17
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Sayfa 022

22/1

Evvelen virilmişdir 

(İptal edilmiş)

22/2

Kethüdâlık-ı defter-i Kıbrıs

Kıbrıs  beğler-beğisi  Mustafa  dâme  ikbâlühû  'arzıyla  Dergâh-ı  'âlî  çavuşlarından

Hâfız Hüseyin çavuşa virilmişdir fî 11 Zi'l-ka'de sene 17

22/3

Topcı-başılık-ı kal'a-i Lefkoşa

Kıbrıs  beğler-beğisi  Mustafa  mektûb  gönderüb  dârende  Ali  içün  yarârdır  deyü

bildirmeğin zikr olunan topcı-başılık yazılmışdır fî 2 Zi'l-ka'de sene 1017

22/4

Kethüdâlık-ı kul-karındaşı-i Şirvân

Çıldır  Beğler  Mehmed  mektûb  gönderüb  kal'a-i  mezbûrenin  dört  akça  ile  kul-

karındaşı kethüdâsı olan Mehmed şehîd olub mahlûl olmağın zümre-i mezbûreden on

yedinci bölükde yevmî on altı akça 'ulûfesi olan dârende Bekir halâs olub Dağıstana

virilmeyüb (...) suret (?) ile Dağıstan beğlerinden (...) getürüb hidmetde bulunmuşdur

deyü  kethüdâlık  'ulûfesi  ile  kethüdâlık  mezbûra  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin

yazılmışdır

22/5

Ağalık-ı sol bölük-i Arz-ı rûm

(...) beğler-beği mektûb gönderüb bi'l-fi'l ağa olan dârende Ali içün yarâr ve eşkıyâ'

muhârebesinde küllî hidmetde bulunmuşdur deyü bildirib ağalık üzerinde olmağın

ibkā' olunmuşdur fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 17 tekrâr emr virilmişdir fî evâhir-i Zi'l-

ka'de 17

22/6

Tevliyet-i Makbûl İbrâhim Paşa der-kazâ'-i Hezargrad

Hezargrad  muhâfazasında  olan  mezbûr  Mehmed  paşaya  ve  Hezargrad  kādîsına;

kazâ'-i mezbûrda vâki' Makbûl paşa evkāfı mütevellîsi olan dârende İbrâhim gelüb

tevliyet  hidmetinde  kusûrı  yoğiken Ömer  ve  Sefer  ve  Abdî  nâm kimesneler  zikr

olunan  tevliyete  gelân  kādîlardan  'arz  peydâ  idüb  dahl  eylemeğle  (...)  küllî  gadr

eyledüklerin bildirib lâkin evkāf-ı mezbûre (...) makbûl-i müşârün-ileyhin (...) ağası
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olan  Mustafa  dâme  mecdühûnun  'arzıyla  virilüb  âherlerin  'arzıyla  virilmemek

bâbında  (...)  şerîfim  sâdır  olub  tevliyet-i  mezbûre  berâtı  mûcibince  mukarrer

yazılmışdır

22/7

Mukāta'acılık-ı şıkk-ı sânî der-Haleb

Haleb beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; sen ki defterdârsın mektûb gönderüb

hizâne-i Halebde şıkk-ı sânî mukāta'acılığı hidmetinde olan Mehmed (...)  kadrühû

Medînede mukāta'acı olmağla aklâma müte'allik mukāta'atı (...) meserret idüb ahvâl-i

hâzırda vücûh (...) ile gadr ve (...) olub ber-vehle ref'i lâzım gelmeğin dârende Kâtib

Mustafa içün ehl-i kalem ve sâhib-i rakam ve müstakîm olduğın bildirib mezbûrın

yerine şıkk-ı sânî mukāta'acılığı virilmek recâ'sına 'arz itmeğin mezbûrın yerine ber-

vech-i  emânet ve istikāmetle mukāta'acılık hidmetinde istihdâm idesin deyü emr-i

şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 17

22/8

Mukāta'acılık-ı şıkk-ı sâlis der-Haleb

Müşârün-ileyhümâya hükm ki; mektûb gönderüb dârende Kâtib Ahmed içün hizâne-i

Haleb rûz-nâmçe kaleminde yiğirmi yıldan berü şâkird olub ehl-i kalem ve fenn-i

muhâsebatda fâ'ik-i bil-âvân olmağla şıkk-ı salis mukāta'acılığı virilmek recâ'sına 'arz

itmeğin 'arz olunduğı üzere mezbûrı şıkk-ı salis mukāta'acılığında kemâl-i emânet

istihdâm eyleyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 17

Sayfa 023

23/1

Mukāta'acılık-ı şıkk-ı evvel der-Haleb

Haleb  beğler-beğisine  ve  dizdârına  hükm ki;  sen  ki  dizdârsın  südde-i  sa'âdetime

mektûb  gönderüb  dârende  Abdî  içün  bundan  akdem  Halebin  rûz-nâmecisi  iken

hidmet-i  mezbûrda  sâbıkan  rûz-nâmeci  olan  Hüseyine  virilmeğle  mahrûsa-i

mezbûrenin  şıkk-ı  evvel  mukāta'acılığı  mezbûr  Abdîye  tevcîh  olub  sadâkat  üzere

hidmetde iken Muharrem nâm kimesne dahi Canboladoğlı tarafından virildüği berâtı

'arz olundukda zikr olunan mukāta'acılık  mezbûr Abdîye serdârım tarafından girü

mukarrer olub (...) evâmir-i şerîfe virilmeğin mezbûr Muharrem ferâgat idüb nizâ'dan

hâlî  olmaduğın  bildirib  'inâyet  recâ'sına  'arz  eyledüği  eclden  mukarrer  hükmü

yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 7

23/2
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Tevliyet-i Mustafa ağa ve Haydar ağa der-Yenice-bağçe ve (...)

Tevliyet-i mezbûrda dârü'l-âmire ağası nezâretinde olmağla dârende kapucı Osmâna

'arzı mûcibince virilmeğin diğer Osmân ve âherden ba'zı kimesneler dahl iderlerimiş

mâdâmki  müşârün-ileyhin  'arzı  olmaya  âherden  kimesne  dahl  itdirülmemek  içün

mufassal hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 7

23/3

'Azabân-ı kal'a-i Dırac

El-basan  sancağı  beği  Mahmûd  mektûb  gönderüb  Ohri  sancağında  Kadirli  ile

nâhiyesinde  (...)  nâm  karye  ve  gayriden  bin  sekiz  yüz  akça  tîmâr  ile  'azabân-ı

mezbûre ağası olan dârende hâce ve âhî Mustafa içün 'azli îcâb ider hâli yoğiken

Ahmed  nâm  kimesne  dahl  eyledüğin  bildirib  terk-i  kal'adır  deyü  'arz  eylemeğin

tekrâr  'arz  olundukda  terk-i  kal'a  eylemiş  diye  mukarrer  oluna  deyü  fermân

olunmağla mukarrer yazılmışdır

23/4

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Baf

Kıbrıs beğler-beğisi  Mustafa paşa mektûb gönderüb dârende Nasûh içün yarâr ve

emekdâr olduğı bundan akdem Cezîre-i Kıbrısa küffâr-ı hâk-sârî müstevlî oldukda

nice dürlü hidmeti  ve yoldâşlığı  sebk eylemişdir  deyü Baf kal'ası  'azablar ağalığı

virilmek için 'arz itmeğin tevcîh olunub emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 7

23/5

Muhzır-başılık-ı Şâm

Dergâh-ı  'âlî  kapucılarından dokuz akça  'ulûfesi  olan dârende Ömere  dokuz akça

'ulûfe  ve  dört  hatt-ı  nâme(?)  'ulûfesi  hazîneye kalmak üzere üç yıla  dek muhzır-

başılığa  âherden  kimesne  dahl  itmemek  üzere  kendüye  virilmek  recâ'sına  i'lâm

olunmağın 'ulûfesi hazîneye kalmak üzere vech-i meşrûh üzere üç yıla dek muhzır-

başı olmak üzere hükm yazılmışdır

23/6

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı Uzgur

Arz-ı rûm beğler-beğisi Hasan mektûb gönderüb zümre-i mezbûre kethüdâsı Osmân

şakî  ve ehl-i  fesâd olduğından gayri  neferâtıyla  hüsn-i  zindegânesi  olmayub ref'i

lâzım olduğın bildirib dârende (...)-başı  Mustafaya mutasarrıf  olduğı yiğirmi yedi

akça 'ulûfesiyle virilmek bâbında 'arz itmeğin 'arzı mûcibince hükm yazılmışdır fî

evâhir-i Şevvâl sene 17

23/7
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Alay-beğilik-i Kara-hisâr-ı Şarkî

Arz-ı  rûm beğler-beğisine  hükm ki;  Kara-hisâr-ı  Şarkî  sancağı  alay-beği  dârende

Yûnus  gelüb  yarâr  ve  emekdâr  olub  alay-beğiliği  hidmetinde  kusûrı  olmaduğın

bildirib  'azli  îcâb  ider  hâli  olmadukca  alay-beğiliğine  dahl  olunmamak  bâbında

hükm-i şerîfim virilüb mûcibince emr-i hümâyûnum recâ' itmeğin 'azli îcâb ider hâli

olmadukca hâricden alay-beğiliğine dahl olunmamak içün emr-i şerîf yazılmışdır fî

evâhir-i Zi'l-ka'de sene 1017 kendü görmüşdür

23/8

Bâkî-çavuşluk-ı Haleb

Haleb beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; sen ki defterdârsın südde-i sa'âdetime

mektûb gönderüb dârende (...) Ömer çavuş içün mâl-ı mîrî tahsîline kādir olmayub

Halebin bâkî-çavuşluk hidmetinde istihdâm olmak içün emr-i şerîf virilmek recâ'sına

'arz  itmeğin  hidmet-i  mezbûrede  istihdâm  idesin  deyü  mûcibince  hükm-i  şerîf

yazılmışdır fî evâsıt-ı şehr-i Zi'l-ka'detü'ş-şerîfe sene 17

Sayfa 024

24/1

Korucılık-ı Yenice

Nişân-ı  hümâyûn  oldur  ki;  (...)  mîr-i  ahûrum  İbrâhim  dâme  mecdühû  mektûb

gönderüb Paşa sancağında ve nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden bin sekiz yüz

akça  tîmâr  ile  Yenice  korusının  korucısı  olan  Hasan bölük-başı  kendü  hevâsında

olduğın şerîki Mahmûd bölük-başı ve Yenice ahâlîsi ve ocakları muharriri(?) olub

hâssa serraclarından Hüseyine i'lâm idüb mezbûrın yerine yevmî beş akça 'ulûfe ile

korucı  olan  Abdîye  oğlı  râfi'  Ömeri  ve  mezbûr  ile  (...)  mezbûrda  korucı  olmak

bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz eyleyüb yazılmışdır

24/2

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Arz-ı rûm

Arz-ı rûma hükm ki; mektûb gönderüb zümre-i mezbûre kethüdâsı dârende Abdînin

'azli îcâb ider hâli olmadukca kethüdâlığına hâricden dahl olmamak bâbında 'inâyet

recâ' itmeğin ahkâm kaydına mürâca'at olundukda kethüdâlık Zülfekār üzerinde olub

tekrâr 'arz olundukda 'arzın mûcibince mukayyed olmağın emr idüb yazılmışdır fî

evâhir-i  Zi'l-ka'de sene 1017 tekrâr emrler virilmişdir  fî  evâhir-i  Zi'l-hicce sene 7

tekrâr mîr-i mîrân 'arzıyla mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 8

24/3
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Çavuşluk

Arz-ı  rûm beğler-beğisine  hükm ki;  mektûb gönderüb Arz-ı  rûmun  cânib-i  yesâr

gönüllülerine çavuş olan dârende Kāsım içün yarâr olmağla mukarrer olmak recâ'sına

'arz  itmeğin  kayda  mürâca'at  olunub  görüldükde  Bekir  nâm kimesnenin  üzerinde

bulunmağla  tekrâr  'arz  olundukda  mezbûra  mukarrer  olunmuşdur  fî  evâhir-i  Zi'l-

ka'de sene 17

24/4

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı Kars

Çıldır  beğler-beğisine  hükm ki;  mektûb  gönderüb  Kars  gönüllülerine  çavuş  olan

dârende Mehmed içün emekdâr  olub  hidmetinde  mücidd ü sâ'î  iken  çavuşlukdan

olduğın lâkin mezkûr Arz-ı rûm garbı (...) gelân Kızılbaş muhârebesinde baş getürüb

küllî hidmet itmişdir deyü mukarrer olmak recâ'sına 'arz eyledüğin eclden mezkûrı

zikr olunan çavuşluk hidmetinde istihdâm idesin deyü yazılmışdır

24/5

Bevvâblık der-Bırûsa karye-i Emîr Sultân

Bırûsa kādîsına hükm ki; dârende (...) (...) gelüb mukaddemâ ebnâ'-yı sipâhîyândan

yevmî iki akça 'ulûfesi var iken Misi seferinde mecrûh olmağla zikr olunan bevvâblık

mûcibince kendüye tevcîh olunub âherden dahl  olunmağla berâtı  zabt  içün hükm

yazılmışdır

24/6

Mukāta'acılık-ı Bosna

Bosna  beğler-beğine  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm  sipâhîlerinden  beşinci  bölükde

yevmî otuz akça 'ulûfeye mutasarrıf  olan dârende Bekir zikr olunan mukāta'acılık

hidmetinde iken hâricden ba'zı  kimesneler dahl itdiklerinde (...)  girü ve mukarrer

kılınub emr yazılmışdır

24/7

Tevliyet-i Hâcı Fazlullah der-kasaba-i Kara-mürsel

Üsküdar  kādîsına  hükm  ki;  sulehâ'dan  Ahmed  dede  gelüb  Kara-mürselde  Hâcı

Fazlullah (...) evkāfına yevmî sekiz akça ile mütevellî olub ve oğlı yedi akça ile (...)

mu'allim olub istikāmet üzere hidmet idüb ber-vehle kusûrları yoğiken Hâcı Hüseyin

nâm  kimesne  tevliyeti  mezbûr  evlâda  meşrûtadır  ve  ben  evlâdın  vekîli  olduğım

eclden  tevliyet-i  mezbûr  (...)  (...)  idüb  vakf-ı  mezbûrın  yevmî  sekiz  akçadan  iki

akçasın ekl idüb ref'i lâzım olmağın mezkûr Ahmed dede kat'î mukarrer olmuşdur
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Sayfa 025

25/1

Nezâret der-kazâ'-i Serây

Rûm beğler-beği evkāfının mütevellîsi olan Mustafa zîde kadrühû mektûb gönderüb

nefs-i Serâyda binâ' itdüği mescid ve mekteb üzerine dârende Ahmed dedeye recâ'

idüb hükm yazılmışdır

25/2

Kitâbet-i imâret-i Mihâl Beğ

Dârende Yahyâ gelüb sipâhî oğlanları zümresinden olub Ungurus ve şark seferlerinde

seferleyüb  emekdâr  olmağla  nefer  gitmeğe  iktidârı  olmamağın  'ulûfesi  hazîneye

kalmak üzere zikr olunan kitâbet kendüye virilüb berât itdirüb hidmetde iken ba'zı

kimesneler  biz  alduk  deyü  (...)  tarafından  emr  ve  berât  virilmişdir  deyü  dahl

eyledükleri  eclden  hizâne-i  âmiremde  mahfûz  olan  muhâsebât  defterine  zabt

olundukda  zikr  olunan  kitâbet  üzerinde  olduğı  mukayyed  bulunmağın  mâliyye

tarafından  zabtı  içün  emr  virilmeğle  mûcibince  şürûtıyla  Edirne  kādîsına  emr

yazılmışdır 

25/3

Mâdâmki hidmetinde kusûr olmayub kethüdâlığına dahl olmaya deyü İstanbul kādîsı

'arz itmeğin emr-i şerîf yazılmışdır 

Kethüdâlık-ı kassâb der-İstanbul

İstanbulun  kassâblar  kethüdâsı  olan  dârende  Kurd  gelüb  zikr  olunan  kethüdâlık

serdârım tarafından dergâh-ı mu'allâm sipâhîlerinden seferde Behrâma virilüb lâkin

mezbûr  Kurd  yedd  ü  ihtiyâr  ve  emekdâr  olmağla  mezbûr  Behrâm  ihtiyârıyla

temessükât virüb ferâgat itmeğin sâbık kassâblar kethüdâsı olan Mustafa ve âherden

ba'zı kimesneler dahl idüb elinde olan nişânı alub ve temessükât mûcibince zabtıçün

emr-i şerîf yazılmışdır

25/4

Alay-beğilik-i Avlonya

Rûm-iline hükm ki; dârende Ali gelüb mukaddemâ livâ'-i mezbûr alay-beğisi olan

helvâcı-zâde Ali firârî olub ordu-yı hümâyûnum 'asâkirine ba'is ve bâdi olduğından

mâ'adâ  müslümanlığın  emvâl-i  vâridâtın  garet  ve  hasâret  itmeğle  alay-beğiliği

kendüye  virilüb  ba'de  vezîr-i  a'zâm  tarafından  dahi  mukarrer  kılınmışken  hilâf-ı

vâki'-i inhâ' ile 'arz peydâ idüb almağla berâtım idüb lâkin zikr olunan alay-beğiliği
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mezbûr Alinin hakkı olmağla a'yân-ı vilâyet dahi muhzır virilmeğin kat'î mukarrer ve

müşedded hükm yazılmışdır

25/5

Kitâbet-i çavuşân-ı dîvân-ı Mısır

Mısır  muhâfazasında  olan  Vezîr  Mehmed paşaya hükm ki;  hâlen  dîvân-ı  Mısırda

çavuşlar kâtibi olan dârende Hasan âdem gönderüb bi'l-fi'l kitâbet üzerinde olduğın

bildirib bilâ-sebeb âherden dahl olmamak bâbında emr-i şerîf recâ' itmeğin mâdâmki

üzerinde ola  bilâ-sebeb âherden dahl  olunmamak içün hükm-i şerîf  yazılmışdır  fî

evâhir-i Zi'l-ka'de sene 1017

25/6

Tevliyet-i sekbân-başı Yakûb der-İstanbul

Mütevellîsi  olan  Sâlih  nâm  kimesne  vakfı  harâb  idüb  ref'i  lâzım  olmağla  1017

Ramazânın  on  yedinci  gününde  dârende  Mehmede  virilüb  (...)  itmeğle  berâtı

mûcibince zabtına emr-i şerîf yazılmışdır evâ'il-i Zi'l-hicce sene 1017

25/7

Tevliyet-i Saruhânoğlı İshak Çelebi

Mağnisa kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb Mağnisada Saruhânoğlı İshak Çelebi

evkāfına mütevellî olan dârende Ali meclis-i şer'e gelüb ebnâ'-yı sipâhîyândan yevmî

yiğirmi  bir  akça  'ulûfeye  mutasarrıfken  'ulûfesi  hazîneye  kalmak  üzere  tevliyet-i

mezbûre kendüye virilüb hidmetde mücidd ü sâ'î iken tevliyeti alınmak îcâb itmez

iken bilâ-sebeb âhere virildüğin bildirmeğle mukarrer recâ'sına 'arz eyledüğin eclden

muhal  görüldükde  zikr  olunan  tevliyetden  sahaf  Osmân  ve  sulak  Osmân  ref'

olunmağla  tekrâr  'arz  oldukda  mezbûr  Alinin  yiğirmişer  akça  'ulûfesi  hazîneye

kalmak üzere tevliyet mezbûra virilmeğle kemâ-kân mukarrer olunmuşdur buyûrdum

ki zikr olunan tevliyeti 'ulûfesi hazîneye kalan mezbûr Aliye zabt ve tasarruf itdirüb

min ba'd mezbûrları dahl itdirmeyesin deyü emr yazılmışdır evâ'il-i Zi'l-hicce sene

17

Sayfa 026

26/1

Kapudânlık-ı kasaba-i Siklos

Trablus kādîsı olan Mahmûd zîde fazlühû südde-i sa'âdetime mektûb gönderüb hâlen

Siklos kapudânı olan dârende-i fermân vâcibü'l-iz'ân kıdvetü bi'l-ehl-i vâlâvân Hasan

zîde kadrühû içün mukaddemâ bölük halkından olub sefer-i hümâyûnumda hidmetde
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bulunmağla 'ulûfesi hazîneye kalmak üzere zikr olunan kapudânlık kendüye 'inâyet

olunub hidmetde kusûrı yoğiken Hâcı Sefer nâm kimesne mezbûr içün şakîdir deyü

hilâf-ı inhâ' ile kapudânlığın alub (...) müslümanlardan sual olundukda mezbûr Hasan

içün kendü hâlindedir deyü şehâdet eyledüklerin bildirib mukarrer olmak recâ'sına

'arz itmeğin kapudânlığı mukarrer olmağçün şürûtıyla hükm yazılmışdır tahrîren fî

evâ'il-i Zi'l-hicce sene 1017 kendüye virilmişdir

26/2

Tezkirecilik-i Cezîre-i Kıbrıs mâliyye

Kıbrıs beğler-beğisi mektûb gönderüb (...) mukāta'ası şâkirdlerden yevmî yedi akça

'ulûfesi olan dârende (...) içün ehl-i kalem ve sâhib-i rakamdır deyü Kıbrısın mâliyye

tezkireciliği virilmek recâ'sına 'arz itmeğin yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 17

26/3 

Alay-beğilik-i livâ'-i Astere

Çıldır beğler-beğisi mektûb gönderüb livâ'-i mezbûr alay-beği fevt olub alay-beğiliği

mahlûl olmağın livâ'-i mezbûrda otuz bir akça ze'âmeti olan dârende Aliye virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin şürûtıyla hükm-i şerîf yazılmışdır

26/4

Kitâbet-i gılmân-ı Uzgur

Çıldır  beğler-beğisi  mektûb  gönderüb  Uzgur  kulları  kâtibi  olan  Bekir  mutasarrıf

olduğı kitâbeti zümre-i mezbûrdan ağa bölüğünde otuz iki akça 'ulûfesi olan dârende

Aliye olmak üzere ferâgat itmeğin şürûtıyla hükm yazılmışdır

26/5

Ağalık-ı 'azabân-ı Lefkoşa der-Cezîre-i Kıbrıs

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm  ki;  dârende  müteferrika  Osmân  gelüb  harem-i

mahremimde  nevş  ü  nemâ  bulub  yarâr  ve  emekdâr  olduğından  gayri  mutasarrıf

olduğı yevmî kırk akça 'ulûfesi ile mukaddemâ (...) Mısır gönüllüler ağası olub hâlen

Lefkoşa 'azabları ağalığı kendüye virilmek recâ' itmeğin zikr olunan ağalığı varduğı

günden kendüye tevcîh idüb istihdâm eyleyesin fî 4 Zi'l-hicce sene 1017

26/6

Çavuşluk-ı Rûm-ili

Rûm-ili; sâbıkan Rûm-ili beğler-beğisi olan vezîrim Ahmed paşa mektûb gönderüb

Üsküb sancağında (...) nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden altı bin akça tîmâra

mutasarrıf  Rûm-ilinin  gedükli  çavuşlarından  Ahmed  çavuş  gedüğin  ihtiyârıyla

ferâgat ider deyü Köstendil sancağında (...) nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden
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altı bin  akça tîmâra mutasarrıf olub Rûm-ilinin (...) (...) dârende Vasfî içün yarâr

olub  çavuşluk  hidmetinin  'uhdesinden  gelmeğe  kādirdir  deyü  mezbûra  virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin mezbûrın çavuşluğı mezbûra virilüb vech-i meşrûh üzere emr-i

şerîf yazılmışdır

Sayfa 027

27/1

Kitâbet-i cânib-i yesâr gönüllüyân-ı Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm beğler-beğisine hükm ki;  dergâh-ı  mu'allâma mektûb gönderüb bundan

akdem  Gencenin  kul  ve  (...)  yaya-başılarından  olub  Arz-ı  rûmun  cânib-i  yesâr

gönüllülarinin  kâtibi  olan  dârende  Mehmed  içün  yarâr  ve  ehl-i  kalem  olmağla

kitâbet-i  mezbûre  üzerinde  ve  tasarrufunda  iken  Bekir  nâm kimesne  zikr  olunan

kitâbeti bir tarîkle kendüye mukarrer itdirmeğle dahl ve nizâ'dan hâlî olmayub lâkin

mezbûr  Mehmedin  bir  tarîkle  hidmetde  kusûrı  olmayub  'azli  îcâb  ider  husûsı

olmaduğından  gayri  Kalenderoğlı  ve  Karasaîd  ve  (...)  eşkıyâ'sı  (...)  (...)

muhârebelerinde  ziyâde  hidmetde  bulunmağla  ber-vehle  hakk-ı  sarîhi  olduğın

bildirib  mukarrer  olmak  bâbında  'inâyet  recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden  Astâne-i

sa'âdetde  olan  deftere  mürâca'at  oldukda  zikr  olunan  kitâbet-i  mezbûrın  Bekirin

üzerinde  bulunduğı  'arz  olundukda  bunun  seferde  vücûda  gelân  hidmeti

mukābelesinde  kitâbet-i  mezbûre  girü  buna  mukarrer  olmak  fermân  olmağın

mufassal mukarrer hükm yazılmışdır fî evâ'il-i şehr-i Zi'l-hicce sene 17 tekrâr hükm-i

şerîf virilmişdir fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 18 bâ-'arz-ı mîr-i mîrân-ı Arz-ı rûm

27/2

Kitâbet-i çavuşân-ı dîvân-ı Mısır

Mısır  beğler-beğisine hükm ki;  dergâh-ı  mu'allâm sipâhîlerinden yevmî otuz akça

'ulûfesi  olan  dârende  Sinân  gelüb  ziyâde  emekdâr  olmağla  mahrûsa-i  Mısırda

çavuşlar kitâbeti kendüye recâ' itmeğin vech-i meşrûh üzere tevcîh olunub istihdâm

itdüresin deyü hükm yazılmışdır fî gurre-i Zi'l-hicce

27/3

Çeri-başılık-ı livâ'-i Prizrin

Rûm-iline  hükm  ki;  Prizrin  alay-beğisi  olan  Mehmed  mektûb  gönderüb  Prizrin

sancağında  ve  nâhiyesinde  (...)  nâm  karye  ve  tîmârından  altı  bin  akça  tîmâra

mutasarrıf olub dîvân-ı mezbûr çeri-başısı olan dârende Durmuş içün yarâr ve otuz

dört  yıldan berü nice sü-başıya hidmetde ve yoldâşlıkda bulunmuş emekdâr  olub
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sene-i sâbıkada emr-i şerîf ile Budin(?) muhâfazasına ta'yîn olunub sipâhîlerden beş

nefer sipâhîye buyûrdum ki Budin(?) muhâfazasında olan vezîrim Ali paşa edâm-

Allahû  teâlâ  iclâlühû  tarafından  harclıkcı  ta'yîn  olunub  me'mûr  olub  gitmeğle

mukaddemâ  livâ'-i  mezbûr  alay-beğisi  olan  Ali  mezkûr  içün  muhâfazadan  firâr

eylemişdir deyü çeri-başılığı Hasan nâm kimesne 'arz itmeğle çeri-başılığın alub 'arz

idüb mukarrer  kılınmak recâ'sına 'arz  itmeğin  şürûtıyla  mü'ekked mukarrer  hükm

yazılmışdır

27/4

Yüz-başılık-ı ikinci yüz-başı

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; dârende Ali içün hadd-i zâtında ve kadîmî emekdâr

olub neferât ile hüsn-i zindegânesi var iken yüz-başılık bilâ-sebeb âhere virilüb gadr

ve hayf olduğın bildirib mezbûrın yüz-başılığı mukarrer olmak bâbında 'inâyet recâ'

itmeğin şürûtuyla emr yazılmışdır

27/5

Ağalık-ı kal'a-i Cedîd

Rûm-iline  hükm  ki;  südde-i  sa'âdetime  mektûb  gönderüb  Dukagin  sancağında

Arnavud 'âsîleri bayrak kaldırub etrâfı eknâf-ı garet eylemeğle memerr-i 'usât olan

(...) nâm karyede kal'a-i cedîd binâ' olundukda gereği gibi hidmet eylemeğle hidmeti

mukābelesinde zikr olunan kal'anın ağalığı dârende Aliye tevcîh olunub berât itdirüb

'azli îcâb ider hâli yoğken hilâf-ı inhâ'  ile ağalığına dahl olunduğın bildirib elinde

olan  berâtı  mûcibince  zikr  olunan  ağalığına  hâricden  dahl  olunmamak  bâbında

'inâyet  recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden şürûtıyla  elinde  olan  berâtı  mûcibince  emr

yazılmışdır

Sayfa 028

28/1

Tekrâr Emr-i şerîf virilmişdir fî Zi'l-hicce sene 17 tekrâr emr-i  şerîf virilmişdir  fî

evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 19

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Lefkoşa

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm  ki;  Lefkoşa  'azablularından  olub  kapucı-başısı  olan

dârende Hasan gelüb ağalık mîr-i mîrân-ı sâbık Câfer paşa 'arzı mûcibince kendüye

virilüb mezkûr Hasana tekrâr ibtidâ'sı yazılmışdır deyü mukarrer kılınub bir tarîkle

Süleymân nâm kimesne mutasarrıf oldukda yevmî kırk akça 'ulûfeye tekrâr mezbûr

Hasana ibtidâ' yazılmağda mukarrer olmağın elinde olan berât mûcibince mutasarrıf
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nasb idüb mûcibince emr-i şerîf yazılmışdır Vezîr Yûsuf paşanın kapucı-başısıdır fî

evâsıt-ı Zî'l-ka'de sene 17

28/2

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Magusa

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm ki;  mektûb  gönderüb  dârende  Kuddîsî  içün  yarârdır

deyü kal'a-i mezbûr ağalığı virilmek içün emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene

17

28/3

Alay-beğiliği-i livâ'-i Sundurgı(?)

Rûm beğler-beğisine hükm ki; Sundurgı(?) sancağı beği Yûsuf dâme izzühû mektûb

gönderüb  livâ'-i  mezbûr  alay-beğisi  Kürd  Mahmûd  şakî  olub  kuttâ'ü't-tarîk

olduğından gayrı zu'amâ' ve erbâb-ı tîmârlarıyla zinde-gâne olmaduğın bildirib alay-

beğiliği livâ'-i mezbûrda (boş) nâhiyesinde (boş) nâm karye ve gayriden (boş) bin

akça  tîmârı  olan  dârende  Hâcı  Ahmede  virilmeğin  bâbında  'inâyet  recâ'sına  'arz

eylemeğin  'arz  olduğı  üzere  alay-beğiliği  hidmetinde  istihdâm  eyleyesin  deyü

yazılmışdır

28/4

Tevliyet-i İshak paşa der-Selânik

Selânik  kādîsına  hükm  ki;  dârende  Mustafa  gelüb  berât-ı  hümâyûnumla  vakf-ı

mezbûra  mütevellî  olub  istikāmet  üzere  hidmetde  iken  hâricden  Lûtfullah  nâm

kimesne bir tarîkle almağla dahl idüb lâkin tevliyet-i mezbûr şart-ı vâkıfda 'utekā'ya

şürûta olmağla bu 'utekā'dan olub ve müstakîm ve dîndâr vakf-ı mezbûrı ihyâ' idüb

ve berâyâsı kendüsinden rızâ' ve şükrân üzere olub ber-vehle hidmetinde kusûrı ve

'azli  îcâb ider husûsı yoğken mezbûr Lûtfullah (...)  olub tevliyet-i mezbûrı hilâf-ı

şart-ı vâkıf almağla ref'i  lâzım olmağın mezkûr Mustafa mukarrer kılınub lâ-kayd

iken mezkûr Lûtfî müslümanlar huzûrunda sâlih olub bezl-bedel-i sulh mukarreriken

hükm olub bezl-bedel-i hükm mukarreriken (...) alub tescîl-i sicill ve hüccet olunub

eline (...) hüccet ve fetvâ'-yı şer'iyye virilüb kat'î berât ve (...) (...) olmuşken kanâ'at

itmeyüb (...) sâlik olub hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile emr almağla dahl eyledüğin bildirib

mukarrer olmak bâbında recâ' itmeğin mûcibince mukarrer olmuşdur

28/5

Vezzânlık-ı gılmân-ı Uzgur

Uzgur kulları  ağası  mektûb gönderüb Uzgur kullarına vezzân olan Ali  mutasarrıf

olduğı vezzânlığın girü zümre-i mezbûreden dokuzuncı bölükde on beş akçası olan
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dârende Mehmede ferâgat eyledüğin bildirmeğin şürûtıyla hükm yazılmışdır  fî 18

Zi'l-hicce sene 17

28/6

Alay-beğilik-i İskenderiye

Rûm-iline hükm ki; dârende dîvâne Behrâm gelüb livâ'-i mezbûrda (...) nâhiyesinde

(...) nâm karye ve gayriden ber-vech-i tekmîl yiğirmi iki bin dokuz yüz yiğirmi sekiz

akça  ze'âmete  mutasarrıf  olan  ve  yine  livâ'-i  mezbûrda  ber-vech-i  tekmîl  yiğirmi

sekiz  bin  akçalık  ze'âmet  ile  livâ'-i  mezbûr  alay-beğisi  olan  Ali  (...)  virüb  alay-

beğiliğin buna ferâgat itmeğin şürûtıyla hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 7

Sayfa 029

29/1

Muhzır-başılık-ı Şâm-ı şerîf

Şâm beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; Mekke kādîsı mektûb gönderüb dergâh-ı

mu'allâm bevvâblarından olub Şâmda muhzır-başı olan dârende Bekir içün hidmetde

mücidd  ü  sâ'î  olub  'azli  îcâb  ider  husûsı  yoğken  bevvâb  Mehmed  elinden  alub

tarafeyn müte'addid temessükâtı  ibraz idüb nizâ'  (...)  olub nasb-ı  husûmete imkân

olmamağla kat'-ı nizâ' olub emr-i şerîfim recâ'sına 'arz idüb ve ahâlî-i mülk merkūm

Bekir şükrân-ı 'arz itdiklerin bildirmeğle südde-i sa'âdetimde olan menâsıb kaydına

mürâca'at olundukda merkūm Bekire seferhâ-yı tevliyet tevcîh olunduğı (...) bulunub

ve  bevvâb  Ömere  dahi  virilmişken  merkūm  Ömere  Haleb  kazâsı  muhzır-başılık

tevcîh  eylemeyüb  min  ba'd  mezkûrân  Ömer  ve  Mehmede  dahl  ve  ta'arruz

itdirülmamek  üzere  zikr  olunan  muhzır-başılık  mezkûr  bevvâb  Bekire  seferde

virildüği üzere ibkā' ve mukarrer kılınmışdır deyü kat'î emr yazılmışdır tâbi'-i Kâtib

Hüseyin efendi kâtib-i zümre-i mezbûre ve kapu ağası

29/2

Müşteddlik-i iskele-i Cidde

Mısıra hükm ki; dârende bevvâb Hüseyin gelüb Cidde iskelesinde yanaşan gemilerin

müşteddliği hidmetin virilmeği recâ' itmeğin şürûtla yazılmışdır

29/3

Mukāta'acılık-ı Haleb şıkk-ı sânî

Haleb beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; dergâh-ı mu'allâm müteferrikalığıyla

Dîvân-ı  hümâyûnum  kâtiblerinden  olan  dârende  Kâtib  Hüseyin  Hüsâmî  zîde

mecdühû gelüb Dîvân-ı  hümâyûnum kâtiblerinin  emekdâr  ve ihtiyârlarından olub
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bundan akdem nice umûr-ı mühimmede istihdâm olundukda küllî seferi ve kifâyesi

zuhûra  gelmiş  olmağla  hâlen  hazîne-i  Halebin  şıkk-ı  sânî  mukāta'acılığı  Astâne-i

sa'âdetde bin on yedi Zi'l-hicce'sinin dördünci gününde kendüye tevcîh ve 'inâyet

olunub mâliyye tarafından berât-ı hümâyûnum virildüğin bildirib elinde olan berât-ı

şerîfim mûcibince  zikr  olunan  mukāta'acılık  kendüye zabt  itdirülüb  mukāta'acı-yı

sâbık ve (...) dahl itdirülmamek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ' itmeğin buyûrdum

ki zikr  olunan mukāta'acılık  mâliyye tarafından virillân berât-ı  şerîfim mûcibince

kemâ-kân müşârün-ileyh Kâtib Hüsâmîye zabt ve tasarruf itdirüb kemâl-i emânet ve

istikāmetle istihdâm eyleyesin böyleki mukāta'acı-yı sâbık bana mukarrer kılınmışdır

mukaddem ve mu'ahhar târihiyle emr ve berât ibrâz idüb ve yahud âherden biri dahi

bana virilmişdir deyü dahl iderler ise ber-vehle mukāta'acılığa âherden bir ferdi dahl

ve ta'arruz itdirmeyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır

29/4

Ağalık-ı yemîn-i gönüllüyân-ı Ahısha

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; sâbıkan Çıldır beğler-beğisi derviş Mehmed mektûb

gönderüb zikr olunan ağalığa mutasarrıf olan dârende Kurd yarâr olub hidmetinde

kusûrı yoğiken ağalığına hâricden dahl olunduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin kayda

mürâca'at olundukda ağalık mezbûr Kurdun üzerinde mukayyed bulunmağın kemâ-

kân zabtı içün mukarrer yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-ka'de sene 1017 ağalık üzerinde

olmağla 'azlin îcâb ider husûsı (...) eyleyüb dahl olunmaya deyü Arz-ı rûm beğler-

beğisi 'arzıyla yazılmışdır fî evâsıt-ı Safer sene 18

29/5

Ağalık

Sayfa 030

30/1

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; sâbıkan Çıldır beğler-beğisi derviş Mehmed mektûb

gönderüb  Ahıshanın  cânib-i  yesâr  gönüllüleri  ağalığı  bundan  akdem  Ahmede  ve

andan Mehmede virilüb ikisi  dahi  hidmete varmayub zümre-i  mezbûrenin ağaları

mevcûd  olmamağla  zabtı  mümkün  olmaduğından  gayri  zümre-i  mezbûre  ağalığı

kendü  içlerinden  müstehakk  olanlara  virilü  gelmiş  iken  âhere  virilmeğle  ihtilâle

sebeb olduğın bildirib zümre-i mezbûre kethüdâsı dârende Mehmede virilmeği recâ'

itmeğin  kayda  mürâca'at  olundukda  Ali  üzerinde  bulunub  tekrâr  'arz  olundukda
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müşârün-ileyhin 'arzı mûcibince mezkûra virilmeğin emrim olmuşdur buyûrdum ki

zikr olunan ağalığı emrim varduğı günden mezkûr Mehmede ağa-i sâbık mutasarrıf

olduğı 'ulûfe ile zabt itdüresin deyü yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 1017

30/2

Nezâret-i nefs-i (...)

Mısır beğler-beğisine hükm ki; dârende (...) 'arz-ı hâl gönderüb mahmiyye-i Mısırda

nefs-i (...) nezâreti kendüye tevcîh olunub dergâh-ı mu'allâma geldükde (...) nâzırı

olan (...) nâm kimesneyi vekîl idüb hidmetde iken hâricden dahl olduğın bildirib girü

(...)  varınca  nezâret-i  mezbûre  vekîl-i  mezbûr  (...)  zabt  itdirilmek bâbında  'inâyet

recâ' itmeğin mahmiyye-i Mısıra varınca vekîl-i mezbûre (...) zabt itmek içün emr-i

şerîf yazılmışdır

30/3

Müşteddlik (?) der-Haleb

Sâbıkan Amâsiyye sancağı beği olan kıdvetü bid-devâ' el-kerîm Mustafa (...) gelüb

yarâr olmağla zikr olunan su müşteddliği kendüye virilmeği recâ' itmeğin emr-i şerîf

yazılmışdır

30/4

Zâviye

Ak-yazı kādîsına hükm ki; dârende Mehmed dede gelüb Sabancı kasabasında asûde

olan Ace dede kuddise sırruhûnun çirâkdârlığı bundan akdem mahlûl oldukda babam

merhûm Hüdâvendigâr tâbe serâhû ile Eğri seferine bile gidüb Bırûsada asûde olan

Emîr  Sultânın  'ilmin  çeküb kal'a  fethinde  ve  tabur  cenginde  küllî  hidmeti  sebkat

itmeğle  zikr  olan  çirâkdârlık  kayd-ı  hayâte(?)  ile  kendüye  virilüb  berât-ı

hümâyûnumla  varub  zikr  olan  çirâkdârlığa  mutasarrıf  olub  'azlin  îcâb  ider  husûs

yoğiken ebnâ'-yı sipâhîyândan Mehmed nâm kimesne on beş akça 'ulûfesinden fârig

olub zikr olan çirâkdârlığı bilâ-sebeb bunun elinden alub berâtla varub zabt itmeğle

bu dahi südde-i sa'âdetime gelüb Dîvân-ı hümâyûnumda tazallüm eyledükde bu fakr

ü fâniyesine terahhum olunub merhûm müşârün-ileyhin Sabancıda ve Geyvede olan

çirâkları  merhûm Mehmede  alıkonulub  Ak-yazıda  olan  çirâğı  buna  ta'yîn  olunub

vech-i meşrûh üzere berât itdirüb sûret-i berât ile bunun bir dervişi varub zabt idüb

hidemât-ı müslimînde hâsıl olan akçayı kabz eylemek istedikde merhûm Mehmed

ânı dahi kendüye ibkā' içün Astâneye âdem gönderdim deyü ol akçayı kabz itmeğe

mâni'  olduğın  bildirib  'inâyet  recâ'  itmeğin  imdi  vech-i  meşrûh  üzere  Dîvân-ı

hümâyûnumda  Sabancı  ve  Geyve  çirâkları  merkūm  Mehmede  'ulûfesine  bedel
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alıkonulub  Ak-yazı  çirâğı  buna  mukarrer  ve  ibkā'  olunub  tekrâr  berât-ı  şerîfim

virilmişdir  bunun  'ademîsine  zabt  ve  hâsıl  olan  akçayı  kabz  itdürmeği  emr  idüb

buyûrdum ki vech-i meşrûh üzere hükm yazılmışdır

Sayfa 031

31/1

Tevliyet-i Sekbân-başı Yakûb ağa der-İstanbul

Dârende  Sâlih  gelüb  mahrûsa-i  mezbûrda  vâki'  Sekbân-başı  Yakûb  ağa  tevliyeti

kendüye meşrût olub şart-ı vâkıf mûcibince icrâ'-yı hidmet idüb ve her sene İstanbul

vâkıfların muhâsebesin görüb ber-vechile hıyâneti ve hidmet-i lâzımesinde taksîratı

yoğiken Mehmed nâm kimesne tevliyet-i  mezbûreyi hilâf-ı  şart-ı  vâkıf  alub berât

idüb  ba'de  bu  dahi  girü  mâliyye  tarafından  berât  (...)  (...)  girü  mezkûr  Mehmed

memnu' olmayub da'vâ ve nizâ'dan hâlî  olmaduğı ve bu bâbda da'vâsına muvâfık

fetyva-yı şerîfe olduğın bildirib recâ' itmeğin elinde olan berâtı mûcibince zabtı içün

emr-i şerîf yazılmışdır fî 22 Zi'l-hicce sene 17

31/2

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; sâbıkan Çıldır beğler-beğisi derviş Mehmed dâme

ikbâlühû mektûb gönderüb zümre-i mezbûre kethüdâsı olan Mehmed (...) duhûl idüb

kethüdâlık  hidmeti  (...)  deyü  zümre-i  mezbûreden  yevmî  altmış  iki  akça  (...)

mutasarrıf  olan  dârende  yüz-başı  Abdî  yeddine  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin

yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 1017 ağalık üzerinde olmağla 'azlin îcâb ider

husûs sâdır olmadığın dahl olmamak içün yazılmışdır fî evâsıt-ı Safer sene 18

31/3

Kapudânlık-ı Cezâyir-i Garb

Cezâyir garbında Şerşel sancağında olan Süleymân Beğe hükm ki; Mora sancağı beği

Gâzî Murâd dâme izzühû mektûb gönderüb senin içün yarâr ve emekdâr olduğından

gayri bi'l-fi'l yarâr forsa geminle donanma-yı hümâyûnda hidmetde olduğın bildirib

Cezâyir-i garb kapudânlığı sana virilmeğin recâ'sını 'arz itmeğin 'arz eyledükde emr-i

şerîf yazılmışdır fî 27 şehr-i Zi'l-hicce sene 1017

31/4

Ağalık-ı (...) Ali Paşa

Sâbıkan Trablus-ı  Garb beğler-beğisi  Süleymân mektûb gönderüb on altı  akça ile

(...)-i  mezbûrda  ağa  olan  Mustafa  hidmetiyle  (...)  olmayub (...)  ve  (...)  olub  ref'i
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lâzımdır deyü mukaddemâ Şirvân kapudânlarından Ali (...) oğlı dârende Hâcı Ahmed

içün yarârdır deyü hidmet-i mezbûra virilmek recâ'sına 'arz eylemeğin 'arz olunduğı

üzere tevcîh idüb ağalık hidmetinde istihdâm eyleyüb âheri dahl itdirmeyesin deyü

emr-i şerîf yazılmışdır

31/5

Nezâret-i Şeyhûniye der-mahmiyye-i Mısır

Mısır  muhâfazasında  olan  Vezîr  Mehmed  paşaya  hükm ki;  harem-i  hümâyûnum

(...)larından İskender zîde mecdühû 'arz-ı hâl idüb mahrûsa-i Mısırda olan (...)-i (...)

olduğın bildirib mahmiyye-i mezbûrede vâki' Şeyhûniye nezâreti kendüye virilmek

recâ'  itmeğin  âhere  virilmiş  değil  ise  hidmet-i  mezbûrede  istihdâm  idesin  deyü

yazılmışdır

31/6

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Ahısha 

Arz-ı rûm beğler-beğisi mektûb gönderib Ahıshanın cânib-i yemîn gönüllülerinin ağa

bölüğünde yevmî akça 'ulûfesi olan dârende Seyyid Ali içün yarâr olub serhaddin

emekdârı olmuşken zümre-i mezbûre kethüdâsı olan Kurd kethüdâlığın ihtiyârıyla

mezbûra  ferâgat  eyledüğin  bildirmeğin  şürûtıyla  hükm  yazılmışdır  Ahıshaya

yazılmışdır

Sayfa 032

32/1

Pazar-başılık-ı İstanbul

Mahmiyye-i İstanbul kādîsı mektûb gönderüb mahrûsa-i mezbûrda kapucılar pazar-

başılığı  dârende  Nasbullaha  mevlânâ-yı  mûmâ-ileyh  'arzıyla  tevcîh  olunmuşken

Ahmed  nâm  kimesne  elinden  alub  lâkin  hidmetine  kādir  olmayub  girü  mezkûr

Nasbullaha ibkā' olunub emr-i şerîf virildikde merkūm Ahmed (...) 'arz-ı hâl sunub

hilâf-ı  vâki'-i  inhâ'  ile  mukarrer  itdirmeğle  dahl  ve  nizâ'dan  hâlî  olmaduğı  'arz

olundukda  ikisinin  ahvâli  müşârün-ileyh  'arzıyla  i'lâm olunub ikisinin  vâki'  hâlin

görüb  evvelî  olanı  'arz  itmeğin  emrim oldukda  mezkûr  Nasbullah  evvelî  ve  (...)

olduğın 'arz itmeğin mezbûra mukarrer kılınub şürûtla yazılmışdır

32/2

Kitâbet-i havâss-ı Kilis
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Dârü's-sa'âdetim  ağası  mektûb  gönderüb  havâss-ı  mezbûrede  müstakîm  kâtib

istihdâm  olunmak  lâzım  olunub  dârende  kapucı  Mehmed  kâtib  ta'yîn  olunub

buyûrulmuşdur

32/3

Muhzır-başılık-ı Haleb

Haleb beğler-beğisine ve Haleb kādîsına hükm ki;  Haleb muhzır-başılığı  dergâh-ı

mullâm bevvâblarından  dârende  Ömer  gelüb  zikr  olunan  muhzır-başılık  kendüye

zümre-i mezbûreden Ahmed ve Mehmed ve Bekir tahvîllerinden tevcîh olmak içün

kāzî-'askerim  tarafından  virilen  berât  mûcibince  mezkûrler  bundan  sonra  emr  ve

berât  ihrâc  iderler  ise  dahl  itdirmeyüb  buna  zabt  itdüresin  deyü  şürûtıyla  emr

yazılmışdır tâbi'-i kâtib-i livâ'-başı

32/4

Çavuşluk-ı bakayâ-yı Kıbrıs

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm  ki  ve  defterdârına;  sen  ki  mîr-i  mîrânsın  mektûb

gönderüb  dergâh-ı  mu'allâm  çavuşlarından  olub  İç-il  sancağında  Gül-nar(?)

nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden bin akça ze'âmeti olan dârende Mûsa çavuş

alub müstakîm ve cezîrenin ehl-i vukūfı olmağla mâl-ı mîrînin bakayâsı tahsîlinde

istihdâm oldukda küllî  hidmeti  vücûda gelen emekdârdır  deyü Kıbrıs  hazînesinde

bakayâ çavuşluğı hidmetinde olmak recâ'sına 'arz eyledüğin ecelden 'arz olunduğı

üzere hidmet-i mezbûrede istihdâm olunmak içün şürûtıyla yazılmışdır

32/5

Ağalık-ı 'azabân-ı Ruha

Rakka beğler-beğisine hükm ki; dârende Mehmed gelüb zikr olunan ağalık kendüye

virilüb berât itdirüb tasarrufunda iken Behrâm dahl itmeğle tekrâr buna mukarrer

kılınub üzerinde iken tekrâr Behrâm ve Ramazân ve diğer Mehmed nâm kimesneler

dahl itmeğle tekrâr bu berât itdirüb yedd-i emr de bunun üzerinde olmağın berâtı

mûcibince mukarrer itdirülüb emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i muharrem sene 7 fî

gurre-i Zi'l-ka'de

32/6

Alay-beğilik-i Avlonya

Rûm-iline hükm ki; mîr-i ahûr mektûb gönderüb zikr olunan alay-beğiliği dârende

Aliye virilüb yarâr olub mukaddemâ Budin muhâfazasında iken livâ'-i mezbûr alay-

beğisi olan diğer Ali me'mûr iken firâr itmeğle alay-beğiliği mahlûl oldukda buna

virilüb berât itdirüb evvel zamândan berü vâki'  olan seferlerde peydâ'  iken geçen
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sene Halebde Vezîr-i a'zâm Murâd paşa huzûrunda vâki' olub tarafeynin temessükâtı

görüldükde  buna  hükm olmuşken  kanâ'at  itmemeğle  tekrâr  bunun  hakkı  olmağla

mukarrer olmak recâ'sına tezkire göndermeğin kat'î mukarrer olmak içün emr-i şerîf

yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 1017

32/7

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Arz-ı rûmun sağ gönüllüleri

kethüdâsı olan dârende Yûsufun hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûsı yoğken

kethüdâlığına hâricden dahl olunub gadr olduğın bildirib mukarrer olmak bâbında

'inâyet  recâ'  itmeğin  kayda  mürâca'at  olundukda  Hasan  nâm kimesneye  virildüği

mukayyed bulunub tekrâr 'arz olundukda 'arzın mûcibince mezkûr Yusufa mukarrer

olmasın  emr  idüb  buyûrdum ki  kemâ-kân  kethüdâlık  hidmetinde  istihdâm idesin

deyü yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 17

Sayfa 033

33/1

Çeri-başılık-ı İzvornik

Bosna beğler-beğisine hükm ki; İzvornik alay-beğisi Hasan mektûb gönderüb livâ'-i

mezbûrda  (...)  nâhiyesinde  (boş)  nâm karye  ve gayriden (boş)  bin  akça  tîmâr  ile

nâhiye-i mezbûre çeri-başısı olan Câfer fevt olub çeri-başılığı mahlûl oldukda Halil

oğlı  olan  dârende-i  fermân-ı  hümâyûn  Mehmede  tevcîh  olunub  berât  itdirüb

hidmetinde kusûrı ve 'azlin îcâb ider husûsı yoğiken (...) nâm kimesne zikr olunan

çeri-başılığı bâ-sebeb aldum deyü nizâ' idüb lâkin mezbûr (...) erbâb-ı tîmâr ile hüsn-i

zindegânesi olmaduğından mâ'adâ ve çeri-başılık hidmetine kādir olmayub mezbûr

Mehmed yarâr ve çeri-başılık hidmetinin 'uhdesinden gelmeğe kādir olub hakkıdır

deyü mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin şürûtıyla yazılmışdır tahrîren fî evâ'il-i

şehr-i Muharrem sene semân 'aşere ve elf

33/2

Mukāta'acılık-ı şıkk-ı sânî der-Haleb

Haleb  beğler-beğisine  hükm  ki;  Haleb  defterdârı  (boş)  dâme  mecdühû  mektûb

gönderüb dergâh-ı mu'allâm müteferrikalığıyla Dîvân-ı hümâyûn kâtiblerinden olan

dârende  Kâtib  Hüsâmî  zîde  mecdühû  südde-i  sa'âdetime  gelüb  ehl-i  kalem  ve

müstakîm olmağla hizâne-i  Halebin şıkk-ı  sânî mukāta'acılığı  südde-i  sa'âdetimde

kendüye tevcîh  olunub mâliyye  tarafından berât-ı  şerîfim virilüb  bi'l-fi'l  üzerinde
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olduğın bildirib mâdâmki sa'y ve istikāmetle hidmet idüb 'azli îcâb ider hâli olmaya

hâricden bir ferdi dahl ve tarruz itdürmemek içün emr-i şerîfim recâ' itmeğin vech-i

meşrûh  üzere  mâliyye  tarafından  virilân  emr-i  şerîfim  mûcibince  zikr  olunan

mukāta'acılık hidmetinde istihdâm eyleyesin min ba'd âheri dahl itdirmeyesin deyü

emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 18

33/3

Defterdârlık-ı tîmârhâ-i Rakka

Rakka beğler-beğisine hükm ki;  Ruha alay-beğisi  Ahmed mektûb gönderüb Ruha

sancağında ve nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden yiğirmi altı bin akça ze'âmet

ile bi'l-fi'l tîmâr defterdârı olan dârende İsmail zîde mecdühû berâtla mutasarrıf iken

geçen sene Bağdad (...) me'mûr olmağla varub icrâ'-yı hidmet idüb hidmetinde kusûrı

yoğken  mukaddemâ  zikr  olunan  tîmâr  defterdârlığı  bana  verilmişdir  deyü  dahl

itmeğle  mîr-i  mîrân-ı  sâbık  tarafından  kendüye  virilüb  'arzı  ve  tahvîl  mektûbı

virilmişdir deyü mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin südde-i sa'âdetimde mahfûz

olan  menâsıb  kaydına  mürâca'at  olundukda  vech-i  meşrûh  üzere  üzerinde  olduğı

mukayyed  bulmağın  tekrâr  mukarrer  olmağla  kemâ-kân  tîmâr  defterdârlığı

hidmetinde istihdâm olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene

semân 'aşere ve elf üzerinde olduğın kâtib görmüştür

33/4

Topcı-başılığı Kal'a-i Sultâniye

Cezâyire  hükm ki;  Ali  oğlı  dârende  Mustafa  gelüb  yevmî  on  iki  akça  'ulûfe  ile

Sultâniye kal'asında topcı-başı olub hidmetde kusûrı  yoğiken topcı-başılar  kal'aya

müte'allik bir umûr içün kal'adan taşra gitmek lâzım geldikde topcılar kethüdâsının

kendü  yerine  kalub  mukayyed  itmek  mu'tad-ı  kadîm  olmağla  bu  dahi  kal'aya

müte'allik  bir  husûs  içün südde-i  sa'âdetime  gelüb  yerine  topcılar  kethüdâsı  olan

diğer  Mustafayı  sicill  ile  vekîl  nasb  idüb  'azli  îcâb  eylemez  iken  mezbûr  diğer

Mustafa hiyleye sâlik olub (...) alub yerin kal'adır deyü hilâf-ı vâki'-i 'arz ve inhâ'

eline  alub  'arz  eyledüğin  bildirib  hâliyâ  sûret-i  sicilli  ibrâz  itmeğle  mukarrer

yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 18

33/5

Havâlelik-i Mukāta'a-i Kastamonı

Kastamonı  mukāta'ası  müfettişine  hükm ki;  ebnâ'-yı  sipâhîyândan  doksan beşinci

bölükde yevmî yiğirmi üç akça 'ulûfeye mutasarrıf olan dârende Abdî Ahmed südde-i

sa'âdetime  gelüb  vâki'  olan  eşkıyâ'  muhârebesinde  hidmetde  bulunmağın  vücûda
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gelân hidmetin mukābelesinde Kastamonı mukāta'asının havâleliği virilmesin recâ'

itmeğin bin on yedi nevrûzı irsâliyesine havâle ta'yîn olunub mâliyye tarafından emr-

i şerîf virilmeğin mûcibince dîvân tarafından hükm yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce

sene 1017

Sayfa 034

34/1

Çavuşluk-ı dîvân-ı Cezîre-i Kıbrıs

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Cezîre-i  Kıbrısın  dîvân

çavuşlarından  (boş)  sancağında  tîmârı  olan  Şabân  fevt  olub  çavuşluk  kendüye

mahlûldür  deyü mülâzımlardan dârende Ramazâna virilmek recâ'sına 'arz  itmeğin

'arz olunduğı üzere yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 18

34/2

Kitâbet-i gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha

Çıldır  beğler-beğisine  hükm  ki;  mîr-i  mîrân-ı  sâbık  kā'im-makāmı  Yûnus  zîde

kadrühû  mektûb  gönderüb  Ahıshanın  cânib-i  müşârün  gönüllülerine  kâtib  olan

dârende Alinin hidmetinde kusûrı olmadukca kitâbetine dahl olunmamak içün emr-i

şerîf recâ' itmeğin 'azli îcâb ider hâli olmadukca dahl olunmaya deyü yazılmışdır fî

evâ'il-i Muharrem sene 18

34/3

Tevliyet-i Sultân Mehmed Hân der-Merzifon

Dârende  İlyâsa  Merzifon  kādîsı  'arzıyla  hevâ  ve  hevesinde  olan  Hasanın  yerine

tevliyet  mezbûra  virilüb  mâliyye  tarafından  berât  virilüb  âhere  virilmemek  içün

virilmişdir fî 7 Muharrem sene 1018 tâbi'-i Dâvûd paşa

34/4

Tekrâr emr-i şerîf virilmişdir fî Muharrem sene 18

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı kal'a-i Lefkoşa

Kıbrısa  hükm ki;  mektûb gönderüb Lefkoşa  kal'asının  'azablar  kethüdâsı  dârende

Abdülhalîm ihtiyâr olub 'azli îcâb eylemez iken kethüdâlığı âhere virilüb mukarrer

olmak  recâ'  eyledüği  eclden  ahkâm  kaydına  mürâca'at  olundukda  Ali  üzerinde

bulunub tekrâr 'arz olundukda 'arzının mûcibince Abdülhalîme mukarrer olmasın emr

idüb mukarrer yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 1018

34/5

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı kal'a-i Kireniya
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Kıbrısa hükm ki;  mektûb gönderüb Kireniya kal'asının 'azablar kethüdâsı dârende

Mustafa emekdâr ve ihtiyâr olduğın bildirib kethüdâlığına hâricden dahl olunmamak

içün hükm-i şerîf recâ' eyledüğin eclden zikr olunan kethüdâlık mezbûrın üzerinde

olmağın hâricden dahl olmaya deyü hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 1018

34/6

(İptal edilmiş)

34/7

Çavuşluk-ı (...)-i Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; Arz-ı rûmun çavuşlar kethüdâsı Mehmed mektûb

gönderüb Arz-ı  rûmun defterlü çavuşlarından olub Arz-ı  rûm sancağında Kara-arz

(Kara-erzen)  nâhiyesinde  (...)  nâm karye  ve  gayriden  (boş)  bin  akça  tîmârı  olan

Bayrak(?) çavuş fevt olub çavuşluk gedüği mahlûldür deyü livâ'-i mezbûrda ve kazâ'-

i  mezbûrda  Kara-arz  nâm  karye  ve  gayriden  altı  bin  akça  tîmârı  olan  dârende

Mehmede  virilmek  bâbında  'inâyet  recâ'sına  'arz  itmeğin  şürûtıyla  yazılmışdır  fî

evâ'il-i Muharrem sene 1018

34/8

Tevliyet-i Şâm ve Haleb ve Trablus-ı Şâm

Haleb beğler-beğine ve kādîsına hükm ki; hâlen Dârü's-sa'âdetim ağası evkāf nâzırı

olan Mustafa dâme 'ulüvvuhû mektûb gönderüb Şâm ve Haleb ve Trablûs-şâmda

vâki' Kasriyyun evkāfı ber-müstakil tevliyet olub dergâh-ı mu'allâm kapucılarından

dârende Abdurrahmân mûmâ-ileyhin 'arzıyla tevcîh olunub tasarrufunda iken Halîl

Ebû en-Nûr oğlı Mehmed Halebde ve tevâbi'inde olan Kasriyyun evkāfı müstakilen

ber-tevliyet idüb alduğın bildirib tevliyeti kemâ-kân mûmâ-ileyh kapucıya mukarrer

kılınub  temessükâtı  elinden  alınub  Astâneme  gönderilmek  içün  emr-i  şerîf

yazılmışdır

Sayfa 035

35/1

Tevliyet-i câmi'-i Saruhânoğlı der-Mağnisa

Mağnisa  kādîsına  hükm  ki;  dârende  Ali  gelüb  mukaddemâ  sipâhî  oğlanları

zümresinden olub yevmî yiğirmi iki  akça 'ulûfesi  var iken kazâ'-i  mezbûrda vâki'

Saruhânoğlı  câmi'in  tevliyetinin  'ulûfesi  hazîneye  kalmak  şartıyla  kendüye  tevcîh

olunub berât itdirüb hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider hâli yoğiken Sahaf Osmân ve

Solak Osmân nâm kimesneler tevliyeti mezbûra ve evlâda meşrûtdur deyü mürûr-ı
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'arz ve hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile almağla bunun tasarrufuna mâni' olub kendüye ziyâde

gadr olunduğını bildirdüğinden mezbûrların vech-i meşrûh üzere ibrâz eyledükleri

temessükâtlarının  sâhibi  Süleymân  içün  Astâne-i  sa'âdetimde  der-kise  olunub

mühürlenüb gönderilmek üzere ve tevliyet-i mezbûre kemâ-kân kendüye mukarrer

kılınub  zabt  itdirilmek  bâbında  kat'î  hükm-i  hümâyûnum virilüb  henüz  tevliyet-i

mezbûreye  varub  tasarruf  itmediyse  mezkûr  bunun  âdemleri  hafiyyen  bir  tarîkle

mukarrer emri ihrac itdirmeğle dahl itmeğden hâlî  olmadıklarını bildirib tevliyet-i

mezbûre buna 'ulûfesi bedeli virilmeğle kendüye mukarrer ve zabt itdirilmek bâbında

şürûtıyla emr-i şerîf yazılmışdır

35/2

Çavuşluk-ı defter-i Cezâyir

Cezâyire  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Cezâyirin  defterlü  çavuşlarından  Biga

sancağında  tîmârdan  ma'zûl  Mehmedin  nice  seneden  berü  terk-i  hidmet  itmeğle

çavuşluk  gedüği  Sığla  sancağının  tîmârı  olan  dârende  Ahmede  virilmeğin  recâ'

itmeğin şürûtıyla yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 18

35/3

Kitâbet Moranın kul-karındaşı

Çıldır beğler-beğisine mektûb gönderüb Moranın kul-karındaşı kitâbeti olan dârende

İlyâs içün ehl-i kalem olub 'azli îcâb ider hâli yoğken kitâbeti âhere virilmeğle gadr

olduğın bildirib mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin 'arz olunduğı üzerine mukarrer

olmak içün emr yazılmışdır

35/4

Vâ'izlik-i câmi'-i şerîf-i Sultân Bâyezîd Hân der-kasaba-i Çelebi-pazarı

Bosna beğler-beğisine ve  Çelebi-pazarı kādîsına; sulehâ'dan dârende Şeyh Hızır zîde

takvâhû südde-i sa'âdetime gelüb Çelebi-pazarında Câfer paşa bundan akdem ceddim

merhûm ve mağfûrün-lehû Bâyezîd Hân tâbe serâhû câmi'-i şerîfinde va'az ve nasîhat

olunmak içün on beş akça ve kazâ'-i mezbûrede bir  (...)  binâ'  ve (...)-i  mezbûrân

talebesine ders virilmek içün on beş akça mu'allim vazîfesi ta'yîn ve vakf idüb ve

meşâyihe  meşrûta  idüb  kadîmden  meşâyih  de  müstehakkına  virilüb  gelmeğle

mukaddemâ evkāf-ı mezbûrede vâ'iz olan Mevlânâ Bekir ve mu'allim olan mezbûr

fevt olmağla bu meşâyihde olub kemâl-i  istihkāk olmağın mezbûrların yerine (...)

şerîfe ile vâ'iz ve mu'allim olub hidmetinde kusûrı yoğken hâricden Mahmûd nâm

kimesne Hâcı Ali tahvîlinden bana virilmişdir  deyü bir tarîkle mu'allimliği kendü
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üzerine alub dahl itmeğle mukarrer yazılmışdır berâtı mûcibince evâ'il-i Muharrem

sene 1018

35/5

Alay-beğiliği-i Livâ'-i Peçevi

Sâbıkan alay-beği olan İbrâhim ihtiyârıyla dârende Mustafaya ferâgat idüb iki sene

hidmet idüb ba'de mezbûr İbrâhim dahl itmeğle girü mukarrer olub (...) (...) husûsân

mezbûr İbrâhim Dergâh-ı 'âlî mütedeyyînelerinden olub alay-beğiliği ile cem' olmak

hilâf-ı kānûn olub mezbûr Mustafaya berâtı mûcibince zabtına emr-i şerîf yazılmışdır

fî evâsıt-ı Muharrem sene 1018

Sayfa 036

 36/1

Ağalık-ı Çerâkise der-Mısır

Mısır  muhâfazasında  olan  Vezîr  Mehmed  paşaya  hükm  ki;  mahrûsa-i  Mısır

müteferrikalarından olub bi'l-fi'l Mısırda çerâkise ağası olan dârende Tekyeli Nasûh

südde-i sa'âdetime âdem gönderüb bu def'a vâki' olan sefer-i hümâyûnumda ziyâde

hidmetde bulunmağla vücûda gelân hidmeti mukābelesinde Mısırın çerâkise ağalığı

virilüb  varub  hidmetde  olub  'azlin  îcâb  ider  husûsı  yoğken âherden ba'zılar  dahl

eyledüklerin bildirib  kemâ-kân mukarrer  olmak bâbında 'inâyet  recâ'  eyledüklerin

eclden  ahkâm defterine  mürâca'at  olundukda  zikr  olunan  ağalık  bi'l-fi'l  üzerinde

mukayyed bulunmağla mukarrer olmasına fermân olunub mufassal hükm yazılmışdır

fî evâsıt-ı Muharrem sene 8

36/2

Ağalık Mut kal'asının kul-karındaşı

Çıldır beğler-beğisi mektûb gönderüb Mut kal'ası kul-karındaşı ağası olan dârende

Hızır  içün  yarâr  olub  neferâtı  ile  hüsn-i  zindegânesi  olmağla  'azli  îcâb  ider  hâli

yoğken  bilâ-sebeb  ağalık  Ahmede  virilüb  kendüye  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz

itmeğin 'arzı mûcibince girü mukarrer olmuşdur

36/3

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Uzgur

Çıldır beğler-beğisi Derviş Mehmed mektûb gönderüb Uzgur gönüllüler ağası olan

Hüseyinin tâ'ife-i mezbûre ile zindegânesi olmaduğın bildirib ağalığı bundan akdem

Kars  gönüllüleri  ağası  olub  serhaddin  'alemdârı  olan  dârende Mahmûda virilmek
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recâ'sına 'arz itmeğin şürûtıyla hükm yazılmışdır fî evâ'il-i  Muharrem sene semân

'aşere elf

36/4

Rûz-nâmecilik-i hazîne-i Şâm

Şâma ve Şâm defterdârına hükm ki; sen ki defterdârsın mektûb gönderüb mahmiyye-

i  Şâmda rûz-nâmçe hidmetinde olan dârende Bahri  içün ehl-i  kalemdir  deyü rûz-

nâmeciliğine  dahl  olunmamak  recâ'sına  'arz  itmeğin  bi'l-fi'l  üzerinde  mukayyed

bulunmağın hâricden dahl olunmaya deyü yazılmışdır

36/5

Kethüdâlık-i dellâlân-ı Üsküb

Mustafa oğlı  dârende İbrâhim gelüb mukaddemâ 'azabân-ı  yesâr kullarından iken

yevmî dört akça ile mütekā'id ve Üskübün (...) sü-başılığı virilüb lâkin (...) olmağla

dellâllar  kethüdâlığı  dahi  (...)  olmak  recâ'  itmeğin  şürûtıyla  nişân-ı  hümâyûn

yazılmışdır

36/6

Yüz-başılık-ı baş gılmân-ı yesâr-ı Ahısha

Çıldıra  hükm ki;  mîr-i  mîrân-ı  sâbık  kā'im-makāmı Yûnus zîde  kadrühû dergâh-ı

mu'allâma mektûb gönderüb Ahıshanın yesâr gönüllülerine yüz-başı olan Abdullaha

zümre-i  mezbûrenin  kethüdâlığı  virilüb  yüz-başılık  mahlûldür  deyü  zümre-i

mezbûreden yevmî yiğirmi iki akça 'ulûfesi olan dârende Dâvûda virilmek bâbında

'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin şürûtıyla yazılmışdır

36/7

Defterdârlık tîmâr defteri

Kıbrısa  hükm ki;  Kıbrısın tîmâr defterdârı  olan dârende Abdullah gelüb yarâr  ve

emekdâr vâki' olan Kalenderoğlı ve Karasaîd muhârebelerinde hidmetde bulunmağla

siz vardıkda seb' 'aşere ve elf Cemâziye'l-âhiresinin yedinci gününde kendüye tevcîh

olunub emr-i şerîfim virilmeğin sâbık defterdâr olan Mehmed bana tekrâr mukarrer

olmuşdur  deyü  tasarrufuna  mâni'  olmağla  buna  hidmeti  mukābelesinde  virilüb

üzerinde olmağla mukarrer kılınub emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Muharrem sene 18

Sayfa 037

37/1

(İptal edilmiş)

37/2

89



Alay-beğilik-i livâ'-i Hersek

Hersek sancağı alay-beğisi  dârende Halil südde-i sa'âdetime gelüb livâ'-i mezbûre

sipâhîleriyle  Avlonya kal'ası  muhâfazasına me'mûr olub hidmetde kusûrı  ve 'azlin

îcâb ider husûsı yoğken alay-beğiliği Mustafa nâm kimesne alub bu bâbda kendüye

hayf ve gadr olduğın bildirib mukarrer olmak bâbında 'inâyet recâ' itmeğin mukarrer

idesin deyü şürûtıyla hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i şehr-i Muharremü'l-haram

semân 'aşere ve elf

37/3

Tevliyet-i Şemsi Paşa der-Şâm

Şâm kādîsına hükm ki; mîr-i mîrân kā'im-makāmı mektûb gönderüb bundan akdem

mütevellî  olan  (...)  hüsn-i  ihtiyârıyla  sulehâ'dan  Muslihüddine  ferâgat  itmeyüb

hidmetinde  mücidd  ü  sâ'î  iken  Abdî  nâm kimesne  hilâf-ı  vâki'-i  inhâ'  bilâ-sebeb

tevliyet-i mezbûreyi alub buna hayf olduğın bildirib mukarrer olmak recâ'sına 'arz

eyledüklerin eclden mezkûr Muslihüddin mukarrer olub şürûtıyla hükm yazılmışdır

37/4

Nezâret-i evkāf-ı Mustafa Paşa der-livâ'-i Hersek

Dârende Ahmed gelüb berât-ı  şerîfimle  evkāf-ı  mezbûre  üzerine  nâzır  olub  lâkin

evkāf-ı mezbûre mütevellîsi Yûsuf ve sonra Îrâd ve Musa ve Hasan içün kendüye

alub  hîn-i  muhâsebede  benden  sual  olunur  deyü  mütevellîsini  (...)  ma'rifetiyle

getürmek  bâbında  emr-i  şerîf  recâ'  itmeğin  şürûtıyla  hükm-i  şerîf  virilmişdir  fî

evâhir-i Muharrem sene semân 'aşere ve elf

37/5

Ser-vezne-dârlık-ı Bosna

Bosna beğler-beğisine hükm ki; südde-i sa'âdetime mektûb gönderüb dârende Nûman

içün vezne-dârlık  hidmetinde  kusûrı  yoğiken hâricden  ba'zıları  dahl  itmeğle  gadr

olub  mezkûr  içün  ehl-i  vukūfdur  deyü  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin

mukarrer hükm yazılmışdır

37/6

Şeyhü'l-haremlik-i Kudüs-i şerîf

Mısır muhâfazasında olan Vezîr Mehmed paşaya hükm ki; Kudüs-i şerîf kādîsı olan

Ali südde-i sa'âdetime mektûb gönderüb ve müftî-i hanefî olan Cârullah ve müftî-i

şâfiî İshakk ve sâ'ir Kudüs-i şerîf'de olan 'ulemâ' sulehâ mahzar gönderüb Kudüs-i

şerîf 'âmme-i (...) çilegâhları ve Hazret-i Resûl salli Allahû teâlâ 'aleyhi ve sellemin

fahr-ı 'urûcları olursa husûsan Mescid-i aksânın izzet ve şerefi nass-ı şerîf ile sâbit ve
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mübeyyen olduğından gayri (...) l-enbiyâ' Hazret-i İbrâhim celîl (...) ullahi 'aleyh ve

andan mâ'adâ nice resûl ve enbiyâ' ol makām-ı şerîfde medfûn itdükleri muhakkak

olmağla haremeyn-i şerîfeynden sonra Kudüs-i şerîfin (...) lâzım iken Mescid-i aksâ'-

yı  (...)  ve  Mescid-i  sahra'-yı  şarkî'ye  ve  Mescid-i  celîlü'r-rahmanın  kadîmü'l-

eyyâmdan  ta'yîn  olan  (...)  ve  sâ'ir  esbâb  ve  alâmetinden  (...)  yerinde  kalmayub

günden  güne  (...)  ve  (...)  üzere  olub  min  ba'd  dahi  te'yîd  olunmadıkca  esbâb-ı

zâhirîden nice (...) noksân tertib itmeğine bakılmayub zikr olunan mesâcid-i şerîfenin

(...)  ve  sâ'ir  (...)  muntazam  ve  (...)  olmamağa  sebeb  istiklâlî  bir  şeyhü'l-harem

olduğındandır ecdâd-ı 'izâmımdan merkūm Sultân Selim Han tâbe serah haremeyn-i

şerîfeyne ta'yîn itdükleri üzere cenâb-ı (...) tarafından dahi Kudüs-i şerîf’e vazîfeyle

sefîne(?)  ile  bir  şeyhü'l-harem  ta'yîn  olunmak  mühimmatda  olub  hâlen  (...)  (...)

mübârekede kadem-i Resûlullahû salli Allahû teâlâ 'aleyhi ve sellem (...) (...) (...) (...)

hidmetine  kā'im-makām  olub  hizâne-i  âmirenin  Haleb  cânibi  defterdârlığında

mütekā'id olan Ali dâme 'ulüvvuhûnun diyânet ve istikāmetin zâhir olmağla şeyhü'l-

harem  olmağa  lâyıkdır  deyü  istid'â'-yı  'inâyet  eyledükleri  eclden  Mısırda  olan

mütekā'idliği mahlûl olan 'ulûfelerinden yevmî kırk para vazife ile ta'yîn olunması

telhîs olunub (...)-i şer'-i i'lâm 'arz olundukda hatt-ı hümâyûn-ı sa'âdet-makrûnumla

virdüm  fermân-ı  'âlîşânım  sâdır  olmuşdur  buyûrdum  ki  Mısırda  (...)  mütekā'idi

mahlûlünde  yevmî  kırk  para  vazîfe  tevcih  idüb  deftere  kayd  eyleyesin  deyü

yazılmışdır

Sayfa 038

38/1

Evkāf

Merhûme Beğhan Sultân der-kazâ'-i Üsküb Müteveffâ Vezîr-i a'zâm Sinân paşanın

evkāfına mütevellî-i kebîr olan Cezmî mektûb gönderüb kazâ'-i mezbûrda Sinân paşa

evkāfına  kadîmden mütevellî  olanlar  merhûmenin  dahi  evkāfı  karyelerin zabt  ide

gelmeğle hâlen mütevellî  olan Nuh dahi kadîmden olı-geldüği üzere zabt itmeğin

bâbında emr-i şerîf recâ' itmeğin mütevellî-i sâbık zabt eyledüği üzere bu dahi zabt

itmeğin bâbında hükm yazılmışdır

38/2

Müderris-i Gıyâsiye der-Kayseriyye

Kayseriyye mollasına hükm ki; medrese-i mezbûre müderrisi olan dârende Mevlânâ

Veli zîde fazlühû gelüb Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmi kuddise sırruhû evlâdından olub
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ehl-i 'ilm kazanub kādî olmağla medrese-i mezbûra gelüb zâviyesi ilhâkı (...) ise de

hâric(?)  ile  hükmü  ile  tevcîh  olunub  (...)  dahi  me'zûn  olmağla  ta'lîm-i  'ulûm

tasarrufuna fetvâ' ile mukayyed olub kusûrı yoğiken medrese-i mezbûre yiğirmi beş

akça ile (...) Mevlânâ Mehmede virilüb gadr olmağla girü kendüye mukarrer kılınub

bi'l-fi'l  üzerinde olub lâkin dahl ve nizâ'dan hâlî olmamağın medrese-i mezbûreye

mevlânâ-yı mûmâ-ileyh tevcîh ve ibkā'  olunduğından (...)  mutasarrıf  olub mezbûr

Mehmedi ve âheri dahl itdirmeyesin evâhir-i Muharrem sene 18

38/3

Tevliyet-i evkāf-ı müteveffâ-yı Seyyid Abdülkerîm der-Üsküb

Üsküb kādîsına  hükm ki;  südde-i  sa'âdetime  mektûb gönderüb müteveffâ  Seyyid

Abdülkerîm  kasaba-i  Üskübde  vâki'  evkāfına  mukaddemâ  hâl-i  hıyânetde  Ömeri

mütevellî  nasb  eyleyüb  hıyâneti  zuhûr  itmeğle  ammisi  dârende  Ömeri  mütevellî

eyleyüb  kemâl-i  emânet  ile  hidmetde  iken  mezbûr  Ömer  yerine  sülûk  idüb  zikr

olunan tevliyet bana meşrûtumdır  deyü bir  tarîkle almağla dahl ve mâl-ı  vakfdan

küllî mâl ekl idüb ref'i içün fetvâ'-yı şerîfe vârid olmağın mezbûr Ömeri mukarrer

olmak bâbında fermân olunmağın mufassal mukarrer hükmü yazılmışdır fî evâhir-i

şehr-i Muharrem sene 18

38/4

Tevliyet-i evkāf-ı Sultân Orhân

Ak-hisâr kādîsına hükm ki; kazâ'-i mezbûra tâbi' Yenice nâm karyede vâki' hadem-i

Sultân Orhân mütevellîsi olan dârende Hâcı Abdurrahmân gelüb tevliyet-i mezbûra

semân 'aşere ve elf Muharremi yiğirmi üçünci gününde tevcîh olunub berât itdirüb

tevliyet  itmek  istedikde  Mustafa  çavuş  nâm kimesne  zikr  olunan  tevliyet  benim

üzerimdedir  deyü  nizâ'  idüb  lâkin  Astâne-i  sa'âdetimde  mahfûz  olan  kaydına

mürâca'at olundukda tevliyet-i mezbûre mezbûr Mustafa çavuşun üzerinde olmayub

Hâcı  Sinân  üzerinde  bulunmağın  merkūm  Hâcı  Sinânın  dâhi  merkūme  ile

zindegânesi  olmamağla  buna virilüb  ol-vechle  mezbûr  Mustafa  çavuşun  eyledüği

nizâ'nın aslı  olmaduğın bildirib berâtı  mûcibince mukarrer kılınub tekrâr zabtıçün

şürûtıyla emr yazılmışdır

38/5

Alay-beğilik-i livâ'-i Ağrı-boz

Cezâyire hükm ki; Ağrı-boz ze'âmetinden dârende Memduh gelüb Ağrı-boz sancağı

alay-beğisi olub hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûsı yoğiken müteferrikalardan

(...) Câfer bilâ-sebeb alay-beğiliği âhere 'arz itmeğle gadr olmuşdur deyü bildirmeğin
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bilâ-sebeb  alınmış  ise  mukarrer  olmasıçün  hükm  yazılmışdır  tekrâr  zabtına

yazılmışdır fî evâsıt-ı Safer sene 18

Sayfa 039

39/1

Muhzır-başılık-ı mahmiyye-i Mısır

mahmiyye-i mezbûrede merhûme Ayşe Sultân ve İbrâhim paşanın evkāfı karyelerin

zabt  iden  Dergâh-ı  'âlî  bevvâblarından  Ali  üzerinde  olmağla  min  ba'd  dahl

olunmamak içün emr yazılmışdır fî evâhir-i Muharrem sene 18 tâbi'-i ağa-i Dârü's-

sa'âde (...) zuhûrunda haber virile

39/2

Tevliyet-i Hâtûniyye der-Trabzon

Dârü's-sa'âde  ağası  mektûb gönderüb zikr  olunan tevliyet  dârende kapucı  Hasana

virilmişken bakkal-başı Mehmed nâm kimesne dahl idüb mâdâmki müşârün-ileyhin

'arzı  olmaya  alanlar  dahl  itdirülmeyüb  ve  ibraz  eyledükleri  temessükât  südde-i

sa'âdetime gönderilmek içün mü'ekked hükm yazılmışdır tâbi'-i Dârü's-sa'âde ağası

39/3

Kethüdâlık-i itmekciyân-ı Edirne

Dârende Seyyid Bedreddîn südde-i sa'âdete gelüb ebnâ'-yı sipâhîyândan yiğirmi bir

akçası var iken 'ulûfesinin dokuz akçası hazîneye kalub ve on iki akçası zabtiyân

mukāta'asından virmek üzere Edirnenin itmekciler kethüdâlığı Vezîr-i a'zâm Murâd

paşa  tarafından  emriyle  kendüye  tevcîh  olunub berât  itdirüb  mutasarrıflığın  Hâcı

Yahyâ ve âherden ba'zı kimesnelere dahi virilmişdir deyü dahl ve niza' eylediklerin

bildirüb kendüye tekrâr mukarrer ve zabt itdirilmek bâbında 'inâyet recâ' itmeğin zikr

olunan  itmekciler  kethüdâlığı  üzerinde  olmağla  mezbûr  Seyyid  Bedreddîne  zabt

itdirmeğin  emr  idüb  buyûrdum  ki  mezbûrın  elinde  olan  berât  ve  mukaddemâ

müşârün-ileyh tarafından virilen emr-i şerîf mûcibince mezbûr Seyyid Bedreddîne

zabt ve tasarruf itdirüb mezbûrların dahl itdirülmemesi içün hükm yazılmışdır tekrâr

emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Muharrem sene 18

39/4

Tevliyet-i Makbûl İbrâhim paşa der-Yeni-şehr

Yeni-şehr kādîsına hükm ki;  İbrâhim paşa serâyı ağası Mustafa mektûb gönderüb

evkāf-ı mezbûre nâzırı olmağla (...) kazâ'sına tâbi' (...) Pazarı dimeğle ma'rûf nâm

karyesinin mahsûlü her sene vakf içün zabt oluna gelüb lâkin mütevellîleri (...) ve
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(...)  olmağla  mahsûl-i  vakf  zâyi'  olmağın  vakf-ı  mezbûrın  hâlen  mütevellîsi  olan

dârende  kapucı  Mehmede  berâtı  mûcibince  zabt  itdirilmek  içün  emr-i  şerîfim

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin 'arz olunduğı üzere tevliyet-i mezbûre mezkûra berâtı

mûcibince  zabt  itdirmeyüb  nâzır-ı  müşârün-ileyhin  'arzı  olmadukça  âheri  dahl

itdirmeyüb dahl  idenlerin temessüklerin Astâneye havâle eyleyesin deyü şürûtıyla

yazılmışdır

39/5

Zâviye-i Karaca Ahmed Sultân

Dârende Seyyid Hızır gelüb zâviye-i mezbûreye mukaddemâ şeyh olan Memi fevt

olmağın  kendüye  tevcîh  olunub  berât  itdirüb  tasarrufunda  iken  Süleymân  nâm

kimesne  dahi  bir  tarîkle  alub  berât  itdirmeğle  dahl  idüb  lâkin  mezbûr  nâ-mahall

olduğından gayri âher diyârda sâkin olmağla mahsûlü ekl ve bel'  idüb ve mezbûr

Seyyid  Hızır  sâlih  ve  mütedeyyîn  olduğından  gayri  mahsûlü  zâviye-i  fukarâ'ya

yidirüb  ve  dervişlere  sâhib-i  bey'at  olub  her  vechle  fahr  ve  müstehakk  olduğın

Mağnisa kādîsı 'arz itmeğin zâviye-i mezbûre buna ber-vech-i sâbıka tevcîh olunub

mukarrer olmuşdur

39/6

Nezâretler-i haremeyn-i şerîfeyn der-mahrûsa-i Mısır

Dârü's-sa'âde ağası Hâcı Mustafa ağa mektûb gönderüb (...) (...) dergâh-ı mu'allâm

bevvâblarından dârende İbrâhim berâtlı  mutasarrıfiken  ba'zı  kimesneler  alub  dahl

itmeğle mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin mezbûr İbrâhim mukarrer olub emr-i

şerîf yazılmışdır

39/7

Mukābelecilik-i Bağdad

Bağdad  muhâfazasında  olan  Vezîr  Mahmûd  paşaya  hükm  ki;  Dîvân-ı  hümâyûn

kâtiblerinden olub hidmetinde olan Kâtib Yûsuf ehl-i  kalem ve karye kitâbetinde

mâhir  olmağla Bağdadda mukābelecilik  hidmeti  kendüye virilmeğin recâ'  itmeğin

hidmet-i mezbûrda istihdâm olunmak içün emr yazılmışdır

Sayfa 040

40/1

Kitâbet-i gönüllüyân-ı yemîn-i Ahısha

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; Arz-ı rûmun beğler-beğisi Hasan mektûb gönderüb

Ahıshanın  cânib-i  yemîn  gönüllüleri  kâtibi  olan  dârende  Ömer  ehl-i  kalem  ve
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müstakîm olmağın 'azli îcâb ider hâli olmadukca kitâbetine dahl olunmaya deyü emr-

i şerîf ibkā' itmeğin vech-i meşrûh üzere hükm yazılmışdır evâ'il-i Safer sene 1018

40/2

Ağalık-ı çavuşân-ı kal'a-i (...)

Bosna beğler-beğisine; südde-i sa'âdetime mektûb gönderüb (...) kal'ası çavuşlarına

yevmî yiğirmi akça 'ulûfe ile ağa olan Beşir mukaddemâ uğûr-ı hümâyûnumda şehîd

oldukda ağalık-ı mezbûr âhere virilüb dârende Ahmed müteveffâ-yı mezbûrın oğlı

olub  (...)  kalduğın  bildirib  ağalık-ı  mezbûr  âhere  virilmek  recâ'  itmeğin  hazîne

defterinde ağalık Hüseyin üzerinde bulunmağın mezbûra virilmeği emr idüb şürûtıyla

yazılmışdır

40/3

Akıncı beğiliği

Turhan beği evlâdından Hüseyin zîde kadrühûya hükm ki; südde-i sa'âdetime âdem

gönderüb sol kolda akıncı beği olan (...) sebk itmeğe iktidarı olmamağla zikr olunan

akıncı beğiliği sana mücâzetim olduğın bildirib 'inâyet recâ' eyledüğin eclden hâlen

sefer-i hümâyûna yarâr âdemler gönderüb cümle akıncı tâ'ifesin (...) (...) şartıyla sana

tevcîh idüb buyûrdum sen mûmâ-ileyhin yerine akıncı  beği  olub yarâr  âdemlerin

gönderüb akıncı tâ'ifesi (...) seferde hidmetde olasın deyü yazılmışdır fî evâ'il-i Safer

sene 1018

40/4

Alay-beğilik-i Gelibolı

Kapudâna hükm ki; dârende Mehmed Gelibolı sancağında lâzım olub ve Gelibolı

sancağı Yaylaköy nâm karyede altı bin akça tîmâr ile livâ'-i mezbûr alay-beğisi olan

Mahmûd fevt oldukda yedi yüz akça hissesiyle alay-beğiliği  bin on altı  Saferinin

gurresinde  kendüye  kapudân-ı  sâbık  Câfer  tahvîlinden  tevcîh  olunub  tahvîl-nâme

virilüb mûcibince hükm recâ' itmeğin târih-i mezbûrdan berü tasarrufunda olub vech-

i meşrûh üzere tahvîl-nâme virilmesi şürûtuyla hükm-i şerîf yazılmışdır

40/5

Muhzır-başılık-ı Ankara

kādîsına  hükm  ki;  muhzır-başı  olan  dârende  Abdî  Geylâvî  içün  seferde  hidmet

itmeğle  serdâr  tarafından tevcîh  olunub berât  itdirüb  elinde olan berât  mûcibince

yazılmışdır

40/6

Müstahfazlık-ı kal'a-i Çorum
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Dârende Yûsuf gelüb Çorum sancağında (...) itmek

40/7

Pazar-başılık

İstanbul kādîsına hükm ki; dârende Mehmed gelüb mahrûsa-i İstanbulun kayık pazarı

başısı  olub  emekdâr  ve  ehl-i  vukūf  olmağla  hassa  bûstâncılar-başı  (...)  olmadan

âherden kimesneler mukarrer ise dahl itdirmeyüb zikr olunan (...) pazar-başılık elinde

olan berâtım mûcibince buna zabt ve tasarruf itdüresin deyü emr-i şerîf yazılmışdır

40/8

Tevliyet-i İbrâhim Paşa

İstanbul  kādîsına  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm  kapucılarından  dârende  Mustafa

mezkûr  mahrûsa-i  İstanbulda  vâki'  Makbûl  İbrâhim  paşanın  'utekā'sından  olub

tevliyeti 'utekā'sına meşrût olduğına vakf te'diyesinde mestûr olmağla tevliyeti buna

tevcîh olunub berâtla tasarrufunda iken sâbıkan mütevellî olan Hasan kethüdâ-zâde

mevlânâ-i  mezbûrın bir  tarîkle  kendüye olmak içün emr ihrac eyledim deyü dahl

itmeğle mezkûr 'utekā'dan olduğından gayri hizâne-i âmiremde mahfûz olan deftere

nazar  oldukda  tevliyet  mezkûrın  üzerinde  olduğı  mukayyed  olunub  'utekā'sından

olmağın berâtı mûcibince tevliyet mezbûra zabt olunmak içün hükm yazılmışdır

Sayfa 041

41/1

Alay-beğilik-i livâ'-i Köstendil

Rûm-ili  beğler-beğisi  Vezîr  Sinân  paşaya  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Köstendil

sancağı alay-beğiliği husûsında Mustafa ve Mehmed nâm kimesnelerin nizâ'ı olub

(...)  (...)  dâhi  livâ'-i  mezbûrın  zu'amâ'  ve erbâb-ı  tîmârıyla  'adem-i  zinde-gâneleri

olmağla ref'leri lâzım olub ve livâ'-i mezbûrda (...) nâhiyesinde (...) deresi(?) nâm

karye ve gayriden yiğirmi yiğirmi bin ze'âmeti olan dârende Ali içün alay-beğiliği

hidmetinin 'uhdesinden gelür deyü 'arz itmeğin zikr olunan alay-beğilik mezbûr Aliye

virilmişdir fî evâ'il-i Saferü'l-hayr sene 18

41/2

Muhzır-başılık der-İzmir

İzmir kādîsına hükm ki; dergâh-ı mu'allâm kapucılarından olub İzmir muhzır-başısı

olan  dârende  İbrâhim  âdem  gönderüb  mukaddemâ  İstanbulda  vâki'  olan  (...)

hidmetinde  bulunub  vezîr-i  a'zâm  Belgradda  iken  bir  iki  def’a  hidmetle  varub

emekdâr olmağla zikr olunan muhzır-başılığı iki sene tasarruf itmek üzere kendüye
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virilüb 'azli îcâb ider husûs yoğken dokuz ay olmadan (boş) nâm kimesne Astâne-i

sa'âdetimde kapucı-başı tezkiresiyle muhzır-başılığı bilâ-sebeb alub berât itdirmeğle

dahl itmeğin berâtı mûcibince mukarrer kılınub mezbûrı dahl itdirmeyesin şartıyla

yazılmışdır evâ'il-i Safer sene 18

Husûs-ı mezbûr telhîs olub 'arz olundukda mevleviyyet ile olan kazâ'ların muhzır-

başılığı  mezbûr  kapucı-başılar  tarafından  virmeyüb  vezîr-i  a'zâm  hazretleri  veya

kā'im-makāmı  tarafından  virilüb  vezîr-i  mezbûr  tarafından  virilmeğin  hatt-ı

hümâyûnla fermân olunmuşdur

41/3

Tekrâr emr-i şerîf virilmişdir fî Rebî'ü'l-evvel sene 18

Mukābelecilik-i cezîre-i hazîne-i Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; mâl defterdârı Mustafa mektûb gönderüb Cezîre-i

Kıbrısda kendü ze'âmetiyle mukābelecisi olan dârende Abdülgaffûr içün ehl-i kalem

ve sâhib-i rakam olub sadâkat ve istikāmet ile hidmet ide gelmiş emekdâr ve kâr-

güzâr iken bilâ-sebeb âherden dahl olmağla mezbûra küllî gadr olmuşdur deyü ibkā'

ve  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  kayda  mürâca'at  olundukda  mezbûrın

üzerinde bulunmağın kemâ-kân zabt itdirüb istihdâm eyleyesin deyü yazılmışdır

41/4

Tekrâr zâyi'den virilmişdir fî Safer sene 18

Ağalık-ı 'azabân-ı Lefkoşa

Kıbrısa  hükm ki;  dârende  Abdüllatif  gelüb  yarâr  olub  seferlerde  hidmet  itmeğle

serdâr tarafından kendüye virilüb berât itdirüb üzerinde ve tasarrufunda iken âherden

Kâtib Mustafa alduğı 'arz olundukda seferde hidmetde bulunmağla buna mukarrer

olmak içün emr yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 18

41/5

Meşîhat-ı zâviye-i merhûm Baba Safer

Sadâretden olub meşrûtı  olan dârende Seyyid Mustafanın üzerinde olmağla berâtı

mûcibince emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Safer sene 1018

41/6

Hitâbet-i evkāf-ı Mustafa Ağa ve (...) ağa

Bosna  beğler-beğisine  hükm  ki;  Dârü's-sa'âdem  ağası  mektûb  gönderüb  evkāf-ı

mezbûre  nezâreti  kendü  nezâretine  dâhil  olub  kimesneye  'alâkası  yoğiken  ba'zı

kimesneler  evkāf-ı  mezbûre  hitâbetine  dahl  idüb  lâkin  hitâbet-i  mezbûre  'arzı
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mûcibince  dârende-i  fermân-ı  hümâyûn Nasûha virilüb berât  itdirmeğin  mâdâmki

'arzıyla âhere virilmiş kimesne dahl itdirülmamek içün mufassal hükm yazılmışdır

41/7

Kethüdâlık-ı defter-i Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Arz-ı rûmun defter kethüdâsı

olan dârende İbrâhim içün yarâr ve serhaddin emekdârıdır deyü zikr olunan defter

kethüdâlığı  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  mûcibince  kaydına  mürâca'at

olundukda  üzerinde  mestûr  olub  tekrâr  'arz  olundukda  mukarrer  olub  hükm

yazılmışdır

Sayfa 042

42/1

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm beğler-beğisine;  mektûb gönderüb sâbıkan Ruha gönüllüleri  ağası  olub

yevmî  kırk  üç  akça  'ulûfe  ile  Arz-ı  rûmun  yesâr  gönüllülerinden  olan  dârende

Mehmed  içün  yarâr  ve  emekdârdır  deyü  kendü  'ulûfesiyle  Arz-ı  rûmun  yesâr

gönüllüleri  ağalığı  mezbûra  virilmek  bâbında  'inâyet  recâ'sına  'arz  itmeğin  'arzı

mûcibince  yazılmışdır  fî  evâsıt-ı  Safer  sene  1018 tekrâr  mukarrer  ider  fî  evâsıt-ı

Rebî'ü'l-evvel sene 18 tekrâr 'arz olunub yazılmışdır

42/2

Alay-beğilik-i Kastamonı

Sâbıkan Anadolı beğler-beğisi olub bi'l-fi'l Kastamonı sancağına ber-vech-i arpalık

mutasarrıf olan Ahmed dâme ikbâlühû mektûb gönderüb dârende Fehmî içün yarâr

olub  mukaddemâ  Canboladoğlı  muhârebesinde  yoldâşlığı  zuhûra  gelmeğle  emr-i

şerîfle  livâ'-i  mezbûrın  alay-beğiliği  tevcîh  olunub  ba'de  zikr  olunan  sancağın

sipâhîleriyle sefer-i hümâyûna tevcîh idüb Kengırıya varub müşârün-ileyhe mülâkî

olub Tokat kurbuna varıldıkda mukaddemâ Anadolı  eyâletiyle  vezîrim olan Sinân

paşa girüden gelüb mezbûr Mecid sipâhîler ile girüye kalub bana tevakkuf eylemedi

deyü  alay-beğiliğin  bilâ-sebeb  Behrâm  çavuş  nâm  kimesneye  'arz  itmeğle  alay-

beğiliği virilüb her vechle mezbûra zulm olunmuşdur deyü mukarrer olmak recâ'sına

'arz itmeğin alay-beğiliği mezbûra mukarrer kılınmışdır buyûrdum ki alay-beğiliği

hidmetinde istihdâm itmeğin mezbûrı dahl itdirmeyesin fî evâ'il-i Safer sene 1018

42/3

Alay-beğilik-i livâ'-i Vidin
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Rûm-ili beğler-beğisine hükm ki; Temeşvar beğler-beği Ali mektûb gönderüb Vidin

sancağı  alay-beği  olan  dârende  Ali  ocak  oğlı  olub  yarâr  olmağla  Temeşvar

muhâfazası  yarâr  âdemleriyle  gayreti  olub  (...)  olunan Budin(?)  kal'ası  binâ'sında

dâhi hidmeti  olub livâ'-i  mezbûrın zu'amâ'  ve erbâb-ı  tîmârı  dâhi  rızâ'  üzere iken

Mehmed nâm kimesne alay-beğiliğe nizâ'dan hâlî olmaduğın bildirib mukarrer olmak

recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer olub şürûtla emr-i şerîf yazılmışdır fî 16 Safer sene 18

42/4

Baş-çavuşluk-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Yûsuf çavuş ihtiyârıyla orta çavuşı olan dârende Seydi çavuş ferâgat ider deyü sâlif-i

kadîmi Kıbrıs beğler-beğisi Câfer 'arz itmeğin üzerinde olub ihtiyârıyla ferâgat idse

hidmet-i  mezbûra  istihdâm eyleyesin  deyü  şürûtla  hükm-i  şerîf  yazılmışdır  fî  17

Safer sene 18

42/5

Derkcilik

Haleb beğler-beğisine hükm ki;  dârende Mehmed südde-i  sa'âdetime gelüb Haleb

sancağında (...) nâhiyesinde (...) derbendi derkcisi olan babası Hâcı fevt olub kendüsi

yerlü ve hidmet 'uhdesinden gelmeğe kādir olmağla kendüye virmek recâ' itmeğin

şürûtıyla hükm yazılmışdır

42/6

Alay-beğilik-i Alaca-hisâr

Rûm-iline  hükm ki;  Budin  muhâfazasında  olan  Vezîr  Ali  Paşa  mektûb  gönderüb

mukaddemâ  Alaca-hisâr  alay-beğisi  olan  Mustafa  alay-beğiliği  livâ'-i  mezbûrda

ze'âmeti  olan  Ömer  oğlı  dârende  diğer  Mustafaya  ferâgat  idüb  bi'l-fi'l  Budin

muhâfazasında  iken  muhâfazadan firâr  iden  Saîd  nâm kimesne zikr  olunan alay-

beğiliği  benim idi  nizâ'  üzere  idim deyü dahl  eyledüğin  bildirib  mukarrer  olmak

recâ'sına 'arz itmeğin 'arz olunduğı üzere mukarrer yazılmışdır fî evâsıt-ı Safer sene

1018

42/7

Alay-beğilik-i Hertus

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; Arz-ı rûm beğler-beğisi mektûb gönderüb Çıldırda

ze'âmete mutasarrıf olan dârende İbrâhim zîde kadrühû içün yarârdır deyü virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin şürûtıyla yazılmışdır tahrîren fî evâsıt-ı Safer sene semân 'aşere

ve elf
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Sayfa 043

43/1

Tevliyet-i Yahyâlu Mehmed Paşa der-Belgrad

Dârende Hasan gelüb nefs-i Belgradda vâki' Yahyâlu Mehmed paşanın vakfının otuz

beş akça vazîfe ile tevliyeti şart-ı vâkıf mûcibince buna meşrût olub kadîmden berât-ı

hümâyûnumla mütevellî iken Ali nâm kimesne zikr olunan tevliyeti yiğirmi akça ile

bana virilmişdir sana on beş akçası ber-vech-i tekā'üd ta'yîn olunmuşdur deyü şart-ı

vâkıfa muhâlif bir berât ibraz itmeğle tasarrufuna mâni' olub ve Mehmed çavuş nâm

kimesne dahi tevliyet-i mezbûreyi yine ber-karar-ı sâbık otuz beş akça vazîfe ile alub

gelüb zabt idüb tevkîfi eline kalub kendüye gadr ve hayf olduğın bildirmeğin şart-ı

vâkıf mûcibince üslüb-ı sâbık üzere zikr olunan tevliyet mezbûr Hasana mukarrer

kılınub  berâtı  mûcibince  zabt  ve  tasarrufı  içün şürûtıyla  hükm yazılmışdır  tekrâr

Belgrad kādîsı 'arzıyla mezbûr Hasana mukarrer olmuşdur

43/2

Kefe ve (...) kādîlarına hükm ki; dârende a'mâ Ahmed gelüb Kefe kazâ'sında vâki'

Süleymân paşa evkāfında (...)  şeyh vakfı  dimeğle ma'rûf mezra'a kayd-ı  (...)  ber-

vech-i te'yîd kendüye tevcîh olunub berât itdirüb tasarrufunda iken (...)  Abdî nâm

kimesne mezra'a-i  mezbûreyi  bir  tarîkle  almağla dahl  idüb buna ber-vech-i  te'yîd

virilüb mezkûr Abdînin ol-vechle alduğının aslı olmayub hiyle olmağla zikr olunan

mezra'a  mukaddemâ  kendüye  mukarrer  olub  eline  mukarrer  hükmü  virdükden

mezkûr Abdî Astânede berâtların virüb nizâ' itmek üzere ferâgat idüb hüccet olunub

'ulûfesi kalmayub ber-taraf olmuşken tekrâr kanâ'at itmeyüb hiyleye sâlik olub hilâf-ı

inhâ' ile mukarrer idüb ve berât ihrac itmeğle da'vâya akāmet idüb husûsda mezbûr

defa'âtiyle görilüb (...)-i mezbûre mezbûr içün hakkı olmağla hükm olunub mâdâmki

savâbeti  ola  ba'de  mezbûr  emr-i  şerîfin  ibrâz  iderse  mezra'a-i  mezbûreyi  mezbûr

Ahmede zabt idüb biri mezbûrı dahl iderse (...) deyü (...) ve şeyhü'l- (...) (...) fetvâ'-yı

şerîfe virilüb (...) (...) 'alâkası kalmamışken mezkûr Abdî kanâ'at idüb nizâ'dan hâlî

olduğın bildirmeğin mukarrer  recâ'  itmeğin zikr  olunan mer'a  mezkûra ber-vech-i

te'yîd mukarrer olmuşdur

43/3

Alay-beğilik-i livâ'-i Vulçıtrin

Dârende  Mustafa  gelüb  bundan  akdem  defter-i  'umûmda  mukayyed  olan  Ali

tahvîlinden hidmeti mukābelesinde alay-beğiliği buna virilmeğin Deviş nâm kimesne

sekiz ay mukaddem târihle müteveffâ-yı mezbûr tahvîlinde Bağdadı aldım deyü dahl
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eyledükde bundan akdem mîr-i mîrân-ı sâbıkdan ve Belgradda olan Vezîr Ömer paşa

tarafından  mukarrer  olmuşken  bu  def'a  Budin  kal'ası  ta'mîrinde  dahi  hidmetde

bulunmağla Budin muhâfazasında olan Derviş Ali paşa tarafından mukarrer olmağla

mûcibince mukarrer olub hükm yazılmışdır

43/4

(İptal edilmiş)

Sayfa 044

44/1

(İptal edilmiş)

44/2

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Dırac

Dırac kādîsı mektûb gönderüb dârende Ahmed Ohri sancağında Karlı-ili nâhiyesinde

(...) nâm karye ve gayriden bin sekiz yüz akça tîmâr ile Dırac kal'asının 'azab ağası

olub hidmetde kusûrı yoğken şerret ve şekā' ile ma'rûf(?) olan Mustafa bunun içün

terk-i(?) kal'a almışdır deyü hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile ağalığın alub lâkin mezkûr Ahmed

yarâr  müstakîm  ve  dîndâr  uğûr-ı  hümâyûnda  emekdâr  olduğından  gayri  neferâtı

kendüden  rızâ'  ve  şükrân  üzere  olub  mezkûr  Mustafa  şakî  olduğına  Dîvân-ı

hümâyûnda şehâdet olunub ve itâ'at-ı şer' itmedüğin 'arz itmeğin mezkûr Mustafa ref'

olunub zikr olunan 'azablar ağalığı mezkûr Ahmede mukarrer yazılmışdır fî evâsıt-ı

Safer sene 18 şart ve iltizâmı üzere ağalığı âhere virilmamek içün mü'ekked hükm

yazılmışdır Dırac mukāta'ası iltizâmına dâhildir

44/3

Ağalık-ı 'azabân-ı Hasan-kal'ası

Pasin  sancağı  beği  Mahmûd mektûb  gönderüb  Hasan-kal'ası  'azabânlarına  yevmî

yiğirmi akça 'ulûfe ile ağa olan Câfer ağa ağalık hidmetinin 'uhdesinden gelmeğe

kādir ve neferât ile hüsn-i zindegânesi var iken hilâf-ı inhâ' ile Mahmûd nâm kimesne

alub gadr ve hayf olduğın bildirib ağalık mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin zikr

olunan ağalık mezkûra mukarrer kılınub hükm-i şerîf  yazılmışdır  fî  evâsıt-ı  Safer

sene 1018

44/4

Tevliyet-i İştib-zâde der-İştib

İştib  kādîsına  hükm ki;  evkāf-ı  mezbûre  mütevellîsi  olan  dârende  Hâcı  Mehmed

gelüb  bundan  akdem  evkāf-ı  mezbûre  mütevellîsi  olan  Ali  hidmet-i  mezbûresin
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'uhdesinden  gelmeyüb  kendü  hevâsında  oldukduğın  kādî-i  sâbık  'arz  eyledüğin

tevliyet-i  mezbûre  hamse  'aşere  ve  elf  Zi'l-hicce'sinin  beşinci  gününde  kendüye

tevcîh olunub berât-ı şerîfimle üzerinde iken ba'zı kimesneler zikr olunan tevliyet

bize dahi virilmişdir deyü bilâ-berât dahl eylemeğle 'inâyet recâ' itmeğin tevliyet-i

mezbûre  berât-ı  şerîfimle  âhere  virilmeyüb  bi'l-fi'l  üzerinde  iken  ol-vechle  dahl

eyledükleri vâki' ise tevliyet-i mezbûreyi berât mûcibince buna zabt itdüresin deyü

emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 18

44/5

Muhzır-başılık-ı Diyâr-ı bekr ve Mardin ve Hasan-keyf ve Siverek ve Ergani

Dergâh-ı  mu'allâm  kapucılarından  yedinci  bölükde  yevmî  on  akça  'ulûfesi  olan

dârende Mehmed südde-i sa'âdetime gelüb zikr olunan kādîlıkların ihzârına on beş

bin akçalık üzere Diyâr-ı bekrin kapucı-başısı kapucı Sâlih üzerinden kendüye tevcîh

olunub nişân-ı  hümâyûnum virilüb lâkin zikr olunan muhzır-başılık bi'l-fi'l  Hasan

nâm kapucı tasarrufunda olduğın bildirib ikisinin dahi üzerinde elinde olan nişân-ı

hümâyûn  mûcibince  kendüye  zabt  bâbında  hükm-i  hümâyûnum  recâ'  itmeğin

zabtıçün hükm-i hümâyûnum yazılmışdır ba'd-ezîn berât gönderildi

44/6

Müderrislik

(...)  tâbi'  kazâ'-i  Zağra-i  atîk'de  binâ'  olunan  medrese-i  mezbûra  mutasarrıf  olan

dârende  Şeyh  Mahmûd  berâtım  mûcibince  zabtında  iken  hâricden  Murâd  nâm

kimesne dahl itmeğin kādîsı 'arzı mûcibince mukarrer kılınub berât eylemeğle berât

mûcibince zabtıçün emr-i şerîf yazılmışdır

44/7

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı cânib-i yemîn der-Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisi gelüb dârende İbrâhim içün yarâr ve emekdâr olub hidmetde

kusûrı ve 'azlin îcâb ider husûs yoğken Ali nâm kimesne çavuşluğın alub buna gadr

olmuşken hâlen mezkûr Ali fevt olmağla fevtinden virilmek recâ'sına 'arz eyledüğin

eclden tevcîh ve mukarrer idüb istihdâm itdüresin deyü hükm yazılmışdır

Sayfa 045

45/1

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Kıbrısa  hükm  ki;  sâbıkan  Kıbrıs  yeniçerileri  ağası  olan  dârende  Ahmed  gelüb

yeniçerilerin  ocağında  hayli  müddet  ser-piyade  ve  tarîki  üzere  muhzır-başı  olub
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emekdâr ve ihtiyâr olmağın merhûm Hüdâvendigâr tâbe serâhû ile Eğri  seferinde

iken Eğri kal'asına bayrak diküb uğûr-ı hümâyûnumda hidemât-ı meşkûresi vücûda

gelmeğin zikr olunan ağalık kendüye tevcîh olunub kayd-ı (...) ile mutasarrıf olmak

içün hatt-ı hümâyûn-ı izzet-i makrûn ile emr-i şerîf virilüb emânet ve istikāmet üzere

hidmet idüb 'azli îcâb ider cürmü zâhir olmayub zümre-i mezbûreye kethüdâ olan

Hasan ve Fehmî ve Hüseyin nâm kimesneler ve gayriler bilâ-sebeb bir tarîkle elinden

alub  dahl  itdüklerinde  zikr  olunan  ağalık  ve  sâ'ir  bu  makūle  ağalıklar  bâ-

takaddümden berü yeniçerilerim ocağı  emekdârlarına virilü  gelüb  bu emekdâr  ve

tarîkleri  üzere dâhilü'r-re'âyâ olduğına ocak ağaları  muhzır  virüb hatt-ı hümâyûn-ı

sa'âdet-makrûn  mûcibince  kat'î  mukarrer  hükmleri  virilüb  elinde  kırk  elli  kıt'a

mü'ekked ahkâm-ı şerîfe olub ber-makūle kayd-ı (...) ile virilân mufassal berâtınla

harem (...)-başı olub kayd-ı (...) ref' olunduğına hatt-ı hümâyûnum mûcibince emr-i

şerîf  virilmesin 'azl  olunmak câiz olmayub husûsan şer'en ve kānûnen ref'i  lâzım

geldüği takdîrce girü ocak ağalarına virilü gelüb âherden olanların ber-vehle medhali

bulunmağın mezbûrlar ve Abdî ve Ahmed ve Veli ve Mustafa nâm kimesneler ve

gayriler birer tarîkiyle elinden alub hayf ve gadr olduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğle

Dîvân-ı hümâyûnumda cemî' temessükâtı görilüb ve ağalık kaydında dahi üzerinde

olmağla  kemâ-kân  ibkā'  olunub  min  ba'd  mezkûrler  ve  gayriler  dahl  ve  ta'arruz

itdirülmamek  bâbında  telhîs  olunub  nâme-i  (...)  i'lâm-ı  'arz  olundukda  mukarrer

olmak  bâbında  fermân-ı  âlişanım  sâdır  olmağın  mufassal  ve  meşrûh  mukarrer

yazılmışdır  fî  evâhir-i  Safer  sene  1018  tekrâr  mukarrer  yazılmışdır  fî  evâsıt-ı

Muharrem sene 18 tekrâr mukarrer ider fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 18

45/2

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Erciş

Van beğler-beğisi Hasan mektûb gönderüb Haleb seferinde ve (...) muhârebelerinde

hidmetde  ve  yoldâşlıkda  bulunan  dârende  Mustafaya  vücûda  gelân  hidmeti

mukābelesinde virilüb 'azlin îcâb ider husûs yoğken bilâ-sebeb ağalığa Vezîr Nasûh

paşa tarafından Zâl paşa oğlı (...) (...) (...) dimeğle gadr olmuşdur mukarrer olmak

recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer ve kemâ-kân zabt ve tasarruf itdüresin deyü emr-i

mü'ekked yazılmışdır

45/3

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Beyrut(?)

Beyrut(?) muhâfazasında olan Ali paşaya hükm ki; mektûb gönderüb Vezîr-i a'zâm

Murâd  paşa  edâm-Allahû teâlâ  iclâlühûnun âdemlerinden  olub  dergâh-ı  mu'allâm
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çavuşlarından  olan  dârende  Mustafa  çavuş  yarâr  olub  sulh  ahvâline  müte'allik

umûrda hidmetde bulunduğın bildirdüse eclden vücûda gelân idmet mukābelesinde

Beyrutun  gönüllüler  ağalığı  virilmek  emrim  olmuşdur  deyü  hükm yazılmışdır  fî

evâhir-i Safer sene 1018

45/4

Rûz-nâmecilik-i eyâlet-i Basra

Basra beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb bundan akdem eyâlet-i mezbûre

rûz-nâmeciliği  hidmeti  südde-i  sa'âdetde  ehl-i  vukūf  kimesnelere  virilüb  hâlen

hidmet-i mezbûrede olanlar Astânede olmadıklarından gayrisi nâ-ehl olub ref'i lâzım

olmağın sâbıkan dîvân defterdârı  olan dârende Mehmede virilmeğin recâ'sına 'arz

eyledüğin eclden şürûtıyla hükm yazılmışdır fî 26 şehr-i Safer sene 1018

45/5

AğalıkGönüllüyân-ı Uzgur

Çıldır  beğler-beğisi  derviş  Mehmed dâme ikbâlühûya hükm ki;  mektûb gönderüb

Uzgurun gönüllüleri ağası olan dârende Hüseyinin neferât ile zindegânesi olub ber-

vehle 'azli  îcâb ider hâli  yoğken bize virilmişdir  deyü (...)  dahl itmeğle mukarrer

kılınmak  recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden  mezkûr  Hüseyini  kemâ-kân  ağalık

hidmetinde istihdâm idüb âheri dahl itdirmeyesin deyü emr yazılmışdır fî evâhir-i

Safer sene 1018 tekrâr mukarrer ider fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 19

45/6

Tevliyet-i Memiş paşa tekyesi

Şâm beğler-beğine  ve  kādîsına  hükm ki;  sulehâ'dan  dârende  Mesâlihüddîn  gelüb

kemâl-i emânet ve istikāmet ile hidmetde mücidd ü sâ'î olub 'azli îcâb ider husûs

yoğiken Abdî nâm kimesne yerine sülûk idüb tevliyet-i mezbûreyi bir tarîkle almağla

dahl idüb lâkin bu müstakîm ve mütedeyyîn olduğın 'arz eyledükde tevliyet mezbûra

mukarrer  kılınub  mâliyye  tarafından  berât-ı  şerîfim  virildüğin  bildirib  mûcibince

zabtıçün şürûtıyla emr-i şerîf yazılmışdır

Sayfa 046

46/1

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı  rûma  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Arz-ı  rûmun  cânib-i  yemîn  gönüllüleri

kethüdâsı olan dârende Yûsuf içün yarâr ve emekdâr olub neferât-ı zabtiyye-i Tebriz

ve zümre-i mezbûre her vechle kendüden râzı ve sâ'ir hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb
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ider  husûsı  yoğiken  kethüdâlık  bilâ-sebeb  âhere  virilüb  hayf  ve  gadr  olunduğın

bildirib  mukarrer  olunmak  bâbında  'inâyet  recâ'sına  'arz  itmeğin  ahkâm  kaydına

mürâca'at olundukda zikr olunan kethüdâlık mezkûrın üzerine mukayyed bulunmağın

kemâ-kân mukarrer olmak bâbında şürûtıyla hükm yazılmışdır tekrâr mukarrer ider fî

evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 18 

46/2

Alay-beğilik-i livâ'-i Hamîd

Anadolı  beğler-beğisine  hükm  ki;  sâbıkan  Tebriz  beğler-beğisi  olub  ber-vech

Ermenekde  Teke  sancağına  mutasarrıf  olan  Mehmed  dâme  ikbâlühû  mektûb

gönderüb Hamîd sancağı alay-beğisi olan dârende Mehmed yarâr ve emekdâr olub

alay-beğiliği hidmetinde kusûrı yoğiken alay-beğiliği Haydara virilüb gadr olduğın

bildirmeğin 'arzı mûcibince mukarrer yazılmışdır

46/3

Nezâret-i evkāf-ı Sultân Gavri

Mısırda  Mehmed  paşaya  hükm  ki;  kapu  ağası  Mustafa  dâme  'ulüvvuhû  mektûb

gönderüb Mısırda  vâki'  Sultân  Gavri  evkāfına  nâzır  olan İdris  âher  nezâreti  alub

evkāf-ı mezbûrenin nezâreti mahrûsa-i mezbûrede (...) ağası olan dârende Ahmede

nâzır olanlar mutasarrıf oldukları vazîfe ile virilmek recâ' itmeğin yazılmışdır tâbi'-i

Mustafa ağa

46/4

Nezâret-i evkāf-ı Sultân Murâd Hân der-Mısır ve Medîne-i münevvere

Mısıra  hükm  ki;  Dârü's-sa'âde  ağası  Hâcı  Mustafa  mektûb  gönderüb  mahrûsa-i

Mısırda merhûm Sultân Murâd Hân evkāfına ve Medîne-i münevvere imâretine nâzır

olan Süleymân ref'  olunub Medine  Dârü's-sa'âde  ağalarından ve  harem-i  mahrem

emekdârlarından  olub  mahrûsa-i  Mısırda  mütekā'id  olan  dârende  İdrise  virilmek

recâ'sına  'arz  itmeğin  kemâl-i  emânet  ve  istikāmet  ile  varduğı  günde  nezâret-i

mezbûreyi tevcîh idüb tasarruf itdüresin

46/5

Alay-beğilik-i livâ'-i Pojega

Rûm-iline  hükm  ki;  Pojega  sancağının  zu'amâ'  ve  erbâb-ı  tîmâr  müteferrika  ve

çavuşları  südde-i  sa'âdetime muhzır  gönderüb livâ'-i  mezbûr alay-beğiliği  bundan

akdem müteveffâ Ahmed tahvîlinden Mustafa oğlı dârende Mehmede virilüb bilâ-

nizâ'  mutasarrıfiken küffâr-ı hâk-sâra esîr olundukda diğer Mehmede virilüb ba'de

mezbûr  Mehmed  halâs  oldukda  girü  mezbûra  mukarrer  olmuşiken  Zülfekār  nâm
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kimesne  bir  tarîkle  alub  ba'de  Mahmûd  nâm  kimesneye  fârig  olub  mutasarrıf

oldukdan sonra ol-dahi buna ferâgat-ı  kat'-ı  'alâka itmeğin müteveffâ-yı mezbûrın

oğlı İbrâhim zikr olunan alay-beğiliği babam dirliğidir deyü dahl idüb lâkin mezbûr

(...)  oğlı alay-beğilik hidmetine kādir  değildir deyü girü mezbûre mukarrer olmak

recâ'sına 'arz itmeğin mezbûra mukarrer olmuşdur

46/6

Alay-beğilik-i Magusa

Zikr  olunan alay-beğiliği  Câfer  paşa 'arzıyla  sâbıkan Magusa 'azabları  ağası  olan

za'îm Safere virilmişdir fî 2 Rebî'ü'l-evvel sene 1018

46/7

Alay-beğilik-i Midillü

Mora(?) beği (...) Murâd mektûb gönderüb dârende Hasan içünyarâr olub küffâra esîr

olub  ba'de  halâs  olub  girü  alub  beğiliğin  ibkā'  ve  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz

itmeğin 'arz olunduğı üzere ibkā' ve mukarrer idesin deyü (...) emr yazılmışdır.

Evâ'il-i  Rebî'ü'l-evvel sene 18 tekrâr  kayd-ı  (...)  ile  virilmişdir  fî  evâ'il-i  Rebî'ü'l-

evvel sene 18

Sayfa 047

47/1

Topcı-ı Başılık kal'a-i İskenderiye

Rûm-iline hükm ki; Abdullah oğlı dârende Hasan gelüb İskenderiye sancağında (...)

nâhiyesinde  nefs-i  (...)  ve  gayriden  altı  bin  akça  tîmârıyla  iskenderiye  kal'asının

topcı-başısı olan Süleymân sa'y ve ehl-i fesâd olub ba'de hakk (...) (...) itmeğle ref'i

lâzım olduğı İskenderiye sancağı kā'im-makāmı (...) itmeğin Belgrad muhâfazasında

Mehmed paşa tarafından hükm-i şerîfimle seb' 'aşere ve elf Rabiü'l-âhiresi evâsıtında

hükm-i şerîf virildüğin bildirib mûcibince hükm-i cemâlim recâ' itmeğin yazılmışdır

47/2

Bölük-başılık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Sâbıkan Kıbrıs beğler-beğisi Câfer mektûb gönderüb Kıbrıs yeniçerilerinden üçünci

bölüğün ser-bölük âmiri Hızır tarîkle yaya-başı olub bölük-başılık mahlûl olmağın

zümre-i  mezbûreden altıncı  cemâ'atin  yevmî 7 akçası  olan yarârdır  deyü dârende

Cârullah  içün  mezbûra  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  'arz  olunduğı  üzere  tevcih

idesin deyü emr yazılmışdır

47/3
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Mukābelecilik der-Şâm-ı şerîf

Şâm muhâfazasında  olan  Ahmed  paşaya  ve  Şâm defterdârına  hükm ki;  dergâh-ı

mu'allâm müteferrikalarından dârende Kâtib Behrâm gelüb yiğirmi otuz yıldan berü

Şâmda  mukābeleci  olub  her  vechle  vilâyet-i  mezbûrenin  ehl  ü  âdemi  olub  ve

müstakîm  ve  dîndâr  olduğından  mâ'adâ  ber-vehle  'azlin  îcâb  ider  hâli  yoğiken

İbrâhim nâm kimesne hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile bir tarîkle mukābeleciliğin almağla dahl

idüb hakkı olduğın bildirib mukarrer recâ' itmeğin berâtı ve temessükâtı mûcibince

mukarrer olub 'arzı içün emr yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 18 tâbi'-i Bahri

çavuş kapu kethüdâ-i (...) (...) Şâm

47/4

Kethüdâlık-ı çavuşân-ı Bosna

Bosna  beğler-beğisi  Mustafa  mektûb  gönderüb  çavuşlar  kethüdâsı  olan  dârende

Mustafa  içün  yarâr  olmağla  çavuşlar  kethüdâlığı  ibkā'sı  içün  'arz  itmeğin  hükm

yazılmışdır

47/5

Mukāta'acılık-ı Bosna

Bosna  beğler-beğisine  hükm  ki;  Bosna  defterdârı  mektûb  gönderüb  Bosnanın

mukāta'acısı olan dârende Mustafa içün ehl-i kalem ve sâhib-i rakam olub hidmet-i

lâzıme icrâ' eyleyüb kusûrı ve 'azli îcâb ider hâli yoğiken hâricden (...) (...) sen ki

defterdârsın  'arz  eyledüğin  bildirib  zikr  olunan  mukāta'acılık  mâliyye  tarafından

mukarrer kılınub tevcih şürûtıyla yazılmışdır

47/6

Vezne-dârlık-ı hazîne-i Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; sâbıkan Kıbrıs beğler-beğisi Câfer mektûb gönderüb

yiğirmi  yıldan  mütecâviz  Kıbrısın  vezne-dârlığı  hidmetinde  olub  ba'de  kendüye

ağalık  virilüb  müyesser(?)  olunan  dârende  Hâcı  Mehmed  içün  yarâr  ve  dîndâr

olduğın  bildirib  Kıbrıs  hazînesinde  vezne-dâr  olan  diğer  Mehmedin  hidmetinde

kusûrı  olmaduğın  bildirib  zikr  olunan  vezne-dârlık  mezbûra  virilmek  üzere  'arz

itmeğin 'arzı mûcibince yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 18

47/7

Ağalık-ı birâderân-ı kul-ı kal'a-i (...)

Tomanis beğler-beğisi Ömer südde-i sa'âdetime mektûb gönderüb bi'l-fi'l (...) kal'ası

kul  karındaşları  ağası  olan  dârende  Cezmi  içün  her  vechle  yarâr  ve  emekdâr

olduğından mâ'adâ bu def'a münhezim olan (...)  oğlı  (...)  Mustafa ve (...)  Osmân
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muhârebesinde ve tekrâr Ahısha kal'ası ta'mîrinde hidmetde ve yoldaşlıkda bulunub

ağalığına dahl olunmak îcâb itmez iken (boş) nâm kimesne dahl itmeğin mukarrer

olmak  bâbında  'inâyet  recâ'sına  'arz  itmeğin  mukarrer  olmuşdur  fî  evâ'il-i  şehr-i

Rebî'ü'l-evvel sene 18

Sayfa 048

48/1

(İptal edilmiş)

48/2

Yeniçeriyân-ı Kıbrıs çavuşluk-ı orta

Sâbıkan  Kıbrıs  beğler-beğisi  olan  Câfer  paşa  mektûb  gönderüb  Kıbrıs

yeniçerilerinden on iki akça 'ulûfe ile baş-çavuş olan Mustafa çavuş fevt olub mahlûl

oldukda bölük-başı olan Yûsufa virilüb lâkin mezkûrın hakkı olmayub orta-çavuşluk

hidmetinde olan dârende Seydi çavuşun hakkıdır deyü zümre-i yaya-başıları ve sâ'ir

yoldâşları şehâdet itmişlerdir mezbûre virilmek recâ'sına 'arz itmeğin mezkûra tevcîh

itdüresin deyü emr-i şerîf yazılmışdır

48/3

Ağalık-ı Beyrut(?) kal'ası

Südde-i sa'âdetimde yeniçerilerim ağası tezkire gönderüb yiğirmi üçünci cemâ'atinde

dergâh-ı mu'allâm yeniçerilerim yaya-başılarından yevmî yiğirmi dört akça 'ulûfesi

olan Kāsım oğlı dârende Osmân içün yarârdır deyü Beyrut kal'asında kul karındaşı

ağalığı  virmek recâ'sına 'arz itmeğin buyûrdum ki 'ulûfesi  hazîneye kalmak üzere

hükm yazılmışdır  yeniçeri  ağası  memhûrı  olmayınca  âhere  virilmeye deyü tekrâr

hükm yazılmışdır fî evâsıt Rebî'ü'l-âhir sene 8

48/4

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı Erciş

Mektûb gönderüb bi'l-fi'l Erciş gönüllüleri kethüdâsı olan dârende (...) beğler-beğisi

Mustafa beğin 'azli îcâb ider hâli yoğken Mustafa nâm (...) virilmeğle gadr olduğın

bildirmeğin 'arzı mûcibince mukarrer olmuşdur

48/5

Kitâbet-ı Murâd Paşa Câmi'i 

İstanbul kādîsına hükm ki; Murâd Paşa evkāfı mütevellîsi olan Dîvân-ı hümâyûnum

kâtiblerinden Kâtib Mehmed defterî gelüb Murâd Paşa evkāfına beş akça vazîfe ile
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kâtib  olan  Abdî  (...)  kitâbetde  dizdâr  olmayub  ref'  olunmağla  bir  sene  kitâbet-i

mezbûre mezkûra mukarrer olmuşdur

48/6

Reislik kuralar

(...) ve Ulak ve Yenice kādîlarına; dârende Resûl gelüb (...)-i kazâ'nüzde kura reisi

olmayub hâliyâ  bir  re'is  ta'yîn  olmak mühîm olduğın müşârün-ileyh kādîlar  i'lâm

itmeğin  mezbûr  kura  reisi  ta'yîn  olunub  nişân-ı  hümâyûn  virilmeğin  mûcibince

zabtıçün yazılmışdır

48/7

(İptal edilmiş)

Sayfa 049

49/1

Tevliyet ve meşîhat zâviye-i merhûm Şeyh Mehdi 

Zâviye-i mezbûreye evlâdiyet üzere mutasarrıf olan diğer Mustafa hilâfı ile gitmeğle

zikr olunan tevliyet ve sancak âherden Ahmed nâm kimesneye virilüb lâkin evlâda

meşrût  olmağla  şart-ı  vâkıf  mûcibince  dârende  Mustafaya  tevcîh  olunub  berât

itdirmeğin  mûcibince  zabt  ve  tasarruf  içün şürûtıyla  hükm yazılmışdır  fî  evâsıt-ı

şehr-i Rebî'ü'l-evvel sene 1018

49/2

Kazâ'-i mansûre Serab nâhiyesi ilhâkıdır

Hâlen (...) ile Mansûre kādîsı olan Hüseyin mektûb gönderüb kazâ'-i mezbûr (...) ile

bana  tevcih  olunub  lâkin  kazâ'-i  mezbûre  kadîmen  (...)  Serab  nâhiyesinde  (...)

olmağla (...) hâsıl olduğından mâ'adâ' zikr olunan Serab nâhiyesi ilhâkı olmak içün

hükm yazılmışdır

49/3

Alay-beğilik-i Dukagin

Dârende Rıdvân gelüb Dukagin sancağında tîmâra mutasarrıf olub yarâr ve emekdâr

olmağla zikr olunan alay-beğiliği müteveffâ Mustafa tahvîlinden recâ' itmeğin hükm

yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 1018

49/4

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Şâm

Şâma hükm ki; dergâh-ı mu'allâm müteferrikalarından dârende Mustafa gelüb Niğ-

bolı ve Silistre ve Akra sancaklarında ve nâhiyelerinde (...) (...) olub ve Fahreddîn
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nâm karyeler ve gayriden doksan bin akça ze'âmete mutasarrıf olub yarâr ve emekdâr

olduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin ağalık 'ulûfesi hazîneye kalub kendü ze'âmeti ile

mutasarrıf olmak üzere zikr olunan ağalık mezbûra virilmişdir fî evâhir-i Zi'l-hicce

sene 18

49/5

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Ahısha

Cenâb-ı  emâret-meâb selâmet-giray dâmet ma'âlîhûnun (...)  olub Ardahan sancağı

beği olan Kubad südde-i  sa'âdetime mektûb gönderüb sâbıkan Âdil-cevâz sancağı

beği olan Pervânenin oğlı olan dârende İbrâhim zîde kadrühû içün yarâr olub (...)

serhaddlerinde hidmetde bulunduğından gayri (...) ve (...) ve (...) ılgarlarında kırk elli

yarâr âdemleriyle hidmetde ve yoldâşlıkda bulunduğın bildirib vücûda gelân hidmet

mukābelesinde Ahıshanın (...) ağalığı ağalık 'ulûfesiyle mezbûra virmeğin recâ'sına

'arz itmeğin hükm-i şerîf  yazılmışdır  fî  6 şehr-i  Rebî'ü'l-evvel sene 18 tekrâr 'arz

olundukdan sonra yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 18

49/6

Nâzır-ı nuzzarlık-ı Mısır

İskenderiye  kazâ'sında  münfasıl  olub  merhûm  'ilm-dârî  'aleyhi  rahmehû  el-kāri'

evlâdından Mevlânâ Hasan gelüb bu ana dek Mısırda (...) ve (...) adl ve hirâset üzere

olub hâlen ma'zûl-i vazîfe elinden alınub Mısırın nâzır-ı nuzzarlığı kendüye virilmek

recâ' itmeğin tevcîh olub emri virilmişdir

Sayfa 050

50/1

Kazâ'-i mansûre der-Mısır

Reşîdiye  kādîsı  Mevlânâ  Mahmûda  hükm;  Mansûre  kazâ'sının  allâmesi  olmağla

kazâ'-i  mezbûre  mezkûra  tevcîh  ve  rûz-nâmçeye  kayd  eyleyesin  deyü  Anadolı

kāzî-'askeri Mevlânâ Mehmede hükm-i şerîf yazılmışdır (...) efendi fî 23 Rebî'ü'l-

evvel sene 18

50/2

Ağalık-ı 'azabân der-Bağdad

Bağdad  muhâfazasında  olan  Vezîr  Mahmûd  paşa  mektûb  gönderüb  mahmiyye-i

Bağdad  'azablar  ağası  olan  dârende  Mehmed  bin  Ahmed  içün  yarâr  olub  kırk

dokuzuncı bölüğün yevmî yiğirmi beş akça 'ulûfe ile sancakdârlar zümresinden olub

vâki'  olan şark seferlerinde küllî  hidmet ve yoldâşlığı  zuhûra gelmeğin Bağdadın
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'azablar  ağalığı  tevcîh  olunub  zabt  ve  tasarrufunda  olub  neferâtı  ile  hüsn-i

zindegânesi  olduğından  gayri  Bağdadın  zabt  ve  hirâsetinde  gereği  gibi  hidmet

iderken  ba'zı  kimesneler  ağalık  bize  dahi  virilmişdir  deyü  dahl  itmeğden  hâlî

olmadukların bildirib mukarrer recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer kılınub kat'î hükm-i

şerîf yazılmışdır fî 23 Rebî'ü'l-evvel sene 18

50/3

Tevliyet-i imâret-i müteveffâ Sinân Paşa der-Üsküb

Üsküb kādîsına hükm ki; Üskübde mutasarrıf olan Mevlânâ Veli mektûb gönderüb

kazâ'-i mezbûra tâbi' (...) derbendinde müteveffâ Sinân paşa imâretine mütevellî olan

dârende Mehmed içün tevliyet-i mezbûre mezkûra tevcîh olandan berü vakfa meşrût

olan re'âyâ ve (...) mezbûrdan razı ve şükrân üzere olub 'azli îcâb ider hâli yoğiken

bilâ-sebeb tevliyet-i mezbûre Nûh nâm kimesne bana virilmişdir deyü dahl itmeğle

vakfa gadr olmağın berâtı mûcibince mezkûr Mehmede mukarrer kılınub şürûtuyla

mukarrer-nâme yazılmışdır fî 25 Rebî'ü'l-evvel sene semân 'aşere ve elf kâtib kendü

görmüşdür

50/4

Kitâbet Erciş kullarının kitâbeti

Van beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Erciş kal'asının kulları kâtibi olan

Abdî eğerlü tâ'ifesinden olub (...) (...) (...) olub ve nice hıyâneti zuhûr itmeğle ref'i

lâzım olmağın kal'a-i mezbûrda müteveffâlardan olub emekdâr lardan olan dârende

Abbas içün ehl-i kalem olduğın bildirib mezkûr Abdînin mutasarrıf olduğı kitâbet

'ulûfesi  ile  mezbûra  virilmek  recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden  buyûrdum  ki  'arz

olunduğı  üzere  kâtib-i  sâbık  mutasarrıf  olduğı  'ulûfe  ile  mezbûra  tevcîh  idüb

istikāmet ile istihdâm eyleyesin deyü emr yazılmışdır

50/5

Ağalık Ahıshanın Çerâkise gönüllülerine

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Ahıshanın Çerâkise gönüllülerine

yevmî elli akça ile ağa olan Süleymân kendü hevâsında olub hidmeti ile mukayyed

olmayub memâlik-i (...) kazâ'sına gelüb münhezim olan (...) ve (...) nâm mel'unlar

muhârebesinde mevcûd olmayub ağalık hidmeti ile mukayyed olmayub ref' olunub

serhaddin emekdârlarından (...) kal'ası kul-karındaşı ağalığından ma'zûl dârende (...)

içün yarâr olub mezbûrın yerine ağa olmak içün emr yazılmışdır

50/6

(İptal edilmiş)
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Sayfa 051

51/1

Müderris-i Hâce Mehmed tâbi'-i kazâ'-i Azdavay tâbi'-i Kastamonı

Kastamonı  beğine  ve  Azdavay kādîsına  hükm ki;  bi'l-fi'l  müderris  olan  Mevlânâ

Abdurrahmân  mektûb  gönderüb  merhûm Sultân  Selîm  Hân  hâcesi  olan  Atâullah

merhûmun mülâzımlarından olub otuz yıldan berü (...) şerîfe hidmetinde olub ehl-i

'ilm olub lâkin mülâzımına gelüb gitmeğe iktidârı olmamağla medrese-i mezbûre (...)

medreselerinden hâric ise medresesi hükmü Murâda bi'l-iktidârıyla kabul ve ihtiyâr

idüb  vech-i  meşrûh  üzere  dîvân  tarafından  müşârün-ileyhe  tevcîh  olunub  rü'ûs-ı

hümâyûnuma kayd olunub eline sûret-i  rü'ûs  virilüb icrâ'-yı  hidmet idüb hüddâm

mûcibince  izdiyâdına  mes'ul  olub  'azli  îcâb  ider  hâli  yok  iken  hâlen  mülâzımîn

tâ'ifesinden  ba'zı  kimesneler  hiyleye  sülûk  idüb  medrese-i  mezbûre  kāzî-'askerim

tarafından (...)  üzere bize virilmişdir deyü bunun tasarrufuna mâni'  olmağla hâlen

medrese-i mezbûre dîvân tarafından (...) hükmü Murâda fetvâ ile rü'ûs-ı hümâyûnum

da  mûmâ-ileyhin  üzerinde  olub  üslûb-ı  sâbık  üzere  kendüye  tevcîh  ve  mukarrer

olduğın bildirib girü kendüye zabt itdürmek recâ'  itmeğin buyûrdum ki medrese-i

mezbûreyi kāzî-'askerim mektûbı ve sûret-i rü'ûs-ı hümâyûnum mûcibince üzerinde

ise vech-i meşrûh üzere kemâ-kân mevlânâ-yı mûmâ-ileyhe zabt itdirüb min ba'd (...)

hükmü ile alanları dahl itdirmeyesin deyü emr yazılmışdır fî evâhir-i şehr-i Rebî'ü'l-

evvel sene 1018

51/2

Kazâ'-i İznik

Yevmî yetmiş akça ile İznik kādîsı olan Mevlânâ Derviş Mehmede hükm ki; bundan

akdem  kazâ'-i  mezbûrda  kādî  olan  Mevlânâ  Mustafanın  bir  yıl  beş  ay  tasarrufı

olmağla  bin  on  yedi  Zi'l-ka'desinin  üçünci  gününden  Rebî'ü'l-evvelin  gâyetine

gelince (...) ile sana tevcîh olunub Rûm-ili kāzî-'askerim tarafından mühürlü mektûb

virilmiş  iken  İslâm  nâm  kimesne  kazâ'-i  mezbûr  Budin(?)  muhâfazasında  olan

vezîrim Ali paşa 'arzıyla bana virilmişdir deyü hiyleye sâlik olub hevâdan bir mektûb

ibraz  itmeğle  kazâ'-i  mezbûrın  tasarrufuna  mâni'  olduğın  bildirib  'inâyet  recâ'

eyledüğin eclden kazâ'-i mezbûr elinde olan kāzî-'askerim mektûbı mûcibince zabt ve

tasarruf  eylemeği  emr  idüb  buyûrdum  ki  fermân-ı  şerîfim  üzerine  kāzî-'askerim

tarafından  virilân  mühürlü  mektûb  mûcibince  kazâ'-i  mezbûra  mutasarrıf  olub

ahâlisine icrâ'-yı  ahkâm-ı şer'iyyede mücidd ü sâ'î  olub min ba'd âherden hiyleye
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sâlik olan merkūm İslâmı dahl ve ta'arruz itdirmeyesin deyü yazılmışdır fî evâhir-i

Rebî'ü'l-evvel sene 1018

51/3

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Sakız

Kapudân  paşaya  hükm ki;  sâbıkan  Zaruşad  sancağı  beği  olub  ber-vech-i  tekā'üd

Sakız kal'asının 'azablar ağalığı tevcîh olunan dârende Mehmed gelüb mukaddemâ

yeniçeri ocağından çıkub (...)-ili sancağına dâhil olub bir kaç sancak tasarruf idüb

ba'de Zaruşad sancağı virilmiş iken zabtında müyessir olmayub pir ü ihtiyâr olmağla

Sakız kal'asının 'azablar ağalığı yevmî kırk akça 'ulûfe ile ve kayd-ı (...) ile tekā'üd

tarîki ile kendüye tevcîh olunub berât idüb varub istikāmet ile hidmet idüb cümle

neferât  rızâ'  ve  şükrân  üzere  olub  'azlin  îcâb  ider  hâli  yoğiken mûmâ-ileyh içün

Ahmed nâm kimesne pîr-i fâni olub hidmete kudreti bu kadar deyü kendü nâmına

sâhte bir 'arz peydâ itmeğle ağalığın alub ve sâbıkan ağa olan Ali dahi bir tarîkle

mukaddemâ bir emr almağla evvel âhir dahl eyleyüb tasarrufuna mâni' olub zulm

eyleyüb  lâkin  mezbûr  Ahmed  tezvîr  ve  telbîs  idüb ve  mezkûr  Alinin  dahi  hakkı

olmayub mûmâ-ileyh Mehmed sancakdan ferâgat idüb zikr olunan ağalık ile kanâ'at

eyleyüb tekā'üd tarîkiyle  kayd-ı  (...)  ile  virilüb ber-vehle hakkı  olub Ahmedin ve

Alinin ol-vechle alduklarının aslı yokdur deyü zikr olunan ağalık kendüye mukarrer

olmak recâ'sına mukaddemâ Sakız beğinin kā'im-makāmı 'arz  eyledükde Astâne-i

sa'âdetimde  olan  ağalık  kendüye  mürâca'at  olundukda  zikr  olunan  ağalık  kendü

üzerinde mukayyed olunmağla girü kemâ-kân mûmâ-ileyh Mehmede berâtı ve sâ'ir

temessükâtı mûcibince mukarrer kılınub mukarrer-nâme virilmiş iken mezbûrlar girü

bir tarîkle ağalığı mukarrer itdirmeğle yine dahl ve nizâ'dan hâlî olmadıkların bildirib

mukarrer olmak recâ'  itmeğin üslûb-ı  sâbık üzere zikr olunan ağalığı mûmâ-ileyh

Mehmede  mukarrer  olmak  fermânım  olmağın  üslûb-ı  sâbık  üzere  berâtı  ve

temessükâtı  mûcibince  zabt  itdüresin  mezbûrân  Ahmed  ve  Aliyi  ve  âheri  dahl

itdirmeyesin deyü hükm yazılmışdır

Sayfa 052

52/1

Meşîhat-ı türbe-i Sultân Süleymân der-Sigetvar

Budin(?) muhâfazasında olan Vezîr Ali paşaya ve Sigetvar kādîsına hükm ki; sâbıkan

Ungurus seferlerinde ordu-yı hümâyûnum şeyhi olan dârende Şeyh Ebûbekir âdem

gönderüb merhûm Sultân Süleymân Hân tâbe serâhânın Sigetvarda olan türbesi ve
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hân-kāhının meşîhatine ve fukarâ'nın ta'âmiyyesine ve sâ'ir levâzımına sarf olunmak

içün (...) üzere dört (...) karyeyi vakf idüb ve sâbıkan vezîr-i a'zâm iken fevt olan

Mehmed paşa dahi vakfında yevmî yiğirmi akça hân-kāh-ı mezbûrda şeyh olana şart

ve mukayyet eyleyüb zikr olunan meşîhat mukaddemâ Şeyh Aliye ve ba'de Câfere

virilüb ol-dahi dört  yıldan berü Arabistan’da olmağla zikr olunan meşâyih Derviş

Mehmed  nâm  kimesneye  virililüb  vardukda  mezbûr  meşâyihde  olmayub  cahil

olmağla düstûr-ı ekrem Vezîr-i a'zâm Murâd paşa Ungurusda iken kendüye tevcîh

olunub berât  itdirüb tasarruf itmek istedikde mezbûr (...)  girü dahl  itmeğle tekrâr

Vezîr Ali paşa hidmetde mukarrer kılınub zabtıçün emr-i şerîf virilmeğle mûcibince

tekrâr hükm-i hümâyûn yazılmışdır

52/2

Sânî-çavuşluk-ı hazîne-i Trablûs-şâm

Trablus beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki;  dergâh-ı mu'allâm çavuşlarından

Humus sancağında ze'âmeti  olan  dârende Ali  çavuş gelüb ol  diyârın ehl-i  vukūfı

olduğın bildirib 'inâyet  recâ'  itmeğin karye-i  mezbûrede sânî-çavuşluk hidmetinde

istihdâm eyleyesin deyü hükm yazılmışdır

52/3

Emânet-i hâssa-i harc der-Edirne

Edirne  kādîsına  mektûb  gönderüb  hâssa-i  harc  emini  olan  dârende  müteferrika

Hasanın 'azli îcâb ider hâli yoğiken Hasan nâm kimesne bana dahi virilmişdir deyü

dahl  idüb  lâkin  hakk  bunun  olmağla  sevk  olmak  recâ'sına  i'lâm  itmeğin  hükm

yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel sene 1018

52/4

Evkāf-ı Haseki Sultân der-Kudüs-i şerîf

Bâbü's-sâ'ade ağası nâzırı  olmağla mektûb gönderüb hâlen Kâtib Hüseyinin vakfa

gadri  olub  ref'i  lâzımdır  deyü  dârende  Mustafaya  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin

tevcîh olunub hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 18

52/5

Ağalık-ı Belgrad liman

Belgrad kādîsına hükm ki;  dârende Mustafa gelüb mahmiyye-i  Belgradda limancı

ağası olub on seneden berü bilâ-nizâ' kapudân olub vâki' olan hidmetlerde (...) (...)

yoldâşlıkda bulunub 'azlin îcâb ider hâli yoğiken bilâ-sebeb ağalığına dahl olunmağla

kendüye ziyâde hayf olduğın bildirib berâtı mûcibince zikr olunan ağalık mukarrer

ve zabt itdirmeğin 'inâyet recâ' itmeğin şürûtıyla emr-i şerîf yazılmışdır
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52/6

Yeniçeriyân-ı yesâr der-Bağdad

Dârende (...)  gelüb mîr-i  mîrân olanlar ve yeniçeri  olanlar (...)  olı-gelüb hidmet-i

mezbûrede istihdâm olunurken Bağdadın neferâtı yoklanub nâ-(...) olanların yerleri

âhere virilmek fermân olundukda Bağdadın yesâr yeniçerileri kethüdâsı olan Mustafa

(...) olub nâ-(...) olmağla kethüdâlığı alınub mezbûr (...) tevcîh olunub hidmetde iken

halâs  bulan  (...)  oğlı  mezbûr  (...)  hased  idüb  kethüdâlığın  elinden  alub  kendü

âdemisine virmeğle ziyâde zulm ve hayf eyledüğin bildirib hâlen kethüdâlığı ibtidâ'i

târihden girü kendüye mukarrer ve zabt itdirilmek recâ'  itmeğin girü mezbûr (...)

mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene 1018

Sayfa 053

53/1

Çavuşluk-ı dîvân-ı Şehr-i zûl

Şehr-i zûle hükm ki; Şehr-i zûl çavuşlar kethüdâsı (...) mektûb gönderüb on iki akça

'ulûfe ile Şehr-i zûlün defter çavuşlarından Koçi fevt olub gedüği mahlûldür deyü

Kerkük sancağında ve nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden iki bin tîmârı olan

dârende  Yûsufa  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  şürûtıyla  yazılmışdır  fî  evâhir-i

Rebî'ü'l-evvel sene 18

53/2

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Limisson

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm  ki;  Limisson  kal'ası  'azabânlar  ağası  olan  dârende

Mustafa  zîde  kadrühû  gelüb  mukaddemâ kal'a-i  mezbûrede  'azabânlar  ağası  olan

Abdüllatif içün ağalığa istihkākı olmayub ve bunun içün yarâr olub Magusa kal'ası

istihlâsında  ve  sâ'ir  hidemât-ı  mîrîde  ziyâde  hidmet  ve  yoldâşlık  zuhûr  idüb zikr

olunan  ağalık  kendüye  virilmek  ile  'arzı  mûcibince  zikr  olunan  ağalık  kendüye

südde-i sa'âdetimde 'inâyet olunub varub hidmetde iken mezkûr Abdüllatif seferde

hidmetde  bulundum  deyü  girü  zikr  olunan  ağalığı  kendüye  mukarrer  itdirmeğle

varub dahl eyledüğin bildirib 'inâyet recâ' itmeğin buyûrdum ki göresin zikr olunan

ağalık  hidmetine  mezbûr  Abdüllatifden  bu  dahi  müstehakk  ise  bunı  ağalık

hidmetinde istihdâm idüb âheri dahl itdirmeyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır

53/3

Ağalık-ı Uzgur
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Çıldır beğler-beğisine hükm ki; Tomanis beğler-beğisi Ömer dâme ikbâlühû mektûb

gönderüb  zümre-i  mezbûrenin  yüz-başısı  olan  dârende  Mustafa  içün  yarâr  ve

emekdâr olub Uzgur kal'ası (...) elinde halâsına ba'is olmuşdur deyü Uzgur ağalığı

virilmek recâ'sına  'arz  itmeğin  kayda mürâca'at  olunub ağalık  Hüseyine mukarrer

olduğı 'arz olundukda mîr-i mîrân-ı müşârün-ileyh 'arzı mûcibince buna virilmek emr

olmağın yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene 18. Tekrâr emr yazılmışdır fî evâhir-i

Cemâziye'l-evvel sene 18 tekrâr mukarrer ider fî evâsıt  Cemâziye'l-evvel sene 18

tâbi'-i Osman efendi

53/4

Alay-beğilik-i Ruha 

Rakka  beğler-beğisine  hükm ki;  mektûb  gönderüb  Ruha  alay-beğisi  Zeynel  nâm

kimesne (...) ve fesâd ve şenâ'atden hâlî olmayub ve senin (...) üzere bilâ-sebeb bir

müslümânı (...) ile urub huzûruna getürdüklerinde âna (...)-i lîsân eyledüğinden gayri

mukaddemâ  dahi  icrâ'-yı  şerret  ve  şekāvet  zuhûr  idüb  dergâh-ı  mu'allâm

kapucılarından Mehmed nâm kimesneyi ok ile urub hall idüb ve nice müslümanların

bî-vech emvâl ve erzâkların hayf ve garet idüb şerîr ve şakî olduğı tescîl olmağın zikr

olunan alay-beğilik dârende Ahmedin hakk-ı sarîhi iken bundan akdem bir tarîkle

mezbûr Zeynel alay-beğiliğin almışken Bağdad seferine dahi varmak şartıyla mezbûr

Ahmede mukarrer kılınub Bağdad seferini seferleyüb hidmetinde kusûrı yoğiken girü

mezbûr Zeynel bir tarîkle mukarrer emri alub lâkin ber-vehle mezkûr Ahmedin hakk-

ı sarîhi deyü ibkā ve mukarrer olmak recâ'sına 'arz eyledüğin eclden zikr olunan alay-

beğiliği  mezbûr Zeynel  mukarrer  eyledüği  'arz  olundukda hakk ber-vehle mezkûr

Ahmedin olmağla mukarrer olmak emr idüb buyûrdum ki emrim üzere zikr olunan

alay-beğiliği 'arz olunduğın üzere mukarrer idüb kemâ-kân alay-beğilik hidmetinde

istihdâm eyleyesin  Vezîr  Nasûh paşa 'arzıyla  tekrâr  mukarrer  olmuşdur fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-evvel sene 18 buyûruldısı fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 18

53/5

Ağalık-ı kal'a-i Limisson

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki;  Limisson kal'a 'azabları ağası olan dârende Kâtib

Mustafa  gelüb  mukaddemâ  kal'a-i  mezbûrda  'azablar  ağası  olan  Abdüllatif  içün

ağalığa (...) olmayub ve bunun içün yarâr olub Magusa kal'ası istihdâfında ve sâ'ir

(...) ziyâde hidmet ve yoldâşlığı zuhûr idüb zikr olunan ağalık kendüye virilmek ile

'arz itmeğle 'arzın mûcibince zikr olunan ağalık kendüye südde-i sa'âdetde 'inâyet

olunub varub hidmet itmeğin mezkûr Abdüllatif bin Yûsuf hidmetde bulundı deyü
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zikr  olunan  ağalığı  mukarrer  itdirmeğle  varub  dahl  itdüğin  bildirib  'inâyet  recâ'

itmeğin şürûtıyla hükm yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 1018

53/6

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Bağdad

Mahmûd paşaya hükm ki; mektûb gönderüb dergâh-ı mu'allâm sipâhîlerinden (...)

doksan altıncı bölükde yevmî yiğirmi dokuz akça 'ulûfeye mutasarrıf olan dârende

Hasan Abdullah içün yarâr ve emekdâr olub vâki' olan seferlerde hidmeti müşâhede

olunmuşdur deyü Bağdadın yeniçeriler ağalığı sipâhîlik 'ulûfesiyle mezbûra virilmek

bâbında 'inâyet recâ' itmeğin 'arz eyledüği üzere virilmişdir

Sayfa 054

54/1

(İptal edilmiş)

54/2

Meşîhat ve tevliyet-i Canik Yakûb Paşa der-Amâsiyye

Dârendegân Şeyh Mustafa ve Şeyh İbrâhim gelüb zikr olunan meşihiyyet ve tevliyet

bunların babaları (...)-zâde Şeyh Mehmedin yiğirmi yıldan mütecâviz üzerinde iken

fevt  olub  mahlûlünden bunlara  virilüb  bunların  dahi  berâtla  on yıldan  mütecâviz

âdemlerinde iken kudatdan Abdullah ve oğlı Mehmed ve ba'zıları evlâdın değiller

iken evlâduz deyü hevâlarına tâbi' ba'zı kimesnelerin şehâdeti ile 'askeri tarafından

berâtla almağın dahl ve kaziyyesine nâzır olundukda evlâdın oldukları gayr-i vâki'

olub zikr olunan meşîhat ve tevliyet ve kaziyyesinde tarîk-i halvetîyyede olanlara

meşrût olub bunlar dahi âbâ'en 'an-cedd tarîk-i halvetîyyede olmağın ellerinde olan

berât  ve  mukarrer-nâmeleri  mûcibince  zabtıçün  şürûtıyla  Amâsiyye  ve  Sonisa

kādîlarına hitaben emr-i şerîf yazılmışdır fî 10 Rebî'ü'l-âhir sene 8

54/3

Kitâbet-i Anadolı

Bi'l-fi'l Anadolının tîmâr defterdârı Hasan mektûb gönderüb Sultân-öni sancağında

on bin akça tîmâr ile Anadolı gedüklü defter kâtiblerinden Mahmûd fevt olub gedüği

mahlûldür  deyü Hüdâvendigâr  sancağında Tarhala  nâhiyesinde  (...)  nâm karye ve

gayriden  on  bin  akça  tîmâr  ile  Anadolının  mülâzım kâtiblerinden  dârende  Kâtib

Ahmed zîde kadrühû içün ehl-i kalem ve müteveffâ-yı merkūmun kitâbeti kendüye

virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  kitâbet  mezbûra  'arz  olunduğı  üzere  kitâbet-i

mezbûredeistihdâm eyleyesin deyü hükm yazılmışdır
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54/4

Çeri-süricilik-i Anadolı

Anadolı defteri kethüdâsı Hasan mektûb gönderüb livâ'-i mezbûr çeri-süricisi olan

Ahmed hidmet-i mezbûreden el çeküb hâlî ve mahlûldür deyü Hüdâvendigârda beş

bin  akça  tîmârı  olan  dârende  Hasana  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  çeri-başılık

hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü emr-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâ'il-i  Rebî'ü'l-âhir

sene semân 'aşere ve elf

54/5

Kethüdâlık-ı 'azabân der-eyâlet-i Lahsa

Lahsa beğler-beğisi Ali mektûb gönderüb yevmî otuz beş akça ile 'azablar kethüdâsı

olan dârende Murâd bin Abdullah yarâr olub muhârebelerde hidmetde bulunmağın

mukaddemâ kethüdâlığı  alınmışken  girü  mukarrer  kılınmak recâ'sına  'arz  itmeğin

yevmî elli akça ile mukarrer ve tevcîh idüb kethüdâlık hidmetinde istihdâm idesin

deyü emr yazılmışdır

54/6

(İptal edilmiş)

Sayfa 055

55/1

Tezkirecilik-i yemîn eyâlet-i Kıbrıs tîmârı

Kıbrıs  beğler-beğisi  Câfer  dâme  ikbâlühû  mektûb  gönderüb  bi'l-fi'l  tezkirecilik

hidmetinde olan dârende Hâcı Hüsneddîn yarâr olub hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb

ider hâli olmayub hidmet-i mezbûra hâricden kimesne dahl itmemek bâbında emr-i

şerîf virilmek recâ' itmeğin mukaddemâ virilân emrin mûcibince zabt itdüresin deyü

şürûtıyla emr-i şerîf yazılmışdır tekrâr mukarrer ider fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 18

55/2

Kethüdâlık-ı yeniçeri-i (...) der-Ude

(...) muhâfazasında olan Vezîr Ali Paşa mektûb gönderüb Beyrut yeniçerilerinin oda

kethüdâsı olan dârende Mustafa kethüdâya bölük recâ'sına 'arz eyledükde müyesser

olmamağın girü kethüdâlık mezbûra tevcîh olunub emr-i şerîf yazılmışdır

55/3

Alay-beğilik-i Cezîre-i Kıbrısa tâbi' Baf

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; Baf alay-beğisi (...) dârende Abdürrahîm gelüb alay-

beğiliği üzerinde olmağın senin tarafından tahvîl mektûbı virilüb mûcibince emr-i
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şerîfim  recâ'  itmeğin  zikr  olunan  alay-beğiliği  zabt  itdüresin  deyü  emr-i  şerîf

yazılmışdır 

55/4

Vezne-dârlık-ı gönüllüyân-ı Arz-ı rûm cânib-i yemîn

Arz-ı  rûm  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  dârende  Hayreddîn  içün

zümre-i mezbûre onuncı bölükde yevmî (boş) akça 'ulûfeye mutasarrıf  olub yarâr

olub hidmetde bulunmağın zümre-i mezbûrenin vezne-dârlığı virilmek recâ'sına 'arz

eylediğin ecelden tevcîh olunub emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene

18

55/5

Meşîhat-ı hân-kāh-ı Sultân der-Şirvan

Nişân-ı hümâyûn oldur ki; sâbıkan Şirvan muhâfazasında olan Mahmûd paşa mektûb

gönderüb zikr olunan hân-kāha şart-ı vakf olan Gice-göz nâm karye ve âna tâbi' olan

mezra'alar  ile  hân-kāh-ı  mezbûrenin  şeyhi  olan  Cemâleddîn  fevt  olub  meşîhat-i

mezbûre mahlûl olmağın râfi'  Seyyid Alâüddîn içün sâlih ve mütedeyyîn kimesne

olub zikr olunan meşîhat virilmek recâ'sına 'arz itmeğin bu nişân-ı hümâyûnı virdüm

ve buyûrdum ki mezbûr ba'de'l-yevm hân-kāh-ı mezbûrede şeyh olub yine vezâ'ifi

hidemât-ı  hân-kāh-ı  mezbûre  meşîhiyyeti  (...)  (...)  kıla  deyü  berât  yazılmışdır  fî

evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene 18

55/6

Defterdârlık-ı tîmârhâ-i Ruha

Sâbıkan Rakka beğler-beğisi Şeref mektûb gönderüb Rakkanın tîmâr defterdârı olan

İsmail  ihtiyârıyla  defterdârlığın  dârende  Mûsaya  ferâgat  idüb  müşârün-ileyh  her

vechle  tîmâr  defterdârlığı  'uhdesinden  gelür  deyü  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin

buyûrdum ki 'arz olunduğı üzere tîmâr defterdârlığı hidmetinde istihdâm eyleyesin

şürûtıyla yazılmışdır

55/7

Yüz-başılık-ı beşinci-i gönüllüyân-ı Uzgur

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Uzgur gönüllülerinin beşinci yüz-

başılığı  mahlûl  olmağla  zümre-i  mezbûreden ağa  bölüğünde yevmî  on  yedi  akça

'ulûfeye  mutasarrıf  olan  dârende  Ömere  virilmeği  recâ'  itmeğin  hükm-i  şerîf

yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene 1018

55/8

Yüz-başılık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Ahısha
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Çıldır  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Ahıshanın  cânib-i  yemîn

gönüllülerinin  yevmî  otuz  akça  ile  yüz-başısı  olan  Hasan  mutasarrıf  olduğı  yüz-

başılığın hüsn-i ihtiyârıyla yine zümre-i mezbûrenin vezne-dârı olan dârende Bâkîye

ferâgat ider deyü 'inâyet recâ' itmeğin hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir

sene 1018

Sayfa 056

56/1

kethüdâlık-ı aşcıyân-ı mahmiyye-i İstanbul

mahmiyye-i  mezbûrede  olan  aşcılar  kethüdâsı  Hayâtînin  hıyâneti  zuhûr  idüb  ref'

olunub  kethüdâlığı  dârende  Hâcı  Mansûra  virilüb  İstanbul  (...)  tarafından  cihet-i

şer'iyye virilmeğin mûcibince hükm virilmişdir fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 18

56/2

Defterdârlık-ı defter-i tîmârhâ-i Bosna

Bosnanın  tîmâr  defterdârlığı  dârende Mehmede  tevcîh  olunub 'azli  îcâb  ider  hâli

yoğiken Zülfekār defterdârlığına dahl itmeğin tekrâr mukarrer yazılmışdır fî evâsıt-ı

Rebî'ü'l-âhir sene 18

56/3

Kitâbet-i yesâr-ı gönüllüyân-ı Bağdad

Bağdad beğler-beğisine hükm ki; Bağdadın yesâr gönüllüleri ağası İbrâhim mektûb

gönderüb  zümre-i  mezbûreden  yevmî  yiğirmi  beş  akça  'ulûfesi  olan  dârende

Süleymân  içün  kadîmî  emekdâr  ehl-i  vukūf  oldığında  gayri  (...)  muhârebesinde

hidmetde bulunmağla kitâbet-i  mezbûre hidmeti  mukābelesinde virilmek recâ'sına

'arz itmeğin yazılmışdır 6 evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 18

56/4

Müderris-i Ali Paşa-yı cedîd der-Kurb Baba Edirne

Mahrûsa-i  İstanbulda  elli  akça  ile  Segbân  Kara  Ali  medresesinde  müderris  olan

dârende Ebûbekir ehl-i 'ilm olub mukaddemâ Edirne ve Bırûsada mâbeyn-i sa'âdetde

ve ba'de mahmiyye-i mezbûrede bâbü's-sa'âdet hidmetinde oldukda 'adâlet ile icrâ-yı

ahkâm idüb ve mihmân-ı medârisde hidmet-i sebk itmeğle medrese-i mezbûre (...)

oldukda  kendüye  virilmek  recâ'  itmeğlein  serdâr-ı  sâbık  tarafından  emr-i  şerîf

virilmeğle mûcibince emr-i şerîf yazılmışdır

56/5

Kethüdâlık-i ihtisâb-ı Edirne
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Edirne ihtisâbı kethüdâsı olan Sinân oğlı dârende Mahmûd gelüb mukaddemâ (...)

zümresinde birinci  bölükde yevmî on akça ile mütekā'üd iken emekdâr ve uğûr-ı

hümâyûnumda vücûda gelân hidmet mukābelesinde seb'  'aşere ve elf  Cemâziye'l-

âhire'sinin yirimi dokuzuncı gününde tekā'üd 'ulûfesi virilüb hidmetde kusûrı yoğken

mukaddemâ kethüdâları olan Mehmed bir tarîkle emr almağla dahl itdirüb mukarrer

olmağın recâ' itmeğin mukaddemâ mâliyye tarafından virilân emr-i şerîf mûcibince

kemâ-kân buna zabt itdirüb mezbûr Mehmedi ve âheri  dahl ve nizâ'  itdirmeyesin

deyü şürûtıyla mufassal ve meşrûh emr-i şerîf yazılmışdır

56/6

Kitâbet-i (...) yeniçeriyân-ı Selânik

Selânik kādîsına hükm ki; ebnâ'-yı sipâhîyândan elli üçünci bölükde yevmî yiğirmi

sekiz akça 'ulûfeye mutasarrıf olan dârende Ökkeşe 'ulûfesiyle zikr olunan kitâbet

semân  'aşere  ve  elf  Rebî'ü'l-âhir  dokuzuncı  gününde  kendüye  virilüb  mâliyye

tarafından berât itdirüb berât mûcibince zabtıçün yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir

sene 18 tâbi'-i kilârcı-başı İdris

56/7

(...) (...) der-Haleb

Haleb beğler-beğine ve kādîsına hükm ki; mektûblar gönderüb mahrûsa-i Halebde

çavuş olan (...) (...) hidmete ta'yîn olunan kurâ' ahâlîsi eşkıyâ' zulmünden perâkende

olub (...)  üzere iken (...)  (...)  olan dârende Zeynel çavuş livâ'-i mezbûre ahâlîsine

isti'mâlet virilmeğle yerlerine avdet itdirüb ve yerlerini kemâ-kân ma'mûr ve âbâdân

eyledüğinden gayri mahrûsa-i  mezbûrede vâki'  cevâmi'  ve medârisin suları çavuşı

olub ber-vechle hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider yoğken bilâ-sebeb âhere virilmeğle

mezbûra küllî gadr olduğın bildirib 'inâyet recâ'sına 'arz eyledükleri eclden hidmet-i

mezbûre  kemâ-kân mezbûr  Zeynel  çavuşa ibkā'  ve mukarrer  olmuşdur fî  evâsıt-ı

Rebî'ü'l-âhir sene 18 

56/8

Kethüdâlık-ı Şehr-emîni

Yedi-kule  dizdârı  Yûsuf  mektûb  gönderüb kadîmden (...)  Yedi-kule  müstahfazları

zikr olunan kethüdâlara virilü gelmişken bir seneyi mukaddem olımağla (...) sipâh

tâ'ifesi  seferde  almağla  dahl  idüb lâkin  Yedi-kule  müstahfazlarına mahsûs hidmet

olmağla zümre-i  mezbûreden olub sâbıkan sular kethüdâsı  olan dârende Mahmûd

içün emekdâr ve ihtiyâr ve müstakîm (...) mukarrer itmek recâ'sına 'arz itmeğin emr-i
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şerîf istid'â'-bahş olunub olı-gelân muhâlif sipâh tâ'ifesine dahl itdirilmesin deyü emr-

i şerîf yazılmışdır

Sayfa 057

57/1

Gönüllüyân-ı yemîn-i Bağdad

Bağdada  hükm  ki;  Mahmûd  oğlı  dârende  Mustafa  gelüb  Bağdadın  yemîn

gönüllülerinden yiğirmi beşinci bölükde yevmî on sekiz akça 'ulûfeye mutasarrıfiken

melâma (...) olan Mehmed nâm şakî müteferrika oldukda bunun içün melâmîye tâbi'

oldı deyü hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile bilâ-sebeb gedüği kat' olunduğı lâkin otuz seneden

berü mutasarrıf olduğı dirliğe (...) ihtiyâr ve emekdâr olub melâmîye tâbi' olmamağla

gadr ve hayf olduğın bildirib gedüği ve 'ulûfesi mukarrer olmak recâ' itmeğin kemâ-

kân zabt itdüresin deyü emr-i şerîf yazılmışdır

57/2

Gönüllüyân-ı Bağdad

Müşârün-ileyhe  hükm  ki;  Mustafa  oğlı  dârende  Ali  gelüb  Bağdadın  yemîn

gönüllülerinden  olan  bölükde  yevmî  on  akça  (...)  mutasarrıf  olub  bundan  akdem

melâmî  eşkıyâ'sından  Mehmed  nâm şakî  Bağdada  mütevellî  oldukda  bunun içün

melâme olub mezbûr Mehmede tâbi' oldı deyü mutasarrıf olduğı (...) ve 'ulûfesin kat'

idüb lâkin bu melâmî olmayub kadîmî kul oğlı kul olub otuz yıldan berü (...) 'ulûfeye

mutasarrıf ve ihtiyâr-ı emekdâr olub şakî-i mezbûra tâbi' ve (...) olmayub kendüye

(...)  (...)  olduğın  bildirib  mukarrer  olmak  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  mukarrer

kılınub hükm-i şerîf yazılmışdır

57/3

Kethüdâlık

Mektûb  gönderüb  Ahıshanın  (...)  bölüğünde  yevmî  otuz  akça  'ulûfe  ile  zümre-i

mezbûrda yüz-başı olan dârende (...) içün yarâr ve emekdâr olub (...) ve yoldaşlıkda

bulunmağın  vücûda  gelân  hidmeti  mukābelesinde  zümre-i  erbâbın  kethüdâlığı

virilmeğin 'inâyet recâ'sına 'arz eyledüğin bildirib mûcibince emr-i şerîf yazılmışdır

57/4

Tezkirecilik-i kıla'-ı defter tâbi'-i Belgrad 

Budin beğler-beğisine hükm ki;  Belgrad cânib-i  mâliyye  defterdârı  Bekir  mektûb

gönderüb sâbıkan Rûm-ilinin tîmâr defterdârı olan dârende Mustafa içün ehl-i kalem

ve müstakîm olub hidmeti 'uhdesinden gelmeğe kādirdir deyü Belgrad defterdârına
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tâbi'  kıla'  tezkireciliği  hidmetinde istihdâm olunmak bâbında 'inâyet  recâ'sına 'arz

itmeğin  buyûrdum  ki  'arz  olunduğı  üzere  müşârün-ileyhi  zikr  olunan  kıla'

tezkireciliği hidmetinde ber-vech-i emânet istihdâm eyleyesin fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir

semân 'aşere ve elf

57/5

Gönüllüyân-ı Tiflis

Tiflis beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb sâbıkan (...) gönüllülerinden olan

dârende  Osmân  yarâr  ve  emekdârdır  deyü  zikr  olunan  ağalık  mezbûra  virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin ağalık hidmetinde istihdâm idüb ağa-yı sâbık mutasarrıf olduğı

üzere tasarruf itdüresin deyü yazılmışdır

57/6

Yüz-başılık-ı gönüllüyân-ı Uzgur

Çıldıra hükm ki; Uzgur gönüllülerinden (boş) akça 'ulûfeye mutasarrıf olan dizdâr

oğlı  dârende Mustafa gelüb zümre-i  mezbûreye yüz-başı olan diğer Mustafa âher

dirliğe çıkub yüz-başılık mahlûldür deyü kendüye virilmek recâ'  itmeğin şürûtıyla

yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 18

57/7

Tevliyet-i Haseki Sultân

Sipâhî  oğlanlarından  yevmî  (boş)  akça  'ulûfesi  variken  hazîneye  kalmak  üzere

dârende Hasana tevcîh olunub berât-ı şerîfimle mutasarrıfken ve 'azli îcâb ider husûsı

yoğiken dere-beği ile kādîsı 'amel başdadır  deyü 'uhdesinden gelmeğe kādir değil

deyü  'arz  eyledüklerinde  Bekir  nâm  kimesneye  virilmeğin  recâ'  itmeğin  'ulûfesi

hazîneye kalmağla zikr olunan tevliyet berâtım mûcibince buna mukarrer kılınmak

içün emr-i şerîf yazılmışdır

Sayfa 058

58/1

Nezâret-i evkāf-ı Temür-taş der-Bırûsa

Bırûsa kādîsına hükm ki; dârende Hâcı Mustafa gelüb kazâ'-i mezbûra tâbi' Bâdemlü

nâm karye iki yüz seneden berü Temür-taşın vakfı olub Sâceddîn nâm müderris hilâf-

ı  şart-ı  vâkıf  karye-i  mezbûrede hâsıl  olan mahsûlü ekl  ve bel'  itmeğle âyende ü

revendeye ta'âm olmayub harâb olmağın mezbûr Hüseyin nezâret olmak içün 'inâyet

recâ' itmeğin Hüseyin nâzır olmak içün şürûtıyla yazılmışdır

58/2
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Kitâbet-i gönüllüyân-ı Uzgur

Çıldır  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Uzgur  gönüllülerinden  ağa

bölüğünde yevmî kırk akça 'ulûfeye mutasarrıf  olan dârende Bekir (...)  içün ehl-i

kalem ve sâhib-i  rakam olduğından gayri serhadd-i  mansûrenin emekdârı  olmağla

bölük-i mezbûrın kitâbeti virilmek recâ'sına 'arz itmeğin hükm-i şerîf yazılmışdır fî

evâhir-i şehr-i Rebî'ü'l-âhir sene 18

58/3

Çavuşluk-i bâkî der-Bağdad

Bağdada  hükm  ki  ve  defterdârına;  dârende  Bâli  çavuş  gelüb  yarâr  ve  Astâne-i

sa'âdetim kadîmî emekdârı olmağla vücûda gelân hidmet mukābelesinde geçen sene

Bağdadın  bâkî-çavuşluğı  kendüye  tevcîh  olunub  emr-i  şerîf  virilüb  hidmet-i

mezbûrede  mücidd  ü  sâ'î  olub  hâlen  südde-i  sa'âdetime  gelüb  girü  hidmet-i

mezbûrede  istihdâm  olunması  emr  olub  buyûrdum  ki  mezkûrı  zikr  olunan  baş-

çavuşluk hidmetinde istihdâm idüb âheri dahl itdirmeyesin deyü yazılmışdır

58/4

Vâridâtcılık der-Haleb

Haleb beğler-beğisine hükm ki; Haleb defterdârına ma'lûm ola ki sen ki defterdârsın

mektûb  gönderüb  dîvân-ı  'âlîşânım  kâtiblerinden  olub  bi'l-fi'l  Haleb  hazînesinde

berât-ı şerîfimle vâridâtcılık hidmetinde olan dârende Kâtib Ahmed içün ehl-i kalem

olub  muhâsebe  'ilminde  mâhir  ve  müstakîm  ve  nice  yıldan  berü  hidmet-i

mezbûrelerde mücidd ü sâ'î olub ber-vehle 'azli îcâb ider hâli husûmeti yoğken diğer

Ahmed  nâm  kimesne  hidmet-i  mezbûre  bana  dâhi  virilmişdir  deyü  dahl  idüb

tasarrufuna mâni' olmuşdur deyü girü buna mukarrer olmak recâ'sına 'arz eylediğin

eclden hükm yazılmışdır

58/5

Defter(?)-i Kuban

Sâbık Sigetvar beği Ömere hükm ki; sen yarâr ve (...)-şiâr ve Astâne-i sa'âdetime (...)

hidmet emekdârı olduğın (...) sonra (...) (...) zuhûra gelüb (...) semân 'aşere ve elf

Rebî'ü'l-âhirinin yiğirmi biri (...) Kuban şehri buna tevcîh olunmak içün (...)  emri

yazılmışdır

58/6

Muhâsebecilik-i hazîne-i Belgrad

Budin beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; sen ki defterdârsın mektûb gönderüb

hazîne-i  Belgrad  muhâsebecisi  olan  Mehmed  muhâsebeciliğinden  fârig  olmağla
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hidmeti mu'attal kalmağın ebnâ'-yı sipahdan (boş) bölükde yevmî (boş) akça 'ulûfesi

olub sâbıkan Bosna hazînesi mukāta'acısı  olan diğer Mehmed içün ehl-i  kalemdir

deyü i'lâm itmeğin zikr  olunan muhâsebecilik  hidmetinde istihdâm olunmak içün

hükm yazılmışdır

58/7

Tevliyet-i Yâkût paşa nefs-i İzvornik

İzvornik  kādîsına  hükm ki;  nefs-i  İzvornikde  vâki'  merhûm Yâkût  paşa  zâviyesi

tevliyeti Mustafa tahvîlinden imâm-zâde dârende Mehmede a'lemü'l-'ulemâ'i'l-  (...)

Anadolı kāzî-'askerim olan Mevlânâ Mehmed dâmet fezâilehû tarafından kendüye

tevcîh olunub berât itdirdüğin bildirib mûcibince hükm-i hümâyûnum recâ' itmeğin

buyûrdum ki tevliyet-i  mezbûreyi  elinde olan berâtı  mûcibince mezbûr Mehmede

kemâ-kân zabt idesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır

Sayfa 059

59/1

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Bağdad

Bağdada hükm ki; sâbıkan 'azablar ağası olan dârende Ahmed ordu-yı hümâyûnuma

gelüb ağalık hidmetinde kusûrı yoğiken ağalığı âhere virilüb gadr olunduğın bildirib

'inâyet  recâ'  itmeğin  girü  ağalığın  mukarrer  idüb  kemâ-kân  zabt  itdüresin  deyü

yazılmışdır 'arz olunub yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 18

59/2

Muhzır-başılık der-Haleb

Haleb  beğler-beğisine  ve  kādîsına  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm  kapucılarından

dârende (...) gelüb Halebin kādîsı 'arzı mûcibince muhzır-başılık virilüb (...) üzerinde

iken Ömer nâm kimesne bana virilmişdir deyü nizâ' idüb senin zikr olunan muhzır-

başılık buna virilüb ve bi'l-fi'l üzerinde olub mezbûr Ömerin bana virilmişdir deyü

nizâ'ının aslı olmayub (...) olunduğın bildirib zabt itdirilmesin emr idüb buyûrdum ki

kemâ-kân  zabt  itdüresin  nizâ'  iderse  havâle  idesin  deyü  yazılmışdır  fî  evâhir-i

Rebî'ü'l-âhir sene 18

59/3

Meşîhat

Mısır  beğler-beğisine  ve  Dimyât  kādîsına  hükm  ki;  sulehâ'dan  dârende  Şeyh

Abdülkerîm gelüb kazâ'-i mezbûrda vâki' Seyyid Ummâl (...) tekyesinin meşîhati ve

nezâreti (...) meşrût olmağla Ungurus ve Şark ve (...) seferlerinde 'asâkir-i islâmla
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seferleyüb vücûda gelân hidmeti  mukābelesinde serdârım tarafından emriyle buna

tevcîh olunub âdemin gönderüb meşîhat-ı mezbûrımı üç ay dört ay mikdârı zabt ve

tasarruf iderken (boş) nâm kimesne meşîhat-i mezbûrı şeyh emr-i şerîfi mu'aveneti

ile bunun dervişlerinin elinden alub cebren zabt itdirüb bunun hakk-ı sarîhi olmağla

meşîhat-i mezbûre serdârım tarafından girü buna zabt itdirilmek içün emr-i şerîfim

virilüb  lâkin  tevliyeti  ve  nezâreti  dahi  şeyh  olanlara  meşrût  olmağla  kemâ-kân

kendüye zabt içün emr yazılmışdır

59/4

Tevliyet-i Hâcı Ahmed Paşa

Tevliyet-i  mezbûrda  dârende  müteferrika  Mehmed  (...)  vakfı  hakk-ı  meşrût  iken

âherden ba'zı kimesneler Bolı sancağında (...) (...) sancakların (...)-beğlü ve Mîr Ali

ve Kāsım Çelebi çiftliği ve Yenice Paşa ve (...) Hân ve Ferhâd Paşa ve sâ'ir evkāf ve

berâtiyye ve (...) dahl olunmağla vakfiyye-i (...) nihayetinde mestûr olan husûsların

îcâbı mezbûra zabt itdirüb temessükâtı mûcibince mufassal ve meşrûh hükm-i şerîf

yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 8 tâbi' -i Nişâncı Paşa

59/5

Kethüdâlık-i çavuşân-ı Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Arz-ı  rûmun  çavuşlar

kethüdâsı  olan El-hacc Mehmed çavuş içün yarâr  ve emekdâr  dır  deyü mukarrer

olmak recâ' itmeğin 'arzı mûcibince mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene

semân 'aşere ve elf

59/6

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb zümre-i mezbûreden yevmî

yiğirmi  beş  akça  'ulûfeye  mutasarrıf  Halil  içün  yarâr  olub  Kalender  oğlı

muhârebesinde  hidmetde  bulunmuşdur  deyü  bölük-i  mezbûrenin  baş-çavuşluğı

virilmek recâ' itmeğin 'arzı mûcibince çavuşluk hükmü yazılmışdır fî evâhir-i şehr-i

Rebî'ü'l-âhir semân 'aşere ve elf

Sayfa 060

60/1

Kethüdâlık

Çavuşân-ı Şâm-ı şerîf

60/2
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Kethüdâlık-ı çavuşân-ı Şâm-ı şerîf

Şâm muhâfazasında olan Vezîr Ahmed paşaya hükm ki; düstûr-ı ekrem ilâ âhirihi

vezîr-i  a'zâm  olan  Murâd  Paşa  sâbıkan  Şâm  eyâletine  mutasarrıf  iken  mektûb

gönderüb dârende Mahmûd çavuş içün emekdâr olub Şâm çavuşlarından olmağın

Şâmın çavuşlar kethüdâlığı virilmek recâ'sına 'arz itmeğin virilüb şartıyla yazılmışdır

60/3

(İptal edilmiş)

60/4

Usturumca kādîsına hükm ki; hâlen kazâ'-i mezbûr (...) olan dârende Mehmed gelüb

sipâhî oğlanlarından iken 'ulûfesi hazîneye kalmak üzere zikr olunan (...) kendüye

Astâne-i sa'âdetimden virilüb berât-ı hümâyûnla mutasarrıf olduğın bildirib kapucı-

başılardan âhere virilürse dahl olunmamak içün fermân-ı 'âlîşânım sâdır  olmuşdur

buyûrdum ki mezkûr Mehmede zabt itdirüb âheri dahl itdirmeyesin deyü mü'ekked

emr yazılmışdır

60/5

Alay-beğilik-i Hersek

Bosna  beğler-beğisine  hükm  ki;  Hersek  alay-beğisi  olan  dârende  Halil  âdem

gönderüb (...) (...) alay-beğiliği ile iki sene İstoli Belgrad muhâfazasında hidmet idüb

'azli  îcâb  ider  husûsı  yoğiken  Mustafa  nâm  kimesne  ber-tarîkle  bilâ-sebeb  alay-

beğiliği alub dahl ve nizâ' idüb lâkin zikr olunan alay-beğiliği (...) itmek hakkı olduğı

zâhir olmağla Budin muhâfazasında olan Vezîr Ali paşa tarafından mukarrer kılınub

(...)  kendüye virilmeğin mûcibince mukarrer olmak içün emr-i  şerîf yazılmışdır  fî

evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhire sene 18

60/6

Şâm beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; sâbıkan Hasan-keyf beği olub mütekā'id

olan dârende Hafız Mehmed dâme izzühû ehl-i  'ilm hâfız-ı  kelâm-ı şerîf  olmağla

câmi'-i  (...)  imâmeti  ve  evkāf  nezâreti  ve  (...)  kendüye  virilüb  berât  itdirüb

tasarrufunda olmağın 'arzı mûcibince şürûtıyla zabt içün emr yazılmışdır

60/7

Kethüdâlık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Kıbrısa  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Kıbrıs  yeniçerilerine  kethüdâ  olan  Hasanın

birinci  def'a  cürmü zâhir  olub  kethüdâlıkdan ref'  olunmuşken  ber-tarîkle  kethüdâ

olmak ile tâ'ife-i mezbûre beyninde küllî ihtilâfa ba'is olub ref'i lâzım olduğın bildirib

bin-başılardan  olub  ocağın  emekdârlarından  olan  dârende  Ramazâna  virilmek
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recâ'sına  'arz  itmeğin  ahkâm  kaydına  mürâca'at  olunub  kethüdâlık  Süleymân

üzerinde  bulunub  tekrâr  'arz  olundukda  'arzının  mûcibince  mezbûr  Ramazâna

virilmek emrim olmuşdur kethüdâlık hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü yazılmışdır

fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 18 tekrâr mukarrer ider fî evâhir-i Şevvâl sene 18

60/8

Gönüllüyân-ı Arz-ı rûm

 Arz-ı rûma hükm ki; mektûb gönderüb sâbıkan Arz-ı rûmun gönüllülerinin kâtibi

olan dârende Osmân içün yarâr ve emekdâr olub hidmet 'uhdesinden gelmeğe kādir

deyü  Arz-ı  rûm gönüllüleri  mukābeleciliği  virilmek  bâbında  'inâyet  recâ'sına  'arz

itdiğin ecelden mezbûrı  zikr  olunan mukābelecilik  hidmetinde istihdâm eyleyesin

deyü yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 1018 üzerinde olmağla tekrâr mukarrer

ider fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 18

Sayfa 061

61/1

Meşîhat-ı evkāf-ı İshak Paşa der-Selânik

Selânik eimmelerinden Ramazân Halîfe 'arz-ı hâl sunub evkāf-ı mezbûre imâretinin

meşîhati  Seyyid  Haydar  mahlûlünde  buna  virilüb  berât  itdirüb  mutasarrıf  iken

Ahmed nâm kimesne kādî 'arzı ile bana dahi virilmişdir deyü mâni' olub lâkin berâtı

olmamağın bunun berâtı mûcibince zabt itdürmek içün hükm yazılmışdır fî evâhir-i

Rebî'ü'l-âhir sene 1018

61/2

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Mısır

Mısır beğler-beğisine hükm ki; Mısır müteferrikalarından olub toğancılar ile Astâne-i

sa'âdetime gelüb hidmetde bulunmağla mutasarrıf olduğı 'ulûfesiyle Mısırda 'azablar

ağalığı  kendüye  virilmek recâ'  itmeğin  vücûda  gelân  hidmeti  mukābelesinde  zikr

olunan ağalık mezbûra virilüb emr-i şerîf yazılmışdır

61/3

Kitâbet-i muharîr der-livâ'-i Midilli

Sâbıkan  Haleb  defterdârı  olub  hâlen  Cezîre-i  Midilli  sancağı  muharriri  olan

Mehmede hükm ki; mektûb gönderüb cezîre-i mezbûrenin tahrîri sana (...) olunub

lâkin  Dîvân-ı  hümâyûn  kâtiblerinden  bir  ehl-i  kalem  kâtib  seninle  ma'an  tahrîr

hidmetinde  olunmak  lâzım  gelmeğin  ve  buyûrdum  ki  Vezîr  Yûsuf  paşanın

âdemlerinden  olub  Hüdâvendigâr  sancağında  ze'âmeti  olub  dergâh-ı  mu'allâm
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müteferrikalığıyla Dîvân-ı hümâyûn kâtiblerden olan dârende Kâtib Mehmed Muhyî

içün  ehl-i  kalem  ve  kānûn-şinâsdır  deyü  livâ'-i  mezbûrın  tahrîrine  kâtib  ta'yîn

olunmak  recâ'  eylediğin  eclden  cezîre-i  mezbûrede  (...)  zikr  olunan  (...)  havâss-ı

hümâyûn  (...)  avârız-hâneleri  (...)  şer'iyyede  tahrîrinin  kitâbetinde  müşârün-ileyhi

istihdâm eyleyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 18

61/4

Alay-beğilik-i İspir

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki;  İspir  sancağı beği Mehmed mektûb gönderüb

livâ'-i  mezbûr alay-beğisi  olan Abdî içün şakî ve ehl-i fesâd olub fukarâ'nın ehl-i

ırzına  gamz itmeğle  na-hakk  yere  emvâl  ve  erzâkların  alub  zulm ve  ta'addîsinin

nihâyeti  bu  kadar  deyü  alay-beğiliği  mahlûldür  deyü  tîmârı  âhere  virilüb  alay-

beğiliği dârende-i sâbık livâ'-i mezbûr alay-beğisi olan Hasana virilmek recâ'sına 'arz

itmeğin 'arz olunduğı üzere zikr olunan alay-beğiliği mezbûr Hasana mukarrer ve

tevcîh olunub emr yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 18

61/5

Bâkî-çavuşluğı der-Haleb 

Haleb  beğler-beğine  ve  defterdârına  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm  çavuşlarından

dârende  Mehmed  çavuş  gelüb  yarâr  ve  emekdâr  olduğın  bildirib  Halebin  bâkî-

çavuşluğını recâ' itmeğin mezbûrını kemâl-i emânet ve istikāmet ile Halebin bâkî-

çavuşluğı hidmetinde istihdâm idesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır

61/6

Ağalık-ı sağ bölük der-Revân 

Van beğler-beğisine hükm ki; sâbıkan Revânın sağ bölük ağası olan dârende Osmân

gelüb yarâr ve serhaddin ihtiyâr ve emekdârlarından olduğından gayri Revân kal'ası

üzerine  Kızılbaş  geldikde  ehl  ü  ummali  esîr  ve  kendüsi  giriftâr  olub  akrabâ'  ve

ta'allukāt  şehîd  olub  ba'de  kendüsi  halâs  olub  zümre-i  mezbûre  ağalığı  kendüye

yevmî seksen akça ile tevcîh olunub hidmetde kusûrı yoğiken ağalık bilâ-sebeb âhere

virilmeğle  kendüye  gadr  olduğın  bildirib  'inâyet  recâ'  itmeğin  zikr  olunan ağalık

mukaddemâ  virilân  emr-i  şerîf  mûcibince  kemâ-kân  buna  mukarrer  olmuşdur  fî

evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 18

61/7

Kal'a-i Avlonya
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Rûm-iline hükm ki; Avlonya ve İl-basan muhâfazasında olan Sinân mektûb gönderüb

kal'a-i mezbûrede 'azablar ağası olan Mehmed oğlı dârende Ömer içün leyl nehâr

kal'ada hidmet üzere iken Ömere tevcîh olunub hâlen mukarrer olmuşdur

Sayfa 062

62/1

Mukābelecilik-i hazîne-i Belgrad

Budin(?)  muhâfazasında  olan  Vezîr  Ali  paşaya  hükm  ki;  Belgrad  hâs  defterdârı

Mehmed mektûb gönderüb Dergâh-ı  'âlî  sipâhlarından on yedinci  bölükde yevmî

otuz  beş  akça  'ulûfeye  mutasarrıf  olan  Zü’l-celîl  Halîfe  kilârı  içün  yarâr  ve

müstakîmdir deyü mukābelecilik hidmetinde istihdâm olunmak bâbında 'inâyet recâ'

itmeğin hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 8

62/2

Kethüdâlık

Arz-ı  rûma  hükm  ki;  Kemâh  kal'ası  dizdârı  Kurd  mektûb  gönderüb  Arz-ı  rûm

sancağında Kemâh nâhiyesinde Orta nâm karye ve tîmârından üç bin altı yüz akça

tîmâr ile kal'a-i Kemâh kethüdâsı olan Yakûb mukaddemâ katl olan celâlî Mustafa

beğin eşkıyâ'sından olub ehl-i  fesad olmağla  bundan evvel  Hüseyin  paşanın evin

basub koyunların garet eyledüği ve bundan gayri nice def'a şekāveti tescil olmağla

ref'i  lâzımdır  deyü  bildirib  kethüdâlık  yine  kal'a  sancakdârının  emekdârlarından

dârende Mûsaya 'arz itmeğin emr-i  şerîf  yazılmışdır  fî evâhir-i  şehr-i  Rebî'ü'l-âhir

sene 18

62/3

Zâviye-i Karaca Ahmed kuddise sırruhû'l-azîz 

Mağnisa kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb nefs-i Mağnisa kurbunda vâki' evliyâ'-

yı kibârdan merhûm Karaca Ahmed Sultân kuddisü's-sırruhû'l-azîz zâviyesinin şeyhi

olan (...) fevt olub yeri mahlûl oldukda meşîhate evlâd-ı resulden Mevlânâ Seyyid

Hızır  zîde  takvâhûya  tevcîh  olunub  icrâ'-yı  tevliyet  idüb  üzerinde  iken  hâlen

İstanbulun  sâkinlerinden  olub  cebeciyândan  Süleymân  nâm  kimesne  bir  tarîkle

üzerine  berât  itdirüb  mahsûl  zamânında  birkaç  gün oturub  tamâm mahsûlü  kabz

eyledükden  sonra  bırağub  gidüb  zâviyenin  (...)  hâlî  ve  mu'attal  kalub  âyende  ü

revendeye  hidmet  ider  kimesne olmayub ve  mezkûr  Hızır  dahi  (...)  (...)  fakîr  ve

fukarâ'ya enfa' ve merkūm Süleymân cahil ve meşîhate ber-vehle istihkākı olmayub

gâh buna ve gâh Süleymâna virilmeğle fukarâ'ya (...) olmağın bâbında mahsûl zâyi'
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ve  bel'  olub  hakk  her  vechle  müşârün-ileyh  Seyyid  Hızırın  olmağın  tarafeynin

temessükâtı  der-kise  olunub  Astâne-i  sa'âdetime  geldikde  zâviye-i  mezbûrenin

meşîhat (...) Seyyid Hızırı ibtidâ-yı târihden ibkā' ve mukarrer kılınub tekrâr kanâ'at

itmeyüb nizâ' iderse (...)sınca zabt idesiz (...) yazılmışdır

62/4

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Depe-delen

Avlonya sancağı kā'im-makāmı Yûsuf mektûb gönderüb livâ'-i mezbûrda vâki Depe-

delen  kal'asında  ve  nâhiyesinde  (...)  nâm  karye  ve  gayriden  (boş)  (...)  gedüğe

mutasarrıf olub 'azablar ağası olan Sinân oğlı dârende Mustafa leyl ü nehâr kal'ada

müstakîm ve hidmetde kā'im olub 'azlin îcâb ider hâli yoğiken bilâ-sebeb ağalık (...)

virilüb küllî hayf ve gadr olmağın zikr olunan ağalık mezbûr Mustafaya mukarrer

olmak recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer olmuşdur

62/5

Alay-beğilik-ı (...)

Bağdad  beğler-beğisine  hükm ki;  (...)  sancağı  alay-beğisi  olan  dârende  Mehmed

gelüb zikr  olunan alay-beğiliği  mukaddemâ vücûda gelân  hidmeti  mukābelesinde

kendüye  tevcîh  olunub  lâzım  olan  hidmetleri  yarâr  âdemleriyle  icrâ'  idüb  alay-

beğiliği âhere virilmek îcâb ider hâli yoğiken Tosın oğlı Mehmed tarafından Ömer

nâm  kimesneye  virilmeğle  buna  gadr  ve  hayf  olmağla  alay-beğiliğe  südde-i

sa'âdetimden  ve  senin  tarafından  mukarrer  kılınmışken  mezbûr  Ömer  memnu'

kılınmayub dahl ve nizâ'dan hâlî olmaduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin zikr olunan

alay-beğilik  mukaddemâ  virilân  mukarrer  emri  ve  mektûbı  mûcibince  mezbûr

Mehmede mukarrer olunmuşdur fî evâ'il-i şehr-i Cemâziye'l-evvel sene 18

Sayfa 063

63/1

Meşîhat-ı zâviye-i Taylı Mahmûd

Ayazmend kādîsına hükm ki; bi'l-fi'l Ayvalığın (...) 'aleyhi'r-rahmehû’l-gâzî câmi'-i

şerîfde vâ'iz ve nâsih olan dârende Mevlânâ Şeyh Ömer zîde takvâhâ gelüb kazâ'-i

mezbûrda vâki' Taylı Mahmûd zâviyesi dimeğle ma'rûf zâviye berât-ı hümâyûnumla

kendüye virilüb tasarrufunda iken yeniçeri  şeyhi dimeğle ma'rûf şeyh Hasan nâm

kimesne zâviye-i mezbûre içün bana dahi virilmişdir deyü berât ibraz idüb zâviye-i

mezbûre  mahsûlüne dahl  itmeğle  mukaddemâ bin on üç  senesinde  ellerinde  olan

berât ve sâ'ir temessükâtlarıyla Dîvân-ı hümâyûnumda mevâki' olduklarında ikisinin
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dahi istihkākı görilüb kangısının hakkı ise 'arz oluna deyü Mahmûd çavuş (...)sıyla

Şeyhü'l-islâm Sunullah dâmet fezâilehû fermân-ı şerîf sâdır olmağla beyne'l-'ulemâ'

ikisinin  ahvâli  görüldükde  mezkûr  Şeyh  Hasan  nâ-(...)  olub  (...)  ve  fermânen

müşârün-ileyh Şeyh Ömerin hakkıdır deyü münâsib görüb hükm olundukda tekrâr

hatt-ı hümâyûn-ı sa'âdet-makrûnla mâliyye tarafından berât itdirüb tasarrufunda iken

mezbûr  Şeyh Hasan memnû'  olunmayub  bir  tarîkle  emr  almağla  berâtımdan  hâlî

olmayub nizâ' itmeğle girü ve def'aten Dîvân-ı hümâyûnda iken (...) fermân-ı şerîf ve

hatt-ı hümâyûn mûcibince mezbûr Şeyh Ömere mukarrer olub (...) (...) ve kat' -ı nizâ'

olmağın hilâf-ı  vech girü dahl itdirilmesin zâviye-i  mezbûre mezbûr Şeyh Ömere

mukarrer olunub min ba'd mezbûr Şeyh Hasanın temessükâtına 'amel olunmayub (...)

emr-i şerîf vârid olmayınca da'vâsı istima' olunmayub buna zabt itdüresin deyü emr-i

şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 18

63/2

Nezâret-i evkāf-ı Hâcı İslâm der-Edirne

Edirne kādîsına hükm ki; sulehâ'dan dârende Ahmed südde-i sa'âdetime gelüb evkāf-ı

mezbûrenin  mütevellî  kâtibi  olanlar  vakfın  mahsûlün  ekl  idüb  gadr  itmeğin  bu

müstakîm olmağla hîn-i nezâretde emr-i şerîf kendüye tevcîh olmuşken âherden ba'zı

kimesneler  dahl  itmeğin  kemâ-kân  hidmet-i  mezbûrede  istihdâm  eyleyesin  deyü

yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel

63/3

Pazar-başılık-ı mahmiyye-i Edirne

Edirne  kādîsına  hükm  ki;  sâbıkan  Edirnenin  ordu  pazar-başısı  iken  mahmiyye-i

mezbûre pazar-başısı olan dârende Hızır bundan akdem vâki' olan Ungurus seferinde

bulunub hidmeti mukābelesinde zikr olunan pazar-başılık serdâr-ı sâbık tarafından

medâr ü tezkâr tâbe serâhû zamânında emr ile kendüye virilüb tecdîd-i zabt recâ'

itmeğin (...) olunub emr yazılmışdır

63/4

Muhzır-başılık-ı Kemâh

Sâbıkan  Kemâh  kādîsı  Mevlânâ  Halil  mektûb  gönderüb  kazâ'-i  mezbûr

mahkemesinde  birkaç  seneden  berü  muhzır-başı  olmayub  ber-mûcib-i  (...)

müslümanların hakkları alınmakda garet olmağla muhzır-başı yanında bir kimesne

lâzımdır deyü bildirib dârende İshak içün muhzır-başı olmak recâ'sına 'arz itmeğin

müslümanlara (...) (...) muhzır-başı olâ deyü emr yazılmışdır

63/5
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Saka-başılık der-Bağdad

Hâcı  Müslüm  ordu-yı  hümâyûnuma  'arz-ı  hâl  sunub  Bağdadın  saka-başılığı

kadîmden mâliyyeden virilân emr-i şerîfim mûcibince bunun zabtında iken bir tarîkle

âhere virilüb zulm ve hayf olmağla girü mukarrer olmasına emr yazılmışdır fî evâ'il-i

Cemâziye'l-evvel sene semân 'aşere ve elf

63/6

Alay-beğilik-i İskenderiye

Rûm-iline  hükm ki;  sâbıkan  Rûm-iline  mutasarrıf  olan  Vezîr  Sinân  paşa  mektûb

gönderüb  İskenderiye  sancağı  alay-beğisi  olan  Alinin  alay-beğiliği  Mustafa  nâm

kimesne alub lâkin mezbûr Mustafa alay-beğiliği hidmetine kādir olmayub ve Ali

dahi  Beyrut(?)  muhâfazasından  firâr  itmeğin  alay-beğiliğe  Dergâh-ı  'âlî

mütedeyyînelerinden olub livâ'-i mezbûrda (...) nâhiyesinde (...) ve gayriden yiğirmi

bin  akça  ze'âmeti  olan  dârende  Ahmede  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  'arzı

mûcibince yazılmışdır

Sayfa 064

64/1

Alay-beğilik-i Mut

Mut  sancağı  beğine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  livâ'-i  mezbûr  alay-beğisi  olan

dârende Yûnus içün yarâr ve muhâfaza hidmetinde mevcûd(?) olub zu'amâ' ve erbâb

kendüden rızâ'  ve şükrân üzere iken ber-vehle 'azlin îcâb-ı  husûsı yoğiken hilâf-ı

vâki'-i  inhâ'  ile  bilâ-sebeb alay-beğiliği  (...)  nâm kimesne almağla dahl  idüb zikr

olunan  alay-beği  mezbûra  zabt  itdüresin  deyü  emr-i  şerîf  virilmişdir  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-evvel sene 18 def'a-i evvelî şeyh hazretlerine virilmişdir tekrâr mukarrer

ider fî Evâhir-i sene 19

64/2

Kitâbet-i (...) sağ bölük

Revâna hükm ki; dârende Arslan gelüb yarâr olub zikr olunan kitâbet üzerine olub

mâdâmki 'azli îcâb ider husûsı olmaya hâricden dahl olunmamak içün bu emr-i şerîf

yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 18

64/3

Kethüdâlık-i (...) sağ bölük
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Müşârün-ileyhe hükm ki; dârende Mustafa kethüdâlık üzerinde olduğın bildirib (...)

mukarrer  olmak  recâ'  itmeğin  mâdâmki  'azli  îcâb  ider  hâli  olmaya  âherden  dahl

olunmamak içün emr yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 18

64/4

Ağalık-ı Çerâkise-i kal'a-i Tomanis

Tomanis beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Tomanisin çerâkise ağası olan

Sefer  kendü  hevâsında  olduğından  gayri  çerâkise  tâ'ifesiyle  zindegânesi  olmayub

'azli lâzımdır deyü mukaddemâ çerâkise ağası olan dârende Mahmûd içün yarâr ve

emekdâr  ve kul  tâ'ifesile  zindegânesi  vardır  deyü mezbûra virilmek recâ'sına 'arz

eylediğin eclden zikr olunan ağalık 'arz olunduğı üzere mezbûra tevcîh olunmuşdur fî

evâ'il-i şehr-i Cemâziye'l-evvel sene 18

64/5

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Limisson Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisi Mustafa dâme ikbâlühûya hükm ki; mektûb gönderüb dârende

Seyyid  Hüseyin  içün  yarâr  ve  emekdârdır  deyü  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin

virilmişdir fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 18

64/6

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Baf Kıbrıs

Müşârün-ileyhe hükm ki; mektûb gönderüb dârende Karaca içün yarâr ve emekdâr

ve 'azli îcâb ider hâli yokdur deyü ibkā'  olunmak recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer-

nâme virilmişdir fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 18

64/7

Mukābelecilik-i Cezîre-i Kıbrıs

Müşârün-ileyhe hükm ki; sâbıkan mukābeleci olan dârende Halil içün emekdâr ve

'azli îcâb-ı hâli yokdur deyü 'arz itmeğin virilmişdir fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene

18

64/8

Kitâbet-i sipâhîyân-ı Lefkoşa Kıbrıs

Müşârün-ileyhe hükm ki; mektûb gönderüb zu'amâ'dan dârende Piyâle içün Lefkoşa

sipâhîleri kitâbeti virilmek recâ' itmeğin virilmişdir fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 18

64/9

Alay-beğilik-i (...)

Mahmûd paşaya hükm ki; (...) beği mektûb gönderüb livâ'-i mezbûre alay-beğisi şakî

olub hidmete varmamağla alay-beğiliğe kendünün oğlı olub otuz bin akça ze'âmete
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(...) olan Nâcîye virilmek bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin şürûtıyla yazılmışdır

fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 1018

64/10

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Ardanuç

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; Ardanuç sancağı beği Mehmed dâme izzühû mektûb

gönderüb Ardanuç kal'asının çerileri ağası Hüseyin âher mansıba çıkub zikr olunan

ağalığı  hüsn-i  ihtiyârıyla  serhadd-i  mansûre  emekdârlarından  dârende  Mehmede

ferâgat ider deyü 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin ağalık 'ulûfesiyle istihdâm idesin deyü

hükm-i şerîf yazılmışdır fî 20 şehr-i Rebî'ü'l-âhir sene 18

Sayfa 065

65/1

Tekrâr zâyi'den virilmişdir fî sene 9

Mîr-i 'alemlik-i livâ'-i Selîmiye

Trablûs-şâm beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Selîmiye sancağının mîr-i

'alemi  olan  Hasan  fevt  olub  mîr-i  'alemliği  mahlûl  olmağın  Hamâ  ve  Selîmiye

sancaklarında ve nâhiyesinde (...) ve (...) nâm karyelerden ve gayriden on dört bin

akça ze'âmete mutasarrıf olan dârende Mûsa içün yarâr ve muhârebelerde hidmetde

bulunmuşdur  deyü  'inâyet  recâ'sına  'arz  itmeğin  zikr  olunan  mîr-i  'alemlik  'arz

olunduğı üzere virilmişdir fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 18

65/2

Nezâret-i ihtisâb-ı sanduk der-Edirne

Edirne kādîsına hükm ki; dârende Mehmed gelüb müstakîm ve emekdâr ve dîndâr

olmağla  mahmiyye-i  Edirne  ihtisâbının  sanduk  nezâreti  kendüye  virilmek  recâ'

itmeğin sûret-i rü'ûs virilüb mûcibince zabt itdirilmek bâbında 'inâyet recâ' itmeğin

sûret-i  rü'ûs  mûcibince  nezâret-i  mezbûre  hidmetinde  istihdâm  idesin  deyü  emr

yazılmışdır fî evâsıt-ı şehr-i Cemâziye'l-evvel sene 18 tâbi'-i bûstâncılar kethüdâsı

65/3

Çeri-başılık-ı livâ'-i Hille

Bağdada hükm ki;  Hille  alay-beğisi  mektûb gönderüb livâ'-i  mezbûr sipâhîlerinin

çeri-başısı olan (...) içün Bağdada varmayub vâki' olan hidmetlerde bulunmayub çeri-

başılığı  mahlûldür  deyü livâ'-i  mezbûrda on dört  bin akça tîmâra mutasarrıf  olan

dârende İlyas içün yarâr ve emekdâr ve hidmet-i mezbûrede ser-âver deyü mezbûra
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virilmek recâ'sına 'arz itmeğin 'arz olunduğı üzere mezbûra zikr olunan çeri-süriciliği

tevcîh olub emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 18

65/4

Ağalık-ı 'azabân-ı Trabzon

Batum  beğler-beğisine  hükm  ki;  livâ'-i  mezbûrın  defter  kethüdâsı  olan  Mustafa

mektûb  gönderüb  Trabzon  sancağında  (...)  nâhiyesinde  Varvara  nâm  karye  ve

gayriden üç bin yedi yüz akça tîmâr ile Trabzon 'azablar ağası olan Seyyid Murtazâ

içün hidmetde kusûrı ve 'azlin îcâb ider hâli yoğiken Hüseyin nâm kimesne mezbûr

içün (...) varub (...) (...) (...) ider deyü mîr-i mîrân tarafından tehvîl mektûbı almağla

dahl  idüb  lâkin  mezbûr  mukaddemâ  yevmî  (boş)  akça  ile  (...)  (...)  (boş)  akçası

hazîneye kalmak üzere yevmî vilâyet kendüden rızâ'  üzere olub her vechle hakkı

olmağla berâtı mûcibince (...) emri yazılmışdır

65/5

Ağalık-ı kal'a-i Ahısha cânib-i yemîn

Çıldır’a hükm ki;  Trabzon beğler-beğisi  Ahmed dâme ikbâlühû mektûb gönderüb

mukaddemâ Trabzonda vâki' Şeyh Hızır nâm celâlî’nin bölük-başısı Süleymân nâm

şakînin  def'ine  me'mûr  olan  dârende  Ali  (...)  içün  hidmetde  bulunmuşdur  deyü

ağalık-ı  mezbûr  mezkûra  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  şürûtıyla  tevcîh  olunub

istihdâm itdüresin deyü yazılmışdır

65/6

Mukāta'acılık-ı baş der-Haleb

Sâbık  Bağdad  dizdârı  Abdürrahîme  hükm;  hâline  münâsib  bir  dizdârlık  düşünce

mukāta'acılık-ı mezbûr kendüye virilmek recâ' eyledüği eclden semân 'aşere ve elf

Cemâziye l'evvelîsinin on yedinci gününde sana virilmek fermânım olmağın kaydına

mürâca'at olundukda bin on yedi Zi'l-ka'de'sinin evâsıtında Abdürrahîme mukarrer

olunduğı ve (...) sana virilmek emr olunub hâline münâsib bir dizdârlık düşünce zikr

olunan mukāta'acılık hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü emr yazılmışdır fî evâsıt-ı

Cemâziye'l-evvel sene 1018

65/7

Meşîhat-ı zâviye-i Karaca Ahmed Sultân

Mağnisa kādîsına hükm ki; dârende Süleymân gelüb emekdâr olub kırk yıldan berü

şark ve garb seferlerinde seferleyüb icrâ'-yı hidmet idüb 'ulûfesi bedeli zikr olunan

zâviyenin meşîhati kendüye tevcîh olunub üzerinde iken Seyyid Hızır nâm kimesne
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zikr  olunan  zâviye  bana  dahi  virilmişdir  deyü  dahl  itmeğin  lâkin  bunun  'ulûfesi

hazîneye kalmak üzere virilmeğle fermân yazılmışdır

Sayfa 066

66/1

Mukāta'acılık-ı şıkk-ı sânî der-Haleb

Haleb beğler-beğisine ve Haleb defterdârına hükm ki; Medîne-i Halebde şıkk-ı sânî

mukāta'acısı olan dârende Kâtib Mustafa zîde kadrühû ordu-yı hümâyûna âdemlerin

gönderüb  mukāta'acılığa  Hüsam  ve  Mehmed  nâm  kimesneler  dahl  ve  ta'arruz

eyledüklerin bildirmeğin imdi zikr olunan mukāta'acılık müşârün-ileyh Mustafanın

üzerindedir  kemâ-kân müşârün-ileyhe  zabt  ve tasarruf  itdirüb min ba'd  mezbûrân

Hüsam ve Mehmed ve  âhere dahl  ve ta'arruz  itdirmeyüb kemâ-kân sefer-pezîr(?)

Mustafayı mukāta'acılık hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü emr yazılmışdır tahrîren

evâsıt-ı şehr-i Cemâziye'l-evvel sene 18

66/2

Kitâbet-ı yeniçeriyân-ı Şâm

Şâm muhâfazasında olan Vezîr Ahmed paşaya ve Şâm defterdârına hükm ki; dârende

Kâtib Mahmûd 'arz-ı hâl sunub Şâmda Şâmın yeniçeri kâtibi olub istikāmet üzere

hidmet idüb hidmetde kusûrı ve 'azlin îcâb ider hâli yoğiken âherden Mustafa bir

tarîkle  hilâf-ı  vâki'-i  inhâ'  ile  emr  alub  tasarrufuna  mâni'  olduğın  bildirib  lâkin

kendüye  mukarrer  olmak  recâ'  itmeğin  kitâbet-i  mezbûre  temessükâtı  mûcibince

buna mukarrer olmasın emr idüb buyûrdum ki mezbûr Mahmûdı zikr olunan yeniçeri

kitâbeti  hidmetinde kemâl-i emânet ve deyyâniyetle(?) istihdâm eyleyüb min ba'd

mezbûr  Mustafayı  ve  âherden  bir  ferdi  dahl  ve  ta'arruz  itdirmeyesin  deyü  emr

yazılmışdır fî evâsıt-ı şehr-i Cemâziye'l-âhir sene 18

66/3

Ağalık-ı Çerâkise-i Ahısha

Çıldır  beğler-beğisine  hükm  ki;  Tomanis  beğler-beğisi  Ömer  mektûb  gönderüb

çerâkise  ağası  olan  Sefer  kendü hevâsında olub kul  tâ'ifesiyle  hüsn-i  zindegânesi

olmamağla  ref'i  lâzım  olmağın  mukaddemâ  Mora(?)  ağalığından  ma'zûl  dârende

Mahmûda ağalık hidmeti 'uhdesinden gelür deyü virilmek recâ'sına 'arz itmeğin emr-i

şerîf yazılmışdır evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 18

66/4

Tevliyet-i Yenihân Sultân ve Elaldı Sultân der-Üsküb
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Üsküb kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb Üsküb ve (...) kazâlarında vâki' Yenihân

Sultân  ve  Elaldı  Sultân  evkāfının  tevliyeti  dârende  Mehmede  meşrût  olmağla

üzerinde  olub  meşrûtiyet  üzere  zabt  ve  icrâ'-yı  hidmet  iderken  hâricden  ba'zı

kimesneler şart-ı  vâkıfa muhâlif  dahl idüb tasarrufına mâni'  olduğın bildirib şart-ı

vâkıfa muhâlif hâricden bir ferdi dahl itdirmeyesin deyü emr yazılmışdır

66/5

Pazar-başılık-ı mahmiyye-i Bırûsa

(...) pazar-başılığı bundan akdem Ungurus seferinde ve Haleb ve şark seferlerinde

bulunub  bâb-ı  (...)  askere  müzâyaka  çekdirmeyüb  hidmetde  bulunmağla  hidmeti

mukābelesinde zikr olunan pazar-başılık şehrlüden dârende Seyyid Hasana hidmeti

mukābelesinde tevcîh olunub nişân-ı hümâyûn yazılmışdır berâtı mûcibince zabtına

(...) eylemişdir fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 18

66/6

Kethüdâlık-ı çavuşlar der-Haleb

Halebin  çavuşlar  kethüdâsı  olan  dârende  Osmân  gelüb  yarâr  ve  emekdâr

olduğındangayri Canboladoğlı muhârebesinde hidmet ve yoldâşlıkda bulunub 'azlin

i’cab  ider  husûsı  yoğiken  kethüdâlığı  (...)  âhere  virildüğin  bildirib  'inâyet  recâ'

itmeğin  zikr  olunan  kethüdâlık  hidmetinde  girü  mezbûrı  istihdâm  idesin  deyü

mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 18

66/7

(İptal edilmiş)

66/8

Kethüdâlık-ı sağ bölük der-Bağdad

Bağdada hükm ki;  Bağdadın yemîn gönüllülerinden iken bölük-başı olan dârende

Osmân otuz seneden berü ol serhaddin hidemâtında olmağla uğûr-ı hümâyûnda küllî

hidmetde bulunmağla ve mâl-ı  mîrî  tahsîlinde dahi  hidmetde bulunmağla hidmeti

mukābelesinde  Bağdadın  sağ  bölük  kethüdâlığı  mezbûra  virilüb  kethüdâlık

hidmetinde olasın deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 18

Sayfa 067

67/1

İstanbul kādîsına hükm ki; silahdârlar zümresinden otuzuncı bölükde olan dârende

seyyidî Mehmed (...) bundan akdem düstûr-ı ekrem serdâr Murâd paşa ile Canbolad

oğlı  muhârebesinde  ve  Haleb  kılâ'ında  mülâzemet  hidmetinde  olmağla  hidmeti
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mukābelesinde mahrûsa-i İstanbulda vâki' olan na'lçeciler kethüdâlığı müşârün-ileyh

tarafından  kendüye  tevcîh  olunub  eline  sûret-i  rü'ûs  virilmişken  içlerinden  ba'zı

kimesneler bilâ-sebeb bunun tasarrufuna mâni' olub na'lçeci tâ'ifesine mîrî tarafından

eğer (...) ve sâ'ir (...) (...) vâki' oldukda kethüdâları (...) idüb ba'de cem' idüb mîrî

tarafına vire gelmişken hâlen (...)  ekl ve bel'  içün (...)  (...)  cem' idüb buna haber

virmeyüb kendüye küllî gadr olunduğından gayri vech-i meşrûh üzere hâsıl olan eğer

(...) ve eğer sâ'ir (...) kendüler cem' itmeğle temâm virmeyüb hem fukarâ'ya ve hem

mîrîye gadr olur mezbûr (...) kemâ-kân kethüdâlık hidmetinde olub ol-makūle eğer

(...)  ve  eğer  (...)  akçasıdır  mîrî  tarafından  teklif  olundukda  kadîmden  olı-geldüği

üzere  bunun ma'rifeti  ile  tevzî'  ve  cem'  olunub  ve  tevzî'  ve  cem'  olunan  akçaya

na'lçeciler ve kethüdâ-i sâbık ve âherden dahl itdürilmeyüb elinde olan sûret-i rü'ûs

mûcibince kendüye zabt ve tasarruf itdirilmeğin bâbında 'inâyet recâ'  itmeğin (...)

içün emr-i şerîf yazılmışdır

67/2

Tevliyet-i evkāf-ı (...) Kâmile

Haleb beğler-beğine ve kādîsına ve dizdârına hükm ki;  sâbık Haleb beğler-beğisi

Hasan ve dizdârı Mahmûd mektûb gönderüb evkāf-ı mezbûrenin küllî müsâ'adesi var

iken bundan akdem mütevellîsi olmadan (...) mezbûra şart-ı vâkıf üzere mâl-ı vakfa

temellü sarf itmesiçün (...) vazîfelere virilüb kendüsi ekl ve bel' idüb vakfa varub

vezâ'ife gadrı olmağın şart-ı vâkıf  üzere temâmen mesârifi icrâ'  eyledükden sonra

ba'de'l-mesârif  zâviyeden  her  sene  hazîne-i  Halebe  yüz  altun  virmek  üzere  zikr

olunan tevliyet  dârende  Hâcı  Servere  tevcih  olunub üç  bin  akçasın  ta'mîre  virüb

yevmî on beş akçaya mutasarrıf olmak üzere (...) itdüresin tasarruf itmek istedikde

mezbûr  dahl  ve  nizâ'dan  hâlî  olmamağla  elinde  olan  berâtı  mûcibince  ibkā'  ve

mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer kılınub min ba'd mezbûrı ve âheri

dahl ve ta'arruz itdirmeyesin deyü mukarrer emri yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-

evvel sene 18 tekrâr emr virilmişdir fî evâhir-i Şa'ban sene 18

67/3

Ağalık-ı 'azabân-ı Van

Dârende Osmân gelüb mukaddemâ Vanın müteferrika-başısı olub otuz dört akça ile

hâlen  müteferrika  olub  arab  ağası  mutasarrıfı  olduğı  'ulûfesi  hazîneye  kalub

kendüsine 'ulûfesi ile ağalık virilmek recâ' itmeğin yazılmışdır

67/4

İmâmet-i mahfel-i şerîf-i Mısır
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Mısır beğler-beğisine ve emîr-i hâss'a hükm ki; (...) (...) mektûb gönderüb dârende

Veliüddîn içün ehl-i 'ilm ve sâhib-i kalem olduğından gayri hâfız-ı kelâmullah olub

Mısırdan kâbe-i mu'azzamaya giden mahfel-i  şerîfe giden mahfel-i  şerîfe imâmeti

virilmesi recâ'sına 'arz itmeğin imâmet hidmetinde olmak içün emr-i şerîf yazılmışdır

fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene semân 'aşere ve elf

67/5

Tevliyet-i Yâkub Paşa der-İznik

Dârende  münlâ  Mehmed  gelüb  mukaddemâ  evkāf-ı  mezbûre  mütevellîsi  olan

Mustafa mâl-ı vakfı ekl ve bel' itmeğle ref'i lâzım olmağın tevliyet-i mezbûr berât-ı

şerîf ile kendüye tevcîh olunub mutasarrıfken mezkûr Mustafa bir tarîkle mukarrer

itdirmeğle  dahl  idüb  tevliyet-i  mezbûre  girü  Astâne-i  sa'âdetimde  mezkûr  münlâ

Mehmed mukarrer olmak içün emr-i şerîf yazılmışdır

67/6

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı kal'a-i Bağdad

Bağdada  hükm  ki;  Bağdadın  'azablar  ağası  Mehmed  mektûb  gönderüb  Bağdad

müteferrikalarından  (boş)  akça  'ulûfesi  olan  dârende  Mahmûd içün yarârdır  deyü

Bağdadın  'azablar  kethüdâlığı  virilmek  recâ'sına  i'lâm  itmeğin  mutasarrıf  olduğı

'ulûfesiyle 'azablar kethüdâlığı mezbûra tevcîh olunub emr-i şerîf virilmişdir fî 24

Rebî'ü'l-âhir sene 18

Sayfa 068

68/1

Alay-beğilik-i Hertus

Çıldır  beğler-beğisine  hükm ki;  Hertus  sancağı  beği  mektûb  göndrüb  zu’amâdan

dârende  Satılmış  içün  yarâr  olduğından  Ahısha  üzerine  müstevlî  olan  (...)  (...)

muhârebesinde  başlar  kesüb diller  getürüb  (...)  ve  Altun  kal'aları  içün  dahi  küllî

hidmet idüb uğûr-ı hümâyûnuma müteâlik hidmetde cân ve baş ile çalışub hidmet

itdüğin bildirib livâ'-i mezbûrın alay-beğisi olan İbrâhim (...) olmuş hidmetine kādir

olmamağla zikr olunan alay-beğilik müşârün-ileyh Satılmışa virilmek bâbında 'inâyet

recâ' itmeğin şürûtıyla hükm yazılmışdır tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Cemâziye'l-evvel

sene 18

68/2

Avcı-başılık-ı mahrûsa-i Bırûsa
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Mahrûsa-i mezbûrede Avcı-başı olan Seyyid Hasan oğlı Seyyid Ahmed berât virüb

ihtiyârıyla  ferâgat  itmeğle  dârende  Seyyid  (...)  virilüb  berâtları  virüb  berâtı

mûcibince  hükm  recâ'  itmeğin  berâtı  mûcibince  zabt  itdüresin  deyü  emr-i  şerîf

yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 17

68/3

Kitâbet-i (...) ve Darbhâne der-Trabzon

Batum beğler-beğisi mektûb gönderüb hidmet-i mezbûrede olan Mehmed içün nâ-ehl

olub kitâbet (...) dizdâr olmamağla mâl-ı mîrîye küllî (...) vardır deyü sipâhîyândan

yüz seksen üçünci bölükde yevmî on dokuz akça 'ulûfesi olan Mirzâ oğlı Hasan bin

(...)  (...)  ehl-i  kalemdir  deyü virilmek recâ'sına  'arz  itmeğin virilmişdir  fî  evâsıt-ı

Cemâziye'l-evvel sene 17

68/4

Nezâret-i mescîd-i Çerkes der-Şâm-ı şerîf

Şâm beğler-beğisi mektûb gönderüb hidmet-i mezbûrede olan Şeyh Fahreddîn oğlı

Mehmed  Emin  sâlih  ve  mütedeyyîn  'azlin  îcâb  ider  husûsı  yoğiken  Ahmed  nâm

kimesne dahl itmeğle hâlen Astâneye 'arz itmeğin girü kemâ-kân mukarrer ve zabt

itdirülmesiçün emr yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 18

68/5

Kethüdâlık-i tersâne der-Gelibolı

Cezâyir beğler-beğisi kapudân Halil paşaya hükm ki; Bağdad muhâfazasında olan

Vezîr Mahmûd paşa mektûb gönderüb dârende Piyâle içün bundan akdem yevmî elli

akça ile otuz üçünci bölükde hâssa (...) iken Gelibolıda vâki' tersâne kethüdâsı olan

Hasan  fevt  olub  kethüdâlığı  mahlûl  oldukda  kethüdâlık  'ulûfesi  hazîneye  kalmak

üzere kendü 'ulûfesiyle tevcîh olunub 'azli îcâb ider hâli yoğken Kurd nâm kimesne

bana dâhi virilmişdir  deyü dahl lâkin bu müstakîm ve dîndâr ve ehl-i  vukūf olub

kapudân-ı  sâbık  Câfer  paşa  'arz  itmeğle  mukaddemâ  Vezîr-i  a'zâm  hazûrlarında

murâfa'a  olduklarında  Piyâleye  mukarrer  kılınub  kat'-ı  nizâ'  olmağın  yine  dahl

eyledüğin bildirib mukarrer olmak bâbında 'inâyet recâ' itmeğin mukarrer yazılmışdır

fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 18

68/6

(İptal edilmiş)

68/7

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı vilâyet-i Tebriz
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Mukaddemâ Tebrizin cânib-i yesâr gönüllülerinden yevmî sekiz akça 'ulûfesi olan

emekdârlardan dârende Aliye virilmişdir fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 18

68/8

Mukābelecilik-i Bağdad

Vezîr  Mahmûd  paşaya  hükm  ki;  hazîne-i  Bağdad  defterdârı  Abdullah  mektûb

gönderüb Dîvân-ı hümâyûn kâtiblerinden olub hazîne-i Bağdadın mâliyye tezkirecisi

olan dârende Kâtib Mehmed Hüsâmî ehl-i kalem ve sâhib-i rakam olduğından gayri

vâki'  olan  muhârebelerde  küllî  hidmet  ve  yoldâşlığın  bulunmağla  vücûda  gelân

hidmet  mukābelesinde  Bağdadın  mukabalaciliği  hidmeti  virilmek  recâ'sına  'arz

itmeğin hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 18

Sayfa 069

69/1

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Ahısha

Çıldır  beğler-beğisine  hükm  ki;  ordu-yı  hümâyûnuma  mektûb  gönderüb  Ahısha

gönüllülerinin cânib-i  yemîn ağası  olan dârende-i  fermân Ahmed içün yarâr  olub

serhaddin kadîmî emekdârı olduğından gayri vâki' olan muhârebe ve ılgar yerlerde

başlar kesüb yarâr dil getürüb neferâtıyla hüsn-i zindegânesi var iken ağalığı bilâ-

sebeb Ardahan sancağı  beği  'arz  itmeğin  İbrâhime virilüb  gadr  ve  hayf  olunduğı

bildirib  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  İbrâhime  virildüği  tekrâr  'arz

olundukda 'arzın mûcibince mukarrer olması emr olunmuşdur mezbûr İbrâhimi ve

Aliyi dahi dahl itdirmeyüb Ahmede mukarrer olmuşdur fî evâhir-i şehr-i Cemâziye'l-

âhir sene 18

69/2

Mi'mârlık-ı Kıbrıs

Kal'a-i  Kireniya mi'mârı olan Asârî  oğlı  dârende Mihâil  'arz-ı hâl sunub üzerinde

olmağla tekrâr ibkā' olmuşdur fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 8

69/3

Tevliyet-i Selânik müteveffâ Kāsım paşa

Selânik kādîsına hükm ki; dârende Süleymân gelüb müteveffâ Kāsım paşa ve Hâcı

Veli vakıflarına yevmî beş akça ile berât-ı şerîfimle mütevellî olub vakıfların (...)

olan berâtı ahz idüb her vechle vâkıfı sa'y olub mezbûrın kendüsinden rızâ' ve yarâr

üzere iken hâricden (boş) nâm kimesne vakf-ı tevliyeti dahl idüb tasarrufuna mâni'

oldukların bildirib  mukarrer recâ'  itmeğin Astâne-i  sa'âdetimde olan deftere  nazar
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olundukda zikr olunan tevliyet üzerinde bulunmağla mezbûra mukarrer olub berâtı

mûcibince zabtı içün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 18

69/4

Ağalık-ı Gerger

Arz-ı  rûm  beğler-beğine  hükm  ki;  Arz-ı  rûmun  gönüllüyân-ı  yemîn  ağası  olan

Mustafa mektûb gönderüb zümre-i mezbûrede dördünci bölükde yevmî on sekiz akça

'ulûfeye mutasarrıf olan Veli oğlı dârende Bekir içün yarâr olub uğûr-ı hümâyûnda

küllî hidmetde bulunub emekdâr olduğından gayri (...) (...) Arz-ı rûm üzerine gelân

Emîrgûne  Hân  muhârebesinde  küllî  yoldâşlıkda  bulunmuşken  bilâ-sebeb  gedüği

âhere  virilüb  gadr  olduğın  bildirib  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  'arz

olunduğı üzere mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 18

69/5

Rûz-nâmecilik-i Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisine ve Kıbrıs defterdârına hükm ki; sen ki mîr-i mîrânsın mektûb

gönderüb  Dîvân-ı  hümâyûn  kâtiblerinden  (...)-dîde  dârende  Kâtib  Hüseyin  zîde

kadrühû içün rûz-nâmeciliğin yevmî kırk dört akça 'ulûfe (...) hazîneye kalub rûz-

nâmeciliğe kendüsi tamâmıyla mutasarıf olub hadd-i zâtında ehl-i kalem ve sâhib-i

rakam müstakîm ve ehl-i vukūf olmağla hazîneye küllî (...) ve rûz-nâmecilik 'ulûfesi

hazîneye kalmağla ziyâde sa'yı variken sâbıkan rûz-nâmeci olan Rıdvân bir tarîkle

mukarrer idüb emr idüb berât ihrâc itdirmeğle dahl idüb lâkin (...) hazîneye kalmağla

ziyâde sa'yı variken (...) olmağla her vechle mezkûrdan (...) ve (...) olunduğın bildirib

'inâyet  recâ'  eyledüğin eclden zikr  olunan rûz-nâmeciliği  üslûb-ı  sâbık üzere girü

kemâ-kân  mezkûr  Kâtib  Hasana  mukarrer  olmak  emrim  olmuşdur  buyûrdum  ki

emrim üzere mukarrer itdirüb kemâ-kân zabt itdiresiz deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî

evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 18

69/6

Mukāta'acılık-ı Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beği ve defterdârına hükm ki; sen ki mîr-i mîrân mektun gönderüb bi'l-

fi'l  hazîne-i  Kıbrıs  mukāta'acısı  olan  Kâtib  Hüseyin  mukāta'acılık-ı  hazîne-i

mezbûrda  yevmî  kırk  akça  ile  muhâsebeci  olan  dârende  Kâtib  İbrâhim  zîde

kadrühûya ferâgat ider deyü mutasarrıf oldukda emr-i şerîf yazılmışdır

69/7

Muhâsebecilik-i Kıbrıs
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Kıbrıs  beğler-beğisine  ve  defterdârına  hükm  ki;  sen  ki  mîr-i  mîrânsın  mektûb

gönderüb Cezîre-i Kıbrısda yevmî kırk akça 'ulûfe ile mukāta'acı olub muhâsebeciliği

ihtiyârıyla şâkirdi olub yevmî otuz akça 'ulûfeye mutasarrıf olan dârende Nasrullaha

yazılmışdır

69/8

Tezkirecilik-i Şâm tîmârhâ

Dârende  Mehmed  gelüb  Şâmda  ze'âmet  olub  ve  mukaddemâ  Şâm  tezkireciliği

hidmetinde  iken  bilâ-sebeb  Hamzaya  virilüb  mezbûr  Hamza  hâlen  fevt  olub

fevtinden mezbûra virilmişdir

Sayfa 070

70/1

Çavuşluk-ı bâkî-i Şâm

Dergâh-ı 'âlî çavuşlarından Ahmed çavuş Şâmda sâkin olmağla Şâm-ı şerîfin bâkî-

çavuşluğı  recâ'  itmeğin  mâl-ı  mîrî  tahsîlinde  olub  hidmetde  olması  içün  emr

yazılmışdır

70/2

Şâm-ı  şerîfe  hükm ki;  dârende  Yûsuf  gelüb  Şâm  yeniçeri  bölük-başılardan  olub

geçen sene hacc-ı şerîfe giden yeniçerilere baş olmak içün emr virilüb âherin (...)

olub evvel sene müyesser olmayub bu sene gitmek içün elinde emri mûcibince emr

yazılmışdır

70/3

Müteferrikalık-ı dîvân-ı Bosna

Bosna  beğler-beğisine;  sâbıkan  Bosna  eyâletine  mutasarrıf  olan  Mustafa  Paşa

mektûb gönderüb Bosnanın dîvân müteferrikalarından Mehmed dergâh-ı mu'allâm

müteferrikalığı  recâ'sına ilhâk olunub Bosna müteferrikalığı  mahlûldür  deyü Kilis

sancağında (...) nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden kırk sekiz bin akça ze'âmete

mutasarrıf  olan dârende Süleymân oğlı  Mehmede virilmek recâ'  itmeğin şürûtıyla

yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 18

70/4

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Şehr-i zûl

Şehr-i zûl beğler-beğisine; (...) (...) Seyyid Hân mektûb gönderüb Şehr-i zûlün sağ

bölük ağası olan Mehmed âher mansıb almağla zikr olunan ağalık (...) kadîmden berü

mahlûl  olub  dârende Seyyid  Şükrullah  içün yarârdır  ve  hidemât-ı  hümâyûnumda
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kadîmî  emekdârdır  deyü  mezbûra  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  şürûtuyla

yazılmışdır fî evâhir-i şehr-i Cemâziye'l-evvel sene 18

70/5

(...)

70/6

Tezkirecilik-i tîmârhâ-i Bosna

Bosna beğler-beğisi  İbrâhim Paşa mektûb gönderüb Dîvân-ı  hümâyûn kitâbeti  ile

sipâhî oğlanlarından dokuzuncı bölükde yevmî elli dört akça 'ulûfesi olan Ali oğlı

dârende Kâtib Mehmed Emîn zîde kadrühû içün kendü kitâbeti hidmetinde olub ehl-i

kalem  ve  müstakîm  ve  dîndâr  ve  emîn  ve  (...)  olmağla  zikr  olunan  tezkirecilik

virilmek recâ'sına  'arz  itmeğin  virilüb  emr  yazılmışdır  mutasarrıf  olduğı  'ulûfesin

Bosna hazînesinden virilüb emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene

18

70/7

Alay-beğilik-i Amâsiyye

Rûm  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Amâsiyye  alay-beğisi  İskender

kendü hevâsında olduğından mâ'adâ zu'amâ' ve erbâb-ı tîmâr mezbûrdan müteşekkî

olduğın bildirib alay-beğiliği livâ'-i mezbûrda (boş) nâhiyesinde (boş) nâm karye ve

gayriden tîmârı olub Rûmun kapu çavuşlarından olan dârende Aliye virilmek recâ'

itmeğin şürûtıyla yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 18 tekrâr mukarrer

ider fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 18

70/8

Bolı beğine ve Mudurnı kādîsına hükm ki; dârende Mevlânâ Seyyid Mehmed zîdet

fezâilehû gelüb kazâ'-i mezbûrda vâki Bulanık nâm karyeyi merhûm dedem Sultân

Murâd Hân tâbe serâhû merhûm Şeyh Fezâîye ve evlâdına vakf idüb şeyh-i merkūm

fevt ve evlâdı (...) oldukdan sonra ba'zı 'ulemâ' tasarruf itdirüb muharrer-i velâyet

evlâd-ı  (...)  olmağla tîmâra kayd itmeğle Mehmed çavuş nâm kimesne (...)  tîmâr

itdirüb  (...)  dahi  tashih  itdirüb  lâkin  vakf-ı  karye  bu  vechle  tîmâr  olmak  şer'î

olmamağla şeyhü'l-islâm tarafından fetvâ'lar  vârid olub vakfının(?) üzere (...)  (...)

müşârün-ileyhe sadaka olunmağın mezkûr Mehmed çavuş yine mukarrer itdirmeğle

vakfiyye-i hümâyûn ve fetvâ'lar ile tarafeynin ahvâli vukū'ı üzere bâb-ı sûr-ı a'lâya

'arz olundukda ecdâd-ı  'izâmın vakfı  (...)  olmağla rızâ'-yı hümâyûnum olmamağla

yine  karye-i  mezbûra  hatt-ı  hümâyûnumla  ibtidâ-i  târihde  kemâ-kân  mevlânâ-yı

mezbûra vakf ve tevcîh idüb eline virilân nişân-ı hümâyûn mûcibince cem'i tashih
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olunub min ba'd kimesne dahl itmeyüb vech-i meşrûh üzere mevlânâ-yı müşârün-

ileyhin  'ademîsine  zabt  itdirilmek  içün  emr-i  şerîfim  recâ'  itmeğin  buyûrdum ki

karye-i  mezbûreyi sâdır olan nişân-ı hümâyûnum mûcibince mevlânâ-yı müşârün-

ileyhe  zabt  itdüresin  mukaddem-i  vücûd  târihle  emr  ibraz  idüb  nizâ'  iderse

temessükâdını elinden alub mühürleyüb Astâneye göndresin ki ahvâlleri görilüb (...)

oluna deyü şartıyla mufassal emr yazılmışdır

Sayfa 071

71/1

Muhzır-başılık-ı 'Ayntab

'Ayntab  kādîsına;  Mevlânâ  Seyyid  Abdülbâkî  mektûb  gönderüb  kazâ'-i  'Ayntabın

ihtisâb  ve  ihzâriyyesine  berât-ı  hümâyûnla  mutasarrıf  olan  dârende  Yûnus  içün

müstakîm ve dîndâr olub ve kapucı-zâde olub ihtisâb ve ihzâriyye hidmetin sadâkat

ve istikāmetle idüb ahâlî ve (...) kendüden şükrân üzere olub hidmetde kusûrı ve 'azli

îcâb ider husûsı yoğ iken hâricden (boş) nâm kimesneler ihtisâb ve ihzâr bize dâhi

virilmişdir  deyü  bilâ-sebeb  dahl  ve  nizâ'  eyledüğin  bildirmeğin  berâtı  mûcibince

mukarrer olmak içün emr-i şerîf yazılmışdır

71/2

Müteferrikalık-ı Deryâ

Cezâyir  beğler-beğisine  hükm  ki;  Bosna  eyâletine  mutasarrıf  olan  İbrâhim  paşa

mektûb gönderüb Ağrı-boz sancağında ze'âmeti olan dârende Mehmed içün yarâr ve

(...)  Vezîr-i  a'zâm  Mehmed  paşaya  hidmet  itmiş  emekdâr  olmağla  Deryâ

müteferrikalığı virmek recâ'sına 'arz eyledüği pâye-i serîr-i i'lâm 'arz olundukda (...)

deyü hatt-ı hümâyûnum sâdır olub zümre-i mezbûrede olmak üzere tezkiresin viresin

deyü yazılmışdır

71/3

Tevliyet Halebde Beyyâda mahallesinde

Haleb beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; Mer'aşîoğlı dârende Ahmed gelüb nefs-i

Halebde  vâki'  Beyyâda  mahallesinde  Said  medresesi  ve  (...)  câmi'i  evkāfına

mütevellî  olub  âbâ'en  'an-cedd  tasarruflarında  olub  kendüleri  meşrût  iken  hâlen

âherden ba'zı kimesneler bir tarîkle emr alub dahl idüb tasarrufuna mâni' oldukların

bildirib elinde olan berâtı mûcibince zabt itdirilmek recâ' itmeğin buyûrdum ki zikr

olunan tevliyeti  kemâ-kân zabt itdüresin deyü hükm-i şerîf  yazılmışdır  fî  evâhir-i

Cemâziye'l-evvel sene 18
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71/4

Bâkî-çavuşluk der-mahmiyye-i Haleb

Südde-i  sa'âdetde  çavuş-başı  olan  Süleymân  mektûb  gönderüb dergâh-ı  mu'allâm

çavuşlarından dârende baş-çavuş içün Astâne-i sa'âdetin emekdâr ve ihtiyârlarından

olmağla  zikr  olunan  bâkî-çavuşluk  hidmetinde  istihdâm  olmak  içün  emr-i  şerîf

yazılmışdır

71/5

Kitâbet-i Tebriz yesâr

Van beğler-beğisine hükm ki; Tebrizin sol bölük kâtibi olub Van muhâfazasında olan

dârende Piyâle gelüb hâlen kitâbet üzerinde olmağın kitâbeti ibkā' ve mukarrer olmak

recâ'  itmeğin  buyûrdum  ki  kitâbet  mezbûra  mukarrer  idüb  kemâ-kân  hidmetde

istihdâm eyleyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 18

71/6

Çavuşluk-ı Revan

Van beğler-beğisine hükm ki;  dârende Ali gelüb Tebrizden Vana ihrâc olunan sağ

gönüllülerinin  çavuşı  olub  hidmetde  kusûrı  olmayub  bi'l-fi'l  serhadd-i  mansûrede

hidmetde olduğın bildirib 'azl ider hâli olmadıkca çavuşluğına dahl olunmamak içün

emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 18

71/7

Tevliyet

Anadolı  beğler-beğisine  hükm ki;  ordu-yı  hümâyûnuma  mektûb  gönderüb  nefs-i

Antalyada Murâd Paşa Evkāfı mütevellîsi olan dârende Seyyid Mehmed içün emsâl-i

hakk ve dîndâr olduğından gayri (...) kendüden râzı üzere iken Hasan nâm kimesne

dahl itmeğle berâtı mûcibince mukarrer olmuşdur

Sayfa 072

72/1

Alay-beğilik-i Ma'arra

Haleb  beğler-beğisine  hükm ki;  mektûb  gönderüb  Ma'arra  sancağının  alay-beğisi

olan Kemâl erbâb-ı tîmâr ile zindegânesi olmayub ve sefere varmayub ref'i  lâzım

olmağla Ma'arra sancağında (...)  (...)  nâhiyesinde (...)  bakî-i  rû'yetden yiğirmi bin

ze'âmeti olan dârende Bekir zîde kadrühûya virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtıyla

emr yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 1018

72/2
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Vezzânlık der-Arz-ı rûm

Arz-ı rûmun sol bölük gönüllüleri mektûb gönderüb zümre-i mezbûrede yevmî (boş)

akça 'ulûfeye mutasarrıf olan Abdî Temür yarâr ve ehl-i vukūf olmağla vezne-dârlık

itmek recâ'sına 'arz itmeğin virilüb emr yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene

semân 'aşere ve elf

72/3

Alay-beğilik-i Ak-serây

Karaman beğler-beğisi  mektûb gönderüb livâ'-i  mezbûr  alay-beğisi  olan  Mehmed

fevt  olub  alay-beğiliği  mahlûldür  deyü  livâ'-i  mezbûrda  ze'âmeti  olan  dârende

Bâyezîd içün yarârdır deyü zikr olunan alay-beğiliği mezbûra virilmek recâ'sına 'arz

itmeğin mezbûrı istihdâm eyleyesin deyü emr yazılmışdır fî 6 Cemâziye'l-âhir sene

18

72/4

Alay-beğilik-i İç-il

İç-il alay-beğisi olan Kubad içün eşkıyâ'dandır deyü alay-beğiliği âhere virilmeğle

şekāveti  gayri  vâki'  olmağla girü dârende-i  mezbûr Kubada mukarrer olmuşdur fî

evâ'il-i Cemâzye'l-âhir sene 18

72/5

Kethüdâlık-ı zümre-i yemîn-i Tebriz

Van  beğler-beğisine  hükm  ki;  dârende  Hasan  ordu-yı  hümâyûnuma  gelüb  ol

serhaddin yarâr ve emekdârlarından olub bundan akdem ehl ü 'ıyâli ile ferîkası esîr

olub ba'de halâs oldukdan sonra Van kal'asında muhâsaralarda (...)  mahatt  (...)  ve

Tebriz  muhârebelerinde  yoldâşlıkda  bulunduğın  bildirib  sağ  bölük  kethüdâlığın

virilmek recâ'  itmeğin Astâne-i  sa'âdetimde olan deftere mürâca'at  olundukda zikr

olunan  kethüdâlık  Ömer  üzerinde  mukayyed  olunmağın  tekrâr  'arz  olundukda

mutasarrıf  olduğı  kethüdâlık  'ulûfesiyle  Tebrizin  sağ  bölük  kethüdâlığı  virilmek

buyûrulmuşdur fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 18

72/6

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı Van

Vana hükm ki; dârende Mûsa gelüb yevmî (boş) akça 'ulûfe ile Vanın sağ gönüllüler

çavuşı  olub  ber-vehle  hidmetde  kusûrı  yoğken  âherden  ba'zı  kimesnelere  dahi

virilmişdir  deyü  dahl  itmeğle  mukarrer  olub  emr-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-âhire sene 18

72/7
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Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı Van

Dârende  Mehmed  gelüb  Vanın  sağ  bölükleri  kethüdâsı  olub  yarâr  ve  serhaddin

kadîmî emekdârı olduğın bildirib Vanın çavuşlar kethüdâlığı virilmek recâ' itmeğin

tevcih idesin deyü şürûtıyla emr virilmişdir fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhire sene 18

Sayfa 073

73/1

Kethüdlık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Van

Vana hükm ki; yevmî otuz altı akça ile Vanın sağ gönüllülerinden dârende İbrâhim

gelüb  yarâr  olub  emekdâr  olduğın  bildirib  mutasarrıf  olduğı  'ulûfesiyle  Van  sağ

gönüllüler kethüdâlığı virilmek recâ'  itmeğin mutasarıf  olduğı 'ulûfesiyle istihdâm

eyleyesin deyü emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhire sene 18

73/2

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Van

Vana hükm ki; yevmî altmış akça ile Vanın sağ gönüllüler kethüdâsı olan dârende (...)

gelüb  yarâr  ve  serhaddin  medâr-ı  emekdârları  olduğın  bildirib  mutasarrıf  olduğı

'ulûfesiyle  Vanın  sağ  gönüllülerine  ağa  olanların  mutasarrıf  oldukları  'ulûfeleri

hazîneye kalmak üzere zikr olunan kethüdâlık kendüye virilmek recâ' itmeğin vech-i

meşrûha üzere tevcîh idesin deyü emr yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhire sene 18

73/3

(...) gönüllüyân-ı yesâr

Vana  hükm  ki;  yevi  altmış  iki  akça  ile  sol  gönüllüleri  kethüdâsı  olan  dârende

Mahmûd  gelüb  serhaddin  emekdârı  olduğın  bildirib  Vanın  sol  gönüllüler  ağalık

'ulûfesi hazîneye kalmak üzere mutasarrıf olduğı 'ulûfesiyle kendüye virilmek recâ'

itmeğin vech-i meşrûha üzere virilmek içün emr yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-

âhire sene 18

73/4

Alay-beğilik-i cezîre-i Lefkoşa

Kıbrıs beğler-beğine hükm ki; Cezîre-i Lefkoşa alay-beğisi olan dârende (...) gelüb

alay-beğilik  hidmetinde  kusûrı  olmayub  vâki'  olan  muhârebelerde  hidmetde  iken

bilâ-sebeb  alay-beğiliği  âhere  virilmeğle  mukarrer  kılınub  elinde  olan  berâtı  ve

mukerrer  hükmü  mûcibince  'inâyet  recâ'  itmeğin  zikr  olunan  alay-beğilik  girü

mezbûr (...) kemâ-kân mukerrer olmuşdur fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 18

73/5
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Ağalık-ı topcıyân-ı Lefkoşa

Kıbrıs beğler-beğisi Mustafa paşa 'arzı ile dârende Mustafaya virilmişdir fî evâ'il-i

Cemâziye'l-âhir sene 1018

73/6

Tevliyet

Limisson kādîsına hükm ki;  dârende Mehmed gelüb mahmiyye-i  Limissonda (...)

kapusı  dâhilinde Çukur (...)  karyesinde müteveffâ  Kāsım ağa mescidinin tevliyeti

'utekā'ya  meşrût  olmağla  hâricden  Ahmed  nâm  kimesne  hilâf-ı  şart-ı  vâkıf  dahl

itmeğin  elinde  berâtı  ve  hüccet  müsâ'adesi  mûcibince  mezbûr  Mehmede  zabt

itdirilmek içün hükm-i şerîf yazılmışdır

73/7

Mîr-i 'alemlik-i Lahsa

Lahsa beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb yevmî otuz akça 'ulûfe ile Lahsa

müteferrikalarından olan dârende Hüseyin içün yarâr  ve emekdâr  olduğın bildirib

eyâlet-i mezbûrenin mîr-i 'alemliği mezbûra virilmek recâ'sına 'arz eylediğin eclden

buyûrdum  ki  mezbûrı  'arzının  mûcibince  mîr-i  'alemlik  hidmetinde  istihdâm

eyleyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 18

73/8

Tevliyet-ı evkāf-ı Seyyid Abdülkerîm

Üsküb  ve  İştib  kādîlarına  hükm  ki;  taht-ı  kazânızda  vâki'  meşâyih-i  'izâmdan

merhûm Seyyid Abdülkerîm evkāfı mütevellîsi olan dârende Ayşe ve (...) oğlı Şeyh

Bâkî gelüb müteveffâ-yı müşârün-ileyh hâl-i hıyânetde mezbûrlar (...) olduğı hesâbla

müteferrika ve nâzır-ı yakîn eyleyüb kemâl-i sadâkat üzere olub âherden Ömer nâm

kimesne tevliyet meşrûtımdur deyü dahl itmeğin hıyâneti zâhir olmağla girü Ayşeye

mukarrer olunub yine kanâ'at itmeyüb mezbûr Mehmed alub dahl itmeğle girü buna

mukarrer olmuşdur tekrâr 'arz olundukda (...) Ömere mukarrer olmuşdur

Sayfa 074

74/1

Yüz-başılık-ı gönüllüyân-ı Çerâkise-i Ahısha üçünci

Çıldıra hükm; zümre-i mezbûre ağası Mahmûd mektûb gönderüb üçünci yüz-başı

olan  Bâkî  kethüdâ  olub  yüz-başılığı  mahlûl  olmağın  zümre-i  mezbûre

müteferrikalarından yevmî yiğirmi akça 'ulûfeye mutasarrıf olan dârende Yûsuf içün

yarâr ve emekdâr olub hidmet-i mezbûre 'uhdesinden gelmeğe kādirdir deyü 'inâyet
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recâ'sına 'arz itmeğin mutasarrıf olduğı 'ulûfesiyle tevcîh edüb istihdâm idesin deyü

hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhire sene 18

74/2

Çavuşluk-ı Rûm-ili

Rûm-iline hükm ki; (...) sâbıkan Rûm-iline mutasarrıf olan Vezîr Hasan Paşa mektûb

gönderüb Üsküb sancağında (...) nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden yedi bin

akça tîmâr ile Rûm-ilinin gönüllü çavuşlarından Ahmed çavuş fevt olub çavuşluk

gedüği mahlûldür deyü livâ'-i mezbûrda bulunan Demre nâhiyesinde (...) nâm karye

ve gayriden altı bin akça tîmârı olan dârende Ahmede virilmek recâ'sına 'arz itmeğin

yazılmışdır

74/3

Anadolıya hükm ki dârende Afşar kādîsı Mevlânâ Hasan zîde fazlühûya hükm ki;

ordu-yı  hümâyûnuma mektûb gönderüb donanma-yı  hümâyûnum içün kādîlığında

ihracı  fermân  olunan  (...)  ihrac  ve  (...)  getürüb  (...)  âmireme  terfi'  eyledüğine

temessük alub temessükı (...) (...) (...) me'mur olub re'âyâ ve berâyâ kendüden rızâ' ve

şükrân  üzere  olduğın  bildirib  hidmeti  mukābelesinde  tekmil  (...)  idinceye  değin

kādîlığına  âherden dahl  olunmamak bâbında  semân  'aşere  ve  elf  Rebî'ü'l-âhirînin

evâ'ilinde  kendüye  hitâben  emr-i  şerîf  virildüğin  bildirib  mûcibince  hükm-i

hümâyûnum  recâ'  itmeğin  buyûrdum  kazâ'-i  mezbûrı  mevlânâ-yı  müşârün-ileyhe

mukaddemâ  virilân  emr-i  şerîf  mûcibince  tekmil  (...)  idinceye  değin  âheri  dahl

itdirmeyesin deyü yazılmışdır

74/4

Çavuşluk-ı iskele-i Rodosçuk

Rodosçuk kādîsına hükm ki; Vezîr Dâvûd paşa mektûb gönderüb kendünin (...)-başısı

olan  dârende  Mehmed  mensûbatında  olmağla  zikr  olunan  çavuşluk  hidmetinde

istihdâm olmak içün 'arz itmeğin emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir

sene 18 tâbi'-i Dâvûd paşa

74/5

Mukāta'acılık-ı Haleb baş

Haleb beğler-beğine hükm ki; mektûb gönderüb Haleb cânib defterdârına hükm ki

dergâh müteferrikalarından dârende Mehmed Halîfe içün harem-i hümâyûnda nevş ü

nemâ bulub ehl-i kalem ve müstakîm ve dîndâr olmağla uğûr-ı hümâyûnda sebkat

iden  hidmeti  mukābelesinde  Halebin  baş-mukāta'acılığı  virilmeğin  recâ'sına  'arz
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eyledüğin  ecelden  buyûrdum  ki  zikr  olunan  mukāta'acılık  hidmetinde  istihdâm

eyleyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 18

74/6

Muhâsebecilik-i Mısır

Mısır  beğler-beğine  hükm ki;  Mekke-i  mükerreme  şeyhü'l-haremeyn  olan  Hasan

mektûb  gönderüb  sâbıkan  mahrûsa-i  Mısırda  müteferrikalar  kâtibi  olan  dârende

Abdurrahmân  içün  kadîmî  emekdâr  olduğından  gayri  haremeyn-i  şerîfeyn

fukarâ'sının döşek hidmetlerinde  hesab görüb her  vechle kabil-i  istihdâm olduğın

bildirib  muhâsebeciliğin  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  buyûrdum ki  zikr  olunan

muhâsebecilik-i hidmet-i haremeyne tevcîh idüb hidmetde istihdâm eyleyesin deyü

emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 18

74/7

Hidmet-i (...) der-vilâyet-i (...) ve Şirvan

Arz-ı rûm beğler-beğisi 'arzıyla Şirvanın sağ bölüğünde yevmî dört akça 'ulûfesi olan

dârende Hüseyin Aliye ber-vech-i te'yîd virilmişdir fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene

18

Sayfa 075

75/1

Zâviye-i Özbek

Yeniçeri şeyhi dârende Şeyh Hasan gelüb (boş) sancağında (boş) kazâ'sında Özbek

zâviyesi  'ulûfesi  bedeli  kendüye virilüb berât  itdirüb mutasarrıfken solak Mustafa

nâm kimesne zâviye-i mezbûre içün vâkıfın evlâdındanım bana meşrûtdur deyü dahl

idüb lâkin iki  yüz on sekiz yılından berü meşâyih zabt idüb livâ'ya gelince evlâd

nâmında kimesne zuhûr itmayüb ne kendüsi ve babası ve ecdâdı zabt itmemişler iken

Kudüs-i şerîf kazâ'sında (...) Mevlânâ Mustafadan (...) mevcûd değil iken bir tarîkle

(...) ve (...) almağla üç yıllık mahsûlü kabz idüb Bayram-deresi nâm mezra'asına dahl

itmeğin zabtı içün yazılmışdır

75/2

Kethüdâlık-ı dîvân-ı Haleb çavuşlar

Haleb  beğler-beğine  hükm ki;  sâbık  beğler-beği  Hasan  mektûb  gönderüb dîvân-ı

Halebin çavuşlar kethüdâsı olan Mehmed ve Osmân nâm kimesneler birbiriyle nizâ'

üzere olduklarından gayri hidmetinin 'uhdesinden gelmeğe kādir olmayub ref'i lâzım
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olub sâlif-i (...)  ve berâtı olan dârende Mehmede zikr olunan çavuşlar kethüdâlığı

yazılmışdır tekrâr mukarreratdır fî evâhir-i Şevvâl sene 18

75/3

Rûz-nâmecilik der-Haleb

Haleb beğler-beğisi Vezîr Sinân paşa 'arzıyla sâbıkan Rûm-ilinin tezkire emini olan

dârende Hasana yazılmışdır evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 18 mezkûr Hasan hazîne

tahsîlinde ve sâ'ir hidmetlerde bulunmuşdur deyü müşârün-ileyh 'arz itmeğin hakk-ı

rûz-nâmeciliğine dahl olunmamak içün emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Şevvâl sene 18

75/4

Ağalık-ı kul der-Ruha

Bağdad  muhâfazasında  olan  Vezîr  Mahmûd  paşa  mektûb  gönderüb  dârende

Allahvirdi içün yarâr ve emekdâr olub şark seferlerinde hidmetde bulunmağla zikr

olunan ağalık virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla emr-i şerîf virilmişdir fî 15

Cemâziye'l-âhir sene 1018

75/5

İmâret-i anbar-ı Belgrad

Vezîr  Ali  paşaya  ve  Belgrad  defterdârına  hükm  ki;  sen  ki  defterdârsın  mektûb

gönderüb sipâhîyân zümresinden dârende İbrâhim içün (...)  hâsıl  (...)  (...)  makrûn

olmağın  ve  ehl-i  vakf  olmağla  zikr  olunan  imâret  mezbûra  virilmişdir  deyü  'arz

itmeğin hükm yazılmışdır

75/6

Tevliyet-i evkāf-ı Sultân Mehmed Hân der-kasaba-i Merzifon

Dârende İlyas çavuşun üzerinde ve tasarrufunda iken Hasan nâm kimesne tevliyet-i

mezbûreyi (...) üzerinden almağla dahl itmeğle tekrâr kendüye mukarrer kılınmışken

berât itdirmeğle berâtı mûcibince emr yazılmışdır

75/7

Bölük-başılık-ı Şâm yeniçeriyân

Şâm beğler-beğine hükm; Şâm yeniçerileri bölük-başılarından olub mütekā'id olan

dârende Keyvan gelüb emekdâr ve ihtiyâr olub hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider

husûsı  yoğiken  bölük-başı  bilâ-sebeb âhere  virilmeğle  gadr  olduğın  bildirib  recâ'

itmeğin  mukarrer  olmasın  emr  idüb  buyûrdum ki  mukarrer  idüb  hidmetde  kayd

itdüresin deyü yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 18

75/8

Kudat-ı Sofya
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Bi'l-fi'l Sofya ve Samakov müftisi olub sâbıkan Sofya kādîsı olan Mevlânâ Süleymân

zîdet  fazlühûya  hükm  ki;  sen  her  vechle  ehl-i  vukūf  ve  müstakîm  ve  dîndâr

olduğından gayri  (...)  ve Sofya ve Samakov aklâmının eger(?) koyunları (...)  sâ'ir

maktû'âlarının (...)ları içün emr-i şerîfimle (...) (...) (...) olunub senin mâdâmki Sofya

kādîlığına dahi tevcîh olunmağa (...) aklâm ve (...) mâl her vechle tahsîl olunduğında

(...)  donanma-yı  hümâyûn  (...)  (...)  (...)  re'âyâlarından  küllî  cam demür  tahsîl  ve

tersâne-i âmireye irsâl eyleyüb küllî hidmetin vücûda gelüb ve iki sene de muhârebe

(...) (...)liğin olmağın hâliyâ câmi'-i şerîf ve donanma-yı hümâyûnum içün (...) lâzım

gelân  mühümmât  cümle  vilâyetden  tedârik  olunub  Astâne-i  sa'âdete  irsâl  ve  îsâl

itmeğe sened eyledüğin eclden hâliyâ (...) (...) (...) zuhûra getürüb semân 'aşere ve elf

Cemâziye'l-âhiresi on altıncı gününde Sofya kazâ'sı 'inâyet olunub i'lâmımda (boş)

(...) olunmuşdur buyûrdum ki (...) kazâ'-i mezbûra varub ahâlisine icra-yı ahkâm-ı

şer'iyye idüb ve me'mûr olduğın üzere hidemât-ı hümâyûnumun (...) ve (...) üzere

binâ'  olunan câmi'-i  şerîfin  ve  donanmâ-i  hümâyûnumun temâm irsâl  ve  îsâlinde

mücidd ü sâ'î olasın deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 18

Sayfa 076

76/1

Kethüdâlık Bağdad çavuşân

Bağdad beğine hükm ki; Bağdadın emekdârlarından dârende Ali gelüb otuz yıldan

berü Bağdad serhaddlerinde  Celâlî  ve  Sekenât  muhârebelerinde  yoldâşlığı  zuhûra

gelmeğin  Bağdadın  çavuşlar  kethüdâlığı  virilmek recâ'  itmeğin  buyûrdum ki  zikr

olunan  çavuşlar  kethüdâlığı  hidmetinde  istihdâm  eyleyesin  deyü  emr-i  şerîf

yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 18

76/2

Kethüdâlık-ı defter-i Bağdad 

Bağdad  beğler-beğisine  hükm ki;  dârende  Abdî  gelüb  yarâr  ve  emekdârdır  deyü

Bağdadın defter kethüdâlığı virilmek bâbında 'inâyet recâ' itmeğin buyûrdum ki zikr

olunan defter kethüdâlığı hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır

fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sen 18

76/3

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Şâm

Şâm beğler-beğisine hükm ki;  Şâm kādîsı  Mevlânâ Şeyh Mehmed zîdet fezâlühû

mektûb gönderüb Şâm yeniçerileri ağası dârende Mustafa içün umûr-dîde bu def'a
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dahi Şâm'da fesâd ve (...) iden tâ'ife-i 'urbânın her vechle ref' idüb yarârlığı zuhûra

gelüb  ve  Şâm beğler-beğisi  Sinân  paşa  ile  dahi  ılgara  gitdikde  küllî  (...)  zuhûra

geldüğinden  kendüye Şâm yeniçerileri  dahi  rızâ'  ve  şükrân  üzere  olub  kemâ-kân

ağalığı mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin buyûrdum ki mukarrer idüb zikr olunan

ağalıkda istihdâm idüb min ba'd âherden bir ferdi dahl itdirmeyesin deyü emr-i şerîf

virilmişdir fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 18

76/4

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Şâm

Şâm  beğler-beğisine  hükm  ki;  sâbık  Şâm  beğler-beğisi  Sinân  mektûb  gönderüb

hâliyâ tâ'ife-i mezbûrenin kâtibi olan dârende Mustafa içün ehl-i kalem olduğından

gayri  (...)  tâ'ifesiyle  hüsn-i  zindegânesi  olub  kitâbet-i  mezbûre  hidmetinde  olub

mâdâmki 'azli îcâb ider husûsı olmaya kemâ-kân ibkā' ve mukarrer olmak recâ'sına

'arz itmeğin buyûrdum ki kitâbet mezbûra ibkā' ve mukarrer idesin deyü emr-i şerîf

yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 18

76/5

Kethüdâlık-ı çavuşân-ı Şâm

Şâm beğler-beğisine hükm ki; sâbık Şâm beğler-beğisi Sinân mektûb gönderüb zikr

olunan kethüdâlık mukaddemâ Mehmed çavuş tahvîlinden dârende Mustafa çavuşa

virilüb hidmetde iken ve 'azli îcâb ider husûsı yoğiken ve bu def'a vâki' olan 'urbân

ve  sekenât  eşkıyâ'ları  zümresinde  yarârlığı  zuhûra  gelüb  zikr  olunan  kethüdâlık

mukarrer  ve  ibkā'  olmak  bâbında  'inâyet  recâ'sına  'arz  itmeğin  buyûrdum ki  'arz

olunduğı üzere ibkā' ve mukarrer idüb kemâ-kân hidmetde istihdâm eyleyesin deyü

emr-i şerîf yazılmışdır

76/6 

Evkāf-ı türbe-i Sasan Beğ

Bolı müftisine ve Bolı kādîsına hükm ki; dârende Hâcı Süleymân gelüb (...) livâ'sına

tâbi' Gökce-su nâm karyede (boş) (...) selâtin-i hassadan berü medfûn Sasan Beğe

temlîk  idüb  mülk-nâme-i  hümâyûn  virilüb  ol-dahi  türbesine  vakf  ve  tasarrufda

evlâdın  şart  idüb  vech-i  meşrûh  üzere  defâtir-i  atîkada  ve  hâlen  defter-i  cedîd-i

hâkānîde mürevvec kayd olunub şart-ı vâkıf ve berât-ı hümâyûnumla mutasarrıflar

olub bu âna gelince iki yüzyıldan mütecâviz şart-ı vâkıfa muhâlif hâricden kimesne

dahl  ide  gelmiş  değil  iken  hâlen  nefs-i  Bolıda  ihdâs  olunan  kal'anın

müstahfazlarından çerçi Mehmed nâm kimesne ol yerler bana tîmâr olmuşdur deyü

ve tasarrufuna  mâni'  olduğın  bildirib  'inâyet  recâ'  itmeğin  küllî  (...)  deyü fermân
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olundukda Astâne-i  sa'âdetimde olan vakf defterine nazar  olunub görüldükde zikr

olunan yerler vech-i meşrûh üzere defterde mukayyed olunmağla tekrâr 'arz oldukda

şart-ı vâkıf mûcibince evlâdiyyet üzere kemâ-kân buna zabt itdirülmeyüb min ba'd

mezbûrı ol-vechle dahl itdirmeyesin deyü mü'ekked emr-i muvâkıt yazılmışdır

76/7 

Evkāf-ı Mûsa Danişmendoğulları der-Bolı

Bolı ve Divriği kādîlarına hükm ki; dârende Hâcı Mahmûd gelüb Bolı kazâ'sına tâbi'

Gökce-suda ve gayride Mûsa Danişmendoğullarının beş  kıt'a  hasslık  vakf-ı  evlâd

olub olduğı defâtir-i atîkada ve hâlen defter-i cedîdde tasarrufuna kayd olunub veled-

i  evlâddan  olub  sâ'ir  evlâdıyla  şart-ı  vâkıf  mûcibince  iki  yüzyıldan berü  tasarruf

iderler  iken  hâlen  şart-ı  vâkıfa  muhâlif  Bolıda  ihdâs  olunan  kal'anın

müstahfazlarından  (...)  Ahmed  nâm  kimesne  zikr  olunan  hasslıklar  bana  tîmâr

virilmişdir deyü berât ibraz eylemeğle tasarruflarına mâni' oldukların bildirib 'inâyet

recâ'  itmeğin  mahal  (...)  deyü  fermân  olundukda  Astâne-i  sa'âdetimde  olan  vakf

defterine nazar olunub görüldükde zikr olunan beş kıt'a hasslık vech-i meşrûh üzere

vakf-ı  evlâd  olduğı  (...)  mukayyed  olmağın  tekrâr  'arz  olundukda  kemâ-kân

evlâdiyyet  üzere zabt  itdirüb mevâlîd-i  mezbûrı  dahl  itdirmeyesin deyü mü'ekked

emr yazılmışdır

76/8

Çavuşluk-ı kul-karındaşı der-Ahısha

Çıldıra hükm ki; Ahısha gönüllüler ağası 'arzıyla Ahıshanın gönüllüler kul-karındaşı

çavuşı Bekir çavuşluğı 'uhdesinden gelmeyüb zümre-i mezbûrda yedinci bölüğünde

dokuz  akçası  olan  dârende  Mehmede  'arz  itmeğin  (...)  yazılmışdır  fî  evâsıt-ı

Cemâziye'l-âhir sene 18

Sayfa 077

77/1

Zâviye-i Şeyh Bedreddîn

Bolı müftisine ve Bolı kādîsına hükm ki; dârende Şeyh Mehmed gelüb Bolı kazâ'sına

tâbi'  Sığır-kuyruğı  nâm  mahalde  vâki'  Sığır-kuyruğı  nâm  mezra'a  ve  selâtin-i

hassadan berü bunun ceddine temlîk idüb mülk-nâme-i hümâyûn virilüb ol dâhi Şeyh

Bedreddîn zâviyesine vakf ve tasarrufunda evlâdına ve evlâd evlâdına şart idüb (...)

defâtir-i atîkada ve hâlen defter-i cedîdde mürevvec kayd olunub ve bu evlâddan olub

şart-ı vâkıf mûcibince berât-ı hümâyûnumla (...) defter mûcibince mutasarrıfı iken iki
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yüzyıldan berü şart-ı vâkıfa muhâlif kimesne dahl ide gelmiş değil iken hâlen nefs-i

Bolıda ihdâs olunan kal'anın müstahfazlarından kahveci İbrâhim ve dellâl Mehmed

nâm kimesne zikr  olunan mezra'a  tîmâr  tarîkiyle  bize  virilmişdir  deyü dahl  idüb

'inâyet recâ' itmeğin mahal-i (...) deyü fermân olundukda Astâne-i sa'âdetimde olan

vakf  defterine  nazar  olunub  görüldükde  zikr  olunan  mezra'a  vakf-ı  evlâd  olduğı

mukayyed bulunmağla tekrâr 'arz olundukda şart-ı vâkıf mûcibince evlâdiyyet üzere

kemâ-kân buna zabt ve tasarruf itdirüb min ba'd mezbûrları dahl itdirmeyesin deyü

mü'ekked emr yazılmışdır

77/2

Vakf-ı evlâd der-kazâ'-i Mudurnı

Bolı müftisine ve Mudurnı kādîsına hükm ki; dârende Hâcı Mehmed gelüb kazâ'-i

mezbûra tâbi' (...)-özi nâm karyede Aziz-yenice nâm mezra'a ve selâtin-i hassadan

berü vâkıfa temlîk idüb mülk-nâme-i hümâyûnum virilüb ol-dahi evlâdına ve evlâd

evlâdına vakf idüb (...)  defâtir-i  atîkada ve hâlen defter-i  cedîdde mürevvec kayd

olunub berât-ı  hümâyûnumla  ve  (...)  defter-i  cedîd-i  hâkānî  mûcibince  evlâdiyyet

üzere iki yüzyıldan berü tasarruf iderler iken hâlen Mudurnıda ihdâs olunan kal'anın

müstahfazlarından Hâcı  Mehmed ve Yûsuf  nâm kimesneler  bize tîmâr virilmişdir

deyü nizâ' idüb tasarruflarına mâni' oldukların bildirib 'inâyet recâ' itmeğin mahal-i

(...)  deyü  fermân  oldukda  Astâne-i  sa'âdetimde  olan  vakf  defterine  nazar  olunub

görüldükde zikr olunan mezra'a vakf-ı evlâd olduğı mukayyed bulunmağla tekrâr 'arz

olundukda şart-ı vâkıf mûcibince evlâdiyyet üzere zabt ve tasarruf itdirüb min ba'd

mezbûrları dahl ve ta'arruz itdirmeyesin deyü mü'ekked emr yazılmışdır

77/3

Alay-beğilik-i Şâm-ı şerîf

Şâm  beğler-beğine  hükm  ki;  Şâm  sancağında  Havran  nâhiyesinde  ze'âmeti  olan

dârende Ali gelüb yarâr olub ve Şâm sancağı alay-beğisi olan Bekir fevt olub alay-

beğiliği mahlûl olmağla 'inâyet recâ' itmeğin zikr olunan alay-beğiliği mezbûra idüb

tezkire itdüresin emr-i şerîf virilmişdir fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 18

77/4

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı Haleb

Dârende Mehmedin hidmetde kusûrı yoğiken bilâ-sebeb âhere virilmağla hâlen girü

kemâ-kân kör Mehmede mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 18

77/5

Mukābelecilik-i Arz-ı rûm
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Arz-ı rûm beğler-beğine hükm ki; mektûb gönderüb mukābeleci olan Kâtib Mehmed

(...) zîde kadrühû hüsn-i ihtiyârıyla dârende Kâtib Osmân içün yarâr ve ehl-i kalem

ve müstakîm ve kayd ve kitâbetde mâhir olmağın zikr olunan mukābelecilik mezkûra

virilmeğin recâ'sına 'arz eyledüğin eclden buyûrdum ki mezkûrı hidmet-i mezbûrda

istihdâm eyleyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 18

77/6

Çavuşluk-ı Arz-ı rûm gönüllüyân-ı yesâr

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; bi'l-fi'l Arz-ı rûmun gönüllüyân-ı yesâr çavuşı

olan  dârende  Melih  içün  emekdâr  emekdâr  olduğından  gayri  neferât  ile  hüsn-i

zindegânesi olmağın ibkā' ve mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 18

77/7

Kitâbet-i gönüllüyân-ı yesâr-ı Zur

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Arz-ı rûmun sol gönüllüyân

kâtibi Mehmed zîde fezâlühû içün Astâneden gönderdükde (...) (...) olunmayub (...)

berü hidmetde bulunmayub cemâ'at-i  mezbûrenin kâtibe küllî  müzâyakası olduğın

bildirib kitâbet-i mezbûre zümre-i mezbûrede emekdâr ve ehl-i kalem olan dârende

Kâtib  Mehmede  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  buyûrdum  ki  mezkûrı  hidmet-i

mezbûrda istihdâm eyleyesin fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 18

77/8

Kethüdâlık-ı cânib-i yemîn

Arz-ı  rûm beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb Arz-ı  rûmun cânib-i  yemîn

gönüllüleri kethüdâsı olan dârende Yakûb içün emekdâr olduğından gayri neferât ile

zindegânesi  olmağın  kethüdâlık  hidmetinde  istihdâm  eyleyesin  fî  evâsıt-ı

Cemâziye'l-âhir sene 18

Sayfa 078

78/1

Alay-beğilik-i Kemâh der-Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm  beğler-beğisi  Hasan  mektûb  gönderüb  Kemâh  nâhiyesinin  alay-beğisi

olmayub  bir  mu'temedün-'aleyh  kimesne  alay-beği  olmağa  ehl  olmağın  erbâb-ı

istihkākdan dârende Hasana olmak üzere 'inâyet recâ'  itmeğin 'arz olunduğı üzere

hükm virilmişdir fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhire sene semân 'aşere ve elf

78/2

Ağalık-ı Arz-ı rûm sol
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Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb mukaddemâ Arz-ı rûmun sol

gönüllüyân  ağası  olan  (...)  Salman  kādir  olmayub  ve  avâra  (...)  olmağla  ağalık

Mehmede  virilüb  lâkin  mezbûr  Mehmed  dahi  henüz  ol  hâneye  varmamağla  zikr

olunan mahalde olmayub dârende diğer Ali içün yarâr ve emekdâr deyü mezbûra

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin buyûrdum ki 'arz olunduğı üzere ağalık hidmetinde

istihdâm eyleyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhire sene 18

78/3

Çavuşluk-ı Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm beğler-beğisi  mektûb gönderüb Arz-ı  rûm kullarından yevmî otuz akça

'ulûfe ile mutasarrıf olan Abdullah oğlı dârende Mahmûd içün yarâr ve şecâ'at-şiar

olub bu âna değin vâkî' olan ılgarlarda mevcûd bulunmamağla mezbûra 'ulûfesi ile

Arz-ı rûm çavuşluğı tevcîh olmuşdur

78/4

Tevliyet-i evkāf-ı Sinân beğ der-kazâ'-i (...)

(...) kazâ'sına hükm ki; mektûb gönderüb mukaddemâ (...)de vâki' müteveffâ Sinân

beğ evkāfına yevmî yiğirmi akça 'ulûfe ile müteveffâ-yı mezbûrın evlâdından olub

mütevellîsi  olan  Süleymân  fevt  olmağla  tevliyet-i  mezbûre  mahlûl  olmağın  ve

müteveffâ-yı müşârün-ileyhin evlâdından dârende Hasan içün müstakîm ve dîndâr ve

hidmet-i mezure 'uhdesinden gelür deyü şart-ı vâkıf mûcibince zikr olunan tevliyet

mezbûra virilmek recâ'sına 'arz eyledüğin ecelden şürûtıyla hükm-i şerîf virilmişdir

78/5

 Meşîhat-ı Karaca Ahmed Üsküdar

Üsküdar  kādîsına  hükm;  Karaca  Ahmed  zâviyesine  nâzır  olan  Hasan  mektûb

gönderüb  zâviye-i  mezbûrede  zâviye-dâr  olan  Şeyh  Ahmed  evlâddan  olub  (...)

zâviye-i şart-ı vâkıfda evlâd meşrût olmağla (...) zabt idüb bu dahi evlâddan olmağla

tevcîh olunub mutasarrıfken Seyyid Mehmed ve Hasan nâm kimesne dahl itmeğle

vakf-nâmesi mûcibince mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Cemâziye'l-âhire sene 18

78/6

Tezkirecilik-i Çıldır

Çıldır’a  hükm ki;  mektûb  gönderüb  Poshof  sancağında  ze'âmete  mutasarrıf  olan

dârende Mustafa içün yarâr ve emekdâr ve hidmetdâr ve ehl-i kalem olmağın Çıldırın

tîmâr  tezkirecisi  olan  Mehmed  ihtiyârıyla  tezkireciliğin  ferâgat  itmeğle  mezbûre

virilmek recâ'sına 'arz itmeğle 'arz olunduğı üzere virilmek içün yazılmışdır

78/7
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Gedük-i gönüllüyân-ı yesâr-ı Bağdad

Zümre-i  mezbûre  ağası  olan  İbrâhim  mektûb  gönderüb  Bağdadın  yesâr

gönüllülerinden onuncı bölükde yevmî yiğirmi akça 'ulûfeye mutasarrıf olan Hasan

oğlı Murâd melâmî (...) (...) bulunmağın celâ-yi vatan itmeğle dârende Osmân oğlı

Ali  içün  yarârdır  deyü  mezkûrın  gedüği  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  şürûtıyla

yazılmışdır

78/8

Alay-beğilik-i Oltı

Çıldır beğler-beğisi 'arzıyla Oltı sancağında ze'âmeti olan dârende Ali içün yarâr ve

Gürcistan  ılgarında  hidmetde  bulunmuşdur  deyü  bildirmeğin  Oltı  alay-beğiliğe

yazılmışdır

78/9

Ağalık-ı 'azabân-ı Bağdad

Dârende Ahmed 'arz-ı hâl sunub (...) (...) vücûda gelân hidmeti mukābelesinde zikr

olunan  ağalık  kendüye  virilüb  istikāmet  üzere  hidmet  idüb  'azli  îcâb  ider  husûsı

olmamağla kemâ-kân zabt itdirilmek recâ' itmeğin 'azli îcâb ider cürmü olmayınca

âherden dahl olunmaya deyü emr yazıldı

78/10

Mukābelecilik-i hazîne-i Bağdad

Dârende Hasan zikr olunan mukābelecilik hidmetinde olub üzerinde olmağla mâliyye

hükmü mûcibince zabt itdirilmek içün emr yazılmışdır

Sayfa 079

79/1

(İptal edilmiş)

79/2

Defterdârlık-ı tîmârhâ-i Çıldır

Çıldır beğler-beğisi Mehmed dâme ikbâlühû mektûb gönderüb yevmî kırk akça ile

Uzgur gönüllülerinin sâbık kâtibi olan dârende Bekir içün yarâr ve emekdâr umûr-

dîde ehl-i kalem ve sâhib-i rakam ve kabîrden haberdâr ve kānûn-şinâs olmağın (...)

Çıldırın tîmâr defterdârlığının hâssları da hâsıl olmağla nice zamândan berü de hâsıl

olmağla mahlûl olub vâki'  olan rüsûh rüsûh-i  (...)  ile mutasarrıf  olduğı kırk akça

'ulûfesiyle zikr olunan tîmâr defter-dârlığı  mezbûra virilmek recâ'sına 'arz itmeğin

şürûtıyla hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i şehr-i Cemâziye'l-âhire sene 18
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79/3

Tevliyet-i evkāf-ı İshak paşa der-Selânik

Şeyh  Ahmed  mühürlü  tezkire  gönderüb  nefs-i  Selânikde  vâki'  İshak  paşa  evkāfı

mütevellîsi dârende Mustafa içün hidmet-i tevliyetde mücidd ü sâ'î olub ve ferîkası

dâhi kendüden rızâ' ve şükrân üzere olub hakk-ı şürût olmağın ber-vehle 'azli îcâb

ider hâli yoğiken Lûtfullah nâm kimesne hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile şart-ı vâkıfa muhâlif

tevliyet alub gadr eyledüğin bildirib hakk-ı meşürûtı (...) tevliyeti mezbûr Mustafaya

mukarrer olmak recâ' itmeğin mukarrer olmasın emr idüb buyûrdum ki zikr olunan

tevliyeti mezbûr Mustafaya kemâ-kân mukarrer idüb mezbûr Lûtfullahı ve âheri dahl

itdirmeyesin eger nizâ'  idüb temessük dâhi  ibraz iderse min ba'd dahl itdirmeyüb

mezbûr Mustafaya zabt itdüresin deyü emr yazılmışdır

79/4

Nezâret-i Sanduk der-Edirne

Edirne kādîsına hükm ki; dârende Mehmed gelüb mahmiyye-i Edirnenin (...) sanduk

nezâreti  kendüye virilüb varub zabt eylemek istedikde nâzır-ı  sâbık Hüseyin dahl

idüb zikr olunan nezâret girü mezbûr Mehmede mukarrer olub emr yazılmışdır 

79/5

Vazîfe der-hizâne-i Haleb

Halebe  hükm  ki;  sâbıkan  defterdârı  olan  Mahmûd  ve  diğer  Mahmûd  mektûb

gönderüb Haleb hazînesinde yevmî otuz akça vazîfeye mutasarrıf olan İbrâhim fevt

olub  vazîfesi  mahlûl  oldukda  dârende  Hâcı  Servere  tevcîh  olub  berât  itdirüb

mutasarrıf iken Seyyid İzzeddîn nâm kimesne kādî tarafından 'arz olmağla bir tarîkle

berât itdirüb lâkin kādîlar 'ulûfe 'arz idüb hilâf-ı kānûn olduğından gayri bunun târihi

mukaddem olmağın ber-vehle hakk mezbûr Hâcı Serverindir deyü elinde olan berât

mûcibince  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  eyledükleri  eclden  elinde  olan  berâtı

mûcibince  mukarrer  kılınub  min  ba'd  mezbûrı  ve  âheri  dahl  itdürmamek  içün

mukarrer emri yazılmışdır fî evâhir-i şehr-i Cemâziye'l-âhire sene 18

79/6

Tevliyet-i evkāf-ı Seyyid Abdülkerîm der-İştib

Köstendil beğine Üsküb ve İştib kādîlarına hükm ki; bundan akdem vâ'iz iken fevt

olan Seyyid Abdülkerîmin evkāfına nâzır olan Şeyh Abdülkerîm tezkire gönderüb

şart-ı  vâkıf  üzere  evkāf-ı  mezbûrenin  tevliyeti  hulefâsından  dârende  Mehmede

virilüb berât itdirüb tasarrufunda iken mütevellî-i sâbık sipâhî Abdî nâm kimesne

hilâf-ı şart-ı vâkıf olub mâl-ı vakfı ekl idüb nice hıyâneti zuhûr itmeğle tevliyetden
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ref' idilmeğle yine dahl itmeğden hâlî olmamağla bir tarîkle (...) emr alduğı tekrâr

'arz olundukda mezkûr Ömere kat'î mukarrer kılınub şart-ı vâkıfa muhâlif mezbûr

Abdîyi min ba'd dahl itdirmeyüb kanâ'at itmezse temessükâtı elinden alub der-kise

idüb Astâneye havâle eyleyesin deyü mü'ekked emr yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene

18  tekrâr  'arz  olundukda  tezkire  virilmişdir  tâbi'-i  Abdülkerîm  efendi  ve  a'zâm

Mehmed paşa Halîfe-i (...)

79/7

(...)  Konya  kādîsına  hükm ki;  (...)  dârende  Mehmed  gelüb  kazâ'-i  mezbûra  tâbi'

Gökçe-öyük nâm karyenin (...) (...) Mustafa nâm kimesne (...) içün (...) ve (...) (...)

ebnâ'sına ve ebnâ'-yı ebnâ'sına vakf-ı şart idüb (...) nâhiyeden (...) olduğından mâ'adâ

vech-i meşrûh üzere vakfı evlâda mukayyed bulunmağın yüzyıldan ziyâde ebnâ'lık

üzere (...) itmeğin hâlen İbrâhim nâm kimesne mezbûr-ı mezbûra hilâf-ı şart-ı vâkıf

ve mugâyir-i kānûn ve defter dahl ve nizâ' itmeğle tasarrufuna mâni' olduğın bildirib

elinde  olan  temessükât  mûcibince  hükm  recâ'  itmeğin  temessükâtı  mûcibince

mukarrer olmak şürûtuyla mufassal hükm yazılmışdır

79/8

Dizdârlık-ı Kal'a-i Bağdad

Hâlen dizdâr olan dârende Hâcı Bekir istikāmet üzere hidmet iderken Canbolad oğlı

Piyâle nâm şakî bana virilmişdir deyü dahl idüb lâkin eşkıyâ'ya dizdârlık virilmek

hilâf-ı  kānûn  olmağla  vezîrim  Mahmûd  Paşa  girü  merkūm  Hâcı  Bekire  tasarruf

itdirüb hâlen üzerinde olmağla berât mûcibince zabtı içün emr yazılmışdır

Sayfa 080

80/1

Muhzır-başılık-ı kazâ'-i Yeni-şehr

Yeni-şehr kādîsına hükm ki;  Dergâh-ı  'âlî  kapucılarından dârende kule (...)  Hasan

Temür gelüb on ikinci bölükde mukaddemâ yevmî yedi akça 'ulûfeye mutasarrıfken

kazâ'-i  mezbûrın  muhzır-başılığı  'ulûfesi  hazîneye  kalmak  üzere  kendüye  virilüb

varub hidmetde mücidd ü sâ'î olub kusûrı ve ber-vehle 'azli îcâb ider husûsı yoğiken

hâricden Mustafa kapucı alub dahl idüb lâkin bunun hidmetde kusûrı olmaduğından

gayri 'ulûfesi hazîneye kalmak üzere ber-vech-i tekā'üd virilüb ma'a-hazâ mîrîde kırk

bin akça hakkı var iken muhzır-başılık âhere virilmemek şartıyla hazînede koyub her

vechle hakk-ı sarîhi olmağla tekrâr kendüye mukarrer kılınub sûret-i  rü'ûs virilüb

berât  eyledüğin  bildirib  elinde  olan  berâtı  ve  sûret-i  rü'ûs  ve  sâ'ir  temessükâtı
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mûcibince zikr olunan muhzır-başılık kendüye zabt itdirilmek recâ' itmeğin kemâ-

kân zabt ve tasarruf itdirüb min ba'd merkūm kapucı Mustafayı ve âherden bir ferdi

dahl ve ta'arruz itdirmeyesin deyü emr yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 18

80/2

Alay-beğilik-i livâ'-i Yozgad

Van  beğler-beğisine  hükm ki;  Yozgad  sancağında  ze'âmet  ve  tîmâr  tasarruf  idüb

Dergâh-ı  'âlî  müteferrikaları  icâzetlerin  ve  zu'âmâ'  ve  erbâb-ı  tîmârının  ordu-yı

hümâyûna muhzır gönderüb livâ'-i mezbûr alay-beğisi olan dârende Mehmed içün

yarâr  ve  serhadde  emekdâr  olub  vâki'  olan  seferlerde  (...)  ve  (...)  husûsan  (...)

kal'asının  ta'mîr  ve  emniyyetinde  ve  sâ'ir  hidmetlerde  gereği  gibi  hidmet

eyledüğinden gayri  zu'âmâ'  ve erbâb-ı  tîmâr  ahvâli  ve akvâlinden rızâ'  ve şükrân

üzere olub her vechle alay-beğiliği  hidmeti 'uhdesinden gelüb hidmetde kusûrı ve

'azli îcâb ider husûsı yoğiken mutasarrıf İbrâhim babam dirliğidir deyü ber-tarîkle

emr ibraz idüb alay-beğiliğine dahl ve ta'arruz idüb lâkin babası hidmet-i pâdişâhîde

ihmâl ve tekâsül üzere olmağla mansûb-ı katl olunub merkūm diğer Mehmed zikr

olunan alay-beğiliği Mustafa oğlı diğer Mehmede ve Regâib oğlı mezbûr İbrâhim

tevcîh  olub  merkūm diğer  Mehmed  zikr  olunan  alay-beğiliği  Mustafa  oğlı  diğer

Mehmede ve Regâib oğlı mezbûr İbrâhim tevcîh olunub mürûr (...) alay-beğiliği ile

mukaddemâ  Budin(?)  muhâsarasında  uğur-ı  hümâyûnda  küffâr-ı  hâk-sâra  giriftâr

olmağla alay-beğilik mezbûr Mehmede hidmeti mukābelesinde virilüb nice zamân

mutasarrıf oldukdan sonra mezbûr diğer Mehmed küffârdan halâs oldukda girü alay-

beğiliğe mukarrer  olub iki  üç yıl  tasarruf  eyleyüb ba'de mezbûr Mehmed (...)  ve

ihtiyâr ve müstakîm ve dîndâr olmağla hüsn-i ihtiyârıyla kendüye ferâgat idüb livâ'-i

(...)  alay-beğiliği  hidmetinde olub Ahad muhafızlarında ve bi'l-cümle  hidmetlerde

olub yoldâşlıklar itmeğin mezkûr Mehmed müteferrika olmağla şark seferinde halâsı

içün ber-vehle istihkākı ve re'âyâ ve erbâb-ı tîmâr ile hüsn-i  zindegânesi olmağın

bilâ-sebeb  alay-beğiliğne  dahl  idüb  hakk  mezkûr  Mehmedin  olduğı  defa'âtle

mukarrer kılınub evâmir-i şerîfe virilmeğle mezbûr İbrâhim kanâ'at itmeyüb dahl ve

nizâ'dan  hâlî  olmaduğın  i'lâm  eyledüği  eclden  zikr  olunan  alay-beğilik  mezkûr

Mehmede mukarrer kılınmışdır mukarrer olduğı mezkûr Mehmede hemân zabt ve

tasarruf itdirüb vech-i meşrûh üzere nizâ' iden İbrâhimi vechle hasbü'l-vücûh dahl ve

ta'arruz itdirüb kanâ'at itmeyüb ber-tarîkle mukaddem ve mu'ahhar yazılmasıyla (...)

(...)  temessük ibraz olub nizâ'  ve dahl itdirmeyüb alay-beğilik hidmetinde mezkûr
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Mehmedi istihdâm eyleyesin şöyle bilesin evâ'il-i Recebü'l-mürecceb ve şühûr sene

semâne 'aşere ve elf 

80/3

Kitâbet-i yesâr gönüllüyân-ı Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; dârende Mehmed Mûsa gelüb zümre-i mezbûre

kâtibi olub hâliyâ Astâneye hazîne hidmetine gelüb senin tarafından mühürlü tezkire

virilmeğin lâkin bilâ-sebeb (...) âhere virilüb gadr olmağın senin tarafından mühürlü

tezkire  ile  hidmetine  ta'yîn olmuş ise  mukarrer  idesin deyü yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Receb

80/4

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm beğler-beğisine  hükm ki;  dârende  Mehmed  gelüb  zikr  olunan  ağalığa

mutasarrıf olub senin tarafından tezkire ile Astâne-i sa'âdete hidmete ta'yîn olmuşken

ağalığı  bilâ-sebeb  âhere  virildüğin  bildirib  'inâyet  recâ'  itmeğin  senin  tarafından

tezkire  ile  hidmete  ta'yîn olmuş ise  ağalığını  mukarrer  idesin  deyü yazılmışdır  fî

evâ'il-i Receb

80/5

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm  beğler-beğisine  hükm  ki;  dârende  Ali  oğlı  Halil  gelüb  yesâr

gönüllülerinden  yevmî  kırk  beş  akça  'ulûfesi  olan  dârende  hidmetinde  kusûrı

olmayub  senin  tarafından  tezkire  ile  Astâneye  hazîne  hidmetine  gelüb  dirlüği  ve

gedüği bilâ-sebeb âhere virilmeğle mukarrer olmak recâ'  itmeğin senin tarafından

tezkire virilmiş ise çavuşluğı ve gedüği mukarrer idesin deyü yazılmışdır fî evâ'il-i

Receb

80/6

Zâviye-i Temür-taş

Tahmînen  yevmî  bir  akça  ile  zâviye-dâr  olan  İbrâhim dede  berâtın  virüb  hüsn-i

ihtiyârıyla  zâviye-i  mezbûreyi  dârende  Abdülgaffara  ferâgat  eyleyüb  hükm

yazılmışdır

80/7

Halîfelik-i mukābele-i Arz-ı rûm

Arz-ı rûm gönüllüleri şâkirdi olan Osmân mukābeleci olmağla halîfelik Arz-ı rûmun

yesâr  gönüllülerinden  dârende  Bekire  virilmişdir  fî  evâhir-i  Cemâziye'l-âhir  sene

1018
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Sayfa 081

81/1

Tevliyet-i evkāf-ı Gâzî Şah Bekir der-Niğ-bolı

Niğ-bolı  kādîsına;  Niğ-bolı  kādîsı  mektûb  gönderüb  zikr  olunan  tevliyet  evlâda

meşrût olmağla evlâddan dârende Selîme nâm hâtûn berât-ı hümâyûn ile mutasarrıf

olub hidmetinde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûs yoğiken hâricden (...) nâm kimesne

tevliyet-i  mezbûre  bana  virilmişdir  deyü  dahl  itmeğle  evkāf-ı  mezbûre  karyeleri

perişan olmağa yüz tutdukların bildirib tevliyet-i mezbûre mezkûreye berât ve şart-ı

vâkıf  mûcibince  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  şart-ı  vâkıf  ve  berâtı

mûcibince zabt itdüresin deyü yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 1018

81/2

Tevliyet-i câmi' der-nefs-i kal'a-i 'Ayntab

Emîrü'l-ümerâ'il-kirâm  Karaman  beğler-beğisi  Zülfekār  dâme  ikbâlühû  mektûb

gönderüb bi'l-fi'l  'Ayntab  kal'ası  câmi'inin  berât-ı  şerîfle  mütevellîsi  olan  dârende

Hızır (...) kemâl-i istikāmet ile tevliyet-i mezbûre hidmetinde mücidd ü sâ'î ve vâkfa

meşrût olan re'âyâ ve (...)  kendüden hoşnud ve razı olub ber-vehle 'azli îcâb ider

husûsı yoğiken âherden tevliyetine dahl olmağla vakfa küllî gadr-ı cedîde olduğın

bildirib girü mezkûr Hızıra mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin şürûtıyla hükm-i

şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 18

81/3

Şeyhü'l-haremlik

mahmiyye-i Mısır müteferrikalarından Hasan zîde mecdühûya hükm ki; sen yarâr ve

emekdâr olduğından gayri salâh hâl ü diyânet ve derc ile sâhib-i imâmet ve istikāmet

olduğın (...) 'aleyhine ilgâ olunub mahrûsa-i Mısırda olan yevmî (boş) akça 'ulûfe ve

anbâr-ı  Mısırda  olan  cerâyenin  kemâ-kân  mutasarrıfı  olub  Mekke-i  mükerreme

şeyhü'l-haremliğinin  vazîfe  ve  cerâyesi  hazîneye  kalub  şeyhü'l-haremliği  kendü

'ulûfe ve cerâyesin ile  'inâyet  olmak üzere istid'â'-yı  'inâyet  itdüğin eclden vech-i

meşrûh üzere 'inâyet olunub semân 'aşere ve elf Cemâziye'l-âhire'sinin yiğirmi yedi

gününden virilüb şürûtıyla emr-i şerîf yazılmışdır

81/4

Alay-beğilik-i livâ'-i Hamîd
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Anadolıya  hükm  ki;  dârende  Mustafa  gelüb  yarâr  ve  emekdâr  olub  vâki'  olan

seferlerde hidmetde bulunmağla livâ'-i mezbûr alay-beğiliği kendüye virilmesin (...)

Vezîr Yûsuf paşa recâ'sıyla virilmişdir fî evâsıt-ı Receb sene 18

81/5

Kethüdâlık-ı dellâlân-ı (...)-ı Lefkoşa

Dârende Mehmed gelüb berâtım üzerinde olub Mehmed ve gayriler fuzûlî dahl idüb

berâtı mûcibince yazılmışdır

81/6

Muhzır-başılık der-Edirne 

Edirne kādîsına hükm ki; dergâh-ı mu'allâm kapucılarından beşinci bölükde dokuz

akça ulûfeye mutasarrıf olan dârende Ömer zîde kadrühû gelüb zikr olunan muhzır-

başılığa yevmî yiğirmi bir akça 'ulûfe ile mutasarrıf olan kapucı Hüseyin ref' olunub

kendüye  tevcîh  olunub  mâliyye  tarafından  berât  virilmeğin  mûcibince  zabtıçün

yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene 18 tâbi'-i muhzır-başı Dâvûd paşa tekrâr virilmişdir

fî evâhir-i Muharrem sene 19

81/7

Tevliyet-ı vakf-ı cevherü'l- (...) ve cevherü'l- (...) der-Mısır

Dârende  Ömer  gelüb  mahrûsa-i  Mısırda  vâki'  cevherü'l-  (...)  ve  cevherü'l-  (...)

evkāfına mütevellî olub mâl-ı vâkıfı ekl ve bel'  idüb şart-ı vâkıf mûcibince vakf-ı

mezbûrı  ihya  ve ber-vech-i  sadâkat  hidmet  itmek şartıyla  kendüye virilmek recâ'

itmeğin virilmişdir fî 18 şehr-i Receb sene 18

81/8

Tevliyet-i vakf-ı Ebu (...) der-Bâbü'l-vezîr ve Ebûbekir (...) der-Mısır

Dârende Ömer gelüb mahrûsa-i Mısırda vâki' Ebu (...) der-Bâbü'l-vezîr ve Ebûbekir

(...) evkāfına nâzır ve mütevellî olanlar mâl-ı vakfı ekl ve bel' itmeğle cerâye-müşrif

olub (...) şart-ı vâkıf ve üslûb-ı sâbık ta'mîr ve ihyâ itmek üzere kendüye virilmek

bâbında 'inâyet recâ' itmeğin virilmişdir fî 18 Receb sene 8

81/9

Ağalık-ı (...) Menfelût der-Mısır

Dergâh-ı 'âlî bevvâblarından dârende Hâcı Yûsuf emekdâr olmağla mukaddemâ zikr

olunan  ağalık  (...)  kendüye  virilmeğle  emr-i  sâbık  mûcibince  istihdâm  eyleyesin

yazılmışdır

Sayfa 082
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82/1

Kitâbet-i Mevki' der-Mısır

Dârende  Şeyh  Mehmed  Hicâzî  gelüb  mahrûsa-i  Mısırda  mevki'  kâtiblerine  ilhâk

olunmak bâbında 'inâyet recâ' itmeğin ilhâk olunub istihdâm oluna deyü virilmişdir fî

18 Receb sene 8

82/2

Meşîhat-i Pazar-ı (...) der-Mısır

Pazar-ı  (...)  dârende  eş-şeyh  Abdülmünim  gelüb  mahrûsa-i  Mısırda  vâki'  (...)

pazarında olan ehl-i sûka şeyh olmak bâbında 'inâyet recâ' itmeğin pazar-ı mezbûrda

olan ehl-i sûka üzerine şeyh olmak içün yazılmışdır 18 Receb sene 18

82/3

Alay-beğilik-i Ak-serây

Karaman  beğler-beğisine  hükm  ki;  zu'âmâ'dan  dârende  Halil  gelüb  Ak-serây

sancağında alay-beği olub karındaşı olan Mehmed fevt olub (...) (...) ve alay-beğiliği

mahlûldür  deyü kendüye virilmek bâbında 'inâyet  recâ'  itmeğin zikr  olunan alay-

beğilik kendüye tevcîh olunub kaydına mürâca'at olundukda Bâyezîd nâm kimesneye

virilmiş bulunmağla tekrâr 'arz olundukda yarâr olub müteferrika-başı (...) olmağla

girü buna tevcîh olunub şürûtıyla hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene sene semân

'aşere ve elf

82/4

Nezâret-i Cevherî Lale der-Mısır

Mütekā'id olan dârende Yûsuf emekdâr olub nezâret-i mezbûr kendüye virilmek recâ'

itmeğin hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene 1018

82/5

Tevliyet-i (...) ve (...) ve Halîlî der-Mısır

Dârende Ömer gelüb mahrûsa-i  Mısırda nice müddet  cerâye-müşrif  olmuş  evkāfı

ihyâ'  ve  eyâdât  idüb  mahrûsa-i  mezbûrda  (...)  ve  (...)  ve  Halîlî  ve  Eşref  Halîlî

evkāfına mütevellî olanlar mâl ve vakfı ekl itmeğin kendüye virilmek recâ' itmeğin

emr-i şerîf yazılmışdır fî 19 Receb sene 1018

82/6

Ağalık-i gönüllüyân-ı Kars

Kars beğler-beğisine hükm ki; Çıldır beğler-beğisi olan Mehmed mektûb gönderüb

mukaddemâ Kars gönüllüleri ağası olan Mahmûd Kars (...) olmağla ağalığından fârig

olub (...)  ağalığın alub bi'l-fi'l  Karsın gönüllüleri  ağalığı  mahlûldür  deyü dârende
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Sefer içün yarâr ve evvel serhaddin emekdârlarındandır deyü virilmeğin recâ'sına 'arz

itmeğle şürûtıyla emr yazılmışdır fî 19 Receb sene 18

82/7

Tevliyet-i Evkāf-ı Saclı emîr-zâde Abdülkādir der

Abdullah  oğlı  dârende  Rüstem gelüb  tevliyet-i  mezbûreye  şart-ı  vâkıf  mûcibince

mutasarrıf  olub  'azli  îcâb  ider  husûsı  yoğiken  bila  sebeb  şart-ı  vâkıfa  muhâlif

Mehmed nâm kimesne alub dahl itmeğin tekrâr buna berât olub elinde olan berâtı

mûcibince Rüsteme emr yazılmışdır evâhir-i Receb sene 1018

82/8

Nezâret-i câmi' min Emevîye ve evkāf-ı Derviş Paşa der-Şâm-ı şerîf

Şâm  muhâfazasında  olan  Ahmed  paşaya  ve  Şâm  kādîsına  hükm  ki;  'ulemâ'dan

dârende Mevlânâ Hasan gelüb Şâm-ı şerîfde vâki' yevmî on iki buçuk akça ile Câmi'-

i emevînin nezâreti ve yevmî on para ile Derviş Paşa vakfının nezâreti serdârlarım

tarafından fârig Mehmed Bağdadî  tahvîlinden kendüye tevcîh  olunmağın âherden

ba'zı kimesneler dahl eylemeğin girü mukarrer yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene 18

82/9

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Van

Van beğler-beğine hükm ki; Van gönüllüler ağası olan dârende Halil gelüb bundan

akdem zikr olunan kendüye tevcîh olunub mutasarrıfken ber-vehle 'azli îcâb-ı husûsı

yoğiken Yûsuf ve Süleymân nâm kimesneler ağalığı bir tarîkle alub dahl ve nizâ'

itmeğle girü kendüye mukarrer ve ibkā' olmak recâ'sına 'arz itmeğin buyûrdum ki

zikr olunan ağalığı mezbûra mukarrer idüb mezkûrleri  ve âheri  dahl  itdirmeyesin

deyü yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene 18

Sayfa 083

83/1

Mısır  muhâfazasında  Vezîr  Mehmed  paşaya  hükm ki;  Dârü's-sa'âde  ağası  nâzır-ı

evkāf olan Hâcı Mustafa ağa mühürlü tezkire gönderüb merhûm ve mağfûrün-lehû

ceddü'l-ceddim  Sultân  Murâd  Hân  Medîne-i  münevvere  sallallahü  teâlâ

müşârün-'anhâda  vâki'  olan  imâret-i  âmire  içün  mutasarrıf  olan  evkāf-ı  şerîfeleri

tahsîlatı  mahsûlünden  ayda  üç  erdeb  buğday  cerâyeye  mutasarrıf  olub  Medîne-i

münevvere  nûrullahû  teâlâ  sâkin  olan  Behzâd  ağa  fevt  olmağın  zikr  olunan

cerâyeden ayda iki  erdeb buğday dârendegân-ı  fermân Çeşmisiyah Hâtûna ve bir

erdeb buğday Hüma Hâtûna  tevcîh  olunub mezbûrün  zât-ı  Çeşmisiyah  ve  Hüma
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Hâtûn  Medîne-i  münevvere  nûrullahû  teâlâda  sâkinler  olmağla  vakf-ı  mezbûrda

imâret-i merkūmeden ayrı ve sâ'ir hevâyic ve mühimmâtı irsâl oldukca merkūm zât-ı

hâtûnların  zikr  olunan  cerâyeleri  evkāf-ı  mezbûreye  nâzır  olub  Mısırda  Çerâkise

bölüğü ağası olan kıdvetü bilâ-mâcid ve'l-a'yân Ahmed zîde mecdühû ma'rifetiyle

zikr  olunan  imâret-i  âmire  havâyici  ile  ma'an  gönderilmek  bâbında  emr-i

hümâyûnum  recâ'  itmeğin  vech-i  meşrûh  üzere  gönderilmek  fermânım  olmuşdur

evkāf-ı mezbûre nâzırı Ahmed zîde mecdühû mübâşeretiyle cerâyelerinden imâret-i

mezbûreye zehâ'iri ile ma'an irsâl idüb avk ve te'hîr itdirmeyesiz ve senin nâzırın

mukayyed olub mezbûr zât-ı hâtûnların cerâyelerin vaktiyle imârete mühimmâtıyla

ma'an irsâl ve mezbûr lara îsâl idüb te'hîr olmayub zamân-ı bâkî ile cerâye-i âher

'ameliyesine iştigâl üzere olma larına sa'y eyleyesiz deyü emr-i şerîf yazılmışdır

83/2

İhtisâb-ı hâssa der-Edirne

Edirne kādîsına ve mahmiyye-i mezbûrede olan hâssa harc (...) dergâh-ı mu'allâm

çavuşlarından olub mahmiyye-i mezbûrede muhtesib olan dârende Rûz çavuş südde-i

sa'âdetime gelüb ihtisâb-ı mezbûre mukaddemâ ber-vech-i emânet kendüye virilüb

berât itdirüb ehl-i (...) ve ahâlî-i vilâyet kendüsinden rızâ' ve şükrân üzere olub 'azli

îcâb ider husûsı yoğiken ihtisâb-ı mezbûreye muhtesib-i sâlifü'l-emin olub kendüye

gadr eylemeğle hayf ve gadr olduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin mâliyye tarafından

virilân mukarrer hükmü mûcibince emr-i şerîf yazılmışdır

83/3

Tevliyet-i Yakut Paşa der-İznik

Zikr  olunan  tevliyet  şart-ı  vâkıf  üzere  öşr-i  mahsûl  ile  Seyyid  Abdullaha  tevcîh

olunub  mâliyye  tarafından  berât  itdirmeğle  mûcib-i  zabt  olub  hükm-i  şerîf

yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene 1018

83/4

Mukābelecilik-i Bosna

Bosna  beğler-beğisine  hükm  ki;  livâ'-i  mezbûrdan  dârende  Süleymân  mektûb

gönderüb harem-i mahremde nevş ü nemâ bulub ebnâ'-yı sipâhîyânda ehl-i kalem

olan yetmiş beşinci bölükde yevmî otuz üç akça 'ulûfeye mutasarrıf olan dârende

Mustafaya mukarrer kılınub hükm-i şerîf yazılmışdır

83/5

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm 
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Arz-ı  rûm beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb zümre-i  mezbûre kethüdâsı

olan dârende Yûsufun hidmetinde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûs yoğiken kethüdâlık

âhere  virilmeğle  gadr  olunduğın  bildirib  mukarrer  olmak  recâ'  itmeğin  kendüye

virilüb tekrâr 'arz olunub yazılmışdır

83/6

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı rûma hükm ki; Arz-ı rûmun cânib-i yemîn gönüllülerinden dârende Mehmed

gelüb birinci bölükde yevmî yiğirmi beş akça 'ulûfe ile zümre-i mezbûre çavuşı olub

zikr  olunan  çavuşluğı  Ali  nâm  kimesne  almağla  nizâ'  idüb  ba'de  fevt  olmağın

fevtinde dahi kendüye mukarrer kılınmışken İbrâhim nâm kimesne bana virilmişdir

deyü dahl idüb hükm bu kerre hakkı olmağla mukarrer olmak recâ' itmeğin mukarrer

yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene 1018

Sayfa 084

84/1

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Limisson der-Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb sâbıkan Kıbrıs defter kethüdâsı

olan dârende Hasan içün yarârdır deyü Limisson 'azabları ağalığı virilmek bâbında

'inâyet  recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden  ağalık  mezbûr  Kâtib  Mustafaya  mukarrer

olunduğı  'arz  olundukda  'arzı  mûcibince  buna  virilmek  fermân  olunmağın  hükm

yazılmışdır fî 12 Şa'bân sene 1018 tekrâr mukarrer ider fî evâhir-i Ramazân sene 18

84/2

Silahdârlık-ı Selânik

Silahdârlar  zümresinden dârende Hüseyin Behrâm gelüb dördünci  bölükde yevmî

kırk  akça  'ulûfeye  mutasarrıf  olub  yarâr  ve  bölüğün  emekdârı  olmağla  kazâ'-i

mezbûra  tâbi'  nefs-i  Selânik  ve  (...)  ve  (...)  (...)  bölüğü  hâssa  silahdârı  iken

silahdârlığı zümre-i mezbûreden Mehmed nâm kimesneye virilüb kendüye gadr olub

ve vilâyet-i mezbûreden olan sipâhîler (...) kendüden rızâ' ve şükrân üzere olub zabt

ü rabta  ve zuhûr  iden  eşkıyâ'  def'ine  kādir  deyü livâ'-i  mezbûr  sancağı  beği  'arz

itmeğle mezbûr Ömer ref' olunub silahdârlığı girü kendüye mukarrer olduğına südde-

i  sa'âdetde  olan  bölük ağalarından mühürlü  mektûb  virildüğin  bildirib  mûcibince

emr-i şerîf recâ' itmeğin ağalar mektûbı mûcibince emr-i şerîf yazılmışdır

84/3

Meşîhat-ı Hazret-i Mevlânâ der-Konya
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Karaman beğler-beğisine ve (...) kādîsına ve dizdârına; mevlânâ-yı müşârün-ileyhin

evlâdından dârende Mevlânâ Ebûbekir südde-i sa'âdete âdem gönderüb mevlânâ-yı

müşârün-ileyhin meşîhati  evlâd-ı mezkûra meşrût olub bu evlâddan olmağın buna

virilüb berât-ı hümâyûnla tasarrufunda iken Kara-hisârı şeyhi Mehmed zikr olunan

meşîhat  bana  virilmişdir  deyü  dahl  idüb  kendi  bu  evlâd-ı  mezkûrdan  olub  Şeyh

Mehmed anasından olmağla bunun hakkı olmağın berâtı mûcibince zabtıçün emr-i

şerîf yazılmışdır

84/4

(İptal edilmiş)

84/5

Çavuşluk-ı müteferrikayân-ı Mısır

Mısırdan  hazîne  ile  gelân  serdâr  Ömer  beğ  mektûb  gönderüb  Mısır

müteferrikalarından  yevmî  on  dokuz  akça  'ulûfesi  olan  Abdullah  oğlı  dârende

Mustafa  içün yarârdır  deyü zikr  olunan çavuşluk mezbûra  virilmek recâ'sına  'arz

itmeğin sâbıkan çavuş olan Yûsufun hidmeti tamâm oldukdan sonra tevcîh olmak

içün hükm yazılmışdır

84/6

Tevliyet-i vakf-ı Nakîbü'l-ceyş der-Mısır

Dârende Şeyh Ali gelüb mahrûsa-i Mısır'da vâki' Nakîbü'l-ceyş evkāfına mütevellî

olanlar mâl-ı vakfı ekl itmeğle kendüye tevcîh olunub emr yazılmışdır

84/7

Tevliyet-i karye-i (...) ve Kara-koca der-Mısır

Dârende Hüseyin gelüb mahrûsa-i mezbûrede vâki' karye-i (...) ve Kara-koca vakfına

mütevellî olanlar mâl-ı vakfı ekl itmeğle cerâye-müşrif olmağın ibkā'  itmek üzere

kendüye tevcîh olunub hükm yazılmışdır

Sayfa 085

85/1

Nezâret-i (...) ve (...) (...) (...) der-Mısır

Zikr olan nezâret nâ-ehl kimesnelerin elinde olmağla Mısır müteferrikalarından (...)

oğlı dârende Sinâna virilmişdir evâ'il-i Şa'bân

85/2

Nezâret-i (...) defterdârı(?) (...)’ş-şerîf ve (...)
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Zikr olunan nezâret nâ-ehl kimesnelerin elinde olmağla evkāfa küllî gadr olmağın

Mısır müteferrikalarından dârende Haydara virilmişdir evâ'il-i Şa'bân 

85/3

Seyyid Battal Gâzî der-Malâtiyye

Sâbıkan Şeyh olan Hâcı Dâvûd celâ-yı vatan itmeğle kādîsı 'arzıyla dârende derviş

Mehmede virilmişdir fî evâ'il-i Şa'ban sene 18

85/4

Kitâbet-i Çerâkise-i Ahısha

Ahısha beğler-beğisine hükm ki; Çerâkise ağası Mahmûd mektûb gönderüb zümre-i

mezbûrın  kâtibi  olan  Ali  fevt  olub  kitâbeti  mahlûl  olmağın  zümre-i  mezbûreden

dârende  Bedreddîn  ehl-i  kalem  ve  sâhib-i  rakamdır  deyü  kitâbet-i  mezbûre

'uhdesinden gelür deyü mezkûra virilmek recâ'sına 'arz itmeğin buyûrdum ki zikr

olunan kitâbeti 'arz olunduğı üzere istihdâm eyleyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî

17 Receb sene 18

85/5

(...)-abâd  ve  (...)  kādîlarına  hükm  ki;  ecdâd-ı  'izâmımdan  Sultân  Süleymân  tâbe

serâhû câmi'inde vâ'iz olan dârende Şeyh Abdî gelüb (...)-abâd kazâ'sına tâbi' selâtin

nâhiye sulehâ'sına vakf eyledüği (...) (...) ve tevâbi'ini bundan akdem merhûm Sultân

Mehmed Hân hatt-ı  hümâyûnlarıyla  sulehâ'dan  Receb  dedeye (...)  idüb  mâdâmki

sıyânet ola dahl olunmayub ba'de'l-fermân evlâdına virüb âhere virilmamek üzere

berât virilüb nice zamân tasarruf itmeğin beğler-beği mezbûr Receb dede fevt olub

(...)-i mezbûre berât mûcibince oğullarına intikāl eylemeğin mezbûrlar ihtiyârlarıyla

babalarının berâtı ve sâ'ir temessükât virüb (...)-i mezbûre kendüye olmak üzere va'd

eylemeğin  sitte  'aşere  ve  elf  Zi'l-ka'desinin  onuncı  gününde südde-i  sa'âdetimden

kendüye  tevcîh  olunub  dîvân  tarafından  berât  virilüb  tasarrufunda  iken  bi'l-fi'l

karyem hânı  olan  Selâmetullah  Hân  (...)  tevcîh  eyledükde  bile  koşulub  gitmeğle

karyesinden Mevlânâ Mehmed ve Mustafa dede nâm kimesneler (...)-i  muzbureyi

alub  berât  itdirmeğle  şeyh  mûmâ-ileyh  dahi  berâtı  südde-i  sa'âdetime  gönderüb

istid'â'-yı 'inâyet itmeğin mâdâmki sıyânet ola kimesne dahl eylemeye deyü hatt-ı

hümâyûn ile  vazîfeye  garet  ve  zarar  olmayub mâliyye  tarafından tekrâr  berât  ve

mûcibince hükm-i hümâyûnum virilmişken mezbûr Mevlânâ Mehmed müderris olub

ve  merkūm  Mustafa  dede  yevmî  altmış  akça  'ulûfe  ile  dergâh-ı  mu'allâm

müteferrikalarından  olub  medrese-i  mezbûreye  istihkākları  yok  iken  kendülerinin

'ulûfelerini mezbûr Sultân Süleymân Câmî'inde vâ'iz olub müsâ'ade olunduğın ketm
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idüb Mehmed ve Abdî nâm kimesne dîvân tarafından berât itdirmeğle dahl ider deyü

emr-i şerîf almağla varub mahsûlü kabz idüb gadr eyledüklerin bildirib emr-i şerîf

mûcibince kendüye zabt itdirilmek bâbında 'inâyet recâ' itmeğin buyûrdum ki zikr

olunan merâ'yı müşârün-ileyhe elinde olan berâtı mûcibince tevâbi' ve (...) ile şeyh

mûmâ-ileyhe zabt itdirüb min ba'd Mevlânâ Müderris Mehmedi dergâh-ı mu'allâm

müteferrikalarından  olmağla  (...)-i  mezbûreye  istihkākı  olan  Mustafa  dedeyi  ve

âherden bir ferdi dahl itdirmeyesin kanâ'at idüb berât ibraz iderlerse alub ve der-kise

idüb  südde-i  sa'âdetime  gönderüb  (...)-i  şeyh  mûmâ-ileyhe  zabt  itdüresin  deyü

yazılmışdır

85/6

Mısır  beğler-beğisine hükm ki;  Medînede (...)'l-islâm medresesinde müderris  olan

dârende  Rıdvân  gelüb  medreseye  ta'yîn  olunan  cerâyeye  dahl  olunduğın  bildirib

âherden kimesne dahl itmemek içün hükm yazılmışdır

85/7

Alay-beğilik-i Prizrin

Rûm-iline  hükm  ki;  dârende  Mehmed  gelüb  livâ'-i  Prizrinde  ze'âmet  ve  tîmâra

mutasarrıf  olanlar  Rûma varub  alay-beğileri  olan  Ali  hidmet-i  muhâfazada  kalan

sipâhîlerden birer florin almağla icârı virüb ve yoklamalarda her isimden birer guruş

alub (...) eyledüği 'arz olundukda zikr olunan alay-beğilik Budin muhâfazasında olan

Vezîr  Ali  paşa  tarafından  buna  tevcîh  olunub  emr  virilüb  ba'de  Belgrad

muhâfazasında olub hâliyâ vezîr-i sânî olan Ahmed paşa tarafından buna mukarrer

olub  evâmir-i  şerîfe  virilmişken  nizâ'dan  hâlî  olmamağla  Astâneden  müşârün-

ileyhümâdan virilân mukarrer-nâmeler mûcibince tekrâr mukarrer olub emr-i şerîf

virilmişdir

Sayfa 086

86/1

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı (...)

Sâbıkan yeniçeri ağası olan dârende Ahmed ağaya virilmişdir fî 5 Şa'ban sene 1018

86/2

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Eğri

Ocakdan çıkan dârende Osmân ağaya virilmişdir fî 5 Şa'ban sene 1018

86/3

Ağalık-ı 'azabân-ı Bağdad
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Dârende Ahmed 'arz-ı  hâl  sunub mukaddemâ vâki'  olan seferleri  seferleyüb küllî

hidmetde  yoldâşlıklar  idüb  vücûda  gelân  seferi  mukābelesinde  Bağdadın  'azablar

ağalığı  kendüye  tevcîh  olunub hidmetde  iken  âherden ba'zı  kimesneler  bize  dâhi

virilmişdir deyü dahl eyledüklerin bildirib zikr olunan ağalık girü kendüye mukarrer

kılınub  mâdâmki  hidmetde  kusûrı  olmaya  hâricden  kimesneyi  dahl  itdirülmemek

içün emr-i şerîf yazılmışdır tekrâr mukarrer ider fî evâ'il-Zi'l-ka'de sene 18 tekrâr

mukarrer ider fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 19 tâbi'-i ser-kilârcıyân-ı hâssa 

86/4

Zâviye-i Temür-taş der-Vize

Zâviye-i mezbûre şeyhi ve evkāf-ı mezbûre mütevellîsi vekîli olan dârende Hafız (...)

gelüb Hüdâvendigâr sancağında taht-ı kazâlarda evkāf-ı mezbûreden Bâdâmlü nâm

vakfiyyenin mahsûlü zâviye-i mezbûreye gelân âyende ü revendeye vâkıf-ı şart idüb

iki yüzyıldan berü şart-ı vâkıf mûcibince sarf ve harc olunduğından gayri defâtir-i

atîka ve hidmetde vech-i  meşrûh üzere mestûr iken (...)  vâki'  müteveffâ mollanın

medresesinin mukaddemâ müderrisi olan Mevlânâ Ahmed ve hâlen müderris olan

münlâ  Tâceddîn  zîde  fazlühümâ  şart-ı  vâkıfa  muhâlif  karye-i  mezbûreyi  (...)  ile

medrese-i  merkūmeye zamm itdirdük deyü mukaddemâ emr  alub  mahsûl-i  vakfa

vaz'-ı  yedd  itmişler  iken  şart-ı  vâkıfa  muhâlif  olmağla  tekrâr  evkāf-ı  mezbûreye

hükm olunub sarf olunan mahsûl yine vakf içün hükm olmağla mezbûrlardan alınub

vazîfe-i  allâme  olmuşken  kanâ'at  itmeyüb  yine  dahl  itmeğden  hâlî  olmamağla

mukaddemâ üslûb-ı sâbık ve şart-ı vâkıf üzere zâviyeye sarf olunmak üzere mukarrer

kılınmışken kanâ'at itmeyüb yine ol-vechle dahl itmeğden hâlî olmamalarıyla üslûb-ı

sâbık üzere zabt itdürmek içün inad iderlerse Astâne-i  sa'âdetime havâle eylemek

içün kat'î emr-i şerîf yazılmışdır tekrâr defter mûcibince yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb

sene 9

86/5

Ağalık-ı gönüllüyân der-Basra

Basra beğler-beğisine  hükm ki;  Basranın  gönüllüyân ağası  olan  dârende Hüseyin

'arz-ı hâl gönderüb zikr olunan ağalık mukaddemâ kendüye virilüb neferâtı ve sâ'ir

ahâlî-i vilâyet rızâ' ve şükrân üzere olduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin kemâ-kân

zabt itdirüb âheri dahl ve ta'arruz itdirmeyesin fî evâ'il-i Şa'bân sene 18

86/6

Kitâbet-i müstahfazân-ı kal'a-i Haleb
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Sâbıkan  Haleb  beğler-beğisi  Hüseyin  dâme  ikbâlühû  mektûb  gönderüb  hazîne-i

Haleb şâkirdlerinden olub Haleb kal'ası müstahfazlarına kâtib olan dârende imâm-

zâde  Mehmed  içün  yarâr  ve  ehl-i  kalem  ve  sâhib-i  rakam  müstakîm  ve  dîndâr

olduğından gayri ahâlî-i kal'a mezbûrın evzâ' ve etvârından rızâ' ve şükrân üzere olub

hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûsı yoğ iken Abdî nâm kimesne (...) kâtib olub

bî-vech dahl ve nizâ'dan hâlî olmaduğını bildirib 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin ahkâm

kaydına mürâca'at olundukda (...) mezbûre mezkûrın üzerinde mukayyed bulunmağın

mukarrer ve ibkā' olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır

Sayfa 087

87/1

Ağalık-ı kal'a-i (...) çavuşlarına(?) (...)

(...)  beğler-beğine  hükm  ki;  dârende  Ahmed  gelüb  yarâr  ve  serhaddin  kadîmî

emekdârı olmağla (...) kal'ası çavuşlarına yevmî kırk akça ile (...) ağa olan Bâyezîd

fevt olub ve ağalığı mahlûl olub hidmeti mukābelesinde girü tevcîh olub berât itdirüb

berâtı mûcibince zabt itdürmek içün yazılmışdır

87/2

İhzâriyye-i Temür-hisâr

Temür-hisâr kādîsı mektûb gönderüb dârende Ömer içün müstakîm ve dîndâr olub

re'âyâya  (...)  iken  ba'zı  kimesneler  dahl  itdüğin  buna  zabt  itdüresin  deyü  hükm

yazılmışdır tâbi'-i Vezîr Mustafa Paşa

87/3

Mektûbîlik-i Karaca Ahmed-i emekdâr

Emekdâr-ı  hâssa kâtiblerine; dârende Seyyid (...)  Mehmed gelüb taht-ı  kazâ'nızda

vâki  Karaca  Ahmed  mektûbîliği  mukaddemâ  kendüye  tevcîh  olub  berât-ı  şerîfe

virilüb (...) Ahmed nâm kimesne bana dahi virilmişdir deyü dahl ve nizâ' idüb lâkin

Dîvân-ı hümâyûn vâki' olmak içün (...) (...) (...) gelüb berât itmeğle mezbûr Seyyid

Mehmedin  hakkı  olub  berâtı  mûcibince mukarrer  kılınub zikr  olunan mektûbîliği

buna zabt itdirüb mezbûr Ahmedi dahl itdirmeyesin deyü virilmişdir

87/4

(İptal edilmiş)

87/5

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Mısır

175



Mısıra hükm ki;  yeniçeriler  ağası Muharrem âdem gönderüb mukaddemâ ümerâ-i

Çerâkiseden olub yarâr  ve  emakdâr  olmağla  zikr  olunan ağalık  (...)ullaha  virilüb

mutasarrıfken  bilâ-sebeb  âherden  dahl  olmağın  mukarrer  yazılmışdır  fî  evâsıt-ı

Şa'ban sene 18

87/6

Alay-beğilik-i Turhal

Livâ'-i  mezbûr  beği  Mustafa  mektûb  gönderüb  livâ'-i  mezbûr  alay-beğisi  olan

Hüseyin âher dirliğe çıkub alay-beğilik hidmeti hâlîdir deyü livâ'-i mezbûrda tîmârı

olan dârende çavuş-zâde (...) virilmek recâ' itmeğin yazılmışdır fî evâsıt-ı Şa'bân sene

1018

87/7

Serdârlık serdârlık-ı hacc-ı şerîf-i Şâm

Şâm beğler-beğisine hükm ki; Şâm yeniçerileri bölük-başılarından dârende Hamza

yarâr  ve  emekdâr  olmağla  bu  sene-i  mübârekede  vâki'  hacc-ı  şerîf  serdârlığı

virilmesin emr idüb buyûrdum ki emrim üzere mûmâ-ileyh sürre-i mezbûrda vâki'

hacc-ı  şerîf  serdârlığında  kemâl-i  emânet  ve  istikāmetle  istihdâm eyleyesin  emr-i

şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Şa'ban sene 18

87/8

Ferraşlık-ı hacc-ı şerîf hüccac-ı Şâm-ı şerîf

Şâm beğler-beğisine hükm ki;  Şâm yaya-başılarından dârende Karaca gelüb yarâr

hidmeti 'uhdesinden gelir deyü hidmet-i mezbûrda istihdam olunmak içün emr-i şerîf

yazılmışdır fî evâsıt-ı Şa'ban sene 18

Sayfa 088

88/1

Meşîhat-ı zâviye-i Abdurrahman

Arz-ı  rûma hükm ki;  mektûb  gönderüb Arz-ı  rûm sancağında  (...)  nâm karyenin

mutasarrıfı  evliyâ'-yı  'izâmdan Abdurrahman Gâzî  zâviyesinin vakfı  olub defâtir-i

atîka ve cedîdede zâviye-i mezbûreye vakf kayd olunub feth-i hâkānîde vakfiyyet

üzere  tasarruf  olunı  gelür  iken  zâviyeye  bin  on  senesinde  müşa'-ı  kirâmdan

Edremitde asûde olan Şeyh Ahmed kuddise sırruhûnun keşf ve keremiyle müte'ârif

olan dervişlerinden dârende-i  fermân (...)  zîde  takvâhûya ber-vech-i  te'yîd  virilüb

berât itdirüb defterde mukayyed olduğı üzere ber-mûcib-i şart-ı vâkıf mutasarrıf olub

'azli  îcâb  ider  hâli  yoğiken  zâviye-i  mezbûreyi  Veli  nâm  kimesne  (...)  nâmıyla
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almağla dahl idüb lâkin mezbûrın elinde mestûr hazînece vezâ'if ve ciheti olub ve

zâviye-i mezbûre kadîmde (...) olunub defâtir-i hâkānîde zâviyelik üzere mukayyed

olmağla hilâf-ı şart-ı vâkıf (...) deyü alub dahl ve nizâ'ının aslı olmayub ve mûmâ-

ileyh Fermân dede fakrü'l-hâl ve kebîrü'l- (...) olub zâviye-i mezbûrda gayri bir akça

vazîfesi  olmayub ve gayri  vazîfe talebinde dâhi olmayub azl-i  ihtiyâr itmesi hayr

duasında  istimdâd  olunacak  ber  ve  dûş  cehd  olmağla  zâviye-i  mezbûre  defa'âtle

kendüye mukarrer olub şart-ı vâkıf mûcibince kat'î mukarrer emr-i şerîf virilüb ber-

vehle  'alâkası  kalmamışken mezbûr Veli  dahl  ve nizâ'dan hâlî  olmaduğın bildirib

'inâyet recâ'sına 'arz eyledüğin eclden berâtım ve sâ'ir temessükâtı ve mukerrer emr-i

şerîf mûcibince mukerrer olmak içün şürûtıyla kat'î emr-i şerîf yazılmışdır

88/2

Kethüdâlık-ı çavuşân-ı dîvân-ı Bosna

Sâbıkan  Bosna  beğler-beğisi  olan  Mustafa  mektûb  gönderüb  Bosnanın  dîvân

çavuşları kethüdâsı olan dârende (...) içün yarâr olub emekdâr olmağla âherden ba'zı

kimesneler kethüdâlığına dahl  itmeğin girü mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin

mukarrer emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Şa'ban sene 18

88/3

Kitâbet-i defter-i Bosna

Bosna beğler-beğine hükm ki; (...) ile Bosna beğler-beğisi Mustafa mektûb gönderüb

Bosnanın  defter  kâtiblerinden  Halil  fevt  olub  kitâbet  mahlûl  ve  müteveffâ-yı

mezbûrın karındaşı Hüseyin ehl-i kalemdir deyü 'arz itmeğin şürûtıyla yazılmışdır fî

evâsıt-ı Şa'ban sene 18

Sayfa 089

89/1

Meşîhat

Bağdad defterdârı Abdullah mektûb gönderüb nefs-i Bağdad keyyâllerinin şeyhi olan

Haydar  oğlı  Abdî  hidmetinde  kusûrı  olmayub  keyyâller  râzı  iken  Cemâl  nâm

kimesne  bilâ-sebeb  almağla  gadr  olmuşdur  deyü  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz

itmeğin mukarrer olmak içün emr-i şerîf yazılmışdır

89/2

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm beğler-beğisi  ve  sâbıkan  Haleb  beğler-beğisi  olub  Aydın  ve  Saru-hân

sancaklarına (...) olan Ahmed dâme ikbâlühû eliyle mektûblar gönderüb sâbıkan Arz-
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ı  rûmun  cânib-i  yemîn  gönüllüleri  ağası  olub  bi'l-fi'l  zümre-i  mezbûrenin  ağa

bölüğünde yevmî doksan akça 'ulûfeye mutasarrıf olan dârende Hızır içün yarâr olub

mukaddemâ şark seferinde küllî hidmeti vücûda geldükden gayri hâlen ba'zı ihtiyâr-ı

sahîha ile serhadd tarafından haber getürüb ve Emîrgûne ve sâ'ir  (...)ların Ahısha

üzerine gelüb hâib ü hâsir gitdükleri (...) gördüğin bildirib Arz-ı rûmun sol gönüllüler

ağalığı 'ulûfesiyle kendüye virilmek bâbında 'inâyet recâ'sınca 'arz eylemeleri eclden

hidmeti  mukābeleside  virilüb  emr  idüb  ağalık  hidmetinde  istihdâm  idesin  deyü

yazılmışdır fî evâsıt-ı Şa'bân

89/3

Kitâbet-i kilâr der-hacc-ı şerîf

Dîvân-ı hümâyûn kâtiblerinden dârende Kâtib Sâlih müstakîm ve sulehâ' ve dîndâr

olmağın virilmişdir fî evâsıt-ı Şa'bân sene 8

89/4

Kethüdâlık-ı tüfenkciyân-ı Mısır

Mısır  müteferrikalarından dârende Nasûh gelüb yarâr  ve diyâr-ı  Mısırda emekdâr

olub geçen sene vâki' olan Celâlî muhârebesinde ve bu sene südde-i sa'âdetime gelân

Mısır  hazînesin  getürmeğle  de  hidmetde  bulunmağın  şürûtıyla  emr  yazılmışdır

evâsıt-ı Şa'bân sene 18

89/5

Ağalık-ı atlu-i Medîne-i münevvere

Mısıra hükm ki; Mısır çavuşlarından dârende Mahmûd çavuş gelüb Mısır ve Yemen

hazîneleriyle  ma'an gelüb hidmetde bulunub ihtiyâr  olmağla Medîne-i  münevvere

kal'asında atlu ağalığın virilmesin recâ' itmeğin zikr olunan ağalığı varduğı günde

tevcîh idesin deyü yazılmışdır fî evâsıt-ı şehr-i Receb sene 18

89/6

Kethüdâlık-ı müstahfazân-ı kal'a-i Mısır

Mısır ve Yemen hazînelerin getürmeğe ta'yîn olunan 'askere baş ve buğ olan Sâmî

mektûb gönderüb Mısır müstahfazlarından dördünci bölükde otuz beş akça 'ulûfesi

olan Mehmed oğlı Mustafa içün yarâr olub iki yüz (...) serdâr olub hidmet ider deyü

kal'a-i  mezbûre  kethüdâlığı  virilmeğin  recâ'sına  'arz  itmeğin  şürûtıyla  hükm

yazılmışdır

89/7

(...) pazâr ağnâm-ı Haleb 
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Haleb  beğler-beğisine  ve  kādîsına  hükm ki;  sâbıkan  Haleb  kādîsı  olan  Mevlânâ

Mehmed mektûb gönderüb zikr olunan kitâbet hidmetinde olan Kâtib Ahmed yiğirmi

yıldan berü hidmet-i mezbûrda istikāmetle hidmet idüb ehl-i vukūf ve mâl-ı mîrîye

sa'yı olub 'azlin îcâb ider hâli yoğken ba'zı kimesneler dahl itmeğle mukarrer olmak

recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer olub hükm-i şerîf almışdır

89/8

Defterdârlık-ı Menfeta der-Mısır

Mısır  gönüllülerinden  on  üçünci  bölükde  yevmî  yedi  akça  'ulûfesi  olan  dârende

Hasan Ali Müstahfaz gelüb yarâr olub hazîne ile gelüb hidmetde bulunmağın (...)

hududı üzere defterdârlık recâ' itmeğin istihdâm idesin deyü Mısır beğler-beğisine

hükm yazılmışdır

Sayfa 090

90/1

Kitâbet-ı mukāta'a-i (...) ve Haleb 

Sâbıkan Haleb  defterdârı  Mahmûd mektûb gönderüb nefs-i  Halebde vâki'  (...)  ve

mukāta'asına kâtib olan dârende Ali içün ehl-i kalem ve sâhib-i rakam müstakîm ve

dîndâr  olub vukūf ve emânetgâh olub (...)  ve tâ'ifesi  evzâ'  ve etvârından rızâ'  ve

şükrân  olmağla  hidmetde  kusûrı  ve  'azli  îcâb  ider  husûsı  yoğken  hâricden  ba'zı

kimesnelerin  dahi  dahl  ve  nizâ'  itdüğin  bildirib  'inâyet  recâ'  itmeğin  temessükâtı

mûcibince zabt itdirilmek bâbında emr-i şerîf virilmişdir

90/2

Muhzır-başılık-ı hazîne-i Bağdad

Mahmûd paşaya ve Bağdad kādîsına hükm ki; Astâne-i sa'âdetimde baş kapucı-başı

olan dârende Ali mektûb gönderüb mahrûsa-i Bağdadın muhzır-başılığına kapucılık

muhzır-başılığı  iltihâk olunub dergâh-ı  mu'allâm kapucılarından on ikinci bölükde

yevmî sekiz akça 'ulûfeye mutasarrıf olan dârende Sâlih zîde kadrühûya virilüb berât

itdirüb  lâkin  Bağdadın  muhzır-başılığına  Ahmed  ve  diğer  Ahmed  ve  Sefer  ve

hâricden  ba'zı  kimesnelere  de  virilmişdir  deyü  dahl  itmeğin  kat'î  mukarrer

yazılmışdır fî evâhir-i Şa'bân sene 18

90/3

Çeri-başılık-ı livâ'-i (...)

Basraya  hükm  ki;  (...)  sancağı  beği  Arslan  dâme  izzühû  mektûb  gönderüb  (...)

sancağına tâbi' (...) ve (...) huddâmının çeri-başılığı hidmetinde Kurd fevt oldukda
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livâ'-i mezbûrda (...) nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden (...) bin akça tîmârı olub

(...)  oğlı  olan  dârende Ahmed içün yarâr  (...)  seferlerinde  hidmetde  bulunmuşdur

deyü virilmeğin recâ'sına 'arz itmeğin tevcîh olunub istihdâm eyleyesin deyü emr-i

şerîf yazılmışdır

90/4

Çebeci-başılık-ı livâ'-i Mısır

Mısır  beğler-beğisine  hükm ki;  Mısır  mutasarrıflarından  dârende  Ramazân  gelüb

zümre-i  mezbûrenin  emekdârı  olub  ve  vâki'  olan  seferlerde  küllî  hidmet  ve

yoldâşlıklar itmeğin livâ'-i mezbûrın cebeci-başılığı kendüye virilmek bâbında 'inâyet

recâ' itmeğin ibtida' (...) cebeci-başılığı virilmek içün emr-i şerîf yazılmışdır

90/5

Kethüdâlık

(...)  ve  (...)  kādîsına  hükm;  dârende  Emîr  İbrâhim  gelüb  (...)  sancağında  (...)

nâhiyesinde  (...)  nâm  karyeden  yedi  bin  tîmârı  olan  Ömer  tahvîlinden  'ulûfesi

hazîneye  kalmak  üzere  tevcîh  olunub  lâkin  (...)  olmayub  livâ'-i  mezbûrda  (...)

nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden dört bin tîmâr ile kal'a-i (...) müstahfazlar

kethüdâsı olan Hasan çavuş (...)  tîmârın seferden kalmak içün âhere va'd idüb ve

kethüdâlık almağla mahlûldür deyü kendüye virilmek bâbında 'inâyet recâ' itmeğin

tevcîh olunub (...) dahl itmeğle hak bunun olmağla kat'î mukarrer kılınub şürûtıyla

mukarrer hükm yazılmışdır

90/6

Alay-beğilik-i Malâtiyye

Zü'l-kadriye beğine hükm ki; mektûb gönderüb Malâtiyye ve Gerger nâhiyeleri ikisi

(...) bir alay-beğilik iken zu'âmâ'dan Bedri nâm kimesne bir tarîkle mezbûr Gerger

nâhiyesinde müstakîl alay-beğilik idüb lâkin sancağı beğine baîd olmağla hidmet (...)

vakf ile virilmeyüb avk ve te'hîr olmak (...) üslûb-ı sâbık üzere yine ikisi bir alay-

beğilik olmak evlâ ve (...) olmağın livâ'-i mezbûrda ze'âmeti olan dârende Behrâm

her vechle yarâr  ve emekdâr  ve alay-beğiliğin hitmeti  'uhdesinden gelmeğe kādir

olmağla üslûb üzere ikisi bir alay-beğilik olmak üzere mezkûra virilmeğin recâ'sına

'arz eylemeğin ecelden buyûrdum ki zikr olunan alay-beğiliğe üslûb-ı sâbık üzere

tevcîh idüb istihdâm eyleyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır

90/7

Muhzır-başılık-ı kazâ'-i Yebrud
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Zikr olunan muhzır-başılık dergâh-ı mu'allâm hilyecilerinden sekiz akça 'ulûfe olan

dârende  Veliye  virilüb  berât  itdirüb  tasarrufunda  iken  İbrâhim  ve  Hamza  ve

Muharrem nâm kimesneler dahl itmeğin berâtı mûcibince yazılmışdır

Sayfa 091

91/1

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Şâm 

Şâm beğler-beğisi mektûb gönderüb sâbıkan Şâm yeniçerileri ağası olan Mustafanın

ağalığı âhere virilüb düşende sancak virilmek recâ'sına i'lâm itmeğin sancak düşince

zikr  olunan ağalık  mukarrer  olub  hükm yazılmışdır  fî  evâhir-i  Şa'bân  sene  1018

tekrâr mukarrer ider fî evâ'il-i Safer sene 19 tekrâr mukarrer ider fî evâhir-i Safer

sene 19

91/2

Müteferrikalık-ı Bosna

Sâbıkan  Bosna  eyâletine  mutasarrıf  olan  Mustafa  paşa  mektûb  gönderüb  Bosna

müteferrikalarından  İbrâhim  fevt  olub  müteferrikalığı  mahlûldür  deyü  Bosna

sancağında Serây nâhiyesinde (...)  nâm karye ve gayriden (boş) bin akça 'ulûfeye

mutasarrıf  olan  dârende  Hasan  oğlı  Ömere  virilmek  recâ'  itmeğin  yazılmışdır  fî

evâhir-i Şa'bân sene 1018

91/3

Müteferrikalık-ı Bosna

Sâbıkan  Bosna  eyâletine  mutasarrıf  olan  Mustafa  paşa  mektûb  gönderüb  Bosna

müteferrikalarından İbrâhim müteferrikalığı  Kilis  sancağında  (...)  nâhiyesinde  (...)

nâm  karye  ve  gayriden  (boş)  bin  akça  ze'âmeti  olan  dârende  Osmâna  virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin şürûtıyla yazılmışdır fî evâhir-i Şa'bân sene 1018

91/4

İhtisâb-ı Edirne

Dergâh-ı  mu'allâm çavuşlarından Perver  çavuş emekdâr  olmağla berâtı  mûcibince

mezbûr Perver çavuşa zabt itdirilmek içün hükm yazılmışdır

91/5

Cebeci-başılık-ı Mısır

Mısır  müteferrikalarından  olub  müteveffâ  Vezîr  Hasan  paşanın  cebeci-başısı  olan

Ramazâna virilmişdir

91/6
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Mürşidlik-ı su der-Mısır

Mısır  müteferrikalarından  dârende  Mustafa  gelüb  hazîne  hidmetinde  bulunmağla

Mısırda vâki Şeyhûniye câmi'-i şerîfenin su mürşidliği virilmişdir fî evâ'il

91/7

Kethüdâlık-ı yeniçeriyân-ı Bağdad

Bağdadın  yeniçerileri  kethüdâsı  olan  dârende  Hasan  kethüdâ  gelüb  zikr  olunan

kethüdâlık serhadde vücûda gelân hitmeti mukābili virilüb üzerinde ol duğın bildirib

zikr olunan kethüdâlığı mezbûra tasarruf itdirüb âherden bir ferdi dahl itdirmeyesin

tahrîr fî evâ'il-i şehr-i Ramazân sene semân 'aşere ve elf

91/8

Muhzır-başılık-ı Yeni-şehr

Dergâh-ı mu'allâ kapucılarından dârende kule(?) su(...) Hasan Timur gelüb on ikinci

bölükde  mukaddemâ  yevmî  yedi  akça  'ulûfeye  mutasarrıfken  kazâ'-i  mezbûrın

muhzır-başılığı 'ulûfesi hazîneye kalmak üzere kendüye virilüb varub muhzır-başılık

hidmetinde mücidd ü sâ'î olub hidmetinde kusûrı ve ber-vehle 'azli îcâb ider husûsı

yoğken muhzır-başılığın hâricden Mustafa nâm kapucı alub dahl idüb lâkin bunun

hidmetinde  kusûrı  olmaduğından  gayri  'ulûfesi  hazîneye  kalmak  üzere  ber-vech-i

tekā'üd virilüb ma'a-hazâ mîrîde kırk bin akça hakkı var iken muhzır-başılığı âhere

virilmemek şartıyla hazînede koyub her vechle hakk-ı sarîhi olmağla tekrâr kendüye

mukarrer  kılınub  sûret-i  rü'ûs  virilüb  berât  itdirüb  ve  mâliyye  tarafından  eline

müte'addid  ahkâm-ı  şerîfe  virilmeğin  mezbûr  Mustafa  kanâ'at  itmeyüb bir  tarîkle

eline  emr  almağla  dahl  ve  nizâ'dan  hâlî  olmayub ma'a-hazâ  Astâne-i  sa'âdetimde

mahfûz ve mestûrü'l-'amel olan ahkâm-ı kaydiyyeye mürâca'at  olundukda mezbûr

Mustafa'nın ol-vechle alduğının kaydı bulunmayub aslı olmamağla tekrâr kendüye

kat'î mukarrer kılınub sûret-i rü'ûs ve mâliyye ve Dîvân-ı hümâyûnum taraflarından

ahkâm-ı şerîfe virildüğin bildirib elinde olan berâtı ve mukaddem ve mu'ahhar virilen

sûret-i rü'ûs ve sâ'ir temessükâtı mûcibince zikr olunan muhzır-başılık kendüye zabt

itdirilmek  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  buyûrdum  ki  kazâ'-i  mezbûrın  muhzır-

başılığı mezkûr Hasan Temüre elinde olan berâtı ve sûret-i rü'ûs ve sâ'ir temessükâtı

mûcibince kemâ-kân zabt ve tasarruf itdirüb min ba'd merkūm Mustafayı ve âherden

bir ferdi dahl ve ta'arruz itdirmeyesin şöyle ki bu hükm-i hümâyûndan sonra kanâ'at

eylemeyüb mukaddem ve mu'ahhar yazılmağla bir  tarîkle temessükât ibraz iderse

temessükâtı  elinden alub der-kise idüb Astâne-i  sa'âdetime gönderesin ve muhzır-
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başılığı  mezbûra  zabt  ve  tasarruf  itdüresin  deyü  mü'ekked  mukarrer  hükmü

yazılmışdır

Sayfa 092

92/1

Zâviye-i Şah-kulı Baba

(...) (...) ve gayri tâbi' (...) Mezvi'-i mezbûrı mezkûr Şahkulı Baba sâhib-i 'arzdan tapu

ile alub ve mâliyyesi ile alub ba'de kendü zâviyesine vakf itmeğin muharrer velâyete

mevzi'-i  mezbûrede  bin  yüz  otuz  dört  akça  kaydiyye  deyü  icmâle  kayd  idüb

nişâncıya hâss baîd olunub otuz yıl  tasarruf olunurken girü vakfiyyesi üzere derc

olunmağın kayd-ı sultânîden temlîk olunub eline mülk-nâme-i hümâyûn virilmeyüb

mücerred nâhiye ve kazâsı ile ve vakfiyyesi şer'  ve kānûna muhâlif olmağın girü

nişâncı tarafından zabt olunmak içün hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 18

92/2

(İptal edilmiş)

92/3

Nezâret-i Müteferrika Nasûh beğ der-Edirne

Edirne kādîsına hükm ki;  meşâyihden dârende Şeyh Hızır  çavuş gelüb meşâyih-i

'izâmdan Eğride şehîd olan Şeyh Hızır hulefâ'sından müteferrika Nasûh beğ evkāfına

nâzır  olan  Ömer  oğlı  Osmân  ehl-i  fetvâ'  olmağla  evkāfiye  yevmî  beş  akça  ile

mezbûra tevcîh olunub berât itdirüb berât mûcibince zabtına hükm yazılmışdır

92/4

Tevliyet-i Nasûh beğ İn-öz

Edirne kādîsına hükm ki; dârende Mehmed gelüb Ergene kazâ'sına tâbi' Nasûh beğ

nâm  karyede  câmi'-i  şerîfi  olub  ve  mahmiyye-i  Edirnede  vakfı  olan  Nasûh  beğ

evkāfının tevliyeti 'utekā'ya meşrût olub 'utekā'dan olan Ömer evkāf-ı mezbûrenin üç

buçuk yük akçasın ekl itmeğle ref' olunub tevliyet-i mezbûre buna virilüb berât olub

mûcibince hükm yazılmışdır

92/5

Mukāta'acılık-ı Arz-ı rûm

Dîvân-ı  hümâyûnum kâtiblerinden dârende Kâtib  Ali  âdem gönderüb zikr  olunan

mukāta'acılık  yarâr  ve  emekdâr  olub  Kalenderoğlı  muhârebesinde  hidmetde

bulunmağla kendüye virilmek recâ' itmeğin hükm yazılmışdır

92/6
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Ser-'askerlik-i Şumnı ve Silistre ve (...) ve Varna

Kocacık yörükleri beği Mûsa mektûb gönderüb Şumnı ve Silistre ve (...) ve Varna

ocaklarında  tâ'ife-i  mezbûre  eskicilerine  ser-'asker  olan  Zülfekār  fevt  olub  yeri

mahlûldür deyü zümre-i mezbûreden dârende Durak bin Fazlıya virilmek recâ'sına

'arz itmeğin mahlûl ise olı-geldüği üzere istihdâm eyleyesin deyü hükm yazılmışdır

92/7

Zâviye-i (...)-vezîr der-Konya

Konya kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb Konyada vâki' (...)vezîr zâviyesi evkāfına

ber-vech-i evlâdiyyet mütevellîye olan dârende Emine nâm hâtûn meclis-i seniyeye

gelüb zâviye-i mezbûra ber-vech-i evlâdiyyet-i zâviyelik üzere müteferrika iken ba'zı

kimesneler hilâf-ı şart-ı vakf medrese tarîkiyle alub zabt eyledüklerinde (...) olunduğı

mukaddemâ i'lâm oldukda müderrisi olmayub zâviye olmağla kadîmden olı-geldüği

üzere zâviyenin bir tarîkle zabt olunmak recâ'sına 'arz itmeğin vech-i meşrûh üzere

hükm yazılmışdır

Sayfa 093

93/1

Yüz-başılık-ı gönüllüyân-ı Uzgur beşinci

Çıldır  beğler-beğisine;  mektûb  gönderüb  Uzgur  kal'ası  gönüllülerinden  yiğirmi

birinci  bölük  başı  olan  dârende  Osmân  içün  yarârdır  deyü  zümre-i  mezbûrenin

beşinci yüz-başılığı virilmek recâ' itmeğin yazılmışdır evâ'il-i Receb sene 1018

93/2

Yüz-başılık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i kal'a-i Ahısha

Çıldır  beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb kal'a-i mezbûre gönüllülerinden

ikinci yüz-başı olan (...)  vâki'  olan (...)  muhârebesinde şehîd olmağın yüz-başılığı

zümre-i  mezbûreden  ağa  bölüğünde  yevmî  otuz  dört  akça  'ulûfesi  olan  dârende

İbrâhim (...) içün 'arz itmeğin yazılmışdır fî et-tarihü'l-mezbûr

93/3

Ağalık-ı (...)-i şarkî tâbi'-i Mısır

Mahrûsa-i Mısır çavuşlarından (boş) akça 'ulûfesi olan dârende Mustafa çavuş gelüb

yarâr ve emekdâr olduğın bildirib zikr olunan ağalık kendüye virilmek recâ' itmeğin

ağalık hidmetinde istihdâm idesin deyü yazılmışdır fî evâsıt-ı şehr-i Şa'bân sene 18

93/4

Gedük-i gönüllüyân-ı Basra
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Basra  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Basra  gönüllülerinden  yevmî

yiğirmi akça 'ulûfeye mutasarrıf olan Abdullah oğlı dârende Abdurrahman içün yarâr

olub emekdâr olmağın gedüği mukaddemâ âhere virilmeğle mukarrer olmak recâ'sına

'arz itmeğin mukarrer emri yazılmışdır

93/5

İhtisâb-ı Foça

Nişân-ı hümâyûn oldur ki; dârende Câfer gelüb Foçanın ihtisâb ve ihzâriyyesinde

dört bin akça tîmâra mutasarrıf olan Evrenos oğlı Şabân ve Mehmed oğlı Ahmed

nâm kimesneler kendü hevâ ve hevesinde olub âher-i vilâyet olduklarından mâ'adâ

hidmet-i  mezbûrenin  'uhdesinden  gelmeğe  kādir  olmayub  her  vechle  ref'i  lâzım

olduğın mukaddemâ dergâh-ı mu'allâm kapucılarından Mustafa dâme mecdühû 'arz

itmeğle 'aşere ve elf Zî'l-hiccesinin on yedinci gününde mezkûrler yerine muhzır ve

muhtesib  olunub  merhûm  babam  Hüdâvendigâr  zamânında  nişân-ı  hümâyûn

virilmeğle hâlen muhtesib olunmasın recâ'  itmeğin buyûrdum ki kazâ'-i mezbûrda

muhtesib ve muhzır olub (...) (...) ehl-i (...) hidmetinde kādî ile (...) ve (...) muhâlif

şer'-i  şerîfe  (...)  lâzım  olanları  dahi  âhere  kādî  ile  ihzâr  eyleyesin  deyü  nişân-ı

hümâyûn yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 18

93/6

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı Kars

Kars  beğler-beğisine  mektûb  gönderüb  Kars  gönüllüleri  çavuşı  olan  Mehmed

hidmetde  olmayub  ve  kul  ile  zindegânesi  ol  mayub  ref'i  lâzımdır  deyü  Kars

gönüllülerinden akça 'ulûfesi olan dârende (...) içün yarâr deyü zikr olunan çavuşluk

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtıyla yazılmışdır fî evâsıt Şa'bân sene 18

93/7

Muhzır-başılık-ı İzmir

İzmir  kādîsına  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm  kapucılarından  olub  bi'l-fi'l  İzmir

kazâ'sında  muhzır-başı  olan  dârende-i  fermân  İbrâhim  südde-i  sa'âdetime  âdem

gönderüb uğur-ı hümâyûnumda nice hidmeti sebk itmiş iken muhzır-başılığı Dîvân-ı

hümâyûnum tarafından hidmeti  mukābelesinde  kendüye tevcîh  virilüb varub yedi

sekiz ay mutasarrıf olmadığın sâbık muhzır-başı olan Dâvûd muhzır-başılık kapucı-

başı  tarafından  virilü  gelmişdir  deyü  kapucı-başı  tarafından  tezkire  ile  alub

kāzî-'askerim tarafından berât ibraz itmeğle varub dahl idüb kendüye hayf eyledüğin

bildirdüği pâye-i serîr-i i'lâm 'arz olundukda mevleviyyet ile olan kazâların muhzır-

başılığı  min  ba'd  kapucı-başı  tarafından  virilmeyüb  ve  kāzî-'asker  tarafından
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berâtların ihrac olmayub Dîvân-ı hümâyûnumda vezîr-i a'zâmım ve kā'im-makāmı

tarafından sûret-i rü'ûs ve Dîvân-ı hümâyûnumda berât-ı şerîfim virilmek içün hatt-ı

hümâyûn-ı sa'âdet-makrunumla fermân-ı âlişanım sâdır olmağın zikr olunan muhzır-

başılık mezkûr İbrâhime virilmişdir

Sayfa 094

94/1

Ağalık-ı Uzgur

Çıldır  beğler-beğisi  (...)  Mehmed  dâme  ikbâlühûya  hükm  ki;  mektûb  gönderüb

mukaddemâ Uzgur ağası olan dârende (...)  içün yarâr olub vâki'  olan (...)  ve (...)

muhârebelerinde  yoldâşlıkda  bulunmuşdur  deyü  ağalığı  mukarrer  olmak  recâ'sına

'arz itdüğin eclden hâliyâ kayda mürâca'at olundukda zikr olunan ağalık Mustafaya

mukarrer olduğı mukayyed bulunub tekrâr 'arz olundukda 'arzın mûcibince mukarrer

olmağın mezbûr (...) zabt itdirilmek içün yazılmışdır fî evâsıt-ı Ramazân sene 1018

94/2

Ağalık-ı birâder-i kul der-Beyrut(?)

Beyruta  hükm ki;  Beyrutda  kul-karındaşı  olan  dârende Osmân gelüb zikr  olunan

ağalık  uğûr-ı  hümâyûnumda  hidmeti  mukābilesinde  virilmeğin  kendüye  zabt

itdirülmayub  âhere  zabt  itdirülüb  kendüye  gadr  olmağla  yeniçeri  ocağında

mukaddem emekdâr olmağla buna zabt itdirilmek içün emr-i şerîf virilmişken girü

dahl  olunduğın  bildirmeğin  buna zabt  itdirilmek içün emr-i  şerîf  tekrâr  mukarrer

olmuşdur üzerinde olmağla mukarrer ider fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 8 fî evâ'il-i Safer

sene 9 

94/3

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Eğri

Budin beğler-beğine hükm ki; mektûb gönderüb bundan akdem yevmî seksen akça

ile Eğri kal'asında yeniçeriler ağası olan dârende İbrâhim zîde kadrühûnun 'azlin îcâb

ider  husûsı  yoğiken  bilâ-sebeb (...)  Osmân nâm kimesneye  virilüb  kendüye hayf

olmağla girü ağalık mukarrer olmak recâ'sına 'arz eyledüğin eclden buyûrdum ki zikr

olunan yeniçeriler ağalığını mezkûra mukarrer itdirüb kemâ-kân ağalık hidmetinde

istihdâm eyleyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Ramazân sene 18 tekrâr

mukarrer ider fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 8

94/4

Alay-beğilik-i Biga
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Kapudâna hükm ki; dârende Mehmed gelüb Biga sancağında Çan nâhiyesinde (...)

karye ve gayriden on dört  bin tîmâr ile (...)  defterlü çavuşlarından olub ve livâ'-i

mezbûrın alay-beğisi diğer Mehmed kendü hâlinde olmayub şerîr ve şakî ve zu'amâ'

ve  erbâb-ı  tîmâr  ile  hüsn-i  zindegânesi  olmamağla  alay-beğilik  kendüye  tevcîh

olunub senin tarafından tahvîl mektûbı virilmeğle mûcibince emr yazılmışdır evâsıt-ı

Ramazân sene 18

94/5

Ağalık-ı 'azabân-ı Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisi Hasan dâme ikbâlühû mektûb gönderüb Arz-ı rûmun 'azablar

ağası olan dârende Bâkî içün yarâr ve müstakîm ve dîndâr pîr ü ihtiyâr neferâtıyla

hüsn-i zindegânesi olub kusûrı ve 'azli îcâb ider husûs olmaduğından gayri hazîne

müzâyakası içün kendü mâlından otuz bin akça virüb zikr olunan otuz bin akçası

mûmâ-ileyhe  virilmeyince  ağalığı  âhere  virilmeye  deyü  berâtında  mukayyet  iken

bilâ-sebeb ağalığı âhere virilmeğle mezkûra gadr ve hayf olunmuşdur deyü mukarrer

olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  'arzı  mûcibince  mukarrer  olmak  içün  emr-i  şerîf

yazılmışdır 

94/6

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı Uzgur

Çıldıra hükm ki; mektûb gönderüb mukaddemâ kethüdâ olan dârende Osmân içün

şakîdir  deyü  'arz  olunmağla  kethüdâlığı  âherden  Mustafaya  virilüb  gadr  ve  hayf

olunduğın bildirib mukarrer olmak bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin ve kayda

mürâca'at  olundukda vech-i  meşrûh üzere virildüği mukayyed bulunub tekrâr  'arz

olundukda  bu  kere  südde-i  sa'âdete  gayri  vâki'  ise  mukarrer  ola  deyü  hükm

yazılmışdır fî evâsıt-ı Ramazân sene 1018

Sayfa 095

95/1

Zâviye-i (...) Bâyezîd beğ der-Edirne

Edirne kādîsına hükm ki; dârende Seyfî Halîfe gelüb mahmiyye-i Edirnede vâki' (...)

Bâyezîd beğ zâviyesinin tevliyeti bundan akdem ber-vech-i tekā'üd mutasarrıf olduğı

on sekiz akça vazîfesi 'ulûfesi hazîneye kalmak üzere kendüye tevcîh olunub berât

itdirüb tasarruf itmek istedikde Ahmed nâm kimesne evlâddanım deyü hilâf-ı vâki'-i

inhâ' ile almağın dahl idüb lâkin tevliyet ve meşîhat hizâne-i âmiremde mahfûz olan

defterlerde mezbûr Ahmede virildüğinin aslı olmayub ve ismi ve resmi mukayyed
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olmayub mezbûr Seyfî  Halîfeye 'ulûfesi  hazîneye kalmak üzere virildüği  defterde

mukayyed  olub  ve  harem-i  hümâyûnumda  meşrû'an  bulmuş  emekdâr  olduğından

mâ'adâ 'ulûfesine bedel virilmeğle tevliyet mezbûra berâtı mûcibince zabt itdirilmek

içün emr-i şerîf virilmişken mezbûr Ahmed memnû' olmayub kāzî-'asker tarafından

bir tarîkle almağla girü dahl ve nizâ' eyledüğin bildirib 'inâyet recâ' itmeğin tevliyet-i

mezbûre  mezbûr  Seyfî  Halîfeye  elinde  olan  berâtı  mûcibince  zabt  ve  mukarrer

itdüresin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Ramazân sene 1018

95/2

Salcılık der-Belgrad

Belgrad  kādîsına  hükm ki;  dârende Hafız  Seyyid  Abdurrezzâk gelüb  ve  (...)  (...)

olmağla hidmet-i mezbûre bundan akdem kendüye virilüb ve elinde sûret-i rü'ûs (...)

olub (...) (...) hidmet itmeğin ve ber-vehle 'azli îcâb ider hâli yoğken Hüseyin Hâce

nâm kimesne  (...)  alub  dahl  itmeğle  elinde  olan  sûret-i  rü'ûs  mûcibince  ibkā'  ve

mukarrer  kılınub hidmet-i  mezbûrede  kemâ-kân istihdâm olunmak içün mukarrer

emri yazılmışdır

95/3

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Beyrut(?)

Beyrut  muhâfazasında  olan  Vezîr  Hasan  paşaya  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm

silahdârlarından  altmış  altıncı  bölükde  yevmî  otuz  üç  akça  'ulûfesi  olan  dârende

Ahmed gelüb yarâr olub vâki' olan seferlerin birisinden kalmayub iki def'a Beyrut

kal'asında muhâsara olub hidmetine ba'is birkaç def'a serhadd-i âhire bölük halefi ve

kul  oğlanları  kitâbeti  virilüb  emânet  ve  istikāmet  ile  hidmet  idüb  iki  (...)  kul

(...)larından biri içün yük akça hazîneye nakli zuhûra gelmeğin hâlen sefer itmeğe

iktidârı  olmamağla  mukaddemâ  vücûda  gelân  hidmeti  mukābelesinde  Beyrut

yeniçerileri  kitâbeti  üzerinde  oldukca  mutasarrıf  olduğı  otuz  üç  akça  'ulûfesi

hazîneye  kalmak  üzere  virilmek  recâ'  itmeğin  vech-i  meşrûh  üzere  virilmesiçün

şartıyla emr yazılmışdır fî evâhir-i Ramazân sene 18

95/4

Alay-beğiliği-i İskenderiye

Rûm-ili beğler-beğisine hükm ki; emîrü'l-ümerâ'i'l-kirâm sâbıkan Temeşvar beğler-

beğisi olub ber-vech-i arpalık İskenderiye sancağına mutasarrıf olan Mehmed dâme

ikbâlühû  mektûb  gönderüb  İskenderiye  alay-beğisi  olan  dârende  Mustafa  zîde

kadrühû içün yarâr ve emekdâr olub vâki' olan muhârebelerde dîvânım hidmetinde ve

yoldâşlıkda bulunub zu'amâ ve sipah ile hüsn-i zinde-gâne olub diğer Ahmed ve Ali
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nâm kimesneler zikr olunan alay-beğilik bize dahi virilmişdir deyü dahl itdüklerin

bildirib  kemâ-kân  mezkûr  Mustafaya  ibkā'  ve  mukarrer  olmağın  recâ'sına  'arz

itmeğin mûcibince emr yazılmışdır

95/5

Ser-'askerlik

Rûm beğler-beğine hükm ki; sâbıkan Rûm beğler-beğisi mektûb gönderüb (...) (...)

Baf ve (...) kazâ'larına ser-'asker olan Mehmed fevt olub ser-'askerliği mahlûl olub

(...) (...) dârende Ahmed içün (...) zikr olunan ser-'askerlik mezbûra tevcîh olundu

Sayfa 096

96/1

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Şâm

Sipâhlar ağası Osmân mektûb gönderüb zümre-i mezbûrede on dokuzuncı bölükde

yevmî yiğirmi sekiz akça 'ulûfesi  olan dârende Hasan zîde kadrühû içün yarârdır

deyü 'inâyet recâ'sına 'arz eyledükde (...) evkāfı kitâbeti virilüb (...) olmayub gadr

olmağla Şâm-ı şerîfde yeniçeri kitâbeti virilmek recâ'sına 'arz itmeğin 'arz olunduğı

üzere kitâbet mezbûra virilmesin emr idüb buyûrdum ki emr-i şerîf üzere mezbûra

(...)  olunan  kitâbeti  tevcîh  idüb  (...)  mezbûrede  istihdâm  eyleyesin  deyü  hükm

yazılmışdır

96/2

(İptal edilmiş)

96/3

Mürşidlik-i câmi'-i Evkāf-ı Çaşnigîr der-Mısır

Mısırda 'azablar on-başısı olan dârende Mehmed gelüb mahrûsa-i mezbûrda câmi'-i

mezbûrın evkāfına (...) mürşid olub 'azli îcâb ider hâli yoğiken hâricden bî-vech dahl

olunduğın bildirib kendüye mukarrer olunmak recâ' itmeğin mukarrer olmasın emr

idüb buyûrdum ki şürûtıyla hükm yazılmışdır

96/4

Ağalık-ı 'azabân-ı Belgrad

Belgrad defterdârı mektûb gönderüb kal'a-i mezbûre ağası Ali pîr ü ihtiyâr olmağla

zikr  olan  ağalığı  Pervâneye  va'd  idüb  kendüsi  on  beş  akça  vazîfe  ile  Belgrad

iskelesinde mütekā'id olub mezbûr Pervaneye berât  itdirüb nice zamân mutasarrıf

oldukdan sonra ihtiyârıyla ağalığı karındaşı dârende Hüseyine va'd idüb ol-dahi berât

itdirüb nice zamândan berü mutasarrıfken mezbûr mütekā'id Ali (...) idüb ber-tarîkle
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alub berât itdirmeğle dahl idüb lâkin mezkûr Hüseyinin hakkı olduğın bildirib 'inâyet

recâ' itmeğin berâtı mûcibince zabtıçün emr-i şerîf yazılmışdır evâ'il-i Şevvâl

96/5

Ağalık-ı 'azabân-ı Oltı

Çıldıra hükm ki; Arz-ı rûmun mâl defterdârı Mustafa mektûb gönderüb sâbıkan Oltı

'azablar ağası olan Hasan kendü hevâsında olmağla ağalığı dârende Abdîye virilüb

hidmetde iken nizâ'dan hâlî olmaduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin mukarrer idüb

Hasanı ve âheri dahl itdirmeyesin deyü yazılmışdır fî evâ'il-i Şevvâl sene 18

96/6

Alay-beğilik-i Şâm-ı şerîf

Şâma  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Şâmın  alay-beğisi  olan  Bekir  fevt  olub  alay-

beğiliği mahlûl olmağın Şâm sancağında (...) nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden

yiğirmi bin ze'âmetle (...) sancağı alay-beğisi olan dârende Aliye virilmek recâ'sına

'arz itdiğin eclden mahlûl ise tevcîh idesin deyü yazılmışdır fî evâ'il-i Şevvâl sene 18

tekrâr mukarrer ider fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 19

96/7 

Mîr-i hâcclık-ı Şâm-ı şerîf

Şâm muhâfazasında olan Vezîr Ahmed Paşa mektûbıyla bi'l-fi'l Nablûs sancağı beği

Ferruh dâme izzühûya virilmişdir fî evâ'il-i Şevvâl sene 18

96/8

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı kal'a-i Baf

Kıbrısa; mektûb gönderüb Baf sancağında ve nâhiye-i (boş) nâm karye ve gayriden

sekiz bin akça tîmâr ile kal'a-i mezbûre kethüdâsı Mahmûd şakî olmağın dârende

Mûsaya virilmişdir

Sayfa 097

97/1

(İptal edilmiş)

97/2

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Kanat

Basraya hükm ki; Basra gönüllülerinden yevmî yiğirmi akça 'ulûfeye mutasarrıf olan

Abdullah oğlı dârende Abdurrahman gelüb yarâr olub ol serhaddin emekdârlarından

ocak oğlı olmağla zikr olunan ağalık virilmek recâ' itmeğin varduğı günden istihdâm

eyleyesin deyü emr yazılmışdır fî 9 Şevvâl sene 18
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97/3

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i (...) (...) der-muhâfız-ı Van

Vana hükm ki; sâbıkan Van beğler-beğisi Hüseyin mektûb gönderüb Bedreden Van

muhâfazasına ihrac olunan cânib-i yemîn gönüllüleri kethüdâsı olan dârende Ömer

içün yarâr olub hidmetinde kusûrı yoğiken ba'zı kimesneler dahl itmeğin mukarrer

yazılmışdır

97/4

Alay-beğilik-i livâ'-i Hersek

Bosnaya  hükm ki;  sâbıkan  Bosnaya  mutasarrıf  olan  Vezîr  Mustafa  Paşa  mektûb

gönderüb mukaddemâ Hersek alay-beğisi  olan İbrâhim şehîd alay-beğiliği  mahlûl

oldukda Halile virilüb lâkin livâ'-i  mezbûrın zu'amâ' ve erbâb-ı  tîmârı  mezkûrdan

rızâ' ve şükrân üzere olmayub ref'i lâzımdır deyü müteveffâ-yı mezbûrın oğlı olub

kırk  bin  akça  ze'âmeti  olan  dârende  Mustafaya  tevcîh  olmuşken  mezkûr  Halilin

nizâ'dan hâlî olmaduğın bildirmeğin 'arzı mûcibince mukarrer yazılmışdır fî evâ'il-i

Şevvâl sene 18

97/5

Kitâbet-i (...)-i Haleb

Haleb beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; dârende Simon veled-i Menşuk gelüb

emekdâr ve müstakîm olmağla Halebin (...) hidmeti kendüye virilmek recâ' itmeğin

(...) ise hidmet-i mezbûrda istihdâm eyleyesin deyü yazılmışdır fî evâ'il-i Şevvâl

97/6

Kitâbet-i gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha

Ahısha beğler-beğisi Mehmed mektûb gönderüb Ahıshanın yesâr gönüllüleri kâtibi

olan  Kâtib  Ali  Köri  muhârebesinde  şehîd  olub  kitâbeti  mahlûl  olmağın  serhadd

emekdârlarından olan İbrâhime virilmek recâ' itmeğin tevcîh olunmuşdur fî evâ'il-i

Şevvâl sene 1018

97/7

Ağalık-ı (...)

Rûm-iline hükm ki; dârende Süleymân gelüb mukaddemâ (boş) sancağında (...) ağası

olan Hızır Ali Temeşvar muhâfazasında vukūfı olmayub kendü hevâsında dır deyü

'arz olundukda zikr olunan ağalık kendüye tevcîh olunmağın mûcibince 'inâyet recâ'

itmeğin tevcîh idesin deyü yazılmışdır

Sayfa 098
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98/1

Ağalık Basranın gönüllü ağalığı

Basraya  hükm ki;  Basranın  gönüllü  ağalarından  dârende  Hüseyin  gelüb yarâr  ve

uğûr-ı hümâyûnun emekdârlarından ve evkāf oğlı olmağla ve neferâtı dahi kendüden

razı  ve  şükrân  üzere  olmalarıyla  'azli  îcâb  ider  hâli  olmadıkca  ağalığına  dahl

olunmamak bâbında 'inâyet recâ' itmeğin buyûrdum ki mezkûrın kemâl ve istikāmet

ile zikr olunan gönüllü ağalığı hidmetinde istihdâm eyleyüb min ba'd hâricden dahl

ve ta'arruz olunmamak içün hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Şevvâl sene 1018

98/2

Ağalık-ı 'azabân-ı Basra

Basraya  hükm ki;  dârende  Sinân  gelüb  yarâr  ve  uğûr-ı  hümâyûnun  emekdârı  ve

evkāfı oğlı olub ve neferâtı dahi kendüden razı ve şükrân üzere olmalarıyla 'azli îcâb

ider hâlî olmadıkca 'azablar ağalığına dahl olmamak içün emr-i şerîf yazılmışdır fî

evâsıt-ı Şevvâlü'l-mükerrem sene 18

98/3

Mukābelecilik-i hazîne-i Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm  beğler-beğisine  hükm  ki;  Arz-ı  rûm  defterdârı  mektûb  gönderüb

mukābeleci-i ulâ Mehmed hidmetinde mukaddem ve müstakîm iken mukābeleciliği

âhere virilüb hayf ve gadr olmağın mukarrer olmak bâbında 'arz itmeğin mukarrer

olmuşdur fî evâ'il-i Şevvâl sene 1018

98/4

Çeri-başılık-ı (...) 

Cezâyir beğler-beğisine hükm ki; dârende Ali gelüb nâhiye-i mezbûrenin ser-'askerî

olan  Yûsuf  ser-'askerlik  hidmeti  'uhdesinden  gelmeyüb  ihtiyârıyla  nâhiye-i

mezkûrede (...) nâm karye ve gayriden altı bin akça tîmâra mutasarrıf olub emekdâr

olmağla istihdâm olunmak içün semân 'aşere ve elf Recebinin yedinci gününde senin

tarafından  tahvîl  mektûbı  virildüğin  bildirib  mûcibince  emr-i  şerîf  yazılmışdır  fî

evâsıt-ı Şevvâl sene 18

98/5

Alay-ı İskenderiye

Rûm-iline hükm ki; İskenderiye beği mektûb gönderüb İskenderiye sancağında (...)

nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden on iki bin akça tîmâra mutasarrıf olub livâ'-i

mezbûre  alay-beğisi  olan  dârende  dârende  Mustafa  içün  yarâr  ve  emekdâr  olub

Ungurus  seferlerini  yarâr  yoldâşlarıyla  seferleyüb  hidmetde  ve  yoldâşlıkda
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bulunduğından  gayri  (...)  (...)  hidmetinde  dahi  küllî  hidmet  sebk  idüb  ber-vehle

tîmârına ve alay-beğiliğine dahl itmek îcâb itmez iken Ahmed nâm kimesne hilâf-ı

vâki'-i inhâ' ile tîmârını ve alay-beğiliğini bî-vech alub dahl idüb elinde olan berâtı

mûcibince mukarrer olmak recâ' itmeğin buyûrdum ki 'arz olunduğı üzere mukarrer

idüb kemâ-kân alay-beğilik hidmetinde istihdâm idesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır

fî evâsıt-ı Şevvâl sene 18

98/6

Çavuşluk. Haleb bâkî

Haleb beğler-beğisine hükm ki; Haleb defterdârı Hasan mektûb gönderüb dârende

Ömer çavuş içün bundan akdem emr-i şerîfimle hazîne-i âmiremin bâkî-çavuşluğı

hidmetinde istihdâm olunub sadâkat ve istikāmet üzere icrâ'-yı hidmet eyledüğinden

gayri tahsîl-i mâl-ı mîrîye kādir olub 'azlin îcâb ider husûs yoğiken Ömer çavuş nâm

kimesne  bilâ-sebeb  bir  tarîkle  almağla  mezbûra  ol-vechle  hayf  ve  gadr  olduğın

bildirib  girü  hazîne-i  mezbûrenin  kemâ-kân  bâkî-çavuşluğı  hidmetinde  istihdâm

eyleyesin olunmak bâbında recâ' (...) recâ'sına 'arz itmeğin buyûrdum ki mûmâ-ileyh

Ömer  çavuşı  hidmet-i  mezbûrda  istihdâm eyleyesin  deyü  emr-i  şerîf  yazılmışdır

tabi'-i Mustafa beğ Sadr-ı a'zâm

98/7

Kitâbet-i defter-i Bosna

Bosnanın defter  kethüdâsı  mektûb gönderüb gönüllü defter kâtiblerinden (...)  fevt

olub kitâbet mahlûldür deyü dârende Bâkîye virilmesin recâ' itmeğin tevcîh idesin

deyü hükm yazılmışdır

Sayfa 099

99/1

Muhâsebecilik-i hazîne-i Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm  beğler-beğisine  ve  defterdârına  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  hazîne-i

mezbûrda mukābeleci olan Mehmed kendü hevâsında olub müstakîm olmaduğı ve

sâbıkan (...) mütevellîsi olub 'ulûfesi hazîneye kalan dârende Mehmed içün emekdâr

ve ihtiyâr olduğın bildirib mezbûra virilmek recâ'sına 'arz eylediği eclden mezbûr

Mehmedi zikr olunan muhâsebecilik hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü yazılmışdır

tekrâr mukarrer ider fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 19

99/2

Ağalık der-Ahısha cânib-i yemîn
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Çıldır beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Ahıshanın cânib-i yemîn ağası olan

dârende Ahmed içün yarâr olub serhadde emekdâr olmağın bundan akdem ağalığı

Kurda  virilüb  ba'de  ol-dahi  fevt  olub  buna virilmek  bâbında  'arz  itmeğin  virilüb

hükm yazılmışdır fî 1 Safer fî evâsıt-ı Şevvâl sene 1018 tekrâr mukarrer ider fî evâ'il-

i  Rebî'ü'l-âhir  sene  19  tekrâr  mukarrer  ider  fî  evâ'il-i  Muharrem  sene  19  tekrâr

mukarrer ider fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 19

99/3

İmâret-i defterhâ der-eyâlet-i Ahısha

Çıldır  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  eyâlet-i  mezbûrede  ze'âmete

mutasarrıf olan dârende İbrâhim içün yarâr ve ehl-i vukūf ve defter-i âmirede mâhir

olmağla eyâlet-i mezbûrenin defter emâneti virilmek bâbında 'arz itmeğin virilmişdir

evâsıt-ı Şevvâl sene 1018

99/4

Kethüdâlık-ı cânib-i yemîn-i Ahısha

Müşârün-ileyhe mektûb gönderüb cânib-i yemîn kethüdâsı (...) Ali (...) ılgarında (...)

olub kethüdâlığı mahlûl olmakda zümre-i mezbûrenin baş yüz-başısı olan dârende

Mustafaya  virilmek  bâbında  'arz  itmeğin  virilmişdir  fî  evâsıt-ı  Şevvâl  sene  1018

tekrâr mukarrer ider fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 19

99/5

Çavuşluk-ı cânib-i yemîn der-Ahısha

Müşârün-ileyhe  hükm  ki;  Ahıshanın  yemîn  gönüllüleri  çavuşı  olan  Hüsrev  fevt

oldukda mukaddemâ Mehmed dahl  idüb zümre-i  mezbûreden Mustafa  içün yarâr

olmağın mezbûra virilmek bâbında 'arz itmeğin tevcîh olunmuşdur fî evâsıt-ı Şevvâl

sene semân 'aşere ve elf

99/6

İmâret-i (...) Belgrad

Belgrad  defterdârı  Mehmed  dâme 'ulüvvuhû mektûb gönderüb dergâh-ı  mu'allâm

çavuşlarından  (...)  ze'âmeti  olan  dârende  Abdülbâkî  çavuş  içün  yarârdır  deyü

bildirmeğin 'arzı mûcibince istihdâm eyleyesin deyü yazılmışdır evâhir-i Şevvâl sene

18

99/7

Rûm-ili

Rûm-ili  beğler-beğisi  Hüseyin  paşa  mektûb  gönderüb  Tırhala  sancağında  Haslar

nâhiyesinde (...) nâm karyede altmış bin akça tîmâr ile Rûm-ilinin çavuşluk gedüğine

194



mutasarrıf  olan Arslan çavuş fevt olmağla Paşa sancağında 8999 tîmârdan ma'zûl

olan dârende Mehmede virilüb hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Şevvâl sene 1018

99/8

Topcı-başılık-ı kal'a-i Gradişka-i cedîd

Kal'a-i  mezbûrda  olan  dizdâr  ve  kapudân  ve  sâ'ir  ahâlîsi  mektûb  gönderüb  zikr

olunan topcı-başılık  dârende Mustafaya  mütevellî  Hasan tahvîlinden virilüb  berât

itdirmeniz âherden (...) nâm kimesne iki ay mu'ahhar yazılmasıyla alub nizâ' itmeğin

mukaddemine  mukarrer  olmak  fermân  olmağla  berâtı  ve  temessükâtı  mûcibince

hükm yazılmışdır fî evâhir-i Şevvâl sene 1018 tâbi'-i kethüdâ-i Mısır

99/9

Çeri-başılık-ı yörükân-ı Selânik

Rûm-iline  hükm ki;  Selânik  yörükleri  sü-başı  Abdül(...)  mektûb  gönderüb  livâ'-i

mezbûrda (...) ve (...) karyesi ve (...) ve (...) ve (...) ve (...) ve (...) ve (...) ve Yörükli

ve (...) yörüklerine çeri-başı lâzım olmağla (...) Hân oğlı dârende Mehmede virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin emr yazılmışdır fî evâhir-i Şevvâl sene 18

99/10

Zâviye-i meşîhat-i Hâcı Abdî der-Ak-serây

(...)  evlâddan  dârende  Şeyh  Mûsanın  üzerinde  olub  lâkin  (...)  (...)  kazâ'da  sâkin

olmağla karyede sâkin değilsin deyü dahl olunmamak içün emr yazılmışdır evâhir-i

Şevvâl sene 18

Sayfa 100

100/1

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha

Ahısha beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb cânib-i yesâr ağası olan Mehmed

şehîd  olub  ağalığı  mahlûl  olmağla  sâbıkan ağa  olan  dârende  Hüseyin  yarâr  olub

emekdâr  olmağla  ağalık  mezbûra  virilmek  bâbında  'arz  itmeğin  virilüb  hükm

yazılmışdır fî evâhir-i Şevvâl sene 1018

100/2

Alay-beğilik-i Rodos

Kapudâna hükm ki; mektûb gönderüb Rodos alay-beğisi olan Hâcı İlyas ihtiyârıyla

alay-beğiliği yine livâ'-i mezbûrda ve nâhiye-i mezbûrede (...) nâm karye ve gayriden

beş bin yüz akça tîmârı olan dârende Ahmed (...) zîde kadrühûya virilmek mukarrer

deyü 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Şevvâl sene 1018
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100/3

Mi'mârlık-ı Şâm-ı şerîf

Şâm beğler-beğine ve kādîsına hükm ki; dârende Ramazân gelüb mahrûsa-i Şâmda

on  sene  mütecâviz  mi'mâr-başı  olub  hidmetinde  kusûrı  yoğiken  Mehmed  nâm

kimesne bilâ-sebeb mi'mâr-başılığın alub dahl eyledükde recâ' itmeğin buyûrdum ki

mezbûr Ramazânı zikr olunan mi'mâr-başılığı hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü

emr-i şerîf yazılmışdır

100/4

Kitâbet-i gönüllüyân-ı yemîn-i Ahısha

Ahısha  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  zümre-i  mezbûre  kâtibi  olan

dârende  Ömer  içün  ehl-i  kalem  olduğından  gayri  (...)  vâki'  olan  muhârebelerde

hidmetde bulunub lâkin kitâbeti âhere virilmeğle gadr olmağın mukarrer kılınmışdır

fî evâhir-i Şevvâl sene 1018 tekrâr mukarrer ider fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 19

100/5

Tevliyet-i tercüman İskender beğ der-Prizrin

Prizrin  kādîsına  hükm ki;  dârende  Yûsuf  gelüb  kazâ'-i  Prizrinde  vâki'  müteveffâ

tercüman İskender beğ vakfına bundan akdem mütevellî olan Ferruh fevt olmağla

tevliyet-i mezbûre kendüye tevcîh olunub berât itdirüb tasarruf itmek istedikde (...)

ve Rıdvân nâm kimesneler  dahl  idüb lâkin mezbûr Yûsuf  müstakîm olub evkāf-ı

mezbûre huddâmı ahvâlinden rızâ' ve şükrân üzere olub her vechle vakfa (...) olduğı

tescîl ve hüccet olunub elinde olan berâtı ve hüccet-i şer'iyyesi mûcibince kendüye

zabt itdirilmek recâ' itmeğin vech-i meşrûh üzere hükm yazılmışdır fî evâhir-i Şevvâl

sene 1018

100/6

Çeri-başılık-ı eskiciyân

Nişân-ı hümâyûn oldur ki; (...) (...) beği mektûb gönderüb Paşa sancağında (...) ve

(...) ve (...)ağaç nâhiyelerinde vâki' olan (...) (...) eskicileri ziyâde (...) olmağla bir

çeri-başı  lâzım  olmağla  dârende  Arslan  içün  yarâr  olub  hidmet-i  mezbûre

'uhdesinden gelür deyü virilmek recâ' itmeğin hükm yazılmışdır

100/7

Yüz-başılık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Ahısha ikinci

Çıldır  beğler-beğisi  mektûb  gönderüb  ikinci  Yüz-başı  Mustafa  Kızılbaş  Türkü

olmağın yüz-başılığı mahlûldür deyü zümre-i mezbûrede ağa bölüğünde yevmî otuz
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akça 'ulûfesi olan dârende (...) virilmek recâ' itmeğin yazılmışdır evâhir-i Şevvâl sene

18

Sayfa 101

101/1

Tevliyet-i Hüsrev beğ der-Bosna

Bosna beğler-beğisine ve Serây kādîsına hükm ki; Dârü's-sa'âdetim ağası 'arz-ı hâl

sunub  nezâreti  olduğı  tevliyetin  mütevellîsi  dârende  Mehmed  çavuş  berât  ile

mutasarrıfken  ve  'azli  îcâb  ider  hâli  yoğiken  kāzî-'asker  tarafından  Derviş  nâm

kimesne alub berât  itdirmeğle vakfa  gadr  itmeğin  dîvân ve kāzî-'asker  tarafından

alanlar  dahl  itdirülmeyüb  tevliyet-i  mezbûre  mezbûra  zabt  itdirilmek  içün  hükm

yazılmışdır.

101/2

Kitâbet-i anbâr (...) der-Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; sâbıkan Arz-ı rûm Mehmed Emin

mektûb gönderüb dârende Ömer içün emekdâr olub müstakîm olmağla defterdârlar

tezkiresiyle zikr olunan anbâr kitâbeti hidmetinde istihdâm olunub lâkin elinde emr

olmamağla anbâr emînleri (...)  virmediklerin bildirib emr-i şerîf virilmek recâ'sına

'arzın itmeğin kitâbet hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-

ka'de sene 18

101/3

Çavuşluk-ı mehmil-i mîr-i hâcc-ı Mısır

Mısır  mîr-i hâccına hükm ki;  Mısır  çavuşlarından dârende Ahmed gelüb yarâr ve

emekdâr ve müstakîm ve dîndâr olub hâliyâ hazîne-i Mısır ile Astâne-i sa'âdete gelüb

hidmetde bulunduğın bildirib mehmil-i mîrîde çavuşluk hidmetinde olmak içün emr-i

şerîf yazılmışdır

101/4

Mukābelecilik-i hazîne-i Bosna

Ebnâ'-yı sipâhîyândan otuz üçünci bölükde yevmî on dört akça 'ulûfesi olan dârende

Ahmed gelüb ehl-i kalem ve emekdâr olmağla zikr olunan mukābelecilik 'ulûfesiyle

tevcîh olub mâliyye tarafından berât virilmeğin mûcibince zabtıçün emr yazılmışdır

fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 8 bûstâncı paşa 

101/5

Su müşteddliği Şâm-ı şerîf
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Şâm beğler-beğisine  hükm ki;  dergâh-ı  mu'allâm çavuşlarından  dârende  (...)  oğlı

Ömer  çavuş  gelüb  yarâr  ve  emekdâr  olub  hâlen  Şâm tarafından  (...)  (...)  mühim

hazîne getürüb devlet-i âliyeme müte'allik hidemât-ı cemîlede bulunub müstehakk-ı

'inâyet  olduğın  bildirib  Şâmın  su  müşteddliği  hidmeti  mezbûra  virilmek  emrim

olmuşdur  buyûrdum ki  emrim üzere  müşârün-ileyh  çavuşumı  kemâl-i  emânet  ve

istikāmet ile hidmet-i mezbûrda istihdâm idesin deyü emr yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-

ka'de sene 18

101/6

Tezkirecilik-i tîmâr-ı Anadolı

Anadolı beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Anadolı tîmârları tezkirecisi olan

Mehmed fevt olub tezkireciliği mahlûl olduğın ve erbâb-ı tîmârdan dârende Mehmed

içün ehl-i kalem ve müstakîm olub hidmet-i mezbûre (...) vukūfı olmağla kemâ hüve

hakkıhû 'uhdesinden gelmeye kādir olduğın bildirib zikr olunan tîmâr tezkireciliği

merkūm Mehmede virilmek recâ'sına 'arz itmeğin buyûrdum ki virilmeğin emr idüb

hidmet-i mezbûrede istihdâm eyleyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-

ka'de sene 18

101/7

Kitâbet-i 'azabân-ı Mısır

Mısıra  hükm  ki;  Mısır  müteferrikalarından  olub  sâbıkan  kitâbet-i  mezbûreye

mutasarrıf olan dârende Câfer gelüb mâl-ı mîrî tahsîlinde küllî hidmetde bulunub (...)

tarafından gelân hazîne ile gelüb küllî yoldâşlıkda bulunmağla vücûda gelân hidmeti

mukābelesinde  kitâbet-i  mezbûre  kendüye  virilmek  recâ'  itmeğin  virilmesiçün

yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 18

101/8

Edirne kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb Salcılar ve (...) ve Arabacı ve Pınarca

nâm karyeler kadîmde Edirne kazâ'sına mülhak olub Edirne kādîsı olmağla zabt ide

gelmeğin Zağra-i  Cedîd kādîsı  (...)  nâm karyeyi  ve (...)  Mustafa-paşa  kādîsı  zikr

olunan karyeleri hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile birer tarîkle almağla kurâ'-i mezbûre imâmları

meclis-i şer'e gelüb şöyleki zikr olunan karyeleri Edirne kazâ'sına mülhak olmaya

cümle celâ-yı vatan mukarrer ve (...) i'lâm itdiklerin 'arz itdiğin eclden üslûb-ı sâbık

üzere sen mutasarrıf olub zikr olunan karyeleri âheri dahl itdirmeyesin deyü şartıyla

yazılmışdır tâbi'-i defterdâr Ahmed paşa (...) Kāsım çavuş

Sayfa 102
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102/1

(İptal edilmiş)

102/2

Ağalık-ı 'azabân-ı Kireniya

Kıbrıs  beğler-beğisi  Câfer  mektûb gönderüb zikr  olunan ağalık  mukaddemâ Hâcı

Hasan  fevt  oldukda  tevcîh  olunub  tasarrufunda  iken  Tahsin  nâm  kimesne  dahl

itmeğin mukarrer olmak recâ'sına i'lâm itmeğle mukarrer kılmışdır fî evâ'il-i Zil'l-

ka'de sene 1018 dârende Hâcı Maksuda virilmişdir 

102/3

Nezâret-i evkāf-ı merhûm Sultân Mehmed Hân der-Merzifon

Evkāf-ı  mezbûrenin  nâzırı  olmamağla  mâl-ı  vakf  zâyi'  ve  telef  olmağın  hâliyâ

Merzifon  kādîsı  (...)  'arzı  mûcibince  Dârü's-sa'âde  ağası  el-hâcc  Musti  ağaya

virilmişdir fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 18

102/4

Emânet-i tezkire-i tîmârhâ-i Bosna

Dergâh-ı mu'allâm sipâhîlerinden dârende (...) gelüb emekdâr olduğın bildirib 'inâyet

recâ' itmeğin zikr olunan emânet virilmişdir fî evâ'il-i Zil'ka'de sene 18

102/5

Alay-beğilik-i İspir

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; Çıldır beğler-beğisi olub ber-vech-i arpalık İspir

sancağına mutasarrıf olan Mehmed dâme ikbâlühû mektûb gönderüb İspir alay-beğisi

olan Abdî  kendü hevâsındadır  deyü alay-beğiliği  livâ'-i  mezbûrda ve nâhiyesinde

(boş) nâm karye ve gayriden (boş) bin tîmârı olan dârende Mustafaya virilmek recâ'

itmeğin yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 18

102/6

Kitâbet-i müteferrikagân-ı Mısır 

Mısıra  hükm  ki;  Mısır  müteferrikalarından  dârende  Kâtib  Câfer  gelüb  zümre-i

mezbûrenin emekdârlarından fakrü'l-hâl olduğından gayri hazîne ile gelüb bu şehrde

hidmetde  bulunmağla  zümre-i  mezbûrenin  küçük  kitâbetin  recâ'  itmeğin  tevcîh

eyleyesin deyü yazılmışdır

102/7

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı Lefkoşa
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Vezîr Halil Paşa mektûb gönderüb kethüdâ olan Abdülhalimden neferâtı şikâyet idüb

ref'i lâzımdır deyü 'arz itmeğle dârende Ali'ye virilmişdir fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene

1018

102/8

Meşîhat-ı zâviye-i Dede Sultân ve dârü'l-hadis Şeyh Nusrat

Sâbıkan  Anadolıya  mutasarrıf  olub  ber-vech-i  arpalık  Kastamonı  sancağına

mutasarrıf olan Ahmed paşa ve Kastamonı müftisi ve kādîsına (...) kādîsına hükm;

dârende-i fermân Şeyh Mehmed gelüb meşâyih-i 'izâmdan Abdülbâkînin oğlı olub

zâviye-i  mezbûra dârü'l-hadis-i  kadîmden 'ulemâ'  Mustafa mutasarrıf  olı-gelmeğle

müşârün-ileyh berât-ı şerîfimle virilüb varub şart-ı vâkıf üzere icrâ'-ı hidmet ider iken

(...)  ba'zı  kimesneler  birer  tarîkle  alub  Nasûhî  zamânında  âdem  gönderüb  icrâ'-ı

hidmet itmeyüb (...)  almağla sadâkatla icrâ'-ı  hidmet idüb 'azli  lâzım gelmeye ol-

vechle  alanlara  dahl  itdirülmeye deyü hükm yazılmışdır  kendü görmüş fî  evâ'il-i

şehr-i Zi'l-ka'dei'ş-şerîfe sene 18

102/9

Alay-beğilik-i livâ'-i Kunfuda

Livâ'-i  Kunfudaya  alay-beğisi  olan  dârende  Seydi  gelüb  zikr  olunan  alay-beğilik

üzerinde olmağla berât idüb ba'de berâtı mûcibince kendüye zabt itdirilmesin recâ'

itmeğin  zikr  olan  alay-beğiliği  mezbûra  zabt  itdüresin  deyü  şürûtıyla  hükm

yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene semân 'aşere ve elf tekrâr mukarrer ider fî evâsıt

(...)  varaka  temessükı  mûcibincedir  husûsıyla  vâki'  olalar  deyü  buyûrdum  vârid

olmuşdur fî evâsıt-ı Zi'l-hicce sene 18 tâbi'-i Vezîr Yûsuf paşa

Sayfa 103

103/1

Sâbıkan kapudân olub hâliyâ Aydın beğler-beğisi  olan Câfer paşanın defteridir  ki

Kıbrısa  tâbi'  ba'zı  ağalık  ve  gayri  menâsıbı  bi'l-fi'l  zabt  üzere  olanlara  mukarrer

olduğına virilân âher emr-i şerîfedir fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 18

103/2

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Magusa

Müşârün-ileyh  'arzıyla  hâliyâ  Kıbrısda  Magusa  'azablar  ağalığın  zabt  üzere  olan

dârende  Hasana  mukarrer  olub  'azli  îcâb  ider  husûsı  olmayub  ağalığına  dahl

olmamasıçün  yazılmışdır  tekrâr  mukerreratdır  fî  evâ'il-i  Zi'l-hicce  sene  18  tekrâr

mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Muharrem sene 1020
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103/3

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Limisson

Hâlen ağa olan dârende Mustafaya vech-i meşrûh üzere mukarrer hükmü yazıldı

103/4

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Baf

Dârende Ferruh zîde kadrühûya vech-i meşrûh üzere mukerrer hükm yazıldı

103/5

Topcı-başılık-ı Lefkoşa

Dârende Mustafaya  vech-i  meşrûh üzere  mufassal  mukarrer  hükmü virildi  tekrâr

mukarrer ider fî evâsıt-ı Safer sene 19

103/6

Alay-beğilik-i Lefkoşa

Dârende Bûstân zîde kadrühûya vech-i meşrûh üzere mukarrer hükmü yazıldı

103/7

Alay-beğilik-i Magusa

Dârende Hızıra vech-i meşrûh üzere mukarrer hükmü yazılmışdır

103/8

Alay-beğilik-i Baf

Dârende Murâd zîde kadrühûya vech-i meşrûh üzere mukarrer hükmü yazılmışdır

103/9

Rûz-nâmecilik-i hazîne-i Kıbrıs

Dârende  Kâtib  Hüseyine  vech-i  meşrûh  üzere  müşârün-ileyh  'arzıyla  mukarrer

olmuşdur

103/10

Mukāta'acılık-ı hazîne-i Kıbrıs

Dârende diğer Hüseyine vech-i meşrûh üzere mukarrer hükmü yazılmışdır

103/11

Kethüdâlık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Dârende Hasan kethüdâya vech-i meşrûh üzere mukarrer hükmü yazılmışdır tekrâr

mukarrer ider fî evâhir-i Muharrem sene 1020

103/12

Alay-beğilik-i Prizrin

Mezkûr Ahmed zîde kadrühû südde-i sa'âdetime gelüb mukaddemâ zikr olunan alay-

beğilik husûsında Abdî ve Mehmed nâm kimesneler nizâ' üzere iken ikisinin dahi
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üzerlerinden ref'  olub  'arzı  mûcibince  kendüye virilüb varub sancağı  sipâhîleriyle

hidmetde iken mezbûr Mehmed kanâ'at itmeyüb Budin muhâfazasında olan düstûr-ı

mükerrem vezîrim Ali paşa edâm-Allahû teâlâ iclâlühû iclâlühû tarafından mukarrer

itdirüb ve mûcibince Astâne-i sa'âdetde bir tarîkle emr-i şerîf almağın dahl ve nizâ'

idüb  lâkin  zikr  olunan  alay-beğiliği  kendünin  hakk-ı  sarîhi  olduğı  zâhir  olmağla

elinde  olan  temessükâtı  mûcibince  mukarrer  olmak  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin

hâlen  ahkâm-ı  kaydiyyeye mürâca'at  olundukda zikr  olunan alay-beğiliğin  bi'l-fi'l

üzerinde bulunduğı tekrâr 'arz olundukda zikr olunan alay-beğilik mezbûr Ahmede

mukarrer olmuşdur

103/13

Rûz-nâmecilik-i Bosna

Bosna defterdârı Şabân 'arzı  mûcibince dârende Ömere virilüb mâliyye tarafından

berât idüb zabtıçün hükm virilmişdir tekrâr mukerrarâtdır evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 19

103/14

Kethüdâlık-ı çavuşân-ı Bağdad

Bağdad  muhâfazasında  olan  Vezîr  Mahmûd  Paşa  mektûb  gönderüb  Bağdadın

çavuşlar  kethüdâsı  olan  dârende  Ali  içün  umûr  dîde  olub  kethüdâlığına  dahl

olunmağın mukarrerine hükm yazılmışdır evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 18

Sayfa 104

104/1

Tevliyet-i Şeyh Ahmed der-Antâkiyye

Nişân-ı hümâyûn oldur ki; Antâkiyye kādîsı Mahmûd mektûb gönderüb Antâkiyyede

vâki' Şeyh Ahmed Câmi' evkāfına mütevellî olan Şeyh Ahmed fevt olub tevliyet-i

mezbûre  mahlûl  olmağla  dârende  Necmeddîn  Halîfe  içün  hidmet-i  mezbûre

'uhdesinden gelür deyü virmek recâ'sına 'arz itmeğin nişân-ı şerîf yazılmışdır

104/2

Mîr-i 'aşîretlik-i tâ'ife-i Keçilü

Vezîr  Nasûh  paşaya  hükm  ki;  (...)  beğler-beğisi  Câfer  mektûb  gönderüb  tâ'ife-i

mezbûrenin âbâ'en 'an-cedd mîr-i 'aşîreti olan dârende Sefer zîde kadrühû içün yarâr

olub hidmetde kusûrı yoğiken mîr-i 'aşîretliğine (...) dahl olunduğın bildirib mukarrer

kılmak recâ'sına 'arz eylediği eclden kadîmden ocaklık üzere tasarruf ide gelmesi ile

berâtı mûcibince kemâ-kân zabt itdüresin deyü emr yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-ka'de

sene 18 tekrâr mukarrer ider fî evâ'il-i Muharrem sene 19
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104/3

Kitâbet-i kal'a-i Uzgur

Çıldır beğler-beğisi mektûb gönderüb kal'a-i mezbûrede kâtib olan dârende Ali içün

ehl-i kalem ve dîndâr olduğından gayri serhaddin kadîmî emekdârlarından olub 'azli

îcâb ider hâli yoğiken bilâ-sebeb gedüği âhere virilmeğle mukerrer olmak içün emr

yazılmışdır evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 1018 tekrâr mukarrer ider fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel

sene 9

104/4

İhtisâb der-Edirne

Silahdârlar zümresinden beşinci bölükde yevmî yiğirmi altı akça 'ulûfeye mutasarrıf

olan Mustafa oğlı dârende Aliye virilmişdir fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 18

104/5

Su-başılık der-Edirne

Edirne  beğisi  mektûb  gönderüb  bi'l-fi'l  Edirne  su-başısı  olan  Yûsuf  Abdî  kendü

hevâsında şehrinin zabtına sâdır olmayub (...) (...) üzere olmağın sâbık su-başı olan

yedinci  bölükde  yevmî  otuz  akça  'ulûfesi  olan  Yûsuf  oğlı  dârende  Mustafa  su

lâzımatı içün yarâr olub şehr zabtına kādir kimesnedir deyü (...) recâ'sına 'arz itmeğin

(...) (...) elinde olan berâtı mûcibince (...) üzere mufassal emr-i şerîf yazılmışdır

104/6

Kitâbet-i gönüllüyân-ı cânib-i yesâr-ı Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisi Hasan mektûb gönderüb bi'l-fi'l Arz-ı rûmun cânib-i yesâr

gönüllülerinin  kâtibi  olan  dârende  Kâtib  Mehmed  yarâr  ve  ehl-i  kalem  olub

müstekîm olmağla kitâbeti mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer içün emr

yazılmışdır mîr-i mîrân-ı müşârün-ileyhin 'arzı mûcibince tekrâr mukarrer olmuşdur

fî 15 Zi'l-hicce sene 19

104/7

Müteferrikalık-ı Deryâ

Kapudân mektûb gönderüb Karlı-ili sancağında ze'âmeti olan müteferrika Mehmed

fevt  olub  gedüği  mahlûldür  deyü  Koca-ili  sancağında  ze'âmeti  olan  şâhinci-başı

Yûsuf oğlı dârende Mehmede virilmişdir fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 1018

104/8

Alay-beğilik-i Kara-hisâr-ı Şarkî

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Paşa sancağı alay-beğisi olan

(...)  Hüseyin  içün  yarâr  olub  inhâ'-yı  serhadd  olan  Hasan-kal'ası  muhâfazasında
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hidmetde bulunmağla zikr olunan alay-beğilik virilmek bâbında 'arz itmeğin tevcîh

olub emr yazılmışdır

104/9

Topcı-başılık-ı Magusa

Hâli olan Hüseyin 'uhdesinden gelmeyüb re'âyâ ile 'adem-i zinde-gâne üzere olmağla

(...) ma'zûl olan dârende Mustafa recâ' itmeğin emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-

ka'de tâbi' Câfer paşa

Sayfa 105

105/1

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm 

Arz-ı  rûm  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  bi'l-fi'l  zümre-i  mezbûre

kethüdâsı  olan  dârende  (...)  içün  yarâr  ve  serhadde  kadîmî  emekdâr  olmağla

mukarrer olmak bâbında 'arz itmeğin mukarrer kılınub emr yazılmışdır

105/2

Kethüdâlık-ı bûstâncıyân ve İstanbul

mahmiyye-i İstanbulda ve Galata ve Üsküdar ve hâsslarda olan bûstâncılara Mehmed

çavuş  kethüdâ  olub  lâkin  mahmiyye-i  İstanbul  bûstâncıları  meclis-i  şer'e  varub

mezbûr Mehmed çavuş cümlesinin kethüdâlık hidmetinin 'uhdesinden gelmez deyü

İstanbula müstakil kethüdâ ta'yîn olunmak eyledükleri ecelden râfi'-i tevki'-i refî'-i

(...)  Ömer  Abdullah  İstanbul  bûstâncılarına  müstakil  kethüdâ  ta'yîn  olub  hüccet-i

şer'iyye virilmeğin mûcibince berât virilmişdir

105/3

Topcı-başılık-ı kal'a-i Kireniya

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb topcı-başı olan Ömer kendü (...)

olub topların (...) ile (...) itmediğin elinde (...) beş bin akça tîmâra emri olan dârende

Ahmede virilmek recâ'  itmeğin  mezbûr  Ömer ve  Kurd tahvîlinden tevcîh  olunub

hükm yazılmışdır

105/4

Kethüdâlık-ı müstahfazân-ı Lefkoşa

Kal'a-i  mezbûrede  tîmâr  ile  8  bölük  ser-bölüğü  dârende  Lütfullaha  yiğirmi  akça

kethüdâlık  'ulûfesi  hazîneye  kalmak  üzere  bölük-başılık  tîmârıyla  virilüb  emr

yazılmışdır

105/5
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Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Dârende  Ahmed  âdem  gönderüb  zikr  olunan  ağalık  yeniçerilerim  ocağı

emekdârlarına  mahsûs  iken  diğer  Ahmed  ve  Yûsuf  ve  Mustafa  ve  Abdî  nâm

kimesneler  dahl  idüb  buna  defa'âtle  hatt-ı  hümâyûnla  mukarrer  kılınub  yeniçeri

ocağından çıkub emekdâr olmağla dahl olunmaya deyü emr-i şerîf virilmişken yine

dahl itdüklerin bildirib mukarrer olmuşdur tekrâr mukarrer ider fî evâ'il-i Rebî'ü'l-

evvel sene 19

105/6

Kitâbet-i müteferrika-i Bağdad

Bağdada hükm ki; müteferrika çeri-başı Mahmûd mektûb gönderüb Bağdadda olan

gönüllü tâ'ifesinin cümle kâtibleri olub müteferrikaların müstakîl kâtibleri olmayub

başına kâtib lâzımdır deyü dârende Mehmed Cemaleddîn içün kâtib ta'yîn olunmak

recâ'  itmeğin 'arz olunduğı  (...)  olub (...)  (...)  tâ'ife-i  mezbûre kitâbeti  hidmetinde

istihdâm eyleyesin deyü yazılmışdır

105/7

Ağalık Arz-ı rûmun cânib-i yesâr gönüllüleri

Arz-ı rûm beğler-beğisi Hasan dâme ikbâlühûya hükm ki; südde-i sa'âdetime mektûb

gönderüb bi'l-fi'l Arz-ı rûmun cânib-i yesâr gönüllüleri ağası olan dârende Ali zîde

kadrühû içün yarâr olub serhadde emekdârdır ve ılgârlarda hidmetde bulunmuşdur

deyü  ağalığı  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  şürûtıyla  mâdâmki  hidmetde

kusûrı olmaya ağalığı âhere virilmeye deyü hükm-i şerîf yazılmışdır mîr-i mîrân-ı

müşârün-ileyh 'arzıyla tekrâr mukarrer olmuşdur fî 15 Zi'l-hicce sene 18

105/8

Alay-beğilik-i Divriği

Rûm beğler-beğisine; Divriği beği Yûsuf beğ mektûb gönderüb Divriği alay-beğisi

olan  dârende  Mahmûdun  hidmetinde  kusûrı  olmayub  kendü  hâlinde  ve  (...)  (...)

hidmetinde mücidd ü sâ'î iken eşkıyâ'dandır deyü Ahmed nâm kimesne alay-beğiliği

alub dahl itmeğle hayf ve gadr olduğın bildirib mukarrer olmak recâ' itmeğin (...)

'arzı olduğı üzere mukarrer yazılmışdır

Sayfa 106

106/1

(İptal edilmiş)

106/2
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Rûz-nâmecilik der-Sivâs

Rûm  beğler-beğisine  ve  dizdârına  hükm  ki;  ebnâ'-yı  sipâhîyândan  148  bölükde

yevmî on akça 'ulûfesi  olan Mehmed oğlı  dârende Abdülhalim yarâr  ve emekdâr

olmağın Sivâsın rûz-nâmeciliği (...) emr-i şerîf yazılmışdır defter emini Abdî' efendi

106/3

Tevliyet-i (...) (...) (...) Şah der-Yenice-i Vardar

Yenice-i  Vardar  kādîsına  hükm  ki;  Murâd  oğlı  dârende  Mustafa  gelüb  kazâ'-i

mezbûrda vâki' (...) (...) (...) Şah evkāfı buna meşrût olmağla mukaddemâ kendüye

tevcîh  olunub  berât  itdirüb  üzerinde  iken  ma'zûl  kādîlar  'arzıyla  hâricden  ba'zı

kimesneler dahl itmeğle girü kendüye mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Zi'l-ka'de sene

1018

106/4

Kādî der-'Ayntab

'Ayntab kādîsına hükm ki; dârende Abdurrahmân gelüb nefs-i 'Ayntabda vâki' Zü'l-

kadriye  kazâ'sına  berât-ı  şerîfle  mutasarrıf  olub  mahâlline  âmâde  ve  istifâde  ile

mukayyed olub hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûs yoğiken İshâk nâm kimesne

ve hâricden ba'zı kimesne kazâ'-i mezbûre bize dâhi virilmişdir deyü dahl ve nizâ'

eyledüklerin bildirib 'inâyet recâ' itmeğin zabtı içün emr yazılmışdır

106/5

Mukābelecilik-i hazîne-i Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Arz-ı  rûm  hazînesinde

mukābelecilik  hidmetinde olan dârende Kâtib Osmân içün ehl-i  kalem ve sâhib-i

rakam olduğından gayri müstakîm ve hidmetinde mukaddem olmağla mukābeleciliği

mukarrer  olmak  bâbında  'inâyet  recâ'sına  'arz  eyledüği  eclden  mukarrer  olmak

bâbında mü'ekked hükm yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 1019

106/6

Alay-beğilik-i Sivâs

Ömer paşa mektûb gönderüb alay-beği olan Mustafa kendü hevâsında olub hidmet-i

lâzımesin icrâ' itmeyüb hidmetin tefvîzine ba'is ve bâdi olduğından mâ'adâ ehl-i 'örf

ile gezüb fukarâ'nın tereke ve esbâbın garet idüb ve nakli fermân olunan (...) (...)siyle

zu'amâ' ve erbâb-ı tîmârdan ziyâde akça alub mükârîlerin akçasın virmeyüb fesâdı

zâhir olub ref'i lâzımdır deyü Sivâs sancağında (boş) nâhiyesinde (boş) nâm karye ve

gayriden (boş) bin akça (boş) tîmâra mutasarrıf olan livâ'-i mezbûrın çeri-başısı olan
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dârende Mehmede virilmek recâ'sına i'lâm itmeğin hükm yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-

ka'de sene 1018

106/7 

Mütevellî-i Rûm-ili

Rûm-ili beğler-beğisine hükm ki; dârende Ali gelüb Köstendil sancağında otuz iki

bin  akça  ze'âmetden  ma'zûl  olub  ve  livâ'-i  mezbûrda  ze'âmet  olub  Rûm-ili

müferrikalarından olan oğlı Mustafa müteferrikalığın kendüye mürâ'ât itmeğin hükm

yazılmışdır

Sayfa 107

107/1

Tevliyet-i Hâcı Hüsâm der-İstanbul

İstanbul  kādîsına  hükm  ki;  Ahmed  oğlı  dârende  gelüb  İstanbulda  Hâcı  Hüsâm

medresesine  (...)  yevmî  dört  akça  ile  bundan  akdem  mütevellî  olan  Hasan  nâm

kimesne (...) olub (...) (...) akça variken medrese-i mezbûra ta'mîr ve (...) eylemeyüb

harâb olmağla tevliyet-i mezbûre vazîfe-i merkūm ile kendüye hadem olunub berât

itdirüb  hidmet-i  lâzımesin  icrâ'  ideriken mezbûr  Hasan (...)  dahl  ve  nizâ'dan hâlî

olmayub elinde olan berâtı mûcibince mufassal emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-

ka'de sene 18

107/2

Dârü'l-hadis der-'Ayntab

'Ayntab kādîsına hükm ki; dârende Mevlânâ Abdülkerîm zîde 'ilmühû gelüb nefs-i

'Ayntab kurbunda vâki' Dülger Baba zâviyesi bundan akdem gâh zâviye gâh medrese

olub birkaç kimesnenin nizâ'ları olmağla zâviye-i mezkûrenin evkāfı  harab olduğı

mukaddemâ 'arz oldukda zâviye ve medrese olmasıyla ref' olunub dârü'l-hadis olub

tevliyet ilhâkı ile Revan evkāfı ve hidemât (...) hâsıl olan zâviye-i mezbûrede âyende

ü revendeye harc ve sarf eylemek üzere kendüye ber-vech-i te'yîd tevcîh olunub berât

itdirüb mutasarrıfken hâricden Fâhir nâm kimesne tevliyeti ve meşîhati ve Mehmed

nâm kimesne medresenin (...) alub tasarrufuna mâni' olmağla hâlâ zâviye-i mezbûre

vech-i meşrûh üzere tekrâr kendüye tevcîh olunub berât itdirüb hidmetde kusûrı ve

'azl îcâb ider hâli yoğiken ba'zı kimesne Haleb defterdârı tarafından ve âherden birer

tarîkle  alub  temessük  ibrâz  itmeğle  tasarrufuna  mâni'  oldukların  bildirib  berâtı

mûcibince mûcibince zabt ve tasarruf itdirilmek bâbında 'inâyet recâ' itmeğin zabt ve

tasarruf  itdirilmesin emr idüb buyûrdum ki  elinde olan berâtı  mûcibince zâviye-i
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mezbûreyi elinde olan berâtı mûcibince kemâ-kân zabt ve tasarruf itdirüb mâdâmki

hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûsı olmaya (...) (...) temessük ibraz idüb dahl

itdükde min ba'd dahl ve ta'arruz itdirmeyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır

107/3

Zâviyelik-i Şeyh (...) 

(...) kādîsına hükm ki; râfi'-i merhûm Şeyh (...) zâviyesinin meşîhati ve tevliyeti şart-ı

vâkıf üzere meşrût olub üç yüzyıldan mütecâviz (...) mezbûr Mustafa üzerinde olub

şart-ı vâkıf mûcibince icrâ'i hidmet idüb mutasarrıf iken eşkıyâ' tâ'ifesi memnu' olub

mezbûr Mustafa eline kat'î mukarrer emri virilmiş iken mezbûr Ahmed de memnu'

olmayub tekrâr murâfa'a olunub hakk her vechle mezbûr Mustafanın olmağla tekrâr

murâfa'adan mezbûr Mustafaya mukarrer kılmak şürûtuyla emr-i şerîf yazılmışdır

107/4

Alay-beğilik-i Çorum 

Rûm beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb livâ'-i mezbûr alay-beğisi Hüseyinin

istihkākı olmaduğından gayri zu'amâ' ve erbâb-ı tîmâr rızâ' ve şükrân değillerdir deyü

alay-beğiliği Rûm çavuşlarından olub livâ'-i mezbûrda on iki bin tîmârı olan dârende

Ali virilmek recâ' itmeğin yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-ka'de sene 8

Sayfa 108

108/1

Müstevfîlik-i Bağdad

Bağdad  muhâfazasında  olan  Mahmûd  paşaya  hükm  ki;  dârende  Hüseyin  gelüb

mahmiyye-i Bağdadın müstevfîliği mâ-ba'dımdan berü ecdâdı mutasarrıf olı-geldüği

(...)  dirlüği  olmağla  kendüsi  dahi  hayli  zamândan  mutasarrıf  iken  Cârullah  nâm

kimesne bilâ-sebeb elinden almağla 'inâyet recâ' itmeğin mukarrer olub bilâ-sebeb

alan mezbûra elân dahl itdirmeyesin deyü emr yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-ka'de sene

18

108/2

Çeri-başılık-ı Baf

Baf alay-beğisi  mektûb gönderüb Baf sancağında tîmârı  olan Hasan oğlı  dârende

Yûsuf içün yarârdır deyü Baf çeri-başılığı virilmek recâ'sına 'arz itmeğin virilüb emr

yazılmışdır

108/3

Ağalık ağa-i gönüllüyân-ı yemîn-i Şehr-i zûl
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Şehr-i zûl beğler-beğisi mektûb gönderüb yevmî seksen akça 'ulûfe ile Şehr-i zûlün

yemîn gönüllüler ağası olan dârende Ahmede girü üzeinde ibkā' olmak recâ'sına 'arz

itmeğin mukarrer olmak içün emr yazılmışdır

108/4

Ağalık ağa-i gönüllüyân-ı cedîd-i Şehr-i zûl

Şehr-i zûl beğler-beğisi Piyâle mektûb gönderüb yevmî doksan akça 'ulûfe ile Şehr-i

zûlün  cedîd  gönüllü  ağası  olan  dârende  Mahmûd  içün  yarâr  ve  ehl-i  vukūf  ve

serhaddin  emekdârlarından olub kul  tâ'ifesiyle  dahi  hüsn-i  zinde-gâne  üzere  iken

ağalığına dahl olunmamak içün emr yazılmışdır

108/5

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Limisson

(...) 'azabları cümle ağası olan dârende Hasan gelüb mukaddemâ Magusa kal'asına

(...)  müstevlî  oldukda  uğûr-ı  hümâyûnumda  hidmetde  bulunmağla  ağalık  hidmeti

mukābelesinde kendüye tevcîh olunmuşken ağa-i sâbık Mustafa ve Latif ve Hüseyin

nâm kimesneler bize dahi virilmişdir deyü nizâ'  eyledükleri eclden ağalık kaydına

mürâca'at olundukda ağalık üzerinde olmağla tekrâr mukarrer kılınub tevcîh itmek

üzere iken mezkûr Mustafa girü (...) bir tarîkle emr almağla gadr olduğın bildirmeğin

ağalık diğer Mustafanın üzerinden tekrâr buna mukarrer kılınub mâdâmki 'arzın ile

tevcîh olunmaya (...) beğler-beği 'arzı ile alanları dahl itdirmeyesin deyü yazılmışdır

108/6

Alay-beğilik-i Lefkoşa

Kıbrısa hükm ki; sâbık beğler-beğisi Mustafa mektûb gönderüb Lefkoşa alay-beğisi

olan Mustafa  çavuş dergâh-ı  mu'allâm çavuşlarından iken  alay-beği  olmak hilâf-ı

kānûn olduğından  zu'amâ'  ve  erbâb-ı  tîmâr  ve  ahâlî-i  vilâyet  mezbûrdan  rızâ'  ve

şükrân üzere olmayub her vechle ref'i lâzım olduğın şehâdet itmeğle mezbûrın yerine

bu cezîre-i mezbûrede (...) nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayride ağası olan dârende

Hâcı Yûsuf içün yarâr ve mâl-ı mîrîye (...) ve evvelî olmağla virilmek recâ'sına 'arz

idüb kaydda alay-beğilik (...) (...) semân 'aşere ve elf Rebî'ü'l-evvelin evâ'ilinde emr

alduğı tekrâr 'arz olundukda virilmek emr olub tevcîh idesin deyü emr yazılmışdır

108/7

Yaya-başılık-ı yeniçeriyân-ı Cezîre-i Kıbrıs

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Kıbrıs  yeniçerilerine  beşinci

cemâ'atde yevmî on sekiz akçası olan Bayram fevt olub yaya-başılığı mahlûldür deyü

zümre-i mezbûrede onuncı cemâ'atde sekiz akça ile kethüdâ olan dârende Yûsufa
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virilmek recâ'sına 'arz eylediğin eclden mahlûl ise zikr olunan yaya-başılığı mezkûra

tevcîh idüb istihdâm eyleyesin deyü yazılmışdır fî 27 Zi'l-ka'de sene 18

Sayfa 109

109/1

Meşîhat der-Eflani kazâ'sı

Eflani kādîsına mektûb gönderüb kazâ'-i mezbûra tâbi' Belviran nâm karyede vâki'

Şeyh (...) zâviyesinin meşîhati evlâda meşrût olub şart-ı vâkıf mûcibince evlâddan

dârende Şeyh İsmail berâtıyla mutasarrıf üzere iken hâricden Mustafa ve (...)ullah

nâm kimesneler hilâf-ı şart-ı vâkıf dahl eyledüklerin 'arz idüb şart-ı vâkıf mûcibince

'amel olunub hilâf-ı şart-ı vâkıf dahl olunmamak recâ'sına 'arz itmeğin bu evlâddan

olub  şart-ı  vâkıf  mûcibince  meşîhat-i  mezbûre  bunun  hakkı  olduğı  kāzî-'askerler

Dîvân-ı hümâyûnda görüb ‘gayrülere meşîhat şehâdetlerin ile şer'le (...) olmağla buna

hükm eyleyüb eline hüccet-i şer'iyye virilüb mûcibince berât eyleyüb berâtı ve hüccet

mûcibince zabt eyleyüb hilâf-ı şart-ı vâkıf min ba'd dahl olunmamak içün hükm-i

şerîf  almışdır  sahibi  Hafız  paşa  Câmî'inde  imâmdır  vâki'  olmayınca  (...)  emr

virilmeye deyü buyûruldı imrâr eylemişdir

109/2

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Bağdad

Bağdad  muhâfazasında  olan  Vezîr  Mahmûd  paşaya  hükm  ki;  mektûb  gönderüb

mukaddemâ Tebrizin sağ bölüğü ağası olan dârende Ahmede virmek recâ'sına 'arz

itmeğin hükm yazılmışdır

109/3

Derkcilik-i derbend tâbi'-i Haleb 

Derbende-i  mezbûrın derkcisi  olan Hâcı Ali fevt olub dârende Mehmed oğlı olub

hidmet-i  mezbûre  'uhdesinden  gelmeğe  kādir  olduğın  bildirdükde  emr-i  şerîf  ile

virilüb hidmet idüb kendüye emr ile virilmeyüb nişân-ı  hümâyûn recâ'  eylemeğin

hidmet-i mezbûrede hidmet itdüresin deyü ber-vehle nişân-ı hümâyûn virilmişdir el-

yevmü'l-hâmis ve'l-'işrîn sene 18 Zi'l-ka'detü'ş-şerîfe sene semân 'aşere ve elf

109/4

Yaya-başılık-ı yeniçeriyân-ı Cezîre-i Kıbrıs

Kıbrısa hükm ki; mektûb gönderüb on ikinci cemâ'atde yevmî on sekiz akça ile yaya-

başı olan Süleymân kethüdâ ölüb yaya-başılık gedüği hâlîdir yine zümre-i mezbûrede
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altıncı bölükde yevmî dokuz akça ile ser-bölük olan dârende Hüsreve virilmek recâ'

itmeğin şürûtuyla yazılmışdır fî 29 Zi'l-ka'de sene 18

109/5

Kethüdâlık-ı cebeciyân-ı kal'a-i Magusa 

Kıbrısa hükm ki; dârende Hâcı Mehmed südde-i sa'âdetime gelüb kal'a-i mezbûre

cebecilerine kethüdâ olub dahi cebecilik 'ilminden bî-haber olub zümre-i mezbûre ile

zindegânesi olmaduğın bildirib kendüye virilmek recâ' itmeğin şürûtuyla yazılmışdır

fî 29 Zi'l-ka'de sene 18

109/6

Tezkirecilik-i mâliyye-i Arz-ı rûm

Arz-ı rûma hükm ki; sâbıkan dizdâr olan Mustafa dâme 'ulüvvuhûnun kā'im-makāmı

mektûb gönderüb Arz-ı rûmun mâliyye tezkirecisi olan Ahmed tezkireciliği nizâ'dan

fâriğ olmağla dârende İbrâhime virilmek recâ'  itmeğin yazılmışdır  fî evâhir-i  Zi'l-

ka'de sene 18

109/7

İhtisâb ve ihzâriyye-i Göl-hisâr-ı Kara-ağaç

Kapucı  İvaz  oğulları  dârende  Mehmed  ve  Ömer  ve  Osmânın  berât-ı  şerîfle  zikr

olunan  ihtisâb  ve  ihzâriyye  üzerlerinde  iken  kādî  muhzırları  ve  sâ'irleri  dahl  ve

nizâ'da hâlî olmamağla berâtları mûcibince zabtıçün hükm yazılmışdır

109/8

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i (...) (...) der-muhâfaza-i Van

Van beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb (...)den Vana ihrac olunan yemîn

gönüllüler  çavuşı  olan dârende Mehmed yevmî elli  akça 'ulûfeye mutasarrıf  olub

yarâr  ve  emekdâr  olduğın  bildirib  zümre-i  mezbûre  ağalığı  mutasarrıf  olduğı

'ulûfesiyle mezbûra virilmek recâ'sına 'arz eyledüğin eclden hâliyâ ahkâm kaydına

mürâca'at  olundukda  zikr  olunan  ağalık  (...)den  Vana  ihrac  olunan yemîn-i  yesâr

gönüllüler  ağası  Yûsufa  virildüği  mukayyed  olub  tekrâr  'arz  olundukda  'arzının

mûcibince mezbûra virilmesin emr idüb yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-ka'de sene 18

Sayfa 110

110/1

Emânet-i hâssa-i harc Gelibolı
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Dârende  Mehmed  çavuş  gelüb  zikr  olunan  (...)  harclık  semân  'aşere  ve  elf

Cemâziye'l-âhire'nin yiğirmi sekizinci gününden kendüye virilüb mâliyye tarafından

berât virilüb mûcibince zabtı içün emr yazılmışdır

110/2

İhtisâb ma'a ihzâriyye der-kazâ'-i Kal'acık

Kal'acık kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb kazâ'-i mezbûrın ihtisâb ve ihzâriyyesi

üç bin yüz akçalık üzere dârende (...) virilüb müstakîm ve dîndâr olduğından gayri

re'âyâ ve berâyâ mezbûrdan rızâ' ve şükrân üzere iken âherden ba'zı kimesneler dahl

itmeğin berâtı mûcibince mukarrer kılınmışdır 

110/3

Alay-beğilik-i (...) 

Kapudâna hükm ki; dârende Ahmed gelüb (...) sancağında ve nâhiyesinde (...) nâm

karyeden beş bin yüz akça ile meşîhate mutasarrıf olub yine livâ'-i mezbûrın alay-

beğisi  olan İlyâsa berâtın  virüb alay-beğiliğinden ferâgat  idüb (...)  hükmü virilüb

berâtı içün ve emr-i şerîfde târih-i mezkûrın buyûrdum ki tahrîr-i berâtında sehven

alay-beğiliği yazılmamağla berâtı olmayub iki berâtı mûcibince tevcîh idesin deyü

emr yazılmışdır

110/4

Kitâbet-i gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

 Arz-ı rûma hükm ki; mektûb gönderüb Arz-ı rûmun cânib-i yemîn gönüllülerinin

kâtibi olan dârende Kâtib Ömer içün yarâr olub vâki' olan muhârebelerde hidmetde

bulunduğından  gayri  ehl-i  kalem  ve  müstakîm  olmağla  kitâbeti  mukarrer  olmak

recâ'sına 'arz eyledüğin eclden mukarrer olmak içün emr yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-

ka'de sene 18 mezkûr Ömer hidmetinde mukaddem ve müstakîm olmağla mîr-i mîrân

'arzıyla tekrâr mukarrer olmuşdur fî 15 Zi'l-hicce sene 18

110/5

Tevliyet-i Pîr Civân mescidi der-Ankara

Ankara kādîsına hükm ki; dârende İbrâhim gelüb nefs-i Ankarada (...) mahallesinde

Pîr Civân mescidi evkāfı tevliyeti semân 'aşere ve elf Zi'l-ka'de'sinin on dokuzuncı

gününde kendüye tevcîh olunub mâliyye tarafından berât virildüğin bildirib tasarruf

itmek istedikde Hasan ve Yûsuf nâm kimesneler zikr olunan tevliyet bize meşrûtdur

deyü dahl idüb lâkin bu dahi evlâd olmağla elinde olan berâtı mûcibince zabtıçün

emr yazılmışdır

110/6
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Tevliyet-i Ziyâde Hâtun der-Ankara

Ankara kādîsına hükm ki; dârende İbrâhim gelüb nefs-i Ankarada vâki' Ziyâde Hâtun

evkāfına mütevellî olan İskender fevt olub zikr olunan tevliyeti semân 'aşere ve elf

Zi'l-ka'de'sinin on dokuzuncı gününde kendüye tevcîh olunub berât virilüb tasarruf

itmek istedikde Ahmed ve Hüseyin nâm kimesne zikr tevliyet bize virilmişdir deyü

dahl idüb lâkin bu dahi emrimi (...) (...) olmağla bunun dahi hakkı olmağla berâtı

mûcibince zabtıçün emr yazılmışdır

110/7

Muhâsebecilik-i Trablûs-şâm

Beğler-beğine  ve  defterdârına  hükm ki;  sen  ki  defterdâr-ı  (...)  mektûb  gönderüb

Trablûs-şâm  hazînesinde  rûz-nâmeci  olan  Ali  zikr  olunan  muhâsebeciliği  kendü

birâderine almağla (...) ve 'ummâl Mustafa bî-a'mâl olub (...) bildirib dârende Kâtib

Ali  (...)  alub  (...)  deyü zikr  olunan muhâsebecilik  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin

eclden kat'î emr (...) (...) almışdır

Sayfa 111

111/1

Mürşidlik-i câmi'-i Eşrefiye der-Mısır

Gönüllü tâ'ifesinden dârende Nasûh gelüb Mısırdan hazîne ile  gelüb  müstehakk-ı

'inâyet  olub ve mürşid olan Yakûb icrâ'-yı  hidmet itmeyüb zikr  olunan mürşidlik

kendüye virilmek recâ' itmeğin hükm yazılmışdır

111/2

İhtisâb ve ihzâriyye-i Göl-hisâr-ı Kara-ağaç

Kapucı  İvaz  oğulları  Ömer  ve  Osmân  üzerlerinde  olmağın  berâtları  mûcibince

zabtıçün hükm yazılmışdır

111/3

Kitâbet-i gönüllüyân-ı Mısır

Sâbıkan gönüllüler kâtibi olan dârende Mehmed gelüb hidmetinde kusurı olmayub

istikāmet ile hidmet iderken ve nice mahlûl zuhûra getürüb küllî (...) ve (...) bî-vech

âhere virilmeğle gadr olduğın bildirmeğin mukarrer kılınmışdır

111/4 

Voyvodalık-ı Badracık

Dârü's-sa'âdetim ağası 'arzı  mûcibince sa'âdetlü pâdişâhîden harclığı  olan havâss-ı

mezbûre  voyvodası  müteferrika  Süleymân  ref'  olunub  Dergâh-ı  'âlî
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müteferrikalarından  dârende  Mustafa  ağaya  tevcîh  olunduğı  üzere  zabtıçün  emr

yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 1018

111/5

Voyvodalık-ı cezîre-i (...) der-kazâ'-i Selânik

Valide Sultân başmaklık hâsslarından olmağla müşârün-ileyh Dârü's-sa'âde ağası 'arzı

mûcibince  Osmân  Voyvoda  ref'  olunub  dârende  İsmâil  Voyvoda  nasb  olunub

zabtıçün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 1018

111/6

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yesâr der-Ahısha

Ahısha beğler-beği mektûb gönderüb Ahısha gönüllülerinin cânib-i yesârda kethüdâ

olan dârende Mustafa içün yarâr olub Ahısha üzerine gelân Kızılbaş muhârebesinde

ziyâde yoldâşlıkda bulunmuş iken kethüdâlığı hâricden (boş) nâm kimesne alub dahl

itmeğin mukarrer kılınmak recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer idesin deyü (...)  ileyhe

hükm yazılmışdır

111/7

Emânet-i ebnâ' ve hâssa-i Arz-ı rûm

Sipâhî oğlanlarından ve kadîmden olub bölük çavuşlarından olan dârende Mustafa

çavuşa virilmişdir fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 1018

111/8

Çeri-başılık-ı Rodos

Kapudân  paşaya  hükm  ki;  Rodos  beği  'arzıyla  livâ'-i  mezbûr  çeri-başısı  Ahmed

ihtiyârıyla üç bin tîmârı olan dârende Fazlıya mürâ'ât idüb berâtı içün 'arz-ı istikāmet

üzere  kendüsi  hidmetde  iken  Mustafa  hiyle  idüb  mîr-i  livâ'  ve  kā'im-makām

tarafından  'arz  virilmameğin  bir  tarîkle  üzerine  alub  mezbûr  Fazlı  hidmetinin

'uhdesinden gelmeğe kādir  olmağla zabtını emr idüb Mustafaya dahl itdirmeyesin

deyü mukarrer yazılmışdır

111/9

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Bağdad

Dârende  Mehmed  dâme  mecdühû  âdem  gönderüb  yarâr  ve  serhaddin  emekdârı

olmağla zikr olunan ağalık kendüye 'inâyet olunub istikāmet üzere hidmed iderken

taraf-ı âherden dahl olunduğın bildirib 'azli îcâb ider cürmü sâdır olmayub kimesne

dahl itdirilmeye deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 1018

Sayfa 112
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112/1

Nezâret-i Baba Bayram bayram-ı Haleb

Haleb  kādîsına  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  hâric-i  Halebde  vâki  Baba  Bayram

evkāfına nâzır olan dârende derviş (...) içün dîndâr ve müstakîm ve hidmetde mücidd

ü sâ'î ve fukarâ' kendüden rızâ' ve şükrân üzere olub her vechle 'azli îcâb ider husûs

yoğiken hâricden ba'zı kimesneler dahi bize dahi virilmişdir deyü dahl girü kendüye

mukarrer  olmak recâ'sına 'arz eyledüğin eclden buyûrdum ki zikr  olunan nezârâtı

mezbûra zabt itdüresin deyü yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-hicce sene 18

112/2

Kethüdâlık gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha kethüdâlık

Haleb  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  cânib-i  yesâr  kethüdâsı  olan

dârende Mustafa içün yarâr serhadd-i mezkûrenin emekdârı olduğından gayri Ahısha

üzerine gelüb münhezim olan Kızılbaş muhârebesinde küllî hidmetde bulunmuşken

kethüdâlığın hâricden (boş) nâm kimesne almağla gadr eyledüğin bildirib kethüdâlık

girü  mukarrer  olmağın  bu  bâbda 'inâyet  recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden mukarrer

olmağın emr idüb buyûrdum ki emrim üzere zikr olunan kethüdâlığı mukarrer idüb

kemâ-kân zabt itdüresin deyü yazılmışdır fî 3 Zi'l-hicce sene 18

112/3

İhtisâb ve ihzâriyye-i Şâm-ı Trablus ve Hama

Dergâh-ı  mu'allâm  kapucılarından  Ömere  tevcîh  olunub  elinde  olan  temessükâtı

mûcibince zabtıçün hükm yazılmışdır bir sûreti hâsslarına

112/4

Kethüdâlık-ı çavuşân-ı Anadolı

Anadolıya  hükm ki;  sâbıkan  Anadolı  eyâletine  mutasarrıf  olan  Vezîr  Sinân  paşa

mektûb gönderüb sâbıkan çavuşlar kethüdâsı olan Rûşân bin on yedi senesinde sefer-

i  hümâyûna  geç  kalduğından  gayri  zümre-i  mezbûre  ile  zinde-gâne  olmaduğın

bildirmeğin  zümre-i  mezbûrenin  emekdâr  ve  ihtiyârlarından  olmağın  Mağnisa

sancağında  (boş)  nâhiyesinde  (boş)  nâm karyede  tîmârı  olan  dârende  Ali  çavuşa

virilmişdir fî evâ'il-i şehr-i Zi'l-hicce sene 18

112/5

Kethüdâlık-ı topcıyân-ı kal'a-i Lefkoşa

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  kal'a-i  mezbûrenin  toplarının

kāliteleri(?) harâb olub bî-ehl-i vukūf topcı olub (...) itmek lâzım olmağın dârende
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Mahmûda virilmek recâ'sına 'arz idüb eclden şart-ı mezbûr üzere virilüb emr-i şerîf

yazılmışdır bâ-mektûb hazret-i kapudân paşa fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 18

112/6

Su-başılık der-Edirne ve tevâbi' mukāta'atı

Edirne kādîsına hükm ki; Astâne-i hümâyûndan dârende Mehmed gelüb mahmiyye-i

mezbûrede vâki  su-başılık  ve (...)-başı  ve niyâbet-i  kādî  (...)  suları  Abdullah oğlı

Yûsuf üzerinde iken nâ-ehl olmağın ref' olunub berât-ı şerîfimle Yûsuf tevcîh olunub

hidmet-i  icrâ'da  iken  Mustafa  nâm  kimesne  varub  Yûsuf  üzerinde  olmak

mülâhazasıyla alub dahl idüb ve lâkin mezbûr Yûsuf üzerinde olmayub bi'l-fi'l bunun

üzerinde  olmağla  tekrâr  mâliyye  tarafından  mukarrer  kılınub  mukerrer-nâme

mûcibince hükm yazılmışdır fî 18 şehr-i Zi'l-hicce sene 1018

112/7

Alay-beğilik-i sol kol

Bi'l-fi'l sol kol alay-beğisi olan dârende Mahmûd mektûb gönderüb zikr olunan alay-

beğilik üzerinde olub ber-vehle hidmetde kusûrı  ve 'azli  îcâb ider husûsı yoğiken

âherden dahl olunduğın bildirib bi'l-fi'l üzerinde olub âhere virilmiş olmayub kemâ-

kân istihdâm eyleyesin deyü emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-hicce sene 18

112/8

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Bağdad

Dârende  Mustafa  'arz-ı  hâl  idüb  yarâr  ve  emekdâr  olub  serhadde  hidmeti

mukābelesinde  (...)  tevcîh  olunub  mukayyed  olmamağla  Bağdadın  cânib-i  yesâr

gönüllüleri ağalığı virilüb (...) varub mutasarrıf olmadıkda âhere virilüb gadr olduğın

bildirib 'inâyet  recâ'  itmeğin kemâ-kân mutasarrıf  olub âherden dahl  olmamağçün

emr-i şerîf yazılmışdır

Sayfa 113

113/1

Nezâret-i evkāf-ı Şeyhûniye der-Mısır

Mısıra hükm ki; Mısır müteferrikalarından dârende Receb gelüb emekdâr olduğından

gayri  hazîne  ile  gelüb  küllî  hidmetde  bulunmağla  evkāf-ı  mezbûra  nâzır  olan

Mehmed kendü hevâsında olmağla nezâret-i mezbûre kendüye virilmek recâ' itmeğin

mezkûra tevcîh idesin deyü yazılmışdır tâbi'-i ağa-i bâbü's-sa'âde fî evâ'il-i Zi'l-hicce

sene 18

113/2
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Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm  beğler-beğisi  Hasan  mektûb  gönderüb  sâbıkan  (...)  ağa  olan  dârende

Süleymân kethüdâ yarâr olmağın bölük-i mezbûrın kethüdâlığı virilmek bâbında 'arz

itmeğin tevcîh olub emr yazılmışdır fî 15 Zi'l-hicce sene 18

113/3

Çavuşluk-ı gönüllüyân der-Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm beğler-beğisi  mektûb gönderüb zümre-i  mezbûrede sâbıkan çavuş olan

dârende  Kılınc  içün  yarâr  ve  serhadde  emekdâr  olmağla  bölük-i  mezbûrenin

çavuşluğı virilmek recâ'sına 'arz itmeğin tevcîh olunub emr yazılmışdır fî 15 Zi'l-

hicce sene 18

113/4

(İptal edilmiş)

113/5

Alay-ı Hille

Bağdad  beğler-beğisine  hükm  ki;  dârende  Hille  alay-beğisi  İbrâhim  südde-i

sa'âdetime gelüb Hille sancağında ve nâhiyesinde (...) ve (...) nâm karye ve gayriden

on altı bin sekiz yüz akça tîmâra alay-beğilik ile mutasarrıf olub oğlı Süleymân ve

yarâr  âdemleri  ile  ve  sâ'ir  tevâbi'i  Bağdad  ve  Nâsıra  muhârebelerinde  serhadde

olmağın küllî hidmetde ve yoldâşlıklarda bulunub varub hidmetde iken bunun içün

vâki' olan muhârebelerde mevcûd bulunmadı deyü tasarrufunda olan alay-beğiliği ile

tîmârı  âhere  virilmeğle  kendüye gadr  ve  hayf  olduğın  bildirmeğin  kendü ve  oğlı

Süleymânın ve tevâbi'inin vücûda gelân hidmeti  mukābelesinde zikr  olunan alay-

beğiliği mukarrer olmak recâ'  itmeğin buyûrdum ki mukarrer idüb kemâ-kân zabt

itdüresin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 18

113/6

Alay-beğilik-i Canik

Rûm beğler-beğisine hükm ki; sâbık Rûm beğler-beğisi Mehmed mektûb gönderüb

Canik sancağı alay-beğisi Mustafa fevt olub alay-beğiliği mahlûl olmağın zu'amâ'dan

olmağın ve livâ'-i mezbûrda yiğirmi bin ze'âmete mutasarrıf olan dârende Ömer içün

yarâr  ve  hidmet-i  mezbûrenin  'uhdesinden  gelür  deyü  zikr  olunan  alay-beğiliği

mezbûra virmek recâ'sına 'arz itmeğin zikr olunan alay-beğiliği mezbûra tevcîh idüb

istihdâm eyleyesin virilmişdir

113/7

Pazar-başılık der-Atika
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Atika kādîsına hükm ki; dârende Hâcı (...) gelüb Atikanın yiğirmi yıldan mütecâviz

pazar-başılık  hidmetinde  olub  müstakîm  ve  dîndâr  ve  hidmetde  kusûrı  yoğiken

âherden Hâcı (...) (...) dahl itmeğle elinde olan berâtı ve sâ'ir temessükâtı mûcibince

mukarrer hükm yazılmışdır

113/8

Bâkî-çavuşluk-ı Haleb

Çavuş-başı Süleymân zîde mecdühû mektûb gönderüb dîvân-ı  Halebin baş-çavuşı

olan Bâkî içün hidmetinde kā'im ve müstakîm olub 'azlin îcâb ider husûsı yoğiken

çavuşluğa âherden dahl olunduğın bildirib mukarrer olmak bâbında 'inâyet recâ'sına

'arz itmeğin kemâ-kân mukarrer  olmak bâbında emr-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâhir-i

şehr-i Zi'l-hicce sene 1018 tekrâr 'arz olunmuşdur Mustafanın (...) mürâ'ât eylemişdir

deyü Hüseyin ağanın harîmi kayd olunmuşdur tâbi'-i Hüseyin ağa

Sayfa 114

114/1

Ağalık-ı kal'a-i İskenderiye

Mısıra hükm ki; dârende Mısır çavuşlarından Evliyâ çavuş gelüb Mısır çavuşlarının

emekdârı  olub nice def'a kâtiblik  hidmetinde istihdâm olundukda 'uhdesine lâzım

gelân mâl-ı mîrîyi suhûlet ile icrâ' idüb müstakîm olub nice sa'yı zuhûra gelmeğin

İskenderiye kal'ası ağalığın altmış akça 'ulûfesi hazîneye kalub kendünin mutasarrıf

olduğı kırk dört akça 'ulûfesi ile zikr olunan ağalık kendüye virilmeğin recâ' itmeğin

tevcîh idüb ağalık hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü hükm yazılmışdır

114/2

Tevliyet-i evkāf-ı Mustafa çavuş der-Eyûb

Dârende Rüstem gelüb evkāf-ı mezbûre mütevellîsi olub hidmetinde kusûrı yoğiken

Ahmede virilüb hâlen mukarrer kılınub berât itdirmeğin bildirilüb berâtı mûcibince

(...) zabtıçün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-hicce sene 18

114/3

Çeri-başılık-ı Hersek

Tosya beğler-beğisine hükm ki; Hersek alay-beğisi Mustafa mektûb gönderüb Hersek

sancağı  çeri-başısı  olan  Şehriyâr  hidmet-i  mezbûre  'uhdesinden  gelmeğe  kādir

olmaduğından gayri  İstolnibelgrad  muhâfazasında  ve  Ungurus  seferlerinde  'askeri

ızlâl idüb firâr itmeğin ol-vechle çeri-başılık mahlûl olmağla dârende Ali içün yarâr

olub hidmet-i mezbûre 'uhdesinden gelmeğe kādir olmağın zikr olunan çeri-başılık

218



mezbûra virilmek recâ'sına 'arz itmeğin tevcîh olunub hükm yazılmışdır fî evâhir-i

şehr-i Zi'l-hicce sene 1018

114/4

Meşîhat-ı Dülger Baba

Zü'l-kadriye beğler-beğine ve 'Ayntab kādîsına hükm ki; senki mîr-i mîrânsın mektûb

gönderüb 'Ayntab kurbunda vâki' kutbü'l-ârifîn Dülger Baba kuddise sırruhû'l-azîzin

zâviyesinin mahsûlü şart-ı vâkıf üzere (...) âyende ü revendeye sarf olı-gelmiş iken

Abdülkerîm (...) kimesne hilâf-ı şart-ı vâkıf ve defterdârü'l-hadîs nâmıyla alub dahl

eyledükde tevliyet tarîkiyle ref' olunub Hazret-i Ebûbekir es-sıddık radiy-Allahû 'anh

evlâdından dârende Fethullah zîde mağfûrün-lehûya yevmî beş akça ile ber-vech-i

te'yîd ve kayd-ı savn ile meşîhat ve tevliyet tarîki ile tevcîh olunub eline müte'addid

evâmir-i şerîfim virilmişken hâricden Mehmed nâm kimesne şart-ı vâkıfa ve emr-i

hakk-ı şer'e mugayir (...) Şeyh Fethullah zîde mağfûrün-lehûya ber-vech-i te'yîd ve

kayd-ı (...) ile ebnâ'-yı mezbûr olmak recâ'sına 'arz eyledüğin eclden buyûrdum ki

zikr  olunan  zâviyeme tevliyet  ve  meşîhat  terîkiyle  mezkûra  elinde  olan  evâmir-i

şer'iyye  mûcibince  mukarrer  itdüresin  kemâ-kân  zabt  itdüresin  deyü  emr-i  şerîf

yazılmışdır  fî evâhir-i  Zi'l-hicce sene 18 mezbûr Şeyh Fethullaha tekrâr mukarrer

olmuşdur fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 19

114/5

Tevliyet-i Şeyh Abdülkadîm

Kilis kādîsına hükm ki; sulehâ'dan dârende Şeyh Mehmed zîde mağfûrün-lehû gelüb

taht-ı kazâ' ve nâhiyesi karye kurbunda medfûn olan Şeyh Abdülkadîm zâviyesine

(...) akça vazîfe ile müstevlî olub 'azli îcâb ider hâli yoğiken dahl olunduğın bildirib

elinde olan berâtı mûcibince zabtına yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-hicce sene 18 

114/6

Tevliyet-i Gâzî der-Beğ-şehri

Beğ-şehri kādîsına hükm ki; Karaman defterdârı Mehmed mektûb gönderüb kazâ'-i

mezbûrda vâki' müteveffâ (boş) beğ zâviyesinin tevliyeti evlâda meşrût olub dârende

Receb içün evlâddan olub tevliyeti meşrûtıdır 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin meşrûtı

olmağla girü mukarrer olmuşdur berât mûcibince emr yazılmışdır

114/7

Tevliyet-i Hâcı Fazlullah der-Kara-mürsel

Kara-mürsel kādîsına hükm ki; kazâ'-i mezbûra tâbi' Karamânî Câmi' kurbunda Hâcı

Fazlullah binâ'  eyledüği  mu'allim-hânelere vakf  itdüği  iki  yüz bin akçanin yevmî
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sekiz  akça  ile  mütevellîsi  olan  dârende  Murâd gelüb evlâddan olmağla  tevliyet-i

mezbûre  kendüye  virilüb  berât  itdirüb  tasarrufunda  iken  hilâf-ı  şart-ı  vâkıf  ba'zı

kimesneler dahl itmeğin şart-ı vâkıf mûcibince berâtı mûcibince kemâ-kân buna zabt

itdirüb ol-vechle alanları dahl itdirmeyesin deyü mü'ekked emr yazılmışdır fî evâhir-i

Zi'l-hicce sene 18

114/8

Zâviyelik-i (...) yemîn

Mağnisa kādîsına hükm ki; (...) (...) on üçünci bölükde yevmî yiğirmi akçası olan (...)

oğlı  dârende Yûsuf  içün 'ulûfesi  hazîneye kalmak üzere tevcih olub  berât  itdirüb

berâtı mûcibince zabtıçün hükm yazılmışdır 

Sayfa 115

115/1

Alemdârlık-ı livâ'-i Rodos

Kapudâna  hükm  ki;  Rodos  sancağı'nın  kā'im-makāmı  İbrâhim  mektûb  gönderüb

livâ'-i mezbûr sipâhîleri 'alemdârı olan Mustafa oğlı Hüseyin fevt olub tîmârı oğlına

virilüb hidmeti mahlûl olmağın yine livâ'-i mezbûrda ve nâhiyesinde (...) nâm karye

ve gayriden üç bin altı yüz akça tîmârı olan Hüseyin oğlı dârende Mehmede virilmek

recâ' itmeğin şürûtuyla yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 18

115/2

Tevliyet-i verese-i tâbi'-i vilâyet-i Haleb

Haleb kādîsına mektûb gönderüb meşâyih-i (...) Şeyh Tatar İbrâhimin fukarâ'sından

(...) (...) itmek recâ'larına 'arz itmeğin şürûtuyla emr-i şerîf yazılmışdır fî 26 Zi'l-hicce

sene 18

115/3

Tevliyet-i verese-i Hafsa Hâtûn

Dârende Şeyh Mehmed 'arz-ı hâl sunub tevliyet-i mezbûre kendüye tevcîh olunub

berât itdirüb mutasarrıf iken Hadîce Hâtûn evlâdına meşrûtadır deyü dahl idüb lâkin

evlâda meşrûta olmaduğına vakf-nâmede mestûr olmağın elinde olan vakf-nâme ve

berâtı mûcibince emr yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 18

115/4

Kapudânlık-ı Tuna

Niğ-bolı  ve  Tırnova  kādîlarına  hükm ki;  dârende  kapudân  Hasan  gelüb  Niğ-bolı

sancağında  ve  nâhiyesinde  (...)  (...)  nâm  karyeden  üç  bin  akça  tîmâr  ile  Tuna
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kapudânlığı bundan akdem 'ulûfesi bedeli kendüye tevcîh olunub hidmetde iken Hâcı

Sefer nâm kimesne bunun içün şakîdir hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile kapudânlığın alub lâkin

şekāveti gayri vâki' olub hilâf-ı vâki-i isnâd olunduğın vilâyet kādîsı 'arz eyledükde

mukarrer  kılınub mufassal  mukarrer  emri  virilmeğin mîr-i  mîrândan berât  itdirüb

zabt  içün  hükm  recâ'  itmeğin  kemâ-kân  buna  zabt  itdirüb  Hâcı  Seferi  dahl

itdirmeyesin deyü hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 18

115/5

Alay-beğilik-i Erzincan

Arz-ı rûm beğler-beğisi Hasan dâme ikbâlühû mektûb gönderüb sâbıkan Erzincan

alay-beğisi  olan  Brhran  otuz  seneden ziyâde  zikr  olunan alay-beğiliğe  mutasarrıf

olub  fevt  oldukda  oğlı  Kāsıma  virilüb  ol-dahi  fevt  oldukda  dârende  Maksuda

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 18

115/6

Nezâret-i (...) (...) der-Mısır

Mısır  beğler-beğisine  ve  hizâne-i  Mısır  hânının  defterdârına  hükm  ki;  dergâh-ı

mu'allâm kapucılarından dârende Süleymân emekdâr ve müstakîm olmağla seferde

(...) evkāfı nezâreti virilmek içün şürûtuyla emr yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene

18

115/7

Kethüdâlık-ı hammâlân-ı imâret-i Sultân Süleymân Cezîre-i Rodos

İmâret-i mezbûrenin mütevellîsi Mehmed mektûb gönderüb mahal-i mezbûrda vâki'

olan  imâret  ta'mîri  içün  gelân  (...)  anbara  ve  matbaha  nakil  ve  îsâl  içün  tahmîl

olunmağa  hammâl  lâzım  geldikce  hammâllar  kethüdâsı  olmamağla  zamânında

muzâyaka çekildüği  eclden müstakilen hammâllar kethüdâsı ta'yîn olunmak lâzım

olub  dârende  Hüseyin  içün  kethüdâlık  hidmetinin  'uhdesinden  gelmeğe  mâhirdir

deyü 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin 'arz olunduğı üzere mahal-i mezbûrda hammâllara

kethüdâ olmak emr idüb buyûrdum ki şürûtuyla fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 18

Sayfa 116

116/1

Zâviye-i Himmetî der karye-i Belviran der-Kastamonı

Sâbıkan  Anadolı  beğler-beğisi  olub  Kastamonı  sancağına  mutasarrıf  olan  Ahmed

paşaya  ve  Kastamonı  kādîsına  hükm ki;  medresesinden  dârende  Nasrullah  gelüb

Kastamonı sancağında Eflani nâhiyesinde Belviran nâm karyede Himmetî zâviyesi
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dimeğle ma'rûf nâm zâviyeye yevmî bir akça ile mutasarrıf olub Şeyh Hasan fevt

olub zâviye-i mezbûre mahlûle oldukda kendüye virilüb berât itdirüb tasarruf itmek

istedikde  İbrâhim ve  Hasan  ve  (...)  ve  Mustafa  nâm kimesne  hiyleye  sâlik  olub

zâviye-i  mezbûre  içün mukaddemâ mezkûr  müteveffâ  Şeyh Hasan (...)  iken  bize

mürâ'ât  itmişdir  deyü  bir  tarîkle  kāzî-'askerim  tarafından  alub  dahl  itmeğle  gadr

itmeğin lâkin mezbur Hasan yine on altı senesinde fevt olub mezbûr (...) on sekiz

senesinde mürâ'âtin aldukları lağv olduğından gayri buna mâliyye tarafından virilüb

her  vechle  hakkı  olmağla  berâtı  mûcibince  zabt  itdirüb  (...)  kanâ'at  itmezise

murâfa'aya havâle eyleyesin deyü yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 19

116/2

Ağalık-ı cânib-i yesâr-ı Ahısha

Çıldıra hükm ki; mektûb gönderüb Ahısha cânib-i yesâr ağası olan dârende Hüseyin

içün  yarâr  olub  muhârebede  ve  Ahısha  kal'ası  binâ'sı  ta'mîrinde  küllî  hidmetde

bulunmuşken ağalığı âhere virilmeğle gadr olunmağın mukarrer olmak recâ'sına 'arz

itmeğin mukarrer olmasıçün emr yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 19

116/3

Zâviye der-Sultâniye

Yeniçeri şeyhi (...) dârende Şeyh Hasan üzerinde iken âherden ba'zı kimesneler nizâ'

itmeğle mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Muharrem sene 1019

116/4

Tevliyet-i (...) ve (...) der-Mihalic ve Kirmasti

Bırûsa kādîsına hükm ki;  dergâh-ı  mu'allâm çavuşlarından dârende Ahmed çavuş

gelüb Kirmasti kazâsına tâbi' Çöreklü ve Harmanlu nâm karye ve gayriden (...) ve

Hadice  Hâtun  evkāfının  mütevellîyeti  yüzyıldan  mütecâviz  efrâdına  şürût  idüb

mukaddemâ babası  kel  Mustafanın  tasarrufunda  iken  fevt  olub  tevliyeti  kendüye

tevcîh olunub tasarrufunda iken ba'zı kimesneler hilâf-ı inhâ' ile dahl itmeğle elinde

olan  berâtı  mûcibince  zabtına  hükm yazılmışdır  fî  evâhir-i  Zi'l-hicce  sene semân

'aşere elf

116/5

Çeri-süricilik-i Kütâhiyye

Anadolıya  hükm ki;  Anadolı  tîmâr  defterdârı  Hasan mektûb gönderüb Kütâhiyye

sancağında Gedüs nâhiyesinde iki bin akça tîmâr ile çeri-süricisi olan Mustafa fevt

olub gedüği mahlûldür deyü Hüdâvendigâr sancağında Adranos nâhiyesinde (boş)
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nâm karye ve gayriden iki bin beş yüz akça tîmâra mutasarrıf olan dârende Keyvâna

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin mahlûlise (...) deyü emr yazılmışdır

116/6

Kitâbet-i gönüllüyân-ı yemîn-i Şirvan

Şirvan beğler-beğisine hükm ki; dârende Sa'dullah südde-i sa'âdetime gelüb Şirvan

müteferrikalarının kâtibi iken kal'a-i mezbûre muhâfazasında hidmet idüb esîr olub

hâsıl  olan hidmeti  mukābelesinde cânib-i  yemîn bölüğü kitâbeti  virilmek bâbında

'inâyet recâ' itmeğin şürûtuyla hükm yazılmışdır

116/7

Vezzânlık-ı hazîne-i Bosna

Bosna beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; sen ki defterdârsın mektûb gönderüb

Bosna hazînesinin vezzânı olan dârende Mûsa içün hidmetinde mevcûd ve müstakîm

olmağla vezzânlık hidmetinde istihdâm olunması mühimdir deyü üslûb-ı sâbık üzere

hidmet-i mezbûrede istihdâm olunub hâricden bir ferdi dahl itdürmemek içün emr-i

şerîf recâ'sına 'arz itmeğin vech-i meşrûh üzere emr yazılmışdır

116/8

Ağalık-ı gönüllüyân-ı kal'a-i Erciş

Vana hükm ki; Erciş beği Sinân dâme izzühû mektûb gönderüb Mustafa ve Cihangir

nâm kimesneler  müte'addid  ağa  olmağla  nizâ'  ve  ihtilâlden  hâlî  değillerdir  deyü

zümre-i  mezbûre  kethüdâsı  dârende  Haydar  içün  Kara-hisâr  kurbunda  vâki'  olan

muhârebede baş  kesüb yoldâşlıkda  bulunmuşdur deyü 'arz  eyledükde zikr  olunan

ağalık mezkûr Haydar kethüdâya tevcîh olunub hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i

Zi'l-hicce sene 1018

Sayfa 117

117/1

Ağalık-ı Çerâkise-i gönüllüyân-ı Ahısha

Çıldır beğler-beğine hükm ki; mektûb gönderüb Ahıshanın Çerâkise gönüllüler ağası

olan Sefer  yüz-başı  (...)  (...)  (...)  (...)  (...)  olub zikr  olunan ağalık  bir  tarîkle  (...)

Astâne-i  sa'âdetden  alub  lâkin  (...)  (...)  (...)  virüb  her  vechle  ref'i  lâzımdır  deyü

dârende  Mahmûda  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  zikr  olunan  ağalığı  mezbûr

Mahmûda  tevcîh  idüb  (...)  yazılmışdır  fî  evâ'il-i  Muharrem  sene  1019  kendü

görmüşdür

117/2
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Ağalık

Çıldır beğler-beğine hükm ki; dârende Mahmûd gelüb zikr olunan ağalık kendüye

tevcîh olub mutasarrıf iken (...) Nasûh Paşa (...) hâricden ba'zı kimesneler almağla

nizâ' üzere olub mâdam ki südde-i sa'âdetimde dizdârım (...) almaya âherden dahl

itdirmeyüb buna zabt itdirüb virilmişdir kendü görmüşdür

117/3

Tevliyet-i tekye-i Şeyh Vefâ 

Kutbü'l-ârifîn  Hazret-i  Şeyh  Vefâ  kuddise  sırruhû'l-azîz  tekyesinin  şeyhi  dârende

Ahmed  ve  zâviye-i  mezbûrenin  sâ'ir  hüddâmı  gelüb  mâ-ba'dımdan  berü  tekye-i

mezbûrenin evkāfı tevliyeti mahlûl oldukda içlerinden ictisâr itdikleri müstakîm ve

dîndâr  ve (...)  (...)  gelüb (...)  mütevellî  olmak (...)  iken hâlen ba'zı  kimesne dahl

itmeğle mâl-ı vakfı gadr ve zâviye-i mezbûre fukarâsına ta'addî olunduğın bildirib

tevliyet-i mezbûre mahlûl oldukda olı-geldüği üzere içlerinden ihtiyâr itdikleri bir

müstakîm ve dîndâr olan kimesneye virilüb âherden (...) olmamak bâbında emr-i şerîf

recâ' eyledükleri eclden şürûtuyla hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Muharrem sene

1019

117/4

Yüz-başılık ikinci-i cânib-i yesâr-ı Ahısha

Ahıshanın  yesâr  ağası  Mehmed  mektûb  gönderüb  Ahıshanın  cânib-i  yesâr

gönüllülerinin ikinci yüz-başısı olan dârende Ali içün emekdâr olub zikr olunan yüz-

başılığı âhere virilmeğle girü mukarrer olmak içün emr yazılmışdır

117/5

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Ahısha

Çıldır  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Ahıshanın  cânib-i  yemîn

gönüllülerinin çavuşı olan dârende Mehmed içün yarâr ve emekdâr olub vâki' olan

ılgarlarda  hidmetde  bulunmağla  zikr  olunan  çavuşluğa  âherden  dahl  olunduğın

bildirib girü mukarrer olmak içün emr yazılmışdır

117/6

Meşîhat-ı zâviye-i Karaca Ahmed der-Mağnisa

Mağnisa kādîsına hükm ki; Dergâh-ı 'âlî silahdârlarından yüz on dördünci bölükde

yevmî yiğirmi akça 'ulûfesi var iken pîr ü ihtiyâr olub (...) mecrûh olmağla zâviye-i

mezbûre evlâdı meşrût iken evlâddan (...)  olmağla 'ulûfesi hazîneye kalmak üzere

kendüye virilüb (...) itdirüb ehl-i cihanda Hızır nam kimesneden almağla dahl idüb

bunun  'ulûfesi  hazîneye  kalmağla  buna  mukarrer  olmuşdur  kemâ-kân  buna  zabt
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itdirüb  mezbûr  Hızırı  ve  âheri  dahl  itdirmeyesin  deyü  ve  girü  nizâ'  iderse  buna

'ulûfesi  mukābelesinde  virilmeğle  buna  zabt  itdirüb  mezbûrlar  Astâne-i  sa'âdete

havâle eyleyesin deyü emr yazılmışdır fî 

117/7

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha 

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb dârende Mustafa içün kethüdâlığı

âhere virimişdir deyü ibkā'  ve mukarrer olmak bâbında hükm-i şerîf recâ'sına 'arz

itmeğin kadîmde bi'l-fi'l  üzerinde  olmağın mukarrer-nâme yazılmışdır  tekrâr  yüz-

başılığıyla  yazılmağla  emr  virilmişdir  fî  evâhir-i  Rebî'ü'l-evvel  sene  19  tekrâr

mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 19

117/8

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Uzgur

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; zümre-i mezbûre ağası dârende (...) içün yarâr olub

emekdâr  olmağla  ağalık  âhere  virilmişdir  deyü ibkā'  ve  mukarrer  olmak bâbında

'inâyet  recâsına 'arz  itmeğin  kayda mürâca'at  olundukda bi'l-fi'l  üzerinde olmağın

mukarrer-nâme yazılmışdır tekrâr mukarrer ider fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 1019

tekrâr mukarrer ider fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 19

Sayfa 118

118/1

Kitâbet-i gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb zümre-i mezbûre kâtibi dârende

İbrâhim  içün  yarâr  ve  emekdâr  olub  hidmetde  kusûrı  yoğiken  kitâbeti  âhere

virilmişdir deyü 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin ibkā' ve mukarrer nâme yazılmışdır

118/2

Alay-beğilik-i Arz-ı rûm

Arz-ı  rûma  hükm  ki;  dârende  Hasan  zîde  kadrühû  gelüb  Arz-ı  rûm  sancağında

ze'âmetimin ve uğûr-ı hümâyûnumun emekdârı olub ve livâ'-i mezbûra tâbi' Kelkid

ve  Gödül  nâhiyelerinin  alay-beğisi  olmayub  bi'l-fi'l  alay-beğiliği  mahlûldür  deyü

kendüye virilmek recâ' itmeğin alay-beğilik kendüye tevcîh olunmak içün emr-i şerîf

yazılmışdır fî evâsıt-ı Muharrem sene 19

118/3

Alay-beğilik-i Peçevi
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Kanije beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Peçevi sancağında ve nâhiyesinde

(...)  nâm  karye  ve  gayriden  (boş)  bin  akça  ile  Peçevi  alay-beğisi  olan  dârende

İbrâhim içün vilâyet-i mezbûrın (...) olub yarâr ve nâmdâr olmağın bundan akdem

alay-beğilik  kendüye  virilüb  yiğirmi  yıldan  berü  alay-beğilik  hidmetinde  olub

Ungurus  ve  şark  cânibi  seferlerinin  (...)  hidmetler  vücûda  getirüb  emekdâr  ve

hidmetinde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûsı yoğiken Celâlî eşkıyâ'larından Mustafa

nâm kimesne alub dahl idüb lâkin bunun içün yarârdır deyü mukarrer olmak bâbında

'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin buna mukarrer olub emr-i şerîf yazılmışdır

118/4

Kitâbet-i müstahfazân-ı kal'a-i Şâm-ı şerîf

Şâm beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; dârende Mehmed gelüb bundan akdem

Şâm kal'ası müstahfazları neferâtına yevmî on akça vezife ile kâtib olub otuz yıldan

ziyâde istikāmetle hidmetde olub 'azlin îcâb ider hâli yoğiken Mustafa nâm kimesne

kitâbet-i mezbûreyi alub gadr idüb mukarrer olmak recâ' itmeğin elinde olan berâtı

ve  temessükâtı  mûcibince  mukarrer  içün  hükm  yazılmışdır  tahrîren  fî  evâsıt-ı

Muharrem sene 1019

118/5

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Arz-ı rûm

Arz-ı rûma hükm ki; sen ve Çıldır beğler-beğisi Mehmed dâme ikbâlühû mektûblar

gönderüb  Arz-ı  rûmun  cânib-i  yesâr  gönüllüleri  ağası  olan  dârende  Ali  (...)

hidmetinde  kusûrı  ve  'azli  îcâb  ider  husûsı  yoğiken  ağalığı  âhere  virilüb  gadr

olmuşdur  'inâyet  recâ'sına  'arz  eyledükde  eclden  mukarrer  yazılmışdır  fî  evâsıt-ı

Muharrem sene 19 tekrâr mukarrer ider fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 19

118/6

Çeri-başılık-ı livâ'-i Mut

Rûm-ili  beğler-beğisine  hükm  ki;  düstûr-ı  mükerrem  kapudân  Vezîr  Celil  paşa

mektûb gönderüb Mut sancağında (...) nâhiyesinin çeri-başısı olan Rıdvân dergâh-ı

mu'allâm çavuşlarına ilhâk olunub çeri-başılığı mahlûldür deyü nâhiye-i mezbûrda

Dumlu nâm karyeden üç bin akça tîmâra mutasarrıf olan Hasan oğlı dârende Kurd

içün yarâr ve hidmet-i mezbûrenin 'uhdesinden gelür deyü zikr olunan çeri-başılık

virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  mahlûl  ise  'arz  olunduğı  üzere  mezbûrı  hidmet-i

mezbûrede istihdâm eyleyesin deyü hükm yazılmışdır

118/7

Tevliyet-i medrese-i (...) Gâzî der-Kastamonı 
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Medrese-i mezbûrenin (...)-nâmesiyle müderrisi olan dârende Şeyh Mehmede evkāf-ı

mezbûrenin tevliyeti dahi (...) olub berât itdirmeğin tasarrufuna Fazlullah kādî ber-

tarîkle kāzî-'asker tarafından imrâr itdirüb almağla dahl idüb zikr olunan tevliyet-i

medrese (...) ile zabt idesin deyü yazılmışdır fî evâsıt-ı Muharrem sene 19

118/8

Ağalık-ı kal'a-i Ahısha

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; dârende topcı Ali gelüb bundan akdem Celâlî olan

Hızırın  bölük-başılarından  Süleymân  nâm  şakîyi  ele  getürmeğle  hidmetde

bulunmağla zikr olunan ağalık kendüye tevcîh olunub hidmet üzere iken âherden

dahl olunmağla elinde olan emri mûcibince hükm yazılmışdır

Sayfa 119

119/1

Tevliyet-i evkāf-ı câmi'-i şerîf Şehinşah Sultân der-Mağnisa

Mağnisa kādîsına ve Saru-hân beğine hükm ki; dârende Mehmed (...) gelüb bundan

ebnâ'-yı  sipâhîyânda  'ulûfeye  mutasarrıfken  'ulûfesin  hazîneye  koyub  tevliyet-i

mezbûreyi alub Abdurrahmân nâm kimesne bir tarîkle alub berât idüb nizâ'dan hâlî

olmayub bunun 'ulûfesi hazîneye kalmağla tevliyet-i mezbûre bi'l-fi'l berâtla üzerinde

olmağın berâtı mûcibince zabtıçün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Muharrem sene

19

119/2

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Şâm küçük

Şâm beğler-beğisine hükm ki; bi'l-fi'l Şâm yeniçerilerinin küçük kâtibi olan dârende

İbrâhim gelüb zikr olunan kitâbet Astâne-i sa'âdetimden kendüye tevcîh olunub emr-i

şerîf virilüb hâlen evlâtdan olduğın bildirib hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider hâli

olmayub kitâbete âherden dahl olunmamak bâbında 'inâyet recâ' itmeğin mukarrer

kılınmağın emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i şehr-i Muharrem sene 19

119/3

Alay-beğilik-i Prizrin

Rûm-iline hükm ki; Budin muhâfazasında olan Vezîr Ali paşa ve Prizrin sancağı beği

Sefer mektûb gönderüb Prizrin alay-beğisi olan dârende Ali içün yarâr ve emekdâr

olub Budin muhâfazasında ve Prizrinde ve sâ'ir hidemât-ı (...) hidmet idüb re'âyâ ve

erbâb-ı tîmâr kendüden rızâ' ve şükrân üzere olub hidmetinde kusûrı yoğken âherden

(...) Sefer ve Mehmed nâm kimesneler bunun içün Budin muhafaza (...) (...) (...) (...)
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bulur  ve  bu  (...)  (...)  alur  deyü  hilâf-ı  inhâ'  idüb  (...)  itmeğle  (...)  emr  alub  (...)

eyleyesin  lâkin  mezbûr  Alinin  (...)  (...)  (...)  olduğı  (...)  olub  bunun müstakîm ve

dîndâr  olub yine zuamâ'  ve erbâb-ı  tîmârın  dahi  (...)  idüb (...)  olub (...)  (...)  (...)

eyledükleri eclden kaydına mürâca'at olunub mezbûr Mehmed (...) üzere emr alduğı

mukayyed olmağla tekrâr 'arz olunub buna mukarer olmağın fermân olub kemâ-kân

mukarrer  idüb mezbûr  Ahmedi  ve  Mehmedi  dahl  itdirmeyesin  buna dahl  ve  (...)

itdirmeyesin  eger  girü  nizâ'  iderlerse  dahl  itdirmeyüb  girü  (...)  istihdâm  idesin

virilmişdir

119/4

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Budin

Budin  beğler-beğisine  hükm  ki;  gönüllüyân  ağası  olan  dârende  Mustafa  gelüb

serhadd-i mansûrenin emekdârı olmağla zikr olunan Budin gönüllüleri ağalığı südde-

i sa'âdetde tevcih olunub berât itdirüb berât mûcibince zabt itdirilmek recâ' itmeğin

âherden dahl olunub tasarrufuna mâni'  olunduğın bildirib kemâ-kân zabt itdirülüb

âhere dahl itdürmemek bâbında recâ' itmeğin buyûrdum ki zikr olunan ağalığı kemâ-

kân mukarrer idüb kemâ-kân zabt itdüresin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i

Muharrem sene 19

119/5

Alay-beğilik-i Sivâs

Rûma hükm ki;  mektûb gönderüb Sivâs alay-beğisi  Mehmed âher  mansıba çıkub

alay-beğiliği dârende Mustafaya mukaddemâ alay-beği olub zu'âmâ' ve erbâb-ı tîmâr

rızâ'  ve  şükrân  üzeredir  deyü  mezbûra  virilmek  recâ'sına  'arz  eylediğin  eclden

yazılmışdır

119/6

Alay-beğilik-i Niksar

Beyrut muhâfazasında olan Vezîr  Hasan paşaya hükm ki;  dârende Mahmûd gelüb

Niksar sancağında (...) nâhiyesinde (...) ve (...) nâm karye ve gayriden yiğirmi sekiz

bin akça ze'âmetde Niksar alay-beğisi Mehmed ile nizâ' üzere iken mezkûr Mehmed

fevt  olmağla  ze'âmet-i  mezbûre  ile  alay-beğiliği  kendüye  virilmeği  recâ'  itmeğin

vech-i meşrûh üzere nizâ' üzere iken fevt olması (...) (...) deyü yazılmışdır fî evâhir-i

Muharrem sene tis'a 'aşere ve elf

119/7

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Limisson
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Sâbıkan  'azabân  ağası  olan  dârende  Abdi  (...)  südde-i  sa'âdetime  gelüb  cezîre-i

mezbûrda (...) kilisa nâm karye ve gayriden on yedi bin üç yüz akça tîmâr ile vilâyet-

i mezbûrda 'azablar ağası olub berât-ı şerîfle mutasarrıf olub ber-vehle 'azli îcâb ider

hâli  yoğken âherden Hasan ve Mustafa nâm kimesneler bir tarîkle olmağla berâtı

mûcibince mukarrer olmuşdur evâhir-Zi'l-ka'de sene

Sayfa 120

120/1

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı Beyrut(?)

Beyrut  beğler-beğisine  hükm ki;  hâlen  Beyrut  gönüllüler  ağası  olan  (...)  südde-i

sa'âdetime mektûb gönderüb zümre-i mezbûre kethüdâsı olan Mustafa (...)  ve (...)

(...) olduğından gayri (...)  olub hidmete kādir olmayub ref'i  lâzım olduğın bildirib

zümre-i mezbûre bölük-başılarından Hızır oğlı dârende Ali içün yarâr olmağla (...)

olunan kethüdâlık 'ulûfesinin yiğirmi sekiz akçası hazîneye kalmak şartıyla virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin hükm yazılmışdır

120/2

Tevliyet-i (...) Şeyh Vefâ

İstanbul kādîsına hükm ki; kutbü'l-ârifîn Şeyh Vefâ kuddise sırruhûnun tekyesinin

mütevellîsi olan dârende derviş Mehmed gelüb kadîmde tevliyet-i mezbûre mahlûl

oldukda zâviye-i mezbûre şeyh ve sâ'ir dervişlerinin (...) zâviye-i mezbûreden olan

dervişlerden bir müstakîmine virilüb âhere virilmeye deyü ellerinde emri olub buna

virilmişken Ömer nâm (...)  dahl itmeğle (...)  emr-i şerîf mûcibince mezbûr derviş

Mehmede mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Safer sene 19 tekrâr mukerrer ider fî evâsıt-ı

Rebî'ü'l-evvel sene 19 kādî Bekir tarafından dahl olunmuş

120/3

Tevliyet-i (...) Sultân der-Vize

Vize  kādîsına  hükm  ki;  dârende  Bekir  Ali  gelüb  silahdârânda  yiğirmi  beş  akça

'ulûfeye  mutasarrıf  iken  'ulûfesi  hazîneye  kalmak  üzere  tevliyet  mezbûra  virilüb

mutasarrıfken âherden Hasan dahl eyleyüb lâkin 'ulûfesi hazînede olmağla mâliyye

tarafından  hâliyâ  kemâ-kân  mutasarrıf  olmak  bâbında  emr-i  şerîf  virilmeğin

mûcibince hükm yazılmışdır

120/4

Tevliyet-i Selânikde müteveffâ Kāsım paşa
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Selânik kādîsına hükm ki;  dârende Süleymân gelüb Selânikde Mütevveffâ Kāsım

paşa ve  Hâcı  Veli  vakflarına  yevmî  beş  akça  ile  berât-ı  tîmârıyla  mütevellî  olub

vakfların  cerâye  olan  yerlerde  (...)  idüb  her  vechle  vakfa  (...)  olub  ve  (...)

kendüsinden rızâ'  ve  şükrân  üzere  iken  hâricden Ahmed çavuş  ve  Mehmed  nâm

kimesneler bî-vech dahl itmeğle mukaddemâ Astâne-i sa'âdetde olan deftere nazar

olunub görüldükde zikr  olunan tevliyet  üzerinde mukayyed bulunmağla  mukarrer

olub (...) (...) itmek şartıyla berâtı mûcibince mufassal yazılmışdır

120/5

Cibâyet-i evkāf-ı merhûme İsmihân der-Pogonya

Sâbıkan  Eğri  beğler-beğisi  olan  Osmân  ile  müfettiş  Ahmed  mektûblar  gönderüb

evkāf-ı  mezbûre  (...)  ve  ehl-i  vezâ'ifi  meclis-i  şer'e  gelüb  bundan akdem evkāf-ı

mezbûreye  (...)  olan  dârende  (...)  yarâr  olub  (...)  zulme  zulmetde  (...)  idüb  ehl-i

vezâ'ifin vazîfelerin vakti ile virüb diyânet üzere hidmet itdikde (...) ve Hasan nâm

kimesneler (...) almağla dahl idüb lâkin tevliyete gelince vazîfelerin virmeyüb (...) ve

mezbûrlar ref' olmadıkca vakf (...) harâb olub ve (...) (...) elinde olan berât-ı şerîf

mûcibince idhâl olub mütedeyyîn oldukca (...) (...)  ma'mûr olur deyü 'arz itmeğin

buyûrdum ki 'arz olunduğı üzere berâtı mûcibince mufassal emr yazılmışdır (...) ağa

merhûm Ahmed paşa 

120/6

Alay-beğilik-i Aydın

Anadolı  beğler-beğisi  mektûb  gönderüb  Aydın  alay-beğisi  olan  dârende  Mehmed

alay-beğilik hidmetinde kusûrı yoğken diğer Mehmed nâm kimesne alub mezbûra

gadr olduğı mukerrer deyü mukarrer olmağın recâ' itmeğin mukarrer yazılmışdır fî

evâ'il-i Safer sene 1019

120/7

Alay-beğilik-i livâ'-i Hersek

Vezîr Ali paşa hazretleri mektûb gönderüb sâbıkan livâ'-i mezbûr alay-beğisi olan

dârende Celil içün yarâr ve serhadd-i âhere hidmetinde bulunmuşdur deyü hidmetin

mukābelesinde  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  'arzı  mûcibince  mukarrer

olmuşdur fî evâ'il-i Safer sene 19

Sayfa 121

121/1

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Şâm
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Şâma  hükm  ki;  Şâm  yeniçeri  ağası  Mustafa  mektûb  gönderüb  sâbıkan  Şâm

yeniçerileri  kâtibi  olan  dârende  Mustafa  içün  emekdâr  olduğından  gayri  kul

tâ'ifesiyle  zinde-gâne  üzere  olub  Kara  Saîd  nâm şakî  ılgarlarında  küllî  hidmetde

bulunmağın  girü  mezkûra  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  virilüb  emr-i  şerîf

yazılmışdır fî evâ'il-i Safer sene 19

121/2

Yüz-başılık-ı üçünci-i gönüllüyân-ı Uzgur

Çıldıra hükm ki; mektûb gönderüb zümre-i mezbûrın üçünci yüz-başısı olan Mustafa

âher dirliğe çıkub yüz-başılığı diğer Mustafaya virilüb ol-dahi (...) olub yüz-başılığı

mahlûl olmağın zümre-i mezbûrede yiğirmi birinci bölük-başı olan dârende Osmâna

virilmek bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Safer sene

18

121/3

Alay-beğilik-i Kastamonı

Anadolı beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb livâ'-i mezbûr alay-beğisi olan

dârende Seyyid Yûsuf içün mukaddemâ Haleb imdâdına gelmedi deyü alay-beğiliği

erbâb-ı tîmârdan Behrâm nâm kimesne alub lâkin evvel sene livâ'-i mezbûr sipâhîleri

'umûmen seninle eşkıyâ' üzerine me'mûrlar olub (...) aylarda vâki' olan muhârebede

mevcûd  olub  evvel  sene  Haleb  seferine  me'mûr  olmayub  Behrâmın  ol-vechle

alduğının  aslı  olmayub  Seyyid  Yûsufa  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin

mukarrer yazılmışdır  fî  evâ'il-i  Safer sene 18.  Tekrâr Ahmed paşaya hitâben dahi

yazılmışdır fî evâ'il-i Safer sene 9 tekrâr mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel

sene 19 

121/4

Avcı-başılık-ı Bırûsa

Bırûsa  kādîsına  hükm  ki;  Bırûsadan  avcı-başı  olan  Seyyid  Hasan  oğlı  Ahmed

mukaddemâ  avcı-başılığın  ihtiyârıyla  dârende  Seyyid  Ahmede  ferâgat  itmeğin

şürûtuyla yazılmışdır

121/5

Nezâret-i Eşrefiye der-Mısır

Mısır sâkinlerinden dârende Abbasa virilüb hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Safer sene. 

121/6

Nezâret-i iskele-i Sakız
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Sakız kādîsına hükm ki; dârende Ali çavuş gelüb emekdâr olmağla nezâret-i mezbûre

kendüye  tevcîh  olunub  mâliyye  tarafından  berât  virilmeğin  mûcibince  zabtına

yazılmışdır fî evâ'il-i Safer sene 19

121/7

Tevliyet der-kazâ'-i Taş-diken

Evvelden dârende Ali  gelüb  tevliyet-i  Taş-diken kendüye tekā'üd tarîkiyle  virilüb

berât  itdirüb  lâkin  mütevellî-i  sâbık  dahl  itmeğle  elinde  olan  berâtı  mûcibince

mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Safer sene 19

121/8

Ağalık-ı Limisson

Mukaddemâ Kıbrısın defter kethüdâsı olub Limisson kal'asının 'azablar ağası olan

dârende  Hasan  gelüb  mukaddemâ  Magusa  kal'asına  düşman  müstevlî  oldukda

yoldâşlıkda bulmağla zikr olunan ağalık kendüye virilmeğin Mustafa ve Abdüllatif

ve Hüseyin nâm kimesneler zikr olunan ağalık bize virilmişdir deyü dahl idüb ba'de

buna  mukarrer  olub  (...)  virilmeğin  mezbûr  Mustafa  (...)  bir  tarîkle  mukarrer

itdirmişken  tekrâr  buna  mukarrer  itdirilmeğin  mezkûr  Abdüllatife  mukarrer

itdirmeğle  ağalık  kaydına  mürâca'at  olundukda  Abdüllatife  virildüği  mukayyed

olmağın tekrâr 'arz olundukca buna virilmek içün fermân sadır  olmağın mukarrer

olmak içün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Safer sene 19 tekrâr mukarrer ider fî

evâ'il-i Muharrem sene 1020 tekrâr mukarrer ider fî  evâhir-i Safer sene 19 tekrâr

mukarrer ider fî evâ'il-i Şa'bân sene 19

Sayfa 122

122/1

Çavuşlar kethüdâlığı der-Mısır

(...)  Kâşif  oğlı dârende Derviş gelüb diyâr-ı Mısırın emekdârı  olub ziyâde hidmet

sebk  itmeğin  çavuşlar  kethüdâlığı  virilmek  recâ'  itmeğin  istihdâm itdüresin  deyü

Mısır beğler-beğisine hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Safer sene 19 tâbi'-i Ali kethüdâ

122/2

Alay-beğilik-i Köstendil

Rûm-iline  hükm  ki;  sâbıkan  Budin  muhâfazasında  olan  Vezîr  Ali  paşa  mektûb

gönderüb bundan akdem bin on beş senesinde Köstendil sancağının re'âyâ ve erbâb-ı

tîmârları  Budin  muhâfazasında  kalmaları  içün  emr-i  şerîf  vârid  olmağla  livâ'-i

mezbûr  alay-beğisi  olan  dârende  Mehmed  içün  me'mûr  olduğı  üzere  Budin
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muhâfazasında  iken  Mustafa  nâm kimesne  mezbûr  Mehmed  içün  Haleb  seferine

gelmedi deyü alub lâkin mezbûr vech-i meşrûh üzere Budin muhâfazasında olmağla

mezbûrın ol-vechle alduğın aslı olmayub ve Ali Çeri-başı nâm kimesne ikisini dahi

nizâ'  üzere  olub  re'âyâ  ve  erbâb-ı  tîmâr  ikisinden  râzı  değillerdir  deyü  mezkûr

Mehmede  mukarrer  olmağın  recâ'sına  'arz  itmeğin  'arz  olunduğı  üzere  ibkā'  ve

mukarrer olmak içün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Safer sene 19

122/3

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Beyrut(?)

Sâbıkan Beyrut muhâfazasında olan Vezîr Ali paşa mektûb gönderüb bundan akdem

dergâh-ı mu'allâm yeniçerilerinden iken Beyrutun yeniçerileri ağalığı virilüb Mısırda

(...) olmayan dârende İshak içün yarâr ve ocağın emekdârı olmağla zikr olunan ağalık

mezkûra virilmek recâ'sına 'arz itmeğin yazılmışdır evâsıt-ı Safer sene 19

122/4

Ser-'askerlik-i (...)

Rûm-iline hükm ki; Kocacık yörükleri beği olan İbrâhim Edhem gelüb (...) ve (...)-

abâd ve  Rus-kasrı  ve  Aydos nâhiyesinde  Kocacık yörüklerine (...)lerin  ocaklarına

ser-'asker olan Kāsım hevâsında olmağla Sefer oğlı (...) Câfere virilmişdir

122/5

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Budin

Budin muhâfazasında Vezîr Hasan paşaya hükm ki; Budin hazînesinde yüz yiğirmi

akça 'ulûfesi olan Şeyh (...) oğlı dârende (...) ehl-i kalem olmağla mutasarrıf olduğı

yiğirmi akça ile ber-vech-i te'yîd kendüye tevcîh olunub emr yazılmışdır

122/6

Nezâret-i iskele-i Sakız

Sakız kādîsına hükm ki; dergâh-ı mu'allâm çavuşlarından dârende Ali çavuş gelüb

emekdârlardan olmağla  Sakız  iskelesinde  Bekirin  üzerinde  nâzır  olan  Mustafanın

re'âyâ  ile  zindegânesi  olmayub  mu'azzib  üzere  olduğı  'arz  olundukda  nezâret-i

mezbûre kendüye tevcîh olunub mâliyye tarafından berât virilmeğle mûcibince zabt

itdirilmek içün hükm yazılmışdır tekrâr mukarrer ider fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel sene

19 tâbi'-i bûstâncı-başı

122/7

Tevliyet-i merhûm Sultân Mehmed Hân-ı Gâzî der-Kara-hisâr-ı Şarkî

Dârende Mehmed gelüb ocak-ı mezbûra yevmî yedi akça ile mütevellî olan (...) (...)

olmağla zikr olunan tevliyet kendüye tevcîh olunub berât-ı şerîf ile tasarruf itmek
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istedikde mezkûr (...) bî-vech dahl idüb tasarrufuna tâbi' olduğın bildirmeğin berât

mûcibince zabtıçün emr yazılmışdır fî evâ'il-i Safer sene tis'a ve elf

122/8

Sakız kādîsına hükm ki; kapucılarımdan dârende Derviş (...) gelüb emekdârlardan

olmağla  kazâ'-i  mezbûra  vâki'  eşcâr-ı  mastakî  hidmeti  kendüye  tevcîh  olunub

mâliyye tarafından berât itdirüb berâtı mûcibince zabtıçün yazılmışdır

122/9

Müteferrikalık-ı Deryâ

(...) sancağında (...) nâhiyesinde (...) (...) (...) nam karye ve gayriden altı bin yedi yüz

akça tîmârı olan Ali çavuş oğlı  dârende Mustafa gelüb Deryâ müteferrikalarından

Hüseyin ihtiyârıyla (...) virüb müteferrikalığın ferâgat itmeğin şürûtuyla yazılmışdır

Sayfa 123

123/1

Mîr-i 'alemlik-i Gazze

Şâma hükm ki; Gazze beği Mehmed mektûb gönderüb Gazze sancağı Mîr-i 'alemi

olan  Süleymân  fevt  olub  mîr-i  'alemliği  mahlûldür  deyü  livâ'-i  mezbûrda  ve

nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden ze'âmeti olan dârende Mehmede virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin tevcîh idesin deyü yazılmışdır

123/2

Kapudânlık-ı (...) der-livâ'-i (...)

Bosna beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; dârende Halil gelüb livâ'-i mezbûrda (...)

nâm karye ve gayriden yiğirmi iki  bin beş yüz akça ze'âmet  ile  zikr  olunan (...)

kapudânlığı  kendüye  tevcîh  olunub  berât  itdirüb  elinde  olan  berâtı  mûcibince

zabtıçün hükm yazılmışdır

123/3

Ağalık-ı kal'a-i Ahısha

Çıldır  beğler-beğisine  hükm ki;  dârende  doğancı  Ali  gelüb  bundan akdem Celâlî

Şeyh  Hızırın  bölük-başılarından  Süleymân  nâm  şakîyi  ele  getürmeğle  hidmetde

bulunub zikr olunan ağalık kendüye tevcîh olunub tasarruf itmek istedikde (...) sâlif

ve ba'zı kimesneler bize dahi virilmişdir deyü dahl idüb tasarrufuna mâni' olmağla

elinde olan emri mûcibince tekrâr recâ' itmeğin elinde olan emri mûcibince hükm

yazılmışdır

123/4
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Tevliyet-i Derviş Paşa der-Şâm 

Dîvân-ı  hümâyûn  kâtiblerinden  Kâtib  Dâvuda  serdâr  tarafından  virilüb  hâlen

üzerinde olmağla girü mukarrer  kılınub hükm yazılmışdır  fî  evâsıt-ı  Safer sene 9

tekrâr mezbûr sefere ve âher yere gitdikde kā'im-makāmı tevliyet-i mezbûreyi zabt

eyleyüb  kendüsi  tevliyetde  bulunmadı  deyü  dahl  olmamak  içün  tekrâr  hükm

yazılmışdır

123/5

Muhzır-başılık der-Edirne

Edirne  kādîsına  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  dergâh-ı  mu'allâm  kapucılarından

dârende İbrâhim içün müstakîm olduğından gayri hidmet-i mezbûrenin 'uhdesinden

gelmeğe  kādir  olub  muhzır-başılığa  âherden  dahl  olunmamağın  berâtı  mûcibince

mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin berâtı mûcibince şartıyla mukarrer yazılmışdır

fî evâsıt-ı Safer sene 19

123/6

(...)cilik-i Ordu-yı hümâyûn

İvrindi kazâ'sında müte'assıb molla Mehmede virilmişdir fî evâsıt-ı Safer

123/7

Çavuşluk-ı defter-i Bosna

Bosnaya  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Bosnanın  gedüklü  çavuşlarından  Kilis

sancağında tîmârı olan (...)  fevt olub çavuşluk gedüği mahlûldür deyü yine livâ'-i

mezbûrda ve nâhiyesinde (...) nâm karyede (boş) bin tîmârı olan Hasan oğlı dârende

Mahmûda virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla yazılmışdır fî evâsıt-ı Safer sene

19

123/8

Çavuşluk-ı defter-i Bosna

Bosnaya hükm ki;  sâbıkan Bosnaya mutasarrıf  olan Sinân paşa mektûb gönderüb

Bosna gedüklü çavuşlarından olub Porga sancağında ve nâhiyesinde altı  bin akça

tîmârı olan İsmail  fevt olmağın eli  emrlü mülâzım çavuşlarından dârende Hasana

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin yazılmışdır fî evâsıt-ı Safer sene 19

123/9

Tevliyet-i Müfti Mahmûd der-Gelibolı

Gelibolı  kādîsına hükm ki;  dârende Yûsuf gelüb tevliyet-i  mezbûre şart-ı  vâkıfda

kendüye meşrûta olub livâ'ya gelince şart-ı vâkıf mûcibince mutasarrıfken (...) Halil
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şart-ı  vâkıfa muhâlif  dahl idüb lâkin buna meşrût olmağla mukarrer kılınub berât

itdirmeğle berât mûcibince zabtına emr yazılmışdır

Sayfa 124

124/1

(...) ma'a (...) kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb kazâ'-i mezbûrede vâki Câmi'-i

kebîr dimeğle ma'rûf câmi'-i şerîfde yevmî dört akça vazîfe ile hatîb olan dârende

Şeyh Ahmed fakrü'l-hâl olmağla evkāf-ı mezbûre cerâyesinden dört (...) buğday ve

dört (...) arpa virilmek recâ'sına 'arz itmeğin (...) varınca yazılmışdır

124/2

Müteferrikalık-ı Deryâ

İnebahtı sancağında tîmârı olan dârende (...)  Şah gelüb Deryâ müteferrikalarından

olan Hüseyin çavuş ihtiyârıyla (...) virüb ferâgat itmeğin şürûtuyla yazılmışdır. 

fî evâsıt-ı Safer sene 19 

124/3

Meşîhat der-Yemen Hüseyin Baba

Yemen beğler-beğine hükm ki; sulehâ'dan dârende Abdurrahmân südde-i sa'âdetime

'arz-ı hâl sunub bundan akdem yevmî kırk ile kazâda (...) iken eyâlet-i mezbûrede

(...) nâm karyede vâki' Hüseyin Baba zâviyesinin meşîhati ber-vech-i te'yîd kendüye

tevcîh olunub zâviye-i mezbûrenin evkāfında âid olan mahsûlâtı şart-ı vâkıf üzere

(...) zâviye-i mezbûrede sâkin olan fukarânın nafaka ve (...) ve zâviyenin ta'mîr ve

(...) sarf idüb mücidd ü sâ'î olmağla âid-i mahsûlâtına (...) âherden dahl olunmamağın

emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 19

124/4

Alay-beğilik-i Vidin

Vezîr Ali paşaya hükm ki; mektûb gönderüb bundan akdem Vidin alay-beğisi olan

dârende Mehmed içün bin on beş senesinde livâ'-i mezbûrın re'âyâ ve erbâb-ı tîmârı

Budin muhâfazasına fermân olmağla mezbûr alay-beği dahi re'âyâ ve erbâb-ı tîmârın

(...)  ile  Budin  muhâfazasında  hidmetde  iken  mezbûr  Mehmedin  Temeşvar

muhâfazasına geldüğinde Ali nâm kimesne alub dahl itmeğin mukarrer recâ'sına 'arz

itmek mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Safer sene 19

124/5

Mukābelecilik-i hazîne-i Temeşvar
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Temeşvara  hükm  ki;  südde-i  sa'âdetime  mektûb  gönderüb  re'âyâdan  dârende

Mahmûd içün müstakîmdir deyü zikr olunan mukābelecilik mezbûra virilmesin recâ'

itmeğin 'arz eyledüği üzere zikr olunan mukābelecilik hidmetinde istihdâm eyleyesin

fî evâhir-i safer sene 19

124/6

Mukābelecilik-i Bosna

Bosna  beğler-beğisine;  Bosna  dizdârı  Süleymân mektûb gönderüb sâbıkan  Bosna

hazînesinde mukābelecilik hidmetinde olub ebnâ'-yı sipâhîyândan (boş) (...) yevmî

(boş)  akça  'ulûfeye  mutasarrıf  olan  dârende  Mustafaya  virilmek  recâ'  itmeğin

mezbûrı mukābelecilik hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü yazılmışdır  fî  evâhir-i

Safer sene 19

124/7

Muhzır-başılık

Trablûs-şâm beğler-beğisine ve kādîsına; dârende Kapucı Ömer gelüb mukaddemâ

kazâ'-i  mezbûrda  vâki'  olan  muhzır-başılık  cemmîü'l-hâsıl  kendüye tevcîh  olunub

temessükâtı  mûcibince  semân  'aşere  ve  elf  Zi'l-hicce'sinin  evâ'ilinde  emr-i  şerîf

virilüb tasarruf itmek istedükde Ali nâm kimesne bana dahi virilmişdir  deyü dahl

idüb  lâkin  hakk  kendünin  olmağla  elinde  olan  emr-i  şerîfim  mûcibince  zabt  ve

tasarruf idilmek recâ' itmeğin şürûtuyla hükm-i şerîf yazılmışdır

124/8

Kitâbet-i defter-i Anadolı

Anadolı  beğler-beğisine hükm ki;  Anadolı  defterdârı  Abdülganî  mektûb gönderüb

Saru-hân sancağında Güzelhisâr  nâhiyesinde (...)  nâm karye ve gayriden dört  bin

dokuz yüz doksan dokuz akça tîmâra mutasarrıf olub Anadolının defter kâtiblerinden

olan İdris fevt olub kitâbet kendüye mahlûldür deyü Kütâhiyye sancağında Uşşak

nâhiyesinde Bağbaşı nâm karye ve gayriden dört bin dokuz yüz doksan dokuz akça

tîmâra mutasarrıf olan dârende Kāsım içün ehl-i kalem ve sâhib-i rakam her vechle

kitâbet hidmetinin 'uhdesinden gelür deyü virilmek recâ'sına 'arz itmeğin buyûrdum

ki  zikr  olunan  kitâbeti  mezbûra  tevcîh  idüb  istihdâm  idesin  deyü  emr-i  şerîf

yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 19

Sayfa 125

125/1

Nezâret ma'a tevliyet-i evkāf der-Edirne
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Edirne kādîsına hükm ki; dârendegân Ömer ve oğlı Osmân gelüb zikr olunan nezâret

ve tevliyet bunların meşrûtı olub üzerlerinde iken (...) ve Hızır çavuş almağla (...)

kimesne bir tarîkle alub dahl itmeğle berta-ı şerîf mûcibince şart-ı vâkıf üzere zabt

itdürmek içün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 19

125/2

Tevliyet-i evkāf-ı Bekir Paşa der-Edirne

Edirne kādîsına hükm ki; dârende Fatma nâm hâtûn gelüb tevliyet hakk-ı meşrût olub

'azli îcâb ider husûsı yoğiken İzzet oğlı Mehmed nâm kimesne (...) alub dahl itmeğle

berât mûcibince mukarrer emr yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 19

125/3

Topcılık-ı kal'a-i Deve-i Kara-hisârı

Karaman beğler-beğisine ve Develü Kara-hisâr kādîsına hükm ki; dârende Ali gelüb

kal'a-i mezbûre topcılarından Nûrullah nâm kimesne fevt olub tîmârı mahlûl oldukda

senin tarafından kendüye tevcîh olunub berât itdirüb tasarrufunda iken Hâcı İlyas

oğlı Hamdi nâm kimesne hilye sülûk idüb nice tedvîri  zuhûr itmeğle ma'zûl olan

(boş)  nâm dizdârdan  bir  'arz  almağın  bunun  içün  ecnebîdir  deyü  (...)  müteveffâ

tahvîlinden bana virilmişdir deyü mîr-i mîrân tarafından mu'ahhar târihle temessükât

ibraz  itmeğle  dahl  eyleyüb  lâkin  buna  mukaddem  virildüğinden  mâ'adâ  aslıdır

didüğinin aslı olmayub ve topcılık hidmetinde mâhir olmağla elinde olan berâtı ve

sâ'ir temessükâtı mûcibince mukarrer emri yazılmışdır

125/4

Kethüdâlık-ı aşcıyân der-İstanbul

Sâbıkan  aşcılar  kethüdâsı  olan  Hâcı  Mansûrun üzerinde  iken  sâbık  kethüdâ  olan

Sâmi nizâ' itmeğle mukarrer olmuşdur tâbi'-i kethüdâ-i mîr-i mîrân-ı Mısır

125/5

Çavuşluk-ı zümre-i gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; zümre-i mezbûre ağası Mehmed mektûb gönderüb

zümre-i mezbûrdan dârende Yûsuf içün yarâr ve emekdâr olub (...) muhârebesinde

baş  kesüb  dil  getürmişdir  zümre-i  mezbûrenin  çavuşluğı  mahlûldür  deyü  'inâyet

recâ'sına 'arz itmeğin hükm yazılmışdır

125/6

Kethüdâlık-ı çavuşân-ı Şâm

Şâm beğler-beğisine hükm ki;  düstûr-ı  ekrem vezîr-i a'zâm dizdâr-ı  ekrem Murâd

paşa edâm-Allahû teâlâ iclâlühûnun emekdârlarından olmağla mukaddemâ mektûb
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gönderüb dârende Mahmûd içün dîvân-ı  Şâmın emekdâr  ve ihtiyâr  çavuşlarından

olduğı  (...)  (...)  Şâmın  çavuşlar  kethüdâlığı  tevcîh  olunduğı  tekrâr  mukarrer

kılınmağın şürûtuyla hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 19

125/7

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Eğri

Eğri beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Eğri yeniçerilerine ağa olan dârende

Osmân  içün yarâr  ve  serhaddin  emekdârı  ve  neferât  zabtına  kādir  ve  hidmetinin

'uhdesinden gelür zindegânesi olduğından gayri hidmetde mücidd olub 'azli îcâb ider

hâli yoğiken İbrâhim nâm kimesne dahi bir tarîkle almağla dahl eyledüğin bildirib

mezbûra  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden  şartıyla  mukarrer  hükm

yazılmışdır

125/8

Kapudâna  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  (...)  sancağında  deryâ  müteferrikalarından

Abdullah oğlı Câfer fevt olub gedüği mahlûl olmağın (...) sancağında ze'âmeti olan

dârende Ahmede dirlik recâ'sına 'arz eyledüğin eclden şürûtuyla emr yazılmışdır

Sayfa 126

126/1

Alay-beğilik-i livâ'-i Sığla

Kapudâna hükm ki;  Sığla  sancağı  beği  Ali  dâme izzühû mektûb gönderüb livâ'-i

mezbûr  alay-beğisi  olan  Abdî  içün  geçen  sene  donanma-yı  hümâyûnum seferine

varmayub ve ihtiyârıyla alay-beğiliğinden fârig olmağla erbâb-ı tîmârdan Mustafaya

virilüb mezbûr dâhi (...) berât itdirüb ve (...) deyü alay-beğilik (...) sancağında Balat

nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden on yedi bin akça tîmârı olan dârende Aliye

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin tevcîh idüb istihdâm idesin deyü hükm yazılmışdır fî

evâhir-i Safer sene 19

126/2

Çavuşluk-ı kethüdâlık der-Bosna

Bosnaya  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Bosnanın  çavuşlar  kethüdâsı  olan  dârende

Hüseyin hidmetinde kusûrı  yoğiken Fazlı  nâm kimesne dahl  idüb gadr  eyledüğin

bildirmeğin mukarrer  olmak recâ'  itmeğin çavuşlar  defterinde mevcûd olmamağla

senin yanında olan defterde ismi mukayyed ise kethüdâlığı mukarrer idüb kemâ-kân

kethüdâlık hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 19

126/3
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Çavuşluk-ı Şâm-ı şerîf

Şâma hükm ki; Şâm dârende Receb gelüb Şâm sancağında tîmârı olan babası Haydar

çavuş Şâm çavuşlarından iken Dergâh-ı 'âlî çavuşlarına ilhâk olmağla gedüği mahlûl

olmağın kendüye recâ' itmeğin ol-vechle mahlûl ise yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-

evvel sene 19

126/4

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı kal'a-i Ruha

Ruha beğler-beğisine  hükm ki;  kal'a-i  mezbûre  kethüdâsı  dârende Seyyid Ahmed

âdem gönderüb zikr olunan kethüdâlık hidmetinde iken bilâ-sebeb kethüdâlık âhere

virilüb lâkin mezbûr emekdâr olduğı i'lâm olunmağla girü mezbûra mukarrer kılınub

mâliyye tarafından emr virilmeğin mûcibince yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 19

126/5

Tevliyet-i Halebü'r-rahman der-Ruha

Müşârün-ileyhe hükm ki; on akça ile evkāf-ı mezbûre mütevellîsi olan Ahmed âdem

gönderüb zikr olunan tevliyet hidmetinde mücidd ü sâ'î olub icrâ'-yı hidmet iderken

(...)  âherden  Hâcı  Mustafaya  virilmeğle  dahl  idüb  mâliyye  tarafından  mukarrer

kılınmağla mûcibince yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 19

126/6

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı kal'a-i Kireniya

Dârende  Mehmed  gelüb  zikr  olunan  kethüdâlık  üzerinde  olub  hidmetde  kusûrı

yoğiken ba'zı kimesneler dahl itmeğle mukarrer olmak recâ' itmeğin mukarrer itdirüb

kemâ-kân zabt ve tasarruf itdüresin deyü hükm yazılmışdır

126/7

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı kal'a-i Lefkoşa

Kudüs beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb kal'a-i  mezbûre kethüdâsı olan

dârende Abdülhalim içün yarâr olub hidmetde kusurı yoğiken bilâ-sebeb kethüdâlığı

Ali ve âherden ba'zı kimesneler almağla dahl itmeğin mezkûr Abdülhalime mukarrer

recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer yazılmışdır

126/8

Müteferrikalık-ı Bosna

Bosna beğler-beğine  hükm ki;  sâbıkan Bosna beğler-beğisi  Mustafa  paşa  mektûb

gönderüb gönderüb Bosna müteferrikalarından olan Ahmed fevt olub müteferrikalığı

mahlûldür deyü dârende Mehmede virilmek recâ'sına 'arz itmeğin buyûrdum ki 'arz

olunduğı üzere yazılmışdır
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126/9

Alay-beğilik-ı Karlı-ili

Kapudâna  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Karlı-ili  sancağı  alay-beğisi  Evren  kendü

hâlinde olmayub hıyâneti zâhir olduğından gayri mâl-ı mîrîye küllî gadrı olmağın

livâ'-i mezbûrda (...) nâhiyesinde (boş) nâm karye ve gayriden yiğirmi yedi bin akça

ze'âmete mutasarrıf olan dârende-i çâkerî Ali zîde kadrühûya virilmek recâ'sına 'arz

eyledüğin eclden zikr olunan alay-beğilik mezbûra tevcîh olunub hükm yazılmışdır 

Sayfa 127

127/1

Tevliyet-i Hâtûniyye der-Tokat

Rûm  beğler-beğisine  ve  Tokat  kādîsına  hükm  ki;  Dârü's-sa'âde  ağası  mektûb

gönderüb  tevliyet-i  mezbûre  Dergâh-ı  'âlî  kapucıları  bölük-başılarından  dârende

Veliye  virilüb  berât  itdirüb  berâtı  mûcibince  zabtıçün  emr  recâ'sına  'arz  itmeğin

buyûrdum ki tevliyet-i mezbûreyi zabt itdirüb mütevellî-i sâbık Mehmed ve âher bir

tarîkle  temessükât  ibrâz  idüb  nizâ'  iderse  murâfa'aya  havâle  eyleyesin  deyü

yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 19

127/2

Tevliyet-i Maktûl Ferhâd Paşa

İstanbul kādîsına hükm ki; sâbık Şâm beğler-beği Mustafa mektûb gönderüb bundan

akdem vezîr iken katl olunan Ferhâd paşa kemâl-i hamiyyetde cümle mâlını selefi ve

(...) (...) vakf idüb ve İstanbulda bir medrese binâ' itmek içün kendülere vasiyyet ve

mütevellî nasb idüb lâkin mezbûr fevt olunmağla cümle emvâl-ı erzâkı mîrîye kabz

olunub evlâdına kalan emlâkdan (...) (...) (...) kitâbet itmameğle yekûnı yiğirmi(?)

olan (...)-hâne ve mu'âllime-hânenin huddâmlarına ve türbesinde eczâ-hânlara vazîfe

virilmek  (...)  değil  iken  medreseden  Hasan  nâm  kimesne  dahi  türbesine  binâ'

olmadıkda bana vazîfe vir deyü rencide idüb ve Yûsuf nâm kimesne (...) (...) olmağla

gadr olduğın bildirib mâdâmki medrese binâ' olunub (...) (...) (...) 'ulûfe virilmeyüb

ve kendüsi kemâ-kân mütevellî olub min ba'd mezbûr Yûsufı (...) eylememek içün

emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i şehr-i Rebî'ü'l-âhir sene 19

127/3

Muhzır-başılık-ı Şâm-ı şerîf

Kapu ağası alınmasıyla kapucılar kâtibi Hüseyin Efendi akrabâsından Bekire kemâ-

kân mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 19 tâbi'-i (...) ağası
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127/4

Tevliyet der-Üsküdar 

Üsküdar kādîsına ve kapucı Hâcı Ahmed paşa evkāfı olan yerlerin kādîlarına hükm

ki;  dârende  Receb  ordu-yı  hümâyûnuma  gelüb  taht-ı  kazâ'nüzde  müteveffâ-yı

müşârün-ileyh Ahmed paşa evkāfının tevliyeti  evlâd-ı  zükûrundan Mehmed çavuş

tasarrufunda olub kendüsi sefer-i hümâyûnumda (...) olmağla kendü tarafından bunı

vekîl  ta'yîn  idüb  vekâleten  zabt  ve  tasarruf  iderken  Ahmed  çavuş  nâm  kimesne

müteveffâ-yı müşârün-ileyhin batn-ı  sânîden olub ben dahi evlâd-ı  (...)  deyü dahl

idüb mâl-ı vakfı ekl ve bel' itmeğle bundan akdem mezkûr Mehmed çavuşa mukarrer

kılınub berât idüb bi'l-fi'l  üzerinde bu dahi istikāmet ile  vekâleten hidmetde olub

mezkûr (...) (...) olub gitmeğle mezbûr Ahmed çavuş kanâ'at eylemeyüb girü nizâ'

itmeğle ol bâbda olan fetâvâ-yı şer'iyye ve emrleri mûcibince hükm-i hümâyûnum

virilmesin recâ' itmeğin zikr olunan tevliyet vech-i meşrûh üzere mezkûr Mehmed

çavuşa  mukarrer  kılınmışken  asla  mezbûr  Ahmed  çavuş  dahl  eylemeye  deyü

şürûtuyla hükm-i şerîf yazılmışdır

127/5

Yüz-başılık Ahıshanın yemîn-i gönüllüyân

Çıldır  beğler-beğine hükm ki;  mektûb gönderüb Ahıshanın yemîn gönüllüleri  ağa

bölüğünde yevmî kırk akça 'ulûfeye mutasarrıf  olan Murâd oğlı  dârende Zülfekār

içün  yarâr  ve  emekdâr  olmağla  zümre-i  mezbûreye  yüz-başılık  sarf  itmez  ise

virilmişdir

127/6

Deryâ müteferrikalık-ı Deryâ

(...)  hükm ki;  mektûb gönderüb İnebahtı  sancağı  tîmârı  olan  dârende Mustafanın

yarâr ve emekdâr ve deryâ'nın ehl-i vukūfı olub (...) deyü (...) deryâ müteferrikalığı

virilmek içün 

127/7

(...) Ali Paşa bint-i Ayşe Hâtûn

Belgrad ve Semendire kādîlarına hükm ki; Semendire nâm kasabada Ali paşa bint-i

Ayşe binâ' eyledüği zâviyenin vakfı karyesi olan (...) nâm karyesinin mahsûlünden

imâmiye  ve  (...)  fukarâsına  ve  hâmîsine  ve  (...)  ve  ta'âmiyye  çıkmayub  ba'zı

sipâhîlere  iltizâm  ile  virilmeğle  ve  mer'alarının  'ulûfeleri  virilmeyüb  zâviye-i

mezbûre  hâmîsi  olan  dârende  Mehmed  dede  zikr  olunan  karyeyi  zabt  itdirmeğin
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âherden dahl olmamak recâ'sına 'arz itmeğin (...) mezbûre mezbûr Şeyh Mehmede

mukarrer olmak içün emr yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 19

Sayfa 128

128/1

Çeri-başılık-ı livâ'-i Hersek

Mukaddemâ çeri-başı olan dârende Şehriyâr 'arz-ı hâl sunub cem'i hidmetde bulunub

hakkıdır deyü recâ' itmeğin mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 19

128/2

Zâviye-i (...)-ı yemîn der-Mağnisa

Mağnisa kādîsına hükm ki;  (...)  (...)  olub on üçünci  bölükde yevmî yiğirmi akça

'ulûfesi olan Abdullah oğlı dârende Yûsuf içün 'ulûfesi hazîneye kalmak üzere tevcîh

olunub berât itdirüb berâtı mûcibince zabtıçün hükm yazılmışdır tekrâr mukarrer ider

fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 19

128/3

Muhzır-başılık

Trablûs-şâm  kādîsına  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm  kapucılarından  dârende  Ömer

gelüb  mukaddemâ  muhzır-başılığı  Hama  muhzır-başılık  ilhâkıyla  kendüye  tevcîh

olunub sûret-i rü'ûsı ve sâ'ir temessükâtı mûcibince zabt üzere iken Ali nâm kimesne

bana dahi virilmişdir  deyü dahl itmeğle tekrâr semân 'aşere ve elf  Zi'l-hicce'sinin

evâ'ilinde hükm-i şerîfimle mukarrer olunub varub zabt itmek istedükde mezkûr Ali

girü memnû' olmayub tasarrufuna mâni' olmağla gadr olduğın bildirib elinde olan o

emr-i şerîf ve temessükâtı mûcibince zabt ve tasarruf itdirilmek bâbında şürûtuyla

hükm yazılmışdır

128/4

Alay-beğilik-i Midillü

Kapudâna  hükm  ki;  mektûb  livâ'-i  mezbûr  alay-beğisi  olan  (...)  (...)  olmamağla

mukaddemâ alay olan ilgâsına mukarrer olmuşdur

128/5

Kitâbet-i gönüllüyân-ı cânib-i yesâr-ı Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm  beğler-beğisi  'arzı  mûcibince  sâbıkan  kâtib  olan  İbrâhime  mukarrer

olmuşdur fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 19 recâ'sın itdirüb (...)

128/6

Vezne-dârlık-ı gönüllüyân-ı cânib-i yesâr-ı Mim
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Müşâr 'arzıyla zümre-i mezbûreden yiğirmi akça 'ulûfesi olan Süleymâna virilmişdir

fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 19

128/7

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Şâm

Şâm yeniçeri  ağası  'arzı  mûcibince  sâbıkan  kâtib  olan  dârende  Eyyuba  mukarrer

olmuşdur fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 19 recâ'sına kethüdânın

128/8

Nezâret-i (...) der-Mısır

Mısırda mütekā'id olan Yûsufa virilmişdir fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 19

128/9

Tevliyet-i Ahmed Gâzî

Mağnisa kādîsına  hükm ki;  kazâ'-i  mezbûra  tâbi'-i  Ilıca  kazâ'sında  vâki'  merhûm

Ahmed Gâzî evkāfına (...) müteferrika olan dergâh-ı mu'allâm çavuşlarından Hüseyin

çavuş oğlı dârende Mustafa gelüb zikr olunan evkāfın (...) mütevellîsi iken ve (...)

zabt ider iken hâricden ba'zı  kimesneler bunun tevliyetine dahl eyledüğin bildirib

elinde olan berâtı mûcibince zabtıçün buyûrulmuşdur tekrâr mukarrer ider fî evâsıt-ı

Rebî'ü'l-evvel sene 19

Sayfa 129

129/1

Hitâbet-i Sultân Süleymân der-Böğür-delen

Budin muhâfazasında Vezîr Hasan paşaya ve Böğür-delen kādîsına; Belgrad kādîsı

'arzıyla Böğür-delen kal'asında (...) Sultân Süleymân Hân câmi'inde hatîb olan Sinân

fevt  oldukda  ma'zûl  (...)  'arzıyla  Mahmûd nâm kimesne alub  (...)  ve  şakî  olduğı

dârende Osmâna tevcîh  olunub Mahmûd nizâ'  itmeğle  (...)  olmak fermânım olub

ihzâr  olundukda  (...)  idüb  ferâgat  itmeğle  (...)  olunub  Osmânın  mukayyed  ve

mukarrer  recâ'sına  telhîs  olundukda  ibkā'  oluna  deyü  fermân-ı  hümâyûn  sâdır

olmağın hatt-ı hümâyûn mûcibince emr virilmişdir

129/2

Çavuşluk-ı müteferrikagân-ı Mısır

Mısır  muhâfazasında  olan  Vezîr  Mehmed  paşaya  hükm  ki;  dîvân-ı  Mısır

müteferrikalarından yevmî otuz sekiz akça 'ulûfesi olan Necmi oğlı Hasan yarâr olub

uğur-ı hümâyûnda mâl-ı mîrî tahsîlinde envâ' hidmeti vücûda gelmeğle hams ve elf
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Ramazânının  evâhirinde  Mısır  müteferrikaları  çavuşluğı  hidmetinde  istihdâm

eyleyesin deyü hükm virilmeğin mûcibince hükm recâ' itmeğin yazılmışdır

129/3

Tevliyet ma'a meşîhat-i Şeyh Habib der-Konya 

Konya kādîsına ve Beğ-şehr beğine Kır-ili ve Kır-şehr ve (...) kādîlarına hükm ki;

dârende  Şeyh  Mehmed  gelüb  Kır-ili  kādîsına  Kır-ili  kazâ'sında  Taşra  (...)  nâm

karyede vâki' Şeyh Habib zâviyesinin tevliyet ve meşîhati şart-ı vâkıf mûcibince ber-

vech-i te'yîd kendüye tevcîh olunub berât itdirüb tasarrufunda iken (...) Ali ve Uruz

oğlı Vâhî Fahreddîn ve dahi ba'zı kimesneler zâviye-i mezbûreyi gâh medrese ve gâh

zâviye tarîkiyle alub şart-ı vâkıfa muhâlefet ba'zı (...) dahi ihdâs idüb hıfz itmeğle

yine mezbûra ziyâde gadr ve hayf olunduğın bildirib zâviye-i mezbûrenin tevliyet ve

meşîhatde  ibtidâ'-i  târihden ber-vech-i  te'yîd  kendüye ibkā'  ve  mukarrer  kılınmak

bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  zikr  olunan  tevliyet  ve  meşâyihin  de  mevlânâ-yı

mezbûra ibtidâ' târihden ber-vech-i te'yîd mukarrer kılınmışdır elinde olan berâtı ve

sâ'ir temessükâtı mûcibince vech-i meşrûh üzere kemâ-kân zabt itdirilmesin emr idüb

vech-i meşrûh üzere ve şart-ı vâkıf üzere zikr olunan tevliyet ve meşîhat elinde olan

berâtı ve temessükâtı mûcibince zabt itdirüb ol-vechle dahl idenleri mezbûre (...) Ali

ve Uruz oğlı Vâhi Fahreddîni ve âheri min ba'd dahl itdirmeyesin deyü emr-i şerîf

yazılmışdır

129/4

Alay-beğilik-i Aclûn

Aclûn beği (...) mektûb gönderüb alay-beği olan Ali âher dirliğe çıkub alay-beğiliği

mahlûldür deyü livâ'-i mezbûr çeri-başısı olan dârende Aliye virilmek recâ'sına i'lâm

itmeğin hükm yazılmışdır

Sayfa 129 ek/1

Nezâret-i evkāf-ı Derviş Paşa ve medrese

Hasan  efendiyedir  kimesneye  virilmeye  deyü  çavuş-ı  sânî  Hasan  ağa  mübâşeret

itmişdir

Sayfa 130

130/1

Nezâret-i sanduk der-Edirne
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Rü’ûsda dârende Mehmedin üzerinde olmağla temessükâtı mûcibince zabt itdüresin

deyü Edirne kādîsına hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 19 

130/2

Zâviye-dârlık-ı (...)dağı der-kazâ'-i Ma'leka

Dârende (...) gelüb sulehâ'dan olub zâviye (...) (...) ile nizâ' üzere olub tekrâr (...) (...)

olub evinde ve diğer (...) (...) içün (...) olunub (...) (...) emekdârı içün (...) deyü bir

tarîkle (...) itmeğle alub dahl itmeğin buna zabt itdirilmek içün emr yazılmışdır fî

evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 19

130/3

Tevliyet der-Arz-ı rûm gönüllüyân-ı yesâr

Arz-ı  rûm  beğler-beğisine  hükm;  mektûb  gönderüb  zümre-i  mezbûrenin  sâbıkan

kethüdâsı olan dârende Abdî içün yarâr ve emekdâr olduğın bildirib mukarrer olmak

recâ' itmeğin mukarrer yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 19

130/4

Zâviye-i Mudurnı Süleymân Paşa

Mudurnı  ve  Bolı  kādîlarına  hükm ki;  dârendegân  Abdülganî  ve  Abdürrezzak  ve

Abdurrahmân  ve  Mehmed  ve  diğer  Abdurrahmân  ve  sâ'irleri  gelüb  Mudurnı

kazâ'sına tâbi' Yenice nâm karyede müteveffâ Süleymân Paşa binâ' eyledüği zâviyeye

ve (...) (...) idüb mezbûrların ceddi Âdil Şeyhe vakf-ı mezbûrın (...) (...) müşârün- (...)

evlâd ve evlâdı iki yüzyıldan berü mevâlîd üzere mutasarrıflar iken kazâ'-i mezbûrda

hayliden  bir  hisâr  ihdâs  olunmağla  Hasan  ve  Mehmed  ve  diğer  Mehmed  nâm

kimesneler bu binâ' bir tarîkle virilmişdir deyü üzerlerine kayd itdirmeğle dahl idüb

(...) gadr itmeğle defter zabt itdirilmek üzere mü'ekked emr-i şerîf virilüb girü dahl

itmeğle defterlere zabt olundukda defter tashih olunub kal'a-i mezbûre (...) olunmak

ve mezbûrlar dahi ref' olunmak fermân olunduğın defter emini i'lâm itmeğin berâtları

ve sâ'ir temessükleri mûcibince zabt itdirilmek içün kat'î hükm-i şerîf yazılmışdır fî

evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 19

130/5

İmâmet-i (...) (...)

Şâm beğler-beğine hükm ki; (...) beği olub hayli zamândan berü ma'zûl olub Bosna

(...) (...) tevcîh olunub (...) (...) (...) imâmet virilmek recâ' itmeğin istihdâm idesin

virilmişdir

130/6

Tevliyet-i (...) evkāf-ı Sultân Orhân 
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Dârende  Seyyid  Abdülkādir  'arz-ı  hâl  sunub  mukaddemâ  (...)  'ulûfesi  var  iken

hazîneye koyub 'ulûfesi yevmî beş (...) Orhân evkāfı tevliyeti kendüye virilmek recâ'

eyledükde mâliyye tarafından berât virilüb tasarruf iderken (...) (...) Mehmed nâm

kimesne  bilâ-sebeb  alub  tasarrufuna  mâni'  oldukda tekrâr  mukarrer  olub  mâliyye

tarafdan virilân berât mûcibince zabt içün emr yazılmışdır

130/7

Mukābelecilik-i Bosna

Bosna beğler-beğisine hükm ki; Bosnada mukābele hidmetinde olan dârende Ahmed

gelüb zikr olunan mukābelecilik üzerinde iken sâbıkan mukābeleci olan Mustafa dahl

idüb lâkin bunun üzerinde olub mezbûr Mustafaya virildüği 'arz olundukda tekrâr

mezbûr Ahmede mukarrer kılınub emr-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâsıt-ı  Rebî'ü'l-evvel

sene 19 tekrâr mukarrer ider fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel sene 19

Sayfa 131

131/1

Çeri-başılık-ı Aclûn 

Livâ’-i  mezbûr  beği  Hemrah  'arzıyla  alay-beği  olan  Ali  tahvîlinden  dârende

İskendere virilmişdir fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 19

131/2

Alay-beğilik-i (...)

Şâm  beğler-beğisine  hükm  ki;  (...)  alay-beğisi  dârende  Ali  âdem  gönderüb  zikr

olunan alay-beğilik üzerinde iken (...) nâm kimesne dahl idüb lâkin üzerinde olmağın

kemâ-kân mukarrer kılınub zabt itdirilmek içün emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-

evvel sene 19.

131/3

Zindâncılık der-(...) (...)

İbrâhim oğlı dârendegân (...) ve (...) oğlı Ahmed gelüb mahrûsa-i (...)de (...) hapis-

hânesinde zindâncı  olan yaya-başı  İbrâhim fevt  olub zindâncılığı  mahlûldür  deyü

ber-vech-i iştirâk (...) berâtıyla mutasarrıf olmak üzere recâ' eyledükleri eclden berât

yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 19

131/4

Müderris-i (...) der-Kilis ma'a hidmet-i fetvâ'

Haleb  beğler-beğisi  Vezîr  Sinân  paşaya  ve  Kilis  kādîsına;  Kilis  kādîsı  mektûb

gönderüb  zikr  olunan  medrese  fetvâ'  hidmeti  ile  dârende  Emrullah  zîde  fazlühû

247



üzerinde ve berâtla  tasarrufunda iken kürd Hüseyin ve Halil  Süleymân dahl idüb

lâkin mezbûrlar kendü hâllerinde olmayub şirret ve şekā' ile (...) olub müşârün-ileyh

emr itmeğin mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer olub emr yazılmışdır

evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 19

131/5

Tevliyet-i evkāf-ı Hazret-i Ebû Eyyûb Ensârî

Dârende Hasan çavuş üzerinde olub şart-ı vâkıf mûcibince hidmet-i lâzımesin icrâ'

idüb mâdâmki kusurı ve 'azli îcâb ider husûsı olmaya âherden dahl olunmamak içün

emr-i şerîf yazılmışdır evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 19

131/6

İmâmet-i Beytü'l-mâl-ı (...)

Şâma hükm ki;  ebnâ-i  sipâhîyândan yetmiş  ikinci  bölükde yevmî  on dokuz akça

'ulûfeye mutasarrıf olan dârende Hızıra virilmişdir fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 19 

131/7

Tevliyet-i kapucı-ı Vezîr Ahmed Paşa der-mahmiyye-i İstanbul

İstanbul kādîsına hükm ki; mahmiyye-i İstanbulda kapucı Vezîr Ahmed paşanın Top-

kapusında vâki' olan câmi'-i şerîf ve medresesinin mütevellîsi olan dergâh-ı mu'allâm

kapucılarından dârende Mustafa gelüb vakf-ı mezbûrın mukaddemâ mütevellîsi olan

Hüsrev fevt oldukda muhâsebesi virilüb mâl-ı vakfdan on beş buçuk yük akça çıkub

tevliyet-i  mezbûre  bundan  akdem  oğlı  Mehmede  virilmeğle  meblağ-ı  mezbûr

alınmayub vakfda kalub ba'de merkūm Mehmedin muhâsebesi dahi görüldükde vakf-

ı  mezbûr  akçasından  yüz  bin  akça  gösterüb  mâ'adâsın  ekl  ve  bel'  idüb  câmi'-i

mezbûreye  (...)  olmak  (...)  iken  tevliyet  ref'  olunub  buna  virilüb  bu  dahi  vakf-ı

mezbûrın  ihyâsına  küllî  sa'y  idüb  müstakîm  ve  dîndâr  olduğın  bundan  akdem

İstanbul kādîsı olan Ali-zâde Mehmed ve Hüseyin ve Zeynelâbidîn tarafından (...)

virilüb mûcibince emr virilmiş iken yine kanâ'at itmeyüb bir tarîkle emr almağla dahl

idüb hakk bunun olmağla mukarrer kılınub hıyâneti  zuhûr iden mezkûr Mehmedi

dahl itdirülmeye deyü emr yazılmışdır

131/8

Ağalık-ı gönüllüyân-ı cânib-i yesâr-ı Ahısha

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Ahıshanın cânib-i yesâr gönüllüleri

ağası  Mehmedin  hıyâneti  zuhûr  itmeğle  ref'  olunub  sermed-i  mansûrenin

emekdârlarından olub sâbıkan vezîr-i a'zâm iken vefât idüb Ali paşanın âdemlerinden

dârende diğer Mehmede virilmek recâ'sına 'arz idüb zikr olunan ağalık Hüseyin nâm
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kimesneye  virildüse  ba'de  bulunduğı  'arz  olundukda  'arzı  mûcibince  virilmek

fermânım olmağın şürûtuyla yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel sene 19 tekrâr emr-

i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene 19

131/9 

Çavuşluk-ı Rûm-ili

Rûm-ili beğler-beğine hükm ki;  Vezîr Hüseyin paşa mektûb gönderüb Alaca-hisâr

sancağında ve nâhiyesinde (...) ve gayriden beş bin üç yüz akça tîmâr ile Rûm-ilinin

emekdâr  çavuşlarından  olan  Hasan  terk-i  hidmet  idüb  kendü  hevâsındadır  deyü

çavuşluğı livâ'-i mezbûrda (...) nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden altmış bin

akça  tîmârı  olan  dârende  Ömere  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  tevcîh  olunub

yazılmışdır fî evâhir

Sayfa 132

132/1

Zâviye-dârlık-ı Zâviye-i (...)

Dârendegân Abdülfettah ve (...) Halîfe gelüb yevmî iki akça ile zâviye-dârlar olub

hidmetlerinde  kusûrları  yoğken  Mustafa  ve  (...)ullah  nâm  kimesneler  bize  dahi

virilmişdir deyü bî-vech nizâ' itmeğle berâtları mûcibince girü mezbûrlara (...) emr

yazılmışdır

132/2

Muhzır-başılık-ı Haleb

Sâbıkan muhzır-başı olan kapucı Veli ref' olunub yeri kapucı Hüsnüye virilüb (...)

kāzî-'askeri  Mevlânâ  Kemâleddîn  tarafından  virilân  berât  mûcibince  hükm

yazılmışdır

132/3

Medrese der-Niksar Yağ-basan

Kıdvetü'l-'ulemâ'i'l-muhakkıkînden  Mevlânâ  Siyâmî  zîde  fazlühû  hükm  ki;  hâlen

Galata kādîsı Mevlânâ Abdülganî-zâde Mehmed mektûb gönderüb mezbûr içün ehl-i

'ilm ve sâhib-i fazl olduğından gayri bu def'a 'askeri (...) (...) (...) (...) ziyâde hidmetde

bulunduğı ve eclden Niksarda Yağ-basan medresesi yevmî yiğirmi akça ile sadaka-i

(...) emr-i şerîf yazılmışdır

132/4

Tevliyet
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İstanbul kādîsına hükm ki; mahmiyye-i İstanbulda (...) câmi'in tevliyeti şart-ı vâkıf

mûcibince imâm olanlara meşrût olub (...) Hasan nâzır olub feth-i hâkānîden şart-ı

vâkıf mûcibince 'amel olunurken (...) (...) Ahmed şart-ı vâkıfa muhâlif tevliyeti alub

birkaç zamân (...) mâl-ı vakf zâyi' olub ref' olunub (...) ilgâ' olunmuşken sen vazîfe

ile nâzır olub nezâretden ihrac olunmuşken Ahmed oğlı Hasan babam(?) nâzır olub

sonradan bir tarîkle elli akça ile nâzır olub (...) müsâ'adesi vardır deyü hilâf-ı inhâ' ile

yevmî on akça ile (iptal edilmiş) (...) ta'yîn itdirüb ve kâtib dahi hidmet ider iken âna

dahi yüz üç akça vazîfe ta'yîn itdirüb ba'de tevliyeti dahi Mehmed nâm kimesne alu-

virüb dahi bunı teftiş eyleyüb hâlen (...) hidmetinde (...) (...) zuhûr itmeyüb cebren

otuz bin akçayı alub şart-ı vâkıfa muhâlif nice ihdâs olunan vazîfeler ref' olunmağın

ve iftihârü'l-(...) ve'l-(...) bâbü's-sâ'adetim ağası olmağla Hasan nâzır olmak bâbında

emr-i şerîf virilmek recâ' itmeğin vech-i meşrûh üzere hükm yazılmışdır

132/5

Ağalık-ı tüfenkciyân der-Mısır

Yevmî seksen akça ile Mısır müteferrikalarından dârende Mahmûda ağalık 'ulûfesi

hazîneye kalub kendü 'ulûfesiyle mutasarrıf olmak üzere virilmişdir evâhir-i Rebî'ü'l-

evvel sene 19

132/6

Alay-beğilik-i livâ'-i Kayseriyye 

Karamana  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  livâ'-i  mezbûre  alay-beğisi  dârende

Abdülkerîmin hidmetinde (...) ve 'azli îcâb ider husûsı olmayub kendü hâlinde iken

alay-beğiliği Seydi nâm kimesne alub (...)  mezbûr Seydi şakî olub beğler-beğileri

mührü peydâ idüb (...) tezkire ile erbâb-ı tîmârlarına küllî (...) ba'is ve bâdî olduğın

bildirib mukarrer olmak bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer yazılmışdır fî

evâhir-i Rebî'ü'l-evvel sene 19

132/7

Tevliyet-i imâret-i Hâtûniyye-i Trabzon

Batum beğler-beğisine ve Trabzon kādîsına hükm ki; sen ki kādîsın mektûb gönderüb

Trabzonda  vâki'  imâret-i  Hâtûniyye  tevliyeti  ebnâ'-yı  sipâhîyândan  dârende

Mehmede 'ulûfesi hazîneye kalmak üzere tevcîh olunub mâdâmki 'azli îcâb ider hâli

olmaya ve hidmetde kusûrı olmaya tevliyet-i mezbûra âheri dahl itdirülmeye deyü

emr-i şerîfim virilüb kemâl-i emânet ve istikāmet üzere hidmet idüb ehl-i vezâ'if-i

erbâb ve re'âyâ mezbûrdan rızâ' ve şükrân üzere iken kapucı Derviş nâm kimesne

tevliyet-i mezbûre bana virilmişdir deyü varub ehl-i vezâ'ifin (...) vazîfeleri virilüb ve
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re'âyâ  ve  berâyâya  küllî  ta'addî  ve  tecâvüz  üzere  olmağla  ehl-i  vezâ'if  ve  re'âyâ

mezbûr  kapucı  Derviş  'acz üzere (...)  merkūm Mehmed (...)  ihtiyâr  ve dîndâr  ve

tevliyet-i mezbûrenin her vechle hakkından gelmeğin mukarrer olmak recâ'sına 'arz

eyledüğin  eclden  buyûrdum ki  'arz  olunduğı  üzere  mukarrer-nâme  yazılmışdır  fî

evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene 19. Tekrâr mukarrer ider fî evâsıt-ı Ramazân sene 19 tekrâr

mukarrer ider fî evâsıt Şevvâl sene 19

Sayfa 133

133/1

Ak-hisâr kādîsına hükm ki; dârende Ahmed dede gelüb kazâ'-i mezbûrda (...) nâm

karyede yevmî İki akça vazîfe (...) (...) ve (...) (...) ile kâtib olan İbrâhim nâ-ehl olub

kitâbeti mahlûl olmağla mezbûra virilmesi içün emr-i şerîf yazılmışdır

133/2

Zâviye-dârlık-ı Arz-ı rûm

Arz-ı rûm kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb hazret-i risâlet-penâh (...) 'alemdârı

olub Arz-ı rûmda asûde olan Sultân Abdurrahim’in (...) ocağından (...) nâm karyenin

mâlikânesi ceddim Sultân Süleymân Hân zamânından berü defter (...) ve hidmet-i

zâviye kayd olunmağla zâviye-dârlığı Şeyh Ahmedin hulefâ'sından dârende Fermân

dedeye ber-vech-i  te'yîd  tevcîh  olunub berât  itdirüb  tasarrufunda iken  (...)  olmak

üzere münlâ Veli nâm kimesne alub berât itdirmeğle tasarrufuna mâni' olub hayf ve

gadr  olunduğın  bildirib  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  berât  mûcibince

mukarrer-nâme yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 19

133/3

Kitâbet-i gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı  rûma  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  zümre-i  mezbûre  gönüllülerinden  olan

dârende Osmânın hidmetinde kusûrı yoğiken kitâbet Ömere virilüb gadr olmuşdur

deyü mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer yazılmışdır fî rvâ'il-i Rebî'ü'l-

âhir sene 19

133/4

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı rûma hükm ki; mektûb gönderüb zümre-i mezbûra çavuş olan dârende İbrâhim

içün hidmetde kusûrı yoğiken çavuşluk âhere virilüb gadr olmuşdur deyü mukarrer

olmak recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel

133/5
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Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı  rûma hükm ki;  mektûb  gönderüb zümre-i  mezbûre  kethüdâsı  olan  dârende

Yûsuf emekdâr ve ihtiyâr olub hidmetinde kusûrı yoğiken (...) virilüb gadr olmuşdur

deyü 'arz idüb mukarrer yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 19

133/6

Kethüdâlık-ı çavuşân-ı Basra

Sâbıkan Basra beğler-beğisi olan (...) mektûb gönderüb dârende (...) (...) yarâr olub

uğûr-ı hümâyûnda hidmetde bulunmağın âher kethüdâlığına âherden dahl olunduğın

bildirib  mukarrer  olmak  bâbında  'inâyet  recâ'sına  'arz  itmeğin  mukarrer  hükmü

yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene 19 tekrâr emr virilmişdir fî evâ'il-i Rebî'ü'l-

âhir sene 19

133/7

Serdârlık-ı hacc-ı şerîf

Şâm yeniçerileri  yaya-başılarından  dârende  Mustafa  mukaddemâ Kalenderoğlı  ve

(...)  seferinde hidmetde bulunmağla zikr olunan serdârlık  sene-i  seb'  'aşere ve elf

Recebinin  evâsıtında  emr  ile  virilmişken  sene-i  mezbûrede  (...)  olmamağla

mûcibince  emr-i  şerîf  recâ'  itmeğin  hidmet-i  mezbûrede  olmak içün hükm-i  şerîf

yazılmışdır evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene 19 

133/8

Çeri-süricilik-i Anadolı

Anadolıya hükm ki; defter kethüdâsı Hasan mektûb gönderüb Mağnisa sancağında

(...)  nâhiyesinde (...)  nâm karyede beş bin akça tîmârı  olan çeri-sürici  (...)  Hasan

ihtiyârıyla Hamîd sancağında Burdur nâhiyesinde Kara-(...) nâm karye ve gayriden

beş bin akça tîmârı olan dârende Sefere virilmek recâ'sına 'arz itmeğin yazılmışdır

evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene 19

133/9

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Şehr-i zûl

Şehr-i  zûle  hükm ki;  Vezîr  Mahmûd  paşa  mektûb  gönderüb  zu'amâ'dan  dârende

Yûsuf içün yarârdır deyü zikr olunan ağalık mezbûra virilmek recâ' itmeğin şürûtuyla

yazılmışdır

133/10

Nezâret-i evkāf-ı Pervâne beğ der-Amâsiyye

Lâdik ve Amâsiyye kādîlarına hükm ki; Seyyid Mehmed gelüb (...) kazâ'sında vâki'

Pervâne evkāfının hums-ı mahsûl ile tevliyet ve nezâreti eslah evlâdına meşrût olub
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bu  evlâddan  olmağla  evlâdiyet  üzere  mutasarrıfken  iken  hâricden  Abdullah  nâm

kimesne hilâf-ı şart-ı vâkıf dahl itmeğle tevliyet ve nezâret kendüye mukarrer kılınub

berât itdirdüğin bildirmeğin mûcibince hükm yazılmışdır

Sayfa 134

134/1

Ağalık-ı cânib-i yesâr-ı gönüllüyân-ı Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb Arz-ı  rûmun cânib-i  yemîn

gönüllüleri  ağası  olub  serdâr-ı  ekrem Vezîr-i  a'zâm Murâd  paşanın  âdemlerinden

dârende Mustafa içün yarâr ve emekdâr olub sermed-i mansûrede leyl ü nehâr uğûr-ı

hümâyûn (...)  makrûnumda hidmetde  ve  ılgarlarda  olduğından mâ'adâ  hüsn-i  (...)

ahâlî-i  vilâyet  rızâ'  ve  neferâtı  zabtına  kādir  olmağın  vücûda  gelân  hidmeti

mukābelesinde Arz-ı rûmun cânib-i yesâr ağalığı dahi ilhâk olunub (...) ve ağalıkları

bir olmak üzere müşârün-ileyhe virilmek recâ'sına 'arz eyledüğin eclden virilmesin

emr idüb buyûrdum ki emrim üzere şürûtuyla yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene

19

134/2

Tevliyet-i evkāf-ı Lala Mustafa Paşa der-Arz-ı rûm

Arz-ı rûm kādîsına hükm ki; dergâh-ı mu'allâm çavuşlarından dârende Fazlı çavuş

zîde kadrühû Arz-ı rûmda vâki' Lala Mustafa Paşa Câmî'i evkāfına berât-ı şerîfimle

mütevellî olub berât mûcibince zabtıçün emr-i şerîfim taleb itmeğin berât mûcibince

zabt itdüresin deyü emr-i şerîf yazılmışdır

134/3

Tevliyet-i evkāf-ı Haseki Sultân der-Kudüs-i şerîf

Kapu ağası mektûb gönderüb Kudüs-i şerîfde vâki' merhûm Haseki Sultân (...) evkāfı

nâzırı olan Dergâh-ı 'âlî çavuşlarından Mehmed çavuşa zikr olunan tevliyet virilüb

ba'de mütevellî-i sâbık dahi mutasarrıf Mehmed bir tarîkle emr almağla dahl itmeğin

mukarrer olmak içün (...) müteferrika Mehmed evkāf-ı mezbûra (...) virmedüğinden

mâ'adâ (...) dahi virmeyüb (...) buyûrmayub evkāf mezbûra mukarrer olmuşdur

134/4

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Arz-ı rûm

Arz-ı rûm kulları ağası Mustafa mektûb gönderüb Arz-ı rûm kullarından yesârda yüz-

başı olan dârende Fazlı içün yarâr ve serhaddin emekdârlarından olduğından gayri
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uğûr-ı  hümâyûnda  hidmetde  bulunduğın  bildirib  zümre-i  mezbûre  çavuşluğı

virilmeği 'arz itmeğin mûcibince tevcîh idesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır

134/5

Mukābelecilik-i hazîne-i Arz-ı rûm

Arz-ı  rûma hükm ki;  mektûb gönderüb sâbıkan Arz-ı rûm hazînesinde mukāta'acı

olan  dârende  Mahmûd  içün  ehl-i  kalem  ve  müstakîmdir  deyü  zikr  olunan

mukābelecilik mezbûra virilmek recâ'sına 'arz eyledüğin eclden hidmet-i mezbûrda

istihdâm eyleyesin deyü emr-i şerîf virilmişdir fî evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene 19

134/6

Çavuşluk-ı Hisâr-ı Bağdad

Bağdada hükm ki; Bağdaddan dârende Şükrullah mektûb gönderüb hayli zamândan

berü zümre-i mezbûre çavuşı olan dârende Gazanfer Mehmed içün yarâr olub (...)

(...)  kendüden  rızâ'lardır  deyü  çavuşluğa  hâricden  dahl  olmamak  bâbında  'inâyet

recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer yazılmışdır

134/7

Kethüdâ-i (...) der-Şâm-ı şerîf

Şâm  beğler-beğisine  hükm  ki;  Şâm  yeniçerileri  bölük-başılarından  dârende  (...)

Hasan  Bölük-başı  gelüb  seferlerde  hidmetde  bulunmağla  hidmeti  mukābelesinde

kethüdâ  (...)  virilmek  recâ'  itmeğin  sefere  gitmek  şartıyla  mezbûra  virilmişdir  fî

evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene 19

134/8

Çavuşluk-ı Karaman

Karaman  beğler-beğisi  mektûb  gönderüb  Yeni-şehrî  sancağında  tîmâra  mutasarrıf

olan Karamanın defter çavuşlarından olan Ramazân çavuş fevt olub gedüği mahlûl

olmağın  Ak-serây  sancağında  Koç-hisâr  nâhiyesinde  Sarı-bahtiyar  nâm  karye  ve

gayriden on bir bin beş yüz akça tîmâra mutasarrıf olan Haydara virilmek recâ'sına

'arz eyledüğin eclden şürûtuyla emr yazılmışdır fî 15 Recebü'l-mürecceb sene

Sayfa 135

135/1

Kethüdâlık-ı çavuşân-ı Bosna

Bosnanın çavuşlar kethüdâsı olan dârende (...) içün yarâr olub Bosnanın çavuşları

kendüden rızâ' ve şükrân üzere iken sâbıkan kethüdâ olan Fazlı girü dahl eyledüğin
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beğler-beğisinin 'arzı mûcibince girü kethüdâlık mezbûr (...)  mukarrer olmak içün

emr yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene 19

135/2

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı Şehr-i zûl-ı cedîd

Şehr-i zûl beğler-beğisi Zeynelâbidîn mektûb gönderüb yevmî yüz akça ile kethüdâ

olan  Ahmed  Kerkük  kal'asına  müstevlî  oldukda  (...)  ile  Kerkük  kal'ası  üzerinde

müstevlî oldukda (...) gayri birkaç eşkıyâ'ya paşa ve buğ olub (...) (...) yağma idüb

üzerine sâbit olub ve (...) idüği dahi sâbit olub her vechle ref'i lâzım olmağın dârende

Ahmed (...) içün yarârdır deyü virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla yazılmışdır

135/3

Zâviye-dârlık-ı kazâ'-i Eğirdir

Kazâ'-i mezbûrın 'ulemâ' ve sulehâ'sı mahzar gönderüb kazâ'-i mezbûrda asûde olan

Sûretî Babanın zâviye-dârlığı dârende Şeyh Müsâlihüddîn Efendi üzerinde iken âhere

virilüb hayf olmağın berât mûcibince mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir

135/4

Tevliyet-i der-Yalvac

Hamîd beğine ve Yalvac ve Ak-şehr kādîlarına hükm ki; dârende Abdî oğlı Şah Ali

gelüb Yalvac kazâ'sında hadim (...) beğ binâ' eyledüği ve vakfının tevliyeti evlâd ve

evlâdına meşrûta olduğı (...) kayd olunub ve bu evlâd ve (...) olub ber-mûcib-i şarta

vâki' tevliyet-i mezbûre hakk-ı meşrûtı iken Müstecab nâm kādî şart-ı vâkıfa muhâlif

(...)  (...)  bir  tarîkle  berât  itdirüb mezbûre dahi  evlâdından deyü (...)  ile  zabt  idüb

mezbûreyi dahl itdirmeyüb berâtı mûcibince kemâ-kân buna zabt itdüresin deyü şart-

ı vâkıf mûcibince emr yazılmışdır

135/5

Nezâret-i Şeyh Hasan ma'a kitâbet-i imâret-i Hasan Paşa der-Ak-şehr

Sulehâdan dârende (...) gelüb zikr olunan (...) berât-ı hümâyûnum ile mutasarrıf olub

'azli îcâb ider hâli yok iken Ömer Halîfe nâm kimesne dahl itmeğle elinde olan berât

mûcibince emr-i şerîf yazılmışdır

135/6

Şehr-i Tokat

Tokat defterdârı  Abdul(...)  mektûb gönderüb Tokatda şehr kethüdâsı  olan dârende

Hâcı Mustafa kendü hâlinde olub 'azli îcâb ider hâli yoğiken Abdî nâm kimesne alub

nizâ' itmeğin girü mukarrer kılınub nişân-ı hümâyûn yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-

âhir sene 19
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Sayfa 136

136/1

Tevliyet-i evkāf-ı Câfer paşa der-Kıbrıs

Dârende  Hüseyin  çavuşun  meşrûtası  olmağla  virilmek  recâ'  itmeğin  şart-ı  vâkıf

mûcibince (...) itmek üzere yazılmışdır 19 Rebî'ü'l-âhir sene 19

136/2

Kethüdâlık-ı çavuşân-ı Haleb

Haleb muhâfazasında olan Sinân Paşa mektûb gönderüb Halebin bi'l-fi'l  çavuşları

kethüdâsı  olan  dârende  Mehmed  içün  müstakîm  ve  dîndâr  ve  hidmet-i  mezbûre

'uhdesinden  gelür  deyü  bildirib  üzerinde  olmağla  mukarrer  olub  emr-i  şerîf

yazılmışdır

136/3

Çavuşluk-ı bâkî-i Haleb 

Haleb muhâfazasında olan Vezîr Sinân paşa ve defterdârına; defter mektûb gönderüb

Dergâh-ı  'âlî  çavuşlarından  hazîne  (...)  bâkî  çavuşı  olan  dârende  (...)  çavuş  içün

ihtiyâr  ve  emekdâr  ve  nice  hidemât  (...)  olmuş  mesâlih-güzâr  bâkî-çavuşluğı

hidmetinde mücidd ü sâ'î olmağla tahsîli (...)  küllî mâl cem' ve tahsîlinde sa'y ve

kifâyesi  vücûd  bulduğından  gayri  ehl-i  vukūf  (...)  istihdâm  itmeğin  hidmet-i

mezbûreye mübâşeret iden üç dört  ayda iki  üç kimesne mezbûr hidmet içün emr

ibrâz idüb lâkin mezbûr cümlede üç (...) olduğın bildirib ve hidmet bi'l-fi'l mezbûrın

üzerinde olmağın mukarrer olub emr-i şerîf virilmişdir

136/4

(İptal edilmiş)

136/5

Tevliyet ve Meşîhat-ı zâviye-i evkāf-ı Şeyh Bahaeddîn-i Kānûnî

Kānûnî  müftisine  ve  kādîsına  hükm ki;  sen  ki  kādîsın  mektûb  gönderüb Kānûnî

kazâ'sında vâki' Şeyh Bahaeddîn zâviyesi evkāfının meşîhat ve tevliyet (...) evlâda

meşrût olmağın evlâddan olan dârendegân-ı fermân-ı hümâyûn Şeyh Mustafa ve paşa

ve (...) (...) 'azlin îcâb ider hâlleri yoğiken hâricden (...) Veli ve Mehmed ve hâce

Ömer nâm kimesneler şart-ı vâkıfa muhâlif zikr olunan meşîhat ve tevliyeti alub bir

tarîkle berât itdirmeğle dahl idüb kendü de hayf ve gadr olduğın bildirib mukarrer

olmak recâ'sına 'arz eyledüğin eclden şart-ı vâkıf mûcibince mukarrer olmasın emr

idüb buyûrdum ki  emrim üzere zikr  olunan evkāfın meşîhat  ve tevliyeti  bunların
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elinde olan berât ve şart-ı vâkıf mûcibince kemâ-kân zabt itdüresin deyü yazılmışdır

fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 19

136/6

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı Lefkoşa

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm ki;  sâbıkan  Kıbrıs  beğler-beğisi  olan  Mustafa  dâme

ikbâlühû mektûb gönderüb Lefkoşa  'azabları  ağası  olan  Abdülhalim fevt  olmağın

ağalığı  sâbık  Girid  'azabları  ağası  olan  dârende  Mahmûda  virilmek recâ'sına  'arz

itmeğin tevcîh idüb istihdâm idesin deyü hükm yazılmışdır fî 26 Rebî'ü'l-âhir sene 19

tekrâr emr virilmişdir fî evâ'il-i Muharrem sene 1020

Sayfa 137

137/1

Mukāta'acılık-ı Cezîre-i Kıbrıs

Sâbıkan  mukāta'acı  olan  dârende  (...)  Hüseyin  ehl-i  vukūf  ve  müstakîm  ve  (...)

olmağın girü mukāta'acılığı mukarrer kılınub istihdâm olmağçün emr yazılmışdır

137/2

Rûz-nâmecilik-i Cezîre-i Kıbrıs

Sâbıkan  rûz-nâmeci  olan  dârende  Rıdvân  ehl-i  vukūf  ve  müstakîm olmağın  rûz-

nâmeciliğe mukarrer kılınub istihdâm olmağçün emr yazılmışdır

137/3

Hitâbet

Nefs-i  Ak-şehr’de  vâki'  Âtâ  Beğ  el-Gâzî  medresesi  müderrisi  olan  Halil  mektûb

gönderüb evkāf-ı mezbûrenin nefs-i  Ak-şehr hitâbeti olan Mehmed içün hidmetde

kusûrı yoğken Hamdi nâm kimesneye virilüb gadr olmuşdur deyü mukarrer recâ'sına

'arz itmeğin mukarrer virildi fî 26 Rebî'ü'l-âhir sene 1019

137/4

Kitâbet-i mukābele-i Kıbrıs

Dârende Mustafanın üzerinde olmağla zabtı içün emr yazılmışdır

137/5

Kitâbet-i 'azabân-ı Kıbrıs

Dârende Kâtib Hasanın üzerinde olmağla zabtı içün emr yazılmışdır

137/6

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Kıbrıs
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Kitâbet-i mezbûre nâ-ehle virilmeğle hâlen sâbık Kıbrıs beğler-beğisi Mustafa Paşa

'arzı  mûcibince  erbâb-ı  kalemden  dârende  Kâtib  Mehmede  virilmişdir  fî  evâhir-i

Rebî'ü'l-âhir sene 19

137/7

Alay-beğilik-i Magusa

Sâbıkan  Kıbrıs  beğler-beğisi  Mustafa  mektûb  gönderüb  Magusa  alay-beğisi  olan

dârende  Mehmed  içün  yarâr  ve  alay-beğilik  hidmeti  'uhdesinden  gelür  ve  sipâh

zabtına kādir  olduğın bildirib  âherden dahl  olunmağın girü buna mukarrer  olmak

recâ'sına 'arz  itmeğin mukarrer  kılınmışdır  fî  evâhir-i  Rebî'ü'l-âhir  sene 19 tekrâr

mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Muharrem sene 1020

137/8

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Kireniya der-Kıbrıs

Sâbık Kıbrıs beğler-beğisi Mustafa mektûb gönderüb cezîre-i mezbûrede ze'âmetde

ma'zûl dârende Halil içün mukaddem ve müstakîm olub ağalık 'uhdesinden gelmeğe

kādir deyü zikr olunan ağalık virilmek bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin tevcîh

olmuşdur fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 19 tekrâr mukarrer ider fî evâ'il-i Muharrem

sene 1020

137/9

Alay-beğilik-i livâ'-i Ak-serây

Karaman  beğler-beğisi  ile  Ak-serây  sancağı  beği  mektûblar  gönderüb  livâ'  alay-

beğisi Mehmed fevt olub alay-beğiliği dârende (...) virildikde kādîlara (...) mezbûrın

karındaşı  Halil  nâm kimesne  karyeler  benim dirliğedir  deyü  bir  tarîkle  alub  (...)

eyledüği 'inâyet recâ'sına 'arz eyledüğin eclden mukarrer olmak içün emr yazılmışdır

fî evâhir-i şehr-i Rebî'ü'l-âhir sene 19

137/10

Ağalık-ı kal'a-i (...)

Bi'l-fi'l Şehrâh(?) hâkimi Ömer dâme 'ulüvvuhû mektûb gönderüb birâderi Mustafa

dâme izzühûnun kenhüdâsı olan dârende Şükrullah kethüdâ içün yarârdır deyü kal'a-i

mezbûre ağalığı mezkûra virilmek recâ'sına 'arz itmeğin nişân-ı hümâyûn yazılmışdır

fî evâhir-i şehr Rebî'ü'l-âhir sene 1019

Sayfa 138

138/1

Tevliyet-i bîmâr-hâne-i Bedreddîn der-Karaman
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Tevliyet-i mezbûre dârende Seyyid Mehmede virilüb berât itmeğin berât mûcibince

zabtıçün yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 19

138/2

Tevliyet-i evkāf-ı Hazret-i İbrâhim Edhem der-(...)

Tevliyet-i  mezbûre  dârende  Seyyid  Mehmede  virilmeğin  elinde  olan  berâtı

mûcibince yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 19

138/3

Tevliyet-i evkāf-ı Hâlid İbn Velid der-kazâ'-i Humus

Tevliyet-i mezbûre dârende Seyyid Mehmede virilüb berât itmeğin berâtı mûcibince

yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 19

138/4

Tekā'üd-i eyâlet-i Şâm

Şâma hükm ki; tekā'üd-i mezbûre nakîbü'l-eşrâf tarafından dârende Seyyid Mehmede

virilüb berât itmeğin berâtı mûcibince yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 19

138/5

Tevliyet-i evkāf-ı Turgudoğlı der-Konya

Konya  kādîsına  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  nefs-i  Konyada  vâki'  Turgud  oğlı

evkāfından Kalender-hâne evkāfına şart-ı vâkıf  mûcibince mütevellî  ve nâzır  olan

dârende  Mustafa  içün  dîndâr  ve  sâlih  olub  hidmetde  kusûrı  yoğken  âherden

Süleymân  nâm  kimesne  içün  şart-ı  vâkıf  mûcibince  mezbûr  Mustafaya  zabt

itdirilmek recâ'sına 'arz eylediğin eclden şart-ı vâkıf mûcibince zabt itdüresin deyü

yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 19

138/6

Tevliyet-i evkāf-ı Taş-diken ve Livâ'-i Yeni-şehrî

Ümerâdan Ali dâme izzühûya gelüb tevliyet alub yemvi beş akça vazîfe ve sülûk

itmiş Konya kilesi buğday ile ber-vech-i tekā'üd virilmişken âhi Mehmed ve Şeyh

Hasan  ve  Nesimi  nâm  kimesneler  bir  tarîkle  dahl  itmeğle  kat'î  mukarrer-nâme

yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 1019

138/7

Alay-beğilik-i livâ'-i Mora

Livâ'-i  mezbûrın  alay-beğiliği  serdârı  (...)  ve  Astâne-i  sa'âdet  tarafından  dârende

Yûnusa virilüb ve def'atle mukarrer olunmuşken (...) dahl itmeğle (...) Vezîr Ali Paşa

hazretlerinin mektûbı mûcibince girü kemâ-kân (...) babında mukarrer olmuşdur fî

evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 19

259



138/8

Tevliyet-i (...)vezîr der-Konya

Tevliyet-i  mezbûreye  mutasarıf  olan  Emine  Hâtûn  İstanbulda  vefât  itmeğin  zikr

olunan tevliyet  Konya kādîsı  'arzıyla  dârende zevci  Hasana virilmişdir  fî  evâhir-i

Rebî'ü'l-âhir sene 19

138/9

Alay-beğilik-i Kır-şehri

Mîr-i alay olan Ahmed (...) bin akça ile (...) (...) hidmetinde mevcûd bulunmamağla

livâ'-i  mezbûrda (...)  dağı nâhiyesinde (...)  karye ve gayriden üç bin iki  yüz akça

tîmârı olan dârende Hidâyet oğlı Hamîde mezbûr olan İbrâhim beğ 'arzı mûcibince

virilmişdir fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 19 

138/10

İmâmet-i tîmârhâ-i defter-i Haleb

Hidmet-i mezbûreye mutasarrıf olan zaîm Mustafa fevt olub hidmeti hâlî kalmağla

Haleb sancağında ze'âmeti olan Ali müstakîmdir ve hidmet-i mezbûre 'uhdesinden

gelmeğe  kādirdir  deyü  Haleb  muhâfazasında  olan  Vezîr  Sinân  paşanın  'arzı

mûcibince hidmet-i mezbûre mezkûr Aliye virilmişdir fî 21 Rebî'ü'l-âhir sene 19

Sayfa 139

139/1

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Baf

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; dârende Aslan gelüb yarâr ve emekdâr olub geçen

sene vâki'  olan sefere gönüllü gelüb hidmetde bulunmağla hidmeti mukābelesinde

Baf  kal'asının  'azablar  ağalığı  kendü  virilmeği  recâ'  itmeğin  ağalık  hidmetinde

istihdâm eyleyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 19

139/2

Alay-beğilik-i Hüdâvendigâr

Anadolıya hükm ki; sâbıkan Anadolı beğler-beğisi Tahsîn paşa mektûb gönderüb zikr

olunan alay-beğiliği mukaddema mutasarrıf olan Ahmed (...) seferine şeyh gelmeğle

alay-beğilik dârende Murâda tevcîh olunub alay-beğilik hidmetinde iken Hamdi nâm

kimesne alay-beğiliği mezkûr Ahmed tahvîlinden Mehmede ve ânın fevtinde bana

virilmişdir deyü dahl idüb lâkin mezkûrlerin üzerinde alay-beğilik olmayub bunun

üzerinde olub hakkıdır deyü mukarrer olmak recâ' itmeğin mukarrer yazılmışdır fî

evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 19
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139/3

Tevliyet-i Hazret-i Sultân İbrâhim Edhem der-kazâ'-i (...)

Trablus  beğler-beğisine  ve  (...)  kādîsına;  zikr  olunan  tevliyet  Ahmed  üzerinden

dârende Seyyid Mehmed (...)  (...)  virilüb berât idüb tasarruf itmek istedikde ba'zı

kimesneler  dahl  iderlerimiş  elinde  olan  berâtı  mûcibince  zabtıçün  yazılmışdır  fî

evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 19

139/4

Ağalık-ı gönüllü (...) sol der-Arz-ı rûm

Arz-ı  rûma  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  kapucı-başılık  hidmetinde  olan  dârende

Süleymân  içün  yarârdır  deyü  bildirib  zikr  olunan  ağalık  mezbûra  virilmek  recâ'

itmeğin  Mustafa  ağaya  virildüği  mukayyed  bulunub  'arz  olunub  girü  mezkûr

Süleymâna virilmişdir fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 19

139/5 

Zâviye-dârlık-ı Sultân Abdurrahmân Mutaf der-Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm beğler-beğisi  mektûb gönderüb Sultân Abdurrahmân Mutaf  evkāfından

(...) nâm keryenin mâlikânesi Sultân Süleymân zamânından berü defter-i hâkānîde

zâviye kayd olunub ve şart-ı vâkıf üzere zâviye tarîkiyle Şeyh Ahmed hulefâ'sından

dârende-i fermân (...) virilmişken hâlen Veli nâm kimesne bir tarîk ile almağla dahl

idüb  hayf  olduğın  bildirib  şart-ı  vâkıf  üzere  girü  buna  zabt  olunmak  içün  emr

yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 19

139/6

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yesâr der-Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm beğler-beğisi  mektûb  gönderüb  Arz-ı  rûm cânib-i  yesâr  gönüllülerinin

kethüdâlığı  dârende  Bestama virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  tevcîh  olunub  hükm

yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 19

139/7

Kitâbet-i gönüllüyân-ı yesâr-ı Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisi mektûb gönderüb dârende Mehmed içün yarâr ve ehl-i kalem

ve müstakîmdir deyü kitâbet mezbûra virilmek recâ'sına 'arz itmeğin tevcîh olunub

hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 19 

139/8

İhtisâb-ı kazâ'-i Ruha

Ruha beğler-beğisi  mektûb gönderüb ihtisâb ve ihzâriyyeye mutasarrıf  olan (boş)

nâm kimesne kendü hevâsında olub hidmeti 'uhdesinden gelmeğe kādir değildir deyü
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dârende Ahmede virilmek recâ'sına 'arz itmeğin tevcîh olunub hükm yazılmışdır fî

evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 19

139/9

Fetâvî der-Konya

(...)  medresesinde  müderris  olan  Mevlânâ  (...)  Astâne-i  sa'âdetden  virilmeğin

mûcibince hükm yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 19

139/10

Tevliyet-i Bedreddîn Şehîd der-Hama

Trablus  beğler-beğisine  ve  Hama  kādîsına;  Astâne-i  sa'âdetden  dârende  Seyyid

Mehmed Rufâiye(?) virilmeğin berât mûcibince yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-

evvel sene 19

Sayfa 140

140/1

Mukāta'acılık-ı hazîne-i Haleb

Haleb  muhâfazasında  olan  Sinân  paşa  ve  defterdârına  hükm;  defterdâr  mektûb

gönderüb Haleb kurbuna müte'allik mukāta'acılar cümle me'mûr iken şıkk-ı evvel ve

şıkk-ı sânî ve sâlis i'tibarıyla üç mukāta'acı istihdâm olunurken mukaddemâ birkaçı

aklâmı  Trablus  hazînesine  ilhâk  olunub  ba'de-mâ  me'mûr  olan  mukāta'ayândan

birkaçı  dâhi  (...)  ve  (...)  (...)  olub  tasrîh  olunmağın  hazîne  tarafına  'alâkası

kalmaduğından gayri hâliyâ mukāta'anın ekserisi beratı olmağla hazîneye bir akça

dâhil olmayub (...) üç mukāta'acı istihdâm olunmağa tahammül ve ihtiyac olmayub

bi'l-cümle me'mûr olan mukāta'acı iki şıkk olub şıkk-ı evvel ve şıkk-ı sânî i'tibârıyla

iktifâ ve iki ehl-i kalem kimesne mukāta'acı istihdâm olunmak hazîneye (...) ve (...)

deyü 'arz  itmeğin vech-i  meşrûh üzere olmak hazîneye (...)  ise  deyü şıkk-ı  evvel

Dîvân-ı  hümâyûn  kâtiblerinden  sâbıkan  sânî  mukāta'acı  olan  dârende  Kâtib

Mustafanın ulûfe ve kitâbeti  ile  istihdâm olunmak içün emr-i  şerîf  yazılmışdır  fî

evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 19

140/2

Şıkk-ı sânî mukāta'acılığı dâhi vech-i meşrûh üzere bi'l-fi'l şıkk-ı sânî mukāta'acısı

olan dârende Mehmed Nüvvâbîye emr-i şerîf yazılmışdır

140/3

Mukābelecilik-i Arz-ı rûm
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Arz-ı rûma hükm ki; mektûb gönderüb dârende Osmân içün ehl-i kalem olub 'azli

îcâb  ider  husûs  yoğiken  bilâ-sebeb  diğer  Osmâna  virilüb  'inâyet  recâ'sına  'arz

eyledüğin eclden kayd defterlerine mürâca'at olundukda zikr olunan mukābelecilik

Mahmûd üzerinde  bulunmağın  'arz  olundukda  tekrâr  (...)  mukarrer  olmak  emrim

olmağın emr-i şerîf virilmişdir fî evâ'il-i şehr-i Cemâziye'l-evvel sene semân 'aşere ve

elf tekrâr mukarrer ider fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 19

140/4

Kitâbet-i gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm  beğler-beğisine  hükm;  mektûb  gönderüb  Arz-ı  rûmun  cânib-i  yemîn

gönüllüleri kâtibi olan dârende Ömer içün ehl-i kalem olub hidmetinde mukaddem ve

müstakîm iken kitâbeti  âhere  virilüb  hayf  olmağın  girü  mukarrer  olmuşdur  fî  12

Cemâziye'l-evvel sene 19

140/5

(İptal edilmiş)

140/6

Kitâbet-i gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha

Çıldıra hükm ki; mektûb gönderüb zümre-i mezbûre kâtibi olan dârende İbrâhim içün

yarârdır deyü kitâbete hâricden dahl olunmamak bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz idüb

'azli îcâb ider hâli olmadukca hâricden dahl olunmaya deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî

evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 19

140/7

Yüz-başılık-ı gönüllüyân-ı Ahısha birinci

Çıldıra  hükm ki;  dârende Mustafa  gelüb  birinci  yüz-başı  olub  hidmetinde  kusûrı

yoğiken âhere virilüb gadr olunmuşdur deyü mukarrer olmak recâ' itmeğin mukarrer

yazılmışdır evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 19

140/8

Rûz-nâmecilik-ı Haleb

Sâbıkan  rûz-nâmeci  olan  (...)  Muharrem  üzerinde  mukarrer  olmuşdur  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-evvel sene 19

Sayfa 141

141/1

Kethüdâlık-ı çavuşân der-Trablûs-şâm
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Trablûs-şâm beğler-beğine hükm ki; kazâ'yâ defteri gönderüb zikr olunan çavuşlar

kethüdâsı  olan  dârende Mustafa  içün yarâr  ve  emekdâr  olub her  vechle  hidmet-i

mezbûrenin 'uhdesinden gelmeğe kādir müstakîm olduğın bildirib 'inâyet recâ'sına

'arz eyledüğin eclden buyûrdum ki zikr olunan çavuşlar kethüdâlığını kemâ-kân buna

zabt itdirüb âheri dahl ve garaz itdirmeyesin

141/2

Kitâbet-i Çerâkise-i gönüllüyân-ı Ahısha

Çıldır  beğler-beğisine  hükm ki;  Ahıshanın  Çerâkise gönüllülerinin  kâtibi  Ali  fevt

olub  yevmîyyesi  ve  kitâbeti  mahlûl  olmağın  dârende-i  hümâyûn  Veli  içün  ehl-i

kalemdir  deyü kitâbet-i  mezbûre  yevmîyyesiyle  mezbûra  virilmeğin  recâ'sına  'arz

eyledüğin eclden mezbûr Veliye şürûtuyla hükm virilmişdir fî 8 şehr-i Cemâziye'l-

evvel sene 19

141/3

Kethüdâlık-ı Çerâkise-i Ahısha

Çıldır  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Ahıshanın  Çerâkise  kullarının

kethüdâsı  olan  Bâkî  yarâr  olub  kethüdâlığına  hâricden  dahl  olunmamak  bâbında

'inâyet recâ'sına 'arz eyledüğin eclden kemâ-kân hidmet-i  mezbûrede olmak üzere

şürûtuyla emr-i şerîf virilmişdir fî 8 şehr-i Cemâziye'l-evvel sene 19

141/4

Kitâbet Ahıshanın kul karındaşları

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Ahısha kal'asının kul karındaşları

kâtibi  dârende  (...)  ehl-i  kalem  olub  hidmetinde  mücidd  ü  sâ'î  deyü  kitâbetine

hâricden dahl olunmamak bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz eyledüğin eclden kimesne

dahl itmemek içün emr-i şerîf virilmişdir fî 8 Cemâziye'l-evvel sene 19

141/5

Ağalık Ahıshanın kul karındaşları

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Ahıshanın kul karındaşları ağası

olan dârende Hızır yarâr olub ağalığına hâricden dahl olunmamak bâbında 'inâyet

recâ'sına 'arz eyledüğin eclden âherden kimesne dahl olmaya deyü şürûtuyla hükm-i

şerîf virilmişdir fî 8 Cemâziye'l-evvel sene 19

141/6

Alay-beğilik-ı livâ'-i Ardanuç

Çıldır  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  dârende  Hüseyin  içün  olub

serhaddin  emekdârı  olmağın  hâlen  livâ'-i  Ardanuçun  alay-beğiliği  mahlûldür  ve
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mezbûra virilmeğin recâ'sına 'arz itmeğin zikr olunan alay-beğilik mezbûr Hüseyine

tevcîh olunub emr-i şerîf virilmişdir fî Cemâziye'l-evvel sene 19

141/7

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı yesâr der-Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm  beğler-beğisine  hükm  ki;  gönüllüyân-ı  yesâr  ağası  Süleymân  mektûb

gönderüb zümre-i mezbûrede otuz akça 'ulûfesi olan dârende (...) içün yarârdır deyü

zümre-i  mezbûre  çavuşluğı  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  tevcîh  olunub  hükm

yazılmışdır

141/8

Alay-beğilik-i Mâmervân

Çıldır  beğler-beğisine;  mektûb  gönderüb  sâbıkan  Mâmervân  alay-beğisi  olan

Mehmed içün yarardır  ve alay-beğiliği  mukarrer olmak recâ'  eyledüği  eclden 'arz

olunduğı  emr-i  şerîf  mukarrer  olub  şürûtuyla  emr-i  şerîf  virilmişdir  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-evvel sene 19

141/9

Mukābelecilik-i hazîne-i Şâm

Şâm beğler-beğisine  ve  defterdârına  hükm ki;  sâbıkan  Şâm defterdârı  Abdüllatif

mektûb gönderüb ebnâ'-yı sipâhîyândan mütekā'id olan dârende Hasan İbrâhim içün

ehl-i  kalem  olmağla  zikr  olunan  mukābelecilik  mezbûra  virilmek  recâ'sına  'arz

itmeğin yazılmışdır evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 19

Sayfa 142

142/1

Tevliyet-i Kasriyyun der-Şâm-ı şerîf

Şâm beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; tevliyet-i mezbûre dârende Hâcı Sa'dullah

kethüdâ yarâr ve emekdâr olmağla virilüb emr-i şerîf yazılmışdır evâsıt-ı Cemâziye'l-

evvel sene 19

142/2

Muhzır-başılık-ı Trablûs-şâm

Trablûs-şâm  kādîsına  hükm  ki;  beğler-beğisi  Hüseyin  mektûb  gönderüb  hâlen

muhzır-başısı  olan kapucı Abdî istikāmet ile hidmet üzere iken Ali ve Ömer dahl

idüb  buna  mukayyed  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  ahkâm-ı  kaydîde  mezkûrlere

virildüği  zabt  olunduğı  'arz  olundukda  buna  mukarrer  olmak  fermân  olunmağın
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mukarrer hükmü virilmişdir fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 19 tekrâr mukarrer ider

fî evâhir-i Zi'l-ka'de sene 19

142/3

Tevliyet-i Yakûb (...)

(...) beği ve Orta-köy kādîsına hükm ki; dârende Mehmed gelüb kazâ'-i mezbûrda

vâki' Karamanoğlı Yakûb beğ evkāfına mütevellî olub icrâ'-yı hidmet idüb kusurı ve

'azli îcâb ider husûs yoğiken (...) nâm kimesne alub lâkin bunun ahvâli (...) ve hüdâm

huzûrunda  ba'is  olundukda  mezbûrdan  her  vechle  rızâ'  üzere  olmağın  berât

mûcibince mukarrer olmak içün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel

sene 19

142/4

Meşîhat-i zâviye-i (...) Ak-serây

Dârende Şeyh Abdullah gelüb Ak-serâyda vâki' (...) Baba zâviyesine şeyh olan şeyh

olan Şeyh Mustafa fevt olub zâviye-i mezbûre kendüye tevcîh olunub berât-ı şerîfle

mutasarrıf  olub  icrâ'-yı  hidmet  ider  iken  lâkin  Mehmed  nâm kimesne  bir  tarîkle

zâviye-i mezbûreyi alub hayf ve gadr eyledüğinden gayri mezbûr Mehmed kendü

hevâsında olursa mevcûd olmamağın mukarrer olmak içün emr-i şerîf yazılmışdır fî

evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 19

142/5

Meşîhat-i zâviye-i Yola-geldim der-kazâ'-i Boğazlayan

 Mezbûreye; dârende Kāsım (...)  mutasarrıf  iken hâricden Mehmed nâm kimesne

dahl  ider  deyü  mütevellîsi  'arz  itmeğle  zabt  içün  berâtı  mûcibince  emr-i  şerîf

yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 19

142/6

Meşîhat

Kayseriyye kādîsı  mektûb gönderüb Kayseriyyede vâki'  Suya-kanmış  zâviyesinde

berât-ı hümâyûnumla mütevellî olan dârende Mahmûd Şehmuz zâviye-i mezbûreye

şeyh olan Hâcı Hasan ile ber-vech-i iştirâk mutasarrıfken 'azli îcâb ider hâli yoğiken

ba'zı kimesneler hilâf-ı inhâ' ile alub tasarrufuna kani' oldukların bildirmeğin berât

mûcibince şürûtuyla emr yazılmışdır

142/7

Meşîhat-i Şeyh (...) der-Sivâs

Rûm  beğler-beğine  ve  Sivâsa  hükm  ki;  Şeyh  (...)  evlâdından  olub  Şeyh  Şâmî

hulefâ'sından dârende Şeyh İshak gelüb Sivâs kazâ'sında vâki' olan Emre-doğan(?) ve
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(...)-deresi ve (...) (...) ve (...) ve (...) nâm (...) (...) (...) ber-vech-i maslahat südde-i

sa'âdetde  kendüye  tevcîh  olunub  berât  itmeğle  berât  mûcibince  zabtıçün  emr

yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 19

142/8

Çavuşluk-ı Şehr-i zûl

Şehr-i zûl beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Şehr-i zûl çavuşlarından (...)

kendü hevâsında  olub  dârende İsmail  yarâr  ve  çavuşluk  hidmetine  kādirdir  deyü

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene

19

142/9

Çavuşluk-ı Van

Dârende Ömer gelüb Vanın gönüllüler çavuşı olub hidmetde kusûrı yoğken âherde

dahl  olunduğın  bildirib  'inâyet  recâ'  itmeğin  mukarrer  kılınub  emr  yazılmışdır  fî

evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 19

Sayfa 143

143/1

Kethüdâlık-ı Şehr-i zûl

(...) Şehr-i zûl beğler-beğisi mektûb gönderüb bi'l-fi'l Şehr-i zûlün çavuşlar kethüdâsı

olan dârende Ramazân emekdâr olub kemâ-kân çavuşlar kethüdâlığı (...) hidmetinde

istihdâm eyleyesin deyü şürûtuyla emr yazılmışdır

143/2

Mukābelecilik-i Şehr-i zûl

Şehr-i zûl beğler-beğisi Piyâle mektûb gönderüb bi'l-fi'l Şehr-i zûlde mukābele ve

rûz-nâmeci olan dârende İbrâhim müstakîm olduğın bildirib kemâ-kân zabt itdüresin

deyü şürûtuyla emr yazılmışdır

143/3

Alay-beğilik-i livâ'-i Şehr-i zûl

Dârende  Gazanferin  üzerinde  olmağla  tekrâr  mukarrer  olmuşdur  fî  evâhir-i

Cemâziye'l-evvel sene 19 tekrâr mukarrer olmuşdur fî evâhir-i (boş) sene 1020

143/4

Nezâret-i evkāf-ı İbrâhim Paşa ve Mehmed Paşa

Nefs-i Tokatda İbrâhim Paşa ve Mehmed Paşa binâ' eyledüği zâviyenin evkāfına şart-

ı vâkıf üzere mütevellî ve nâzır olan dârende Zakîre Şah nâm hâtûn mütevellîye ve
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nâzıre olub vakfiyyede dahi nezâret mütevellîye meşrût olub mezbûrenin meşrûtası

iken hâlen (...) Mehmed nâm kimesne alub hilâf-ı şart-ı vâkıfı dahl itmeğin mukarrer

olmak recâ'sına Tokat kādîsı 'arz itmeğin hilâf-ı şart-ı vâkıf nezârete dahl olunmamak

içün emr yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 19

143/5

Çavuşluk-ı defter-i Şehr-i zûl

Şehr-i zûl beğler-beğisine hükm ki; Şehr-i zûl çavuşlar kethüdâsı gelüb Şehr-i zûl

defter çavuşlardan Mehmed çavuş fevt olub gedüği mahlûl oldukda yine gedüklü

çavuşlardan  Ramazâna  virilüb  iki  gedüği  mahlûl  olmağın  Şehr-i  zûlün  cedîd

bölüğünde yevmî on üç akça 'ulûfesi olan dârende Süleymâna virilmek recâ'sına 'arz

itmeğin hükm yazılmışdır

143/6

Çavuşluk-ı defter-i Şehr-i zûl

Şehr-i  zûle  hükm  ki;  çavuşları  kethüdâsı  Ramazân  mektûb  gönderüb  Şehr-i  zûl

çavuşlarından  Ali  fevt  olub  gedüği  Osmâna  virilüb  Osmân  dahi  ferâgat  itmeğin

Kerkük sancağında tîmârı olan Asuhân oğlı dârende Ahmede recâ' itmeğin virilmişdir

143/7

Muhzır-başılık-ı mahrûsa-i Mısır

Dergâh-ı 'âlî bevvâblarından dârende Murâd gelüb mukaddemâ mahrûsa-i Mısırda

muhzır-başı  olub hidmetde olub 'azlin îcâb ider  günâhı yoğiken muhzır-başılığına

âherden dahl olunmağın dahl olunmamak içün mukarrer kılınub kat'î mukarrer-nâme

yazılmışdır

143/8

Meşîhat-ı zâviye-i Kara-yakûb

Arz-ı  rûm beğler-beğisi  mektûb  gönderüb  evliyâ'-yı  kirâmdan  Kara-hisâr-ı  Şarkî

sancağına  tâbi'  Su-şehri  nâhiyesinde  asûde  olan  kutbü'l-ârifîn  sultân  Kara-yakûb

sırruhû'l-azîz evlâdından olub dârende Şeyh Ebû el-Kāsım ehl-i 'ilm zîde takvâhû

ehl-i 'ilm tekye-i (...) iken (...) alub lâkin mezbûr (...) ehl-i fesâd olub zâviye-dârlığa

istihkākı olmaduğın bildirib mezkûr mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer

olmak içün emr yazılmışdır

Sayfa 144

144/1

Türbe-dârlık-ı nefs-i Sivâsda (...) olan
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Dârende Hüseyin gelüb nesf-i Sivâsda (...) olan Arz-ı rûm zâviyesinin türbe-dârı olub

ber-vehle 'azli îcâb ider husûsı yoğiken türbe-dârlığı Ahmed alub dahl itmeğin berâtı

mûcibince emr yazılmışdır

144/2

Pazar-başılık-ı nefs-i Sivâs

Berâtla dârende Hasanın üzerinde Ömer nâm kimesne kādî hüccetiyle dahl itmeğin

berâtı mûcibince zabtı içün mezbûr Hasana emr yazılmışdır evâ'il-i Cemâziye'l-âhir

sene 19

144/3

Kethüdâlık-ı yeniçeriyân-ı cânib-i yemîn der-Şehr-i zûl

Dârende Hızırın üzerinde olmağın zabtı içün emr yazılmışdır

144/4

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Haleb-yemîn der-Şehr-i zûl

Dârende  Cuma  ağanın  üzerinde  olmağın  zabtı  içün  emr  yazılmışdır  evâ'il-i

Cemâziye'l-âhir sene 19

144/5

Gönüllüyân-ı cedîd-i Şehr-i zûl

Dârende Mahmudun üzerinde olmağın zabtına emr yazılmışdır evâ'il-i Cemâziye'l-

âhir sene 19

144/6

Ağalık-ı gönüllüyân-ı 'Atîk der-Şehr-i zûl

Dârende Ahmedin üzerinde olmağın zabtına emr yazılmışdır evâ'il-i Cemâziye'l-âhir

sene 19

144/7

Zâviye-i (...) Şeyh

Zâviye-i  mezbûre evlâda meşrûta  iken âherden ecnebîler  dahl  idüb mahsûle gadr

eylemeğin Sivâs kādîsı Mevlânâ Ahmed Efendi 'arzıyla evlâddan olan dârende (...)

berâtı mûcibince mukarrer olub şart-ı vâkıf mûcibince zabt itdirülüb âherden dahl

olunmamak içün hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 19

144/8

Çavuşluk-ı eyâlet-i Şehr-i zûl

Şehr-i zûl beğler-beğisi mektûb gönderüb Şehr-i zûl çavuşlarından Ahmed Bağdad

seferine varmayub hevâsında olduğı çavuşlar kethüdâsı 'arz itmeğle (...) çavuşlardan
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on altı akça 'ulûfesi olan dârende Mustafaya emr yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-

âhir sene 19

144/9

Çavuşluk-ı Arz-ı rûm der-bölük-i yemîn

Arz-ı rûma hükm ki; mektûb gönderüb zikr olunan bölükde (...) zümre-i mezbûrda

elli akça 'ulûfesi olan dârende Mahmûda virilmeğin emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i

Cemâziye'l-âhir sene 19

144/10

Çavuşluk-ı eyâlet-i Şehr-i zûl 

Şehr-i zûl çavuşlar kethüdâsı mektûb gönderüb defterlü çavuşlardan Ferhâd fevt olub

gedüği mahlûldür deyü dârende Şahin içün yarârdır deyü recâ' itmeğin 'arz itmeğin

yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 19

Sayfa 145

145/1

Çavuşluk-ı eyâlet-i Şehr-i zûl

Şehr-i zûl çavuşlar kethüdâsı mektûb gönderüb Şehr-i zûl çavuşlarından Derviş fevt

olub çavuşluğı  mahlûldür  deyü dârende Ahmede virilmeğin recâ'sına 'arz  itmeğin

yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 19

145/2

Alay-beğilik-i livâ-i Kastamonı

Sâbıkan  Anadolı  beğler-beğisi  olub  hâlen  Kastamonı  sancağına  mutasarrıf  olan

Ahmed mektûb gönderüb Kastamonı alay-beğisi olan dârende Muharrem içün yarâr

ve hidmetinin 'uhdesinden gelmeğe kādir deyü bu def'a (...) gelüb hidmetde bulunub

'azli îcâb ider hâli yok iken Yûsuf nâm kimesne hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile alay-beğiliği

içün gadr eylemişdir deyü mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin kaydına mürâca'at

olundukda mezkûr Yûsufa mukarrer  olduğı  mukayyed olub tekrâr  'arz  olundukda

buna mukarrer  olmak  fermânım olmuşdur  buyûrdum ki  zikr  olunan alay-beğiliği

emrim  üzere  kemâ-kân  (...)  zabt  itdirüb  alay-beğilik  hidmetinde  istihdâm  idüb

muhâlif mezbûrlar ve âherden bir ferdi dahl itdirmeyesin deyü şürûtuyla yazılmışdır

fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 19

145/3

kādîsına hükm ki; Kara-hisâra tâbi' Yûsuf Şeyh zâviyesine yevmî iki akça ile şeyh

olan (...) ve Murtazâ nâm kimesneler icrâ'-yı hidmetde olub mâl-ı vakfı ekl ve bel'
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idüb âyende ü revendeye ta'âm virmeyüb ref' olunub yerine şeyh-zâde olan dârende

Şeyh  Mehmed  oğlı  Süleymâna  tevcîh  olunub  berât  itdirüb  tasarrufunda  iken

mezkûrler  girü  dahl  idüb  elinde  olan  berâtı  mûcibince  zabtıçün  emr-i  şerîf

yazılmışdır

145/4

Tevliyet-i zâviye-i Kara-yakûb Kara-hisâr-ı Şarkî 

Kara-hisâr-ı Şarkî beğine ve kādîsına hükm ki; sen ki kādîsın mektûb gönderüb Su-

şehri  nâhiyesinde  Mevlânâ  Kara-yakûb  zâviyesinin  tevliyet  ve  nezâreti  eslâh-ı

evlâddan dârende derviş (...) içün sâlih ve mütedeyyîn iken Ebû el-Kāsım ve Mustafa

nâm kimesneler  tevliyet  ve nezâretine dahl itmeğle mukarrer olmak recâ'sına 'arz

eylediğin eclden şürûtuyla mukarrer-nâme yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene

19

145/5

Zâviye-i Şeyh Bahaeddîn

Kara-hisâr kādîsına hükm ki; dârendegân Derviş Mehmed oğlı Veli ve Mustafa gelüb

Su-şehri  nâhiyesinde  (...)  nâm  karyede  Şeyh  Bahaeddîn  nûrullahi  merkadhû

zâviyesinde yevmî iki akça ile ber-vech-i iştirâk tîmâr olub hidmet-i lâzımelerin icrâ'

idüb mutasarrıflar  iken (...)  oğlı  Hüseyin nâm kimesne yevmî beş akça meşîhat-i

mezbureyi bir tarîk ile alub dahl itmeğin 'inâyet recâ' eyledükleri eclden zikr olunan

meşîhat  ellerinde  olan  berât-ı  şerîf  mûcibince  mukarrer  olmak  içün  emr-i  şerîf

yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 19

145/6

Eğin  kādîsına  hükm ki;  kazâ'-i  mezbûr  mahkemesinde  muhzır-başı  olan  dârende

Mustafa gelüb zikr olunan muhzır-başılık berât-ı şerîfimle üzerinde olub hidmetde

kusûrı yoğken âherden Ramazân nâm kimesne muhzır-başılık bana dahi virilmişdir

deyü dahl  eyledüğin  bildirib  'inâyet  recâ'  itmeğin  buyûrdum zikr  olunan muhzır-

başılık mezkûr Mustafaya elinde olan berâtım mûcibince zabt itdirilmek içün emr-i

şerîf yazılmışdır

145/7

Mukābelecilik-i neferât-ı Van ve Nahcuvân ve Tebriz

Dârende Sâlih gelüb bundan akdem Nahcuvân ve Tebriz kulları ki Van muhafazasına

me'mûrladır  mukābelecilikleri  kendüye  virilüb  istikāmetle  hidmet  üzere  iken

hâricden dahl olunduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin girü ber-karar-ı sâbık mukābele
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hidmetinde istihdâm olunmak içün Van beğler-beğine hükm yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-âhir sene 19

Sayfa 146

146/1

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yesâr der-Arz-ı rûm

Mukaddemâ Osmân ağanın (...)  (...)  ile gelân Süleymâna virildüği 'arz olundukda

Vezîr Ali Paşa hazretlerinin (...) sâbıkan ağa olan Halil ağaya virilmişdir fî evâhir-i

Cemâziye'l-evvel sene 19

146/2

Ağalık-ı yemîn-i Tebriz der-mu'ahâfaza-i Van

Vana hükm ki; dârende Mehmed gelüb bundan akdem zikr olunan ağalık kendüye

virilüb  'azli  îcâb  ider  hâli  yoğken  âherden  dahl  olunduğın  bildirib  'inâyet  recâ'

itmeğin  ber-karâr-ı  sâbık  istihdâm  olunmağın  emr-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-âhir sene 19 Van defterdârı yeddinden yazılmışdır

146/3

Kethüdâlık-ı bölük-i Tebriz der-muhâfaza-i Van

Van'a hükm ki; dârende Ömer gelüb zikr olunan bölük kethüdâsı iken âherden dahl

olunmağla  ber-karâr-ı  sâbık  istihdâm  olunmak  içün  emr  yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-âhir sene 19 bu dahi

146/4

Çavuşluk-ı bölük-i mezbûr der-muhâfaza-i Van

Dârende Ali gelüb zikr olunan çavuşluk hidmetinde mücidd ü sâ'î iken âherden dahl

olunmağla  ber-karâr-ı  sâbık  istihdâm  olunmak  içün  emr  yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-âhir sene 19 bu dahi

146/5

Ağalık-ı yesâr-ı Tebriz der-muhâfaza-i Van

Vana hükm ki; dârende Mahmûd gelüb zikr olunan ağalık hidmetinde mücidd ü sâ'î

olub 'azli  îcâb ider hâli  yoğken âherden dahl  olunmamak içün emr yazılmışdır  fî

evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 19 bu dahi

146/6

Ağalık-ı Nahcuvân der-muhâfaza-i Van
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Vana hükm ki; dârende (...) Hüseyin gelüb zikr olunan ağalık hidmetinde mücidd ü

sâ'î  olub  'azli  îcâb  ider  hâli  yoğken âherden dahl  olunduğın  bildirib  'inâyet  recâ'

itmeğin hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 19 bu dahi

146/7

Ağalık-ı Van

Vana hükm ki; dârende Pervîz gelüb ağalık hidmetinde mücidd ü sâ'î olub 'azli îcâb

ider  hâli  yoğken  âherden  dahl  olunduğın  bildirib  'inâyet  recâ  itmeğin  hükm

yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 19 bu dahi

146/8

Kethüdâlık-ı Van

Vana hükm ki; dârende (...) gelüb kethüdâlık hidmetinde mücidd ü sâ'î iken âherden

dahl olunduğın bildirib 'inâyet recâ itmeğin hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-

âhir sene 19 bu dahi 

146/9

Kethüdâlık-ı Nahcuvân der-muhâfaza-i Van

Vana hükm ki; dârende Mustafa gelüb kethüdâlık hidmetinde mücidd ü sâ'î olub 'azli

îcâb  ider  hâli  yoğken  âherden  dahl  olunmağla  hükm  yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-âhir sene 19 bu dahi

146/10

Kitâbet-i kul-ı Nahcuvân der-muhâfaza-i Van

Vana hükm ki; dârende Hüseyin gelüb kitâbet hidmetinde mukayyed iken âherden

dahl  olunmağla  ber-karâr-ı  sâbık  istihdâm olmak  içün  emr  yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-âhir sene 19 bu dahi

146/11

Çavuşluk-ı kul-ı Nahcuvân der-muhâfaza-i Van

Vana hükm ki; dârende Ali gelüb çavuşluk hidmetinde mücidd ü sâ'î iken âherden

dahl  olunmağla  ber-karâr-ı  sâbık  istihdâm olmak  içün  emr  yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-âhir sene 19 bu dahi

146/12

Çavuşluk-ı Şehr-i zûl

Şehr-i zûle hükm ki; çavuşlar kethüdâsı mektûb gönderüb Kerkük sancağında tîmâra

mutasarrıf  olan Mehmed Behlûl fevt olub çavuşluk gedüği mahlûl olmağın livâ'-i

mezbûrda ve nâhiyesinde Buldak nâm karyeden beş bin akça tîmârı olan Hasan oğlı
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dârende (...)  içün çavuşluk 'uhdesinden gelür deyü virilmek recâ'sına 'arz itmeğin

şürûtuyla hükm yazılmışdır fî el-yevmü'l-âşir Cemâziye'l-âhire sene 19

Sayfa 147

147/1

Muhzır-başılık-ı Erzincan

Erzincan  kādîsı  mektûb  gönderüb  kazâ'-i  mezbûr  mahkemesinde  sekiz  yüz  akça

tîmâr ile muhzır-başı olan dârende (...) içün on beş seneden mütecâviz muhzır-başı

olub dîndâr (...)  ve ihtiyâr olduğın bildimeğin mukarrer ibkā'  olmak recâ'sına 'arz

itmeğin emr-i şerîf virilmişdir

147/2

Alay-beğilik-i Kastamonı

Bundan akdem livâ'-i mezbûr alay-beği olan dârende Seyyid Yûsuf gelüb on seneden

ziyâde alay-beği olub yarâr ve emekdâr ve sancağı sipâhîleri kendüsinden rızâ' ve

şükrân üzere olub 'azli îcâb ider hâli yok iken iki bin akça tîmârı olan Muharrem bir

tarîkle alay-beğiliği alub gadr olduğı 'arz olundukda buna mukarrer hükm yazılmışdır

fî evâ'il-i şehr-i Cemâziye'l-âhir sene 19

147/3

Tevliyet-i Mihrümah Sultân der-Vilâyet-i Van

Bundan akdem mütevellî olan defterlü Mehmedin hıyâneti zâhir olmağın ref' olunub

tevliyet-i  mezbûre  dârende  dârende  Mehmede  virilmişken  tekrâr  mezkûr  defterlü

Mehmed dahl itmeğin elde olan berâtı mûcibince zabtıçün emr yazılmışdır fî evâsıt-ı

Cemâziye’l-âhir sene 19

147/4

Meşîhat-ı zâviye-i Haydar-hâne der-vilâyet-i Erzincan

Dârende  Seyyid  Veli  gelüb  şart-ı  vâkıf  üzere  bundan  akdem  babası  zâviye-i

mezbûrda  şeyh  iken  fevt  olub  meşîhat  buna  virilmişken  hâricden  Ahmed  nâm

kimesne bana dahi virilmişdir deyü dahl itmeğin buna mukarrer kılınub berât itdirüb

elinde  olan  berâtı  mûcibince  şart-ı  vâkıf  üzere  buna  zabt  itdirülüb  hâricden  olan

mezkûr Ahmedi dahl itdürmemek içün emr yazılmışdır  fî ev'a'il-i  Cemâziye'l-âhir

sene 19

147/5

Meliklik-i Derteng ve Gazze
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Şehr-i zûl beğler-beğisine hükm ki; dârende Mehmed Yakûb gelüb babası müteveffâ

(...) yerine Dertengde melik olmak bâbında 'inâyet recâ' itmeğin olı-geldüği üzere

melik olmak üzere emr yazılmışdır fî evâsıt-ı şehr-i Cemâziye'l-âhir sene tis'a 'aşere

ve elf

147/6

Alay-beğilik-i livâ'-i Derteng

Bağdada hükm ki; Derteng sancağı beği mektûb gönderüb zikr olunuan alay-beğiliği

mahlûl  olmağın  dârende  Yakûb  içün  yarârdır  deyü  livâ'-i  mezbûre  alay-beğiliği

mezbûr Yakûba virilmek recâ'  itmeğin mahlûl  ise virilmek emrim olmuşdur deyü

şürûtuyla emr-i şerîf virilmişdir fî evâsıt-ı şehr-i Cemâziye'l-âhir sene tis'a 'aşere ve

elf

147/7

Çeri-başılık-ı (...) (...) der-livâ'-i Trabzon

Batum beğler-beğisi  Ahmed paşaya hükm ki;  mektûb gönderüb zikr  olunan çeri-

başılık hayli zamândan berü kimesne tasarrufunda olmayub bi'l-fi'l mahlûl ve hidmeti

mu'attal  kalmışdır  deyü  Trabzon  sancağının  (...)  nâhiyesinde  (...)  nâm  karye  ve

gayriden altı bin akça tîmâra mutasarrıf olan dârende Ahmede virilmeğin recâ'sına

'arz eyledüğin eclden tevcîh idüb istihdâm eyleyesin deyü hükm yazılmışdır fî 20

Cemâziye'l-âhir sene 19

147/8

Çeri-süricilik der-Kütâhiyye

Anadolının defterdârına; mektûb gönderüb Kütâhiyye sancağının Uşşak nâhiyesinde

(...) nâm karye ve gayriden 4999 akça tîmâr ile çeri-sürici olan Osmân fevt olub çeri

süriciliği mahlûldür deyü Kastamonı sancağında Daday nâhiyesinde (...) nâm karye

ve gayriden dört bin yüz akça tîmârı olan dârende Mahmûda virilmek recâ'sına 'arz

itmeğin şürûtuyla yazılmışdır

Sayfa 148

148/1

Tevliyet-i Melekarslan mescidi der-Kayseriyye

Kayseriyye kādîsına hükm ki; dârende Ali gelüb kazâ'-i mezbûrda (...) nâm karye

vâki' Melekarslan mescidi evkāfına mütevellî olan Seyyid (boş) şehrde olub hidmetin

icrâ' itmameğle kendüye virilüb berât itdirüb karye-i mezbûrede mekteb-hâne ihyâ'

idüb mu'allim-i Kur'an eylemek üzere kendüye virilüb mutasarrıf olub icrâ'-yı hidmet
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ider iken hâricden (...)  Hüseyin nâm kimesne hilâf-ı vâki'-i (...)  ile alub (...)  dahl

itmeğle tekrâr kendüye mukarrer olmuşken girü ol-vechle dahlden hâlî olmamağın

berâtı  mûcibince  mukarrer  olmak  içün  emr-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâhir-i  şehr-i

Cemâziye'l-âhir sene 19

148/2

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisi mektûb gönderüb Arz-ı rûm kal'ası 'azablarından olub (boş)

akça  'ulûfe  ile  ağa  olan  dârende  Bâkî  içün  ihtiyâr  ve  emekdâr  olub  sâlih  ve

mütedeyyîn olmağla bundan akdem hazîne-i âmireye kendü mâlından otuz bin akça

teslim idüb zikr olunan ağalık kendüye virilüb bildirmeğe hazîne-i âmireye teslim

eyledüği otuz bin akça kendüye virilmeğin ağalığına dahl ve garaz olunmaya deyü

mâliyye tarafından berât ve mukarrer ahkâm virilmeğin mûcibince mukarrer-nâme

yazılmışdır fî evâhir-i Cemâaziye'l-âhir sene 19

148/3

Tevliyet ve mescîd-i zâviye-i Fahreddîn der-Samsun

Dârende  Derviş  gelüb  nefs-i  Samsunda  vâki'  Şeyh  Fahreddîn  zâviye  ki  kadîmde

sulehâ'  ve  'ulemâ'ma  (...)  olub  kendüye  tevcîh  olunub  icrâ'-yı  hidmet  ider  iken

cehlden  (...)  Yeniçeri  bir  tarîkle  alub  tasarrufuna  mâni'  oldukda  tekrâr  kendüye

mukarrer kılınub hidmetde iken mezbûr girü ol-vechle dahlden hâlî olduğın bildirib

'inâyet  recâ'  itmeğin  berâtı  mûcibince  mukarrer  kılınub  emr-i  şerîf  virilmişdir  fî

evâhir-i Cemâziye'l-âhir sene 19

148/4

(...)-hânlık der-Bayburd Hâce (...)

Dârende  Hâcı  Ali  gelüb  kazâ'-i  Bayburdda  (...)  (...)  ve  (...)  nâm  karyede

mütevellîlerin 'alâkaları olmayub kadîmde (...) olanlar şart-ı vâkıf mûcibince (...) zabt

ide  gelmeğin  hâlen  mezbûr  hâce  Yakûbun  evkāfı  mütevellîsi  olan  (...)ullah  nâm

kimesne deftere ve kadîmden olı-gelâna muhâlif dahl eyledüğin bildirib şart-ı vâkıfa

ve deftere muhâlif dahl itdirülmamek bâbında emr-i şerîf yazılmışdır

148/5

Çeri-süricilik der-Kastamonı

Kastamonı  alay-beğisi  Seyyid  Yûsuf   mektûb  gönderüb  Kastamonı  sancağında

Daday nâhiyesinde (...) nâm karyede iki bin tîmâr ile çeri-sürici olan Fazlı fevt olub

Çeri-süricilik  gedüği mahlûldür deyü müteveffâ-yı mezbûrın karındaşı olub livâ'-i
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mezbûrda  Daday  nâhiyesinde  (...)  nâm  karyeden  3200  akça  tîmârı  olan  dârende

Süleymâna yazılmışdır

148/6

Çeri-süricilik-i Kastamonı

Zümre-i mezbûreden Sıyâmî fevt olub yeri mahlûldür deyü Anadolı defteri kethüdâsı

Ahmed 'arzıyla  livâ'-i  mezbûrda ve nâhiyesinde Saru-kavak nâm karyede beş bin

tîmârı olan Mehmede virilmişdir fî evâhir-i Cemâziye'l-âhir sene 19

Sayfa 149

149/1

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Oltı

Arz-ı rûm ve Çıldır beğler-beğilerine hükm ki; sâbıkan Şehr-i zûl beğler-beği olub

Oltı sancağına mutasarrıf olan Bekir mektûb gönderüb Oltı kal'ası 'azablarına yevmî

kırk akça ile ağa olan dârende Hüseyin içün müstakîm ve dîndâr neferâtı ile hüsn-i

zinde-gâneye kādir olduğından gayri kal'a-i mezbûrede barut-hâne hidmetinde küllî

hidmeti  vücûda  gelmiş  Yenipınarda  iken  yazub  'amele  getürüb  serdâr-ı  sâbık

müteferrika  Sinân  paşa  (...)  ordu-yı  hümâyûna  yazub  eylenürken  (...)  Kızılbaşa

giriftâr olub iki sene içün (...) olub ba'de halâs bulub kal'a-i mezbûrede (...) yazub

(...) hidmetde iken ağalığına (...) ve ba'zı kimesneler dahl idüb hayf olduğın bildirib

(...)  (...)  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  (...)  (...)  deyü  fermânım olmağla

hazîne-i âmirem defterlerinde zikr olunan 'azablar ağalığı mezbûr Hasanın üzerinde

olduğı tekrâr 'arz olundukda mâliyye tarafından virilân berâtı mûcibince mukarrer-

nâme yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-âhir sene 19

149/2

Alay-beğilik-i Kara-hisâr-ı Şarkî

Arz-ı rûma hükm ki; Kara-hisâr-ı Şarkî beği Hüseyin beğ mektûb gönderüb livâ'-i

mezbûr  alay-beğisi  olan  dârende  Yûnus  içün  emekdâr  olub  ve  Trabzondan  nakli

fermân olunan (...) naklinde ve sâ'ir hidemâtda bize (...) idüb 'azli îcâb ider husûsı

yoğiken Hüseyin  nâm kimesne bilâ-sebeb alay-beğiliği  alub  gadr  olmuşdur  deyü

mukarrer  olmak recâsına 'arz  itmeğin mukarrer olmuşdur evâhir-i  Cemâziye'l-âhir

sene 1019 tekrâr mukarrer ider fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 19

149/3

Muhzır-başılık-ı Mer'aş
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Mer'aş  kādîsı  mektûb  gönderüb  Mer'aşın  bundan  akdem  muhzır-başısı  olan

Lütfullahın 'azli îcâb ider husûs yoğiken muhzır-başılığı Abdülkerîm nâm kimesne

almağla  gadr  idüb  lâkin  ahâlî-i  vilâyet  Lütfullahdan  rızâ'  ve  şükrân  üzere  olub

Abdülkerîmden şükrân üzere değildir  deyü mukarrer  olmak recâ'sına 'arz  itmeğin

Lütfullaha mukarrer kılınmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-âhir sene 19

149/4

Çeri-süricilik-i Kastamonı

Zümre-i  mezbûrede  Mustafa  fevt  olmuşdur deyü defter  kethüdâsı  Ahmed 'arzıyla

livâ'-i mezbûrda tîmârı olan Yûsufa virilmişdir fî evâhir-i Cemâziye'l-âhir sene 19

149/5

Çeri-süricilik der-Bolı

Livâ'-i  mezbûreden  (...)  fevt  olmuşdur  deyü  defter  kethüdâsı  Ahmed  'arzıyla

Kastamonında tîmârı olan Hasana virilmişdir fî evâhir-i Cemâziye'l-âhir sene 19

149/6

Çeri-süricilik der-(...)

Livâ'-i  mezbûrede  Mehmed fevt  olub yeri  mahlûldür  deyü müşârün-ileyh 'arzıyla

Kastamonında tîmârı olan Süleymâna virilmişdir fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 19

149/7 

Mîr-i 'alemlik-i Kastamonı

Sâbıkan Anadolı  beğler-beğisi  olub Kastamonı sancağında mutasarrıf  olan Ahmed

mektûb gönderüb Kastamonı sancağında mîr-i  'alem olan Mustafa fevt olub mîr-i

'alemliği mahlûldür deyü yine livâ'-i mezbûrda (...) nâhiyesinde (...) nâm karyeden

iki  bin  tîmârı  olan  Hâcı  Hüseyine  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  şürûtuyla

yazılmışdır

149/8

Kitâbet-i gönüllüyân-ı yesâr der-Arz-ı rûm

Arz-ı rûmun cânib-i yesâr gönüllüleri ağası Celil mektûb gönderüb sâbıkan Tebriz

gönüllülerine  kâtib  olan  dârende  Mustafa  Çıldır  beğler-beğisi  ile  (...)  ve  (...)

ılgarlarında yoldâşlıkda bulunduğından mâ'adâ ve ehl-i kalem ve müstakîmdir deyü

Arz-ı rûmun cânib-i yesâr gönüllüleri kitâbeti virilmek recâ'sına 'arz itmeğin hükm

yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-âhir sene 19

149/9

Çeri-süricilik-i Kara-hisâr-ı Şarkî
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Kara-hisâr-ı Şarkî sancağı beği mektûb gönderüb Kara-hisâr sancağında tîmârı olan

çeri-sürici Ali bundan akdem şark seferine gelmeyüb çeri-süriciliğin mahlûl oldukda

dârende Osmâna virilüb nizâ' üzere iken hâlen Mezkûr Ali fevt olmağla fevtinden

dahi mezbûra virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla hükm yazılmışdır fî 28 sene

19

149/10

Çeri-süricilik

Aydın sancağında on üç bin akça tîmârıyla çeri-sürici olan Müslim fevt olub çeri-

süriciliği mahlûl olmağın dârende (boş) virilmişdir

Sayfa 150

150/1

Çeri-süricilik-i Anadolı

Defter  kethüdâsı  Ahmed  mektûb  gönderüb  Hüdâvendigâr  sancağında  Domanic

nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden altı bin beş yüz akça tîmâr ile çeri-sürici olan

Mahmûd Anadolının defter kâtiblerine ilhâk olunub çeri-süriciliği  mahlûldür deyü

Kastamonı sancağında (...) nâhiyesinde Karaca (...) nâm karyeden iki bin akça tîmârı

olan dârende Ahmede yazılmışdır 28 Cemâziye'l-âhir sene 1019

150/2

Alay-beğilik-i livâ'-i Kiğı

Arz-ı rûm beğler-beğisi mektûb gönderüb dârende Mehmed içün yarâr ve emekdâr

olub vâki'  olan Kalenderoğlı  ve Karasaîd ve (...)  (...)  ve Emîrgûne Hân nâm (...)

muhârebelerinde  gereği  gibi  hidmetde  ve  yoldâşlıkda  bulunub  ber-vehle  kusûrı

yoğiken Ömer nâm kimesne bir hidmete gelmeyüb mezkûrın hakkıdır deyü 'inâyet

recâ' itmeğin hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 1019

150/3

Kethüdâlık-ı çavuş-ı Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm  beğler-beğisi  Hasan  mektûb  gönderüb  Arz-ı  rûmun  çavuşlar

kethüdâlığında nizâ' üzere olan Hâcı Mehmed ve Ali çavuş nâm kimesneler hidmet-i

mezbûre 'uhdesinden gelmeğe kādir değillerdir deyü zikr olunan çavuşlar kethüdâlığı

yine  Arz-ı  rûmun  dîvân  çavuşlarından  dârende  İbrâhime  virilmeğin  recâ'sına  'arz

itmeğle İbrâhime virilmek içün hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 19

150/4

Alay-beğilik-i Hüdâvendigâr
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Hüdâvendigâr alay-beğisi dârende Hamdi mukaddemâ livâ'-i mezbûr alay-beğisi (...)

Mehmed fevt oldukda buna virilüb (...) seferinde dahi hidmetde bulunmağla Vezîr

Hasan  paşa  tarafından  mukarrer  ve  tevcîh  olunub  berât  itdirmeğin  Murâd  nâm

kimesne bana dahi virilmişdir deyü nizâ' idüb bu def'a Rûm-ilinden gelân hazîne ile

gelüb hidmetde bulunub Astânede ve senin tarafından mukarrer olmuşken (...) nizâ'

idüb emr almağla dahl eyledüğin bildirib ahkâm-ı kayda mürâca'at olundukda (...)

seferine geç gelân Ahmed tahvîlinden bana virilmişidi üzerinde alay-beğilik yoğiken

aldukları  lağv  olub  (...)  deyü  mukarrer  itdirülüb  mukayyed  bulunub  tekrâr  'arz

olundukda defter-hânede alay-beğilik bunun üzerinde mukayyed olmayub berâtı ve

mîr-i mîrân tarafından virilân mukarrer mektûbı mûcibince mukarrer kılınub emr-i

şerîf yazılmışdır evâ'il-i Receb sene 1019

150/5

Çeri-süricilik-i Anadolı

Anadolı  defter  kethüdâsı  Ahmed  mektûb  gönderüb Kastamonı  sancağında  Daday

nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden üç bin altı yüz akça tîmâr ile Anadolı çeri-

başısı olan Câfer fevt olub gedüği mahlûl olmağın livâ'-i mezburda ve nâhiyesinde

Dörtköy nâm karyeden elli bin akça tîmâr ile mutasarrıf olan dârende Hüseyin (...)

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 19

150/6

Tevliyet der-Bayburd

Bayburd kādîsı mektûb gönderüb kazâ'-i mezbûrda vâki'  Seyyid Sâlih zâviyesinin

mütevellîsi  olan  dârende  Seyyid  Mustafa  çavuş  içün  şer'e  gelüb  zikr  olunan

zâviyenin tevliyeti evlâd-ı (...) meşrût olub şart-ı vâkıf mûcibince (...) idüb müstakîm

ve dîndâr olub hidmet-i mezbûrede kusûrı yoğiken (...) ve (...) ile meşhûr olan (...)

(boş)  nâm kimesnelerin  berât  ve şart-ı  vâkıfa  muhâlif  dahl  idüb (...)  Hasan nâm

kimesneden dahi zirâat idüb hums ve öşrin virmeyüb ve (...) ba'zı kimesneler şart-ı

vâkıfa muhâlif (...) ve (...) içün hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile dahl idüb ve re'âyâların dahi

ba'zı kimesneler tutub akçalerin alub ve (...) dahl eylemamek bâbında emr-i şerîfim

virilmeğin recâ'sına 'arz eyledüği eclden şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Receb

sene 19

150/7

Mukābelecilik der-Bağdad

Bağdada hükm ki; düstûr-ı ekrem mîr-i efham nizâmü'l-âlem vezîr-i a'zâm ve serdâr-ı

ekremim Murâd  Paşa  edâm-Allahû  teâlâ  iclâlühûnun  defterlü  âdemlerinden  olub
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Dîvân-ı hümâyûnum kâtiblerinden olan dârende-i fermân Kâtib Mehmed (...) vâki'

olan  seferlerde  hidmetde  bulunub  ferîkası  esîr  olub  halâs  bulmağla  hidmeti

mukābelesinde zikr olunan mukābelecilik virilüb hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Receb

sene 1019

Sayfa 151

151/1

Müteferrikalık-ı Zaîm-i Rûm-ili

Rûm-iline hükm ki; Haleb eyâletine mutasarrıf  olan Sinân paşa mektûb gönderüb

Ohri  sancağında  ze'âmete  mutasarrıf  olub  Rûm-ilinin  zaîm  gedükli

müteferrikalarından olan (...)  ihtiyârıyla gedüğin Köstendil sancağında on bin yüz

yetmiş  akça  tîmâra  mutasarrıf  olan  dârende  Mehmede  ferâgat  itmeğin  şürutuyla

yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 19

151/2

Çeri-süricilikAnadolı

Anadolının  defter  kethüdâsı  Ahmed mektûb  gönderüb Kastamonı  sancağında  (...)

nâhiyesinde  (...)  nâm  karye  ve  gayriden  26000  akça  tîmâr  ile  çeri-süricisi  olan

Mustafa fevt olub livâ'-i mezbûrda (...) nâhiyesinde Taş(...) nâm karye ve gayriden iki

bin akça tîmârı olan dârende Hüseyine yazılmışdır fî evâ'il-i receb sene 19

151/3

Alay-beğilik-i livâ'-i Kayseriyye

Karaman beğler-beğisi Zülfekār paşa mektûb gönderüb bi'l-fi'l livâ'-i mezbûr alay-

beğisi olan dârende Seydi içün Abdülkerîm nâm kimesne ile alay-beğiliği husûsında

nizâ'  idüb  lâkin  Astâne-i  sa'âdetde  (...)  (...)  olduğından  mezbûr  Seydinin  hakkı

olmağla hükm olunub eline kat'î mukarrer-nâme virilmişken yine kanâ'at itmeyüb bir

tarîkle emr ibrâz itmeğle dahl eyledüğin ve mezbûr Seydi yarâr ve umûr-dîde dîndâr

olduğından mâ'adâ erbâb-ı tîmâr ile hüsn-i zindegânesi olub alay-beğilik hidmetinin

'uhdesinden gelmeğe kādir ehl-i vukūfdur deyü mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin

kat'î mukarrer olmuşdur

151/4

Çeri-süricilik-i Anadolı

Anadolıya  hükm  ki;  defter  kethüdâsı  Ahmed  mektûb  gönderüb  Bolı  sancağında

altmış  bin  akça  tîmâr  ile  çeri-sürici  olan  (...)  fevt  olub  süriciliği  mahlûl  olmağla

Hüdâvendigâr sancağında (...) nâhiyesinde Akvirân nâm karye ve gayriden 6000 akça
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tîmâra  mutasarrıf  olan  dârende Osmâna virmek recâ'sına  'arz  itmeğin  yazılmışdır

evâ'il-i Receb sene 19

151/5

Alay-beğilik-i Mut

Kapudânım Halil paşa mektûb gönderüb Mut alay-beğisi olan dârende İsmail içün

donanmada alay-beğilik hidmetinde ve muhârebelerde hidmetde bulunub ve re'âyâ ve

erbâb-ı  tîmâr  ile  hüsn-i  zindegânesi  olub  kendüye  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz

itmeğin  ahkâm kaydına  mürâca'at  olunduğın  alay-beğiliği  Yûsuf  nâm  kimesneye

virilmiş  bulunduğı  tekrâr  'arz  olundukda  buna  mukarrer  olmak  fermânım  olub

mukarrer hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 19

151/6

Çeri-süricilik-i Anadolı

Anadolı  defter  kethüdâsı  mektûb  gönderüb  bundan  akdem  çeri-sürici  olan  Abdî

dergâh-ı  mu'allâm  çavuşlarına  ilhâk  olunmağla  yeri  mahlûl  kalmağın  Karesi

sancağında Ayaz-mend nâhiyesinde Hâcı Osmân nâm karyede beş bin akça tîmârı

olan  dârende  Rıdvâna  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  şürûtuyla  hükm-i  şerîf

yazılmışdır

151/7

Pazar-başılık der-ordu-yı hümâyûn

Ordu kādîsı mektûb gönderüb Ordu pazar-başısı olan Seyyid Hasan fakrü'l-hâl olub

'asker  (...)  zahîre  tedârikine kādir  olmağla ihtiyârıyla  râfi'  Hâcı Aliye ferâgat ider

deyü 'arz itmeğin berât yazılmışdır evâsıt-ı Receb sene 19

151/8

Meşîhat der-karye-i (...)

Arz-ı rûm kādîsı Mehmed zîde fezâile mektûb gönderüb Arz-ı rûm kazâ'sında vâki'

(...) nâm karyede yevmî sekiz akça ile şeyh olan dârende Şeyh Hanefî içün evlâddan

olmağın  vakfiyyede  tevliyet  ve  nezâreti  yoğiken  hasad  zamânı  ve  mahsûl

mahallerinde ba'zı kimesneler 'arz olmağla dahl idüb mezkûra hayf ve gadrdır deyü

elinde olan berât ve mukaddemâ virilân emr-i şerîf mûcibince 'amel idüb hilâfına (...)

(...) deyü hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene 19

151/9

Kethüdâlık-ı Batum

Batumun defter kethüdâlığı bil-âhire dârende Ferruh üzerinde olmağla hâlen tekrâr

kat'î hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 19
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Sayfa 152

152/1

Çeri-süricilik der-Saru-hân 

Anadolıya hükm ki; defter kethüdâsı Hasan mektûb gönderüb Saru-hân sancağında

tîmârı  olan  Mustafa  fevt  olub  mahlûldür  deyü  Saru-hân  sancağında  Gördes

nâhiyesinde tîmârı olan Halile 'arz ile virilmişdir fî evâsıt-ı Receb sene 9

152/2

Hasmıyla  murâfa'a  olmayınca  âherlere  virilmeye  deyü  buyûruldı  vârid  olmuşdur

hâlen  mezkûr  (...)   âherlere  virilüb  ba'de  murâfa'a  olalar  deyü  buyûruldı  vârid

olmağla âherlere virilmeye 

Alay-beğilik der-livâ'-i Hüdâvendigâr

Anadolı beğler-beğisi mektûb gönderüb Hüdâvendigâr alay-beğisi olan Ahmed (...)

(...)  ve  alay  hidmetinde  kusûrı  olmamağın  re'âyâdan  dârende  Murâda  virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin hidmetde iken Mehmed nâm kimesne bana dahi  virilmişdir

deyü dahl idüb berâtı elinde iken fevt olmağla fevtinden dahi buna virilmeğin Mehdi

nâm kimesne müteveffâ Mehmed tahvîlinden bana dahi virilmişdir deyü dahl idüb

lâkin alay-beğiliği bunun hakkı olmağla girü buna ibkā' ve mukarrer olmak recâ'sına

'arz itmeğin tekrâr buna mukarrer kılınub emr-i şerîf yazılmışdır

152/3

Çavuşluk-ı dîvân-ı Arz-ı rûm

Arz-ı rûm çavuşlar kethüdâsı mektûb gönderüb gedüklü çavuşlardan Yûsuf fevt olub

gedüği  mahlûldür  deyü  livâ'-i  mezbûrede  beş  bin  altı  yüz  akça  tîmâra  tîmâra

mutasarrıf olan dârende Mustafaya virilmek bâbında 'inâyet recâ itmeğin emr-i şerîf

yazılmışıdır fî evâsıt-ı Receb 1019

152/4

Kethüdâlık-ı çavuş-ı Diyâr-ı bekr

Diyâr-ı bekr muhâfazasında olan Vezîr Nasûh paşa mektûb gönderüb Diyâr-ı bekr

çavuşlar  kethüdâsı  olan  Eyûb  mukaddemâ  (...)  ve  sâhib-i  (...)  olmağla  icrâ'-yı

hidmete kādir olmamağla kethüdâlık mahlûl olmağın girü gedüklü çavuşlardan olub

Âmid sancağında (...)  nâm karye ve gayriden (boş) bin akça tîmârı  olan dârende

Mehmed yarâr ve emekdâr ve hidmet-i mezbûre 'uhdesinden gelmeğe kādir olmağın

zikr olunan çavuş kethüdâlığı senin tarafından mezbûra tevcîh olunub hidmetde iken
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mezbûr  alub  hâlen  fevt  olmağla  fevtinden  dahi  mezbûra  virilmek  bâbında  recâ'

itmeğin emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i receb sene 1019

152/5

(İptal edilmiş)

152/6

Alay-ı Kır-şehri

Karaman  beğler-beğine  hükm ki;  mektûb  gönderüb  Kır  sancağı  alay-beğisi  olan

Cemşid bu def'a vâki' olan şark seferine gelmeyüb kendü hevâ hevesinde olduğından

gayri sancağın sipâhîlerinin dahi sefere gelmamesine ba'is olmağın alay-beğilik livâ'-

i mezburda Süleymânlu nâhiyesinde kal'acık nâm karye ve gayriden dört bin beş yüz

akça tîmâra mutasarrıf olan dârende Safer içün yarâr ve emekdâr olub alay-beğilik

'uhdesinden  gelmeğe  kādir  olmağın  mezbûra  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin

eyledüğin eclden alay-beğilik mezbûr Safere ve mezkûr Cemşid geldükde hakkından

gelmek üzere tîmârı dahi firâr ise âhere 'arz olunmasın emr idüb buyûrdum ki emrim

üzere  zikr  olunan  alay-beğiliği  'arz  olunduğı  üzere  tevcîh  idüb  alay-beğilik

hidmetinde istihdâm idesin

152/7

(İptal edilmiş)

152/8

Çavuşluk-ı Arz-ı rûm

Arz-ı rûma hükm ki; mektûb gönderüb bundan akdem Mahmûd çavuş fevt çavuşluğı

mahlûldür deyü Bayburd nâhiyesinde (...) (...) nâm karyede üç bin tîmâra mutasarrıf

olan  dârende  Aliye  virilmek  recâsına  'arz  eyledüğin  eclden  hükm  yazılmışdır  fî

evâ'il-i Receb sene 19

Sayfa 153

153/1

Ağalık-ı bölük-i yemîn-i Tebriz der-muhâfaza-i Van

Sâbıkan  Rakka  beğler-beğisi  olan  mîr  Şeref  mektûb  gönderüb  mukaddemâ

Nahcuvânın kul-karındaşı ağası olan Barak yarâr ve serhadd-i mansûrede emekdâr

olub hâlen Van muhâfazasında olan Tebrizin sağ kol ağalığı virilmek recâ'sına 'arz

itmeğin şürutuyla hükm yazılmışdır evâsıt-ı Receb

153/2

İhzâriyye-i mahkeme-i Ruha
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Ruha  mahkemesinde  ihzâriyye  hidmetinde  olan  Mustafa  nâ-ehl  olmağla  dârende

seyyidî Aliye tevcîh olunub mezbûr kanâ'at itmeyüb nizâ' itmeğle Rakka beğler-beği

tarafından mukarrer kılınub mûcibince yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene 19

153/3

(...)

Diğer evkāfı elinde olan berâtı ve sâ'ir temessükâtı mûcibince zabt itdirüb âherden

bir ferdi dahl itdirmeyesin deyü kādîsına emr yazılmışdır

153/4

Mîr-i 'aşîretlik

Rakka beğler-beğisi Câfer dâme ikbâlühû mektûb gönderüb Erciş sancağında Saru-

hoca  nâhiyesinde  (...)  nâm  karye  ve  gayriden  mîr-i  'aşîretliğe  mutasarrıf  olan

İbrâhimi bundan akdem Alican katl idüb vech-i (...) Astâneye 'arz olundukda mîr-i

'aşîretlik  karındaşı  dârende  Dervişe  tevcîh  olunub  Alicanın  'alâkası  yoğken  dahl

itmeğin tekrâr mezkûr Dervişe mukayyed olmuşdur fî evâsıt-ı Receb sene 19

153/5

Çavuşluk-ı sol bölük der-Arz-ı rûm

Arz-ı  rûma  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  sâbıkan  Revan  ve  Nahcuvân  çavuşları

kethüdâsı  olan dârende Pîrî  çavuş içün Arz-ı  rûmun sol bölük çavuşluğı virilmek

recâ'sına 'arz eyledüğin eclden şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene 19

153/6

Alay-beğilik-i Mazgird

Mazgird beği Allahvirdi mektûb gönderüb livâ'-i mezbûr alay-beğisi Süleymân fevt

olub  alay-beğiliği  livâ'-i  mezbûrda  tîmârı  olub  akrabâsından  olan  dârende  Aliye

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin tevcîh olunub hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene

19

153/7

Çeri-süricilik-i Saru-hân

Anadolı  beğler-beği’nin  defter  kethüdâsı  Ahmed  mektûb  gönderüb  Saru-hân

sancağında Gördek nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden dokuz bin beş yüz akça

tîmâr ile Anadolı süricilerinden dârende oğlı İbrâhim ferâgat ider deyü zikr olunan

Çeri-süricilik dârende Mehmede virilmek recâsına 'arz itmeğin buyûrdum ki berât

üzere ferâgat ider ise istihdâm idesin deyü emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene 19

153/8

Kitâbet Ahısha yesâr gönüllü-başı Kitâbeti
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Çıldır beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Ahısha kal'asının yesâr gönüllüleri

kâtibi olan İbrâhim defter ahvâlinden haberdâr olmayub nâ-ehl ve hıyâneti zuhûra

zâhir  olduğından  gayri  kul  tâ'ifesiyle  zindegânesi  olmayub  ref'i  lâzım  olmağın

emekdârlarından olub ağa bölüğünde yevmî yiğirmi dokuz akça 'ulûfeye mutasarrıf

olan dârende Mehmed içün ehl-i kalem ve sâhib-i rakam olub kitâbet 'uhdesinden

gelmeğe kādir deyü virilmek recâ'sına 'arz itmeğin buyûrdum 'arz olunduğı üzere (...)

idüb istihdâm idesin deyü emr yazılmışdır fî 13 Receb sene 19

153/9

Kethüdâlık-ı kul-karındaşı der-Ahısha

Mîr-i mîrân mektûb gönderüb zikr olunan kethüdâlık dârende Ahmedin üzerinde iken

ve 'azli îcâb ider hâli yoğiken Mustafa nâm kimesne dahl itmeğle Çıldır beğler-beğisi

'arzıyla mezkûr Ahmede mukarrer olub emr yazılmışdır

153/10

Nezâret-i Kara Yûsuf Şah

Erciş kādîsına hükm ki; dârende molla Ali gelüb Ercişde Kara Yûsuf Şah vakfının

nâzırı olan İbrâhim vakfa gadrı ve re'âyâsın rencide itmeğle ref' olunub 18 Saferinin

evâhirinde  kendüye  tevcîh  olunub  berât  itdirüb  mezbûr  İbrâhim  dahldan  hâlî

olmayub berâtı mûcibince hükm yazılmışdır

Sayfa 154

154/1

Ağalık-ı 'azabân-ı Ohi

Sâbıkan  Şehr-i  zûl  beğler-beğisi  Bekir  dâme  ikbâlühû  mektûb  gönderüb  Ohi

kal'asının 'azablar ağası olan dârende Ganî kadîmî emekdâr olduğından gayri barut-

hâne ta'mîrinde hidmet idüb ve neferâtı ile hüsn-i zindegânesi olub ağalık virilmeğle

Astâne-i sa'âdetde ibtidâî târihden mukarrer ve mâliyye tarafından berât itdirmeğin

yine âhere virilüb hâliyâ itâat üzere gelân Ali (...) ile göndermeğle zikr olunan ağalık

ibkā' ve mukerrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin kat'î emr yazılmışdır

154/2

Tevliyet-i (...) Meram

Dârende Mehmed Emin gelüb kazâ'-i  Mardinde vâki'  (...)  Meram dimeğle ma'rûf

ziyâretgâhın tevliyeti Hüseyin kendüye virilmek recâ' itmeğin evlâda meşrût ve şart-ı

vâkıfa muhâlif değil ise şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene 19

154/3
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Zâviye

Tebriz  beğler-beğisi  ve kādîsına hükm ki;  dârende hâcı  seyyid-zâde gelüb kazâ'-i

mezbûrda  Selmas  nâhiyesinde  (...)  nâm karyede  vâki'  (...)  nâm zâviye  kadîmden

âbâ'en 'an-cedd meşrûtaları olmağın ile'l-ân tasarruf ide-gelmişler olmağla âherden

(...) (...) içün şürûtuyla emr-i şerîf yazılmışdır

154/4

Çeri-başılık-ı Niğde

Karamana hükm ki;  livâ'-i  mezbûrın çeri-başısı fevt olub hidmeti mahlûldür deyü

Niğde sancağı alay-beğisi 'arz itmeğin dârende Mehmede virilmişdir fî evâsıt-ı Receb

sene 19

154/5

Çeri-başılık

Anadolıya hükm ki; Anadolının çeri kethüdâsı Hasan mektûb gönderüb Kütâhiyye

sancağında  Tosunlu  nâhiyesinde  (...)  nâm  karyede  iki  bin  akça  tîmâr  ile  livâ'-i

mezbûrda çeri-başı olan Hasan fevt olub çeri-başılığı mahlûldür deyü (...) sancağında

(...) nâhiyesinde iki bin tîmârı olan dârende Ahmede virilmek recâ'sına 'arz itmeğin

hidmet-i mezbûrede istihdâm idesin deyü yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene 19

154/6

Kethüdâlık-ı Kul-ı Basra

Hükm ki; Basra beği kul kethüdâsı olan Ali oğlı dârende Ahmed gelüb yarâr emekdâr

olduğından gayri 'azli îcâb ider hâli yoğken ba'zı kimesneler dahl idüb (...) iderler

imiş kemâ-kân mukarrer ve zabt itdirilmek içün emr-i şerîf yazılmışdır

154/7

Ağalık-ı 'azabân-ı (...) tâbi'-i Basra

Basraya tâbi' bi'l-fi'l 'azablar ağası olan Ramazân oğlı dârende Mustafa gelüb ağalık

üzerinde  olub  icrâ'-yı  hidmet  olduğından  gayri  bi'l-fi'l  üzerinde  olmağla  ba'zı

kimesneler dahl iderler deyü 'inâyet recâ' itmeğin mukarrer içün emr yazılmışdır

154/8

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Basra

Dârende  Mustafa  gelüb  Basra  gönüllüleri  ağası  olub  hidmetinde  kusûrı  yoğiken

âhere  virildüğin  bildirib  mukarrer  olmak  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  mukarrer

olmuşdur fî 21 Receb sene 1019

154/9

Alay-beğilik vilâyet-i Basra Alay-beğiliği
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Dârende  Mehmed  Kāsım ordu-yı  hümâyûnuma  gelüb  Basra  alay-beğiliği  mahlûl

olduğın  bildirib  gedüğiyle  kendüye  virilmek  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  kendü

gedüği virilmişdir fî 21 Receb sene 1019

154/10

Ağalık-ı gönüllüyân-ı vilâyet-i (...) tâbi'-i Basra

(...)  kal'asının  'azab  ağası  dârende  Ramazân  gelüb  (...)  gönüllü  ağalığı  kendüye

virilmek bâbında 'inâyet recâ' itmeğin tevcîh olmuşdur fî 21 Receb sene 1019

154/11

Kethüdâlık-ı çavuşân-ı Arz-ı rûm

Arz-ı rûma hükm ki; mektûb gönderüb Arz-ı rûmun çavuşlar kethüdâsı olan Hâcı

Mehmedin  ve  İbrâhimin  hidmetlerinde  kusûrı  olub  ref'i  lâzımdır  deyü Arz-ı  rûm

sancağında (...)  nâhiyesinde (boş) nâm karyede (boş) bin tîmârı olan dârende Ali

çavuşa virilmek recâ' itmeğin yazılmışdır

Sayfa 155

155/1

Ağalık-ı 'azabân-ı vilâyet-i Basra

Dârende Efrâsiyâb gelüb 'azli îcâb ider hâli yoğken ağalığı âhere virildüğin bildirib

'inâyet  recâ'  itmeğin  mukarrer  hükmü  virilmişdir  fî  21  Receb  sene  1019  tekrâr

mukarrer ider fî evâhir-i Şevvâl sene 19

155/2

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı vilâyet-i Basra

Dârende  Ahmed  gelüb  yarâr  olduğın  bildirib  Basra  'azablar  kethüdâlığı  kendüye

virilmek bâbında 'inâyet recâ' itmeğin tevcîh olunub hükm-i şerîf virilmişdir fî 21

Receb sene 1019

155/3

Müteferrika-başılık-ı müteferrikayân-ı vilâyet-i Basra

Dârende Ali gelüb vilâyet-i Basranın ihtiyâr ve emekdârlarından olduğın bildirib zikr

olunan  müteferrika-başılık  kendüye  virilmek  bâbında  mukarrer  olub  hükm-i  şerîf

yazılmışdır fî 21 Receb sene 1019

155/4

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Bağdad

Vezîr Mahmûd Paşa Hazretleri 'arzıyla cemâ'at-i mezbûre bölük-başılarından Ahmed

oğlı Sâlihe virildi evâhir-i Receb sene 19
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155/5

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı Bağdad

Müşârün-ileyh  'arzıyla  cemâ'at-i  mezbûrede  bin-başı  olan  Câfer  oğlı  dârende

Ahmede yine bin-başılığıyla virildi fî et-târihü'l-mezbûr

155/6

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı cânib-i yesâr-ı Bağdad

Müşârün-ileyh  'arzıyla  cemâ'at-i  mezbûre  bölüğün  sipâhlarından  Mehmed  oğlı

Câfere gönüllü 'ulûfesiyle virildi fî et-târihü'l-mezbûr

155/7

Kitâbet-i gönüllüyân-ı cânib-i yesâr-ı Bağdad

Mâl defterdârı Abdullah 'arzıyla bi'l-fi'l kâtib olan Hüseyin oğlı İbrâhim mukarrer ve

ibkā' olundu fî et-târihü'l-mezbûr

155/8

Çeri-süricilik-i Anadolı

Anadolıya hükm ki; eyâlet-i mezbûrenin defter kethüdâsı olan Ahmed zîde mecdühû

mektûb  gönderüb Menteşa  sancağında  (...)  nâhiyesinde  Hâcebeğlü  nâm karye  ve

gayriden elli bin beş yüz akça tîmâr ile Anadolının gönüllü çeri-süricilerinden olan

Mehmed fevt olub gedüği mahlûldür deyü Bolı sancağında (...)-ili nâhiyesinde (boş)

nâm karye ve gayriden (...) tîmârı olan dârende Aliye virilmek recâ'sına 'arz itmeğin

yazılmışdır fî 22 Receb sene 1019

155/9

Alay-ı Menteşa

Anadolı  beğler-beğisine  hükm ki;  mektûb  gönderüb  Menteşa  sancağı  alay-beğisi

Mehmed  bu  def'a  me'mûr  olduğı  şark  seferine  gelmeyüb  kendü  hevâsında  olub

hidmeti  hâlî  ve  alay-beğiliği  mahlûldür  deyü  ve  livâ'-i  mezbûrda  ze'âmet  olan

dârende  Veli  içün  yarâr  ve  hidmet-i  mezbûrenin  'uhdesinden  gelmeğe  kādir

emekdârdır  deyü zikr olunan alay-beğilik  mezbûra virilmek recâ'sına 'arz itmeğin

buyûrdum ki 'arz eyledüği üzere tevcîh idüb hidmetde istihdâm eyleyesin deyü emr-i

şerîf yazılmışdır fî evâhir-i sene 19

155/10

Kitâbet-i Tebriz yesâr

Tebriz sol kitâbeti olub Van muhâfazasında olan dârende Piyâle gelüb hâlen kitâbet

üzerinde  olduğın  bildirib  ol  serhaddin  yarâr  ve  emekdârlarından  olmağla  kitâbeti

ibkā' ve mukarrer olmak recâ' itmeğin buyûrdum ki kitâbet-i mezbûre emrim üzere
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mezkûrın  üzerinde  ise  mukarrer  idüb  kemâ-kân  kitâbet  hidmetinde  istihdâm

eyleyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene 19

Sayfa 156

156/1

Çeri-süricilik-i Kastamonı

Anadolı  beğler-beğisine  hükm  ki;  Anadolının  gedüklü  çeri-süricilerinden  Sefer

hidmetde ölüb gedüği mahlûl olmağın Kastamonı sancağında (...) nâhyesinde (...)-

hisârcık  nâm  karye  ve  gayriden  dört  bin  akça  tîmâra  mutasarrıf  olan  dârende

Zülfekāra virilmek recâ'sına Anadolının defter kethüdâsı 'arz itmeğin buyûrdum ki

'arz olduğı üzere tevcîh idüb (...) viresin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî 23 Receb sene

9

156/2

Çavuşluk-ı cânib-i yesâr der-muhâfaza-i Van

Sol bölük ağası Mahmûd mektûb gönderüb dârende zümre-i mezbûre çavuşı olan Ali

çavuşun hidmetinde kusûrı yoğiken bilâ-sebeb çavuşluk âhere virilüb gadr olmağın

mukarrer recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer hükm yazılmışdır fî evâhir-i şehr-i Receb

sene 19

156/3

Mîr-i 'aşîretlik der-Âmid

Kara-keçilü  mîr-i  'aşîret-zâde  (...)  (...)  oğlı  dârende  (...)  gelüb  Âmid  sancağında

Berüyyecik nâhiyesinde Kara-keçilü cemâ'atinin rüsûm-ı (...) ber-vech-i maktû' on

altı bin akça her sene Diyâr-ı bekr hazînesine (...) itmek üzere beş bin akça tîmâr ile

cemâ'at-i mezbûra mîr-i 'aşîreti olub (...) olan (...) fevt olub mîr-i 'aşîretlik mahlûldür

deyü recâ' itmeğin üslûb-ı sâbık üzere virilmişdir fî evâhir-i Receb sene 19

156/4

Çeri-süricilik-i Aydın

Anadolı beğler-beğisine hükm ki; Anadolı defter kethüdâsı Ahmed mektûb gönderüb

Aydın sancağında Tire nâhiyesinde beş bin üç yüz seksen dört akça tîmâr ile çeri-

sürici  olan  Ali  fevt  olub  çeri-süriciliği  mahlûldür  deyü  halefi  olan  dârende

Süleymâna  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  mahlûl  ise  tevcîh  idüb  çeri-süricilik

hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü şürûtuyla yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene tis'a

'aşere ve elf

156/5
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Çavuşluk-ı 'azabân-ı Van

Vanın 'azablar çavuşı olan dârende Ali gelüb zikr olunan çavuşluk kendüye on beş

akça ile virilüb âherde dahl olunmağla mâliyye tarafından virilân berât mûcibince

zabt itdirilmek ve âhere dahl itdirülmemek içün emr yazılmışdır

156/6

Çavuşluk-ı Anadolı

Anadolı beğler-beğisi Mehmed paşaya hükm ki; mektûb gönderüb Kara-hisâr-ı Sâhib

sancağında  (...)  (...)  nâm  karye  ve  gayriden  elli  bin  akça  tîmâr  ile  Anadolı

çavuşlarından Mehmed çavuş fevt olub gedüği mahlûl olmağın Saru-hân sancağında

Gördek nâhiyesinde (...) ve (...) (...) nâm karye ve gayriden 7200 akça tîmârı olan

mülâzım  çavuşlarından  dârende  Mustafa  çavuşa  virilmek  recâsına  'arz  itmeğin

mezbûrı çavuşluk hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü emr yazılmışdır fî 28 Receb

sene 9

156/7

Alay-beğilik-i Hamîd

Anadolıya hükm ki; mektûb gönderüb livâ'-i mezbûr alay-beğisi olan dârende Ömer

içün  yarâr  ve  emekdâr  olub  alay-beğilik  hidmetinde  mevcûd  olub  'azli  îcâb  ider

husûsı  yoğken  ve  eşkıyâ'  def'inde  hidmetde  bulunmuşken  Kalenderoğlı

muhârebesinde  bulunmadı  deyü  alay-beğiliğin  Hüdâvirdi  nâm kimesne  dahl  idüb

mukaddemâ gadr olduğı 'arz olundukda buna mukarrer olub emr virilmeğin mezbûr

Hüdâvirdi  nizâ'dan  hâlî  olmayub  lâkin  mezbûr  Ömer  bu  def'a  sefere  gelmeğle

merkūm Hüdâvirdi mukaddem gelüb leyl ü nehâr hidmetinde olduğın bildirib alay-

beğilik mezbûr Ömere mukarrer olmak recâ'sına 'arz eyledüğin eclden buyûrdum ki

alay-beğiliği mezbûr Mehmede mukarrer idüb zabt itdüresin deyü hükm yazılmışdır

156/8

Alay-beğilik-i Sis

Karaman beğler-beğisi Zülfekār dâme ikbâlühû mektûb gönderüb Sis sancağı alay-

beğisi  Ahmed  fevt  olub  alay-beğiliği  mahlûl  olmağın  livâ'-i  mezbûrda  ze'âmete

mutasarrıf olan dârende Bekir içün yarâr olmağın zikr olunan alay-beğilik mezbûra

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla emr yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene 19

156/9

Alay-beğilik-i livâ'-i Kayseriyye

Karamana  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Kayseriyye  alay-beğisi  olan  dârende

Abdülkerîm  içün  yarâr  olub  hidmetde  kusûrı  yoğiken  bilâ-sebeb  senedi  bana
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virilmişdir deyü alub dahl idüb gadr olunduğın bildirib mukarrer olmak recâ'sına 'arz

itmeğin kayda mürâca'at olundukda kendüye virildüği mukayyed bulunub tekrâr 'arz

oldukda  mezkûr  Abdülkerîm  'arzının  mûcibince  mukarrer  eyleyesin  emr  idüb

buyûrdum ki zabt itdüresin deyü yazılmışdır evâ'il-i Şa'bân

Sayfa 157

157/1

Kethüdâlık-ı yeniçeriyân-ı cânib-i Bağdad

Dârende Gazanfer gelüb hidmetde kusûrı yoğiken Maksud nâm kimesne kethüdâlığa

nâ-ehl olub (...) oğlı iken kethüdâlığına dahl eylemeğin mukarrer olmuşdur

157/2

Çeri-süricilik-i Anadolı

Anadolıya hükm ki; defter kethüdâsı mektûb gönderüb Bolı sancağında Viran-şehr

nâhiyesinde (...) nâm karyeden elli bin akça tîmâr ile çeri-sürici olan Câfer fevt olub

çeri-süriciliği  mahlûldür  deyü Kütâhiyye sancağında Şeyhlü nâhiyesinde (...)  nâm

karyeden beş bin akça tîmâra mutasarrıf olan dârende Mustafaya virmek recâ'sına

'arz itmeğin şürûtuyla yazılmışdır

157/3

(...) Tâbi'-i eyâlet-i Lori

Ağca-kal'a ve (...) ve şehr (...) tâbi'-i eyâlet-i Lori

Sâbıkan Kars beğler-beğisi  olan Halil  dâme ikbâlühû âdem gönderüb zikr  olunan

nâhiyeler mukaddemâ baban Nazar paşa ocaklık tarîkiyle mutasarrıf iken vefât idüb

karındaşın Mehmede virilüb ol-dahi ocaklık tarîkiyle tasarruf iderken Kızılbaş’a esîr

olmağla baban ve karındaşın mutasarrıf oldukları üzere sana dahi ocaklık tarîkiyle

tevcîh olunub südde-i sa'âdetde dizdâr-ı (...) tarafından emr-i şerîf virildüğin bildirib

mûcibince  hükm-i  hümâyûnum  virmek  bâbında  'inâyet  recâ'  eyledüğin  eclden

buyûrdum ki zikr olunan nâhiyelerin ocaklık tarîkiyle sana tevcîh olunduğı  üzere

kemâ-kân ser-mutasarrıf olub hâricden bir âdemi dahl itdirmeyesin deyü yazılmışdır

fî evâ'il-i Şa'bân sene 19

157/4

Kethüdâlık-ı çavuşân-ı Haleb

Haleb  beğler-beğisi  Vezîr  Sinân paşa mektûb gönderüb Haleb  çavuşlar  kethüdâsı

olan dârende Osmân içün yarâr ve (...) çavuşlarının emekdâr ve ihtiyârı olub istihkākı

üzere zikr olunan kethüdâlık virilüb hidmetinde kusûrı yoğiken Halebin defter emîni
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olan Kâtib Mehmed ve diğer Mehmed nâm kimesneler (...) kethüdâlığı almağla dahl

idüb  lâkin  ber-makūle  kethüdâlık  zümre-i  mezbûre  emekdârlarına  virilü  gelüb

mezbûrların istihkākları  dahi  olmayub her vechle mezbûr Osmânın hakkıdır  deyü

mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer olub emr-i şerîf yazılmışdır evâ'il-i

Şa'bân sene 19

157/5

Çeri-süricilik-i Anadolı

Hüdâvendigâr sancağında Bergama nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden beş bin

akça tîmâr ile gedikli  çeri-sürici  olan Yûsuf hidmete gelmayub gedüği mahlûl ve

mu'attal  olmağın  Saru-hân  sancağında  Gördes  nâhiyesinde  Dargıl  nâm  karye  ve

gayriden  iki  bin  akça  tîmârı  olan  dârende Mehmede  Anadolının  defter  kethüdâsı

'arzıyla emr yazılmışdır evâ'il-i Şa'bân sene 19

157/6

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Ahısha

Dârende  Mustafanın  üzerinde  olub  emekdâr  ve  kal'anın  ta'mîrinde  hidmetde

bulunmağla girü mezkûra Çıldır beğler-beğisi 'arzıyla mukarrer olub emr yazılmışdır

157/7

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Ahısha cânib-i yesâr

Zikr olunan ağalık dârende Mehmedin üzerinde olub emekdâr olub ağalık bilâ-sebeb

âhere  virilmeğle  gadr  olmağla  Çıldır  beğler-beğisi  'arzıyla  Bekir  ve  mezkûra

mukarrer olmuşdur merhûm Ali paşanın kapucı-başısıdır

157/8

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha

Dârende  Mustafanın  üzerinde  olub  'azli  îcâb  ider  husûsı  yoğiken  âherden  dahl

olmağın Çıldır beğler-beğisi 'arzıyla girü mezkûra mukarrer olmuşdur

157/9

Ağalık-ı gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Ahısha

Dârende Ahmedin üzerinde olub düşmenden müstevlî  oldukda baş ve dil  getürüb

hidmetde bulunub 'azli îcâb ider husûsı yoğiken âherden dahl olunub Çıldır beğler-

beği (...) (...) Mehmed Paşa 'arzıyla yazılmışdır tekrâr mukarrer ider fî evâ'il-i Zi'l-

ka'de sene 19 tekrâr mukarrer ider fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 19

Sayfa 158

158/1
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Çeri-süricilik-i Kara-hisâr-ı Sâhib

Hükm ki; Anadolının defter kethüdâsı Hasan mektûb gönderüb Kara-hisâr-ı Sâhib

sancağında ve nâhiyesinde Kara nâm karye ve gayriden üç bin yedi yüz elli üç akça

tîmâr  ile  çeri-sürici  Sultânşah  fevt  olub  çeri-süriciliği  mahlûl  olmağın  Karesi

sancağında Bigadic nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden elli bin yetmiş dört akça

tîmârı  olan dârende Abdülkerîm içün yarârdır  deyü (...)  'arz  olunduğı  üzere çeri-

süricilik gedüği mezkûra şürûtuyla yazılmışdır fî evâsıt-ı Şa'bân sene 9

158/2

Mîr-i 'aşîretlik der-livâ'-i Âmid

Diyâr-ı  bekr’e  hükm  ki;  Âmid  sancağında  (boş)  nâhiyesinde  (...)  nâm  karye  ve

gayriden beş bin akça tîmâr ile mîr-i 'aşîret olan dârende (...) Abdalın bilâ-sebeb mîr-i

'aşîretliğine âherden ta'arruz olunmağla mukarrer kılınub hükm-i şerîf yazılmışdır

158/3

Mîr-i 'aşîretlik der-livâ'-i Âmid

Diyâr-ı bekre hükm; Âmid sancağında (boş) nâhiyesinde Hâcı-Hasan ve (...)  nâm

karyelerden üç bin akça tîmâr ile mîr-i  'aşîret  olan dârende (...)  mîr-i  'aşîretliğine

âherden ta'arruz olunmağla mukarrer kılınub hükm-i şerîf yazılmışdır

158/4

Çeri-süricilik-i Anadolı

Anadolının defter kethüdâsı Ahmed mektûb gönderüb Karesi sancağında Balıkesrî

nâhiyesinde  Ali-temürci  nâm  karye  ve  gayriden  üç  bin  altı  yüz  akça  tîmâr  ile

Anadolının  gedüklü  süricilerinden  Hâcı  Mehmed  bu  def'a  vâki'  olan  sefer-i

hümâyûna gelmeyüb gedüği  mahlûl  olmağın  livâ'-i  mezbûrda  İvrindi  nâhiyesinde

(...) nâm karye ve gayriden beş bin altı yüz yiğirmi beş akça tîmârı olan dârende Ali

içün yarârdır  deyü virilmek recâ'sına 'arz  itmeğin şürûtuyla yazılmışdır  fî  evâsıt-ı

Şa'bân sene 19

158/5

Çeri-süricilik-i Anadolı

Anadolının  defter  kethüdâsı  Ahmed 'arzıyla  Mağnisa  sancağında  (...)  nâhiyesinde

Tekelü nâm karye ve gayriden 6000 akça tîmâr ile Anadolının çeri-süricilerinden Ali

fevt olub gedüği mahlûl olmağın Karesi sancağında Haydarî nâhiyesinde Ak-keçiler

nâm karye ve gayriden 7500 akça tîmârı olan dârende Mehmed içün yarârdır deyü

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla yazılmışdır fî 18 Şa'bân sene 19

158/6
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Alay-beğilik-i livâ'-i Mersin

Mersin  beği  mektûb  gönderüb  livâ'-i  mezbûr  alay-beğisi  Yûsuf  fevt  olub  alay-

beğiliği mahlûldür deyü livâ'-i mezbûrda ze'âmete mutasarrıf olan dârende İbrâhim

içün yarârdır virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla yazılmışdır fî 13 Şa'bân sene

19

158/7

Çeri-süricilik-i Anadolı

Anadolının  defter  kethüdâsı  Ahmed  'arzıyla  Hüdâvendigâr  sancağında  Adranos

nâhiyesinde Yâkublar nâm karye ve gayriden dört bin dokuz yüz doksan dokuz akça

tîmâr  ile  Anadolının  gedikli  çeri-süricilerinden  olan  (...)  bu  def'a  nâ-bedîd  olub

gedüği  mahlûl  olmağın  Kengırı  sancağında Tosya  nâhiyesinde (...)  nâm karye  ve

gayriden üç bin  akça  tîmâra  mutasarrıf  olan  dârende Mustafa  içün yarârdır  deyü

virilmesin 'arz itmeğin şürûtuyla emr yazılmışdır

Sayfa 159

159/1

Ağalık-ı Lefkoşa der-Kıbrıs 'azablar

Dârende Celil gelüb bu def'a vâki' olan şark seferinde seferleyüb defterinin dahi ehl-i

vukūfı  olmağla  zikr  olunan kendüye virilmek recâ'  itmeğin  şürûtuyla  yazılmışdır

tâbi'-i defterdâr efendi

159/2

Ağalık-ı Baf der-Kıbrıs

Kıbrısa hükm ki; dârende Hüseyin gelüb bu def'a şark seferinde seferleyüb yarâr ve

emekdâr olub defterinin dahi ehl-i vukūfı olmağla 'azablar ağalığı kendüye virilmek

recâ' itmeğin şürûtuyla yazılmışdır tâbi'-i defterdâr efendi

159/3

Ağalık-ı Limisson der-Kıbrıs 'azablar

Kıbrısa hükm ki; dârende İbrâhim gelüb bu def'a şark seferinde ma'zûl seferleyüb ve

Kıbrısın dahi ehl-i vukūfı olmağla zikr olunan ağalık kendüye virilmek recâ' itmeğin

şürûtuyla yazılmışdır tâbi'-i defterdâr efendi

159/4

Mîr-i 'aşîretlik der-livâ'-i Âmid
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Diyâr-ı bekre hükm ki; dârende Ahmed gelüb Âmid sancağında Mardin nâhiyesinde

(...) karyeden on bir bin dokuz yüz akça tîmâra mîr-i 'aşîretlik ile mutasarrıf olub 'azli

îcâb ider hâli yoğiken hâricden dahl itmeğle mukarrer yazılmışdır 

159/5

Mîr-i 'aşîretlik der-livâ'-i Âmid

Diyâr-ı bekre hükm ki; dârende Hasan gelüb Âmid sancağında Mardin nâhiyesinde

(...) nâm karye ve gayriden elli bin akça tîmâra mîr-i 'aşîretlik ile mutasarrıf iken

hâricden Fazlı dahl itmeğle mukarrer kılınmışdır

159/6

Alay-beğilik-i İspir 

Arz-ı rûm beğler-beğisi mektûb gönderüb elli  bin altı yüz akça ile alay-beği olan

Osmân sefere me'mûr iken gelmayub tîmârı ve alay-beğiliği mahlûl olmağla (boş)

sancağında ma'zûl dârende Allahvirdiye virilmişdir 28 Şa'bân sene 19

159/7

Ağalık-ı gılmân-ı Ruha

Rûma hükm ki; mektûb gönderüb yevmî altmış akça ile Ruhanın kol ağası olan (...)

(...) olub ağaları olduğın bildirib dârende Veliye virilmek recâ' itmeğin yazılmışdır

evâ'il-i Ramazân sene 1019

159/8

Ağalık-ı 'azabân-ı Van

Van beğler-beğisi Mehmed Paşa 'arzıyla bi'l-fi'l ağası olan Hasan ağaya üzerine ibkā'

ve mukarrer içün yazılmışdır

159/9

Ağalık-ı sol der-kal'a-i Ahısha

Çıldır beğler-beğisi Ömer mektûb gönderüb yevmî elli akça ile Ahıshanın sol bölük

ağası olan Mehmed (...)  (...)  Mehmed paşa ile Kızılbaş muhârebesinde şehîd olub

ağalığı mahlûl olmağla bu zümre-i mezbûre kethüdâsı olan dârende Mustafa kethüdâ

yarâr  ve  emekdâr  ve  serhaddin  emekdârı  olub  uğûr-ı  hümâyûnda  hidmetde

bulunmuşdur  deyü  ağalık  'ulûfesi  hazîneye  kalmak  üzere  mutasarrıf  olduğı

'ulûfesiyle ağalık mezbûra virilüb sonra ağalık âhere virildükde girü kendü 'ulûfesiyle

üzerinde ibkā' olunmak recâ'sına 'arz eyledüğin eclden vech-i meşrûh üzere ağalık

mezbûra tevcîh olunmuşdur tekrâr mukarrer ider fî evâhir-i Şevvâl sene 19

159/10

(İptal edilmiş)
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Sayfa 160

160/1

Çeri-süricilik-i Anadolı

Anadolının  defter  kethüdâsı  Ahmed  mektûb  gönderüb  Karesi  sancağında  (...)

nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden beş bin akça tîmâr ile Anadolı çeri-süricisi

olan mîr Ali ferikasına giriftâr olmağla yeri hâlî kalmağın Karesi sancağında tîmâr

olan  dârende  Yûsufa  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  hükm  yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Ramazân sene 19

160/2

Mîr-i 'aşîretlik-i Diyâr-ı bekr

Diyâr-ı  bekr  muhâfazasında  olan  Vezîr  Nasûh  paşaya;  sâbıkan  Revan  beği  olan

dârende Seyyid İbrâhim gelüb bu def'a sefer-i hümâyûnda ma'zûl seferleyüb ve ekrâd

(...) Şeyh (...) (...) ve (...) ve (...) ve (...) cemâ’atleri (...) olub aşâir-i mezbûre hâlî olub

yerlü  yerlüsüne  getürüb  ma'mûr  eylemek  üzere  mîr-i  'aşîretliği  (...)  ve  ocaklık

tarîkiyle mukaddema kendüye virildüği berât-ı rü'ûs mûcibince emr-i şerîf virilmek

recâ' itmeğin mûcibince zabtı içün emr-i şerîf virilmişdir

160/3

Alay-beğilik-i livâ'-i Kayseriyye

Kayseriyye  beği  Cemâlin  'arzıyla  bi’l-âhere  üzerinde  olan  Seydiye  (...)  ve  (...)

'azabları hidmetinde yoldâşlıkda bulunub (...) murâfa'ada buna mukarrer kılınub iki

def'a mukarrer-nâme virilmeğin hâlen dahi yazılmışdır

160/4

Anadolıya hükm ki; Anadolının defter kethüdâsı mektûb gönderüb Aydın sancağında

üç bin akça tîmâr ile çeri-sürici olan Ahmed fevt olub çeri süriciliği mahlûl olmağın

dârende Nasûha virilmişdir

160/5

Mîr-i 'aşîretlik-i tâ'ife-i (...)

Şemseddîn oğlı râfi' Arslana virilmişdir Vezîr Nasûh paşa hazretleri 'arzıyla fî evâsıt-ı

Şa'bân sene 1019

160/6

Çavuşluk-ı dîvân-ı Rûm
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Çavuşlar kethüdâsı Osmân mektûb gönderüb dîvân-ı rûm çavuşlarından Resûl fevt

olub gedüği mahlûldür deyü bildirmeğin mülâzımlardan çavuş-zâde İbrâhim olmak

üzere 'arz itmeğin emri yazılmışdır

160/7

Meşîhat-ı (...) der-Kırk-kilis

Kilis  kādîsına  hükm ki;  mektûb  gönderüb  meşîhat-i  mezbûreye  ber-vech-i  te'yîd

mutasarrıf olan dârende Mehmed dedenin 'azli îcâb ider hâli yoğiken meşîhati âhere

virilmeğle gadr olunub mukarrer recâ'sına 'arz itmeğin 'arz olunduğı üzere mukarrer

olmak üzere emr-i şerîf virilmişdir fî evâ'il-i şehr-i Ramazân sene 19

160/8

Kethüdâlık der-sol bölük

Çıldır  beğler-beğisine  hükm  ki;  zümre-i  mezbûreler  ağası  olan  Mehmed  Tebriz

seferinde şehîd olub ağalığı zümre-i mezbûre kethüdâsına virilüb hâlen kethüdâlığı

mahlûl olmağın zümre-i mezbûrede yüz-başı olan dârende diğer Mehmede virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla yazılmışdır

160/9

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı kal'a-i Kars

Kars beğler-beğisi Behlûl mektûb gönderüb zümre-i mezbûrenin kethüdâsı olan (...)

(...) seferine gelmayüb kethüdâlığı mahlûl olmağın (...) alay-beğisi dârende Zülfekāra

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Ramazân sene 19

Sayfa 161

161/1

(İptal edilmiş)

161/2

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Şâm-ı şerîf

Sipâhî oğlanlar ağası 'arzıyla zümre-i mezbûrede yüz otuzuncı bölükde yevmî (boş)

akça 'ulûfesi olan dârende Derviş Mustafa Ser-bölük zîde kadrühûya şark seferinde

vücûda gelân hidmeti mukābelesinde virilmişdir

161/3

Yüz-başılık-ı gönüllüyân-ı Arz-ı rûm yemîn

Arz-ı rûma hükm ki; tâ'ife-i mezbûre ağası mektûb gönderüb zümre-i mezbûre yüz-

başısı  olan  Yûsuf  âher  dirliğe  geçüb  yüz-başılığı  mahlûldür  deyü ağa  bölüğünde
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yevmî  on  altı  akça  gedük  tasarruf  iden  dârende  Aliye  virilmek  recâ  itmeğin

yazılmışdır fî evâsıt-ı Şevvâl sene 1019

161/4

Mukāta'acılık-ı başı hazîne-i Haleb

Vezîr Sinân paşaya hükm ki; mektûb gönderüb hazîne-i mezbûrda sâbıkan mukāta'acı

olan  dârende  Abdî  emekdâr  olub  hidmetde  kusûrı  yoğiken  âhere  virilüb  gadr

olmuşdur deyü mukarrer recâ' itmeğin mukarrer yazılmışdır fî evâsıt-ı Ramazân sene

1019

161/5

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm beğler-beğisi  mektûb gönderüb zikr  olunan kethüdâlık dârende Hasana

virilüb hidmetde kusûrı  yoğiken âhere virilüb gadr olduğı bildirülmeğin mukarrer

yazılmışdır fî evâsıt-ı Ramazân sene 19

161/6

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm;  sâbık  Arz-ı  rûm  beğler-beğisi  Hasan  mektûb  gönderüb  zikr  olunan

kethüdâlık  dârende Zülfekāra  virilüb  hidmetde  iken  âhere  virilüb  gadr  olunduğın

bildirmeğin mukarrer yazılmışdır fî evâsıt-ı Ramazân sene 19

161/7

Emânet-i tezkire-i Anadolı

Anadolı  beğler-beğisi  'arzıyla  dârende Kāsım çavuşa  virilüb  emr  yazılmışdır  fî  2

Şa'bân sene 19

161/8

Muhzır-başılık-ı Diyâr-ı bekr

Dergâh-ı 'âlî bevvâblarından birinci bölükde kul (...) dârende Mehmed Dârü's-sa'âde

ağasının âdemi ve hidmetinde olub sefere me'mûr değil iken gönüllü gelüb hidmetde

bulunmağla hidmeti mukābelesinde virilüb emr yazılmışdır evâsıt-ı Ramazân sene 19

161/9

İmâret-i gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha

Çıldırâ hükm ki; zümre-i mezbûre ağası Mehmed mektûb gönderüb dârende İbrâhim

içün  hidmet-i  mezbûrenin  'uhdesinden  gelüb  dîndâr  ve  müstakîm olub  hidmetde

kusûrı yoğiken Mehmed nâm kimesne bana virilmişdir deyü nizâ' itmeğle mukarrer

olmak recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer hükmü yazılmışdır fî evâsıt-ı Ramazân sene 19

161/10
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Ağalık-ı Arz-ı rûm sağ kol

Silahdâr  ağası  'arzıyla  zümre-i  mezbûreden  yiğirmi  üçünci  bölükde  yiğirmi  akça

'ulûfesiyle dârende Ahmed (...) vücûda gelân hidmeti mukābelesinde virilmişdir fî 12

Ramazân sene 19

Sayfa 162

162/1

Kethüdâlık-ı kal'a-i Ahısha

Ahıshanın zümre ve yesâr kethüdâsı olan Mustafa âher dirliğe çıkub ferâgat itmeğin

zümre-i mezbûrenin baş yüz-başısı dârende Mûsaya virilüb hükm yazılmışdır evâsıt-ı

Ramazân sene 19

162/2

Kethüdâlık-ı kal'a-i Kars

Kars  kal'asının  kethüdâsı  olan  Emrullah  hâlen  sefer-i  hümâyûna  me'mûriken

gelmeyüb  firâr  itmeğle  kethüdâlığı  mahlûl  olmağın  Kars  beğler-beğisi  'arzıyla

dârende Zülfekāra virilmeğin emr yazılmışdır

162/3

Mukābelecilik-i Şâm-ı şerîf

Sipâhî oğlanların ağası mektûb gönderüb zümre-i mezbûrenin emekdârlarından olub

beşinci def'a bölük kitâbeti olan dârende Ali Mehmed alub yevmî altmış üç akça ile

otuz iki bölükde olub zikr olunan mukābelecilik hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü

yazılmışdır fî 15 Ramazân sene 9

162/4

Kitâbet-i Şâm yeniçeriyân

Bi'l-fi'l  sipâhî  oğlanları  ağası  mektûb  gönderüb  zümre-i  mezbûrede  dokuzuncı

bölükde  yevmî  yiğirmi  dört  akça  'ulûfesi  olan  dârende  Ahmed  Yeniçeri  içün

mülâzımlardan olub bu def'a zümre-i mezbûre hidmetinde bulunmuşdur deyü Şâm

yeniçerileri  kitâbeti  mezbûra  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  şürûtuyla  yazılmışdır

evâsıt-ı Ramazân sene 19

162/5

Alay-beğilik-i Amâsiyye

(...)  beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb livâ'-i  mezbûr alay-beğisi  Ali  (...)

olub sa'y ve hidmetde iktidârı olmamağla sâbıkan alay-beği olan dârende İskendere
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mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  mukarrer  idesin  deyü  yazılmışdır  evâsıt-ı

Ramazân sene 19

162/6

Mi'mâr-başılık der-Şâm-ı şerîf

Şâm beğler-beğisi mektûb gönderüb Şâm yeniçerilerinden altmış dördünci bölükde

yevmî sekiz akça 'ulûfesi olan dârende Mehmedin 'ulûfesi hazîneye kalmak üzere

'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin hükm yazılmışdır fî evâhir-i Ramazân sene 19

162/7

Meşîhat

Tiflis kādîsı mektûb gönderüb mahmiyye-i mezbûrede vâki' Şeyh İbrâhim nûrullahi

merkadhû meşîhati yevmî beş akça ile şeyh olan dârende Hâcı Hüseyin içün sâhib-i

kalem ve dîndâr olduğından gayri meşîhat-i mezbûrenin 'uhdesinden gelüb ber-vehle

'azli îcâb ider hâli yoğiken hâricden Abdullah nâm kimesne hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile

alub  mûmâ-ileyhin  hakk-ı  sarîhi  olmağın  istid'â'  yazılmadan  mukarrer  olmak

recâ'sına  'arz  itmeğin  elinde  olan  berât  mûcibince  mukarrer  olunmağın  şürûtuyla

emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı şehr-i Ramazân sene 19

162/8

Bölük-i sağ der-Şehr-i zûl

Şehr-i zûl beğler-beğisi mektûb gönderüb sâbıkan Van müteferrikalarından dârende

Ahmed Efendi  yarârdır  deyü bildirmeğin  zikr  olunan ağalık  virilmişdir  fî  evâ'il-i

Şa'bân sene 19

162/9

Tevliyet der-Payas vakf-ı Mehmed Paşa

Sâbıkan vezîr-i a'zâm müteveffâ Mehmed paşanın Payasda olan evkāfı mütevellîsi

olan (...) küllî gadrı ve re'âyâsına zulm ve ta'addîsi i'lâm olunmağla müşârün-ileyhin

(...) Dergâh-ı 'âlî çavuşlarından Ahmed çavuş zîde kadrühûya tevcîh olunub emr-i

şerîf yazılmışdır fî 19 Şevvâl sene 19

162/10

Alay-beğilik-i Mora

Rûm-iline hükm ki; sâbıkan alay-beği olan dârende Mehmed gelüb alay-beğiliği bilâ-

sebeb âhere virilmeğle hayf olduğın bildirib bu def'a şark seferinde vücûda gelân

hidmeti mukābelesinde mukarrer olmak recâ'sına Mora beği 'arz itmeğin emr-i şerîf

yazılmışdır fî evâ'il-i Ramazân sene 19
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Sayfa 163

163/1

Ağalık-ı gönüllüyân-ı kal'a-i Âmid

Âmid  kal'asının  gönüllüler  ağası  olan  (...)  Ali  fevt  olub  ağalığı  mahlûl  olmağın

dergâh-ı  mu'allâm müteferrikalarından  Behrâma  müteferrikalık  ile  sâbıkan  Rakka

beğler-beğisi olan Câfer paşa 'arzıyla dârende Behrâma virilmişdir fî 15 Şevvâl sene

1019

163/2

Zâviyelik Dazkırı kazâsında tekyenişinlik

163/3

Muhzır-başılık-ı (...)

(...)  kādîsı  mektûb gönderüb mahkemesinde  muhzır-başı  olan  dârende Abdül  (...)

içün hidmetde lâzımesin icrâ' idüb herkes kendüden rızâ' ve şükrân üzere olduğın (...)

ibkā' ve mukarrer olmak bâbında emr-i şerîf recâ' itmeğin emr-i şerîf yazılmışdır fî

15 Şevvâl sene 19

163/4

Çavuşluk-ı Şâm-ı şerîf

Şâm  beğler-beğisine  hükm  ki;  kā'im-makāmı  mektûb  gönderüb  Şâm  sancağının

muhâfazasında (...) nâm karye ve gayriden üç bin akça tîmâra mutasarrıf olan Şâmın

dîvân çavuşlarından Mehmed fevt olub gedüği mahlûl olmağın yine livâ'-i mezbûrda

altı bin tîmârı olan dârende Mustafaya virilmek recâsına 'arz itmeğin şürûtuyla hükm

yazılmışdır

163/5

Çeri-süricilik

Anadolı  defter  kethüdâsı  mektûb  gönderüb  Aydın  sancağında  (...)  nâm karye  ve

gayriden  beş  bin  tîmârıyla  Anadolının  çeri-süricilerinden  olan  Piyâle  fevt  olub

gedüği  mahlûl  olmağın  (...)  mezbûrdan  tîmâr-ı  mezbûrdan  beş  bin  tîmârı  olan

dârende Hasana virilmek içün emr yazılmışdır

163/6

Mîr-i 'alemlik-i Haleb

Haleb beğler-beğisi mektûb gönderüb Haleb mîr-i 'alemi Bâkî bu def'a şark seferine

gelmeyüb  mahlûldür  deyü Haleb  sancağında  (...)  nâm karye  ve  gayriden yiğirmi

dokuz bin akça ze'âmeti olan Süleymâna virilmek recâsına 'arz itmeğin hükm-i şerîf

yazılmışdır fî 15 Şevvâl sene 1019

302



163/7

Mukābelecilik der-Şâm

Hazîne-i  Şâm-ı  şerîf;  Şâm  eyâletine  mutasarrıf  olan  Vezîr  Ahmed  Paşa  mektûb

gönderüb mukābelecilik hidmeti kayd-ı (...) tarîkiyle Kâtib Behrâma berât ve evâmir-

i şerîf ile virilüb âherden dahl olunmamak bâbında hükm-i şerîf yazılmışdır Rebî'ü'l-

evvel sene 1020 tekrâr mukarrer ider fî evâsıt

163/8

Çavuşluk-i mîr-i mîrân-ı Anadolı

Kastamonı sancağında Taşköprü nâhiyesinde üç bin tîmârıyla Anadolı çavuşlarından

Kurd çavuş fevt Ankara sancağında Murtaza-abad nahiyesinde (...)  nâm karye ve

gayriden beş bin tîmârı olan dârende Ali virilmek recâ'sına emr yazılmışdır. Bâ 'arz-ı

mîr-i mîrân-ı Anadolı

163/9

Anadolıya  hükm;  dârende-i  fermân-ı  hümâyûn  derviş  Sinân  âdemin  gönderüb

bundan  akdem  Dazkırı  kazâ'sına  tâbi'  Kara-kopuz  zâviyesinin  mukaddemâ  tekye

şeyhi olan İbrâhim ahrete gidüb yeri hâlî ve mu'attal kalmağla yevmî bir akça ile

buna  tevcîh  olunub  berât  itdirüb  elinde  olan  berâtı  mûcibince  mukarrer-nâme

yazılmışdır fî evâsıt-ı Şevvâl sene 19

Sayfa 164

164/1

Su müşteddliği Kudüs-i şerîf

Silahdârân zümresinden dârende Rıdvân gelüb zikr olunan su müşteddliği virilmek

recâ' itmeğin hidmeti mukābelesinde zabt eylemek içün emr yazılmışdır

164/2

Çeri-süricilik

Anadolıya hükm ki; Anadolının defter kethüdâsı olan Ahmed zîde kadrühû ordu-yı

hümâyûnuma mektûb gönderüb Kastamonı sancağında (...) nâhiyesinde beş bin akça

tîmârıyla çeri-sürici olan Ahmed hüsn-i ihtiyârıyla çeri-süriciliğin dârende-i fermân-ı

hümâyûn (...)e ferâgat idüb ve mezbûr (...) çeri-süricilik hidmetinin 'uhdesinden gelür

deyü virilmek recâ'sına buyûrdum ki (...) çeri-süriciliğin ferâgat iderse çeri-süriciliği

hidmetinde istihdâm eyleyesin fî evâ'il-i Ramazânü'l-mübârek sene tis'a 'aşere ve elf

164/3

Safed
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Safed alay-beğisi  Ali 'arzıyla mektûb gönderüb livâ'-i mezbûrda tîmâra mutasarrıf

olan İbrâhim çeri-başı fevt olub çeri-başılığı mahlûl olmağla Mehmed nâm kimesne

bana virilmişdir deyü zabt idüb lâkin berâtında baîd olmayub ve hidmet-i mezbûre

'uhdesinden gelmeğe kādir  olmamakla  livâ'-i  mezbûrda  (...)  nâhiyesinde  (...)  nâm

karye ve gayriden elli bin beş yüz akça tîmârı olan (...) Hüseyine virilmek recâ'sına

'arz itmeğin yazılmışdır. Evâsıt-ı Şevvâl sene 19

164/4

(...) müşteddlik-i su der-kazâ'-i Malâtiyye

Sipâhî  oğlanlar  zümresinden 140 bölükde yevmî  (boş)  akçası  olan  Abdullah  oğlı

dârende Piyâleye virilmek buyûrulmuşdur

164/5

Çeri-süricilik

Kıbrısa  hükm  ki;  Limisson  sancağı  alay-beğisi  Bekir  mektûb  gönderüb  livâ'-i

mezbûre çeri-süricisi olan Yûsuf bu def'a me'mûr olduğı şark seferine gelmeyüb çeri-

süriciliği  mahlûldür deyü livâ-i  mezbûrda tîmârı olan dârende Mehmede virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla yazılmışdır

164/6

Muhâsebecilik-i baş der-Şâm

Şâm beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; dergâh-ı muâllâm sipâhîlerinden altmış

yedinci bölükde yevmî yiğirmi beş akça 'ulûfeye mutasarrıf olan dârende Muharrem

Ahmed  Yeniçeri  zîde  kadrühû  gelüb  yarâr  ve  ehl-i  kalem  olmağın  zikr  olunan

muhâsebeciliği  mülâzemet  itmeğle  virilüb  lâkin  emri  zâyi'  olmağla  kaydından

virilmek recâ' itmeğin tevcîh olunmuşdur

164/7

Kethüdâlık-ı kul-ı Ruha

Rakka beğler-beğine hükm ki; mektûb gönderüb vilâyet-i Ruhanın bundan akdem kul

kethüdâsı olan Yûsuf elli akça 'ulûfe ile mutasarrıf iken bırağub âher dirliğe çıkmağla

kethüdâlık mahlûl olmağın dârende Hüseyin içün yarâr ve emekdâr olub kethüdâlık

'uhdesinden gelmeğe kādirdir  deyü mezbûra virmek recâ'sına 'arz eyledüği eclden

şürûtuyla hükm yazılmışdır

164/8

Ağalık-ı livâ'-i Kiğı yedi pâre karyenin cebelüleri

(boş)  beğler-beğine  hükm  ki;  livâ'-i  mezbûr  beği  Ali  mektûb  gönderüb  karye-i

mezbûrenin ağası olan (...) bu def'a şark seferine gelmayub ve top çekmediğin ve
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sâ'ir  hidmetlerde  mevcûd  bulunmayub  mutasarrıf  olduğı  cebelüler  ağalığı  mahlûl

olmağın  dârende  (...)  içün  yarâr  olub  vâki'  olan  hidemâtda  mevcûd  olub  ağalık

hidmetine kādirdir deyü 'arz itmeğin istihdâmı içün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı

Şevvâl sene 19

164/9

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı Erciş

Vana hükm ki; tâ'ife-i mezbûre ağası (boş) mektûb gönderüb tâ'ife-i mezbûreye çavuş

olan  Fazlı  hidmet-i  mezbûre  'uhdesinden  gelmeğe  kādir  değildir  deyü  ve  top

hidmetinde bulunmamışdır deyü tâ'ife-i mezbûrede yedinci bölük-başı olan dârende

Mahmûda virilmek recâ' itmeğin yazılmışdır fî evâhir-i Şevvâl sene 19

Sayfa 165

165/1

Mukābelecilik-i hazîne-i Trablûs-şâm

Trablûs-şâma ve defterdârına hükm ki; sen ki defterdâr-ı müşârün-ileyhsin mektûb

gönderüb bi'l-fi'l Trablus hazînesinde mukābelecilik hidmetinde olan dârende Derviş

içün mukaddem ve  müstakîm olub mâl-ı  mîrî  tahsîlinde  mücidd ü  sâ'î  ve  vukūf

olmağın kemâ-kân mukābeleciliği ibkā' olunub âherden dahl olunmamak içün emr-i

şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Şevvâl sene 19

165/2

Muhâsebecilik-i evkāf-ı Hazret-i İmâm-ı a'zâm Abdülkādir Geylânî

Bağdada hükm; dergâh-ı muâllâm kapucılarından dârende Şemseddîn gelüb emekdâr

olub müstakîm olmağla evkāf-ı mezbûre muhâsebeciliği dârü'l-âmire ağası Mustafa

ağa 'arzıyla kendüye virilüb hidmetinde iken Mehmed nâm kimesne bana virilmişdir

deyü  dahl  idüb  lâkin  (...)  hidmet  ağası  müşârün-ileyh  tarafından  (...)  olmayınca

virilmamek fermânım olmağla buna mukarrer kılınub Astâne-i sa'âdetden emr-i şerîf

virildüğin bildirmeğin mûcibince emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Şevvâl sene 1019

165/3

Türbe-dârlık(?)-ı Seyyid (...) der-Âmid ma'a ferraşlık

Dârende (...) derviş mîr Mehmed gelüb zikr olunan türbe-dâr ve ferraşlığa âbâ'en 'an-

cedd mutasarrıf olub bundan akdem (...) derviş Mehmed zümre ile (...) tasarruf idüb

ba'de ihtiyârıyla buna fârig olmağla ceddim Sultân (...) Hân zamânında berât-ı şerîf

virilüb  bu  dahi  yiğirmi  yıl  mikdârı  zamân  mutasarrıf  olub  sonra  hâricden  dahl

olundukda  mezkûr  mîr  Mehmed  sâlim  ve  mütedeyyîn  olub  âbâ'en  'an-cedd  olı-
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geldüği eclden hâricden min ba'd dahl itdirülmeyüb buna tasarruf itdirilmek bâbında

tekrâr merhûm babam zamânında berât-ı şerîf ve emr-i hümâyûnum virilüb elinde

olan  berât-ı  şerîf  ve  emr-i  hümâyûnum  mûcibince  (...)  olmak  bâbında  istid'â'-yı

'inâyet itmeğin elinde olan berâtı ve emr-i şerîfim mûcibince mutasarrıf olmak içün

emr yazılmışdır

165/4

Rûz-nâmecilik-i Haleb

Han-ı mîr-i mîrân olan Hüseyin Paşa 'arzıyla sâbıkan rûz-nâmeci olan dârende Hâcı

Hüseyine mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Şevvâl sene 19 tekrâr mukarrer ider fî evâhir-

i Safer sene 1020

165/5

Alay-beğilik-i Aclûn

Alay-beğisi  olan Aliye Şâm alay-beğiliği  virilüb mahlûl  olmağla livâ'-i  mezbûrda

tîmârı olub Şâmın mülâzım çavuşlarından olan dârende Abdîye mîr-i mîrân 'arzıyla

yazılmışdır fî 10 Şevvâl sene 19

165/6

Alay-beğilik-i Gazze

Şâm  defterdârı  Hasan  dâme  ikbâlühû  mektûb  gönderüb  Gazze  alay-beğisi  olan

dârende Hüsrev içün yarâr olub uğûr-ı hümâyûnumda hidmetde bulunub 'azli îcâb

ider husûs yoğiken bilâ-sebeb Yûsuf nâm kimesne dahl itmeğin mukarrer olmuşdur

evâhir-i Şevvâl sene 19

165/7

Ağalık-ı Bağdad yemîn

Bağdad  beğler-beğine  hükm  ki;  dârende  Mustafa  'arz-ı  hâl  gönderüb  yarâr  ve

emekdâr ve ol diyârın ehl ü kıdemi olduğından gayri berâyâ dahi kendüden rızâ' ve

şükrân üzere iken ağalığa hâricden dahl olduğın mukarrer olmak recâ' itmeğin zikr

olunan ağalık mukarrer olmuşdur hükm-i şerîf virildi fî evâhir-i Şevvâl sene 19

165/8

Ağalık-ı Bağdad sağ

Bağdad beğler-beğisine hükm ki; dârende Bâyezîd âdem gönderüb ol diyârın ehl ü

kıdemi olduğından gayri berâyâ kendüden şükrân üzere üzere ağalığına hâricden dahl

olunmaya mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Şevvâl sene 19

165/9

Müteferrika-başılık-ı kul-ı Ruha
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Rakkaya  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  müteferrika-başı  olan  Alican  bu  def'a  şark

seferine  gelmeyüb  ref'i  lâzım olmağın  dârende Uzgur’lı  içün  yarâr  bu  def'a  şark

seferinde hidmetde bulunmuşdur deyü virilmeğin recâ'sına 'arz itmeğin emr-i şerîf

yazılmışdır fî 21 Şevvâl sene 19

Sayfa 166

166/1

Ağalık-ı 'azabân-ı Bağdad

Bağdad  beğler-beğisine  hükm  ki;  dârende  Ahmed  'arz-ı  hâl  sunub  ol  diyârın

emekdârlarından ve ehl-i vukūfı olduğından gayri berâyâ kendüden rızâ' ve şükrân

üzere  olub  hâricden  dahl  olunmağla  ağalık  kaydına  nazar  olundukda  bi'l-fi'l

mukayyed olmağın mezbûra mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Şevvâl sene 19

166/2

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Bağdad

Bağdad  beğler-beğisine  hükm ki;  dârende  Ahmed  'arz-ı  hâl  gönderüb  ol  diyârın

emekdâr ve ehl-i vukūfı olduğından gayri neferâtı kendüden rızâ' ve şükrân üzere

iken hâricden ağalığına dahl olunmağla mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Şevvâl sene 19

166/3

Muhzır-başılık-ı İzmir

Dergâh-ı  mu'allâm bevvâblarından  dârende  Hasan gelüb  bu  def'a  vâki'  olan  şark

seferinde ve toplar çekmeğin hâl-i hidmetde bulunduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin

zikr olunan muhzır-başılığa mezbûr tevcih olunmak içün emr yazılmışdır

166/4

Çeri-süricilik-i Anadolı

Anadolıya  hükm  ki;  defter  kethüdâsı  Ahmed  mektûb  gönderüb  Hüdâvendigâr

sancağında Seferî-hisâr nâhiyesinde beş bin akça tîmâr ile Anadolının gedikli çeri-

süricilerinden olan Rıdvân sefere gelmemeğle Aydın sancağında Sart nâhiyesinde beş

bin akça tîmârı olan dârende Osmâna virilmeğin recâ'sına 'arz itmeğin emr-i  şerîf

virilmişdir

166/5

Müteferrika-başılık der-Bağdad

Bağdad beğler-beğisine hükm ki;  Bağdadın müteferrika-başısı  Seyfeddîn gelüb ve

zikr olunan müteferrika-başılık kendüye virilüb neferâtı rızâ' ve şükrân üzere iken
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hâricden  dahl  olunmağla  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  şürûtuyla  hükm

yazılmışdır fî evâsıt-ı Şevvâl sene 19

166/6

Alay-beğilik-i tâbi'-i eyâlet-i Bağdad

Bağdad beğler-beğisine hükm ki; (boş) alay-beğisi Süleymân 'arz-ı hâl sunub alay-

beğilik  kendüye  sadaka  olunub  herkes  ile  zinde-gâne  üzere  iken  âherden  dahl

olunduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Şevvâl

sene 19

166/7

Dizdârlık-ı kal'a-i Niksar

Rûmun hazîne defterdârı Hüseyin mektûb gönderüb bi'l-fi'l kal'a-i mezbûre dizdârı

olan  İbrâhim  içün  müstakîm  ve  dîndâr  ve  hüsn-i  zinde-gâne  üzeredir  deyü  'arz

itmeğin ibkā'sıçün yazılmışdır

166/8

Dizdârlık-ı kal'a-i Bağdad

Bağdadın  hazîne  defterdârı  mektûb gönderüb bi'l-fi'l  kal'a-i  mezbûre  dizdârı  olub

Şükrullah içün ehl-i vukūf ve müstakîm ve dîndâr olub hüsn-i hâli vardır deyü 'arz

itmeğin ibkā'sıçün emr-i şerîf yazılmışdır

166/9

Çavuşluk-ı dîvân-ı Trablûs-şâm

Sâbıkan mîr-i mîrân olan Yûsuf zîde ikbâlühû mektûb gönderüb Trablûs-şâmın dîvân

çavuşlarından (...) sancağında tîmârı olan Ali çavuş fevt olub gedüği mahlûldür deyü

dârende Sefere 'arz itmeğin yazılmışdır fî 21 Şevvâl sene 1019

166/10

Mîr-i 'alemlik-i livâ'-i Selîmiye

Trablûs-şâm defteri  çavuşlarından dârende Hüseyin  gelüb yarâr  olub ve Selîmiye

sancağının mîr-i 'alemi olan (boş) fevt olub mîr-i 'alemliği mahlûldür deyü virilmek

recâ' itmeğin mahlûl ise şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâhir-i Şevvâl sene 19

166/11

Kitâbet-i bîmâr-hâne der-Şâm

Sipâhî oğlanları zümresinden dârende Ömer (...) gelüb yarâr olub seferde hidmetde

bulunub ehl-i kalem olmağın zikr olunan bîmâr-hâne kitâbeti virilmişdir fî evâsıt-ı

Şevvâl sene 19

166/12
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Çavuşluk-ı bakayâ der-Trablûs-şâm

Trablûs-şâm beğler-beğisi mektûb gönderüb dârende Hasan içün yarâr ve maslahat-

güzâr  ve hazîne getirüb hidmetde bulunmuşdur deyü çavuşluğı  virilmek recâ'sına

recâ'sına 'arz itmeğin hükm yazılmışdır fî evâhir-i Şevvâl sene 19 (...) itmek üzere

yazılmışdır

Sayfa 167

167/1

Muhâsebecilik-i Trablûs-şâm

Trablûs-şâm beğler-beğisi mektûb gönderüb bundan akdem muhâsebeci olan Kâtib

Halil  Sürûrî  muhâsebe hidmetinde tekâsül  olub ref'i  lâzımdır  deyü kitâbet  Câfere

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin mezkûr ehl-i kalem ve müstakîm olmağın zikr olunan

muhâsebecilik virilmişdir fî evâhir-i Şevvâl sene 19

167/2

Mütevellîlik

Hama  nâibi  Necmeddîn  mektûb  gönderüb  nefs-i  Hamada  vâki'  Bâbü'l-(...)

mahallesinde  mescîd-i  Şeyh  Mahmûd  ve  mescîd-i  Şeyh  (...)  dimeğle  ma'rûf  iki

mescîdin mütevellîleri olmamağla mâl-ı vakfı zâyi olduğından gayri harâbe (...) olub

mütevellî lâzım olub râfi' Ali Hüseyin mütevellî nasb olunmak evlâ ve (...) dır deyü

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin bu nişân-ı hümâyûnumı virdüm ve buyûrdum varub

evkāf-ı mezbûreye Hüseyin mütevellî olunub tahrîren fî evâhir-i şehr-i Şevvâl sene

1019

167/3

Tevliyet-i (...) der-Haleb

Haleb beğler-beğine ve kādîsına hükm ki; sâbıkan Haleb kādîsı Mevlânâ Mehmed

Efendi  mektûb  gönderüb  nefs-i  Halebde  vâki'  (...)  medresesine  mütevellî  olan

dârende Hâcı Ahmed içün müstakîm ve dîndâr olub hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider

husûsı yoğiken (...) ve (...) ve Şeyh (...) dahl itmeğle berâtı mûcibince mukarrer-nâme

almışdır fî evâhir-i şehr-i Şevvâl sene 19

167/4

Ser-'askerîlik-i Ruha

Diyâr-ı  bekr  muhâfazasında olan Nasûh paşaya hükm ki;  Şehr-i  zûl  beğler-beğisi

Bekir dâme ikbâlühû mektûb gönderüb Diyâr-ı bekre tâbi' Boz-ulus 'aşîretinde (...)

cemâ'atinin  mîr-i  'aşîreti  olan  (...)  fevt  olub  mîrliği  mahlûl  olmağın  mîr-i  'aşîret-
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zâdelerinden dârende (...) her sene dörder bin akça virmek üzere virilmek recâ'sına

'arz itmeğin vech-i meşrûh üzere emr-i şerîf virilmişdir

167/5

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı Arz-ı rûm

Arz-ı  rûma  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Arz-ı  rûmun  cânib-i  yesâr  gönüllüleri

kethüdâsı  olan Abdî  hidmetde kusûrı  olmayub hidmetde olmağın tekrâr  mukarrer

olmak içün hükm-i şerîf yazılmışdır

167/6

Ağalık-ı Baf 'azab

Kıbrıs beğler-beğine hükm ki; düstûr-ı ekrem vezîr-i a'zâm dizdâr-ı ekremim Murâd

Paşa  edâm-Allahû  teâlâ  iclâlühûnun  izzetlü  âdemlerinden  dârende  Sinân  izze

kadrühû  gelüb  bundan  akdem Kalenderoğlı  seferini  gönüllü  seferleyüb  hidmetde

bulunmağla 'azablar ağalığı kendüye tevcih olunub hidmetde kusûrı yoğiken 'Azmî

dahl itmeğle elinde olan temessükâtı mûcibince mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Şevvâl

sene 19

167/7

Alay-beğilik-i Leccun

Leccun  beği  Ahmed  mektûb  gönderüb  nda  ve  nâhiyesinde  (boş)  nâm  karye  ve

gayriden on üç bin akça tîmâr ile alay-beği olan Abdülaziz fevt olub alay-beğiliği

livâ'-i  mezbûrda  tîmâra  mutasarrıf  olan  oğlı  dârende  Mehmede  hükm-i  şerîf

yazılmışdır

167/8

Tevliyet-i evkāf-ı Hazret-i Mûsa Kâzım nûrullahi merkadhû

Tevliyet-i mezbûreye mutasarrıf olan kimesne ihmâl ve tekâsül üzere olub ref'i lâzım

olmağın sulehâ'dan dârende Halil zîde mağfûrün-lehû müstakîm ve dîndâr olmağla

mezbûrın yerine tevliyet-i mezbûre hidmetine istihdâm olunmağiçün emr yazılmışdır

evâhir-i Şevvâl sene 19

167/9

Mîr-i 'aşîretlik-i cemâ’at-i (...)

Dârende  Mehmed  gelüb  cemâ'at-i  mezbûrdan  olub  emekdâr  olduğın  bildirmeğin

şürûtuyla nişân-ı hümâyûn yazılmışdır fî evâhir-i Şevvâl sene 19

167/10

Muhzır-başılık-ı mahkeme-i Derküş
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Derküş  kādîsı  İbrâhim mektûb gönderüb Derküş mahkemesinde  muhzır-başı  olan

Alâüddîn  nâ-ehl  olub  hidmet-i  mezbûre  'uhdesinden  gelmeğe  kādir  olmaduğın

bildirib  muhzır-başılığı  râfi'  Seyyid  Mustafaya  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin

şürûtuyla yazılmışdır

Sayfa 168

168/1

Tevliyet-i Salâhiye der-Haleb

Haleb kādîsına hükm ki; dârende Şeyh Salâh gelüb nefs-i Halebde evkāf-ı mezbûrede

mütevellî  ve  müderris  olub  'azli  îcâb  ider  hâli  yoğken  hâricden  dahl  olunmağla

âherden dahl olunmamak içün emr yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 19

168/2

Müderrislik ve Tevliyet-i (...) der-Haleb

Evkāf-ı mezbûrede müderris ve mütevellî olan dârende Necmeddînin müderrisliğine

âherden  dahl  olmamağla  mâdâmki  'azli  îcâb  ider  hâli  olmaya  buyûrdum ki  dahl

itdirmeyesin deyü hükm yazılmışdır

168/3

Tevliyet-i bîmâr-hâne der-Haleb

Haleb  kādîsına  hükm  ki;  dârende  evkāf-ı  mezbûre  mütevellîsi  Şeyh  Ahmed

hidmetinde  (...)  iken  âherden  dahl  olunub  mâdâmki  'azlin  îcâb  ider  hâli  olmaya

hâricden dahl olmamak içün hükm-i şerîf yazılmışdır

168/4

Nakîbü'l-eşrâf der-Trablûs-şâm

Trablûs-şâm beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; dârende Seyyid Rıza (...) (...) ve

sâlih  ve  mütedeyyîn  olub  kendüden  rızâ'  ve  şükrân  üzere  iken  hâricden  dahl

olunduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin mâdâmki şer'le 'azlin îcâb ider hâli olmaya

nakîbü'l-eşrâflığına âherden dahl idilmemak içün emr yazılmışdır

168/5

Tevliyet nefs-i Musulda Alâ ve Halfaya meşrût olan boya-hâne

Musul beğler-beğisi mektûb gönderüb nefs-i Musulda boya-hânenin tevliyeti Hazret-

i  Ömer  radiy-Allahû  'anh  evlâdından  dârende  Osmânın  âbâ'en  'an-cedd

tasarruflarında iken (...) (...) nâm kimesne bir tarîkle almağla dahl idüb ba'de mezbûr

(...)  (...)  (...)  olub müstehakk değildir  deyü mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin

mukarrer olmuşdur
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168/6

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Erciş

Vana hükm ki; mektûb gönderüb zümre-i mezbûre ağalığı ağalık 'ulûfesi altmış akça

hazîneye  kalmak  üzere  zu'amâ'dan  dârende  Mustafaya  virilüb  hidmetinde  kusûrı

yoğiken  Cihangir  nâm  kimesne  dahl  itdüğin  bildirib  'inâyet  recâ'  itmeğin  hâliyâ

ağalık kaydına mürâca'at  olundukda zikr olan ağalık Haydara virildüği mukayyed

bulunub takrâr 'arz olundukda 'arzı mûcibince mezkûr Mustafaya mukarrer olmak

emrim olmuşdur  buyûrdum ki  kemâ-kân  ağalık  hidmetinde  istihdâm idesin  deyü

yazılmışdır fî evâ'il-i şehr-i Zi'l-ka'de sene 1019 tekrâr mukarrer ider fî evâsıt-ı Zi'l-

hicce sene 19

168/7

Çeri-başılık der-livâ'-i Kara-hisâr-ı Şarkî nâhiye-i Koyul-hisâr

Sâbıkan mîr-i livâ' olan Hüseyin mektûb gönderüb nâhiye-i mezbûre çeri-başısı olan

(...)  ehl-i  fesâd  olduğından  gayri  (...)  (...)  ref'i  lâzımdır  deyü  üç  bin  tîmârı  olan

dârende Mahmûda 'arz itmeğin yazılmışdır

168/8

Çeri-başılık-ı kazâ'-i Erzincan

Erzincan kādîsı Mevlânâ Mehmed zîde kadrühû mektûb gönderüb dârende (...) içün

bundan akdem kazâ'-i mezbûr ihzârına mutasarrıf olub 'azli îcâb ider hâli yoğiken

hâricden Basri nâm kimesne alub dahl itdüğin bildirmeğin girü mezbûra mukarrer

olub emr-i şerîf virilmişdir

168/9

Muhzır-başılık-ı Bağdad ve Musul

Muhzır-başına  ve  Bağdad  kādîsına  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm  kapucılarından

dârende Sâlih Anbârî gelüb emekdâr ve ihtiyâr olmağla zikr olunan Bağdad muhzır-

başılığına  Musul  muhzır-başılığı  ilhâk  olunub  kapucı-başı  Ali  zîde  mecdühû

mektûbıyla mezbûra virilüb üç sene hidmet ile berât idüb tasarrufunda iken hâliyâ

Musul muhzır-başılığı kör Ali ve diğer Sâlih nâm kimesneler birer tarîkiyle üzerine

almağla dahl idüb hayf ve gadr olunduğın bildirib elinde olan berâtı ve bu bâbda

virilân  mukarrer  ibrâzı  mûcibince  mukarrer  olmak  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin

berâtı mûcibince mukarrer yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 19

Sayfa 169

169/1

312



Mübâdîlik-i sefer-i hümâyûn

Sefer-i hümâyûnda çavuş-başı Hasan mektûb gönderüb Hâcı Yûsuf fevt olub yeri

mahlûl  olmağın  dârende  Derviş  Mehmed  içün  yarâr  ve  hidmet-i  mezbûrenin

'uhdesinden gelmeğe kādir deyü virilmek recâ'sına 'arz itmeğin bu nişân-ı hümâyûn

virdüm buyûrdum ki (...)  iderek yerine ordu-yı hümâyûnumda mübâdî olmak (...)

nişân-ı hümâyûn yazılmışdır fî 7 Şevvâl sene 19

169/2

Muhzır-başılık

Antâkiyye  kādîsı  (...)  zîde  fazîlühû  mektûb  gönderüb  Antâkiyye  mahkemesinde

muhzır-başı olan nâ-ehl olub (...) müslimîn (...) kalub dârende Hüseyin içün muhzır-

başılık hidmetinin 'uhdesinden gelür deyü 'arz itmeğin emr-i şerîf yazılmışdır

169/3

Bağdad kādîsına; mektûb gönderüb Hazret-i  Şeyh Abdülkādir  Geylânî evkāfından

dört (...) buğday ile tekā'üd olan dârende Ali sâlih ve mütedeyyîn olub fakrü'l-hâli

(...) merhamet itmeğin zikr olunan buğdayı kendüye (...) olmaduğın bildirib 'inâyet

recâ' itmeğin şart-ı vâkıf ve elinde olan berâtı mûcibince mukarrer ve zabt itdüresin

deyü yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 19

169/4

Kitâbet-i evkāf-ı (...) şerîfeyn der-Bağdad

Bağdadda  Mahmûd  paşaya  ve  kādîsına;  sâbık  Bağdad  kādîsı  Mevlânâ  Mehmed

mektûb  gönderüb  sâbıkan  evkāf-ı  mezbûre  kâtibi  olan  dârende  Ali  müstakîm ve

dîndâr olub hidmetinde kusûrı yoğiken Kāsım oğlı Mahmûda virilüb hayf ve gadr

olduğın bildirün mukarrer olamak recâ'sına 'arz itmeğin itmeğin mukarrer olmuşdur

fî evâ'il Zi'l-ka'de sene 19

169/5

Bağdadda  Mahmûd  paşaya  ve  kādîsına;  kādî-i  sâbık  Mehmed  mektûb  gönderüb

Bağdadda  Kerbelâda  vâki'  (...)  şerîfeyn  (...)  müderris  olan  dârende  İbrâhim zîde

fazlühû ehl-i  'ilm olub evkāf-ı mezbûrede yüz akça 'ulûfesi  var iken otuz akçasın

mukaddemâ isyânlarda  Mehmed  nâm celâlî  kat'  idüb  hayf  eyledüğin  bildirmeğin

mukarrer  yazılmışdır  şart-ı  vâkıf  ve  elinde  olan  berâtı  mûcibince  mukarrer

yazılmışdır fî evâsı-ı şehr-i Zi'l-ka'de sene 19

169/6

Türbe-dârlık-ı Derviş Paşa der-Şâm
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Mukaddemâ Şâm beğler-beğisi iken vefât iden Derviş beğin 'utekā'sından olub ve

ceddim Sultân Süleymân Hân zamânında müşârün ileyh harem-i mahremden çıkduğı

mahalde âlem (...) (...) hazînesine hidmet idüb otuz yıldan ziyâde Şâmda mücâvir-i

'ilm meşgûl olub fakrü'l-hâl olub (...) (...) müstehakk-ı 'inâyet olub merkūm-ı ileyhin

yevmî dört (...) akça ile (...) 'utekā'sına virile gelmeğin mahlûl oldukda mütevellî (...)

bir hidmetkârına (...) deyü kadîmî emekdârlarından olduğı eclden zikr olunan (...)-

dârlık mezbûr Pervâneye virilüb hükm yazılmışdır sene 19

169/7

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Âdil-cevâz

Dârende  Mehmed  gelüb  bundan  akdem  ağa  iken  hâricden  dahl  olunmağla  ve

hidmetinde kusûrı  olmamağla Bağdad muhâfazasında olan vezîrim Mahmûd Paşa

'arzı  mûcibince  buna  mukarrer  kılınub  kal'a  hidmetinde  iken  hâricden  Ali  nâm

kimesne hilâf-ı inhâ' ile dahl eyledüğin bildirib 'inâyet recâ itmeğin mukarrer kılub

Van beğler-beğisine hitâben emr yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 19

169/8

Muhzır-başılık der-Haleb

Haleb  kādîsına  hükm  ki;  kapucılar  bölük-başılarından  dârende  Ahmed  gelüb

serdârım ile  Astâneden Tebrize varınca hidmetlerde mevcûd olub Halilin  muhzır-

başılığı kendüye virilmek recâ' itmeğin kayda mürâca'at olundukda semâne 'aşere ve

elf  târihinde  Mehmed  nâm  kapucı  virildüği  mukayyed  bulunmağın  lâkin  bunun

seferlerde  hidemât-ı  (...)  vücûda  gelmeğin  zikr  olunan  muhzır-başılık  virilüb

şürûtuyla  hükm  yazılmışdır  fî  evâ'il-i  Zi'l-ka'de  sene  19  bu  âna  değin  zabt

itdirülmeğle tekrâr mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Safer sene 1020 tekrâr mukarrer

ider evâhir-i Muharrem sene 1020 tekrâr mukarrer ider fî evâsıt-ı  Cemâziye'l-âhir

sene 1020

169/9

Çeri-süricilik

Aydın sancağında Mordoğan nâm karyede yedi bin akça tîmârıyla çeri-sürici olan

Kurd  fevt  olmağın  Sultân-önü  sancağında  Balcı  nâhiyesinde  üç  bin  tîmârı  olan

dârende Mehmede virilmişdir fî 10 Şevvâlü'l-mükerrem

169/10

Muhzır-başılık-ı Mer'aş

Mer'aş kādîsı  mektûb gönderüb muhzır-başı  olan dârende Abdülkerîmin 'azli  îcâb

ider günâhı yoğiken muhzır-başılığın Latîf alub dahl mukarrer olmak içün şürûtuyla
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emr yazılmışdır tekrâr 'arz olundukda mezbûr Abdülkerîme virilmek fermân olmağla

şürûtuyla yazılmışdır

Sayfa 170

170/1

Alay-beğilik-i Kars

Zü'l-kadriye beğine hükm ki; Kars alay-beğisi Şah Veli fevt olub alay-beğiliği (...)

virilüb ol-dahi şehîd olub alay-beğiliği mahlûldür deyü (boş) sancağında (boş) nâm

karye ve gayriden (boş) bin ze'âmeti olan dârende İbrâhime virilmişdir fî evâ'il-i Zi'l-

ka'de sene 1019

170/2

Müşteddlik su Müşteddliği Haleb

Haleb  beğler-beğisine  ve  kādîsına  hükm  ki;  'ulemâ'  ve  sulehâ'  ve  eşrâf  muhzır

gönderüb Halebde su müşteddi olan dârende (...) çavuş içün hidmetde kusûrı yoğiken

hâricden dahl olunmağla mukarrer olmak recâ'sına 'arz eyledükleri eclden mukarrer-

nâme yazılmışdır

170/3

Çavuşluk bâkî-çavuşluk-ı Şâm-ı Trablus

Trablûs-şâm  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  dergâh-ı  mu'allâm

çavuşlarından dârende Mustafa çavuş içün yarâr olub kadîmî emekdâr olduğından

mâ’adâ Trablus Şâmda mâl-ı mîrî tahsîlinde mücidd ü sâ'î olduğın bildirib Trablûs-

şâmın  hazînesinin  bâkî-çavuşluğı  hidmetinde  istihdâm  idesin  deyü  emr-i  şerîf

yazılmışdır

170/4

Kitâbet-i kal'a-i Musul

Musul  beğler-beğisine  hükm  ki;  dârende  Mehmed  gelüb  kâtib  olan  Mehmed

hidmetinin 'uhdesinden gelür deyü gelmameğle kitâbeti  alınub buna tevcih olduğı

berât eyledüğin bildirib elinde olan berâtı  mûcibince zabt itdirilmek recâ'  itmeğin

buyûrdum ki zikr olunan kitâbeti elinde olan berâtı mûcibince zabt itdüresin deyü

emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 19

170/5

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Van

Vana hükm ki; mektûb gönderüb dârende Pervîz içün yarâr olub 'azli îcâb ider hâli

yoğiken mukarrer olması recâ' itmeğin kayda mürâca'at olundukda zikr olunan ağalık
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Nahcuvan ağalığı  ile  mezkûr  (...)  bölük halkından  Mehmede virildüği  mukayyed

bulunub  'arz  olundukda  mezkûr  Pervîze  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  eyledüğin

eclden serhaddin kadîmî emekdârı olmağla yazılmışdır

170/6

Kitâbet-i gönüllüyân-ı Van

Vana hükm ki; mektûb gönderüb kâtib olan Ahmed üç dört seneden berü kâtib olub

bundan  akdem  Van  muhâfazasında  olan  Tebrizin  yemîn  gönüllüleri  kâtibi  olan

dârende Hüseyin içün ma'zûlen seferleyüb ehl-i  kalem olunduğından gayri  mîrîye

fâ'idesi vardır deyü 'arz eyledüğin eclden hidmet-i mezbûrede olmak içün emr-i şerîf

yazılmışdır

170/7

Kitâbet-i küçük-i yeniçeriyân der-Şâm-ı şerîf

Şâm beğler-beğisine  hükm ki;  dârende Ahmed  gelüb kitâbet-i  mezbûre  kendünin

tasarrufunda  olub  ve  hidmet-i  mezbûre  ile  sefer-i  hümâyûnumda  hidmetde

bulunmağla min ba'd âherden kitâbete dahl olunmamak bâbında 'inâyet recâ' itmeğin

şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 19

170/8

Doğancı-başılık der-Arz-ı rûm

Zikr  olunan  olunan  doğancı-başılık  silahdârlar  zümresinden  dârende  Ömerin

üzerinde iken hâlen Süleymân ve Hüseyin nâm kimesneler bize virilmişdir deyü 'arz

itmeğin mâliyye tarafından virilân emr-i şerîf mûcibince hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı

Zi'l-ka'de sene 19

170/9

Muhzır-başılık-ı Bağdad ma'a Musul

Mahmûd paşaya hükm ki; zikr olunan muhzır-başılık Astâne-i sa'âdetimden dârende

Sâlih Hocaya virilüb üzerinde olmağın hâricden dahl olmaya deyü berât yazılmışdır

fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 19 tâbi'-i zümre-i Dârü's-sa'âde âhere virilürse 'arz oluna

deyü tenbih olmuşdur

170/10

Çavuşluk-ı Diyâr-ı bekr

Vezîr Nasûh paşaya hükm ki; Diyâr-ı bekrin çavuşları kethüdâsı mektûb gönderüb

Âmid sancağında (...)  nâm karyede elli  bin akça tîmâr ile  Diyâr-ı  bekrin gedükli

çavuşlarından  olan  Veli  fevt  olub  çavuşluk  gedüği  mahlûldür  deyü  mülâzım

çavuşlarından  Âmid  sancağında  (...)-i  Arab  nâm  karyede  elli  bin  akça  tîmâra
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mutasarrıf olan dârende Mehmed içün yarâr ve emekdâr deyü 'arz itmeğin şürûtuyla

yazılmışdır

Sayfa 171

171/1

Kethüdâlık-ı Arz-ı rûm gönüllüyân

Arz-ı rûma hükm ki; mektûb gönderüb dârende Mehmed içün yarâr neferâtı dahi rızâ'

ve şükrân üzere iken sâbıkan kethüdâ olan Haydar nâm kimesne bana virilmişdir

deyü  dahl  idüb  lâkin  'uhdesinden  gelmameğle  kethüdâlığı  mezbûr  Mehmede

mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  eylediğin  eclden  kemâ-kân  mukarrer  olmuşdur  fî

evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 19

171/2

Mukābelecilik-i hazîne-i Şehr-i zûl

Vana hükm ki Şehr-i zûle hükm ki; Şehr-i zûl  dizdârı Ali mektûb gönderüb hazîne-i

mezbûrede mukābele ve rûz-nâme hidmetinde olan dârende (...) hidmetinde kusûrı

yoğiken âhere virilüb gadr olduğın bildirmeğin mukarrer yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-

ka'de sene 19

171/3

Tevliyet-i evkāf-ı (...) der-Haleb

Vakf-ı mezbûr mütevellîsi olan Rahmiye Hâtûn âdem gönderüb tevliyet-i mezbûre

(...) evlâdına meşrût olub bu evlâddan olmağla meşrûtı üzerine mutasarrıflık şart-ı

vâkıfa mugayir Ahmed dahl itmeğin temessükâtı mûcibince mezbûre hâtûna şart-ı

vâkıf üzere zabt itdirülmesiçün üzere yazılmışdır fî Zi'l-ka'de sene 19 tekrâr hükm

yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-hicce sene 19

171/4

Muhzır-başılık-ı Sincar

Sincar  kādîsı  mektûb  gönderüb  Sincar  mahkemesinde  muhzır-başı  olan  dârende

Şemseddîn içün hidmet-i  lâzımesin icrâ'  idüb istikāmet ile hidmetde iken âherden

dahl olunmağla mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 19

171/5

Tevliyet-i imâret-i Hâtûniyye der-Trabzon

Batum beğler-beğisine ve Trabzon kādîsına hükm; nefs-i Trabzonda vâki'  İmâret-i

Hâtûniyye mütevellîsi  olub dergâh-ı  muâllam bevvâblarından olan dârende Derviş

âdem gönderüb tevliyet-i mezbûra nâzırü'l-evkāf olan Dârü's-sa'âdetim ağası Mustafa
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dâme 'ulüvvuhû mektûbı mûcibince kendüye tevcîh olunub südde-i sa'âdetimde berât

itdirüb  mutasarrıf  iken  (...)  Mehmed  dimeğle  ma'rûf  kimesne  sâbıkan  tevliyeti

mezbûreyi  bir  tarîkle  alub  ve  yine  ref'  olundukdan  sonra  memnû'  olmayub

mütevâliyen  (...)  emrler  ihrâc  itmeğle  dahl  itmeğden  hâlî  olmaduğın  bildirib

mukarrer  olmasın  recâ'  itmeğin  tevliyeti  husûsî  müşârün-ileyh  Dârü's-sa'âdetim

ağasına mahsûs olsun deyü müşârün-ileyh tarafından ta'yîn olunmağla mezbûr (...)

Mehmed dahl itdirülmeyüb buna berâtı mûcibince ibkā' ve mukarrer olmak içün emr

yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 19 dârü's-sa'âde ağası tarafından virilmişdir (...)

müşârün-ileyh (...) recâ'sın yazılmışdır tekrâr mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Zi'l-hicce

sene 19

171/6

Ağalık-ı yemîn-i gönüllüyân-ı Arz-ı rûm

Mukaddemâ müteferrika Bulgar Ahmede virilüb serhaddin hidmetinde olub Zülfekār

Paşa 'arzı ile kemâ-kân tasarruf itdirilmek içün hükm yazılmışdır

171/7

Alay-beğilik-ı Baf

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki;  dârende Hüseyin gelüb Cezîre-i  Kıbrısa tâbi'  Baf

sancağı  alay-beğiliği  bundan  akdem  Murâdın  ferâgatinden  kendüye  virilüb

mutasarrıf  iken  hâliyâ  Mehmed  nâm  kimesne  bî-vech  dahl  eyledüğin  bildirib

mukarrer  olmak bâbında 'inâyet  recâ'  itmeğin kayda mürâca'at  olundukda mezkûr

Murâdın  üzerinde  mukayyed  bulunub  tekrâr  'arz  olundukda  mezkûr  Hüseyine

mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 19

171/8

Mukāta'acılık-ı hazîne-i Haleb şıkk-ı sânî

Halebe  hükm ki;  defterdârı  mektûb gönderüb hidmet-i  mezbûrede  olan  dârende-i

çâkerî Mehmede emekdârdır deyü hidmet-i mezbûrede istihdâm olunub âheri dahl

itdirülmamek içün emr-i şerîf yazılmışdır

171/9

Mukāta'acılık-ı Şâm-ı şerîf

Şâma hükm ki; sipâhîler ağası 'arzıyla emekdârlardan zümre-i mezbûreden yedinci

bölükde kırk beş akça 'ulûfesi  olan dârende Ömer İbrâhim (...)  Edirneye hidmet-i

mezbûra virilmişdir

Sayfa 172

318



172/1

Benderlik-i Haleb

Nişân-ı hümâyûn oldur ki; (...) (...) el-müslimîn Haleb kādîsı Mevlânâ Hasan zîdet

fezâilehû mektûb gönderüb mahmiyye-i Halebde vâki' şah-benderlik hidmetinde olan

dârende-i fermân-ı hümâyûn (...) hâce Ahmed içün merhûm ve mağfûrün-lehû Sultân

Süleymân tâbe serâh zamânından berü şah-benderlik hidmetinde olub mâl-ı mîrîye

dahi küllî sa'yı olub 'azl ider husûsı yoğiken hâricden ba'zı kimesneler dahl itmeğle

zikr olunan benderlik mezkûra ibkā' ve mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin mezkûr

hâce Ahmede mukarrer idüb bu nişân-ı hümâyûnum virdüm buyûrdum ki mezkûr

zikr olunan şah-benderlik hidmetinde olub olı-geldüği üzere hidmet-i lâzımesin (...)

(...) (...) kılalar deyü yazılmışdır fî 20 Zi'l-ka'de sene 19 

172/2

Tevliyet-i nefs-i Nusaybin Zeynelâbidîn İmâm

Nefs-i Nusaybin kādîsı mektûb gönderüb kazâ'-i mezbûrda vâki' imâm Zeynelâbidîn

kuddise sırruhû'l-azîz evkāfı mütevellîsi olan dârende Abdullah müstakîm ve dîndâr

olub tevliyet-i mezbûreye berât-ı şerîfle mutasarrıf ve ahâlî-i vezâ'if mezbûrdan rızâ'

ve  şükrân  üzereler  iken  mütevellî-i  sâbık  Seyyid  Ahmed  dahl  ve  nizâ'dan  hâlî

olmayub vakfın mahsûlüne küllî gadr eyledüğin bildirib tevliyet-i mezbûre mezkûr

Abdullah elinde olan berâtı mûcibince zabt itdirilmek bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz

eyledüğin eclden 'arz olunduğı üzere emr-i şerîf şürûtuyla yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-

ka'de sene 19

172/3

Serdârlık-ı istikbâl-i hacc-ı şerîf

Emîr-i hacca hükm ki; dârende Şâm-ı şerîfin yaya-başılarından Mustafa ba'de Şâma

gelüb vâki' olan seferlerde hidmeti mukābelesinde serdârlık hidmetinde olmak içün

emr-i şerîf yazılmışdır evâhir-i Zi'l-hicce sene 19

172/4

Tevliyet-i (...) Ömer Şâm-ı şerîf

Şâm kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb mütevellîsi olan Hidâyet mâl-ı vakfı ekl

bel' idüb ta'mîre muhtâc olan yerlerin yapdırmayub (...) itmeğle ref'i lâzım olmağın

Mehmed  oğlı  dârende  Mustafa  içün  müstakîmdir  deyü  virilmek  recâ'sına  'arz

eyledüği  eclden  emr-i  şerîf  yazılmışdır  dahi  seferde  yazılub  buyûruldısı  yolda

geçmişdir

172/5
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Çavuşluk-ı Arz-ı rûm sol bölük

Arz-ı rûma hükm ki; dârende Bekir çavuş gelüb Arz-ı rûmun sol bölük çavuşı olub

şark seferinde seferleyüb (...) nâm mahalde baş getürüb hidmetde bulunduğın bildirib

'inâyet recâ' itmeğin kat'î mukarrer olmuşdur dahi seferde yazılub yolda geçmameğle

bu kerre geçmişdir

172/6

Kethüdâlık-ı Şâm-ı şerîf

Şâma hükm ki; yeniçeri ağası mektûb gönderüb dârende Hasan kethüdâ içün yarâr

olub haccâc-ı müslimîn umûrunda kemâl mertebe hidmeti mukābelesinde kethüdâlık

mukarrer olmak recâ'sın 'arz itmeğin mukarrer emri yazılmışdır dahi seferde yazılub

yolda geçmameğle bu kerre geçmişdir

172/7

Tezkirecilik-i Şâm-ı şerîf

Sipâhîler  ağası  tezkire  gönderüb  zümre-i  mezbûrdan  ikinci  bölükde  (boş)  akça

'ulûfesi olan dârende İbrâhim hakîr içün yarâr olub seferde hidmetde bulunmuşdur

deyü tezkire  cilik  hidmeti  virilmek recâ'sına  'arz  itmeğin  virilmişdir  dahi  seferde

yazılub yolda geçmameğle bu kerre geçmişdir

172/8

Hâlen bâlâda mukayyed olan hâce Ahmed üzerindedir

Şah-benderlik-i tüccar-ı Haleb

Haleb  kādîsına  hükm  ki;  dârende  Ömer  gelüb  hidmet-i  mezbûrede  istikāmet  ile

mutasarrıfken sâbıkan şah-bender olan Ahmed 'amelden hâlî olmayub dahl itmeğin

kemâ-kân  mukarrer  olmuşdur  dahi  seferde  yazılub  yolda  geçmameğle  bu  kerre

geçmişdir

172/9

Kitâbet-i kul-ı Ruha

Rakkaya hükm ki; mektûb gönderüb dârende Hasan içün yarâr ve kadîmî emekdârdır

deyü kul kitâbeti mutasarrıfı olduğı 'ulûfesi ile mukarrer buyûrulmak recâ'sına 'arz

itmeğin emr-i şerîf yazılmışdır dahi seferde yazılub yolda geçmameğle bu kerre kayd

olmuşdur

172/10

Kitâbet-i gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb dârende Osmân içün yarâr ve

müstakîmdir deyü kitâbeti mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin kemâ-kân mukarrer
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olub  emr-i  şerîf  yazılmışdır  dahi  seferde  yazılub  yolda  geçmameğle  bu  kerre

geçmişdir

Sayfa 173

173/1

Kitâbet-i evkāf-ı Murâd Paşa der-Bağdad

Bağdad  kādîsına;  mektûb  gönderüb  evkāf-ı  mezbûre  kâtibi  (...)  nâ-ehl  olub

'uhdesinden gelmeğe kādir olmaduğından gayri kitâbeti dârende merhûm müşârün-

ileyhin 'utekā'sına meşrûtadır deyü 'utekā'sı oğlı dârende Ahmede virilmek recâ'sına

'arz itmeğin şürûtuyla yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-ka'de sene 19

173/2

Kethüdâlık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Kıbrıs  beğler-beğine  hükm  ki;  dârende  Hasanın  üzerinde  olmağla  zikr  olunan

kethüdâlık mezkûra tekrâr mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Zi'l-ka'de sene 19

173/3

Meşîhat

Şâm kādîsına hükm ki; Şâm-ı şerîfde vâki' Şemsi Paşa zâviyesinde şeyh olan dârende

Şeyh İsanın üzerinde olmağla tekrâr mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Zi'l-ka'de sene 19

173/4

Şah-benderlik der-Haleb

Haleb beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; dârende Hâce Ömer gelüb zikr olunan

şah-benderlik hidmetinde mücidd ü sâ'î olub 'azli îcâb-ı husûsı yoğiken hâce Ahmed

dahl itmeğin tekrâr 'arz olundukda girü buna mukarrer olub emr yazılmışdır evâhir-i

Zi'l-ka'de sene 1019 tekrâr mukarrer ider fî evâhir-i Muharrem sene 1020

173/5

Tekrâr 'arz olundukda nizâ' olub ol-dahi dârende Ahmed (...) mukarrer olmuşdur fî

evâhir-i Zi'l-ka'de sene 19

Tevliyet-i Ahmed (...) der-Haleb

Halebe  hükm ki;  Dergâh-ı  'âlî  çavuşlarından Mustafa  çavuş  oğlı  dârende Ahmed

gelüb nefs-i Haleb’de vâki' Ahmed (...) evkāfı tevliyeti evlâda meşrût olub bu (...)

evlâddan olmağla şart-ı  vâkıf  mûcibince berât-ı  hümâyûnumla mutasarrıf  olub ve

evkāf-ı mezbûrenin sülüsânı dahi buna ve sülüs (...) evlâda Rahime nâm hâtûna (...)

olub (...) (...) (...) (...) hüccet-i şer'iyye ve (...) var iken bunun vakfiyyesi Rahime nâm

hâtûnun eline girmeğle ol vakfiyye-i (...) şart-ı vâkıfa muhâlif evkāf-ı mezbûrenin
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cümlesi bana meşrûtdur ve ben (...) şartına mûkimim deyü bir vakf-nâme ibrâz idüb

evkāf-ı  mezbûrenin (...)  elinde mestûr  olmaduğından gayri  mecmû’ı  (...)  ve zâhir

olmadan (...) tâbi' ber-vech hükm itdirmeğle dahl idüb şart-ı vâkıfı şer'i üzere vech-i

meşrûh üzere tasarruf itmek içün bunun dahi eline hüccet-i şer'iyye hüccet-i şer'iyye

mûcibince hükm-i şerîf yazılmışdır

173/6

Tevliyet-i Murâd Beğ der-livâ'-i Gence

Gence kādîsına hükm ki; sâbıkan (...) beği olan müteveffâ Osmân beğin oğlı dârende

Mehmed gelüb dedesi mezbûr Murâd beğin evkāfına şart-ı  vâkıf  mûcibince buna

tevcîh olunub berât itdirüb mutasarrıfken Süleymân beğ oğlı Mahmûd bir tarîkle alub

lâkin  Gence  hükûmeti  mezbûr  Mahmûdun  babasına  ve  tevliyet-i  mezbûre  bunun

babası Osmâna meşrûta olub fevt olunca tasarruf idüb fevtinden sonra buna virilüb

berât-ı şerîfimle üzerinde olub murâfa'aya da'vet olundukda mezbûr murâfa'adan firâr

itmeğle buna mukarrer kılınub Nasûh paşa tarafından mukarrer mektûb virilmeğle

berâtı mûcibince zabtına yazılmışdır evâhir-i Zi'l-ka'de sene 1019

173/7

Kitâbet-i haremeyn-i şerîfeyn

Şâm defterdârına hükm ki; haremeyn-i şerîfeynde kâtib olan dârende Ahmed gelüb

berâtla  mutasarrıf  olduğı  (...)  vazîfesi  müstehakk  olmuş  Kudüs-i  şerîfde  Hâseki

Sultân  evkāfı  hazînesinin  Şâm  hazînesine  âid  olub  zevâidinden  virilmek  içün

mâliyye  tarafında  emr-i  şerîf  virilmeğle  mûcibince  yazılmışdır  evâhir-i  Zi'l-ka'de

sene 19

173/8

Kitâbet-i evkāf-ı Sinân paşa der-Şâm-ı şerîf

Evkāf-ı mezbûre kâtibi olan Kāsım fevt olub kitâbet-i mezbûre kendüye virilmeğle

mâliyye tarafından virilân berât  mûcibince zabtıçün emr yazılmışdır  evâhir-i  Zi'l-

ka'de sene 19

173/9

Pazar-başılık-ı kapan-ı Bırûsa

Nişân-ı hümâyûn oldur ki; dârende Seyyid Hasan gelüb bu sene-i mübârekede ordu-

yı  hümâyûnumda  pazar-başı  olub  hidmetde  bulunduğından  mâ'adâ  nişân-ı

kemterânemden(?)  gelân  (...)  (...)  (...)  ve  zevâhiresi  tedârikinde  dahi  hidmet

eyledüğin bildirib zikr olunan pazar-başılığı kendüye virilmek recâ' itmeğin mahrûsa-

i mezbûrenin pazar-başılığı olub nişân-ı hümâyûn yazılmışdır
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173/10

(...)

(...) içün kemâ-kân mutasarrıf olmak içün berâtı mûcibince emr-i şerîf yazılmışdır

Sayfa 174

174/1

Alay-beğilik-i Tırhala 

Rûm-iline  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Tırhala  sancağı  alay-beğisi  (...)  livâ'-i

mezbûrın zu'amâ' ve erbâb-ı tîmâr ile zindegânesi olmayub ref'i lâzımdır deyü alay-

beğiliğe livâ'-i mezbûrda (...) nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden yiğirmi altı bin

akça  ze'âmete  mutasarrıf  olan  dârende  Mehmede  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin

şürûtuyla yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-ka'de sene 19

174/2

Çeri-başılık-ı Vidin

Rûm-iline hükm ki; Vidin alay-beğisi Mehmed mektûb gönderüb livâ'-i mezbûrda

yedi bin akça tîmâr ile çeri-başısı olan (...)  fevt olub çeri-başılığı mahlûl olmağın

yine livâ'-i mezbûrda olan dârende Hasana virilmek recâ'sına 'arz itmeğin istihdâm

idesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 9

174/3

İhtisâb ve ihzâriyye-i 'Ayntab ve Tilbaşer

Dergâh-ı mu'allâm kapucılarından dârende Muharrem gelüb bu def'a vâki' olan şark

seferinde serdârım ile ma'an seferleyüb hidmetde bulunmağla kazâ'-i 'Ayntabın ve

Tilbaşerin ihzâriyyesi virilüb (...) ve sancağını ve (...) ve âdemleri dahl eylememek

içün şürûtuyla nişân-ı hümâyûn yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 19

174/4

Kitâbet-i gönüllüyân-ı Âdil-cevâz

Zümre-i  mezbûre  ağası  Kāsım  mektûb  gönderüb  zümre-i  mezbûre  kâtibi  olan

Berhûdâr  nâ-ehl  olub  hidmet-i  mezbûre  'uhdesinden gelmeğe  kādir  değildir  deyü

dârende (...) virilmek recâ' itmeğin emr-i şerîf yazılmışdır evâ'il-i Zi'l-ka'de

174/5

Niyâbet-i Kars

Kars  kādîsına;  mektûb gönderüb kazâ'-i  mezbûrda  sâkin  eşrâf  ve  (...)  ta'yîn  olan

Mehmed fevt oldukda oğlı  (...)  virilüb ol dâhi  fevt  olub oğlı  olmamağla dârende
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Seyyid  Fahreddîn  zîde  siyâdethûya  nakîbü'l-eşrâf  tarafından  virilmeğle  hâricden

(boş) nâm kimesne dahl itmeğin nakîbü'l-eşrâf mektûbı mûcibince virilmişdir

174/6

Nezâret-i bîmâr-hâne der-Hamâ

Dârende Seyyid Tahsîn gelüb nefs-i Hamada vâki' bîmâr-hânenin berât-ı şerîfle nâzırı

olub hidmetinde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûs yoğiken hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile Hâcı

Kemâl ve Seyyid Ahmed nâm kimesneler bunun nezâretin alub gadr eyledüklerin

bildirib mukarrer olmak bâbında 'inâyet recâ' itmeğin mukarrer-nâme yazılmışdır

174/7

Meşihât der-Haleb

Halebde vâki' Nişâncı Baba cami'i zâviyesinin şeyhi olan Şeyh Âşur oğlı dârende

Şeyh Ahmed gelüb hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûsı yoğiken Hüsam nâm

kimesne dahl ve nizâ' itmeğle berâtı mûcibince mukarrer olub zabt içün emr-i şerîf

virilmişdir

174/8

Muhzır-başılık-ı Erzincan

Erzincan  mahkemesinde  muhzır-başı  olan  dârende  Ahmed  gelüb  bu  mahkeme-i

merkūmede  muhzır-başı  olub  hidmetde  kusûrı  ve  ihmâli  ve  tekâsülü  ve

müslümanların hakkında gadri yok iken hâricden (...) ve Basri nâm kimesneler dahl

idüb gadr  eyledükleri  i'lâm olunmağın  berâtı  mûcibince  mukarrer  olmak  bâbında

emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 1019

174/9 

Alay-beğilik-i Alaca-hisâr

Mektûb  gönderüb  Alaca-hisâr  sancağı  alay-beğisi  olan  Mustafa  kendü  hevâsında

olub  bu sene-i  mübârekede  vâki'  olan  sefer-i  hümâyûnuma zümre  ve  zamânı  ile

gelmeyüb  me'mûr  olduğı  hidmetlerde  bulunmaduğından  gayri  sipâhî  zabtına  ve

hidmet-i  mezbûre 'uhdesinden gelmeğe kādir  olmamağla ref'i  lâzım olmağın yine

livâ'-i mezbûrda (...) nâm karye ve gayriden (boş) bin akça ze'âmete mutasarrıf olan

dârende Mehmed içün yarâr olub vâki' olan seferde küllî hidmetde ve yoldâşlıkda

bulunub her vechle hidmet-i mezbûre 'uhdesinden gelmeğe kādirdir deyü 'arz itmeğin

emr-i şerîf yazılmışdır

Sayfa 175

175/1
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Vezzânlık der-Haleb

Haleb'e ve defterdârına hükm ki; dârende Hâcı (...) gelüb Haleb hazînesinde vezzân

olub yiğirmi otuz seneden berü hidmet-i mezbûrede olub ehl-i vukūf ve istikāmet ile

hidmet iderken bilâ-sebeb Abdül(...) ve Rıdvân nâm kimesneler dahl idüb 'azli îcâb

ider hâli olmadıkca âherden kimesneleri dahl itdirmeyesin

175/2

Kitâbet-i darbhâne der-Haleb

Haleb beğler-beğisine ve Haleb defterdârına hükm ki; sen ki mîr-i mîrânsın mektûb

gönderüb dârende (...) içün ehl-i kalem ve sâhib-i rakam olduğın bildirib Halebde

vâki  darbhâne kitâbeti  mezbûra  virilmek recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden mezbûra

kitâbet-i mezkûre virilüb şürûtuyla hükm yazılmışdır fî el-yevmü'l-vâki' şehr-i Zi'l-

hicce sene 19

175/3

Tevliyet

Bağdad  beğler-beğisine  ve  kādîsına  hükm  ki;  sen  ki  müşârün-ileyh  vezîrimsin

mektûb gönderüb ebnâ-i  sipâhîyândan yüz on altıncı bölükde yevmî yiğirmi akça

'ulûfeye mutasarrıf  olan Receb oğlı  dârende Ali  zîde kadrühûya 'ulûfesi  hazîneye

kalmak şartıyla Bağdadda vâki' Hazret-i İmâm Hüseyin radiy-Allahû 'anh tevliyeti

südde-i sa'âdetimden tevcîh olunub mâdâmki kayd-ı (...) ola ve 'azli îcâb ider cürmü

sâbit  olmaya  tevliyeti  âhere  virilmamek  üzere  mâliyye  tarafından  berât-ı  şerîfim

virilmeğle  bilâ-sebeb  tevliyeti  âhere  mukîm  ve  mu'ahhar  berât  ibraz  idüb  dahl

itdirmeyesin  dahi  mezbûrın  'ulûfesi  hazîneye  kalmağla  ol-vechle  alanları  dahl

itdirmeyüb kemâ-kân mezbûr Aliye zabt itdüresin deyü Astâneden kat'î emr-i şerîfim

virilmişken hâlen (boş) nâm kimesne bilâ-sebeb tevliyetin almağla tasarrufuna mâni'

olduğın bildirmeğin elinde olan berât ve sâ'ir temessükâtı mûcibince 'arz eyledüğin

üzere kat'î mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 19

175/4

Mukāta'acılık-ı şıkk-ı sâlis der-Haleb

Haleb beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; dârende Ahmed zîde kadrühû gelüb

bu âlem-i sabâvetden berü hazîne-i Halebde gâh şâkirdlik ve gâh halîfelik hidmetinde

istihdâm olunub kemâl-i  istikāmet ile  hidmet itmeğle hidmeti  mukābelesinde zikr

olunan  mukāta'acılık  kendüye  'inâyet  olunub  hadd-i  zâtında  ehl-i  kalem  ve

mukaddem olmağla hazîne hidmetinde istihdâm olunmak (...) ve (...) olub 'azli îcâb

ider hâli  yoğken Hasan ve Abdullah oğlı Rıdvâna ve âher kimesnelere virilmeğle
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kendüye  gadr  olduğın  bildirib  'inâyet  recâ'  itmeğin  ahkâm  kaydına  mürâca'at

olundukda  zikr  olunan  mukāta'acılık  hidmeti  Abdullah  oğlı  Rıdvâna  virildüği

mukayyed olub tekrâr  'arz olundukda kemâ-kân mezbûr Ahmede mukarrer olmak

fermânım  olmağın  zikr  olunan  mukāta'acılık  mezkûra  virilüb  şürûtuyla  hükm

yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-hicce sene 19 tekrâr mukarrer ider fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel

sene 1020

175/5

Bağdad kādîsına hükm ki; dârende Ali sü-başı gelüb nefs-i Bağdadda kendü mâlıyla

bir câmi' binâ' idüb imâmet (...) ve (...) itdüresin deyü şürûtuyla emr yazılmışdır

175/6

Kilis kādîsına hükm ki; kazâ'-i mezbûra tâbi' (...) nâm karyede câmi'-i şerîf hatîbi

olan dârende Şeyh Mehmed gelüb hitâbet-i mezbûre ref' olan Abdülkādir tahvîlinden

kendüye virilüb Astâneden berât itdirüb tasarruf itmek istedikde mezbûr Abdülkādir

ve âherden ba'zı kimesneler dahl itmeğin berâtı mûcibince zabtına emr yazılmışdır

evâsıt-ı Zi'l-hicce sene 19

175/7

Muhzır-başılık-ı mahkeme-i Ruha

Ruha  kādîsına  hükm ki;  mektûb  gönderüb  dârende  Halil  içün  berât-ı  hümâyûnla

muhzır-başı olub ahâlî-i vilâyet rızâ' ve şükrân üzere olub hidmetde kusûrı ve 'azli

îcâb ider hâli yoğken Mustafa ve Şeyh Ali ve Ahmed nâm kimesneler (...) celb ahz

içün bir tarîkle emr ve berât ibrâz idüb tasarrufuna mâni' mâni' oldukların bildirib

elinde  olan  berâtı  mûcibince  ihzâriyyeyi  mezbûra  zabt  itdirilmek  bâbında  'inâyet

recâ'sına 'arz itmeğin buna tasarruf itdirüb âheri dahl itdirmeyesin deyü emr-i şerîf

yazılmışdır tekrâr mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 1020

Sayfa 176

176/1

Tevliyet-i evkāf-ı Vezîr Hasan Paşa

Bağdada hükm ki;  mektûb gönderüb Bağdadda vâki'  müteveffâ Vezîr  Hasan Paşa

câmi'-i  şerîfi  evkāfına  hâlen  mütevellîsi  olan  dârende  Abdüllatif  içün  sâlih  ve

mütedeyyîn  ve  evkāf-ı  mezbûre  imâretine  ve  câmi'-i  şerîfin  levâzımı  tedârikine

mukayyed  olduğından  gayri  erbâb-ı  vezâ'ifi  dahi  kendüsinden  rızâ'  ve  şükrân

olmağın  zikr  olunan  tevliyete  hâricden  kimesne  dahl  itmamek  bâbında  'inâyet

recâ'sına 'arz eyledüği eclden hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 19
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176/2

Muhzır-başılık-ı mahkeme-i Eğin

Eğin  kādîsı  Mehmed  mektûb  gönderüb  mahkeme-i  mezbûrede  muhzır-başı  olan

Mustafanın hidmetinde kusûrı yoğiken Ramazân (...) nâm kimesne dahl idüb lâkin

mezbûr Mustafanın 'azli îcâb ider hâli olmaduğından gayri mezkûr Ramazân âher

diyârda sâkin olub hidmet-i mezbûre 'uhdesinden gelmeğe kādir olmayub ve mezkûr

Mustafa dahi ihtiyârıyla ferâgat ider deyü dârende (...) virilmek recâ'sına 'arz itmeğin

şürûtuyla yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 19

176/3

Zâviye-dârlık-ı zâviye-i Nâsır

Âhiler-başı  mektûb  gönderüb  kazâ'-i  mezbûra  tâbi'  Nâsır  nâm  karye  zâviyesinin

zâviye-dârı  fevt  olub  hidmeti  hâlîdir  deyü  sulehâ'dan  dârende  Sâmî  Fazlullah  ve

Mustafaya  muhalldür  deyü  virilmek  recâ'  itmeğin  şürûtuyla  nişân-ı  hümâyûn

yazılmışdır

176/4

Kâtib-i müstahfazân-ı kal'a-i Haleb

Haleb beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; Haleb kal'ası dizdârı Hüseyin zîde

kadrühû  mektûb  gönderüb  Haleb  hazînesinde  şıkk-ı  evvel  mukāta'ası  kaleminde

şâkirdlik 'ulûfesiyle berât-ı hümâyûnum ile Haleb kal'ası müstahfazlarına kâtib olan

imâm oğlı dârende Mehmed içün hidmet-i mezbûre 'uhdesinden gelür kusûrı ve 'azli

îcâb ider hâli yoğiken bilâ-sebeb İbrâhim nâm kimesne kitâbet-i mezbûreyi alub dahl

eyledüğin  bildirib  elinde  olan  berâtı  mûcibince  mukarrer  olmak  bâbında  'inâyet

recâ'sına 'arz itmeğin buyûrdum ki 'arz olunduğı üzere kitâbet-i mezbûreyi merkūm

Mehmede zabt itdüresin deyü hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-hicce sene 19

176/5

Tevliyet-i câmi'-i kebîr der-Kara-hisâr-ı Şarkî

Kara-hisâr  kādîsına  hükm  ki;  nefs-i  Kara-hisâr’da  vâki'  câmi'-i  kebîr  evkāfı

mütevellîsi  olan  dârende Mehmed gelüb zikr  olunan  tevliyet  husûsında  (...)  nâm

kimesne ile (...) olub lâkin bunun hidmetinde kusûrı olmamağla mukarrer kılınduğın

bildirib berâtı mûcibince zabtıçün mukarrer yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 19

176/6

Muhzır-başılık-ı Trablûs-şâm ve Hamâ ve Humus ve Hakkâri ve Lazkiye ve Cebele

Dergâh-ı mu'allâm kapucılarından dârende Ömer gelüb zümre-i mezbûrede yiğirmi

beşinci bölükde yevmî dokuz akça 'ulûfeye mutasarrıf olub emekdâr olub seferlerde
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hidmetde bulunmağla Şâm-ı şerîf muhzır-başılığı virilüb birkaç gün tasarruf (...) (...)

virilüb tasarrufunda iken ol-dahi (...) (...) virilüb (...) bana dahi virilmişdir deyü nizâ'

itmeğle bu bâbda kendüye küllî gadr olduğın bildirib zikr olunan muhzır-başılıkda

mukaddemâ muhzır-başı  olub ihzâriyyesine mevkūf olanlar  tasarruf  ide geldikleri

üzere nefs-i Trablûs-şâmın altı bin ve Hamanın on bin ve Humus kazâ'sının altı bin

ve kazâ'-i Hakkârinin iki bin akça ki cümle yiğirmi dört bin akça olur ihzâriyye ile

'ulûfesi hazîneye kalmak şartıyla kayd-ı savn tevcîh olunmak bâbında 'inâyet recâ'

itmeğin mezkûr emekdâr olub birkaç def'a muhzır-başılık virilüb (...) (...) hâlen zikr

olunan  muhzır-başılık  kayd-ı  savn  mezkûr  Ömere  tevcih  olunub  kemâ-kân  zabt

itdürmek  emrim olmuşdur  buyûrdum ki  emrim  üzere  zikr  olunan  muhzır-başılık

vech-i meşrûh üzere ihtisâb ve ihzâriyye ile kayd-ı savnla mezkûr Mehmede kemâ-

kân zabt ve tasarruf itdirdükden sonra mezbûrları (...) (...) ve âherden bir ferdi dahl

itdirmeyesin  kanâ'at  itmeyüb bu aralıkdan sonra mezkûrler  birer  tarîkle  Astânede

dizdârım tarafından  emr  ve  berât  ibrâz  idüb  nizâ'  iderse  ve  yahud  sehven  âhere

virilürse  min  ba'd  dahl  itdirülmeyüb  zikr  olunan  muhzır-başılık  mezbûr  Ömere

'ulûfesi  hazîneye  kalmak şartıyla  kayd-ı  savnla  virilmişdir  mâdâmki  (...)  (...)  (...)

buna tasarruf itdüresin deyü yazılmışdır mezkûr kapu ağası tevâbi'den olmağla 'arz

olunmamağın hasmına emr virilmeye deyü mukarrer (...) ve ibkā' olmuşdur

Sayfa 177

177/1

Muhzır-başılık-ı Birecik

Birecik  kādîsına  hükm  ki;  sâbıkan  Birecik  kādîsı  mektûb  gönderüb  beyne'l-'arz

mahkemesinde  muhzır-başı  olan  dârende  İdrisin  sâlih  olduğın  bildirib  berâtı  mu

cibince emr yazılmışdır

177/2

Çavuşluk der-hazîne-i Haleb

Halebe hükm ki; Dergâh-ı 'âlî çavuşlarından dârende Ahmed çavuş gelüb yarâr ve

mukaddemâ  hazîne-i  mezbûrede  küllî  hidmeti  vücûda  gelmeğle  hidmeti

mukābelesinde  hazîne-i  mezbûrede  bâkî-çavuşluk  hidmetinde  istihdâm  olunduğı

üzere (...) tarafından virilân emr-i şerîf mûcibince hidmet-i mezbûrede olmak içün

emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 1019

177/3

Tevliyet-i medrese-i Rûm-kal'a
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Rûm-kal'ada vâki'  Zümâhiye medresesi  evkāfına mütevellî  olan dârende Zekeriyâ

gelüb hidmet-i tevliyeti şart-ı vâkıf mûcibince icrâ' idüb kusûrı ve 'azli îcâb ider hâli

yoğiken İbrâhim çavuş  ve  Mehmed nâm kimesneler  bize  virilmişdir  deyü hilâf-ı

vâki'-i inhâ' ile alub dahl eyledükleri mukaddemâ 'arz olundukda mukarrer kılınub

evâmir-i  şerîfe  virilmeğin  mezbûrlar  kanaât  itmeyüb  girü  dahl  ve  nizâ'dan  hâlî

olmadukların bildirmeğin mukarrer kılınub emr-i şerîf virilmişdir

177/4

Tevliyet-i evkāf-ı kal'a-i câmi'-i (iptal edilmiş) 'Ayntab

'Ayntab kādîsına hükm ki;  dârende münlâ Mehmed gelüb 'Ayntab kal'asında vâki'

câmi' evkāfına mütevellî olan Hızır âher mansıba çıkub tevliyet hidmeti hâlî oldukda

mezbûr dahi mutasarrıf olduğı (...) ile tevcîh olunmağın mezkûr dahi ve âherden dahl

olduğın bildirib zabtıçün hükm recâ' itmeğin şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâhir-i

Zi'l-hicce sene 19

177/5

Nezâret-i Tekye-i Şeyh Kāsım der-Van

Van kādîsına; mektûb gönderüb kazâ'-i mezbûrda vâki' Molla Kāsım tekyesinde şeyh

olan  Kāsım  tekye-i  mezbûrın  mahsûlü  (...)  nezâreti  Van  (...)  olan  molla  (...)

virilmişken dahl itdürmedüği bildirmeğin elinde olan berâtı mûcibince yazılmışdır fî

evâhir-i Zi'l-hicce sene 19

177/6

Mukābelecilik-i gönüllüyân-ı Tebriz ve Nahcuvân (...) der-(...)-i Van

Van beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb tâ'ife-i mezbûreye mukābeleci olan

dârende  Ahmed  müstakîm  olub  hidmetinde  kusûrı  olmadukca  gedüğine  dahl

olmamak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ' itmeğin 'azli îcâb ider hâli olmadukca

dahl olmaya deyü yazılmışdır

177/7

Nezâret ve tevliyet-i Ahmed Şah câmi' ve medrese-i (...) Divriği

Divriği kādîsı mektûb gönderüb câmi'-i mezbûr nâzırı ve mütevellîsi olan dârende

Hâcı Halil ve Kenan nâm kimesnelerin hidmetinde kusûrları yoğiken Mahmûd ve

Hasan dahl itmeğin 'arzı mûcibince mukarrer yazılmışdır

177/8

Kitâbet-i 'azabân-ı kal'a-i Bağdad

Bağdada hükm ki; dârende Mehmed gelüb kal'a-i Bağdad 'azablarının kitâbeti bin on

dokuz  Zi'l-ka'desinin  yiğirmi  sekizinci  gününde  kendüye  tevcîh  olunub  mâliyye
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tarafından  berât-ı  şerîfim virildüğin  bildirib  mûcibince  zabtı  içün  hükm-i  şerîfim

recâ'  itmeğin elinde olan berâtı  mûcibince zabtı  içün hükm yazılmışdır fî  evâhir-i

Zi'l-hicce sene 19

Sayfa 178

178/1

Mukābelecilik-i Bağdad

Bağdad beğler-beğisine hükm ki; düstûr-ı ekrem mîr-i efham nizâmü'l-âlem vezîr-i

a'zâm olan Murâd paşa edâm-Allahû teâlâ iclâlühûnun âdemlerinden olub Dîvân-ı

hümâyûnum  kâtiblerinden  dârende  Kâtib  Mehmed  Hüsâmî  zîde  kadrühû  gelüb

Astâne-i sa'âdetin emekdârı olduğından gayri ehl-i kalem ve sâhib-i rakam olub vâki'

olan eşkıyâ' seferlerinde hidmetde ve yoldâşlıkda (...) (...) idüb (...)-başı (...) (...) olub

(...) çeküb halâs oldukda hidmeti mukābelesinde mahrûsa-i Bağdadın mukābeleciliği

tis'a 'aşere ve elf Recebinin evâ'ilinde emr-i şerîfle virilüb bi'l-fi'l üzerinde olduğın

bildirib  recâ'  itmeğin  mukābeleciliği  kemâ-kân  buna  zabt  itdürmeği  emr  idüb

buyûrdum ki emr-i celîlü'l-kadrim üzere mezkûr Kâtib Mehmedi kemâl-i emânet ve

istikāmet  ile  istihdâm eyleyesin  deyü emr-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâhir-i  Zi'l-hicce

sene tis'a 'aşere ve elf

178/2

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Bağdad

Bağdad  beğler-beğisine  hükm  ki;  sâbıkan  Bağdad  beğler-beğisi  Mahmûd  paşa

mektûb gönderüb bi'l-fi'l yeniçeri ağası olub dârende Abdî içün yarâr sancakda (...)

olub ihtiyâr ve emekdâr olduğından gayri Bağdadda vâki' olan Celâlî muhârebesinde

nice yoldâşlığı zuhûra gelüb ve a'yân-ı vilâyet kendüden rızâ' ve şükrân üzere olub

(...) zabtına kādir her vechle ağalık hidmeti 'uhdesinden gelür deyü zikr olunan ağalık

ibkā'  ve  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  buyûrdum ki  zikr  olunan  ağalığı

mûmâ-ileyhe zabt itdüresin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 9

178/3

İhtisâb ma'a ihzâriyye-i kazâ'-i Van

Van kādîsı olan Mevlânâ Mehmed mektûb gönderüb nefs-i Vanda iki bin beş yüz

akça tîmâr ile muhtesib ve muhzır-başı olan Bayram Hasan ihtârıyla berâtın virüb

Ahmed oğlı râfi'-i hâkānî Mahmûda ferâgat ider deyü 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin

şürûtuyla nişân-ı hümâyûn yazılmışdır fî evâsıt-ı Zi'l-hicce sene 19

178/4
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Çeri-başılık-ı Hınıs

Arz-ı rûma hükm ki; Hınıs beği mektûb gönderüb zikr olunan çeri-başılığa mutasarrıf

olan  Hüseyin  vâki'  olan  sefere  gelmeyüb  ve  hidmetlerde  bulunmayub  kendü

hevâsındadır deyü çeri-başılığı livâ'-i mezbûrda ve nâhiyesinde (...) ve gayriden üç

bin  tîmârı  olan  dârende  Veliye  virilmek  içün  'inâyet  recâ'  itmeğin  şürûtuyla

yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce

178/5

Tevliyet-i Bâbü'l-âmire kâtibi

Haleb kādîsına hükm ki; Haleb beğler-beğisi Hüseyin Paşa mektûb gönderüb dârende

Hâcı Pervîz içün müstakîm ve dîndâr olub erbâb ve tâ'ife ve tayfaların bi't-temâm

icrâ' idüb hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûsı yoğiken mütevellî-i sâbık Seyyid

Ömer elinden bir tarîkle almağla dahl idüb lâkin mâl-ı vakfı ekl eyledüğinden gayri

erbâb-ı  vezâ'ife  gadr  olmağın mukarrer  recâ'sına 'arz  itmeğin şürûtuyla  kemâ-kân

tasarrufuna mukarrer hükmü yazılmışdır fî evâhir-i Zi'lhicce sene 19

178/6

Tevliyet-i Kara-burc der-nefs-i Ruha

Ruha  kādîsı  Mevlânâ  (boş)  mektûb  gönderüb  Ruhada  vâki'  Kara-burc  evkāfına

mütevellî olan dârende Abdülbâkî içün kemâl-i emânet ve istikāmetle hidemât-ı vakf

icrâ' idüb ber-vehle 'azli îcâb ider hâli yoğiken hâricden Ali nâm kimesne tevliyet-i

mezbûreyi Mehmed üzerinden almağla tevliyetine dahl eyledüğin bildirib elinde olan

temessükâtı  mûcibince kemâ-kân mukarrer  olmak recâ'sına  'arz  itmeğin  şürûtuyla

hükm yazılmışdır

178/7

İmâmet-i (iptal edilmiş) Karye-i (...) der-Âmid

Âmid  kādîsına  hükm  ki;  dârende  molla  (...)  gelüb  karye-i  mezbûrede  imâm  ve

muâllim olub elinde olan berâtı mûcibince zabtıçün emr-i şerîf yazılmışdır

178/8

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Nahcuvân der-Van

Beğler-beğisine hükm; zikr olunan tâ'ifenin ağası habeşî Mehmedin kabahati zuhûra

gelüb ref'i lâzım olmağla sâbıkan Arz-ı rûmun gönüllü ağası olan dârende Mustafaya

virilüb berât itdirüb berât mûcibince yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 19

178/9

(İptal edilmiş)
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Sayfa 179

179/1

Alay-beğilik-i Lefkoşa der-Kıbrıs

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm ki;  dârende  (...)  Mustafa  gelüb  zikr  olunan  Cezîre-i

Kıbrısa tâbi' Lefkoşa alay-beğiliğine mutasarrıf olub bu def'a vâki' olan sefere gelüb

küllî hidmeti vücûda gelmeğin Yûsuf nâm kimesne bana virilmişdir deyü dahl idüb

lâkin emekdâr olub küllî  hidmeti  vücûda gelmeğin girü kendüye mukarrer  olmak

recâ'  itmeğin mukarrer yazılmışdır tekrâr mukarrer ider fî evâsıt-ı Muharrem sene

1020

179/2

Kitâbet-i mukāta'a-i Rakka

Mukāta'a-i mezbûre emîni Seyfî mektûb gönderüb mukāta'a-i mezbûre kâtibi Kâtib

Mehmed  nâ-ehl  olmağla  mâl-ı  mîrîye  gadr  olmağın  dârende  Kâtib  Mustafa  'arz

itmeğin yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 19

179/3

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Tebriz

Vana hükm ki; mektûb gönderüb Tebrizin cânib-i yemîn gönüllülerinin çavuşı olan

dârende Hasan çavuş içün yarâr  ve neferâtı  ile  hüsn-i  zindegânesi olub hidmetde

kusûrı ve 'azli îcâb ider husûsı sâdır olmaya çavuşluğına âherden dahl olunmamak

bâbında emr-i şerîfim recâ' itmeğin buyûrdum ki 'arz eyledüğin üzere mezkûr Hasan

çavuşı  hidmet-i  mezbûrede  kemâ-kân istihdâm eyleyesin  deyü emr  yazılmışdır  fî

evâhir-i Zi'l-hicce sene 19

179/4

Muhâsebecilik-i Kıbrıs

Kıbrısa hükm; Kıbrıs hazînesinde muhâsebeci olan dârende İbrâhim gelüb emekdâr

olub  hidmetinde  kusûrı  yoğiken  muhâsebeciliğine  dahl  olunduğın  bildirib  'inâyet

recâ' itmeğin mukarrer idüb mâdâmki 'azli îcâb ider hâli olmaya dahl olmaya deyü

yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 19

179/5

Mukayyedlik-i medrese-i Yûnus paşa der-Erciş

Erciş  kādîsına;  dârende  Mehmed  gelüb  medrese-i  mezbûra  berât-ı  şerîfimle

mukayyed olub hidmetinde kusûrı yoğiken Ali nâm kimesne dahl eyledüğin bildirib

berâtı mûcibince zabtıçün emr-i şerîf recâ' itmeğin üzerindeki berâtı mûcibince zabt

itdüresin deyü yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 19
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179/6

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı Van

Gönüllüler  ağası  Pervîz  mektûb gönderüb zümre-i  mezbûre çavuşluğı  hidmetinde

olan dârende Mustafa hidmetde mücidd ü sâ'î iken çavuşluk Ömere virilmeğle tekrâr

ahvâlleri 'arz olundukda ağası 'arz itmeğle buna mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Zi'l-

hicce sene 19

179/7

Tevliyet-i Lâle paşa der-Van

Van kādîsı  mektûb gönderüb yevmî iki  akça ile  vakf-ı  mezbûreye mütevellî  olan

tevliyet  hidmetine  kādir  olmayub  ve  dârende  Yûsuf  çavuş  içün  müstakîm ve  ve

tevliyet  'uhdesinden  gelüb  bir  akça  ile  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  seferden

kalmamak üzere tevcîh olunmuşdur fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 19

179/8

İmâmet ve hitâbet-i câmi'-i şerîf-i (...) der-Bağdad

Bağdad kādîsına hükm ki; (...)de vâki' câmi'-i şerîfde imâm ve hatîb olan dârende

molla Fahreddîn ehl-i 'ilm olub berât-ı şerîfle hitâbet ve imâmet üzere iken Yakûb

nâm kimesne dahl eyledüğin Bağdad kādîsının nâibi 'arz itmeğin üzerinde ise zabt

itdüresin deyü yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 19

179/9

Ağalık-ı 'azabân-ı Baf

Kıbrısa hükm ki; dizdâr Mustafa paşa mektûb gönderüb zikr olan ağalığa mutasarrıf

olan dârende Ferruhun 'azli îcâb ider hâli yoğiken ağalığı Hüseyin ve Arslana virilüb

gadr olunduğın bildirib mukarrer olmak recâ' itmeğin mukarrer yazılmışdır fî evâhir-i

Zi'l-hicce sene 19

179/10

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Şehr-i zûl cânib-i yemîn

Mîr-i  mîrân  mektûbı  mûcibince  sâbıkan  ağa  olan  dârende  Cumaya  virilmişdir  fî

evâhir-i Zi'l-hicce sene 19

Sayfa 180

180/1

Alay-beğilik-i Baf
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Hâlen alay-beği olan dârende Mehmed gelüb alay-beğilik hidmetinde mücidd ü sâ'î

iken  âherden  dahl  olunduğın  bildirib  'inâyet  recâ'  itmeğin  zabtıçün  emr-i  şerîf

yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 19

180/2

Muhzır-başılık-ı Kemâh

Zikr olunan muhzır-başılık dârende İshâka virilmişdir

180/3

Muhzır-başılık-ı ihzâriyye-i kazâ'-i Erbil

Erbil  kādîsı  Mevlânâ  mektûb  gönderüb  kazâ'-i  mezbûr  mahkemesinde  ihzâriyye

hidmetinde olan Sâlih terk-i diyâr idüb hidmet-i mezbûre mahlûl olmağın dârende

Nâciye virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene

19

180/4

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Şâm

Şeyh Mehmed efendinin şefâ'ati tezkiresi mûcibince Ahmed ref' olub girü dârende

sâbıkan kâtib olan Mustafaya mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Muharrem sene 19

180/5

Alay-beğilik-i Âdil-cevâz

Van'a hükm; mektûb gönderüb livâ'-i  mezbûr alay-beğisi  olan Mehmed Can ehl-i

fesâd olub ref'i lâzımdır deyü livâ'-i mezbûrede ve nâhiyesinde (...) nâm karye ve

gayriden  on altı  bin  akça  ze'âmeti  olan  dârende  hâce  (...)  virilmek  recâ'sına  'arz

itmeğin şürûtuyla yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 20

180/6

Şeyhlik-i cemâ’at-i (...)

Bağdada hükm ki;  cemâ'at-i  mezbûreye şeyh olan Şeyh Nasreddîn kendü hâlinde

olmayub  ref'i  lâzım  olmağla  Mahmûd  paşa  tarafından  dârende  Şeyh  (...)  virilüb

mûcibince zabtıçün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 1020

180/7

Sâhib-i (...)lık-ı hazîne-i Haleb

Haleb beğler-beğisine; Halebde vâki' (...)-hânede(?) on sekiz akça 'ulûfe ile sâhib-i

(...) olan (...) (...) gelüb hidmetinde kusûrı yoğiken bilâ-sebeb (...) nâm (...) (...) dahl

itmeğin  defterdâr  tezkiresi  mûcibince  mukarrer  kılınub  mâliyye  tarafından  berât

eyledüğin bildirmeğin mûcibince zabtıçün emr-i şerîf yazılmışdır

180/8

334



Mukāta'acılık-ı şıkk-ı evvel ma'a kitâbet-i Arûz

Yevmî dört akça ile Halebde arûz kâtibi olan dârende Kâtib Mustafaya mukāta'acılığı

âhere  virilmişdir  (...)  yine  Arûz  kitâbetine  mutasarrıf  oluna  deyü  defterdâr  Halil

temessükâtıyla mâliyye cânibinden virilmeğin berâtı mûcibince yazılmışdır fî evâ'il-i

Muharrem sene 1020

180/9

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Şehr-i zûl cânib-i yesâr

Şehr-i  zûl  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  bundan  akdem  ağa  olan

dârende Ali içün yarâr ve kadîmî emekdâr ve bundan akdem Kerkük kal'ası üzerine

müstevlî  olan  eşkıyâ'  muhârebesinde  küllî  hidmet  sebk  idüb  'azli  îcâb  ider  hâli

yoğiken Yûsuf nâm kimesne alub gadr idüb kal'a-i mezbûrda vâki' olan yeniçeriyân-ı

kul  tâ'ifesi  'umûmen  mezkûr  Aliden  rızâ'  ve  şükrân  üzere  olub  ağalık  hidmeti

'uhdesinden  gelmeğe kādirdir  deyü ağalığı  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin

mukarrer olub emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 20

180/10

Tevliyet-i Trablûs-şâmda vâki' Mescîd-i Zebale

kādîsına hükm ki; dârende Mustafa gelüb zikr olunan tevliyet bundan akdem zikr

olunan tevliyet kendüye tevcîh olub kemâl-i 'inâyet ve istikāmet ile hidmet eyleyüb

ber-vehle kusûrı ve 'azli îcâb ider husûsı yoğiken hâricden ba'zı kimesneler bize dahi

virilmişdir  deyü  dahl  eylemeğle  küllî  gadr  olduğın  bildirib  'inâyet  recâ'  itmeğin

tevliyeti  girü kemâ-kân buna zabt zabt ve tasarruf itdirüb âherden bir âdemi dahl

itdirmeyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 20

180/11

Tevliyet-i Şeyh Abdülkadîm der-Kilis

Sulehâ'dan  dârende  Şeyh Mehmed gelüb Şeyh Abdülkadîm zâviyesine  yevmî  bir

akça  vazîfe  ile  mütevellî  olub  mâdâmki  'azli  îcâb  ider  hâli  olmaya  tevliyet-i

mezbûreye âheri dahl itdürmeye ve mukaddemâ emr-i şerîfim dahi virilüb kemâl-i

emânet ve istikāmetle hidmet idüb ber-vehle 'azli îcâb ider hâli yoğiken (boş) nâm

kimesne  yerlü  olmağla  bilâ  (...)  (...)  mezbûreye  bilâ-sebeb  dahl  idüb  tasarrufuna

mâni'  olduğın bildirib kemâ-kân zabt itdüresin deyü Haleb beğler-beğine ve Kilis

kādîsına hükm-i şerîf yazılmışdır

Sayfa 181

181/1
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Ağalık-ı cebeciyân-ı kal'a-i Lefkoşa

Kıbrıs beğler-beğisi Şabân dâme ikbâlühû mektûb gönderüb Limisson nâhiyesinde

(...) nâm karye  ve gayriden elli bin altı yüz altmış akça tîmâr ile Lefkoşa cebecileri

ağası  olan Abdullah  oğlı  dârende Yûsuf  içün hidmetinde mukaddemdir  deyü 'arz

itmeğin  zikr  olunan  ağalık  üzerinde  olmağla  'arz  olunmamak  içün  emr-i  şerîf

yazılmışdır

181/2

Kitâbet-i 'azabân-ı kal'a-i Magusa

Kıbrıs  beğler-beğisi  kā'im-makāmı  mektûb  gönderüb  Magusa  sancağında  (...)

nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden beş bin akça tîmâr ve yiğirmi bin akçalık

üzere mutasarrıf olan dârende Kâtib Hüseyin içün ehl-i kalemdir deyü 'arz itmeğin

Magusa kal'asının 'azabları kitâbeti içün emr-i şerîf yazılmışdır

181/3

Emânet-i nefs-i Kilis ma'a tevâbi'hâ

Sâbıkan  (boş)  sancağı  beği  olan  (...)  dâme  izzühûya  hükm  ki;  havâss-ı

hümâyûnumdan  Haleb  eyâletinde  vâki'  olan  nefs-i  Kilis  ve  tevâbi'i  zâbiti  olan

mutasarrıf  Mustafanın  tama'  ve hilâf-ı  şer'  zulm ve ta'addîsi  küllî  olmağla  hâliyâ

ahâlîsi  vezîr-i  a'zâm  huzûruna  gelüb  izhâr-ı  tazallüm  itdüği  ve  sen  ihtiyâr  ve

müstakîm ve  ehl-i  vukūf  olmağla  sana  tefvîz  olunmasın  recâ'  eyledükleri  eclden

âmidî mezkûr Mustafanın zulm ve ta'addîsi mukarrer olmağla ref' olunub ve senin

'azabânına ve istikāmetine ve imâmetine hüsn-i  i'timâd-ı  hümâyûnum bulunmağın

hakkında müretteb 'inâyet-i (...) zuhûra getürüb işbu sene-i 'işrîn ve elf Muharremü'l-

harâmının gurresinde havâss-ı hümâyûnumun zabt ü rabtın sana 'inâyet ve tefvîz idüb

buyûrdum ki te'hîr  itmeyüb varub kemâl-i  emânet ve istikāmet ile  zabt eyleyesin

deyü şürûtuyla hükm yazılmışdır

181/4

Tevliyet-i câmi'-i (...) ve medrese-i (...)

Haleb beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; dârende Ahmed gelüb tevliyet-i mezbûre

Çerâkise zamanından berü şart-ı vâkıf mûcibince ecdâdına meşrûta olub mukaddemâ

Mer'aşî-zâde tasarrufunda iken sonra babasına virilüb ba'de şart-ı vâkıf mûcibince

buna virilüb tasarrufunda iken hâricden (...) şart-ı vâkıfa muhâlif olub dahl itmeğin

(...)  ve  kendüye  gadr  olmuşdur  deyü 'inâyet  recâ  eyleyüb  şart-ı  vâkıf  mûcibince

tasarruf itdüresin deyü yazılmışdır tâbi'-i nişâncı Ali Beğ

181/5
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Alay-beğilik-i livâ'-i Vidin

Sâbıkan  Vidin  muhâfazasında  olan  Bekir  paşa  'arzıyla  mîr-i  alay-ı  sâbık  Aliye

mukarrer olmuşdur

181/6

Cebeci-başılık-ı kal'a-i Magusa

Dârende Yûsufa; mîr-i mîrân-ı sâbık Mustafa paşa mektûbı mûcibince zabt itdirüb

nizâ' iden Ahmedi dahl itdirmeyesin deyü yazılmışdır fî evâsıt-ı Muharrem sene 19

181/7

Tevliyet-i evkāf-ı Şahruh Beğ

Budak-özi  ve  Salmanlu  kādîlarına  hükm  ki;  siz  ki  kādîlarsız  mektûb  gönderüb

Budak-özi nâhiyesinde ve kazâ'sında vâki' Şahruh beğ evkāfının tevliyeti evlâdına

meşrût olmağla  yine vâkıf-ı mezbûrın evlâdından olub sâbıkan Divriği sancağı beği

olan dârende Hüseyin dâme izzühû virilüb berât itdirüb tasarrufunda iken hâricden

(boş) nâm kimesne tevliyet-i mezbûreye dahl idüb tasarrufuna mâni' olduğın bildirib

elinde  olan  berâtı  mûcibince  zabtıçün  mü'ekked  hükm  yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Muharrem sene 20

181/8

Buk'a-i iftihârü'd-dîn der-Erzincan

Erzincan  kādîsı  mektûb  gönderüb  buk'a-i  mezbûreye  mutasarrıf  olan  dârende

Tahsînin hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûs yoğiken Receb nâm kimesne aldım

deyü bilâ-sebeb dahl itmeğle girü buna zabt itdirilmek içün emr yazılmışdır evâ'il-i

Muharrem sene 1020

181/9

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı Âdil-cevâz

Vana  hükm  ki;  Erciş  sancağına  ber-vech-i  arpalık  mutasarrıf  olan  Zeynelâbidîn

mektûb  gönderüb  tâ'ife-i  mezbûre  kethüdâsı  olan  Abdînin  hüsn-i  zindegânesi

olmamağla dârende Hızıra virilüb bi'l-fi'l üzerinde olduğın bildirib 'azli îcâb ider hâli

olmamağla dahl olmamak bâbında 'inâyet recâsına 'arz itmeğin 'azli îcâb ider hâli

olmadukca âhere dahl itdirmeyesin deyü yazılmışdır evâsıt-ı Muharrem sene 20

Sayfa 182

182/1

Çeri-süricilik-başılık-ı livâ'-i Canik
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Rûma hükm ki;  livâ'-i  mezbûr  alay-beğisi  Ömer  mektûb gönderüb çeri-başı  olan

dârende  Ahmed  içün  hidmetde  kusûrı  ve  'azli  îcâb  ider  hâli  yoğiken  Sefer  nâm

kimesne ber-tarîkle zikr olunan çeri-başılığın alub lâkin livâ'-i mezbûrın zu'amâ' ve

erbâb-ı tîmârın ile hüsn-i zindegânesi olmayub merkūm Ahmed hidmet-i mezbûrenin

'uhdesinden gelmeğe kādir Arz-ı rûma ta'yîni fermân olunan (...) (...) mîri (...) hükm

idüb emekdârdır deyü çeri-başılığı mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla

mukarrer olub emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Muharrem sene 20

182/2

Kethüdâlık-ı müstahfazân-ı kal'a-i Magusa der-Kıbrıs

Şabân  paşa  mektûb  gönderüb  Magusa  müstahfazlarının  reislerinden  dârende

Süleymân içün yarârdır deyü zikr olunan kethüdâlık virmek recâ'sına 'arz itmeğin

yazılmışdır

182/3

Muhzır-başılık-ı mahkeme-i Ruha

Ruha  kādîsına  hükm  ki;  mahkeme-i  mezbûrda  muhzır-başı  olan  Mustafa  nâ-ehl

olmağla ref' olunub dârende Seyyid Aliye virilmeğin Reşid nâm kimesne nizâ'dan

hâlî olmaduğın bildirmeğin mukarrer yazılmışdır

182/4

Tevliyet der-Kilis

Kilise hükm ki; dârende Seyyid Ömer gelüb Kilisde vâki' Serhas zâviyesinde şeyh ve

mütevellî olan tevliyet-i mezbûre hidmetinde tekâsül üzere olub mâl-ı vakfı ekl ve

bel'  itmeğle hıyâneti  zuhûr idüb meşîhat  ve tevliyet  kendüye virilüb berât itdirüb

tasarruf  eylemek  istedükde  ber-vech-i  te'yîd  virilmişdir  deyü  nizâ'  itmeğin  berâtı

mûcibince zabtı içün emr-i şerîf yazılmışdır

182/5

Tevliyet-i Çukur-çeşme-i 'Ayntab

Seyyid Ömer gelüb 'Ayntabda vâki' Çukur-çeşme evkāfı mütevellîsi olan (boş) mâl-ı

vakfı ekl idüb ve tevliyet-i mezbûrede tekâsül üzere olub çeşme-i mezbûrın tevliyeti

olunmayub  (...)  olmağla  isti'mâl  olunmadan  kalub  ref'i  lâzım  olmağın  tevliyet-i

mezbûre  kendüye tevcîh  olunmuşken meşrûta  mukarrer  deyü nizâ'  itmeğin  berâtı

mûcibince zabt itdirilmek içün emr-i şerîf virilmişdir

182/6

Kitâbet-i cânib-i yesâr der-Arz-ı rûm
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Arz-ı  rûm beğler-beğisi  mektûb gönderüb dârende Abdürrezzak içün mukaddemâ

Revan kullarından olub ehl-i kalem ve emekdârdır deyü zikr olunan kitâbeti mezkûra

mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  'arz  olunduğı  üzere  kitâbet-i  mezbûre

hidmetinde olub kimesne dahl eylemamek üzere emr yazılmışdır

182/7

Arz-ı  rûma  hükm ki;  mektûb  gönderüb  Arz-ı  rûmun  cânib-i  yesâr  gönüllülerine

kethüdâ olan Abdî içün hidmetinde mücidd ü sâ'î olmağla dahl olunmamak içün recâ'

itmeğin vech-i meşrûhum üzere yazılmışdır fî evâsıt-ı Muharrem sene 20

182/8

Tevliyet-i evkāf-ı İmâm Ali Bin Muhammed Hanefî

Musul  kādîsına  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  nefs-i  Musulda  vâki'  İmâm  Ali  ibn

Muhammed Hanîfe evkāfına berât-ı şerîfimle bi'l-fi'l mütevellî olan dârende Seyyid

Âbid içün tevliyet-i mezbûre husûsında mücidd ü sâ'î olub hidmetde kusûrı yoğiken

mîr-i  mîrân  tarafından  Seyyid  Hasan  nâm  kimesneye  'arz  olunub  buna  gadr

olunduğın  bildirib  elinde  olan  berâtı  mûcibince  kemâ-kân  Seyyid  Âbide  zabt

itdirilmek bâbında 'arz eyledüğin eclden buyûrdum ki tevliyet-i mezbûreme elinde

olan  berâtı  mûcibince  kemâ-kân zabt  itdüresin  deyü hükm yazılmışdır  fî  evâsıt-ı

Muharrem sene 1020

Sayfa 183

183/1

Derbendcilik-i Umak Şah der-Şehr-i zûl

Şehr-i zûl beğler-beğisine hükm ki; sâbıkan Hezârmard sancağı beği Rızâ' ile Kerkük

alay-beğisi Gazanfer mektûb gönderüb Şehr-i zûl sancağında (boş) nâhiyesinde (...)

ve (...) nâm cemâ'at ve gayriden yiğirmi bin akça ze'âmet ile Şehr-i zûlde vâki' Umak

Şah nâm derbendin muhâfızı olan Fethullah fevt olub hayli zamandan berü derbend-i

mezbûre  hâlî  kalmağla  âyende  ü  revendenin  emvâl  ve  erzâkı  (...)  ve  garet

olunduğından gayri (...) (...) olub dârende Seyyid Bâkî müteveffâ-yı mezbûrın (...)

oğlı  olub  yarâr  ve  sâhib-i  'aşîret  olub derbend-i  mezbûrı  zabt  ve hirâsetine kādir

olmağla  ze'âmet-i  mezbûr  âyende ü  revendenin  mâlına  ve  canına  zarar  ü  gezend

olmayub ve uğrayan ulağa bargir tedârik idüb ve kılağuz koşub ve hazîneyi emîn ve

sâlim geçürmeğin şartıyla dârende mezkûr Seyyid Bâkîye virilmeğin recâ'sına 'arz

eyledüğin eclden şürûtuyla emr-i şerîf yazılmışdır evâhir-i Muharrem sene 1020

183/2
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Kapudânlık-ı kal'a-i Kireniya

Kıbrıs beğler-beğisi Şabân Paşa mektûb gönderüb Kireniya kapudânı olan Ahmed

nâ-bedîd olub kapudânlığı mahlûl olmağla dârende Mehmede virilmek recâ'sına 'arz

idüb şürûtuyla yazılmışdır

183/3

Kethüdâlık-ı cebeciyân-ı kal'a-i Magusa

Dârende  Hasan  gelüb  kal'a-i  mezbûrede  kethüdâ  olan  Hâcı  Mehmed  ihtiyârıyla

ferâgat idüb üzerinde olmağla mîr-i mîrân kā'im makāmı tezkiresi  mûcibince emr

yazılmışdır

183/4

Müteferrikalık-ı Zaîm-i Rûm-ili

Rûm-iline hükm ki; defter kethüdâsı İbrâhim mektûb gönderüb Köstendil sancağında

(...)  nâhiyesinde  (...)  nâm  karye  ve  gayriden  (boş)  bin  ze'âmeti  olub  zaîm

müteferrikalarından  olan  Ali  fevt  olub  müteferrikalığı  mahlûldür  deyü  livâ'-i

mezkûrde ve nâhiyesinde Feriye nâm karye ve gayriden (boş) bin akça akça ze'âmeti

olan dârende Mustafaya virilmek bâbında 'inâyet recâ' itmeğin şürûtuyla yazılmışdır

fî 18 Muharrem sene 20

183/5

Tevliyet-i Şeyhûn es-Sâlihî der-kurb-ı Haleb

Haleb beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; sen ki kādîsın mektûb gönderüb Haleb

kurbunda vâki' (...)l-cenubî(?) nâm karyenin (...) ve (...) olan (...) Şeyhûn es-Sâlihî

nûrullahi  merkadhû  vakfı  (...)-i  mûmâ-ileyhin  evlâdından  olub  mütevellîsi  olan

dârende Şeyh İbrâhim el-(...) elinde olan vakfiyye mûcibince karye-i mezbûreyi vakf

içün ve mahsûlün kabz iderken karye-i mezbûrede olan (...) tîmârdır deyü zu'amâ' ve

erbâb-ı  tîmârdan  ba'zı  kimesneler  evâmir-i  şerîfe  ibraz  itmeğle  dahl  idüb  lâkin

bundan  akdem girü  ol-vechle  nizâ'  olundukda  görilüb  vech-i  meşrûh  üzere  vakf

itdüği zâhir olmağla vakf olunub eline hüccet-i (...) virilüb zabt ve tasarrufunda iken

hâlen girü ol-vechle dahl eyledüğin bildirib elinde olan temessükâtı ve şart-ı vâkıf

mûcibince girü cânib vakfa zabt itdirülmeyüb erbâb-ı tîmârı hilâf-ı şart-ı vâkıf dahl

itdirmeyesin deyü mufassal hükm-i şerîf yazılmışdır 

183/6

Meşîhat-ı Parsa Hâtun der-Kilis

Dârende Seyyid Ömer gelüb Kilisde vâki' Parsa Hâtub zâviyesinde şeyh ve kapucı

olan  (boş)  hidmet-i  mezbûrede  tekâsül  üzere  olub  mâl-ı  vakfı  ekl  ve  bel'  idüb
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hıyâneti  zâhir  olmağla  ref'  olunub  meşîhat  ve  tevliyet  südde-i  sa'âdetde  kendüye

tevcîh  olunub  berât  itdirüb  tasarruf  eylemek  istedükde  mütevellî-i  sâbık  mâni'

olduğın bildirib berâtı mûcibince zabt itdirilmek içün emr-i şerîf yazılmışdır

183/7

Türbe-dârlık-ı Şeyh Mehmed der-Antâkiyye

Antâkiyye kādîsı mektûb gönderüb livâ'-i mezbûrda türbe-dâr olan dârende Mehmed

berâtın virüb ferâgat itmeğin râfi'-i hâkānî derviş İbrâhime ferâgat itmeğin virilmişdir

Sayfa 184

184/1

Çeri-başılık-ı livâ'-i Erbil

Şehr-i zûl beğler-beğisine hükm ki; Erbil beği mektûb gönderüb çeri-sürici olan (...)

Abdullah fevt olub gedüği mahlûldür deyü livâ'-i mezbûrda tîmâra mutasarrıf olan

dârende  Ebûzere  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  şürûtuyla  yazılmışdır  fî  20

Muharrem sene 20

184/2

Hitâbet-i Trablûs-şâmda vâki' evkāf-ı Kasriyyun

kādîsına  hükm  ki;  dârende  Ahmed  gelüb  berât-ı  şerîfimle  hitâbet-i  mezbûra

mutasarrıf iken ve diyânet ile ve istikāmet ile hidmetinde mücidd ü sâ'î olub 'azli îcâb

ider  hâli  olmaduğın  bildirib  berâtı  mûcibince  zabtıçün  hükm-i  şerîf  recâ  itmeğin

hâricen Mustafa nâm kimesne bana dahi virilmişdir  deyü dahl ve nizâ'  eyledüğin

bildirmeğin buna zabt itdirüb min ba'd mezbûr Mustafaya ve âherden bir ferdi dahl

ve ta'arruz itdirmeyesin deyü hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Muharremü'l-harâm

sene 21

184/3

Kethüdâlık-ı topcıyân-ı kal'a-i Magusa

Şabân paşa 'arzıyla dârende Hâcı Mahmûda virilmişdir fî evâsıt-ı Muharrem sene 21

184/4

Kitâbet-i evkāf-ı Sinân Paşa der-Şâm

Şâm  kādîsına  hükm  ki;  dârende  Hüseyin  'arz-ı  hâl  gönderüb  kitâbet-i  mezbûre

bundan akdem kendüye virilüb lâkin tasarrufa müyesser olmaduğın bildirib  hâlen

kitâbet-i mezbûre kendüye mukarrer ve zabt itdirilmek bâbında 'inâyet recâ' itmeğin

buyûrdum ki  mezkûrı  kitâbet-i  mezbûre  hidmetinde  istihdâm eyleyesin  min  ba'd
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âheri dahl ve ta'arruz itdirmeyesin deyü emr yazılmışdır fî evâhir-i Muharrem sene

1020

184/5

Yüz-başılık-ı der-Ahısha

Zümre-i Çerâkise ağası Mahmûd mektûb gönderüb zümre-i mezbûrede üçünci yüz-

başı  olan Yûsuf kendü hevâ-yı  hevesinde olmağla yüz-başılık  dârende Mustafaya

virilmek bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin istihdâm olmak içün emr yazılmışdır fî

evâhir-i muharrem sene 'işrîn ve elf 

184/6

Muhzırlık der-kazâ'-i (...)

(...)  kādîsı  mektûb gönderüb kazâ'-i  mezbûre mahkemesinin ihzâriyye hidmetinde

olan Halil fevt olub nice zamandan berü hidmet-i mezbûre hâlî ve mu'attal kalmağın

Murâd oğlı dârende Mustafaya tevcîh olunub hükm-i şerîf yazılmışdır

184/7

Kitâbet-i gönüllüyân-ı Ahısha cânib-i yesâr

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb dârende Kâtib Mehmed müstakîm

ve kitâbetin  'uhdesinden gelmeğle kādir  ve serhaddin emekdârı  olmağla istikāmet

üzere hidmetde olmağla zabt itdirülüb âhere dahl itdirülmemek içün emr yazılmışdır

fî evâhir-i Muharrem sene 20

184/8

Tevliyet zâviye-dârlık ve Tevliyet der-Pazarcık

Mer'aş kādîsı Mevlânâ Şeyh Mehmed mektûb gönderüb Pazarcık nâhiyesinde vâki'

Mihrümah Hâtûn zâviyesinde şeyh ve zâviye-dâr olan dârende Şeyh Hüseyin içün

sâlih ve mütedeyyîn olub hidmet-i mezbûre 'uhdesinden gelüb hidmetde mücidd ü

sâ'î olub 'azli îcâb ider husûsı yoğiken hâricden Yûsuf nâm kimesne hilâf-ı inhâ' ile

alub dahl itmeğle gadr ve hayf olmuşdur deyü bildirmeğin berâtı mûcibince mukarrer

olmak recâ'sına 'arz itmeğin zabt olub emr-i şerîf yazılmışdır

Sayfa 185

185/1

Tevliyet-i tevliyet ve (...) mektûbiyye der-Yemen

Yemen  kādîsına;  Şeyh  Mehmed  mektûb  gönderüb  mahrûsa-i  mezbûrede  vâki'

Abdurrahmân kādî  binâ'  eyledüği Mektûbiyye medresesinin müderrisi  ve tevliyeti

evlâdına ve evlâd evlâdına meşrûta olmağla şart-ı vâkıf mûcibince evlâd-ı vâkıfdan
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dârende  Mevlânâ  Abdullaha  südde-i  sa'âdetimde  tevcîh  olunmuşken  hilâf-ı  şart-ı

vâkıf (boş) nâm kimesne alub dahl idüb ba'de mûmâ-ileyhe (...) mukarrer olmuşken

girü dahl ve nizâ'dan hâlî olmaduğın bildirmeğin berâtı mûcibince mukarrer kılınub

zabt içün emr-i şerîf yazılmışdır

185/2

(...) 'azabân-ı Bağdad

Ağa Abdullah oğlı dârende Ali zîde kadrühû gelüb bundan akdem dergâh-ı mu'allâm

sipâhîlerinden olub yevmî yiğirmi dokuz akça 'ulûfeye mutasarrıf iken zikr olunan

'ulûfesi hazîneye kalmak üzere kendüye virilüb berât itdirdüğin bildirib mûcibince

zabt  ve tasarruf  itdirilmek bâbında 'inâyet  recâ'  itmeğin berâtı  mûcibince zabt  ve

tasarruf itdirilmek içün emr-i şerîf yazılmışdır

185/3

Muhzır-başılık-ı Musul

Dârende Sâlih gelüb kazâ'-i mezbûrın ihtisâb ve ihzâriyyesi dört bin akçalık üzere

müstakil ihzâriyye olub Bağdad muhzır-başılarına ilhâk olunmuş olmayub ve kendü

kazâ' (...) ihzâriyyesiyle zikr olunan Musul ihzâriyyesine berât-ı şerîfimle mutasarrıf

olub hidmet-i lâzımesin icrâ' idüb vilâyet halkı kendüden şükrân üzere olub 'azli îcâb

ider  husûsı  yoğiken  Bağdadın  muhzır-başıları  ihzâriyye-i  merkūmeyi  bir  tarîkle

Bağdad ihzâriyyesine ilhâk itdirmeğle dahl eyledükleri 'arz olundukda girü kendüye

mukarrer  kılınub tekrâr  berât-ı  şerîf  virilüb  ihzâriyye-i  merkūme bi'l-fi'l  üzerinde

olduğın  bildirib  berâtı  mûcibince  zabt  ve  tasarruf  itdirilmek  recâ'  itmeğin  berâtı

mûcibince zabt ve tasarruf itdirilmek bâbında emr-i şerîf yazılmışdır

185/4

Tekrâr zâyi'den virildi Rebî'ü'l-evvel sene 20

Van beğler-beğisine hükm ki; Erciş alay-beğisi mektûb gönderüb livâ'-i mezbûr çeri-

başısı olan Mehdi fevt olub gedüği mahlûl olmağın Abdullah oğlı dârende Ahmede

virilmek içün emr yazılmışdır

185/5

Tevliyet-i (...) ve (...) (...)

Dârende Seyyid Mehmede serdârım tarafından virilüb mutasarrıfken âherden dahl

olunmağla tekrar buna mukarrer olmak içün emr yazılmışdır evâhir-i Muharrem sene

20

185/6

Muhzır-başılık-i mahkeme-i Bitlis
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Dârende  (boş)  gelüb  zikr  olunan  muhzır-başılık  üzerinde  olduğın  bildirib  temdîd

olmak bâbında 'inâyet recâ'  itmeğin üzerinde ise  deyü şürûtuyla nişân-ı  hümâyûn

yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem

185/7

Rûz-nâmecilik-i hazîne-i Bağdad

Vezîr  Ali  paşa  hazretlerine  hükm  ki;  Bağdad  defterdârı  Abdî  mektûb  gönderüb

hazîne-i mezbûrede bir ehl vukūf rûz-nâmeci lâzımdır deyü zu'amâ'dan olub ehl-i

vukūf olan Hâşim oğlı dârende Mahmûda virilmek recâ' itmeğin ze'âmeti ile istihdâm

idesin deyü yazılmışdır fî evâhir-i Muharrem tekrâr mukarrer olmuşdur fî evâhir-i

Safer sene 1021

185/8

Nikābet-i Musul

Dârende Seyyid Şerefeddîn gelüb Musulda vâki' (...) ta'yîn olub hidmetinde kusûrı

yoğken Fahreddîn nâm kimesne dahl eyledüğin bildirib mukarrer olmak recâ' itmeğin

hidmet-i mezbûreye zabt itdüresin deyü yazılmışdır fî evâhir-i Muharrem sene 20

Sayfa 186

186/1

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisi mektûb gönderüb dârende Mahmûd içün çavuşluk hidmeti

'uhdesinden  gelmeğe  kādir  olub  hidmetinde  kusûrı  yoğiken  çavuşluğı  (boş)  nâm

kimesne virilmeğle mezbûra gadr olmuşdur deyü çavuşluk mukarrer olmak recâ'sına

'arz itmeğin şürûtuyla mukarrer hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 19

186/2

Kitâbet-i gönüllüyân-ı Arz-ı rûm

Müşârün ileyh mektûb gönderüb Abbas oğlı dârende Osmân içün zümre-i mezbûreye

kâtib  olub  kitâbet-i  mezbûre  hidmetinde  mücidd  ü  sâ'î  iken  kitâbeti  (boş)  nâm

kimesneye virilmeğle gadr olunmuşdur deyü mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin

hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 20

186/3

(İptal edilmiş)

186/4

İmâmet-i karye-i (...) der-kazâ'-i Kerkük
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Kerkük kādîsı mektûb gönderüb râfi' Hüdâvirdi içün ehl-i 'ilmdir deyü zikr olunan

imâmet virilmek recâ'sına 'arz itmeğin mahlûl ise yazılmışdır

186/5

(İptal edilmiş)

186/6

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm beğler-beğisine;  mektûb gönderüb zümre-i  mezbûre  kethüdâsı  dârende

Ömere hidmetinde kusûrı olmadukca dahl olunmamak içün emr-i şerîf recâ' itmeğin

üzerindedir deyü yazılmışdır

186/7

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Bağdad

Dîvân-ı hümâyûn kâtiblerinden olub Hamîd sancağında nefs-i Yalvaç nâm karyeden

yiğirmi  bin akça  ze'âmeti  olan  dârende Kâtib  Mehmed ehl-i  kalem ve  müstakîm

olmağın  Bağdadın  yeniçeriler  kitâbeti  virilmek  recâ'  itmeğin  şürûtuyla  hükm

yazılmışdır fî evâ'il-i Safer sene 20

186/8

Muhzır-başılık-ı muhzır-başılık der-Kemâh

Mısır  gönüllülerinden  (...)  (...)  Hâcı  Süleymân  gelüb  yarâr  ve  emekdâr  olduğın

bildirib  Kemâh  kazâ'sının  muhzır-başılığı  kendüye  virilmek  bâbında  'inâyet  recâ'

itmeğin bu nîşân-ı hümâyûnumı virdüm ve buyûrdum ki ba'de'l-yevm mezbûr (...)

Kemâh  mahkemesinde  muhzır-başı  olub  (...)  vezâ'if-i  hidemât  muhzır-başılıkdır

hidmet-i lâzımesin mü'eddâ' kıla evvelinde hiç (...) mâni' ve (...) olmaya böyle (...)

fî evâsıt-ı Safer sene 'işrîn ve elf

186/9

Niyâbet-i (...) der-kazâ'-i Kıli

(...)  kādîsına hükm ki;  (...)  beği  Hüseyin mektûb gönderüb kazâ'-i  mezbûrda (...)

nâhiyesi nâibi olan kimesnenin re'âyâya ta'addîsi olub fukarâ'-i mesâlihi şer'-i şerîfe

(...)görmeyüb ref'i lâzım olub ve sâbıkan nâibleri olan Mevlânâ Abbas içün müstakîm

olub fukarâ'-i mesâlihi hakk üzere herkes mezbûrdan rızâ' ve şükrân üzere olmağla

girü  niyâbet  hidmetinde  olmak  içün  re'âyâ  ve  berâyâ  ilhâh  eyledüklerin  'arz

eylemeğin göresin vech-i meşrûh üzere mezbûrın re'âyâya ta'addîsi olub ve mezbûrın

nâib olması enfa' ise istihdâm eyleyesin deyü emr yazılmışdır evâsıt-ı safer sene 20

Sayfa 187
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187/1

Müezzinlik der-mahmiyye-i Şâm-ı şerîf

Şâm-ı  şerîf  emîr-i  hâssa  hükm  ki;  Haleb  kādîsı  Hanîf  mektûb  gönderüb  Şeyh

Abdülkādir Geylânî kuddise sırruhûnun dervişlerinden dârende Kāsım Mehmed içün

ehl-i  'ilm  ve  sâhib-i  (...)  olub  müstehakk-ı  'inâyetdir  deyü  'inâyet  recâ'sına  'arz

itmeğin  Şâm-ı  şerîf  mehmiline  olı-geldüği  üzere  müezzinlik  hidmetine  istihdâm

olunmak içün emr yazılmışdır fî 13 Safer sene 20

187/2

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı Tebriz der-muhâfaza-i Van

Zümre-i  mezbûre  ağası  Yûsuf  mektûb  gönderüb  gönüllüler  çavuşı  olan  dârende

Hasan  hidmet-i  mezbûrede  mücidd  ü  sâ'î  iken  âherden  dahl  olunmuşdur  deyü

mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Safer

sene 20

187/3

Kitâbet-i gılmân-ı Tebriz

Van beğler-beğisine hükm ki; dârende Ahmed gelüb Tebrizin gılmân kâtibi olub ber-

vehle 'azli îcâb ider husûs yoğ iken (boş) nâm kimesne Tebrizin sağ ve sol kitâbeti

bana virilmişdir deyü tasarrufuna mâni' olmağın lâkin bu ehl-i kalem olub ber-vehle

'azli îcâb ider günahı olmamağla zikr olunan kitâbet kendüye mukarrer kılınmağın

mâliyye  tarafından  emr-i  şerîf  virildüğin  bildirib  mûcibince  hükm-i  hümâyûnum

virilmek  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  buyûrdum ki  zikr  olunan  kitâbeti  mâliyye

tarafından  virilân  mukarrer-nâme  mûcibince  kemâ-kân  buna  zabt  itdüresin  deyü

hükm yazılmışdır

187/4

(İptal edilmiş)

187/5

Ruha  kādîsına  hükm  ki;  sâdâtdan  dârende  Seyyid  Ali  gelüb  Ruhada  vâki'  Şeyh

Hattâb kuddise sırruhû'l-azîz zâviyesi harâbe (...) oldukda kendü mâlından ta'âmlar

ve (...) idüb ve mâlın dükkân ve evin şeyh-i mezbûrın zâviyesine vakf ve kendüye ve

evlâdına  meşrût  eyleyüb  berât-ı  şerîfim  virilüb  ve  nefs-i  Ruhada  vâki'  Hazret-i

Halilü'r-rahman 'aleyhi's-selâm tekyesinde yevmî bir pâre vazîfe ve bir bakraç aş ve

bir (...) itmek ve aynı Halilü'r-rahman tekyesinde bir pâre vazîfe ve bir bakraç aş ve

bir (...) itmek dahi berât-ı hümâyûnumla mutasarrıf olub ba'de zikr olunan vezâ'ifi

oğlı  Sarı(?) nâm kimesneye ferâgat idüb berât-ı  şerîfimle mutasarrıf  iken âherden
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ba'zı kimesneler dahl eyledüğin bildirib elinde olan berâtı mûcibince kendülere zabt

itdirülüb âherden dahl olmamak içün hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Safer sene 20

187/6

Der-bânlık-ı nefs-i Ruha

Rakka beğler-beğisi mektûb gönderüb nefs-i Ruhada der-bân olan Cuma hidmetinin

'uhdesinden gelmameğle ve dârende Ali virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla her-

bâr nîşân-ı hümâyûn yazılmışdır fî evâhir-i Muharrem sene 1020

187/7

Kitâbet-i 'azabân-ı Lefkoşa

Kıbrısa  hükm  ki;  sâbıkan  Kıbrıs  beğler-beğisi  Şabân  mektûb  gönderüb  Cezîre-i

Kıbrısda Lefkoşa nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden on iki bin akça tîmâr ile

kâtib olan Mustafa ihtiyârıyla karındaşı Hasana ferâgat eylemişdir deyü 'arz itmeğin

(...) yazılmışdır

187/8

İhzâriyye-i Antâkiyye ve Derküş

Haleb beğler-beğisi mektûb gönderüb ihzâriyyeleri şerlüden ba'zı kimesneler tasarruf

idüb nâ-ehl olmağın ve kadîmden bâb-ı hümâyûn kapucılarına virile gelmeğin hâlen

yine  dergâh-ı  mu'allâm  bevvâblarından  dârende  Yûsufa  virilmek  recâ'sına  'arz

itmeğin şürûtuyla berât-ı şerîf yazılmışdır fî 16 Safer sene 20

Sayfa 188

188/1

Mukāta'acılık-ı hazîne-i Şâm 

Şâm  defterdârına  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  bi'l-fi'l  mukāta'acı  olan  Dîvân-ı

hümâyûnum kâtiblerinden Kâtib Muhyî ehl-i kalem ve müstakîmdir deyü mâdâmki

'azli îcâb ider hâli zuhûr itmeye âherden dahl olunmamak içün emr-i şerîf yazılmışdır

fî evâsıt-ı Safer sene 20

188/2

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Van

Van  beğler-beğisine;  Vanın  gönüllüler  ağası  dârende  Pervîz  gelüb  emekdâr  olub

hidmetde bulunmağla zikr olunan ağalık kendüye virilmeğin habeşî Mehmed nâm

kimesne bana virilmişdir deyü dahl idüb mâliyye tarafında olan ağalık kaydında zikr

olunan ağalık bunun üzerinde olmağla kemâ-kân tasarruf itdüresin deyü emr-i şerîf

yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 20
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188/3

Mîr-i 'aşîretlik-i (...) 

Diyâr-ı bekr muhâfazasında olan Vezîr Nasûh paşa'ya hükm; Şehr-i zûl beğler-beğisi

Şeref dâme ikbâlühû mektûb gönderüb (...) mîr-i 'aşîreti olan dârende Ali içün yarâr

olub vâki' olan seferlerde ve hidmetlerde mevcûd olduğından gayri zikr olunan mîr-i

'aşîretlik âbâ'en 'an-cedd ocaklık olmağla hâricden kimesneye virilmek hilâf-ı mu'tâd

iken (...)  hâkimi Hân (...)  dâme 'ulüvvuhû âhere 'arz itmeğle mîr-i  'aşîretliğe dahl

olunduğın bildirib  berâtı  mûcibince mukarrer  olmak bâbında 'inâyet  recâ'sına 'arz

itmeğin zikr olunan mîr-i 'aşîretlik kemâ-kân mukarrer-i kadîmî zabt oluna geldüği

üzere mutasarrıf itdürmek içün hükm yazılmışdır fî 17 Zi'l-ka'de sene 19

188/4

Rûz-nâmecilik-i Şâm-ı şerîf

Şâm  beğler-beğine  ve  defterdârına  hükm  ki;  bi'l-fi'l  Şâm-ı  şerîfin  rûz-nâmecilik

hidmetinde  olan  Dîvân-ı  hümâyûn  kâtiblerinden  dârende  Kâtib  Yahya  âdem

gönderüb hazîne-i Şâm-ı şerîfin ehl-i vukūfı ve hidmetinde müstakîm olub ber-vehle

'azli  îcâb  ider  hâli  yoğiken  bilâ-sebeb  rûz-nâmecilik  hidmetinde  ebnâ'-yı

sipâhîyândan  Mustafa  Rıdvân  alub  lâkin  mezbûr  Sefer  me'mûr  olub  mukarrer

olmasın recâ' itmeğin min ba'd hâricden bir ferdi dahl ve ta'arruz itdirmeyüb kemâ-

kân mezkûr Kâtib Yahya mukarrer olub emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene

20

188/5

Zâviye-dârlık der-Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm beğler-beğine  ve  kādîsına  hükm ki;  server-i  enbiyâ'  salli  Allahû  teâlâ

'aleyhi  ve  sellemin  'alemdârı  olub  Arz-ı  rûmda  asûde  olan  Sultân  Abdurrahmân

kuddise sırruhûnun zâviyesi şeyhi olan dârende-i fermân gelüb kazâ'-i mezbûrda (...)

nâm karye mâlikânesi ceddim Sultân Süleymân zamanından berü müşârün-ileyhin

zâviyesi vakfı olub şart-ı vâkıfda mütevellî ve hâmî ve nâzır ve (...)-hânlık vazîfesi

mukayyed olması hâsıl olan mahsûlü (...) zâviye-dâr olmağın zabt ide-gelüb hâlen

karye-i mezbûre harâbe (...) olmağla zâviye tasarrufuna mugayir şart-ı vâkıfa muhâlif

ba'zı kimesneler kādî (...)  'arzı (...) ile mütevellî ve nâzır ve hâmî ve (...)-dârlığın

hilâf-ı şart-ı vâkıf dahl eyledüklerin bildirib 'inâyet recâ'sın şart-ı vâkıf mûcibince

'amel olunub ol-vechle dahl idenleri ta'arruz itdirmeyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır

fî evâhir-i Safer sene 20

188/6
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Çavuşluk

Ruha kādîsına hükm ki; kazâ'-i mezbûrede sâkin (...) nakîbü'l-eşrâfı olan Ramazân

mektûb  gönderüb  (...)  müte'allik  olan  (...)  istihdâm  olunmak  içün  çavuş  lâzım

olmağın  dârende  (...)  Ali  içün  müstakîmdir  ve  hidmet-i  mezbûrenin  'uhdesinden

gelmeğle kādir deyü olı-geldüği üzere istihdâm olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır.

fî evâhir-i Safer sene 20

188/7

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Baf

Kıbrısa hükm; düstûr-ı ekrem mîr-i efham nizâmü'l-âlem 'asâkir-i nusret (...) serdâr

olan Vezîr-i a'zâm Murâd paşa edâm-Allahû teâlâ iclâlühûnun defterlü âdemlerinden

dârende-i fermân-ı hümâyûn Arslan zîde kadrühû gelüb yarâr ve emekdâr olub bu

âna değin vâki' olan seferlerde m'azûlen seferleyüb hidmet sebk itmeğle zikr olunan

ağalık kendüye tevcîh olunub varub tasarruf itmek istedükde Ferruh nâm kimesne

zikr olan ağalık bana virilmişdir deyü dahl eyledüğin bildirib 'inâyet recâ' itmeğin

kayda mürâca'at  olundukda mezkûr  Ferruha mukarrer  hükmü virildüği  tekrâr  'arz

olundukda mezbûr Arslana hidmeti mukābelesinde virilmeğle temessükâtı mûcibince

mukarrer olmuşdur fî evâhir-i şehr-i Safer sene 1020 tekrar 'arz olunmuşdur tâbi'-i

kapu ağası

Sayfa 189

189/1

Tevliyet-i Abdullah ibn Ömer rady-Allahû 'anhümâ ve (...) (...) kuddise sırruhû

Şehr-i zûl ve Erbil kādîsına hükm ki; meşâyih-i kirâmdan dârende Şeyh İbrâhim (...)

zîde   mağfûrün-lehû  âdem gönderüb  sâlih  ve  dîndâr  olmağla  Kesâre  sancağında

asûde olan Sultân Abdullah ibn Ömer el-(...) radiy-Allahû 'anhümânın evkāfına ve

yine  Erbil  sancağında  vâki'  kutbü'l-ârifîn  (...)  (...)  kuddise  sırruhû  (...)  evkāfının

mütevellîsi  olmayub  zikr  olunan  vakıflar  harâbe  (...)  olmağla  mütevellî  lâzım

olmağla Şehr-i zûl beğler-beğisi Şeref dâme ikbâlühû 'arz eyledükde fî 'işrîn ve elf

Saferinin beşinci gününde zikr olunan evkāfın tevliyeti mûmâ-ileyhe tevcîh olunub

berât itdirüb min ba'd mîr-i mîrân ve ümerâ ve gayriler tarafından dahl olunmayub

berâtı  mûcibince  kendüye  zabt  itdirilmek  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  berâtı

mûcibince zabt itdürmek içün şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 20

189/2

Tevliyet ve meşîhat-i 'Ayntab Dülger Baba
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'Ayntab  kādîsına  hükm  ki;  dârende  Abdurrahmân  gelüb  zikr  olunan  tevliyet  ve

meşîhat kendüye virilüb hidmetde iken ve 'azli îcâb ider hâli yoğiken Mesâlihüddîn

ve Bekir nâm kimesneler (...) celb ve ahz içün alub ve ba'zı kimesneler dahi dahl

itmeğin zâviye-i mezbûrenin harâbe (...) olmasına ba'is ve kendüye dahi ziyâde gadr

olub lâkin mezbûr Abdurrahmân sâlih ve mütedeyyîn ehl-i 'ilm olub huddâmına ve

âyende ü revendeye enfa' olduğından gayri dervişlere ve müsâfirine günde üçer def'a

ta'âm çıkarmak şartıyla zikr olunan zâviyenin meşîhat ve tevliyeti ber-vech-i te'yîd

kendüye virilmek bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  elinde  olan  berâtı  mûcibince  ber-

vech-i te'yîd mezbûr Abdurrahmâna zabt ve tasarruf itdirüb mezbûrdan Mesâlihüddîn

ve Bekiri ve âheri dahl itdirmeyesin üç seneye değin virilmişdir buna zabt itdüresin

deyü şürûtuyla mufassal ve meşrûh mukarrer emri yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene

20

189/3

Mâliklik-i Kara-koyunlı der-Cemâ'at-i Dulkādirlü

Vezîr  Nasûh  Paşa  mektûb  gönderüb  cemâ'at-i  mezbûre  meliği  olan  dârendegân

Osmân  Halil  içün  hidmetlerinde  kusûrları  yoğiken  Çerkes  oğlı  (...)  dahl  itmeğin

mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin kemâ-kân mukarrer olub min ba'd Çerkes oğlı

(...) dahl eylememek içün hükm yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 1020

189/4

Muhzır-başılık-ı Nusaybin ve Hani 

Dergâh-ı  mu'allâm  bevvâblarından  Mustafa  oğlı  râfi'-i  hâkānî  İbrâhim  gelüb

Nusaybin  ve  Hani  mahkemesinde  muhzır-başı  olan  karındaşı  fevt  olmağla  zikr

olunan  muhzır-başılığı  hâricden  Mustafa  nâm  kimesne  alub  ve  lâkin  muhzır-

başılıklar  Kapucı-oğullarına  virilü  gelüb  ve  bu  müteveffâ-yı  mezbûrın  karundaşı

olmağla  kendüye  virilmek  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  bu  nişân-ı  hümâyûnumı

virdüm ve buyûrdum ki ba'de'l-yevm varub karındaşı yerine mahkeme-i mezbûrede

muhzır-başı  olub  bunun  vezâ'if-i  hidemât  muhzır-başılıkdır  olı-geldüği  üzere  (...)

kala fî evâhir-i Safer sene 20

189/5

Kethüdâlık-ı Şehr-i zûl

Şehr-i zûl beğler-beğisi Şeref dâme ikbâlühû ve (...) kādîsı zîde fazlühû mektûblar

gönderüb nefs-i  (...)  kethüdâsı  olan Ahmed fevt  olub kethüdâlığı  mahlûl  olmağın

müteveffâ-yı mezbûrın oğlı râfi'-i hümâyûn Hasan içün yarâr ve âbâ'en 'an-cedd şehr

kethüdâlığı hidmetinde olmağın ahâlî-i vilâyet kendüden rızâ' ve şükrân üzere olub
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kethüdâlığı  sen taleb  idüb zikr  olunan kethüdâlık  mezbûra  virilmek recâ'sına  'arz

eyledükleri eclden kethüdâlık içün nişân-ı hümâyûn yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene

20

189/6

Tevliyet-ı vezzâne-dârlık-ı Şeyh (...) der-İki Musul

Bu  kerre  hıyâneti  zâhir  olan  Zeyneddîn  mütevellî  ve  şeyh  iken  ref'  olunub  zikr

olunan Şeyh (...) zâviyesinin meşîhat ve tevliyeti mâliyye tarafından (...) 'işrîn ve elf

Recebin onuncı gününde berât itdirüb mûcibince hükm-i hümâyûnum recâ' itmeğin

şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 20

189/7

Alay-beğilik-i Kiğı

Arz-ı  rûma hükm ki;  mektûb gönderüb Kiğı  alay-beğisi  olan dârende Ömer içün

yarâr olub şark seferinde hidmetde bulunub ve zu'amâ' ve sipâh kendüden rızâ' ve

şükrân üzere olub 'azli îcâb ider husûsı yoğiken hilâf-ı inhâ' ile alay-beğiliği ba'zı

kimesneler almağla dahl eylemeğin mukarrer olub emr yazılmışdır fî gurre-i Rebî'ü'l-

evvel sene 20

Sayfa 190

190/1

Ser-'askerîlik-i Nâhiye-i (...)

Vulçıtrin  sancağı  alay-beğisi  Derviş  mektûb  gönderüb  nâhiye-i  mezbûrenin  çeri-

başısı olan Hüseyin bu def'a vâki' olan sefere gelmeyüb çeri-başılığı mahlûldür deyü

livâ'-i  mezbûrda  tîmârı  olan  Zülfekār  oğlı  dârende  Aliye  virilmek  recâ'sına  'arz

eylemeğin şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

190/2

Ağalık-i gönüllüyân-ı yesâr der-Arz-ı rûm

Arz-ı  rûma hükm ki;  Arz-ı  rûmun sol gönüllülerine ağa olan dârende Halil  âdem

gönderüb zikr olunan ağalık vücûda gelân hidmeti  mukābelesinde kendüye tevcîh

olunub  neferâtı  kendüden  rızâ  ve  şükrân  üzere  iken  ağalığına  hâricden  dahl

olunduğın  bildirib  ağalığın  mukarrer  olmak bâbında  'inâyet  recâ  itmeğin  mâliyye

defterinde zikr olunan ağalık mezbûrın bi'l-fi'l üzerinde olduğın muhâsebeci (...) (...)

itmeğin şürûtuyla mukarrer hükmü yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

190/3

Alay-beğilik-i livâ'-i Avlonya
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Dârende livâ'-i mezbûr alay-beğisi Ali gelüb hidmetlerde ve seferde mevcûd olub

'azli îcâb ider husûsı yoğiken diğer Ali nâm kimesne mukaddemâ ordu yağmasına

sebeb olmuşdur deyü hilâf-ı inhâ' ile almağla mukaddemâ serdâr huzûrunda ve mîr-i

mîrân-ı  sâbık  Ali  Paşa  huzûrunda murâfa'a  olduklarında  mezbûrın  hakkı  olmağla

mukarrer kılınub murâfa'a mektûbı virilmeğin mûcibince emr yazılmışdır 

190/4

Çeri-başılık-ı Mer'aş

Mer'aşa hükm ki; mektûb gönderüb Elbistan nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden

üç bin tîmâr ile livâ'-i mezbûre çeri-başısı olan İlyas fevt olub tîmârı âhere virilüb

çeri-başılığı mahlûl olmağın livâ'-i mezbûrda tîmârı olan dârende Hasana virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin eclden hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

190/5

Vekîl-harclık

Ruha kādîsı (...) (...) yemîn (...) mütevellîsi Ahmed mektûb gönderüb yemîn (...) (...)

vekîl-harc  olan  dârende  Bayram hidmetde  kusûrı  ve  'azli  îcâb  ider  hâli  yoğiken

hâricden Hüseyin nâm kimesne gayr-ı vâkıf-ı inhâ' itmeğle zikr olunan vekîl-harclık

bana virilmişdir deyü dahl ve nizâ' eyledüğin bildirmeğin mukarrer olmak içün emr-i

şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

190/6

Evkāf-ı Vezîr Sinân Paşa der-Şâm

Şâm kādîsına hükm ki;  Şâm-ı  şerîfde vâki'  müteveffâ Vezîr  Sinân paşanın evkāfı

kitâbeti mukaddemâ Dîvân-ı hümâyûn kâtiblerinden dârende Kâtib Mehmede berât-ı

şerîfle üzerinde iken Kāsım çavuşun nâm kimesne aldım deyü dahl ve zabt itmeğin

hâlen mezbûr Kāsım fevt olub kitâbet-i mezbûre mezkûrın mahlûlünden dahi mûmâ-

ileyhe  virilmek recâ'sına  'arz  Şâm kādîsı  i'lâm itmeğin  'arz  olduğı  üzere  tasarruf

itdirilmek içün emr yazılmışdır

190/7

Şâm beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; sen ki vezîr-i müşârün-ileyhsin mektûb

gönderüb  müteveffâ  Sinân  paşanın  vâki'  olan  evkāfı  kitâbeti  'utekā'ına  meşrûta

olmağla  evkāf-ı  mezbûre  (...)  olan  Kāsım fevt  olub  kitâbet-i  mezbûre  haremeyn

kâtibi  iken  fevt  olan  Ahmedin  oğlı  Hasana  mâliyye  tarafından  virilân  tezkiresi

mûcibince  tevcîh  olunmağla  berât  itdirüb  vekîl-i  mezkûr  Hasanın  üzerinde  Şâm

hazînesinde muhâsebecilik hidmeti haremeyn-i şerîfeynin nezâreti hidmeti ve Kudüs-

i şerîfde merhûm Hâseki Sultân evkāfı kitâbeti olub (...) (...) dahi olmağla kitâbet-i
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mezbûre yine vâkıf-ı mûmâ-ileyhin huddâmından olub kapu kethüdâlığın hidmetinde

olan  Dîvân-ı  hümâyûn  kâtiblerinden  dârende  Kâtib  Mehmedin  berât-ı  şerîfimle

üzerinde olub bilâ-sebeb elinden alınmağla müteveffâ-yı mezbûrın hâlen mahlûlünde

(...)  Şâm  kādîsı  tevcîh  idüb  (...)  'arzı  mûcibince  tevcîh  olduğın  bildirib  'inâyet

recâ'sına 'arz itmeğin mufassal ve mürevvic mukarrer hükmü yazılmışdır fî evâ'il-i

Rebî'ü'l-evvel sene 20

190/8

Nikābet-i ehl-i harf ve şeyh-i seb'a der-Ruha

Dârende Seyyid Abdüllatif gelüb ehl-i harfin (...) baîd ve şeyh-i seb'a olan Ramazân

nâ-ehl ve kādir ve ta'addîsi olmağla şeyh-i seb'a ve nikābet kendüye virilmek recâ'

itmeğin zabt itdirilmek içün kādîsına hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene

20

Sayfa 191

191/1

Bakıyye-dârlık-ı Melik Ahmed der-Kürtün

Batum beğler-beğisine ve Kürtün kādîsına hükm ki; dârende Mevlânâ Alâüddîn zîde

fazlühû gelüb bundan akdem bakıyye-dâr olan Mustafa kendü hevâsında olmağın

kendüye  virilmeğin  Sıyâmî  ve  Bâkî  nâm  kimesneler  tasarrufuna  mâni'  olduğın

bildirib 'inâyet  recâ'  itmeğin zikr olunan bakıyye-dârlık  mezbûr Alâüddîne virilüb

zabtıçün emr yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

191/2

Tevliyet-i (...) Câmî'i der-Şâm-ı şerîf

Câmi'-i  mezbûre  mütevellîsi  olan  Bâkî  çavuş  ref'  olunub  dârende  Sa'dullah

Kethüdâya  virilmeğle  mâliyye  tarafından  virilân  berâtı  mûcibince  zabtına  emr

yazılmışdır evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

191/3

Tevliyet

Haleb  (...)  kādîlarına  hükm; fahreddîn  Seyyid  Mehmed gelüb mahrûsa-i  Halebde

vâki'  Seyyid İzzeddîn ve  Seyyid (...)  ve oğlı  Seyyid Ahmed vakf  itdüği  (...)  (...)

Halebde mütemekkin sâdâta şart-ı vakf idüb ve evlâd ve evlâdına (...) karye-i (...)

vakf olub nezâret ve tevliyeti evlâdına ve evlâd kız evlâdına şart ve teâti idüb bu (...)

evlâdından olub tevliyet-i mezbûre berât-ı şerîfimle tasarrufunda iken kız karındaşı

Fâtıma dahi ben erşed-i evlâddanım deyü bir tarîkle berât itdirüb nizâ'  üzere iken
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mezbûr Fâtıma fevt olub yine akrabâsından (...) nâm hâtûn ve karındaşı Ahmed ve

Salâhüddîn nâm kimesneler bir tarîkle berât itdirüb mezbûr Seyyid Mehmed ile nizâ'

eyledüklerin mukarrer olub berât-ı şer'e virilmeğin mutasarrıfken girü ol-vechle dahl

ve nizâ'dan hâlî olmaduğın bildirib elinde olan berâtı ve sâ'ir temessükâtı mûcibince

zabt  itdirilmek bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  mufassal  ve  meşrûh mukarrer  hükm

yazılmışdır tahrîren fî evâ'il-i şehr-i Rebî'ü'l-evvel sene 'işrîn ve elf 

191/4

Kethüdâlık-ı Boz-koyunlı

Sultân Murâdın vâlidelerinin evkāfı voyvodası olan dergâh-ı mu'allâm çavuşlarından

(boş)  çavuşa  hükm ki;  müşârün-ileyhümânın  evkāfından  Boz-koyunlı  cemâ'atinin

(...) kethüdâsı olan dârende Veli gelüb bunun 'amûları olan Ali bin Hasan ve bunun

babası  içün  cemât-i  mezbûrenin  (...)  kethüdâlığına  mutasarrıflar  olub  üzerlerine

lâzım  olan  hidmetlerin  icrâ'  iderler  iken  fevt  olduklarında  buna  virilüb  bu  dahi

hidmetin icrâ' iderken ve 'azli îcâb ider hâli yoğiken kethüdâlık hâricden (boş) nâm

kimesneye virilmeğle kendüye gadr olduğın bildirib girü kethüdâlık mukarrer olmak

recâ itmeğin bunun babası ocağı ise girü üslûb-ı sâbık üzere mezkûr Veliye mukarrer

olub emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

191/5

Rûz-nâmecilik-i Cezîre-i Kıbrıs

Dârende Rıdvân gelüb emekdâr ve müstakîm olub mâl-ı mîrînin cem' ve tahsîlinde

hidmetde  bulunub  bi'l-fi'l  üzerinde  olmağla  kemâ-kân  mutasarrıf  olmak  içün

yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

191/6

Ağalık-ı Gök-meydan der-Haleb

Haleb beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; sen ki defterdârsın mektûb gönderüb

hâric-i sûr-ı Halebde vâki' serây-ı âmire ve hâss bağçede yevmî on akça ile Gök-

meydan  neferâtına  ağa  olan  dârende  Ali  zîde  kadrühû  kadîmî  emekdârlardan  ve

âbâ'en 'an-cedd ustalar  olub neferâtı  ve ahâlî-i  vilâyetde her  vechle râzı  ve şâkir

olduğından gayri serây-ı âmirenin vâki' olan (...) dahi kendü mâlından sarf ve termîm

itdirüb  zikr  olunan  ağalık  mâliyye  tarafından  kendüye  berât-ı  şerîfimle  virilüb

hidmetde kusûrı  ve 'azli  îcâb ider husûsı yoğiken berâtına mugâyir Seyyid Hasan

nâm kimesne hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile almağla dahl idüb lâkin zikr olunan hâss bağçe

ustalarlığı bûstâncı-başılar 'arzı olmadan âhere virilmeyüb ve mezbûr Seyyid Hasan

serâyın  harâbe  (...)  olmasına  sebeb  olub  hidmet-i  mezbûreye  merkūm  Ali  usta
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olduğın bildirib elinde olan mâliyye berâtı mûcibince kayd-ı (...) mukarrer ve tevcîh

olunmak bâbında 'inâyet  recâsına  'arz  itmeğin elinde olan mâliyye berâtı  ve  sâ'ir

temessükâtı mûcibince mukarrer olması emr idüb buyûrdum ki mâliyye tarafından

elinde olan berâtı mûcibince mukarrer idüb kayd-ı (...) oldukca vech-i meşrûh üzere

(...) itdirüb min ba'd mezbûr Seyyid Hüseyini ve âherden kimesneyi dahl ve ta'arruz

itdirmeyesin fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

Sayfa 192

192/1

Ağalık-ı Gönüllüyân-ı Âdil-cevâz

Van beğler-beğisine  hükm ki;  Âdil-cevâz  kal'ası  gönüllülerinin  sâbıkan kethüdâsı

olan dârende Kāsım zîde kadrühû gelüb zikr olunan gönüllüler ağalığı ağalık 'ulûfesi

hazînede kalmak üzere kendüye virilüb ve mâliyye tarafından eline berât-ı şerîfim

virildüğin bildirib  mûcibince zabtıçün emr-i  şerîf  recâ'  itmeğin  buyûrdum ki  zikr

olunan ağalığı mâliyye tarafından virilân berâtı mûcibince kemâ-kân zabt ve tasarruf

itdirüb min ba'd âherde bir âdemi dahl itdirmeyesin deyü hükm yazılmışdır fî evâ'il-i

Rebî'ü'l-evvel sene 20

192/2

Tevliyet-i Kasriyyun-ı Haleb

Haleb beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; sen ki mîr-i mîrân-ı müşârün-ileyhsin

mektûb gönderüb vilâyet-i Halebde vâki' Kasriyyun evkāfı mütevellîsinin tevliyeti

Dârü's-sa'âde-i âmirem ağası 'arzı mûcibince berât-ı şerîfimle dârende Mehmed zîde

kadrühûnun tasarrufunda iken ve hidmet-i mezbûreyi kemâl -i emânet ve istikāmetle

icrâ' itdirmeğin Şâmda vâki' olan Kasriyyun evkāfı tevliyetin kapucı Bekir almağla

ve bu tevliyet husûsında 'alâkası yoğiken bu dahi ta'arruz idüb Dârü's-sa'âde-i âmire

ağası 'arzı mûcibince berât-ı şerîf ile mütevellî olan mezkûr Mehmede (...) itdirülüb

öbür  kapucı  Bekir  men'  olunmak  bâbında  emr-i  şerîfim  recâsına  'arz  itmeğin

buyûrudum  ki  tevliyet-i  mezbûreyi  Dârü's-sa'âdem  ağası  'arzı  mûcibince  berât-ı

şerîfimle mutasarrıf olan mezkûr Mehmede kemâ-kân ibkā' ve mukarrer ve zabt-ı (...)

itdirilmek içün mü'ekked emr-i şerîf yazılmışdır

192/3

Tevliyet-i evkāf-ı haremeynü'ş-şerîfeyn der-Hama

Trablûs-şâm beğler-beğisine  hükm ki;  Hamada  vâki'  haremeynü'ş-şerîfeyn  evkāfı

üzerine mütevellî  olan Dârü's-sa'âde-i  âmirem ağası 'arzı  mûcibince dârende Şeyh
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Kemâleddîn  gelüb  evkāf-ı  mezbûra  berât-ı  şerîfimle  mütevellî  olub  tevliyet-i

mezbûre mâdâmki bunun 'azli îcâb ider hâli olmayub ve ağası mûmâ-ileyh tarafından

(...) ve (...)  olmak içün 'arz ve berâtına âherden kimesne ahz ve ta'arruz itmamek

bâbında  mukaddemâ  pâye-i  serîr-i  i'lâm  'arz  olundukda  vech-i  meşrûh  üzere

fermânım olmuşiken âherden ba'zı kimesneler müşârün-ileyhin 'arzı yoğiken tevliyet-

i mezbûre bize virilmişdir deyü bilâ-berât dahl ve ta'arruz eyledüklerin bildirib elinde

olan  berâtı  ve  sâ'ir  temessükâtı  mûcibince  zabtıçün  emr-i  şerîf  recâ'  itmeğin

virilmişdir

192/4

'Azablık-ı kal'a-i Bağdad

Bağdad  muhâfazasında  olan  Ali  paşaya  hükm  ki;  Bağdad  kal'ası  'azablarından

dârende  Hâcı  Ali  gelüb  otuz  yıla  karîb  zümre-i  mezbûrda  gedüği  tasarruf  idüb

emekdâr olub icrâ'-yı hadim idüb kusûrı ve gedüği alınmak îcâb ider husûsı yoğiken

hâricden Mehmed Sipâhî nâm kimesne ber-vech bunun gedüğin alub dahl ve nizâ'

itmeğle  hayf  ve  gadr  olduğın  bildirib  girü  mukarrer  olmak  recâ'  itmeğin  girü

mukarrer olmak içün emr-i şerîf virilmişdir fî evâ'il-i şehr-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

192/5

Kethüdâlık-ı defter-i Batum

Batum beğler-beğisine hükm ki; Diyâr-ı bekr muhâfazasında olan ve Vezîr Nasûh

paşa  mektûb  gönderüb  sâbıkan  Batumun  defter  kethüdâsı  olan  Mustafa  dâme

mecdühû içün yarâr ve kadîmî emekdâr ve şark seferinde seferleyüb hidmetde kusûrı

yoğiken zikr olunan defter kethüdâlığın Ferruh nâm kimesne hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile

almağla gadr ve hayf olunmuşdur deyü girü mûmâ-ileyhe mukarrer olmak recâ'sına

'arz  itmeğin  menâsıb  kaydına  mürâca'at  olundukda zikr  olunan defter  kethüdâlığı

mezkûr  Ferruha  mukarrer  olduğı  mukayyed  bulunmağın  tekrâr  ahvâlleri  'arz

olundukda  müşârün-ileyhin  'arzı  mûcibince  mûmâ-ileyh  Mustafaya  mukayyed  ve

zabt itdirilmek içün hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 1020

Sayfa 193

193/1

Çavuşluk

Şâma hükm ki;  Nablûs  sancağı  beği  olub  bi'l-fi'l  emîr-i  hâccı  olan  Ferruh dâme

izzühû  mektûb  gönderüb  Nablûs  sancağında  (...)  nâhiyesinde  (...)  nâm karye  ve

gayriden dokuz bin akça tîmâra mutasarrıf  olub (...)  hacc-ı  şerîfde mehmil-i  şerîf

356



çavuşluğı hidmetinde olan Halîfe oğlı dârende Ahmed içün emekdâr ve sâlih olmağla

mehmil-i şerîf çavuşluğı icrâ' idüb huccâc-ı müslimînden bir ferd rencide olmayub

savnda oldukça mehmil-i şerîf çavuşluğı hidmetinde istihdâm olmak bâbında 'inâyet

recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene

20

193/2

Kitâbet-i (...) eşrâf-ı nakîbet

Şâm  kādîsına  hükm  ki;  dârende  Yûsuf  gelüb  berât-ı  şerîfle  Şâm-ı  şerîfde  olan

nakîbü'l-eşrâf bâbında yevmî dokuz akça ile kâtib olub hidmet-i lâzımesin kemâl-i

emânet icrâ' iderken kitâbete hâricden dahl olunduğın bildirib berâtı mûcibince dahl

olunmamak bâbında emr-i şerîf recâ' itmeğin 'azli îcâb ider hâli olmadukca min ba'd

kitâbetine hâricden kimesneyi dahl itdirmeyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-

i Rebî'ü'l-evvel sene 1020

193/3

Ağalık-ı 'azabân-ı Lefkoşa der-Kıbrıs

Kıbrısa hükm ki; Kıbrısın defter kethüdâsı Yûnus mektûb gönderüb dârende Zülfekār

çavuş  içün  yarâr  ve  Astâne-i  sa'âdetin  kadîmî  emekdârıdır  ve  müstakîm olmağla

hizâne-i Kıbrısın emvâl-i bakayâ tahsîlinde küllî hidmeti sebk olub lâkin ze'âmet ve

tîmârı  olmayub  sebk  iden  hidmet  mukābelesinde  zikr  olunan  ağalık  virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene

1020

193/4

Müezzinlik-ı şehr-i Şâm-ı şerîf

Şâm mîr-i hâssa hükm ki; Âmid kādîsı mektûb gönderüb bundan akdem Şâm-ı şerîf

tarafında  huccâcın  mehmil-i  şerîf  müezzinliği  dârende  münlâ  Mehmede  emr-i

şerîfimle  virilmişken  diğer  Mehmed  nâm  kimesne  bir  tarîkle  alub  lâkin  mezbûr

münlâ Mehmed sâlih ehl-i takvâ deyü mukarrer olmak bâbında 'arz itmeğin mezbûr

diğer Mehmed ve âherden bir ferd dahl itmamek içün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-

i Rebî'ü'l-evvel sene 1020

193/5

Mukāta'acılık-ı evvel der-Haleb

Baş-mukāta'acı  olan  dîvân  kâtiblerinden  dârende  Kâtib  Mustafa  ehl-i  kalem  ve

müstakîm olub mukaddemâ nâ-ehl olub ref' olunan Abdîye dahl itdirilmek bâbında
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bi'l-fi'l  defterdâr  Mahmûd  defterdâr-ı  sâbık  Hasan  dâme  'ulüvvuhümâ  mektûbları

mûcibince emr yazılmışdır tekrâr mukarrer ider fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel sene 1020

193/6

Ağalık-ı 'azabân-ı Baf

Kıbrısa hükm ki; zikr olunan ağalık serdâr-ı ekrem âdemlerinden dârende Arslana

virilüb hidmetinde kusûrı yoğiken âhere virilüb gadr olunduğın bildirib 'inâyet recâ'

itmeğin Ferruha virildüği 'arz olunub mezkûr Arslana mukarrer yazılmışdır evâsıt-ı

Safer

193/7

Şâm beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; bi'l-fi'l Hama-i şerîfde nakîbü'l-eşrâf

olan dârende Seyyid Mehmed (...) sa'âdete âdem gönderüb Şâm-ı şerîfde (...) nâm

karye  vakf-ı  eşrâf  olub  ve  maktû'ı  dâhi  mîr-i  mîrân  tarafından  emr-i  şerîfimle

üzerinde olduğın bildirib maktû'ına ve karye-i  mezbûra hâricden dahl olunmamak

recâ'  itmeğin  mâliyye  tarafından  elinde  olan  emr-i  şerîfim mûcibince  'amel  idüb

hilâfına cevâz göstermeyesin deyü emr-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâ'il-i  Rebî'ü'l-evvel

sene 20

193/8

Mukāta'acılık-ı Erihâ

Haleb beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; sen ki defterdâr-ı müşârün-ileyhsin

mektûb gönderüb haleb hazînesinde şâkird olan dârende Atâullah içün müstakîm ve

dîndâr ve umûr-i mühimmede istihdâm olunmağa sezâvârdır deyü Erihâ mukāta'ası

kitâbeti  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  emr  idüb  buyûrdum  ki  mezbûrı  kitâbet-i

mezbûre hidmetinde istihdâm itdüresin deyü hükm yazılmışdır  fî  evâ'il-i  Rebî'ü'l-

evvel sene 20

Sayfa 194

194/1

Kitâbet-i hacc-ı surre der-Haleb

Haleb beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; sen ki defterdârsın mektûb gönderüb

Haleb hazînesinde şâkird olan dârende Alican içün müstakîm ve dîndârdır deyü nefs-

i Halebde hacc-ı surre kitâbeti virilmek recâ'sına 'arz itmeğin virilmesin emr idüb

buyûrdum ki Alicanı emrim üzere kitâbet-i mezbûrede istihdâm eyleyesin deyü hükm

yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

194/2
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Mukāta'acılık-ı şıkk-ı sânî der-Haleb

Haleb beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; sen ki defterdârsın mektûb gönderüb

Haleb hazînesinde şıkk-ı sânî mukāta'acılığı hidmetinde olan dârende Mehmed zîde

kadrühû içün ehl-i kalem ve müstakîm olduğından gayri me'mûr olduğı hidmetinin

'uhdesinden  gelür  deyü  mâdâmki  'azli  îcâb  ider  hâli  olmadıkca  mukāta'acılığı

hidmetine  hâricden  dahl  olmamak  bâbında  şürûtuyla  hükm yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Rebî'ü'l-evvel sene 20

194/3

Kitâbet-i havâss der-'Ayntab

Haleb beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; sen ki defterdârsın mektûb gönderüb

Haleb  hazînesinde  şâkird  olan  dârende  Derviş  içün  müstakîm ve  dîndârdır  deyü

'Ayntabda vâki' olan havâss kitâbeti virilmek recâ' itmeğin buyûrdum ki emrim üzere

mezbûrı zikr olunan kitâbet hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü hükm yazılmışdır fî

evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

194/4

Kitâbet-i mukāta'a-i ma'arratü'l-Mısreyn

Haleb beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; sen ki defterdârsın mektûb gönderüb

Haleb hazînesinde şâkird olan dârende Ramazân içün müstakîmdir deyü Ma'arra-i

Mısreyn  mukāta'ası  kitâbeti  virilmek recâ'sına  'arz  itmeğin  buyûrdum ki  mezbûrı

kitâbet-i mezbûrede istihdâm eyleyesin deyü hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-

evvel sene 20

194/5

Tevliyet-i evkāf-ı meşhedeyn-i şerîfeyn der-Bağdad

Bağdad beğler-beğisine hükm ki; dergâh-ı mu'allâm kapucılarından dârende Mustafa

zîde  kadrühû  gelüb  Bağdadda  meşhedeyn-i  şerîfeyn  evkāfı  tevliyeti  dârüssâde-i

âmirem ağası Mustafa dâme 'ulüvvuhû 'arzı mûcibince kendüye virilüb hidmetinde

kusûrı ve 'azli îcâb ider husûsı yoğiken  hâricden dahl olduğın bildirib 'inâyet recâ'

itmeğin  ber-makūle  tevliyetler  üzerinde  müşârün-ileyh  Dârü's-sa'âde  ağası  nâzır

olmağla  ânın  'arzı  olmadan  meşhedler  âhere  virilür  ise  dahl  itdirülmeye  deyü

fermânım olmağın elinde olan berâtı mûcibince emr-i şerîfim recâ itmeğin buyûrdum

ki zikr olunan tevliyeti mûmâ-ileyhe (...) itdirüb dahl idenleri men' ve def' eyleyesin

deyü hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 20

194/6

Kitâbet-i kul-ı Diyâr-ı bekr
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Diyâr-ı  bekre  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Diyâr-ı  bekrin  kul  tâ'ifesi  kâtibi  olan

dârende Dâvûd içün yarâr olub kemâl-i emânet ve istikāmet ile hidmetde olub Tebriz

(...) seferinde hidmetde bulunub 'azlin îcâb ider husûs yoğ iken kitâbeti hilâf-ı vâki'-i

inhâ' ile âhere virilmeğle mezbûra gadr olunmuşdur deyü kitâbeti mukarrer olmak

recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden  buyûrdum  ki  kitâbet-i  mezbûre  mezbûr  Dâvûda

mukarrer ve istihdâm itdirüb min ba'd âhere dahl ve ta'arruz itdirmeyesin deyü hükm

yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 20

194/7

Alay-beğilik-ı Kara-hisâr-ı Şarkî

Arz-ı rûma hükm ki; mektûb gönderüb livâ'-i mezbûr alay-beğisi olan (boş) taksiratı

ve hidmetin 'adem-i (...) olmağla dârende Mustafa içün bundan akdem kalem ve (...)

müyesser  olan  dârende  Mustafaya  virmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  şürûtuyla  hükm

yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

194/8

Muhzır-başılık-ı Bitlis ve Siird

Dergâh-ı  mu'allâm kapucı-başılarından Mehmed dâme mecdühû mektûb gönderüb

Siird mahkemesinde muhzır-başı  olan Yûsuf  kapucı  oğlı  râfi'  Alâüddîn müstakîm

olub lâkin zikr  olunan muhzır-başılık  bî-hâsıl  olmağla fakrü'l-hâl  olduğın bildirib

Bitlis'de  muhzır-başı  olan  Ramazân  ekrâd  tâ'ifesinden  olub  ber-makūle  muhzır-

başılık  kapucı  ve  âhere  virilü  gelmişdir  deyü  Bitlis  muhzır-başılık  dahi  mezkûra

virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  zikr  olunan  muhzır-başılıkda  olı-geldüği  üzere

mutasarrıf olasın deyü nişân yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

194/9

Alay-beğilik-i Ardanuç

Zikr olunan alay-beğiliğe mutasarrıf olan Hüseyin ihtiyârıyla alay-beğiliğine ferâgat

itdüği livâ'-i mezbûr beği (...) 'arz itmeğin Ahısha sancağında ve nâhiyesinde (boş)

nâm karye ve gayriden (boş) bin akça tîmâra mutasarrıf  olan dârende Mustafaya

virilmişdir fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

194/10

Bevvâblık ve türbe-dârlık-ı zâviye-i Şeyh Sa'd Tekrûrî der-Şâm 

Zikr  olunan  bevvâblık  ve  türbe-dârlığa  dârende  Mehmed  Abdullah  Tekrûrî  şart-ı

vâkıf  mûcibince  mutasarrıf  olmağla  berâtı  mûcibince  emr  yazılmışdır  fî  evâhir-i

Rebî'ü'l-evvel sene 20
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Sayfa 195

195/1

İmâmet der-'Ayntab

'Ayntab kādîsına hükm ki; dârende Abdüllatif gelüb 'Ayntab mahallâtında Eyûboğlı

mahallesinde vâki' (...) mescidine imâm olan Ömer âher diyâra gidüb yeri hâlî ve

hidmeti mu'attal olub yerine âdem lâzım olmağla kendüsi emîn-i 'ilm ve Kur'an olub

hidmet-i  imâmet  'uhdesinden gelmeğe kādir  olmağın imâmet-i  merkūme kendüye

tevcîh ve ta'yîn olunduğın bildirib temessükı mûcibince zabt itdirilmek bâbında emr-i

şerîf yazılmışdır

195/2

Kitâbet-i gönüllüyân-ı cânib-i yesâr der-Ahısha

Çıldır  beğler-beğisine hükm ki;  dârende İbrâhim gelüb zümre-i mezbûrenin kâtibi

olub hidmetde kusûrı  yoğiken kitâbeti Mehmed nâm kimesne almağla tasarrufuna

mâni' olub mukarrer olmak recâ'sına ağası 'arz itmeğin mukarrer olduğına mâliyye

tarafından  muhâsebeci  mührüyle  memhûr  tezkire  virildüğin  bildirib  'inâyet  recâ

itmeğin şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 20

195/3

Müşteddlik-i su der-Âmid

Diyâr-ı bekr defterdârına hükm ki; dârende derviş Mehmed gelüb nefs-i Âmidde cârî

olan (...) şehrinin harâbe (...) olan yolları ta'mîr ve (...) (...) olmağla kimesne ihtiyâr

itmeyüb bundan evvel  şehr-i  mezbûrın emîni  olub ta'mîr  ve (...)  hidmetinde olan

Fazlı nâm kimesne ihtiyârıyla ferâgat itmeğin buna tevcîh olunub zabtıçün defterdâr-ı

sâbık  tarafından  temessük  virilüb  bu  mukaddem  ve  müstakîm  olmağla  hidmet-i

lâzımesin  icrâ'  eyleyüb  ber-vehle  'azli  îcâb  ider  husûsı  yoğ  iken  hâricden  ba'zı

kimesneler (...) celb ve ahz içün dahl eyleyüb ellerinde temessükları yoğiken fuzûli

tasarrufuna  mâni'  olmağla  buna  gadr  olduğın  bildirib  (...)  eylemek  üzere  girü

kendüye mukarrer olmak recâ'  itmeğin elinde olan temessükı mûcibince mukarrer

olmasın  emr  idüb  buyûrdum  ki  (...)  eylemek  üzere  emânet-i  mezbûre  hidmetin

mezbûr Mehmede mukarrer olub temessükât mûcibince zabt itdüresin deyü hükm

yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 20

195/4

Alay-beğilik-i Niğ-bolı 

Mahmûd paşa hazretlerine hükm ki; mektûb gönderüb livâ'-i mezbûr alay-beğisi olan

Mustafa şakî olub zu'amâ' ve erbâb-ı tîmârın (...) (...) firâr itdürmeğe ba'is ve bâdi
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olduğın bildirib ref'i lâzımdır deyü sâbıkan (...) alay-beğisi (...) livâ'-i mezbûrda (boş)

nâm karyede  yiğirmi  bin  ze'âmeti  olan  dârende  Mehmede  virilmek recâ'sına  'arz

itmeğin şürûtuyla yazılmışdır

195/5

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı Arz-ı rûm cânib-i yemîn

Arz-ı rûma hükm ki; mîr-i mîrân-ı sâbık mektûbıyla zikr olunan kethüdâlık dârende

Ömere virildüğine muhâsebeci  mührüyle elinde tezkiresi  olmağla tekrâr  mukarrer

kılınduğına emr yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

195/6

Alay-beğilik-ı Köstendil

Bağdad muhâfazasında olan Vezîr Ali Paşa mektûb gönderüb Köstendil sancağı alay-

beğisi Mehmedin sancağı sipâhîleriyle zindegânesi olmaduğından gayri hidmetinde

(...) hıyâneti zuhûr idüb sancağı 'askeri rızâ' üzere olmayub (...) (...) olub sâbık livâ'-i

mezbûr  alay-beği  olan  dârende  Mustafa  içün  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  'arz

olunduğı üzere mezbûra tevcîh idüb alay-beğiliği hidmetinde istihdâm idesin deyü

emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 1020

195/7

Mukāta'acılık-ı şıkk-ı sânî der-Haleb

Haleb beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Dîvân-ı hümâyûnum kâtiblerinden

dârende Kâtib Mehmed ehl-i kalem sâhib-i rakam ve müstakîmdir deyü zikr olunan

şıkk-ı  sânî  mukāta'acılığı  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  tevcîh  olunub  şürûtuyla

hükm yazılmışdır fî 17 Rebî'ü'l-evvel sene 20

195/8

Kitâbet-i gönüllüyân-ı Âdil-cevâz

Van beğler-beğisine hükm ki; dârende Kâtib Tatar gelüb bu Âdil-cevâz gönüllülerinin

kâtibi  olub ehl-i  kalem ve  sâhib-i  rakam olub istikāmetle  icrâ'-yı  hidmet  iderken

Berhûrdâr nâm kimesne almağla tekrâr bin on altı târihinde zikr olunan kitâbet (...)

(...)  tarafından  mezbûr  Tatara  mukarrer  olub  kat'î  mukarrer-nâme  virilüb  varub

kitâbet  hidmetin  icrâ'  iderken  sâbıkan  Âdil-cevâz  sancağına  ber-vech-i  arpalık

mutasarrıf olan Zâl paşa oğlı kimesnenin bunun elinden kitâbeti emrini (...) mezbûr

Berhûrdâr (...) olmağla bilâ-emr kitâbeti mezbûr Berhûrdâra zabt itdirüb buna ziyâde

gadr eyleyüb (...)  olan kaydlara nazar  olundukda kitâbet  mezbûr Tatarın üzerinde

mukayyed bulunub mezbûr Berhûrdârın üzerinde olmayub 'inâyet recâ' recâ' itmeğin
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mezbûr  Tatara  zabt  itdirilmek  içün  emr  yazılmışdır  deyü  emrim olmuşdur  şehr-i

Rebî'ü'l-evvel sene 'işrîn ve elf

Sayfa 196

196/1

Tevliyet-i Sultân Abdurrahmân Gâzî der-Arz-ı rûm

Arz-ı rûm kādîsına hükm ki; dârende Hüseyin gelüb Arz-ı rûmda asûde olan Sultân

Abdurrahmân  Gâzînin  Şeyh  (...)  nâm karyede  vâki'  evkāfına  yevmî  bir  akça  ile

mütevellî olan Ahmed hidmetinin 'uhdesinden gelmeyüb tevliyet-i mezbûre mahlûl

olmağla buna tevcîh olunub berât itdirüb zabtıçün emr-i şerîf recâ' itmek şürûtuyla

emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel sene 20

196/2

Muhâsebecilik-i hazîne-i Bağdad

Bağdad beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki;  müşârün-ileyh defterdâr  mektûb

gönderüb dârende Rûhullah içün ehl-i kalem ve sâhib-i rakam ve müstakîmdir deyü

zikr olunan muhâsebecilik virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla hükm yazılmışdır

fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 20

196/3

Kitâbet-i kilâr-ı huccâc

Nablûs beği olub (...)-i hâcc olan Mustafa beğ mektûb gönderüb Dîvân-ı hümâyûn

kâtiblerinden olub Sultân Murâd tâbe serâhû zamanında kapu ağası (...) Mustafa ağa

akrabâsından olan dârende (...) (...) istikāmet ile hidmet idüb kimesne gadr olmamak

üzere virilmek recâ'sına 'arz itmeğin virilmişdir fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel sene 1020

196/4

Alay-beğilik-i Kemâh

Arz-ı rûm alay-beğisi Hasan dâme ikbâlühû mektûb gönderüb Kemâh sancağı alay-

beğisi  dârende  Ömere  virilmeğin  ve  bundan  akdem celâlî  seferlerinde  ve  Tebriz

muhârebelerinde  küllî  hidmet  itmeğin  Hasan  nâm  kimesne  ve  Ömer  dahl

eyledüklerin bildirib mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin mezkûr Ömere mukarrer

kılınıb istihdâm olmasıçün emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 20

196/5

Kethüdâlık-i Malâtiyye

Dârende İvâz gelüb a'yân-ı vilâyet kendüden rızâ' ve şükrân üzere olub hidmetinde

kusûrı yoğiken âheri dahl itdürmamek bâbında recâ' itmeğin yazılmışdır
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196/6

Kitâbet-i gönüllüyân-ı yesâr der-Arz-ı rûm

Arz-ı rûma hükm ki; mektûb gönderüb zümre-i mezbûra kâtib olan Abdürrezzak nâ-

ehl olub ve zümre-i mezbûreden yiğirmi altı akça 'ulûfesi olan Mehmed oğlı dârende

Sâlih içün ehl-i kalem ve müstakîmdir deyü 'arz itmeğin muhâsebeci tezkiresi emr

yazılmışdır

196/7

Mukāta'acılık-ı Baş der-Haleb

Haleb beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; sen ki defterdârsın mektûb gönderüb

dârende Muharrem zîde kadrühû içün mukaddemâ hazîne-i Halebde rûz-nâmecilik

hidmetinde iken hidmet-i mezbûre sâbıkan rûz-nâmeci olan Hüseyin zîde mecdühûya

mukarrer ve tevcîh olunmağla (...) kalub tahsîl-i 'aşîr olan emvâl-i hâssânın cem' ve

tahsîline  kādir  vakf  kitâbetinde  mâhirdir  deyü  hazîne-i  Haleb  baş-mukāta'acılık

hidmeti virilmek recâ'sına 'arz eyledüğin eclden virilmesin emr idüb buyûrdum ki

mezbûr  Muharremi  baş-mukāta'acılık  hidmetinde  istihdâm  itdirüb  min  ba'd

mukāta'acılık hidmetine âherden kimesneyi dahl itdirmeyesin deyü hükm yazılmışdır

fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 20

196/8

Kitâbet-i gümrük der-Haleb

Haleb beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; bi'l-fi'l Haleb gümrüğünde emîn olan

(...) mektûb gönderüb gümrük kitâbeti nâ-ehl kimesnelerde olmağla kendüye gadr

olub dârende Abdî  içün ehl-i  kalem ve hidmet-i  mezbûre 'uhdesinden gelür  deyü

gümrük kitâbeti  virilmek 'arz  itmeğin buyûrdum ki  zikr  olunan gümrük kitâbetin

mezbûra tevcîh ve istihdâm itdüresin deyü hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel

sene 20

196/9

Muhzır-başılık-ı mahkeme-i Musul

Musul beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; dârende Ali gelüb bundan akdem Musul

mahkemesinde dört bin akça tîmâr ile muhzır-başı olan Sâlih muhzır-başılık hidmeti

'uhdesinden  gelmeğe  iktidârı  olmamağla  mevâlî  dahi  (...)  (...)  idüb  şer'-i  şerîfe

muhâlif (...) zuhûr eyledükde Musul kādîsı Mevlânâ Ahmed 'arzı ile ref' olunub zikr

olunan muhzır-başılık kendüye tevcîh olunub tasarrufunda iken mezkûr Sâlih hilâf-ı

inhâ' ile emr alub ve (...) ve Şeyh (...) nâm karye (...) eşkıyâ'dan olmağla (...) zabt

eyledüğin Musul ahâlîsi muhzır ile i'lâm itmeğin (...) şer'le görüldükde her birinin
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üzerlerine 'azli îcâb ider nice fesâd ve şenâ'atleri ba'is ve zâhir olub hakklarından

gelinmek  içün  hüccet  virilmeğle  zikr  olunan  muhzır-başılık  ba'de  icrâ'  bi'l-fi'l

serdârım olan Ali paşa tarafından mezkûra mukarrer kılınmağla mûcibince mühr ve

mezbûr Aliye mukarrer olmak emrim olmuşdur buyûrdum ki emrim üzere müşârün-

ileyh tarafından virilân  emr-i  şerîf  mûcibince  zikr  olunan muhzır-başılığı  mezbûr

Aliye zabt itdirüb min ba'd mezkûr Sâlihi dahl itdirmeyesin deyü hükm yazılmışdır fî

evâhir-i Rebî'ü'l-evvel sene 20 

Sayfa 197

197/1

Kitâbet-i evkāf-ı Sultân (...) (...) der-Bağdad

Mihriban  kādîsı  mektûb  gönderüb  evkāf-ı  mezbûra  gelüb  ta'yîn  olunmuşken

mütevellîsi (...) dahi (...) itmeğle ref'ine gadr olmuşdur deyü (...) efendi oğlı dârende

Mustafaya virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-

evvel sene 20

197/2

Kitâbet-i kassam-ı meşhed-i Hüseyin der-Bağdad

Meşhedeynü'ş-şerîfeyn evkāfı mütevellîsi mektûb gönderüb kâtib olan (...)üddîn ve

(...) firâr itmeğle mahlûldür deyü (...)üddîn oğlı dârende Haydara virilmek recâ'sına

'arz itmeğin tevcîh ve tasarruf itdüresin deyü yazılmışdır

197/3

Mübâşirlik-i evkāf-ı meşhed-i Hüseyin der-Bağdad

Mütevellîsi Ali mektûb gönderüb mübâşir olan Mustafa ehl olub üzerinde (...) dahi

olmağla  (...)  (...)  deyü  (...)üddîn  oğlı  dârende  Mustafaya  virilmek  recâsına  'arz

itmeğin şürûtuyla yazılmışdır

197/4

(...) evkāf-ı Dâvûd paşa der-Lâdik

Lâdik kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb (...)ullah oğlı dârende Hâcı İbrâhim içün

nefs-i Lâdikde vâki' Dâvûd paşa evkāfı tevliyeti evlâd-ı vakfa şart olub ve evkāf-ı

mezbûrın  (...)  oğlı  olub  Anadolı  defterdârı  kethüdâsı  olan  Ahmed  zîde  kadrühû

tarafından (...)  olub  hidmet-i  lâzımesin  icrâ'  idüb erbâb-ı  vezâ'if  ve sâ'ir  (...)  (...)

bundan râzı' ve şâkir olub ber-vehle 'azli îcâb ider hâli yoğiken Hamza oğlı Seyyid

Ferruh nâm kimesne hiyleye sülûk idüb Ahmed kādî nâmına 'arz ibrâz idüb tevliyet-i

mezbûreyi almağla şart-ı vâkıfa mugâyir dahl idüb lâkin kasaba-i mezbûrenin a'yân
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ve eşrâfı meclis-i şer'e vârub kasaba-i mezbûreye Ahmed nâmında kādî gelmeyüb

ibrâz eyledüği 'arzı (...) evkāf-ı mezbûreyi mezkûr Ferruh zabt itder ise (...) olması

mukarrerdir tevliyet-i mezbûre kemâ-kân mezkûr İbrâhime elinde olan berâtı ve şart-

ı  vâkıf  mûcibince mukerrer  zabt itdirilmesin emr idüb buyûrdum ki emrim üzere

evkāf-ı  mezbûre  tevliyetin  mezbûr  İbrâhimin  elinde  olan  berâtı  ve  şart-ı  vâkıf

mûcibince kemâ-kân zabt itdirüb min ba'd berât-ı şerîfe mugâyir hile ile alan Seyyid

Veliyi  ve âherden kimesneyi  dahl  itdirmeyesin.  Tahrîren  fî  evâhir-i  Rebî'ü'l-evvel

sene 20

197/5

Muhzır-başılık-ı mahkeme-i 'Ayntab

'Ayntab kādîsına hükm ki; dergâh-ı mu'allâm bevvâblarından dârende Şabân gelüb

berât ile mahmiyye-i mezbûrede muhzır-başılık hidmetinde olub kemâl-i emânet ve

istikāmet ile hidmet-i lâzımesin icrâ' idüb ve vilâyet halkı akvâl ve a'mâlinden râzılar

olub  'azli  îcâb  ider  hâli  yoğiken  kapucı  Muharrem  ve  (...)üddîn  dahl  idüb  (...)

mezkûrlerin  kasaba-i  mezbûre  ahâlisi  ile  zinde-gâneleri  olmaduğın  kādîsı  'arz

itmeğin kādî 'arzı mûcibince mukarrer olmuşdur fî evâhir-i şehr-i Rebî'ü'l-evvel sene

1020

197/6

(...) Hâce Hasan medresesi der-nefs-i Kayseriyye

Kayseriyye kādîsı  mektûb gönderüb zikr olunan medresede (...)  tarîkiyle on sekiz

akça üzere mutasarrıflar  olan (...)  ve Seyyid Hüseyin ehl  olmaduğın bildirib  râfi'

Mevlânâ Mehmed içün havâli-i  'izâm mülâzımından kalmışdır  müstehakkdır deyü

mezkûra virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla nişân-ı hümâyûn yazılmışdır fî 23

Rebî'ü'l-evvel sene 20

197/7

Tevliyet-ı evkāf-ı Taçvezîr der-mahmiyye-i Konya

Konya kādîsına hükm ki; dârende Hasan  gelüb bundan akdem evkāf-ı mezbûreye

mütevellî  olan  (...)  (...)  müteveffâ  olub  tevliyet-i  mezbûre  mahlûl  oldukda  buna

tevcîh  olunub mâliyye  tarafından berât-ı  şerîfim virilüb mutasarrıfken hidmetinde

kusûrı  yoğiken  Abdî  nâm  kimesne  elinden  almağla  gadr  idüb  tevliyet  mezbûra

mukarrer  olmak  recâ'sına  itmeğin  mukarrer  hükm  yazılmışdır  fî  evâhir-i

Rebî'ü'lüevvel sene 20

197/8

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Ahısha
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Çıldır  beğler-beğisi  Ömer  paşa  mektûb  gönderüb  Ahıshanın  cânib-i  yemîn

gönüllüleri ağası olan Ahmed içün şakî ve ehl-i fesâd olub bundan akdem Ahısha

üzerine düşman müstevlî  oldukda nice hıyâneti  zuhûr  itdüğinden gayri  hâlen (...)

kal'adan idüb tevâbi'iyle girüb ve 'isyân üzere olan gürciyân beğleriyle bölük olmağla

dâimâ  fesâdlardan  ve  ihtilâlden  hâlî  olmayub  ref'i  lâzımdır  deyü  ağalık  sâbıkan

cânib-i yesâr gönüllüleri kâtibi olan dârende Mehmede virilmek recâ'sına 'arz itmeğin

'arzı mûcibince ağalık hidmetinde istihdâm idesin deyü hükm yazılmışdır fî 27 Şehr-i

Rebî'ü'l-evvel sene 20

Sayfa 198

198/1

Kitâbet-i sağ bölük der-Ahısha

Çıldır  beğler-beğisi  Ömer Paşa mektûb gönderüb Ahıshada sağ bölük kâtibi  olan

Ömer içün ehl olub hıyâneti zuhûr itmişdir deyü kitâbeti ehl-i kalem ve müstakîm

olan  dârende  İbrâhime  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  'arzı  mûcibince  kitâbet-i

mezbûre hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü hükm yazılmışdır fî 17 Rebî'ü'l-evvel

sene 1020

198/2

Muhzır-başılık-ı Bağdad ve Musul ve Ana ve (...)

Vezîr Ali paşaya ve Bağdad kādîsına; Vezîr Mahmûd paşa ve Bağdad kādîsı mektûb

gönderüb Bağdad muhzır-başılığı (...) ve Ana ve Musul muhzır-başılıkları ve cümle

tevâbi'  ve  (...)  dergâh-ı  mu'allâm  bevvâblarından  dârende  Sâlih  Anbârîye  virilüb

Astâne-i sa'âdetden berât itdirüb üç sene mutasarrıf olmak üzere mü'ekked emr-i şerîf

virilüb  sadâkat  ve  istikāmet  ile  hidmetde  iken  Musul  ve  Ana  ve  (...)  muhzır-

başılıkların müstakil muhzır-başılıkdır deyü (...) idüb almağla mezkûra hayf ve gadr

olduğın bildirib üslûb-ı sâbık üzere mutasarrıf olmak üzere emr-i şerîf recâ'sına 'arz

itmeğin Astânede tevcîh olunduğı üzere Musul ve Ana ve (...) muhzır-başılıklarına

zabt itdüresin deyü yazılmışdır

198/3

Meşîhat-ı Şeyh İbrâhim der-Bitlis

Dârende derviş Abdullah gelüb nefs-i Bitlisde vâki' Şeyh İbrâhim zâviyesinin yevmî

on beş akça ile meşîhat tevliyeti kendüye tevcîh olunub mâliyye tarafından berât-ı

şerîf  virildüğin  bildirib  mûcibince  zabtıçün  hükm-i  şerîf  recâ'  itmeğin  şürûtuyla

hükm yazılmışdır
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198/4

Kethüdâlık-ı Şehr-i zûl

Gönüllüyân-ı cedîd-i Şehr-i zûl Şehr-i zûl beğler-beğisi Şeref Paşa mektûb gönderüb

bundan akdem zikr olunan kethüdâlık (...) (...) Ahmed şekāvet üzere olmağla dârende

Ahmed (...)  virilüb tasarrufunda iken mezbûr nizâ'  idüb hakkı olduğı 'arz itmeğin

mukarrer emri yazılmışdır fî evâhir-i şehr-i Rebî'ü'l-evvel sene 1020

198/5

Çavuşluk-ı mehmil-i şerîf

Şâm beğler-beğisine hükm ki; sâbıkan vezîr-i sânî iken mütekā'id olan Sinân dâmet

ma'âlîhûnun mektûb gönderüb geçen sene hacc mebrûresin icrâ' idmek içün Mekke-i

Mükerreme şerefhâullah teâlaya müteveccih oldukda Şâm dîvân çavuşlarından olub

Nablûs  sancağında  (...)  nâhiyesinde  (...)  nâm karye  ve  gayriden  dokuz  bin  akça

tîmâra mutasarrıf olan (boş) oğlı dârende Ahmed içün Şâm-ı şerîfden hacc-ı şerîfe

müteveccih olan mehmil-i  şerîf  çavuşluğı hidmetiyle gidmeğle hidmet-i  lâzımesin

kemâl-i istikāmet ile icrâ'  idüb herkes akvâl ve ef'âlinden rızâ'  ve şükrân üzeredir

deyü  min  ba'd  (...)  oldukça  kemâ-kân  mehmil-i  şerîf  çavuşluğı  hidmetine  ta'yîn

olunub  istihdâm  olunmak  bâbında  'inâyet  recâ'sına  'arz  itmeğin  buyûrdum  ki

müşârün-ileyhümâ 'arzı mûcibince mezbûr Ahmedi Şâm-ı şerîfeden müteveccih olan

mehmil-i şerîf çavuşluğı hidmetinde (...) oldukca istihdâm itdirüb min ba'd çavuşluk

hidmetine âheri dahl itdirmeyesin deyü hükm yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel

sene 20

198/6

Kethüdâ (...)

Şâm beğler-beğisine hükm ki;  Şâm yeniçerileri  bölük-başılarından dârende İsmail

âdem gönderüb Şâm ocağında kadîmden kethüdâ (...) hidmetinde olub emekdâr ve

ihtiyâr olduğın bildirib zikr olunan kethüdâ (...) hidmetinde girü istihdâm olunmak

recâ'  itmeğin  buyûrdum ki  mezbûrı  zümre-i  mezbûrenin  kethüdâ  (...)  hidmetinde

istihdâm itdirüb kimesneyi dahl itdirmeyesin deyü hükm yazılmışdır 

198/7

(İptal edilmiş)

Sayfa 199

199/1

Ağalık-ı 'azabân-ı Ruha
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Rakka beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb bundan akdem Ruhanın 'azablar

ağası olan Acem Mehmed Ali şerîr ve şakî ve (...) fesâd idüb (...) (...) seferde iken

'azabân ve (...) dönüb (...) (...) iken (...) (...) eyledirse nice (...) kimesne (...) üzere ref'i

lâzım gelmeğle ağalık dârende Tâhire tevcîh olub (...)  (...)  hidmetde iken mezbûr

Mehmed  bir  tarîkle  mukarrer  itdirmeğle  mezbûra  gadr  olur  deyü  'arz  itmeğin

mukarrer olub emr yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel sene 1020

199/2

Mîr-i 'aşîret-i (...) sâkin-i Van

(...)üddîn beğ mektûb gönderüb Van eyâletinde sâkin (...) tâ'ifesine mutasarrıf olan

(...) fevt olub hidmeti hâlîdir deyü mîr-i 'aşîrîlik tâ'ife-i mezbûrede vâki' (...) virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla nişân-ı hümâyûn yazılmışdır

199/3

Tevliyet-i 'Ayntab kal'asında vâki' câmî'in

Sâbıkan  Arz-ı  rûm  beğler-beğisi  Zülfekār  mektûb  gönderüb  Dergâh-ı  'âlî

silahdârlarından  dârende  Hızır  müstakîm  olub  ber-vehle  'azli  îcâb  ider  günâhı

yoğiken  olunan  tevliyetin  Mehmed  almağla  tasarrufuna  mâni'  olduğın  bildirib

mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer olmak içün emr yazılmışdır hasmı

olan Mehmed berâtın virüb nizâından fârig olmağla girü (...) mukarrer olmuşdur

199/4

Nezâret-i evkāf-ı meşhedeynü'ş-şerîfeyn der-Bağdad 

Vezîr  Ali  paşaya  ve  Bağdad  kādîsına  hükm  ki;  dârende  Mehmed  gelüb

meşhedeynü'ş-şerîfeyn (...) şerîflerinde nâzır olub 'azlin îcâb ider hâli yoğiken ba'zı

kimesneler  dahl  itmeğin  elinde  olan  berâtı  mûcibince  emr  yazılmışdır  fî  evâhir-i

Rebî'ü'l-evvel sene 20

199/5

Çavuşluk

Birâderân-ı kul-ı Ahısha; zümre-i mezbûre ağası mektûn gönderüb zümre-i mezbûre

çavuşı olan dârende Bekir  içün  yarâr olub emekdâr  olmağın çavuşluğı  mukarrer

olmuşdur fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel sene 'işrîn ve elf

199/6

Kitâbet-i birâderân-ı kul-ı Ahısha

Çıldır beğler-beğisi Ömer mektûb gönderüb zümre-i mezbûre kâtibi olan dârende (...)

içün  müstakîm  ve  dîndâr  deyü  kitâbeti  mukarrer  olmak  olmak  bâbında  'inâyet
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recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer hükm yazılmışdır fî evâ'il-i şehr-i Rebî'ü'l-evvel sene

1020

199/7

Kitâbet

Gönüllüyân-ı  yesâr-ı  Ahısha; Çıldır  beğler-beğisi  Ömer mektûb gönderüb zümre-i

mezbûre  kâtibi  olan  dârende İbrâhim içün yarâr  ve  dîndâr  ve  müstakîm olmağla

kitâbeti mukarrer olmak bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer olmuşdur fî

evâ'il-i şehr-i Rebî'ü'l-evvel sene 1020

199/8

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı 'Atîk Şehr-i zûl

Şehr-i zûl beğler-beğisi Şeref paşa mektûb gönderüb dârende Yûsuf içün zikr olunan

ağalık hidmetin icrâ' idüb emekdâr ve 'azli îcâb ider hâli yoğiken ağalık bilâ-sebeb

Şabâna virilüb mukarrer recâ'sına 'arz itmeğin ağalık kaydına mürâca'at olundukda

zikr olunan ağalık Ali üzerinde bulunmağla tekrâr 'arz olundukda mukarrer olması

emr olduğın vech-i meşrûh üzere mukarrer emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i şehr-i

Rebî'ü'l-âhir sene 1020

199/9

Kitâbet-i 'azabân-ı Bağdad

Vezîr Ali paşaya hükm ki; Bağdad defterdârı Abdullah mektûb gönderüb kitâbet-i

mezbûre hidmetinde olan dârende Ömer içün müstakîmdir deyü kitâbete hâricden

dahl olmamak recâ' itmeğin bi'l-fi'l üzerinde olduğı mâliyye tarafından (...) olmağla

(...) 'azli îcâb ider hâli olmaya hâricden dahl olunmaya deyü emr-i şerîf yazılmışdır

Sayfa 200

200/1

Emânet-i tezkire-i Rûm-ili

Sâbık Rûm-ili beğler-beğisi Ali Paşa mektûb gönderüb kendünin âdemlerinden olub

Rûm-ili defterinde kitâbet hidmetinde olan dârende Mehmed içün ehl-i kalem ve ehl

vukūfdur deyü Rûm-ilinin tezkire emâneti virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla

hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene 20

200/2

Tevliyet-i zâviye-i Uluca Hâtûn der-Malâtiyye 
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Malâtiyye kādîsına; zâviye-i mezbûreye mütevellî olan dârende Ahmed ve nâzır olan

Mustafanın azli îcâb ider hâlleri yoğiken âhere virilmeğle mezkûrlere hayf ve gadr

olduğın Malâtiyye kādîsı 'arz itmeğle üslûb-ı sâbık üzere mukarrer olmuşdur

200/3

Kethüdâlık-ı Uzgur

Çıldıra hükm ki; mektûb gönderüb Uzgur kullarının kethüdâsı olan dârende Osmân

içün serhaddin emekdârı olmağla kendüye tevcîh olunub hidmetinde iken ve bi'l-fi'l

kethüdâlığına hâricden dahl olunmayub girü mezbûra zabt itdirilmek bâbında 'inâyet

recâ'  itmeğin  mâdâmki  'azli  îcâb  ider  hâli  olmadıkca  hâricden  kimesne  dahl

itdirmeyüb mezbûr  Osmâna zabt  itdüresin  deyü emr-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Rebî'ü'l-âhir sene 20

200/4

Kitâbet-i kul der-kal'a-i Uzgur

Çıldıra  hükm ki;  mektûb  gönderüb kul  kâtibi  olan  dârende Ali  içün emekdâr  ve

müstakîm iken âherden dahl olmağla gadr olur deyü 'arz itmeğin mukarrer kılınub

virilmişdir

200/5

Tevliyet ve meşîhat der-Haleb

Haleb beğler-beğisine; mektûb gönderüb Halebde nice zamandan berü sâ'îler şeyhi

olub berât-ı şerîfimle mahrûsa-i mezbûrede vâki' Velîullah Seyyid (...) zâviyesi ve

(...)  mütevellîsi  olan  dârende  Hâcı  Ahmed  (...)  içün  kırk  yıldan  berü  meşîhat  ve

tevliyet hidmetinde olub hidmetde kusûrı yoğken âherden dahl olmayub elinde olan

berâtı  mûcibince  meşîhat  ve  tevliyeti  zabt  itdüresin  deyü  kat'î  mukarrer  hükm

yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene 20

200/6

Ağalık-ı topciyân-ı kal'a-i Magusa der-Kıbrıs

Kıbrısa hükm ki; Magusa beği Mustafa mektûb gönderüb kal'a-i mezbûre topcılar

ağası  olan dârende Seydînin  hidmetinde kusûrı  yoğiken hâricden dahl  olunmağın

gadr  olmuşdur  deyü  'arz  itmeğin  mukarrer  olub  kemâ-kân  zabt  itdürmek  içün

yazılmışdır

200/7

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı kal'a-i Magusa
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Kıbrısa hükm ki; Magusa beği Mustafa mektûb gönderüb kal'a-i mezbûre 'azablar

kethüdâsı  olan  dârende  Şahab  içün  hidmet-i  lâzımesin  icrâ'  idüb  hâricden  dahl

olunmağla gadr olmuşdur deyü 'arz itmek mukarrer olub zabtına yazılmışdır

Sayfa 201

201/1

Alay-beğilik-i Prizrin

Dârende Ali gelüb dört beş şeneden berü livâ'-i mezbûrın alay-beğisi olub şark ve

Ungurus ve Tebriz (...) seferinde ve toplar çekmeğin hidmetinde iken eşkıyâ' (...) nâm

kimesne mîr-i mîrândan bir tarîk ile 'arz almağla dahl idüb lâkin bunun 'azlin îcâb-ı

husûsı olmamağla kendüye mukarrer olmak bâbında 'inâyet recâ' itmeğin min ba'd

mezbûr Mehmedi dahl itdirmeyüb kemâ-kân Aliyi istihdâm itdürmek içün mü'ekked

emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 20

201/2

Ağalık-ı cânib-i yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; dârende Arz-ı rûmun cânib-i yemîn gönüllüleri

ağası  Mustafa  gelüb  yarâr  olub  Tebriz  (...)  seferinde  ve  Emîrgûne  Hân

muhârebesinde hidmetde iken ağalığı âhere virilüb gadr olunduğın bildirib mukarrer

olmak recâ' itmeğin ağalığı girü mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i şehr-i Rebî'ü'l-âhir sene

'işrîn ve elf

201/3

Hazîneyânlık der-Ruha

Dârende Cuma gelüb berât-ı şerîfimle hazîneyân olub hidmet-i lâzımesin icrâ' idüb

ahâlî-i vilâyet kendüden rızâ' ve şükrân üzere iken Ali nâm kimesne dahl eyledüğin

bildirib  hazîneyânlığı  mukarrer  olmak  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  şürûtuyla

zabtıçün hükm yazılmışdır

201/4

Meşîhat-ı Şeyh Seb'a-i Musul

Musul kādîsı Mevlânâ Seyyid Ali mektûb gönderüb Musulda ehl-i harfe şeyh-i seb'a

olan dârende Şeyh Murtaza sâlih ve müstakîm ve mütedeyyîn ve dîndâr olub erbâb-ı

sanâyi' kendüden rızâ' ve şükrân üzere hidmetde ve kusûrı ve 'azli îcâb ider husûsı

yoğiken  kadîmden  olı-gelmesine  muhâlif  nakîbü'l-eşrâf  olan  (boş)  hidmet-i

mezbûresine bilâ-sebeb dahl ve ta'arruz eyledüğin bildirib men' olunmak recâ'sına

'arz itmeğin men' olunmak bâbında emr-i şerîf yazılmışdır
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201/5

Mukāta'acılık şıkk-ı evvel der-Haleb

Van beğler-beğisine  ve defterdârına;  (...)  defterdârı  mektûb gönderüb bi'l-fi'l  baş-

mukāta'acı  olan  Kâtib  Mustafa  ehl-i  kalem  ve  müstakîm  iken  âherden  Abdî  ve

Muharrem dahl itmeğle kemâ-kân mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene

1020

201/6

Kıbrısa hükm ki; sâbıkan Kıbrıs beğler-beğisi Şabân mektûb gönderüb Kıbrısda vâki'

Lefkoşa  topcı-başılığı  hâssa  topcılardan  yevmî  on  iki  akça  'ulûfesi  olan  dârende

Mustafaya 'ulûfesi hazîneye kalmak üzere virilüb topcı-başılık hidmetinde iken ba'zı

kimesneler  bize  virilmişdir  deyü  dahl  idüb  lâkin  mezbûr  Mustafanın  üzerinde

mukayyed bulmağla kemâ-kân tasarruf itdüresin deyü yazılmışdır

201/7

Kethüdâlık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; Kıbrıs defterdârı Yûnus mektûb gönderüb Kıbrısın

yeniçeriler kethüdâsı olan dârende Hasan içün yarâr ve emekdâr ve 'azli îcâb ider hâli

yoğiken kethüdâlık âhere virilmeğle gadr ve hayf olmuşdur deyü mukarrer olmak

recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer kılınub kemâ-kân zabt itdirilmek içün emr yazılmışdır

fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 20

Sayfa 202

202/1

Çeri-başılık-ı Oltı

Çıldıra hükm ki; oltı sancağı beği Bekir dâme ikbâlühû mektûb gönderüb Oltı çeri-

başısı Dâvûd fevt olub çeri-başılığı mahlûldür deyü livâ'-i mezbûrda (...) nâhiyesinde

(boş) nâm karyede elli bin tîmârı olan dârende (...) virilmek recâ'sına 'arz itmeğin

yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 20

202/2

Kise-dârlık-ı evkāf-ı haremeyn-i şerîfeyn der-Âmid

Âmid  kādîsına;  evkāf-ı  şerîfeye  yevmî  üç  akça  vazîfe  ile  kise-dâr  olan  Osmân

hidmeti  'uhdesinden gelmameğle dârende Hasana virilüb mâliyye tarafından berât

ihrac idüb berâtı mûcibince zabtıçün yazılmışdır evâsıt

202/3
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Van beğler-beğisine hükm ki; Erciş gönüllüleri ağâsı dârende Mustafa gelüb emekdâr

olub ağalık hidmetinde kusûrı yoğiken Cihângir bana virilmişdir deyü dahl idüb lâkin

üzerinde olmağla mukarrer yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 20

202/4

Çavuşluk-ı baş yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm ki;  yeniçeri  tâ'ifesi  mahzar  gönderüb  baş-çavuşolan

Yûsuf şirret üzere olub tâ'ife-i mezbûre başılarına küllî ızlâl virüb ve 'ulûfelerin dahi

ekl idüb ref'i lâzım olmağla dârende zümre-i mezbûreden Seydî (...) virilüb hidmet

üzere olmağla mezbûr dahl itdirmeyesin kemâ-kân mezbûr Seydî (...) ibkā' olunmak

recâ'sına 'arz itmek şürûtuyla yazılmışdır

202/5

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; Kıbrıs defterdârı Yûnus mektûb gönderüb Kireniya

'azabları ağası dârende (...) hidmetinde olmayub 'azli îcâb ider iken (...) nâm kimesne

dahl idüb lâkin üzerinde olmağla kemâ-kân mutasarrıf olasın deyü yazılmışdır

202/6

Mukāta'acılık-ı Cezîre-i Kıbrıs

Kıbrısâ hükm ki; Numan Paşa mektûb gönderüb dârende Hüseyin içün mukāta'acılık

hidmetinde  kusûrı  olmaduğın  bildirib  âherden  dahl  olunmamak  bâbında  'inâyet

recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 20

202/7

Alay-beğilik-i livâ'-i Tırhala

Rûm-iline  hükm  ki;  bi'l-fi'l  Tırhala  sancağı  alay-beğisi  dârende  Mehmed  zîde

kadrühû gelüb mukaddemâ livâ'-i mezbûr alay-beğisi olan (...) evzâ'ından zu'amâ' ve

erbâb-ı tîmâr rızâ' ve şükrân üzere olmadıklarından gayri alay-beğiliği 'uhdesinden

gelmedüğin  sâbıkan  Rûm-ili  eyâletine  mutasarrıf  olan  vezîrim  Ali  paşa  Rûm-ili

eyâletine mutasarrıfken 'arz eyledükde zikr olunan alay-beğilik buna tevcîh olunub

tasarrufunda  iken  mezbûr  (...)  tasarrufuna  mâni'  olmağla  serdârım  huzûrunda

murâfa'a  olduklarında  her  vechle  hakk  bunun  olmağla  hîn-i  murâfa'ada  mezbûr

Mehmede  mukarrer  kılınmışdır  buyûrdum  ki  zikr  olunan  alay-beğiliği  mezbûr

Mehmede mukarrer idüb kemâ-kân zabt ve tasarruf itdirüb min ba'd mezbûr (...) ve

âherden bir ferdi dahl itdirmeyesin deyü hükm yazılmışdır fî  evâsıt-ı  Rebî'ü'l-âhir

sene 20 tekrâr mukarrer ider fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 1020

202/8

Kethüdâlık-ı gılmân-ı Âdil-cevâz
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Vana  hükm  ki;  ağa-zâde  dârende  Hızır  gelüb  bundan  akdem  Âdil-cevâz  kulları

kethüdâsı olan Ali ehl-i fesâd ve şakî olmağla kethüdâlık buna virilüb hakkı iken girü

bana mukarrer olmuşdur dahl idüb lâkin kayda mürâca'at olundukda bunun üzerinde

bulunmağın girü buna mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 20

Sayfa 203

203/1

Kethüdâlık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Sâbıkan  Kıbrıs  beğler-beğisi  Şabân  Paşa  'arzıyla  baş  yaya-başı  olub  dokuzuncı

cemâ'atde on sekiz akçası olan dârende Behrâm Süvârî Hisârı emekdârdır deyü 'arz

itmeğin yazılmışdır fî 13 Rebî'ü'l-âhir sene 1020

203/2

Yaya-başılık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Mezbûr Behrâma yeniçeriler kethüdâlığı virilmeğle yeri mahlûl olmağın müşârün-

ileyh 'arzıyla sekizinci bölükde yevmî dokuz akçası olan baş bölük-başı Mehmed ve

Abullaha yazılmışdır fî et-târihü'l-mezbûr

203/3

Bölük-başılık

Mezbûr  Mehmedin  yeri  müşârün-ileyh  'arzıyla  dokuzuncı  cemâ'atde  yevmî  yedi

akçası  olan Hüseyin Behrâm Süvâriye bölük-başılık virilmişdir  fî  13 Rebî'ü'l-âhir

sene 20

203/4

Kitâbet-i vesâyet-i ser-evkāf-ı Vezîr Mehmed Paşa der-Niğde

Yevmî üç akça ile kâtib ve üç akça ile kâtib olan dârende Ali  gelüb zikr  olunan

kitâbet vasâyet-ı berât ile bi'l-fi'l üzerinde iken hâricden dahl olunduğın bildirmeğin

berâtı mûcibince mukarrer yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir 

203/5

Tevliyet-i evkāf-ı Vezîr Mehmed paşa der-Niğde

Dârende Rıdvân gelüb derc olunan tevliyet berât ile bi'l-fi'l üzerinde iken hâricden

dahl olunduğın bildirmeğin berâtı mûcibince yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene

20

203/6

Alay-beğilik der-Niğ-bolı
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Rûm-ili  beğler-beğisi  mektûb  gönderüb  livâ'-i  mezbûr  alay-beğisi  olan  dârende

Mustafa içün ihtiyâr ve emekdâr olub geçen sene şark seferinde vâki' olan (...) ve

alaylarda ve  toplar  hidmetinde küllî  hidmet-i  say'ın  idüb emekdâr  iken  (...)  alay-

beğisi olan Mehmed nâm kimesne alay-beğiliği âhere ferâgat idüb ba'de hilâf-ı vâki-i

inhâ' ile mezbûr Mustafanın alay-beğiliğin almağla gadr idüb lâkin livâ'-i mezbûrın

zu'amâ'  ve  erbâb-ı  tîmârı  mezbûr  Mustafadan  rızâ  ve  şükrân  üzere  olduklarına

mahzar virüb Rûm-ilinin ümerâsı dahi mezbûrın hakkında hüsn-i şehâdet idüb zikr

olunan alay-beğilik mezbûrın hakkıdır deyü mukarrer olmak recâ'sına 'arz eyledüğin

eclden şürûtuyla emr-i şerîf yazılmışdır fî (...) şehr-i Rebî'ü'l-âhir sene 20

203/7

Vana hükm ki; Tebrizden Vana ihrâc olunan cânib-i yemîn gönüllülerine ağa olan

dârende Mehmed emekdâr ve ihtiyâr olub ağalık hidmetinde kusûrı yoğiken Yûsuf

nâm  kimesne  dahl  itmeğin  lâkin  ağalık  kaydında  zikr  olunan  ağalık  mezkûr

Mehmedin üzerinde olmağın zabtıçün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir

sene 20

203/8

Çeri-başılık-ı Arım ve Bafra ve Kavak tâbi'-i Canik

Rûma hükm ki;  kā'im-makāmın  Mustafa  mektûb  gönderüb  mukaddemâ  çeri-başı

olan  Mehmed  fevt  olub  dârende  Yûsuf'a  virilüb  hidmetde  iken  bilâ-sebeb  âhere

virilmeğle gadr olmuşdur deyü bildirmeğin mukarrer olmak içün yazılmışdır

203/9

Kethüdâlık-ı birâderân-ı kul-ı Ahısha

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb zümre-i mezbûre kethüdâsı olan

dârende  Ahmed  kethüdâ  yarâr  olub  serhadd-i  mansûrede  hidmetde  olmağla

kethüdâlık üzerinde ibkā'  olunmak bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer

emri yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 20

203/10

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb hizâne-i mezbûre kethüdâsı olan

olan dârende Mûsa içün yarâr olub (...) emekdâr olmağla kethüdâlık mukarrer olmak

bâbında 'arz itmeğin mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı şehr-i Rebî'ü'l-âhir sene 'işrîn ve

elf

Sayfa 204
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204/1

Tevliyet-i (...) ve (...) der-A'zâz

Dârende Hâcı Hilâl gelüb sâlih ve mütedeyyîn olub evkāf-ı mezbûreye (...) mütevellî

olan  kimesne  kendü  hevâsında  olub  hidmet-i  tevliyet  hâlî  olmağın  (...)  kendüye

virilmek recâ' itmeğin 'arz eyledüği gibi ise şürûtuyla nişân-ı hümâyûn yazılmışdır

204/2

Vana hükm ki; dârende Alican gelüb Erciş sancağında Sarı-su nâhiyesinde (...) nâm

karyeden yedi bin akça tîmâr ile (...) tâ'ifeye mîr-i 'aşîret olan karındaşı Yûsuf sâhib-i

(...) olmağla buna fârig olmuşken akrabâsıdan Derviş bana dahi virilmişdir deyü dahl

idüb lâkin rûz-nâmçede bunun üzerinde bulunmağın zabtıçün emr yazılmışdır

204/3

Kapudânlık-ı Basra

Basra beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Basra kapudânı olan dârende Ömer

içün  yarâr  ve  serhadd  emekdârı  olduğından  gayri  mukaddemâ (...)  ile  vâki'  olan

muhârebelerde  hidmeti  vücûda  gelmişdir  deyü  kapudânlığı  mukarrer  olmak  recâ'

eyledüğin  eclden  mukarrer  idüb  hidmet-i  mezbûrede  istihdâm  idesin  deyü  emr

yazılmışdır

204/4

(İptal edilmiş)

204/5

İmâmet-i mehmil-i şerîf

Şâm emîr-i hâssa hükm ki;  Şâm defterdârı  mektûb gönderüb nefs-i Âmidde vâki'

câmi'-i kebîrde imâmet hidmetinde olan dârende-i fermân-ı hümâyûn Mevlânâ Şeyh

Abdülgaffar  (...)  içün  ehl-i  'ilm  ve  sâlih  ve  mütedeyyîn  olmağın  mehmil-i  şerîf

imâmeti mezbûra virilmek recâ'sına 'arz itmeğin zikr olunan mehmil-i şerîf imâmeti

virilmek içün emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 20

204/6

Şeyhlik-i dellâllar der-Haleb

Çıldır kādîsına hükm ki; Halebde şah-bender olan Ömer mektûb gönderüb şeyh olan

dârende Abdülvehhâb içün ehl-i vukūf ve hidmet-i mezbûrenin 'uhdesinden gelmeğe

kādir  olmağla  zikr  olunan  şeyhlik  mukaddemâ  kendüye  tevcîh  olunub  nişân-ı

hümâyûn virilüb hidmetde iken Mehmed bin Abdürrezzâk nâm kimesne bana dahi

virilmişdir  deyü  dahl  idüb  lâkin  hidmet-i  mezbûrenin  'uhdesinden  gelmeğe  kādir

olduğından mâ'adâ  mahrûsa-i mezbûrede bey' olunan emtianın kıymetlerine vâkıf
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olmayub  mezbûr  Abdülvehhâb  cümle  emtianın  kıymetlerine  vâkıf  olub  hidmetin

'uhdesinden  gelmeğe  kādirdir  deyü  şeyhlik  girü  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz

itmeğin şürûtuyla elinde olan berâtı mûcibince mukarrer olub emr-i şerîf yazılmışdır

fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 20

204/7

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; dârende Mahmûd gelüb Lefkoşanın 'azablar (...) olub

hidmet-i  lâzımesin  icrâ'  iderken  hâricden  dahl  olunduğın  bildirmeğin  üzerinde

olmağla zabtına yazılmışdır

Sayfa 205

205/1

Meşîhat-ı Hâcı Baba der-Trabzon

Dârende  Maksûd  gelüb  meşîhat-i  mezbûra  mütevellî  Abdülkerîm  (...)  mahlûl

olmağın  yevmî  bir  akça  ile  kendüye  tevcîh  olunub  mâliyye  tarafından  berât

virilmeğin mûcibince hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 20

205/2

Meşîhat-ı Hazret-i Danyâl nebî der-Tarsus ve türbe-dârlık

Tarsus  sancağı  beği  Yûnus  mektûb  gönderüb  mahmiyye-i  Tarsusda  âsûde  olan

Hazret-i Danyâl Nebî 'aleyhi (...) (...) yevmî iki akça vazîfe ile merkad-ı şerîflerine

berât ile şeyh ve türbe-dâr olan dâr-ı mekân Süleymân ve Yûnus içün hidmetlerinde

kusûr ve 'azli îcâb ider husûsları yoğiken hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile Ali nâm kimesne Ali

nâm kimesneye bilâ-sebeb virilmeğle hayf ve gadr olmağla mukarrer recâ'sına 'arz

itmeğin 'arz  eyledüği  üzere üslûb-ı  sâbık üzere ellerinde olan berâtları  mûcibince

kemâ-kân girü mezkûrlere zabt ve istihdâm eyleyesin deyü şürûtuyla mukarrer-nâme

yazılmışdır

205/3

Rûz-nâmecilik ve mukābelecilik-i Şehr-i zûl

Sâbıkan mîr-i mîrân kā'im-makāmı İbrâhim izze kadrühû mektûb gönderüb Şehr-i zûl

hazînesinde mukaddemâ rûz-nâme ve mukābelecilik  hidmetinde olan  İbrâhim kul

tâ'ifesiyle zindegânesi olmayub defterler (...) ve mahkûk olmağla hidemât mezbûrdan

alınub dârende İsmaile virilmeğle kemâ-kân tasarrufı içün emr-i şerîf yazılmışdır

205/4

Kethüdâlık-ı cemâ'at-i (...) Çıyân 'aşîreti
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Nişân-ı hümâyûn hükmü oldur ki; Boz-ulus kādîsı Mevlânâ Sefer mektûb gönderüb

Boz-ulus tâ'ifesinden çıyâncı 'aşîret (...) Çıyân dimeğle ma'rûf 'aşîretin kethüdâsı olan

Hüdâvirdi  fevt  olub  kethüdâlığı  mahlûl  olmağla  yine  müteveffâ-yı  mezbûrın

akrabâsından Tomak oğlı  dârende (...)  içün yarâr ve hidmeti 'uhdesinden gelmeğe

kādirdir deyü tevcîh olunmak recâ'sına 'arz itmeğin tevcîh olunub şürûtuyla berât-ı

hümâyûn yazılmışdır fî 16 şehr-i Rebî'ü'l-âhir

205/5

(İptal edilmiş)

205/6

Muhzır-başılık-ı kazâ'-i Sermin(?)

Nureddîn oğlı dârende Hâcı Mehmed gelüb emekdâr olmağla kazâ'-i mezbûr muhzır-

başılığı kendüye virilmek recâ' itmeğin ahkâm kaydına mürâca'at olundukda kapucı

Yûsuf üzerinden (...) virildüği mukayyed bulunmağın tekrâr 'arz olundukda mezbûr

Hâcı Mehmede virilmek fermân olmağın tevcîh olunub hükm yazılmışdır

205/7

Gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

Gönüllüyân-ı  Arz-ı  rûm beğler-beğisine  hükm ki;  mektûb  gönderüb  Arz-ı  rûmun

yemîn  gönüllüleri  kâtibi  olan  dârende  Kâtib  Osmân  içün  yarâr  olub  müstakîm

olmağla kitâbeti  Mahmûda virilüb lâkin Mahmûd girü recâ'sıyla  Behrâma ferâgat

itmeğin 'arzı mûcibince mukarrer-nâme yazılmışdır fî selh-i Rebî'ü'l-âhir sene 1020

205/8

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

Livâ'-i  Arz-ı  rûm beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb Arz-ı  rûmun cânib-i

yemîn  çavuşı  olan  dârende  Mahmud  içün  yarâr  olmağla  mukarrer  olmak  recâ'

itmeğin 'arzı mûcibince mukarrer olmuşdur fî selh-i Rebî'ü'l-âhir sene 20

Sayfa 206

206/1

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; emîrü'l-ümerâ'i'l-kirâm sâbıkan Kıbrıs beğler-beğisi

Şabân dâme ikbâlühû mektûb gönderüb cazîre-i  Kıbrısda vâki'  (...)  nâm karye ve

gayriden dört  bin üç yüz akça tîmâr ile kal'a-i  Lefkoşa müstahfazlarına ser-bölük

olan  dârende  Lûtfullah  içün  bundan  akdem  kal'a-i  mezbûre  kethüdâlığın  yevmî

yiğirmi akça 'ulûfesi hazîneye kalmak üzere kendü tîmârıyla kendüye tevcîh olunub

neferâtı kendüden rızâ' ve şükrân üzere olub 'azli îcâb ider husûs yoğiken bir tarîkle
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Ali nâm kimesneye virilüb mezbûr Alinin neferât ile zindegânesi olmayub ref'i lâzım

olmağın  zikr  olunan  kethüdâlık  kemâ-kân  mezbûr  Lûtfullaha  mukarrer  olmak

recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer olunub hükm-i şerîf virilmişdir fî evâhir-i Rebî'ü'l-

âhir sene 1020

206/2

Müşârün-ileyhe hükm ki; emîrü'l-ümerâ'i'l-kirâm sâbıkan Kıbrıs beğler-beğisi Şabân

dâme  ikbâlühû  mektûb  gönderüb  eyâlet-i  Kıbrısın  tîmâr  tezkirecisi  olan  dârende

Hasan içün ehl-i kalem ve emekdâr olmağın âhere virilmeğle kendüye gadr olmağın

mukarrer olmuşdur fî et-târihü'l-mezbûr

206/3

Topcı-başılık-ı kal'a-i Lefkoşa

Kıbrısa hükm ki; sâbıkan Kıbrıs beğler-beğisi olan Şabân mektûb gönderüb Lefkoşa

topcılar kethüdâlığı Mehmed efendinin iken âhere virilmeğle gadr olmuşdur deyü

mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla mukarrer hükm yazılmışdır fî evâhir-

i Rebî'ü'l-âhir sene 20

206/4

Dizdârlık-ı kal'a-i Kerkük

Şehr-i  zûl  beğler-beğisi  Şeref  Paşa  mektûb gönderüb  Kerkük kal'ası  dizdârı  olan

dârende  İbrâhim içün  yarâr  olub  hidmetin  'uhdesinden  gelüb  'azli  îcâb  ider  hâli

yoğiken dizdârlığına (...) ta'arruz itmeğle mukarrer olmayub 'arz itmeğin emr-i şerîf

yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 20

206/5

Kâr-hâne-i barut der-Oltı

Oltı kādîsına; sâbıkan Şehr-i zûl beğler-beğisi olub arpalık tarîkiyle Oltı sancağına

mutasarrıf olan Bekir dâme ikbâlühû mektûb gönderüb kâr-hâne-i mezbûrda kethüdâ

olan Mehmedin hidmetinde kusûrı olmağla kethüdâlığı mâliyye tarafından berât ile

dârende Bekire virildüğin bildirib berâtı mûcibince yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-

âhir sene 20

206/6

Ağalık-ı kul-karındaşı Ahısha

Çıldır beğler-beğisine; mektûb gönderüb zümre-i mezbûre ağası olan dârende Hızırın

hidmetinde kusûrı yoğiken âhere virilüb gadr olmuşdur deyü mukarrer recâ' itmeğin

mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene

206/7
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Ağalık-ı  gönüllüyân-ı  yesâr-ı  Ahısha  Çıldır  beğler-beğisine;  mektûb  gönderüb

zümre-i mezbûre ağası olan dârende Mustafanın hidmetinde kusûrı  yoğiken âhere

virilüb gadr olmuşdur deyü mukarrer recâ' itmeğin mukarrer yazılmışdır

206/8

Ağalık-ı 'azabân-ı Limisson

Kıbrısa hükm ki; dârende Hasan gelüb zikr olunan ağalık bundan akdem kendüye

tevcîh olub üzerinde olmağla zabtına yazılmışdır

Sayfa 207

207/1

Çeri-başılık-ı Şehr-i zûl

(...)  beği  ağahân mektûb  gönderüb livâ'-i  mezbûr  çeri-başısı  olan  dârende  Alinin

hidmetine ta'arruz olmağın mukarrer (...)

207/2

Emânet-i anbâr der-Arz-ı rûm

Dergâh-ı 'âlî bevvâblarından olub Bağdad muhzır-başısı olan dârende Sâlihe virilüb

mâliyye tarafından berât  virilmeğle mûcibince yazılmışdır  fî  evâhir-i  Rebî'ü'l-âhir

sene 1020

207/3

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı  rûm beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb zümre-i  mezbûre kethüdâsı

dârende Ömerin hidmetinde kusûrı olmaduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin 'azli îcâb

itmedikce âhere dahl itdirmeyesin deyü yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene

207/4

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; dârende Kıbrıs cezîresinde rûz-nâmeci olan Rıdvân

âdem gönderüb zikr olunan hidmete âherden ta'arruz olmamak bâbında emr-i şerîf

recâ'  itmeğin  ahkâm  kaydına  mürâca'at  olundukda  üzerinde  olduğı  mukayyed

bulunmağın emr-i şerîf yazılmışdır

207/5

Kıbrısa hükm ki;  Kıbrısda muhâsebeci olan dârende İbrâhim âdem gönderüb zikr

olunan  hidmete  dahl  olunmamak  içün  emr-i  şerîf  recâ'  itmeğin  ahkâm  kaydına

mürâca'at olundukda üzerinde olmağla mukarrer kılınub emr-i şerîf yazılmışdır

207/6
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Kıbrısa  hükm  ki;  Magusa  alay-beğisi  dârende  Mehmed  âdem  gönderüb  alay-

beğiliğine  hâricden  dahl  olunmamak  bâbında  emr-i  şerîf  recâ'  itmeğin  ahkâm

kaydında üzerinde olmağla mukarrer kılınub emr-i şerîf yazılmışdır

207/7

Kıbrısa  hükm  ki;  Kıbrıs  yeniçerileri  ağası  dârende  Ahmed  âdem  gönderüb

yeniçerilerin  ağalığına  hâricden  dahl  olmamak  bâbında  emr-i  şerîf  recâ'  itmeğin

ağalık kaydında üzerinde bulunmağla mukarrer kılınub emr-i şerîf yazılmışdır

207/8

Kıbrısa hükm ki; dergâh-ı mu'allâm çavuşlarından olub Lefkoşanın alay-beğisi olan

dârende Sinân çavuş gelüb alay-beğiliği hidmetinde kusûrı olmaduğın bildirib alay-

beğiliğe hâricden dahl olmamak içün 'inâyet 'arz itmeğin zikr olan alay-beğiliği bi'l-

fi'l  üzerinde mukayyed olmağın mukarrer olub hükm yazılmışdır  fî evâsıt-ı  şehr-i

Rebî'ü'l-evvel sene 20

207/9

Kıbrısa hükm ki; Kıbrıs hazînesinde muhâsebeci olan dârende İbrâhim gelüb ehl-i

kalem olub mâl-ı mîrîde küllî sa'y kifâyesi olduğın bildirib hâricden dahl olmamak

bâbında 'inâyet recâ' itmeğin bi'l-fi'l üzerinde olmağın hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı

Cemâziye'l-evvel sene 20

207/10

Müşârün-ileyhe hükm ki; Kıbrıs beği kethüdâsı dârende Dilâver gelüb emekdâr ve

eyâlet-i mezbûrenin zu'amâ' ve erbâb-ı tîmârı kendüden rızâ' ve şükrân üzere olduğın

bildirib  kethüdâlığına  hâricden  dahl  olmamak  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin

kethüdâlık  üzerinde  mukayyed  olmağın  mukarrer-nâme  yazılmışdır  fî  evâsıt-ı

Cemâziye'l-evvel sene 20

Sayfa 208

208/1

Muhzır-başılık-ı mahkeme-i Musul

Musul beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; sâbıkan Musul beğler-beğisi olan Ahmed

dâme ikbâlühû mektûb gönderüb Musul mahkemesi muhzır-başısı dârende Sâlih içün

dört  bin  akça  tîmâr  Musul  ve  iki  bin  akça  tîmâr  Erbil  mahkemelerine  muhzır-

başılığın berât-ı  şerîfimle mutasarrıf  olub mesâlih-i  müslimîn kemâ hüve hakkıhû

âhiren almağla ahâlî-i vilâyet hüsn-i sülûkünden rızâ' ve şükrân üzere olub hidmetde

kusûrı  ve  'azli  îcâb  ider  husûs  yoğiken sâbıkan Musul  sancağına  mutasarrıf  olan
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Mahmûd dâme izzühû 'arzı ve (...) Musul ihzâr berâtı kör Aliye virüb hakkında gayri

vâki'  isnâd  ile  siccil  itdirüb  lâkin  bu  müstakîm  ve  dîndâr  ve  hidmet-i  mevkūfe

'uhdesinden  gelür  deyü  müslümanlar  'alâ  tarîki'ş-şehâdet  haber  virmeğle  mezbûr

hakkı  olub  ve  Bağdad  muhzır-başılarının  âlâkaları  yoğiken  bir  tarîkle  Bağdad

ihzâriyyesine ilhâk itdirmeğle gadr olmağın girü mezbur Sâlihe mukarrer olmuşken

girü  dahl  ve  nizâ'dan  hâlî  olmadukların  bildirmeğin  mezbûr  Sâlihe  berâtı  ve

temessükâtı mûcibince zabt içün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i şehr-i Rebî'ü'l-âhir

sene 'işrîn ve elf

208/2

Meşîhat-i seb'a der-Musul

Musul beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; sâbıkan Musul kādîsı Seyyid Ali mektûb

gönderüb Musulda vâki' erbâb-ı sanâyi' ve esnâf-ı harf üzerine berâtın ile âbâ'en 'an-

cedd şeyh-i seb'a olan dârende Şeyh Murtazanın ber-vehle hidmetde kusûrı yoğiken

Seyyid Hüseyin nâm kimesne meşîhatine dahl eyledüğin bildirib 'inâyet recâ'sına 'arz

itmeğin berâtı mûcibince zabtıçün emr yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene

20

208/3

Ağalık-ı 'azabân-ı Basra

Dârende Kāsım gelüb zikr olunan Basra 'azabları ağalığı mâliyye tarafından berât-ı

şerîf ile kendüye virildüğin i'lâm itmeğin mûcibince emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i

şehr-i Zi'l-ka'de sene 20

208/4

Tevliyet-i Parsa Hâtûn

Kilis kādîsına hükm ki; dârende Mevlânâ Seyyid Ömer gelüb kazâ'-i Kilis'de vâki'

Parsa hâtûn evkāfına mütevellî olan Hasan ve Mehmedin vakfa küllî gadr ve (...)

olub  vakfları  (...)  (...)  mukaddemâ  'arz  olunduğın  tevliyet-i  mezbûre  ve  meşîhat

kendüye  südde-i  sa'âdetden  tevcîh  olunub  mûcibince  zabt  ve  tasarruf  itdirilmek

bâbında emr-i şerîf virildüğin bildirib 'inâyet recâ' itmeğin berâtı ve sâ'ir temessükâtı

mûcibince zabt içün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 'işrîn ve

elf

208/5

Çeri-başılık-ı nâhiye-i Usturumca

Köstendil alay-beğisi 'arzıyla livâ'-i mezbûrda Usturumca nâhiyesinde yedi bin akça

tîmâr ile nâhiye-i mezbûrın çeri-başısı Yakûb çeri-başılığı livâ'-i mezbûrda ve nâhiye-
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i mezbûrda (...) nâm karye ve gayriden dokuz bin akça tîmârı olan dârende Mehmede

virilüb emr yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 20

Sayfa 209

209/1

Vezzânlık-ı meyve der-kapan-ı Ruha

Ruha  kādîsına  hükm ki;  dârende  İbrâhim gelüb  nefs-i  Ruhada  meyve  kapanında

vezzân olub 'azlin îcâb ider hâli yoğiken vezzânlğın Ali ve Maksûd nâm kimesneler

alub tasarrufuna mâni'  olub lâkin vezzânlık buna mukarrer  ve mâliyye tarafından

berât  virildüğin  bildirib  mûcibince  emr-i  şerîfim  recâ'  itmeğin  şürûtuyla  emr

yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 20

209/2

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Âdil-cevâz

Zümre-i  mezbûre  ağalığı  tâ'ife-i  mezbûre  kethüdâsı  olan  dârende  Kāsıma  kendü

'ulûfesiyle  mâliyye  tarafından  virilmeğle  berâtı  mûcibince  yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-evvel sene 1020

209/3

Tevliyet-i Baba Bayram Sultân der-Haleb

209/4

(...) Muhzır-başılık der-Musul

Sâbıkan Musul beğler-beğisi mektûb gönderüb Musul mahkemesi muhzır-başısı olan

dârende Sâlih içün dört bin akçalık tîmâr almak üzere Musul ve iki bin akçalık üzere

(...)  ihzâriyyelerine  Cemâleddîn  bin  akçalık  tîmâr  olmak  üzere  berât-ı  şerîfimle

mutasarrıf olub mesâlih-i müslimîn ve sâ'ir hidemât-ı mühimmeyi kemâ hüve cedd

icrâ' itmeğle ahâlî-i vilâyet hüsn-i sülûkundan rızâ' ve şükrân üzere olub hidmetde

kusûrı ve 'azlin îcâb ider husûsı yoğiken sâbıkan Musul sancağına mutasarrıf olan

Mahmûd dâme izzühû 'arzı ve (...) ile zikr olunan Musul ihzâriyyesin kör Aliye(?)

nâm kimesneye virdüğinden gayri (...) gayr-i vâki' (...) ve akvâ ile meşîhat itdirüb

lâkin müstakîm ve dîndâr ve hidmet-i mezbûre 'uhdesinden gelür bir ferd mezbûrdan

(...)  olmayub  bu  bâbda  mezbûra  gadr  olmuşdur  deyü  'alâ  tarîki'ş-şehâdet

müslümanlar haber virmeğle ihzâriyye-i merkūme mûmâ-ileyhin hakk-ı sarîhi olub

ve Bağdad muhzır-başılarının (...) yoğiken bunda akdem Bağdad muhzır-başılığına

ilhâk  olunub  lâkin  her  vechle  hakk  bunun  olmağla  berâtı  ve  sâ'ir  temessükâtı
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mûcibince  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  olunmağın  mukarrer  emr  virilmişdir  ilâ

âhire fî evâhir-i şehr-i Rebî'ü'l-âhir sene 'işrîn ve elf

209/5

Çeri-başılık-ı (...)

Diyâr-ı bekre hükm ki; (...)  alay-beğisi  Osmân mektûb gönderüb livâ'-i  mezbûrda

çeri-başı olan Mustafa sefere gelmeyüb kendü hevâsındadır deyü livâ'-i mezbûrda ve

nâhiyesinde  (boş)  nâm karye  ve  gayriden  elli  bin  tîmârı  olan  dârende (...)ullah'a

virilmişdir fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 20

209/6

Tevliyet-i tekye-i müteveffâ-yı Şemsî Ahmed Paşa der-Şâm-ı şerîf

Tevliyet-i  mezbûre  kayd-ı  savn ber-vech-i  te'yîd  dârende Mesâlihüddîn  Halvetîye

'inâyet olunub bundan akdem âherden nizâ' olunmağla mukerrer emirleri virilmişken

Şâm yeniçerilerinden köse (...) ve Ömer ve (...) nâm kimesneler nizâ' eylemeğle buna

mukarrer olunub mukarrer emri yazılmışdır. Şâm kādîsına hitâben yazılmışdır

209/7

Alay-beğilik

Vezîr Mahmûd paşaya hükm ki; mektûb gönderüb Köstendil alay-beğisi olan dârende

Mehmed yarâr ve emekdâr olub geçen sene mukarrer seferde bulunub hidmetinde

kusûrı yoğiken husûmet üzere olan Mustafa bir tarîkle mukarrer itdirmeğle dahl idüb

ve  lâkin  senin  huzûrunda  vâki'  olduklarında  zu'amâ'  ve  erbâb-ı  tîmâr  mezbûr

Mehmed  rızâ'  ve  şükrân  üzere  olub  alay-beğilik  hidmetinde  istihdâm  olunması

evlâdır deyü girü mezkûr Mehmede mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel

sene 20

Sayfa 210

210/1

Alay-beğilik-i Hüdâvendigâr

Anadolıya hükm ki; mektûb gönderüb Hüdâvendigâr (...) Göynük nâhiyesinde (...)

nâm karye ve gayriden beş bin akça tîmâra mutasarrıf olub livâ'-i mezbûr alay-beğisi

olan dârende Hamdi içün yarâr ve emekdâr olub hidmetinde kusûrı yoğiken Kurd

nâm kimesne dahl itmeğle küllî gadr olmuşdur deyü mukarrer olmak recâ'sına 'arz

itmeğin 'arzı mûcibince mukarrer olmuşdur

210/2
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Batum beğler-beğisine  hükm ki;  mîr-i  mîrân-ı  sâbık  kā'im-makāmı  olub  dergâh-ı

mu'allâm  çavuşlarından  olan  İbrâhim  çavuş  zîde  kadrühû  mektûb  eyâlet-i

mezbûrenin defter kethüdâsı olan dârende Mustafa zîde mecdühû içün hidmetinde

mücidd ü sâ'î olub a'yân-ı vilâyet kendüden rızâ ve şükrân üzere oldukların bildirib

kethüdâlığına  dahl  olunmamak  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  zikr  olunan  defter

kethüdâlığı  bi'l-fi'l  üzerinde  olmağla  kemâ-kân  hidmet-i  mezbûrede  istihdâm

olunmak  emrim  olmuşdur  buyûrdum  ki  mezkûr  Mustafayı  kemâ-kân  defter

kethüdâlığı  hidmetinde  istihdâm  idesin  deyü  şürûtuyla  hükm  yazılmışdır  fî  el-

yevmü's-sâlis 'aşer sene 20

210/3

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı rûma hükm ki; mektûb gönderüb dergâh-ı mu'allâm silahdârlarından olub Arz-ı

rûmun  yemîn  gönüllüleri  olan  dârende  Ahmed  ağalık  hidmetinde  mücidd  ü  sâ'î

olduğın bildirib âherden dahl olunmamak recâ'sına 'arz eyledüğin eclden kemâ-kân

istihdâm itdirilmek içün emr-i şerîf yazılmışdır

210/4

Çavuşluk-ı hazîne-i Diyâr-ı bekr

Diyâr-ı  bekr  beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki;  sen ki  defterdârsın mektûb

gönderüb  dârende  Süleymân  içün  ehl-i  vukūf  emekdâr  olmağla  Diyâr-ı  bekr

hazînesinde çavuşluk hidmetinde istihdâm olunmak recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla

hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 20

210/5

Mukāta'acılık-ı Göcek der-Âmid

Diyâr-ı bekre beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; sen ki defterdârsın mektûb

gönderüb Diyâr-ı  bekr hazînesinde şıkk-ı  sâlis mukāta'acısı  olan Abdülhalim paşa

mukāta'acı  olmağla Göcek mukāta'acılığı  mahlûldür deyü sâbıkan mukāta'acı  olan

dârende Bolad içün ehl-i kalem ve kadîm-i müstakîm olduğın bildirib zikr olunan

mukā ta'acılık  mezbûra virilmek recâ'sına 'arz eyledüğin eclden buyûrdum ki  'arz

olunduğı üzere mezbûrı kemâl-i emânet ve istikāmet ile zikr olındüğin mukāta'acılık

hidmetinde isitihdâm eyleyesin fî 15 Cemâziye'l-evvel sene 1020

210/6

Kitâbet-i kassâm-ı 'askerî-i Haleb

Haleb kādîsı Sun'ullah zîde kadrühû mektûb gönderüb mahrûsa-i mezbûrede kassâm-

ı 'askerî kitâbeti hidmetinde olan dârende Şeyh Mehmed içün müstakîm ve dîndâr
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olub  otuz  yıldan  mütecâviz  sadâkat  ve  istikāmetle  hidmet-i  mezbûre  icrâ'sında

mücidd ü sâ'î olub 'azli îcâb ider hâli yoğiken kitâbeti hilâf-ı inhâ' ile bize virilmişdir

deyü temessük ibrâz idüb dahl ve nizâ' eyledüğin bildirmeğin mukarrer olmak içün

emr-i şerîf virilmişdir fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 20

210/7

Çeri-başılık-ı Lâb

Rûm-iline hükm ki; Vulçıtrin alay-beğisi Derviş mektûb gönderüb Lâb nâhiyesi çeri-

başısı olan Abdî ihtiyârıyla çeri-başılığın livâ'-i mezbûrda (...) nâm karye ve gayriden

üç bin akça tîmâra mutasarrıf olan dârende (...) ferâgat ider deyü virilmek recâ'sına

'arz itmeğin şürûtuyla emr yazılmışdır

Sayfa 211

211/1

Şemseddîn Zaîm der-Haleb

Livâ'-i  Haleb kādîsına hükm ki;  dârende Nihâl nâm hâtûn gelüb evkāf-ı mezbûre

tevliyeti müteveffâ (...) nâm hâtûn mahlûlünden ber-vech-i (...) kendüye berât-ı şerîf

ile virilüb Osmân nâm kimesne dahl itmeğle emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i şehr-i

Cemâziye'l-evvel sene 20

211/2

Meşîhat-ı (...) ve (...) Bağdad

Bağdad muhâfazasında olan Vezîr Ali Paşa ve Bağdad kādîsına hükm ki; dârende

Şeyh Mehmed gelüb mahrûsa-i Bağdada (...) ve (...) şeyhi olub lâkin ba'zı kimesne

bize dahi virilmişdir deyü bildirib 'inâyet recâ' itmeğin (...) meşîhati mezbura zabt

itdirilmek bâbında emr-i şerîf yazılmışdır

211/3

Muhzır-başılık-ı mahkeme-i Trabzon

Dergâh-ı  muâllam  kapucılarından  dârende  Câfer  gelüb  Trabzonun  ihtisâb  ve

ihzâriyyesi  kendüye virilüb berât-ı  şerîfimle üzerinde olub mücidd ü sâ'î  olub ve

hâlen ordu-yı hümâyûnuma hazîne ile gelüb nice hidmeti sebk eylemeğin (...) Ali

nâm kimesne ber-tarîkle zikr olunan ihtisâb ve ihzâriyyeyi alub lâkin mezbûr (...)

olduğından  gayri  zikr  olunan  ihtisâb  ve  ihzâriyye  kadîmden  dergâh-ı  mu'allâm

kapucılarına virilü gelmeğle berâtı mûcibince kendüye mukarrer olmak içün hükm

yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 20

211/4
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Müteferrikalık-ı Rûm-ili

Rûm-iline hükm ki;  sağ kol  müteferrika-başı  Abdî  ile  (...)  beği  Mehmed mektûb

gönderüb Yanya sancağında (...) nâhiyesinde (...) nâm karyede üç bin akça tîmâra

mutasarrıf olan (...) Ramazân fevt olmağla gedüği mahlûl olub yine livâ'-i mezbûrda

(...) nâhiyesinde (...) nâm karye mezbûra üç bin üç yüz akça tîmâra mutasarrıf olan

Durak (...) Aliye virilmek recâ'sına 'arz itmeğin mûcibince yazılmışdır

211/5

Kitâbet-i sâdât ve eşrâf

Musul  beğler-beğisine  ve  kādîsına  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  kazâ-i  mezbûrda

sâdâtın nakîbü'l-eşrâfı olan Seyyid Mehmed mukaddemâ fevt oldukda kitâbeti oğlı

Seyyid  Bahriye  virilüb  ol-dâhi  gâyib  oldukda  Astâne-i  sa'âdetimde  emr-i  şerîfle

nakîbü'l-eşrâf  olan  karındaşı  olan  dârende  Seyyid  Fahreddîn  zîdet  siyâdethûya

virilmiş  iken  Seyyid  Seyfeddîn  nâm kimesne bana  dâhi  virilmişdir  deyü dahl  ve

nizâ'dan hâlî olmaduğın bildirmeğin elinde olan evâmir-i şerîfe ve sâ'ir temessükâtı

mûcibince zabt ve tasarruf itdirilmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. Tahrîren fî evâhir-i

şehr-i Cemâziye'l-evvel sene 'işrîn ve elf

211/6

Tevliyet-i bîmâr-hâne der-Hamâ

Mâliyye tarafından (...) (...) olan Şemseddîne virilmeğle (...) şürûtuyla yazılmışdır fî

evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 20

Sayfa 212

212/1

(İptal edilmiş)

212/2

(İptal edilmiş)

212/3

Müteferrikalık-ı zaîm-i Rûm-ili

 Rûm-iline hükm ki; mektûb gönderüb Köstendil sancağında Ilıca nâhiyesinde (...)

nâm  karye  ve  gayriden  kırk  dört  bin  akça  ze'âmetle  Rûm-ilinin  zaîm

müteferrikalarından olan Âdil fevt olub gedüği mahlûl olmağla (...) sancağında (...)

nâhiyesinde (...)  nâm karyeden elli  bin akça tîmâra ber-vech-i  tekmîl  yiğirmi bin

akçalık üzere mutasarrıf olan dârende (...) virmek recâ'sına 'arz itmeğin yazılmışdır

212/4
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Müteferrikalık-ı (...) Rûm-ili

Rûm-iline hükm ki;  Alaca-hisâr  beği  Osmân ile  Rûm-ilinin müteferrikalarına  baş

olan  Abdî  mektûb  gönderüb  (...)  sancağında  (...)  nâhiyesinde  (...)  nâm karye  ve

gayriden elli bin tîmâra mutasarrıf olub (...) müteferrikalarından (...) Mustafa terk-i

hidmet idüb gedüği mahlûl olmağla yine livâ'-i mezbûrda Kireniya nâhiyesinde (...)

nâm karye ve gayriden üç bin altı yüz akça tîmâra mutasarrıf olan dârende Mehmede

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla yazılmışdır

212/5

Müşteddlik-i su der-Haleb

Haleb beğler-beğisi Hüseyin Paşa mektûb gönderüb zikr olunan su müşteddliği âhere

virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  emekdâr  çavuşlardan  olub  (...)  hidmetinde  olan

İbrâhim çavuşa virilmişdir fî 5 Cemâziye'l-evvel sene 20

Sayfa 213

213/1

Nikābet-i Musul

Musul beğler-beğisine ve Musul kādîsına hükm ki; dârende Seyyid Şerefeddîn gelüb

(...) (...) sâdâtından olub sâlih ve dîndâr olmağla Musulda olan sâdâta nakîbü'l-eşrâf

ta'yîn  olunub  İstanbulda  olan  nakîbü'l-eşrâfdan  eline  temessük  virilüb  mûcibince

Astâne-i  sa'âdetden ve  serdârlarım tarafından  evâmir-i  şerîfe  virilüb  istikāmetiyle

nikābet hidmetini icrâ' iderken Seyyid Fahrî nâm kimesne nikābet bana virilmişdir

deyü  dahl  idüb  tasarrufuna  mâni'  olduğın  bildirib  mukarrer  olmak  recâ'  itmeğin

buyûrdum ki zikr olunan nikābet İstanbulda olan nakîbü'l-eşrâf temessükı ve Astâne-i

sa'âdetimden ve serdârlarım tarafından virilân evâmir-i şerîfe mûcibince kemâ-kân

mezbûr Şerefeddîne zabt ve tasarruf itdirüb min ba'd mezbûr Seyyid Fahreddîn ve

âherden bir ferdi dahl ve ta'arruz itdirmeyesin eger nikābet âhere virimiş ise dahl

itdirülmeyüb yine mezbûr Şerefeddîne zabt itdüresin deyü emr yazılmışdır

213/2

Şah-benderlik-i Haleb

Haleb kādîsına hükm ki; Haleb beğler-beğisi Hasan dâme ikbâlühû mektûb gönderüb

Halebin şah-benderi olan dârende Ali oğlı Ahmed müstakîm olub hidmetinde kusûrı

yoğiken Ömer nâm kimesne virilüb mezkûra  gadr  olduğın  bildirmeğin  mukarrer-

nâme yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir

213/3

389



Tevliyet-i evkāf-ı Defterdâr Murâd efendi der-Ma'arra

Müteveffâ Murâdın oğlı dârende Ali gelüb tevliyet-i mezbûre şart-ı vâkıfı mûcibince

bana virilüb tasarrufunda iken 'utekā'dan Mihrüneslihan nâm hâtûn dahl idüb lâkin

evlâda  meşrûta  olub  'utekā'nın  medhali  olmayub ve  evlâd  recâli  var  iken  evlâd-ı

nîsânın 'alâkası olmayub bunun hakkı  olmağla elinde olan temessükâtı  mûcibince

zabt itdirilmek içün emr yazılmışdır evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 'işrîn ve elf

213/4

Meşîhat-ı zâviye-i Şeyh Necmeddîn Mevâlî ve Şühicrâ' tâbi'-i Ahlat

Ahlat kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb zikr olunan zâviyenin meşîhati dârende

Şeyh Kāsıma tevcîh olunub berât itdirüb şart-ı vâkıf mûcibince vâki' olan mahsûlünü

âyende ü revendeye sarf idüb ber-vehle meşîhati alınmak îcâb ider husûs yoğiken

hâricden Ali ve münlâ Hasan nâm kimesneler bî-vech dahl idüb tasarrufuna mâni'

olub  gâh  buk'a  ve  gâh  meşîhat  nâmıyla  almağla  nizâ'  idüb  tasarrufuna  mâni'

oldukların bildirib berâtı mûcibince mezbûr Şeyh Kāsıma zabt ve tasarruf itdirilmek

recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden  buyûrdum ki  zikr  olunan  zâviye  kadîmden  buk'a

olmayub ve yahûd hakk olunub buk'a tarîkiyle virilmiş değil ise kadîmden zâviye ise

zikr  olunan meşîhati  berâtı  mûcibince kemâ-kân mezbûr Kāsıma zabt  ve tasarruf

itdirüb  min  ba'd  mezbûrları  ol-vechle  dahl  ve  ta'arruz  itdirmeyesin  deyü  emr

yazılmışdır

213/5

Zikr olunan alay-beğilik girü dârende Hasana mukarrer olmuşdur

Alay-beğilik-i sağ kol

Rûm-iline hükm ki; mektûb gönderüb Paşa sancağının sağ kol karındaşı beğisi olan

Hasan içün (...)  erbâb-ı  tîmârın  ziyâde  akçaların  alub  ve  (...)  eyledüğinden gayri

hidmetine  dahi  kādir  olmayub  ref'i  lâzımdır  deyü  livâ'-i  mezbûrda  Berkofça

nâhiyesinde ve Şeyh nâm karye ve gayriden yedi bin akça (...) ile yiğirmi bin akça

ze'âmete  mutasarrıf  olub  sağ  kol  çeri-başısı  olan  dârende  Mehmed  zîde  kadrühû

virilmek  recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden  buyûrdum  ki  zikr  olunan  alay-beğiliği

mezbûra  tevcîh  idüb  alay-beğilik  hidmetinde  istihdâm  eyleyesin  deyü  hükm

yazılmışdır. Tahrian fî 2 Receb sene 20

213/6

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı Âdil-cevâz

Van beğler-beğine hükm ki; ber-vech-i arpalık Âdil-cevâz sancağına mutasarrıf olan

Mehmed el-(...) dâme ikbâlühû mektûb gönderüb dârende Ali içün bi'l-fi'l Âdil-cevâz
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gönüllülerinin çavuşı olub bundan akdem Horin sancağı beği olan Süleymân Âdil-

cevâz üzerine geldükde karındaşına giriftâr olub bir iki menzili gitdikden sonra (...)

llahû  teâlâ  halâs  olub  çavuşluğına  (...)  dahl  olunmamak  recâ'sına  'arz  itmeğin

çavuşluğı bi'l-fi'l üzerinde kemâ-kân hidmet-i mezbûrede mezbûrı istihdâm idüb min

ba'd âhere dahl itdürmesin deyü hükm yazılmışdır

Sayfa 214

214/1

Çeri-başılık

Ohri alay-beğisi Kurd mektûb gönderüb livâ'-i mezbûrda (...) nâhiyesinde çeri-başısı

olmamağla çeri-başılık hitmeti hâlî ve mu'attaldır deyü yine livâ'-i mezbûrda altı bin

üç yüz akça tîmâra mutasarrıf  olan dârende Koçi içün yarâr hidmet-i mezbûrenin

'uhdesinden gelmeğe kādir olduğın bildirib 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin zikr olunan

çeri-başılık mezkûra virilmeğle hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene 20

214/2

Çeri-başılık-ı livâ'-i El-basan

Rûm-iline hükm ki; dârende Hüseyin gelüb El-basan sancağının zu'amâ' ve erbâb-ı

tîmârının  çeri-başısı  olan  Ali  neferâtı  ile  hüsn-i  zindegânesi  olmayub  ve  kışlağa

kalmayub  zikr  olunan  çeri-başılık  tarafından  kendüye  tevcîh  olunduğın  bildirib

mûcibince 'inâyet recâ' itmeğin mûcibince tevcîh ve istihdâm eyleyesin deyü hükm

yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene 20

214/3

Ağalık-ı 'azabân-ı (...)

Mustafa ağaya girü kemâ-kân mukarrer olmuşdur fî evâ'il Rebî'ü'l-âhir sene 1020

214/4

Tevliyet ve nezâret-i evkāf-ı Sultân Süleymân der-Kudüs-i şerîf bilâ-ta'yîn

 Şâma hükm ki; dârende Süheyl gelüb Kudüs-i şerîfde vâki' evkāf-ı mezbûreye bilâ-

ta'yîn mütevellî ve nâzır olmağla nezâret ve tevliyet üzerinde olub ber-vehle kusûrı

olmamağın  elinde  olan  temessükâtı  ve  berâtı  mûcibince  senin  tarafından  virilân

mukarrer  mektûbı  mûcibince mukarrer  olmuşdur deyü hükm-i  şerîf  yazılmışdır  fî

evâ'il-i Safer sene 1021

Sayfa 215

(boş)
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Sayfa 216

216/1

fî el-yevm

fî 4 Muharrem sene 20 der-zaman-ı Hazret-i Vezîr Nasûh paşa

216/2

Kethüdâlık-ı yeniçeriyân-ı Şâm

Şâm muhâfazasında olan Vezîr  Ahmed Paşa ile  Şâm kādîsı  ve defterdârı  ve Şâm

yeniçerileri  ağası  mektûb  gönderüb  Şâm  yeniçerileri  kethüdâsı  olan  (...)  Hasan

zümre-i  mezbûre  ile  zindegânesi  olmayub cümle  kul  tâ'ifesi  kendüden müteşekkî

olduğın  i'lâm  idüb  zikr  olunan  kethüdâlık  zümre-i  mezbûre  yaya-başılarından

dârende  (...)  Ferruha  virilmek  recâ'sına  'arz  eyledükleri  eclden  şürûtuyla  tevcîh

olunub hükm-i şerîf yazılmışdır

216/3

Müteferrikalık-ı zaîm-i Rûm-ili

Rûm-ilinin defter kethüdâsı İbrâhim mektûb gönderüb Paşa sancağında Temür-hisâr

nâhiyesinde  ve  Yenice  nâm  karye  ve  gayriden  ze'âmeti  olan  gediklü

müteferrikalardan  İbrâhim  dergâh-ı  mu'allâm  müteferrikalarına  ilhâk  olunmağla

Üsküb sancağında (...)  nâhiyesinde Şeyh nâm karye ve gayriden yiğirmi bin akça

ze'âmeti olan dârende Hüseyine virilmek recâ'sına 'arz itmeğin yazılmışdır fî evâhir-

iCemâziye'l-evvel sene 20

216/4

Alay-beğilik-i livâ'-i Köstendil

Köstendil alay-beğisi dârende Mehmed gelüb yarâr ve emekdâr olub geçen sene vâki'

olan Tebriz seferine yarâr âdemleriyle seferlenüb vâki'  olan karavelleri  ve (...)  ve

topları Vana îsâl eylemekde küllî  hidmeti sebk itmiş iken sânîyen mîr-i alay olan

Mustafa bir tarîkle mîr-i mîrân-ı sâbıkdan (...) (...) 'arzı peydâ idüb emr almağla alay-

beğiliğine dahl itmeğin huzûrunda murâfa'a olduklarında mezkûr Mustafa kendüye

müte'allik ba'zı erbâb-ı tîmârı ızlâl idüb nizâ' itmeğin lâkin mezbûr Mehmed alay-

beğilik hidmetinde istihdâm olması evlâ olmayub hîn-i murâfa'adan buna mukayyed

kılınub eline kat'î murâfa'a mektûbı virildüğin bildirib mûcibince hükm recâ' itmeğin

kat'î mukarrer kılınub (...) zabt ve tasarruf itdirüb min ba'd mezkûr Mustafayı dahl

itdirmeyesin emr yazılmışdır

216/5
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Yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Kıbrısa hükm ki; mektûb gönderüb Kıbrısın yeniçeri ağası olan dârende Yûsuf içün

emekdâr ve neferâtıyla zindegânesi olub 'azli îcâb ider husûsı yoğiken sâbıkan kol

ağası olan Ahmed ağa (...) dahl itmekden hâlî olmaduğın bildirib 'inâyet recâ'sına 'arz

itmeğin mukarrer olub hükm yazılmışdır fî el-yevmü'r-râbi' Cemâziye'l-âhir sene 20

216/6

Tevliyet-i Hazret-i (...) 'n-nebî ve (...) 'n-nebî der-Musul

Zikr olunan tevliyete Mehmed ve Alican nâm kimesneler terk-i diyâr itmeğle zikr

olunan tevliyeti dârende Şeyh Hâcı Sâlihe tevcîh olunub mâliyye tarafından berâtı

virilüb mûcibince zabtıçün emr yazılmışdır

216/7

Tevliyet-i evkāf-ı kasriyyun der-Haleb ve Şâm

Şâm kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb evkāf-ı mezbûreye mütevellî olan dârende

kapucı  Bekir  içün  tevliyet-i  mezbûre  hidmetinde  mücidd  ü  sâ'î  ve  müstakîm ve

mütedeyyîn ve vakfa (...) olub 'azli îcâb ider hâli yoğiken âherden dahl olunduğın

bildirib  'inâyet  recâ'sına  i'lâm  itmeğin  mezkûr  Bekire  tevliyet-i  mezbûre  zabt

itdirilmek içün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 20

Sayfa 217

217/1

Nikābet-i Musul

Musul beğler-beğisine ve Musul kādîsına hükm ki; dârende Seyyid Şerefeddîn gelüb

(...) (...) sâdâtından olub sâlih ve dîndâr olmağla Musulda olan sâdâta İstanbulda olan

nakîbü'l-eşrâfı temessükı mûcibince nikābet virilüb Astâne-i sa'âdetden ve serdârım

tarafından  müte'addid  ahkâm-ı  şerîfe  virilüb  istikāmetle  nikābet  hidmetin  icrâ'

itdirmeğin Seyyid Fahrî nâm kimesne bana da virilmişdir deyü nikābetine dahl idüb

tasarrufuna  mâni'  olduğın  bildirib  mukarrer  olmak  bâbında  emr-i  şerîfim  recâ'

itmeğin  mukarrer  olmak  fermânım  olmuşdur  buyûrdum  ki  zikr  olunan  nikābet

İstanbulda  olan  nakîbü'l-eşrâf  temessükı  mûcibince  ve  Astâne-i  sa'âdetden  ve

serdârlarım  tarafından  virilân  evâmir-i  şerîfe  muktezâsınca  kemâ-kân  mezbûr

Şerefeddîne zabt ve ta'arruz itdirüb min ba'd mezbûr Seyyid Fahreddîn ve âherleri

dahl ve ta'arruz itdirmeyesin zikr olunan nikābet âhere dahi virilmiş ise yine buna

zabt ve tasarruf itdüresin deyü kat'î hükm yazılmışdır

217/2
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Tevliyet-i Hâcı Şahkulı der-Mardin

Mardin kādîsına hükm ki;  Vezîr  Nasûh paşa mektûb gönderüb tevliyet-i  mezbûre

erşed-i  evlâda  meşrût  olmağla  erşed  evlâdından  dârende  Ömere  şart-ı  vâkıfı

mûcibince  tasarrufunda  iken  sâbıkan  Ruha  kādîsı  Süleymân  (...)  mezbûrın

akrabâsından Ahmede 'arz  idüb lâkin  evkāf-ı  mezbûrenin  tevliyeti  erşed  evlâdına

meşrûta  olduğından  gayri  batn-ı  evvelki  evlâdı  mutasarrıf  olmadı  batn-nâmesi

virilmeye  deyü  rüfekā'-nâmesinde  mukayyed  olub  mezbûr  erşed-i  evlâda  virilüb

batn-nâmeden  olub  her  vechle  hakk  Ömerindir  deyü  'arz  itmeğin  mukarrer

yazılmışdır

217/3

İmâmet-i mahfel-i şerîf der-Şâm

Bundan akdem Vidin tarafından mahmiyye-i Halebde vâki' Câmi'-i kebîr imâmı olan

dârende Abdülgaffara virilmeğin mâliyye tarafından âhere virilmeğle (...) mâliyyeden

dahi  mezbûra  ibkā'  ve  mukarrer  olmağla  (...)  (...)  dahi  virilmişdir  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-âhir sene 1020

217/4

Şah-benderlik-i Haleb

Haleb kādîsına; Haleb beğler-beğisi Hüseyin dâme ikbâlühû mektûb gönderüb şah-

benderlik  hidmetinde  olan  Ali  oğlı  dârende  Ahmedin  şah-benderliği  virilüb  gadr

olduğın bildirmeğin mukarrer recâ' itmeğin mukarrer yazılmışdır

217/5

Muhzır-başılık der-kazâ'-i Ruha

Ruha kādîsına hükm ki; bundan akdem Ruha mahkemesinde ihzâriyye hidmetinde

olan Mustafa nâ-ehl olmağla ref' olunub dârende Seyyid Aliye virilüb hidmetde iken

Reşîd  nâm kimesne  dahl  itmeğle  mezbûrlar  tarafından  mukarrer  mektûbı  virilüb

mûcibince hükm virilmiş iken Halil  ve Hâcı Mehmed ve Ahmed nâm kimesneler

dahl itmeğin elinde olan temessükâtı mûcibince mukarrer kılınub şürûtuyla hükm-i

şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 20

217/6

Muhzır-başılık-ı Şâm

Şâm  kādîsına  hükm  ki;  dârende  dergâh-ı  mu'allâm  bevvâblarından  Bekir  zîde

kadrühû  Şâm  mahkemesinde  muhzır-başı  iken  âherden  dahl  olunduğın  bildirib

Astâne-i sa'âdetimde elinde olan emirleri mucibince zabt itdirilmek bâbında 'inâyet
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recâ'sına 'arz  itmeğin şürûtuyla istihdâm olunmak içün emr yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-âhir sene 20

Sayfa 218

218/1

Muhzır-başılık-ı kazâ'-i Reşi der-Haleb

Reşi  kādîsına  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  kazâ'-i  mezbûrda  muhzır-başı  olan

Ebûbekir ve gayriler hidmetde kusûrları olduğından gayri ahâlî-i vilâyet rızâ' şükrân

üzere  olmayub  ref'i  lâzımdır  deyü  dârende  Mahmûd  içün  hidmet-i  mezbûrının

'uhdesinden gelmeğe kādirdir deyü 'arz itmeğin emr-i şerîf yazılmışdır

218/2

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Bağdad

Ebnâ-i sipâhîyândan (boş) bölükde yevmî (boş) akça 'ulûfesi olan dârende (...) (boş)

yarâr  olmağla  kendüye 'ulûfesi  kalmak  üzere  zikr  olunan  kendüye virilmek  recâ'

itmeğin tevcîh olunmak içün hükm yazılmışdır

218/3

Deyn-bânlık-ı kasaba-i Ruha

Rakka  beğler-beğisine  hükm ki;  dârende  Ali  gelüb  kazâ'-i  Ruhada  berât-ı  şerîfle

deyn-bân iken  Cuma nâm kimesne  bunun deyn-bânlığına  dahl  eyledüğin  bildirib

men' olunması bâbında hükm-i şerîf recâ' itmeğin buyûrdum ki zikr olunan deyn-

bânlığı  elinde  olan  berâtı  şerîfim  mûcibince  mezkûr  Ali  zabt  itdirüb  min  ba'd

Cumaya dahl itdirmeyesin deyü hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 20

218/4

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Diyâr-ı bekr

Sâbıkan hidmet-i mezbûrede olan dârende Durmuş yarâr ve emekdâr olub ağalığı

dahi  bilâ-sebeb  âhere  virilüb  gadr  olmağla  girü  kemâ-kân  mukarrer  olmuşdur  fî

evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 1020

218/5

(İptal edilmiş)

218/6

Meşîhat-ı zâviye-i Şeyh Necmeddîn Mevâlî ve Şühicrâ' tâbi'-i Ahlat

Ahlat kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb zikr olunan zâviyenin meşîhati dârende

Şeyh Kāsıma tevcîh olunub berât itdirüb şart-ı vâkıf mûcibince vâki' olan mahsûlünü

âyende ü revendeye sarf idüb ber-vehle meşîhati alınmak îcâb ider husûs yoğiken Ali
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ve münlâ Hasan nâm kimesneler bî-vech dahl idüb gâh buk'a ve gâh meşîhat nâmıyla

almağdan  dahi  nizâ'  idüb  tasarrufuna  mâni'  olunub  mezbûr  Şeyh  Kāsım  berâtı

mûcibince zabt itdirilmek recâ'sına 'arz eyledüğin eclden buyûrdum ki zikr olunan

zâviye kadîmden buk'a olmayub veyâ 'arz olunub buk'a tarîkiyle virilmiş değil ise

kadîmden zâviye ise zikr olunan meşîhati kemâ-kân mezbûr Şeyh Kāsıma zabt ve

tasarruf  itdirüb  min  ba'd  mezbûrları  dahl  ve  ta'arruz  itdirmeyesin  deyü  emr

yazılmışdır

218/7

(İptal edilmiş)

Sayfa 219

219/1

Tevliyet-i Sultân İbrâhim der-Haleb

Trablus  beğler-beğisine  ve  Cemile  kādîsına  hükm ki;  nefs-i  Haleb'de  asûde  olan

Sultân İbrâhim evkāfına berât-ı şerîfle mütevellî olub sâdât-ı kirâmdan Şeyh Ahmed

Rufâ'î  evlâdından  dârende  fahrü's-sâdât  Mehmed  zîde  takvâ'  gelüb  tevliyet-i

mezbûreye ber-vech-i te'yîd mutasarrıf iken tevliyetine hâricden ta'arruz olunmağla

evkāf-ı mezbûre harâbe (...) olub ve şart-ı vâkıf mûcibince mu'ayyen olan ta'âmı (...)

olub gadr olunmağla elinde olan berâtı mûcibince mukayyed kılınub dahl eyleyan

Seyyid (...) ve İzzet Selîm ve âheri dahl itdirülmamek bâbında emr-i şerîf recâ'sına

'arz  itmeğin  elinde  olan  berâtı  mûcibince  zabt  ve  tasarruf  itdirüb  âheri  dahl

itdirmeyesin deyü hükm-i şerîf yazılmışdır

219/2

Pazar-başılık-ı Ruha

Ruha kādîsına hükm ki; dârende İbrâhim gelüb bu nefs-i Ruhanın pazar-başısı olub

herkes mezkûrdan rızâ ve şükrân üzere olub  ber-vehle pazar-başılığı alınmak îcâb

itmez iken Ali nâm kimesne bilâ-sebeb pazar-başılığın almağla dahl idüb tasarrufuna

mâni' olduğın bildirib kendüyi kemâ-kân pazar-başılık hidmetinde istihdâm olunmak

recâ' itmeğin istihdâm itdirilmesini emr idüb buyûrdum ki mezbûr İbrâhimi kemâ-

kân pazar-başılık hidmetinde istihdâm idüb min ba'd mezbûr Aliyi ve âherden bir

ferdi dahl ve ta'arruz itdirmeyesin deyü emr yazılmışdır

219/3

Alay-beğilik der-İspir
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Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; sâbıkan Arz-ı rûm beğler-beğisi olan Zülfekār

mektûb  gönderüb  İspir  alay-beğiliğine  nizâ'  üzere  olan  Hasan  ve  Abdî  hidmet-i

mezbûrenin  'uhdesinden gelmeğe  kādir  olmayub kendü hevâlarında  olmağın  yine

livâ'-i  mezbûrda  (...)  nâm  karye  ve  gayriden  ze'âmete  mutasarrıf  olan  dârende

Mehmede  virilmek  içün  'arz  itmeğin  hükm yazılmışdır  tahrîren  fî  evâsıt-ı  şehr-i

Cemâziye'l-âhire sene 20

219/4

Mukāta'acılık der-Bosna

Bosna  beğler-beğisine  ve  defterdârına  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm

müteferrikalarından  olub  Bosnanın  mukāta'acılık  hidmetinde  olan  dârende  Hasan

zîde mecdühû âdem gönderüb zikr olunan mukāta'a hidmetinde kemâl-i emânet ve

istikāmetle mücidd ü sâ'î olub 'azli îcâb ider husûsı yoğiken mukāta'acılığına âherden

dahl olunduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin buyûrdum ki mûmâ-ileyhi kemâ-kân zikr

olunan  mukāta'acılık  hidmetinde  istihdâm  eyleyesin  deyü  yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-evvel sene 20

219/5

Emânet-i defterdâr-ı livâ'-i Bosna

Bosna beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; Bosnanın defter emîni olan dârende

Kāsım zîde mecdühû âdem gönderüb zikr olunan defter emânetinde kemâl-i emânet

ve istikāmetle hidmetde olub 'azlin îcâb ider husûsı yoğiken emânetine âherden dahl

olunduğın  bildirib  'inâyet  recâ'  itmeğin  buyûrdum  ki  mezkûrı  kemâ-kân  defter

emâneti  hidmetinde  istihdâm  idüb  min  ba'd  âheri  dahl  ve  ta'arruz  itdirmeyesin

tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Cemâziye'l-evvelî sene 20

Sayfa 220

220/1

Mezkûr Hâcı  Saîd ihtiyârıyla  alay-beğiliğinden fârig olduğına dâir  (...)  ve hüccet

ibrâz iden (...) dârende Mustafaya mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel sene

1022

Alay-beğilik-i Vulçıtrin

Rûm-ili  beğler-beğisine  hükm  ki;  dârende  Hâcı  Saîd  gelüb  Vulçıtrin  sancağında

yiğirmi bin akça ze'âmete mutasarrıf olub ve livâ'-i mezbûr alay-beğisi olan Derviş

ihtiyârıyla berâtın virüb alay-beğiliğin ferâgat itmeğin senin tarafından tahrîr mektûbı

virilüb mûcibince hükm yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-âhir sene 1020
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220/2

Hitâbet-i sânî-i câmi'-i Benî Âmine

Sâbıkan Hasan-keyf sancağı beği olub mütekā'id olan dârende hâfız Mehmed dâme

izzühû gelüb ehl-i  'ilm ve hâfız-ı  kelâm-ı  şerîf  olub  pîr  ü  ihtiyâr  olmağla  Şâm-ı

şerîf'de vâki' Câmi'-i Benî Âminenin hatîb-i sânîsi olan Mehmed ba'd-ezîn fevt olub

yevmî yiğirmi akçe 'ulûfe ile hitâbet-i mezbûr ve câmi'-i şerîfin nezâret ve niyâbeti

mahlûl  oldukda kendüye tevcîh olunub berât  itdirüb mûcibince zabtıyçüb hükm-i

hümâyûn yazılmışdır fî evâhir-i şehr-i Cemâziye'l-âhir sene 20

220/3

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı Nahcuvân

Sâbıkan Tebrizin sağ gönüllüleri kethüdâsı dârende (...) gelüb yarâr ve emekdâr olub

uğûr-ı  hümâyûnumda  sebk  iden  hidmeti  mukābelesinde  Nahcuvânın  kethüdâlığı

virilmek recâ' itmeğin şürûtuyla hükm yazılmışdır

220/4

Ağalık-ı kal'a-i (...) der-Mısır

Mısır  beğler-beğisine  hükm  ki;  sâbıkan  (boş)  beğler-beğisi  olub  sefer-i

hümâyûnumda Mısır 'askerine baş ve buğ ta'yîn olunan (...) dâme ikbâlühû mektûb

gönderüb  Mısır  müteferrikalarından  elli  dört  akça  'ulûfesi  olan  dârende  (...)-zâde

Mehmed Mustafa içün yarâr ve uğûr-ı hümâyûn sidre-i mertebemde hidmeti zuhûra

gelüb  umûr-ı  mu'azzamada  istihdâm  olunmağa  lâyıkdır  deyü  mahrûsa-i  Mısırda

kal'a-i  (...)  ağalığı  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  tevcîh  olunmak  içün  hükm

yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-âhir sene 20

220/5

Sü-başılık der-Mısır

Müşârün-ileyhe  hükm ki;  sâbıkan  (boş)  beğler-beğisi  olub  sefer-i  hümâyûnumda

Mısır 'askerine baş ve buğ ta'yîn olunan Ömer dâme ikbâlühû mektûb gönderüb Mısır

çavuşlarından  dârende  (...)  içün  emekdâr  ve  sefer-i  hümâyûnumda  vücûda  gelân

hidmeti mukābelesinde olı-geldüği üzere sü-başılığı virilmek recâ'sına 'arz itmeğin

şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 20

220/6

Vezzânlık-ı hazîne-i Bosna ikinci

Bosna’ya  ve  defterdârına  hükm ki;  sen  ki;  defterdârsın  mektûb  gönderüb  Bosna

hazîne  sinin  yevmî  yiğirmi  akça  ile  ikinci  vezzânı  olan  dârende  Hüseyin  içün

müstakîm ve dîndâr olub her vechle hazîneye sa'yı var iken dahl olunduğın bildirib
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mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden  kemâ-kân  mukarrer  olmuşdur  fî

evâhir-i Cemâziye'l-âhir sene 20

220/7

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Ahısha

Çıldıra hükm ki; mektûb gönderüb kethüdâ olan Mustafanın neferler ile zindegânesi

olmayub  ve  Ahısha  kādîsı  (...)  gice  ile  evin  basub  şenâ'at  zâhir  olmuşdur  deyü

kethüdâlığı  alınub zümre-i  mezbûrenin baş yüz-başısı  olub emekdâr olan dârende

diğer Mustafaya virilmek recâ'sına 'arz eyledüğin eclden şürûtuyla yazılmışdır fî 23

Cemâziye'l-âhir sene 20

220/8

(İptal edilmiş)

Sayfa 221

221/1

Rûm-iline hükm ki; (...) sancağında vâki' olan zu'amâ' ve erbâb-ı tîmâr ve çeri-başılar

muhzır  gönderüb bundan akdem alay-beği olan derviş (...)  nâm kimesne ile  nizâ'

üzere iken mezkûr Dervişe nice def'a mukarrer kılındıkdan sonra ihtiyârıyla dârende

Hâcı Saîde ferâgat eyleyüb emr-i şerîf virilüb (...) mukarrer olduğı üzere (...) kalub

ve cümle  zuemâ ve  erbâb-ı  tîmâr  mezbûr  Saîdden rızâ'  ve  şükrân  üzere  olub  ve

mezbûr (...) evine gidüb kendü hevâsında olmağın girü buna mukarrer kılınmışken

hâlen mezkûr (...) girü dahl ve nizâ'dan hâlî olmaduğın bildirib 'inâyet recâ'sına 'arz

eyledükleri eclden şürûtuyla emr yazılmışdır

221/2

Haleb beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; dergâh-ı mu'allâm kapucılarından olub

Haleb  mahkemesinde  muhzır-başı  olan  dârende  Ahmed  zîde  kadrühû  gelüb  zikr

olunan  muhzır-başılığı  seferde  sebk idüb  hidmeti  mukābelesinde  kendüye  virilüb

mücidd  ü  sâ'î  'azli  îcâb  ider  husûs  olmayub  nice  def'a  mukarrer  olmuşken

mukaddemâ muhzır-başı olan Hüseyin nâm kimesne zikr olunan muhzır-başılık bana

dâhi mukarrer olmuşdur deyü mekâtib tarîki ile berât-ı şerîf ibrâ' itmeğle vârub dahl

ve gadr eyledüğin bildirib 'inâyet recâ' itmeğin muhzır-başılık bi'l-fi'l bunun üzerinde

olmağın  kemâ-kân  zabt  itdirülüb  merkūm  Hüseyin  dahl  itdirülmamek  içün  emr

yazılmışdır

221/3

Kitâbet-i gönüllüyân-ı Âdil-cevâz 
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Van  beğler-beğisine  hükm  ki;  Âdil-cevâz  gönüllüleri  ve  ağası  Kāsım  mektûb

gönderüb  Âdil-cevâz  gönüllüleri  kâtibi  olan  Kâtib  Berhûrdâr  içün  ehl-i  kalem

olduğından gayri serhaddin emekdârı ve serhadde olan muhafazalarda ve geçen sene

Tebriz seferinde ve top hidmetinde yoldâşlıkda bulunub ve kul tâ'ifesi dahi rızâ' ve

şükrân üzere olub ber-vehle 'azli îcâb ider hâli yoğiken (...) nâm kimesne bir tarîkle

bilâ-sebeb kitâbetin almağla gadr olmuşdur deyü mukarrer olmak recâ' itmeğin zikr

olunan kitâbet merkūm Berhûrdâra mukarrer olmak içün şürûtuyla hükm yazılmışdır

fî evâhir-i Cemâziye'l-âhir sene 20

221/4

Çavuşluk-ı kul-ı Van

Van  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  sâbıkan  Vanın  kul  çavuşı  olan

dârende  Ömer  çavuş  içün  yarâr  olub  hidmetinde  kusûrı  yoğiken  çavuşluğı  âhere

virilmeğle kendüye küllî gadr olduğın bildirib mukarrer olmak recâ'sına i'lâm itmeğin

emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 1020

221/5

Alay-beğilik-i sağ kol

Vezîr Mahmûd paşaya hükm ki; dârende Hasan yarar ve emekdâr olub vâki'  olan

seferleri  seferleyüb uğûr-ı  hümâyûnda küllî  hidmeti  vücûda gelmeğle zikr  olunan

alay-beğilik  kendüye virilüb hidmetinde kusûrı  ve ber-vehle 'azli  îcâb ider husûsı

yoğiken Mehmed nâm kimesne bir tarîkle 'arz ibrâz idüb almağla kendüye hayf ve

gadr olduğın bildirib mukarrer olan bâbda 'inâyet recâ' itmeğin mukarrer yazılmışdır

fî evâ'il-i Receb sene 1020 

Hâlen hasmı ile tekrâr Dîvân-ı hümâyûnumda murâfa'a olduklarında hasmı yevmî

bin akçe tîmâr (...) olmağla alay-beğiliğe istihdâm olunub mezkûr Hasan emekdâr

olmağın girü kemâ-kân murâfa'ada mukarrer olmuşdur fî Şa'bân sene 1021

Halebe hükm ki; dârende hâce Ahmed gelüb bundan akdem Halebin şah-benderliği

feth-i  hâkānîyyeden  berü  ecdâdı  tasarruf  ide  gelüb  ve  mezbûr  hâce  Ahmed  dahi

müstakîm ve dîndâr olmağla zikr olunan şah-benderlik hidmetinde olub tîmâr tâ'ifesi

mezbûrın  ef'âl  ve  akvâlinden  râzılar  iken  (boş)  nâm  kimesne  zikr  olunan  şah-

benderlik bana dahi virilmişdir deyü hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile dahl eyledüğin bildirib

mezkûrın hâce Ahmedin üzerinde olmağın kemâ-kân hidmet-i mezbûrede istihdâm

olunmak içün şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 20

221/6

Ağalık-ı gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Arz-ı rûm
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Arz-ı  rûm beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb bi'l-fi'l  Arz-ı rûmda cânib-i

yemîn gönüllüleri ağası olan dârende Yûsuf ve Ahmed zîde kadrühû içün yarar ve

emekdâr ve neferâtı ile hüsn-i zinde-gâne üzere olub mâdâmki 'azlin îcâb ider hâli

olmaya ağalığına dahl  olunmamak bâbında 'inâyet  recâ'sına 'arz  eyledüğin eclden

buyûrdum  ki  mâdâmki  mezkûrın  'azli  îcâb  ider  hâli  yoğiken  kemâ-kân  ağalık

hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 20

221/7

(İptal edilmiş)

Sayfa 222

222/1

Alay-beğilik-i Kır-şehri

Karaman beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Kır-şehri  sancağı alay-beğisi

olan Cemşid geçen sene vâki' olan şark seferinde me'mûr olduğı karavel ve toplar ve

sâ'ir hidmetlerde bulunmayub kendü hevâsında olmağla yeri hâlî ve hidmeti mu'ta

olub ve dârende diğer Cemşid içün yarâr ve alay-beğiliği hidmetinden 'uhdesinden

gelür deyü livâ'-i mezbûr sancağı beği i'lâm eyledüğin bildirib 'inâyet recâ'sına 'arz

itmeğin  mezkûr  Cemşidi  alay-beğilik  hidmetinde  istihdâm  eyleyesin  deyü

yazılmışdır

222/2

Hitâbet-i evkāf-ı Mehmed Paşa der-Payâs

Payâs kādîsına hükm ki; zikr olunan hitâbet bundan akdem kendüye tevcîh olunub

berât itdirüb hidmetde kusûrı yoğiken sâbıkan hâmî olan Ahmed ber-vehle dahl idüb

tasarrufuna  mâni'  olduğın  bildirib  berâtı  mûcibince  zabtıçün  hükm  recâ'  itmeğin

şürûtuyla emr yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 20

222/3

Alay-beğilik-i livâ'-i Avlonya

Sâbıkan  Avlonya  sancağı  alay-beğisi  olam helvacı  oğlı  Ali  ve  diğer  Ali  ile  zikr

olunan  alay-beğili  husûsda  nizâ'  üzere  iken  huzûrunda  murâfa'a  olduklarında

birbirine şetm-i galat ile şetm eyleyüb ikisinin dahi (...) zâhir olub ref' olunmaları

lâzım olduğın eclden ref' olunub yine livâ'-i mezbûrın zu'amâ'sından dârende İbrâhim

zîde kadrühû 'arzın mûcibince tevcîh olub ve berât itdirüb hâlen berât-ı  şerîfimle

üzerinde ve hidmetde olduğın bildirib mukarrer ve zabt itdürmek recâ' itmeğin berâtı
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mûcibince  girü  kemâ-kân alay-beğilik  hidmetinde  istihdâm eyleyesin  deyü  hükm

yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 20

222/4

Mîr-i mîrân Zülfekār 'arzıyla üzerinde olmağla tekrâr mukarrer hükm virilmişdir fî

evâ'il-i Ramazân sene 20

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı rûma hükm ki; mektûb gönderüb zümre-i mezbûre kethüdâsı olan Ömer nâ-ehl

olmağla kethüdâlık 'uhdesinden gelmeğe kādir değildir deyü sâbıkan kethüdâ olan

dârende Yûsufa virmek recâ'  itmeğin kethüdâlık hidmetinde isithdâm idesin deyü

şürûtuyla emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 1020

222/5

Haleb defterdârı Abdullatif mektûb gönderüb Halebde vâki' Baba Bayram tekyesinde

sâkin  olan  fukarâ'  kendüye  gelüb  zâviye-i  mezbûrın  meşîhat  ve  tevliyeti  tekye-i

mezbûre  fukarâ'sından  mu'tedil  kimesnelere  virile  gelmişken  hâlen  ba'zı  sipâh

tâ'ifesine virilmeğle evkāfı mahsûlünü ekl ve bel' itmeğle fukarâ'ya zulm ve evkāfa

gadr  olmuşdur  lâkin  bundan  akdem  mütevellî  olan  dârende-i  fermân-ı  hümâyûn

Hüseyin dede içün fukarâ'  içün hâsıl  olub hadd-i  zâtında sâlih ve mütedeyyîn ve

müstakîm ve tama'dan ârî fukarâ'ya ve evkāfa enfa' ve irzâ'-i hamîdesinden rızâ' ve

şükrân üzereyüz şöyle ki meşîhat tevliyet-i mezbûre merkūma virilmez ise zâviye-i

mezbûre harabe olması muhakkakdır ahvâlimizi 'arz idiyor deyü ilhah eyledüklerin

bildirib zikr olunan meşîhat ve tevliyet üslûb-ı sâbık üzere mezbûr Hüseyin dedeye

mukarrer ve ibkā' kılınmak bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz eyledüğin eclden meşîhat ve

tevliyet-i mezbûre üslûb-ı sâbık üzere kemâ-kân mezbûre Hüseyin dedeye mukarrer

kılınmak bâbında fermân-ı kazâ'-i cereyânım olmuşdur deyü ibkā' ve mukarrer emri

yazılmışdır

222/6

Kethüdâlık-ı çavuşân-ı Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisine; mektûb gönderüb Arz-ı rûmun çavuşlar kethüdâsı Ali ve

Mehmed hidmet-i mezbûre 'uhdesinden gelmeğe kādir değildir deyü dârende İbrâhim

çavuşa virilmek recâ' itmeğin yazılmışdır

222/7

Tevliyet-i Şeyh Abdülkādir Geylânî der-Bağdad

Bağdad  beğler-beğisine  ve  kādîsına  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm  kapucılarından

dârende Mehmed gelüb tevliyet-i  mezbûre Astâne-i  sa'âdetimden Dârü's-sa'âdetim
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ağası Mustafa dâme 'ulüvvuhûnun 'arzı mûcibince kendüye tevcîh olunduğın bildirib

zabt itdürmek bâbında 'inâyet recâ' itmeğin tevliyet-i mezbûreyi elinde olan emr-i

şerîfim mûcibince zabt itdüresin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 20

Tâbi'-i Hazret-i Dârü's-sa'âde ağası Mustafa ağa.

Sayfa 223

223/1

Tevliyet-i Hazret-i İmâm-ı a'zâm der-Bağdad

Bağdad  beğler-beğisine  ve  kādîsına  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm  kapucılarından

dârende  Osmân  gelüb  tevliyet-i  mezbûre  Astâne-i  sa'âdetimden  Dârü's-sa'âdetim

ağası Mustafa dâme ikbâlühûnun 'arzı mûcibince kendüye tevcîh olunduğın bildirib

Astâne-i  sa'âdetimden virildüği  üzere zabt itdirilmek bâbında 'inâyet  recâ itmeğin

tevliyet-i mezbûrı elinde olan emr-i şerîf mûcibince zabt itdüresin deyü emr-i şerîf

yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 1020 Tâbi'-i müşârün-ileyh

223/2

Tevliyet-i meşhedeynü'ş-şerîfeyn der-Bağdad

Bağdad  beğler-beğisine  ve  kādîsına  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm  kapucılarından

dârende  Abdurrahman  gelüb  tevliyet-i  mezbûre  Astâne-i  sa'âdetimden  Dârü's-

sa'âdetim  ağası  Mustafa  dâme  'ulüvvuhû  'arzı  mûcibince  kendüye  tevcîh  olunub

Astâneden  virildüği  üzere  zabt  itdirilmek  recâ'  itmeğin  elinde  olan  emr-i  şerîf

mûcibince zabt itdirilmek içün yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 20

Tâbi'-i müşârün-ileyh.

223/3

Muhzır-başılık-ı Bağdad

Bağdad  beğler-beğisine  ve  Bağdad  kādîsına  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm

kapucılarından dârende Hasan gelüb emekdâr ve ihtiyâr olmağla zikr olunan muhzır-

başılık Astâne-i sa'âdetde kendüye tevcîh olunub berât itdüğin bildirib elinde olan

berâtı mûcibince emr-i şerîf recâ' itmeğin mezkûr Hasana zabt itdirüb min ba'd âher

den kimesneye dahl itdirmeyesin deyü hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene

20 Tâbi'-i Hazret-i Dârü's-sa'âde ağası Mustafa ağa

223/4

Nezâret-i fukarâ'-yı hacc-ı şerîf

Emîr-i  hâcca  hükm ki;  sulehâ'mdan  dârende  Mustafa  gelüb  sâlih  ve  mütedeyyîn

olduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin hacc-ı şerîf fukarâ'sının nezâreti virilmişdir
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223/5

Kethüdâlık-ı dellâl-ı hacc-ı şerîf

Emîr-i  hâcca  hükm  ki;  sulehâ'  dârende  Mustafa  gelüb  müstakîm  olub  dellâllık

hidmetin 'uhdesinden gelmeğle zikr olunan dellâllık hidmetinde istihdâm idesin deyü

yazılmışdır

223/6

Tekrâr zâyi'den virildi. Receb sene 20

Alay-beğilik-i Trablûs-şâm

Trablûs-şâm beğler-beğisine; mektûb gönderüb Trablûs-şâm sancağı alay-beğisi olan

Hasan  ze'âmetin  âhere  ferâgat  idüb  kendüsi  hâliyâ  cem'iyete  gelmameğle  alay-

beğiliği Hama sancağında (boş) nâhiyesinde (boş) nâm karye ve gayriden tîmârı olan

dârende Mehmede mîr-i mîrân 'arzıyla virilmişdir fî evâ'il-i Receb sene 20

223/7

Muhzır-başılık-ı Cezîre-i Kıbrıs

Cezîre-i  Kıbrısda  Lefkoşa  kādîsı  olan  Mevlânâ  Sa'deddîne  hükm  ki;  dergâh-ı

mu'allâm  kapucılarından  yiğirmi  yedinci  bölükde  yevmî  on  akça  'ulûfesi  olan

dârende Mehmed gelüb emekdâr olub vâki' olan hidmetlerde sarf-ı iktidâr eyleyüb

her vechle (...) (...) ser-âver olduğı eclden eline muhzır-başılık virilüb tasarrufa (...)

olunub  âhere  viriüb  (...)  itdürmamağla  küllî  gadr  olduğın  bildirmeğin  emekdâr

olmağla ba'd-ezîn hidmeti mukābelesinde Kıbısın muhzır-başılığı virilüb zabtına (...)

âherden bir ferdi dahl itdirmeyesin deyü yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 20 tâbi'-i

sadr-ı a'zâm

Sayfa 224

224/1

Muhzır-başılık-ı kazâ'-i Haleb

Dergâh-ı 'âlî kapucılarından altı bölükde yevmî dokuz akçası olan dârende Ahmed

(...) (...) mühr-i müşerrehasıyla gelüb hidmetde olmağla (...) üzere yazılmışdır

224/2

Tevliyet-i câmi'-i Mahmûd beğ der-Trablûs-şâm

Trablûs-şâma  hükm  ki  kādîsına;  dârende  Câfer  gelüb  'utekā'dan  olub  tevliyet-i

mezbûre  evlâda  ve  evlâd  mutasarrıf  oldukda  eslah-ı  'utekā'ya  meşrût  olub  bu

eslahdan  olmağla  tevliyet-i  mezbûre  buna  virilüb  mâliyyeden  berât  itdirüb

mutasarrıfken Gazanfer nâm kimesne mezkûr Câfer 'utekā'dan değildir deyü hilâf-ı
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şart-ı vâkıf tevliyet-i mezbûrın hakkı değil iken berât itdirüb mâni' olduğın bildirib

kendünin hakkı olduğın bildirib berâtı mûcibince mukarrer recâ' itmeğin şürûtuyla

yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 20

224/3

Çavuşluk-ı bâkî-i Şâm

Şâm-ı şerîfe ve defterdârına hükm ki; dârende Mehmed çavuş gelüb Ungurus ve şark

seferlerin seferleyüb yarâr ve emekdâr ve Şâm-ı şerîfde 'alâkası olmağla Şâmın bâkî-

çavuşluğı kendüye virilmek recâ' itmeğin kemâl-i emânet ve istikāmet ile hidmetde

istihdâm eyleyesin deyü şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 20

224/4

Alay-beğilik-i livâ'-i Ma'arra

Ma'arra  sancağı  beği  Hasan  mektûb  gönderüb  livâ'-i  mezbûre  alay-beğisi  Kemâl

yarar  olub  hidmetinde  kusûrı  yoğiken  mîr-i  mîrân  tarafından  'arz  olmağla  alay-

beğiliğin almağla mezbûra gadr olduğın bildirib 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin alay-

beğiliğe mukarrer kılınub hükm-i şerîf yazılmışdır

224/5

Kitâbet-i defter-i Anadolı

Anadolıya  hükm  ki;  Anadolının  tîmâr  defterdârı  Abdülkerîm  mektûb  gönderüb

Hamîd  sancağında  beş  bin  akça  tîmârıyla  Anadolının  defter  kâtiblerinden  olan

Mehmed fevt olub kitâbeti mahlûldür deyü Kara-hisâr-ı Sâhib sancağında Kır-hisâr

nâhiyesinde  (...)  (...)  nâm  karye  ve  gayriden  beş  bin  akça  tîmârı  olan  dârende

Abdülfettah kethüdâ ehl-i kalem olmağla kitâbet virilmek recâsına 'arz itmeğin tevcîh

olunub hükm-i şerîf yazılmışdır. Evâsıt-ı Receb sene 20

224/6

Muhzır-başılık-ı mahkeme-i İzmir

Dergâh-ı  mu'allâm  kapucılarından  beşinci  bölükde  yevmî  on  akça  'ulûfesi  olan

dârende Ali gelüb mühr-i şerîf ile gelüb hidmetde bulunmağın İzmir muhzır-başılığı

virililüb hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene 20

224/7

Fetvâ'-yı şerîf-i Gazze

Gazze müftisi ve kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb senin içüb ehl-i 'ilm ve sâhib-i

fazl olduğından gayri her vechle hidmet-i iftâ'da mücidd ü sâ'î iken hâricden dahl

olunmağla küllî gadr olub bundan mâ'adâ  ahâlî-i vilâyet rızâ ve şükrân üzere olub

hüsn-i  hâlinden  rızâ  üzere  olmağla  fetvâ'-gir  hâricden  dahl  olunmamak  bâbında
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'inâyet  recâ'sına  Gazze  kādîsı  'arz  itmeğin  zikr  olunan  fetvâ'ya  âherden  dahl

olunmayub sen mutasarrıf olman emrim olmuşdur zikr olunan fetvâ'ya sen mutasarrıf

olub hidmet-i fetvâ'da mücidd ü sâ'î olub âheri dahl itdirmeyesin fî evâsıt-ı Receb

sene 20

224/8

Müşteddlik-i su der-Şâm

Sol  'ulûfecilerden  yiğirmi  üçünci  bölükde  yevmî  14  akça  'ulûfesi  olan  dârende

dârende Hüseyin Aliye olı-geldüği üzere virilmişdir fî evâsıt-ı Receb sene 20

Sayfa 225

225/1

Muhzır-başılık-ı Torul

Torul kādîsı mektûb Torul mahkemesinde muhzır-başı olan Alican hidmet-i mezbûre

'uhdesinden gelmeyüb ve nice (...) ve hilâf (...) olan (...) (...) almağla (...) itdirüb nice

kimesnelere zulm ve ta'addî olunmasına (...)  olub (...)  l-vücûh 'azli  lâzımdır deyü

dârende Bahriye virilmek recâ'sına 'arz eyledüğin eclden şürûtuyla yazılmışdır

225/2

Muhzır-başılık-ı Adana

Dergâh-ı mu'allâm bevvâblarından yiğirmi birinci bölükde yevmî on iki akça 'ulûfeye

mutasarrıf olan dârende Ahmed (...) (...) gelüb bu def'a Astâne-i sa'âdetden mühr-i

şerîf  hidmetiyle  ma'an  emekdâr  olduğın  bildirib  Adana  kazâsı  muhzır-başılığı

kendüye virilmek bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  sebk iden  hidmeti  mukābelesinde

şürûtyla hükm-i şerîf yazılmışdır. evâ'il-i Receb sene 20

225/3

Muhzır-başılık-ı Yeni-şehr

Dergâh-ı mu'allâm bevvâblarından otuz beşinci bölükde yevmî sekiz on akça 'ulûfesi

olan dârende İbrâhim zîde kadrühû gelüb yarâr ve emekdâr olduğın bildirib 'inâyet

recâ' itmeğin kazâ'-i mezbûra muhzır-başılığı virilmek recâ' itmeğin şürûtuyla hükm-i

şerîf yazılmışdır evâsıt-ı Receb sene 20

225/4

İhtisâb ve İhzâriyye-i kazâ'-i Trabzon

Trabzon  kādîsına  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm  bevvâblarından  on  ikinci  bölükde

yevmî on akça 'ulûfeye mutasarrıf dârende Ali gelüb mîr-i ihtisâb olmağla ve hâlen
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mühr-i  şerîf  ile  gelmeğle  sebk  iden  hidmeti  mukābelesinde  kazâ'-i  Trabzonun

ihzâriyye ve ihtisâbı virilüb ber-vehle hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 20

225/5

Buk'alık-ı Şeyh (...) ve şehîdler der-Ahlat

Rûmîyye  şeyhi  'arzıyla  (...)  dârende  Hasana  berâtı  mûcibince  zabtına  yazılmışdır

Âdil-cevâz kullarından (...) dahl itmeğle fî evâsıt-ı Receb sene 20

225/6

Kitâbet-i defter-i Anadolı

Anadolıya  hükm ki;  Anadolı  defterdârı  mektûb  gönderüb  Aydın  sancağında  Sart

nâhiyesinde Bargir Sartı nâm karye ve gayriden on bir bin akça tîmâr ile Anadolının

defteri  kâtiblerinden  Hızır  fevt  olub  kitâbeti  gedüği  mahlûl  olmağla  Karesi

sancağında Fırt nâhiyesinde mezraa-i (...) nâm karye ve gayriden beş bin akça tîmâra

mutasarrıf  olan  dârende Mustafa  içün ehl-i  kalemdir  deyü  virilmek recâ'sına  'arz

itmeğin tevcîh idüb istihdâm eyleyesin deyü emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene

20

225/7

Tevliyet ve nezâret-i medrese-i (...) ve bîmâr-hâne-i (...)

(...) kādîsına; dârende Kerîmüddîn gelüb Uzgur (...)  bîmâr-hânesinde nâzır ve (...)

medresesinin mütevellîsi olub 'azli îcâb itmez iken âhere virilüb gadr olmağla girü

mukarrer  kılınub  mâliyye  tarafından  berât  virildüğin  bildirib  mûcibince  zabtıçün

emr-i şerîf yazılmışdır

225/8

Kitâbet-i cânib-i yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb gönüllülerden yemîn-i kâmil

Mahmûd kitâbet-i mezbûre 'uhdesinden gelmeğe kādir değildir deyü bildirib dârende

Osmâna virilmek recâ'sına 'arz itmeğin mûcibince tevcîh olunmak içün emr-i şerîf

virilmişdir fî evâ'il-i Receb sene 20 Sipâhî (...) virilmeğle mîr-i mîrân 'arzı mûcibince

mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Ramazân sene 1020 Sipâhîye bu (...) gönüllü kitâbeti

virilmek münâsib olmamağla mukarrer olmuşdur

Sayfa 226

226/1

Mukābelecilik-i hazîne-i Arz-ı rûm
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Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb hazîne-i mezbûrda mukābeleci

olan Mehmed ve Osmân nizâ' üzereler iken mezkûr Mehmed fevt olub ve Osmânın

dâhi  hıyânet  ve  şekāveti  zuhûr  idüb  ref'i  lâzım  olmağla  dârende  Kabil  içün

müstakîmdir deyü mezbûra virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla yazılmışdır

226/2

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı  rûma  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  zümre-i  mezbûreden  dârende  Ali  içün

yarârdır  deyü  zikr  olunan  çavuşluk  mezbûra  virilmek  recâ'  itmeğin  çavuşluk

hidmetinde istihdâm idesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır

226/3

fî el-yevm

fî 17 Receb sene 1020

226/4

Muhzır-başılık-ı kazâ'-i Konya

Dergâh-ı  'âlî  kapucılarından  dârende  Mustafa  gelüb  emekdâr  ve  ihtiyâr  olduğın

bildirib  Konyanın  muhzır-başılığı  kendüye  virilmek  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin

emr-i şerîf yazılmışdır

226/5

Şeyhlik-i Haleb

Ma'arra beği Hüseyin dâme izzühû mektûb gönderüb mahrûsa-i Halebde vâki' olan

(...)  tâ'ifesi müslümanların atların kira ile alub dutub ba'de (...)  itmeğin mahalline

geldükde  kimi  zâyi'  ve  kimi  (...)  olundı  deyü  (...)  itmeğle  aldukları  atları  (...)

virmeyüb gadr olub üzerlerine bir şeyh ta'yîn olmak lâzım olmağın Abdullah oğlı

dârende Mehmed (...) hidmet-i mezbûrenin (...) gelmeğle (...) bildirülmeğin tâ'ife-i

mezbûrenin üzerlerine şeyh ta'yîn olmak içün emr yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb

226/6

Ağalık-ı Çerâkise der-Ahısha

Ahısha  beğler-beğisi  Ömer  dâme  ikbâlühû  mektûb  gönderüb  Ahıshanın  Çerâkise

ağalığına mutasarrıf olan Sefer neferâtı ile zindegânesi olmayub ve mâl-ı mîrî gadrı

olub  ref'i  lâzım  olmağın  senin  sancağında  (boş)  nâhiyesinde  (...)  nâm  karye  ve

gayriden yiğirmi bin akça ze'âmete mutasarrıf olan dârende İbrâhim içün ze'âmete

lâyıkdır deyü ağalık 'ulûfesi hazîneye kalub ze'âmetler virilmek recâ'sına 'arz itmeğin

şürûtuyla emr yazılmışdır fî evâ'il-i Receb sene 20

226/7
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Tevliyet-i 'Ayntab kal'asında vâki' câmi'-i şerîf

Tevliyet-i mezbûreye mutasarrıf iken Hızır nâm kimesne almağla tasarrufuna mâni'

olub berâtı  mûcibince zabt itdüresin dârende Mehmede mukarrer olmak içün emr

yazılmışdır  tevliyet-i  mezbûra  ba'zı  kimesneler  dahl  itmeğin  tekrâr  temessükâtı

mûcibince  yazılmışdır  fî  evâhir-i  şehr-i  Rebî'ü'l-evvel  sene  21  dârende  Molla

Mehmede tekrâr mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Ramazân sene 1021

226/8

Ağalık-ı sipâhîyân der-Medîne-i Münevvere

Mısır çavuşlarından Hüseyin çavuş mahrûsa-i Mısırın kudemâ'sından olub bu def'a

sefere gelüb hidmetde teveccühâtımla zikr olunan ağalık virilmişdir evâsıt-ı Receb

sene 19

226/9

Çeri-başılık-ı nâhiye-i (...) der-livâ'-i Köstendil

Rûm-iline  hükm  ki;  Köstendil  sancağı  beği  Arslan  mektûb  gönderüb  Köstendil

sancağında (...) nâhiyesinde (boş) bin akça tîmârı olub nâhiye-i mezbûre çeri-başısı

olan Bâkî kendü hevâsında olub ref'i lâzımdır deyü ve livâ'-i mezbûrda elli bin akça

tîmârı  olan  dârende  Yûnusa  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  tevcîh  olunmak  içün

hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene 20

Sayfa 227

227/1

Kethüdâlık-ı nefs-i Sığla

Sığla kādîsına hükm ki; Allâmeddîn oğlı dârende hâce Mahmûd gelüb emekdâr ve

müstakîm olmağla zikr olunan kethüdâlık müteferrika Ahmed tahvîlinden kendüye

virilüb tasarrufunda iken hâricden dahl olunduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin berâtı

mûcibince yazılmışdır

227/2

Nezâret-i evkāf-ı Hasan Beğ

Şâm  kādîsına  hükm  ki;  Dîvân-ı  hümâyûn  kâtibleri  şâkirdlerinden  dârende  Kâtib

Mehmed gelüb 'amûsı müteveffâ Hasan beğin kazâ'-i mezbûrda vâki' evkāfına nâzır

olan  Şeyh  Mehmed  fevt  olub  nezâret-i  mezbûre  kendüye  virilmek  recâ'  itmeğin

evkāf-ı mezbûra Hüseyin nâzır olmak içün hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene

20

227/3
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Şah-benderlik-i Haleb

Haleb beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; dârende Ahmed gelüb zikr olunan şeh-

benderlik hidmetinde olub ber-vehle 'azli îcâb ider hâli olmaduğından (...) dârende

Mahmûd sicill  ibrâz itmeğle hâricden dahl olmaya deyü emr-i  şerîf  recâ'  itmeğin

mü'ekked emr-i şerîf yazılmışdır

227/4

Mîr-i 'aşîretlik-i (...) 

Haleb beğler-beğisine hükm ki; dârende Hasan gelüb ekrâddan (...) cemâ'atinin mîr-i

'aşîret ve (...) olub cemâ'at-i mezbûre mîr-i 'aşîretliği kendüye virilüb mutasarrıfken

gayriden (...) alub dahl itmeğin olmak emr-i şerîf virilmişdir fî evâhir-i Receb sene

20

227/5

Mukāta'acılık ve hazîne-i Bosna

Bosna  beğler-beğisine  ve  defterdârına  hükm  ki;  sipâhî  oğlanlarım  ağası  Osmân

mektûb  gönderüb zümre-i  mezbûreden (...)  bölükde yevmî  on  dokuz akçası  olan

dârende Mehmed Hersek içün yarâr  ve ehl-i  kalemdir  deyü Bosna mukāta'acılığı

virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  'ulûfesi  Bosna  hazîneden  almak  üzere  virilüb

yazılmışdır

227/6

Çeri-başılık-ı nâhiye-i (...)

İskenderiye alay-beğisi  mektûb gönderüb livâ'-i mezbûrda tîmârı olan Turgut fevt

olub çeri-başılığı  mahlûldür  deyü livâ'-i  mezbûrda Altun-ili  nâhiyesinde  (...)  nâm

karye ve gayriden elli  bin akçe tîmâra mutasarrıf  olan dârende Memiye virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla emr yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene 20

227/7

Çeri-sürici-i Anadolı

Anadolıya hükm ki; defter kethüdâsı Hasan mektûb gönderüb Aydın sancağında altı

bin akça tîmâr ile Anadolı çeri-süricilerinden Kāsım fevt olub gedüği mahlûldür deyü

Hüdâvendigâr sancağında Göl-pazarı nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden dört

bin iki  yüz tîmâr ile çeri-sürici  olan dârende (...)  içün yarar hidmet-i  mezbûrenin

'uhdesinden gelmeğe kādir deyü 'arz itmeğin mezkûr (...) virilmişdir fî evâhir-i Receb

sene 20

227/8

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs
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Kıbrıs beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; ebnâ-i sipâhîyândan yüz on dördünci

bölükde yevmî altmış bir akça 'ulûfeye mutasarrıf olan dârende Mehmed Pervâne

gelüb  emekdâr  olub  Ungurus  ve  şark  seferlerinde  ve  geçen  sene  hidemât-ı  (...)

vücûda gelüb sebk iden hidmeti mukābelesinde Kıbrısın yeniçerileri ağalığı kendü

'ulûfesi  hazîneye  kalmak üzere  kendüye tevcîh ve eline  mâliyye  tarafından emr-i

şerîfim  virilüb  mûcibince  dîvân-ı  'âlîşânımda  dahi  şürûtuyla  hükm yazılmışdır  fî

evâ'il-i Receb sene 20 Tekrâr yazıldı fî evâhir-i Muharrem sene 1021

Sayfa 228

228/1

Meşîhat-ı zâviye-i Baba

'Ayntab kādîsı  mektûb gönderüb 'Ayntab kurbunda vâki'  Baba zâviyesinin bir kaç

sene meşîhati ve tevliyetine Hasan nâm kimesne mutasarrıfken Ramazân ve Şeyh

Mustafa nâm  kimesneler tekā'üd tarîkiyle hilâf-ı şart-ı vâkıf alub dahl eyledüklerinde

mukaddemâ  (...)  ref'  olmuşken  mezbûr  emekdâr  hiyleye  sâlik  olub  (...)  tahdid

itdirmeğle nizâ'da hâlî olmayub mezkûr Şeyh Hasan sâlih ve mütedeyyîndir meşîhat

ve tevliyeti zabt itdirilmek recâ'sına 'arz eylemeğin eclden Şeyh Hasana üslûb-ı sâbık

üzere  zabt  itdirmeğin  mezbûrlar  dahl  itmamek  içün  hükm yazılmışdır  fî  evâsıt-ı

Receb sene 20

228/2

Tevliyet-i deşişe der-Şâm

Şâm kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb Şâmda vâki' Deşişe evkāfı mütevellîsi olub

dârende Hüddâmullah içün 'ummâl-i emânet ve istikāmet ile hidemât-ı vakf icrâ' idüb

ber-vehle  'azli  îcâb  ider  hâli  yoğiken  evkāf-ı  mezbûreye  sâbıkan  mütevellî  olan

Ahmed el-(...)  (...)  (boş)  nâm kimesne tevliyete  dahl  eyledüğin  bildirib  mâdâmki

şer'le  'azli  îcâb  ider  hâli  olmaya  tevliyete  âherden  kimesneler  dahl  ve  ta'arruz

itdirülmeyüb elinde olan temessükâtı mûcibince kemâ-kân kendüye mukarrer kılınub

şürûtuyla hükm yazılmışdır

228/3

(İptal edilmiş) 

228/4

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Erciş 

Van  beğler-beğisine  hükm  ki;  Vezîr  Mahmûd  paşa  mektûb  gönderüb  zümre-i

mezbûre  ağalığını  ağalık  'ulûfesi  hazîneye  kalmak  üzere  mutasarrıf  olan  dârende
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Mustafanın  hidmetinde  kusûrı  yoğiken  Hüseyin  ve  Hızır  nâm  kimesneler  bize

virilmişdir deyü birer tarîkle alub dahl idüb gadr eyledüklerin bildirib girü mezbûr

Mustafaya mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer yazılmışdır

228/5

Muhzır-başılık

228/6

Kethüdâlık-ı cemâ'at-i (...)

Dârende Ömer gelüb (...) nâm cemâ'atin kethüdâsı olduğı lâkin cemâ'at-i mezbûre

mîrî  hidmeti  ve  sâ'ir  mesâlih  vâki'  olub  teklîf  eyledükde  ta'yîn  idüb  muhâlefet

eyledükleri eclden kethüdâlığına (...) umûrda muhâlefet eylemamek bâbında hükm-i

şerîf yazılmışdır

228/7

Hitâbet der-Antâkiyye

Antâkiyye  kādîsı  Mevlânâ  Mustafa  zîde  fazlühû  mektûb  gönderüb  nefs-i

Antâkiyyede  vâki'  Ömer  kādî  Mescidi  dimeğle  ma'rûf  mescidin  vakfı  olmayub

harâbe  (...)  olmağın  yüz  elli  akça  kazâ'dan  mütekā'id  olan  râfî-i  hâkānî  Mevlânâ

Abdullah zîde fazlühû zikr  olunan mescidi  kendi  mâlıyla  ta'mîr  idüb zikr  olunan

mescid  (...)  olmağın  müşârün-ileyh  kādî  Hüseyin  hatîbi  olmak  murâd  eyledüğin

eyledirüb(?)  'inâyet  recâsına  'arz  itmeğin  bu  berât-ı  hümâyûnumu  virdüm  ve

buyûrdum ki câmi'-i mezbûrda Hüseyin hatîb olmak içün hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı

Receb sene 20

228/8

Alay-beğilik-i livâ'-i Karesi

Anadolı  beğler-beğisi  mektûb  gönderüb  Karesi  sancağı  alay-beğisi  Mehmed  fevt

olub  tîmârı  mahlûldür  deyü  Saru-han  sancağında  Mağnisa  nâhiyesinde  Âdilobası

nâm  karye  ve  gayriden  ze'âmete  mutasarrıf  olan  dârende  Hasan  zîde  kadrühû

virilmek recâsına 'arz itmeğin zikr olunan alay-beğiliği mezbûra tevcîh idüb istihdâm

itdüresin fî evâhir-i Receb sene 1020

Sayfa 229

229/1

Çeri-başılık-ı El-basan

Mahmûd paşaya hükm ki; dârende Hasan gelüb El-basan sancağında tîmârı olub livâ-

i  mezbûre  çeri-başısı  olan  Ali  hidmet-i  mezbûrenin  'uhdesinden  gelmeğe  kādir
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olmayub (...) (...) çeri-başılığı kendüye virilmek recâ itmeğin vezîr-i müşârün-ileyh

tarafından mektûbı mûcibince emr-i şerîf yazılmışdır

229/2

Kethüdâlık-ı cânib-i yemîn-i Ahısha

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; bi'l-fi'l kethüdâ olan Mustafa mukaddemâ kethüdâ

olan diğer Mustafa neferât ile zindegânesi olub Ahısha kādîsının evin basub fesâdı

zâhir olmağla (...) (...) üzerinde olmağla zabt yazılmışdır

229/3

Kıbrısa hükm ki; bi'l-fi'l Magusanın 'azablar ağası dârende Hasan gelüb zikr olunan

ağalık hidmetinde mücidd ü sâ'î olub âherden dahl olunmamak bâbında 'inâyet recâ

itmeğin  ahkâm  kaydında  ağalık  mezbûrın  üzerinde  bulunmağın  kemâ-kân  ağalık

hidmetinde olmak içün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene 20

229/4

Müşârün-ileyhe hükm ki; Lefkoşanın 'azablar ağası olan dârende Hasan zîde kadrühû

gelüb ağalık hidmetinde mücidd ü sâ'î olub âherden dahl olunmamak recâ' itmeğin

ahkâm kaydında  üzerinde  bulunmağın  istihdâm olunmak  içün  emr  yazılmışdır  fî

evâhir-i Receb sene 20

229/5

Müşârün-ileyhe hükm ki; Kıbrısın yeniçeriler kethüdâsı olan dârende Ramazân gelüb

mukaddemâ kethüdâlık hidmetinde mücidd ü sâ'î olub âherden dahl olunmamak recâ'

itmeğin kethüdâlık mezkûrın üzerinde bulunmağın kemâ-kân mutasarrıf  olmağçün

emr yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene 20

229/6

Müşârün-ileyhe  hükm  ki;  bi'l-fi'l  Lefkoşa  alay-beğisi  olan  dârende  Sinan  zîde

kadrühû gelüb alay-beğiliği hidmetinde mücidd ü sâ'î olub âherden dahl olunmamak

bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  ahkâm kaydında  alay-beğiliği  üzerinde  bulunmağın

kemâ-kân isithdâm olunmak içün emr yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene 20

229/7

Müşârün-ileyhe  hükm  ki;  bi'l-fi'l  Kıbrısın  defter  kethüdâsı  olan  dârende  Dilâver

gelüb hidmetinde mücidd ü sâ'î olub âherden dahl olunmamak bâbında 'inâyet recâ'

itmeğin  ahkâm  kaydında  defter  kethüdâlığı  müşârün-ileyhin  üzerinde  olunmağın

kemâ-kân mutasarrıf olmak içün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene 20

229/8

Mukāta'acılık-ı şıkk-ı sânî der-Haleb
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(...)  (...)  5  bölükde  yevmî  28  akçası  olan  dârende Ahmed  Abdî  Yeniçeriye  ağası

tezkiresi mûcibince virilmişdir

229/9

Müteferrika-başılık der-Şâm

Müteferrika  Sefere  hükm  ki;  düstûr-ı  mükerrem  Şâm  muhâfazasında  olan  Vezîr

Ahmed Paşa edâm-Allahû teâlâ iclâlühû mektûb gönderüb senin içün yarârdır deyü

sefer-i  hümâyûnda  olan  dergâh-ı  muâllâm  müteferrikalarına  baş  ve  buğ  ta'yîn

olunmak bâbında 'arz  itmeğin şürûtuyla hükm-i şerîf  yazılmışdır  fî  evâ'il-i  Receb

sene 20

229/10

Defterdârlık-ı tîmârhâ-i eyâlet-i Mer'aş

Sâbıkan Mer'aşın tîmâr defterdârı olan Haydar dâme mecdühû hükm ki; vezâret ile

kapudânım olan Halil Paşa mektûb gönderüb zikr olunan Mer'aş tîmâr defterdârlığı

sana virilmek recâ'sına 'arz  itmeğin  hâliyâ  'inâyet  olunub hükm yazılmışdır  fî  28

Receb sene 1020

Sayfa 230

230/1

Tevliyet-i haremeyn-i şerîfeyn der-Ruha

Rakka beğler-beğisine ve Ruha kādîsına hükm ki; sen ki kādîsın mektûb gönderüb

Ruhada vâki' haremeyn-i şerîfeyn evkāfına mütevellî olan Receb ve Hüseyin icrâ'-yı

hidmet  itmeyüb  Ruha  da  harâbe  (...)  olmağla  ref'leri  lâzım  olmağın  ve  dergâh-ı

mu'allâm bevvâblarından dârende Mehmed içün mıkaddem ve müstakîm ve vakf-ı

mezûra nâzır Dârü's-sa'âde ağası Mustafa dâme mecdühû tarafından temessük irad

itmek üzere virilmek recâ'sına 'arz eyledüğin üzere virilmek içün şürûtuyla hükm

yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene 20

230/2

Pazar-başılık-ı Kaban (...) der-Bırûsa

Bırûsa kādîsına hükm ki; dârende Seyyid Hasan beğ geçen sene ve bu def'a ordu-yı

hümâyûnumla Bitlise gelüb hidmetde bulunduğın bildirib üslûb-ı sâbık üzere hidmet-

i  mezbûrede  isithdâm  olmak  recâ'  itmeğin  hidmet-i  mezbûrede  olmak  içün  emr

yazılmışdır

230/3

Alay-beğilik-i Gazze 
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Şâm beğler-beğisine hükm ki;  Gazze sancağı beği Mehmed dâme izzühû mektûb

gönderüb  bundan  akdem Gazze  alay-beğisi  olan  Hızır  kendü  hevâsında  olub  ve

zu'amâ' ve erbâb-ı tîmâr kendüden müteşekkî olmağla alay-beğiliği livâ'-i mezbûrda

ze'âmeti olan dârende Yûsufa virilmişken kendü ehl ü keyfin üzere olub ve 'askeri

âhere  hilâf  (...)  getürüb  ve  'urbân  eşkıyâ'sı  geldikde  evinden  çıkmayub  kendü

hevâsındadır  deyü  tekrâr  mezkûr  Yûsufa  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin

şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene 20

230/4

Tevliyet ve nezâret-i hân-ı defterdâr-ı (...) der-nefs-i Ma'arra

Humus kādîsına; mektûb gönderüb müşârün-ileyhin binâ' eyledüği hânın nezâreti ve

tevliyeti  erşed-i evlâda meşrût olmağla erşed-i evlâddan dârende Neslihân Hâtuna

virilmek recâ' itmeğin şürûtuyla yazılmışdır

230/5

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Şâm-ı şerîf

Şâm beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Şâmın yeniçeri kâtibi olan Mustafa

fevt olmağın kitâbeti mahlûl olmağın kendünin emekdârlarından Kâtib Yûsufa tevcîh

olunmağın hükm yazılmışdır

230/6

Nezâret ve Havâlelik-i iskele-i Rodosçuk

Rodosçuk kādîsına hükm ki; dergâh-ı mu'allâm çavuşlarından dârende Kemâl çavuş

gelüb pîr ü emekdâr olub zikr olunan havâlelik kendüye virilmek recâ' itmeğin olı-

geldüği zikr olunan nezâret ve havâlelik yazılmışdır fî evâsıt-ı Receb sene 20 tâbi'-i

sadr-ı a'zâm

230/7

Muhzır-başılık der-mahmiyye-i Mısır

Mısır kādîsına hükm ki; dergâh-ı mu'allâm kapucılarından dârende Mehmed gelüb

mahrûsa-i Mısırın muhzır-başılığı virilmek recâ' itmeğin muhzır-başılık hidmetinde

istihdâm olunmak içün emr yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene 20

230/8

Kethüdâlık-ı ordu-yı hümâyûn aşcılar

Nişân-ı hümâyûn oldur ki ordu-yı hümâyûnum kādîsı mektûb gönderüb hâlen ordu-

yı  hümâyûnumda aşcılar  yiğit-başısı  olan Kemâl  kadîmî emekdâr  ve  ihtiyâr  olub

defa'âtiyle  sefer  seferleyüb  küllî  hidmetin  eylemişdir  deyü  'inâyet  recâ'sına  'arz
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itmeğin  ordu-yı  hümâyûnumda  aşcılar  kethüdâsı  olub  şürûtuyla  nişân-ı  hümâyûn

yazılmışdır fî evâhir-i Receb sene 'işrîn ve elf

230/9

Ağalık-ı gönüllüyân-ı yemîn-i Ahısha

Çıldır  beğler-beğisine hükm; mîr-i  mîrân-ı  sâbık Ömer mektûb gönderüb zümre-i

mezbûre  ağası  olan  dârende  Mehmed  içün  yarâr  ve  emekdâr  olub  muhâfaza  ve

hidmetde küllî yoldâşlıkda bulunub ve ağalık hidmetinin 'uhdesinden gelmeğe kādir

olmağla hâricden dahl olmamak recâ'sına 'arz itmeğin emr-i şerîf virilmeğle zabtına

emr yazılmışdır fî evâ'il-i Şa'bân sene 20

230/10

Vezne-dârlık

Çıldıra hükm ki;  Ahıshanın gönüllülerinden Mehmed mektûb gönderüb vezne-dâr

olan Alican hevâsında olmağla vezne-dârlığı dârende zümre-i mezbûreden Mustafaya

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla yazılmışdır. evâ'il-i Şa'bân sene 20

Sayfa 231

231/1

Ağalık-ı 'azabân-ı Bağdad

Sâbıkan  Diyâr-ı  bekr  'azablar  ağası  olan  dârende  Derviş  gelüb  yarâr  yârar  ve

emekdâr olub Bağdadın 'azablar ağalığı virilmek recâ' itmeğin mezkûr emekdâr ve

(...) olmağın virilüb hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Şa'bân sene 20 mezkûr vezîr-i a'zâm

hazretlerine yazılmışdır

231/2

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Şâm

Vezîr Ahmed paşaya hükm ki; Şâm yeniçerilerinin ağalığı 'ulûfesi hazîneye kalmak

üzere kendü fermânı ile sâbıkan ağa olan dârende Mustafaya müşârün-ileyhin 'arzıyla

virilmişdir

231/3

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; sâbıkan Şâm yeniçerileri ağası olan dârende Derviş

yarâr olub Cezîre-i Kıbrısın yeniçerileri ağalığı kendüye virilmek recâ' itmeğin hükm

virilmişdir

231/4

Tevliyet-i (...) der-Haleb
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Halebe ve Haleb ve sâbıkan Kudüs Ebu'l-Mahmud(?) kādîlarına hükm ki; Mustafa

çavuş  oğlı  dârende  Ahmed  nâm  bir  sipâhî  gelüb  bu  nefs-i  Halebde  vâki'  (...)

evkāfının  tevliyeti  erşed-i  evlâda  meşrûta  olmağın  bu  evlâddan  olub  şart-ı  vâkıf

mûcibince  berât-ı  hümâyûnumla  mütevellîsi  olub  istikāmetle  icrâ'-yı  hidmet  idüb

ber-vehle tevliyetin  alınmak îcâb  itmez iken sâbıkan mütevellî  olan Rahime nâm

hâtûn bî-vech dahl idüb tasarrufuna mâni' olduğın bildirib berâtı mûcibince mukarrer

olub şürûtuyla emr yazılmışdır tâbi'-i (...) ağa sâhib-i tevliyet fî evâ'il-i Şa'bân sene

1020

231/5

Nablûs (...)

Der-livâ'-i mezbûr (...) Ahmed çavuş

231/6

Şâm  emîr-i  hâccı  Ferruh  mektûb  gönderüb  dîvân  çavuşlarından  kendü  halinde

olmağla mahfel çavuşluğı virilmek recâ'sına 'arz itmeğin mahfel çavuşı olmak içün

emr yazılmışdır

231/7

Kitâbet-i bölük-i sağ der-Şehr-i zûl

Şehr-i zûle hükm ki; dârende Ali içün ehl-i kalem ve sâhib-i rakam müstakîm ve

umûr-ı  mu'azzamada  istihdâm  olunmağa  lâyıkdır  deyü  Şehr-i  zûlün  sağ  bölük

kitâbeti virilmek recâ'sına 'arz itmeğin hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Şa'bân sene 20

231/8

Ser-bölük-i yeniçeriyân der-Şâm

Şâm yeniçerilerinden dârende gelüb Şâm bölük-başılarından (...) Ramazân fevt olub

yeniçeriler bölük-başılığı mahlûldür deyü kendüye virilmek recâ' itmeğin şürûtuyla

hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Şa'bân sene 1020

231/9

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Cezîre-i Kıbrıs

Sipâhîler  ağası  İbrâhim  ağanın  'arzıyla  zümre-i  mezbûrede  dört  bölükde  yevmî

yiğirmi akçası olan dârende Bekir (...) virilmişdir fî evâ'il-i Şa'bân sene 1020

Sayfa 232

232/1

Çavuşluk-ı alay der-Sis
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Sis sancağı alay-beğisi Bekir mektûb gönderüb alay-çavuşı olan Mehmed fevt olub

alay-çavuşluğı hidmeti hâlî kalmağın livâ'-i mezbûrda tîmârı olan dârende Hamzaya

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Şa'bân sene 1020

232/2

Alay-beğilik-i Niğ-bolı

Niğ-bolı  alay-beğisi  gelüb livâ'-i  mezbûr alay-beğisi  olan Mustafa nâm şakî  ehl-i

fesâd olub ve zu'amâ' ve erbâb-ı tîmârın akçaların alub (...) virüb (...) firâr itmeğle

livâ'-i  mezbûr  alay-beğiliği  mîr-i  mîrân  'arzıyla  buna  virilüb  hakk itmeğin  tekrâr

mezbûr Mustafa nizâ' itmeğle buna mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Şa'bân sene 20

232/3

Vâridâtcılık-ı hazîne-i Trablûs-şâm

Defterdâr  kā'im-makāmı  Mehmed  mektûb  gönderüb  Trablûs-şâm  hazînesinde

vâridâtcı  olan  dârende  Kâtib  Hüseyin  hidmet-i  mezbûre  'uhde  gelürken  sâbıkan

vâridâdcı  olanlar  dahl  idüb  ibkā'  olunmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  mukarrer  ibkā'

kılınub hükm yazılmışdır fî evâ'il-i şehr-i Şa'bân sene 'işrîn ve elf

232/4

Tezkirecilik-i tîmârhâ-i Haleb

Haleb beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb Dîvân-ı  hümâyûn kâtiblerinden

olub Haleb tîmâr tezkirecisi olan dârende Kâtib Mehmed ehl-i vukūf ve müstakîm

olub hidmetinde kusûrı  yoğiken hâricden dahl olunduğın bildirib mukarrer olmak

bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer emri yazılmışdır

232/5

Tevliyet-i evkāf-ı medrese-i Ömeriyye der-Şâm-ı şerîf

Şâm beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; sen ki kādîsın mektûb gönderüb Sâlihiye-i

Şâmda  vâki'  Ömeriyye  medresesi  evkāfına  mütevellî  olan  umerâdan  dârende

(...)ullah dâme izzühû kemâl-i istikāmet ile hidemât-ı vakf icrâ'  eyleyüb ber-vehle

'azli îcâb ider husûsı yoğ iken ba'zı kimesneler tevliyet-i mezbûreyi alub dahl itmeğle

kendüye gadr olduğın bildirib temessükâtı mûcibince mukarrer olmak recâ'sına 'arz

eyledüğin  eclden  mukarrer  olmasın  emr  idüb  buyûrdum  ki  'arz  olunduğı  üzere

temessükâtı  mûcibince  tevliyet-i  mezbureyi  mûmâ-ileyhe  zabt  itdirüb  âheri  dahl

itdirmeyesin deyü hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Şa'bân sene 20

232/6

Tezkirecilik-i tîmârhâ-i Rakka
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Rakka beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Rakkanın tîmâr tezkirecisi olan

Ali fevt olub tezkirecilik hidmeti mahlûl olmağın ve dârende Mûsa içün ehl-i kalem

ve sâhib-i rakam olduğın bildirib zikr olunan tezkirecilik mezkûra virilmek recâ'sına

'arz  itmeğin  mezkûrı  tezkirecilik  hidmetinde  istihdâm  eyleyesin  deyü  hükm

yazılmışdır fî 5 şehr-i Şa'bân sene 20

232/7

Kitâbet-i defter-i Anadolı

Anadolıya hükm ki; Anadolının tîmâr defterdârı Abdülganî mektûb gönderüb Sultân-

önü sancağında on beş bin akça tîmârı olan Ali fevt olub kitâbeti mahlûl olmağın (...)

(...)  (...)  nâhiyesinde  (...)virân  nâm  karye  ve  gayriden  beş  bin  akça  tîmârı  olan

dârende  (...)  içün  yarârdır  deyü  mezbûra  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  mezbûrı

istihdâm idesin deyü emr yazılmışdır fî 8 Şa'bân sene 20

232/8

Ağalık-ı 'azabân-ı Cezîre-i Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; düstûr-ı ekrem mîr-i efham Vezîr-i a'zâm Nasûh paşa

hazretlerinin (...)-başılığı hidmetinde olub Dergâh-ı 'âlî çavuşlarından Mustafa çavuş

gelüb emekdâr ve ihtiyâr  olduğın bildirib  'inâyet  recâ'  itmeğin zikr olunan ağalık

mûmâ-ileyhe zabt  itdirüb istihdâm idesin emr-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâ'il-i  Şa'bân

sene 'işrîn ve elf

Sayfa 233

233/1

Tevliyet-i Dülük(?) Baba zâviyesi

'Ayntab kādîsına hükm ki; dârende dîvân kâtibi Hüseyin Hüsâm gelüb zikr olunan

tevliyet ve meşîhat Astâneden kendüye tevcîh olunub berât itdirmeğle elinde olan

berâtı mûcibince zabt yazılmışdır

233/2 

Muhzır-başılık-ı kazâ'-i Konya

Konya kādîsına hükm ki; dergâh-ı mu'allâm kapucılarından dârende Hâcı Mustafa

gelüb emekdâr ve Tebrîz seferinde hidmetde bulunmağla kazâ'-i mezbûrın muhzır-

başılığı kendüye virilüb şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Şa'bân sene 20

Seferde  hidmeti  mukābelesinde  mukaddem  virilmişken  yolda  eşkıyâ'  esbâb  ve

erzâkın cebren alub temessükâtını dahi almağla tekrâr yazılmışdır

233/3
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Muhzır-başılık-ı Musul

Sâbık Musul beğler-beğisine; Bekir dâme ikbâlühû ile Sisin kādîsı mektûb gönderüb

(...) ve (...) mutasarrıf olan Sâlih müstakîm ve dîndâr olub hidmet-i lâzımesin icrâ'

idüb  kusûrı  yoğiken  bir  tarîkle  âhere  virilüb  lâkin  girü  kendüye  mukarrer  olub

evâmir-i  şerîfe  virildüğin  bildirib  'inâyet  recâ'sına  'arz  itmeğin  berâtı  mûcibince

mukarrer olmak içün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Şa'bân sene 20

233/4

Tevliyet-i evkāf-ı Koçi Beğ der-Van

Van kādîsı mektûb gönderüb Vanda vâki' Koçi beğ mescidine mütevellî olan Mustafa

tevliyet-i mezbûrenin evkāfına 'adem-i baîdinden harâbe (...) olduğından gayri hâsıl

olan  mahsûlüne  ekl  ve  bel'  idüb  ref'i  lâzım  olmağın  ve  dârende  Hasan  içün

mukaddem  ve  müstakîm  ve  tevliyet-i  mezbûreye  (...)  deyü  mezbûra  virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin tevliyet-i mezbûre mezkûra virilmek içün hükm yazılmışdır fî

evâsıt-ı Şa'bân sene 20

233/5

Muhzır-başılık der-Van

Van  kādîsına  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Van  mahkemesinde  muhzır-başı  olan

dârende  Mahmûd  içün  ahâlî-i  vilâyet  de  kendüden  rızâ'  ve  şükrân  üzere  olub

hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûsı yoğ iken muhzır-başılığın Hüdâvirdi nâm

kimesne alub lâkin mezkûr Hüdâvirdi  şakî  ve re'âyâya ta'addîsi  olduğından gayri

ahâlî-i  vilâyet  kendüden  müteşekkî  olmağla  muhzır-başılık  Mahmûda  mukarrer

olmak  recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden  mukarrer  olmak  içün  hükm yazılmışdır  fî

evâsıt-ı Şa'bân sene 20

233/6

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı yesâr-ı Tebriz (...) der-muhâfaza-i Van

Van beğler-beğisine ve defterdârına hükm ki; mektûb gönderüb Van muhâfazasında

olan  Tebrizin  cânib-i  yesâr  gönüllülerinin  çavuşı  olan  Ali  yarâr  ve  emekdâr  ve

livâ'nın zabtına kādir ber-vehle 'azli îcâb ider hâli yoğ iken çavuşluğa âherden dahl

olunduğın bildirib dahl olunmamak bâbında 'inâyet  recâ'  itmeğin mukarrer olmak

içün hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Şa'bân sene 20

233/7

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı yesâr der-Van

Van beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb sâbıkan Tebriz müteferrikalarından

olub Van muhâfazasında olan dârende Mustafa içün yarâr ve livâ'nın zabtına kādir
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olduğı  eclden  Vanın  yesâr  gönüllülerinin  kethüdâsı  olan  Mahmûda  âher  mansıb

tevcîh  olunmağla  yeri  hâlî  kalmağın  zikr  olunan  kethüdâlık  mezbûra  virilmek

recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden kethüdâlık  zabtıçün şürûtuyla  hükm yazılmışdır  fî

evâsıt-ı Şa'bân sene 20

233/8

Tevliyet-i Parsa Hâtûn der-Kilis

Kilis  sancağı  beğine  ve kādîsına  hükm ki;  dârende Seyyid Ömer gelüb tevliyet-i

mezbûre ve meşîhati Hasan ve Mehmedin vakfa gadri ve hıyânetleri zâhir olmağla

ref'leri  lâzım  olub  kendüye  tevcîh  olunub  tasarrufunda  iken  hâricden  (boş)  nâm

kimesne mezbûrlar üzerinden bana dahi virilmişdir deyü dahl itmeğin temessükâtı

mûcibince  girü  mukarrer  kılınub hükm-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâhir-i  Şa'bân  sene

1020

Sayfa 234

234/1

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı Kıbrıs

Dârende Osmâna virilüb şürûtuyla hükm yazılmışdır fî el-yevmü'l-'işrîn şehr-i Şa'bân

sene 1020

234/2

Meşîhat-i Mardin

(...) (...) (...) dimeğle ma'rûfdur dârende Mehmed içün virilmişken ba'zı kimesneler

mâni' olmağla elinde olan emri mûcibince mukarrer yazılmışdır. 2 Şa'bân sene tekrâr

mukarerr ider fî evâsıt-ı Zi'l-ka'de sene 20

234/3

Muhzır-başılık

(...) kādîsına hükm ki; kazâ'-i mezbûrda muhzır olan dârende Kāsım gelüb kazâ'-i

mezbûrda muhzır olan Ali icrâ'-yı hidmet itmameğle ref' olunub mukaddemâ emr-i

şerîfle kendüye virilüb hidmetinde mücidd ü sâ'î olub 'azli îcâb ider husûs yoğiken

İbrâhim nâm (...) muhzır-başılığın almak içün fevt oldı deyü alub lâkin hilâf-ı vâki'

olmağla buna mukarrer olmuşdur

234/4

Muhzır-başılık-ı kazâ'-i Antâkiyye ma'a Derküş

Dergâh-ı mu'allâm kapucılarından râfi'-i hâkānî İbrâhim gelüb Antâkiyye ve Derküş

ihzâriyyesine mutasarrıf olan derâh-ı mu'allâm bevvâblarından Yûsuf fevt olub zikr
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olunan  ihzâriyye  mahlûldür  deyü  kendüye  virilmek  recâ'  itmeğin  zikr  olunan

ihzâriyye mezkûra virilmek içün nişân-ı hümâyûn yazılmışdır fî evâsıt-ı Şa'bân sene

20

234/5

Muhzır-başılık-ı kazâ'-i Ma'arratü'l-Mısreyn

Ma'arratü'l-mısreyn  kādîsına  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  dergâh-ı  mu'allâm

kapucılarından  İbrâhim  zîde  kadrühûnun  oğlı  olan  dârende  (...)  kazâ'-i  mezbûr

mahkemesinin iki bin beş yüz akça ile ihzâriyyesine mukaddemâ tevcîh olunub berât

itdirüb hidmet-i mezbûrede mücidd ü sâ'î iken hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile Mustafa nâm

kimesne  zikr  olunan  ihzâriyyeyi  almağla  dahl  idüb lâkin  mezbûr  (...)  her  vechle

hidmet-i  mezbûrenin  'uhdesinden  gelmeğe  kādir  ve  müstakîm ve  dîndârdır  deyü

istihdâm olunmak recâ'sına 'arz eyledüğin eclden buyûrdum ki 'arz olunduğı üzere

mezbûrı  hidmet-i  mezbûrede  istihdâm  olunmak  içün  hükm  yazılmışdır  tahrîren

evâhir-i Şa'bân sene 20

234/6

Tevliyet-i evkāf-ı merhûm Hasan Paşa der-Bağdad

Evkāf-ı mezbûre mütevellîsi kapucı Ali ekl ve bel' idüb vakfı harâbe itmeğle ta'mîr

ve âbâdân itmek ve masrafından ziyâde her sene küllî akça (...) itmek üzere Rûm-ili

beğler-beğisi  'arzı  mûcibince  'utekāsından  müteferrika  (...)  verilmişdir  fî  evâhir-i

Şa'bân sene 20

234/7

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı yesâr

Şehr-i zûl beğler-beğisine hükm ki; sâbıkan Şehr-i zûl beğler-beğisi olan Mehmed

dâme ikbâlühû mektûb gönderüb Şehr-i zûlün cânib-i yesâr gönüllüleri ağası olan

dârende Ali içün ol serhaddin kadîmî emekdârlarından olub mukaddemâ Kerkük (...)

oldukda nice def'a hidmet sebk eyledükde a'yân-ı vilâyet (...) eyledüklerinden gayri

neferâtı kendüden rızâ' ve şükrân üzere olub ber-vehle ağalığı almak îcâb itmez iken

dirlik virilmek memnû' olanlardan (...) Şabân nâm kimesneye virilüb hayf ve gadr

eyledüğin  bildirib  girü  mezbûr  Aliye  mukarrer  olmasın  recâ'  itmeğin  (...)  (...)

tâ'ifesine dirlik virilmek memnû' olan tâ'ifeden olmağın mukarrer olmuşdur 

234/8

Emri kendüye vâsıl olmamağla tekrâr hükm virilmişdir

Alay-beğilik-i livâ'-i Ankara
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Anadolı beğler-beğisine hükm ki;  Ankara sancağında Kazân nâhiyesinde (...)  nâm

karye ve gayriden on sekiz bin akça tîmâr ile livâ'-i mezbûr alay-beğisi olan dârende

İbrâhim gelüb zikr olunan alay-beğiliği yedi yıldan berü berât-ı şerîfimle mutasarrıf

olub vâki' olan müdâvemetlerde ve Vana toplar îsâlinde hidmetde olub 'azli îcâb ider

hâli yoğiken (...) nâm kimesne alay-beğiliğine dahl eylemeğle mukarrer ve zabtıçün

şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Ramazân sene 20

234/9

Çeri-süricilik-i Anadolı

Anadolıya  hükm  ki;  defter  kethüdâsı  Hasan  mektûb  gönderüb  Hüdâvendigâr

sancağında Tuzla nâhiyesinde Eyücek nâm karye ve gayriden beş bin akça tîmârı

olan Mehmed fevt olub çeri-süriciliği mahlûldür deyü Sultân-önü sancağında Bilecik

nâhiyesinde (...) nâm karyeden 3222 akça tîmârı olan dârende Ferhad oğlı Mehmede

emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Şa'bân sene 20

Sayfa 235

235/1

Alay-beğilik-i Kiğı

Arz-ı rûma hükm ki; Kiğı sancağı beği Behrâm dâme izzühû mektûb gönderüb Kiğı

alay-beğisi olan dârende Mehmed zîde kadrühû içün yarâr ve emekdâr olub vâki'

olan hidmetlerde mevcûd bulunduğından gayri giçen sene vâki' olan Tebriz seferinde

leyl ü nehâr karavellerde ve top çekmeğin küllî hidmetde bulunub 'azli îcâb ider hâli

yoğiken Ömer nâm kimesne vâki'  olan seferlerin birine varmayub kendü hevâ ve

hevesinde olub ber-vehle müstehakk değiliken bir  tarîkle  alay-beğiliğin alub dahl

itmeğle gadr ve hayf olduğın bildirib mukarrer olmak bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz

itmeğin ahkâm kaydına mürâca'at olundukda zikr olunan alay-beğilik mezbûr Ömere

mukarrer olduğı mukayyed bulunduğı 'arz olundukda hakk bunun olmağın mukarrer

emri yazılmışdır fî evâ'il-i Ramazân sene 1020

235/2

Tevliyet-i Pîrî Beğ der-Ergani

Çüngiş kādîsına hükm ki; evkāf-ı mezbûre mütevellîsi Ali vâki' olan Pîrî beğ câmi'in

tevliyeti bundan akdem buna tevcîh olunub istikāmet üzere hidmetde iken Memi nâm

kimesne tevliyet-i mezbûre bana dahi virilmişdir deyü dahl ve nizâ' idüb lâkin bu

def'a (...)  (...)  (...)  olmağın mukarrer  ve ibkā'  olunub ve mâliyye tarafından berât

itdirüb vech-i meşrûh üzere hidmetde iken mezbûr Memi tekrâr dahl nizâ' eyledüğin
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bildirib  mâliyye  tarafından virilân  berâtım mûcibince  tevliyet-i  mezbûre  kendüye

zabt  idilmek  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  mezkûr  Aliye  mukarrer  kılınub  hükm

yazılmışdır fî evâ'il-i şehr-i Ramazân sene 'işrîn ve elf

235/3

Muhzır-başılık-ı Kerkük der-Şehr-i zûl

Şehr-i  zûl  beğler-beğisine  hükm  ki;  dîvân-ı  'âlî  kapucılarından  Mehmed  gelüb

Kerkük kazâ'sının muhzır-başılığı Mustafa ve Elmas nâm kimesnelerin tahvîllerinden

berât-ı hümâyûnumla kendüye virilüb tarafından Sâlih nâm kimesneyi kā'im-makām

nasb idüb zabt ve tasarruf itdirilmek recâ' itmeğin zikr olunan ihzâriyyeyi mezkûr

Sâlihin emîn-i  berâtı  mûcibince hükm yazılmışdır  fî  evâsıt-ı  şehr-i  Ramazân sene

'işrîn ve elf

235/4

Muhzır-başılık-ı mahkeme-i Payâs

Payâs kādîsının nâibi Mevlânâ Ali zîde fazlühû mektub gönderüb Payâsda muhzır-

başı olan Ahmed ihtiyârıyla muhzır-başılığın mukaddemâ hidmet-i mezbûrede olan

râfi'-i  hâkānî  Abdülkādire  ferâgat  eylemişdir  deyü virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin

şürûtuyla nişân-ı hümâyûn yazılmışdır fî 15 Ramazân sene 20

235/5

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Erciş

Van beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Erciş gönüllüleri ağası olan Fazlı

ağalık  hidmetine  kādir  olmayub  neferâtla  dahi  hüsn-i  zindegânesi  olmaduğından

gayri  kendü  hevâsında  olmağla  Hüseyin  nâm  kimesneye  virilüb  ol  dâhi  ağalık

hidmetine kādir olmaduğın bildirib bildirib zümre-i mezbûr kethüdâsı olan Haydara

virilmek  bâbında  'inâyet  recâ'  idüb  ağalık  kaydına  mürâca'at  olundukda  zümre-i

mezbûre  ağalığı  mezkûr  Fazlının  üzerinde  bulunub  tekrâr  'arz  olundukda  'arzı

mûcibince  mezkûr  Haydara  virilmek  içün  hükm  yazılmışdır  fî  evâ'il-i  şehr-i

Ramazân sene 20

235/6

Hitâbet der-Erciş evkāf-ı Kara Yûsuf Şah

Kādîsı mektûb gönderüb dârende Mahmûd içün mukaddem ve müstakîm olub vakfın

perâkende ve perişan olan re'âyâsın istimâlet ile yerlerine getürüb vakfa küllî sa'yı

olduğından gayri  ehl-i  vezâyif  mezbûrdan râzılar  olub 'azli  îcâb ider  hâli  yoğken

Halil nâm kimesne hilâf-ı inhâ' ile alub gadr itmişdir deyü zabt itdirilmek recâ'sına
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'arz eyledüğin eclden zabt ve (...) hidmetde istihdâm eyleyesin deyü (...)-i mezbûr

kādîya hitâben hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Ramazân sene 20

235/7

(İptal edilmiş)

Sayfa 236

236/1

Yeniçeriyân-ı cânib-i yesâr-ı Şehr-i zûl

Mîr-i mîrân Halil Paşa mektûb gönderüb sâbıkan ağa olan dârende Şabân içün ağalık

hidmetinde mücidd ü sâ'î iken birer tarîkle âherden bilâ-sebeb dahl olunduğın bildirib

'inâyet recâ' itmeğin kemâ-kân ibkā' ve mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Ramazân sene

20

236/2

Ser-'askerlik der-El-basan

Rûm-iline  hükm  ki;  livâ'-i  mezbûr  beği  mektûb  gönderüb  livâ'-i  mezbûrın

ser-'askerliği hidmetinde olan Hasan âher yerde olub hidmet-i lâzımesin icrâ' itmeyüb

ref'i lâzım olmağın livâ'-i mezbûrda (...) nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden üç

bin akça tîmârı olan dârende Hasan içün yarâr ve hidmet-i mezbûre nin 'uhdesinden

gelür deyü mezkûra virilmek recâ'sına 'arz itmeğin mezkûrı istihdâm eyleyesin deyü

hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Ramazân sene 20

236/3

Ağalık-ı cânib-i yemîn-i gönüllüyân-ı Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisi Zülfekār Paşa mektûb gönderüb hidmet-i  mezbûrede olan

Bulgar Mehmed ağa içün (...) ve (...) (...) idüb kul (...) (...) hâlî değildir deyü ve (...)

kimesnenin ref'i lâzımdır deyü yarâr ve emekdâr kul zabtına kādir olan (...) Hüsrev

ağaya virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla yazılmışdır fî 6 Şevvâl sene 1020

236/4

Kethüdâlık-ı cânib-i yemîn gönüllüyân-ı Tebriz

Vana hükm; mektûb gönderüb dârende İsmail içün yarâr ve emekdâr olub ve hüsn-i

zinde-gâne  üzeredir  deyü  mâdâmki  'azli  îcâb  ider  husûs  olmaya  âherden  dahl

olunmamak recâ'sına 'arz itmeğin hükm-i şerîf yazılmışdır fî 6 sene 20

236/5

Muhâsebecilik-i hazîne-i Haleb
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Halebe hükm ki; bundan akdem muhâsebeci olan Mustafa fevt oldukda Abdî nâm

kâtibe  virilüb  lâkin  mezbûr  câhil  olub  muhâsebeden  haberü  olmayub  hidmetin

'uhdesinden gelmedüği mukarrer olmağın hazîne-i mezbûre muhâsebeciliği sâbıkan

Şâmın  defterdârı  olan  Kâtib  Murâd  hidmet-i  mezbûre  'uhdesinden  gelmeğin

yazılmışdır fî 9 Şevvâl sene 20

236/6

(...) Sânî der-Bağdad

Sa'dullah oğlı Cemâleddîn Ahmedin üzerinde iken (...) Ahmed oğlı tarafından âhere

virilmeğle (...) şerîf virilmişdir fî evâ'il-i Şevvâl sene 20

236/7

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Dârende  Ahmed  gelüb  bundan  akdem  dergâh-ı  mu'allâm  yaya-başılarından  iken

vücûda  gelân  hidmeti  mukābelesinde  hatt-ı  hümâyûn  ve  kayd-ı  (...)  zikr  olunan

ağalık kendüye virilüb neferâtı ve sâ'ir ahâlî-i vilâyet ile hüsn-i zindegânesi olub 'azli

îcâb  ider  husûsı  yoğiken  sipâhîyândan  on  dördünci  bölükde  yevmî  altmış  akça

'ulûfesi olan Mehmed 'ulûfesiyle ağalığın almağla dahl itmeğin mukarrer olub emr

yazılmışdır fî evâ'il-i Şevvâl sene 20 tâbi'i Mehmed ağa

236/8

Çavuşluk-ı iskele-i Rodoscuk

Sâhib-i devlet âdemlerinden dârende Bahri çavuş üzerindedir deyü emr yazılmışdır fî

evâ'il-i Şevvâl sene 20

236/9

Mukābelecilik-i Arz-ı rûm

Hizâne-i  âmiremin  Arz-ı  rûm  cânib  defterdârı  (boş)  dâme  'ulüvvuhû  mektûb

gönderüb  Arz-ı  rûm gönüllüleri  mukābeleciliği  hidmetinde  olan  Kāsım fevt  olub

hidmeti hâlîdir deyü ehl-i kalem olan Kâtib Hasana virilmek recâsına 'arz itmeğin

şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Şevvâl sene 'işrîn ve elf

Sayfa 237

237/1

Tezkirecilik-i tîmârhâ-i eyâlet-i Diyâr-ı bekr

Diyâr-ı bekr’e hükm ki; mektûb gönderüb Diyâr-ı bekrin tîmâr tezkirecisi olan Kâtib

Ziyâ'  âher  mansıba  çıkub  bi'l-fi'l  tezkireciliği  mahlûl  olmağın  Dîvân-ı  hümâyûn

kâtiblerinden  dârende  Kâtib  Bekir  ehl-i  kalem  ve  sâhib-i  rakam  olub  hidmet-i
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mezbûrenin 'uhdesinden gelür deyü virilmek recâ'sına 'arz eyledüğin eclden şürûtuyla

tezkirecilik  hidmetinde  istihdâm olunmak içün hükm-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Şevvâl sene 1020

237/2

Muhzır-başılık-ı kazâ'-i İzmir

İzmir kādîsına hükm ki; dergâh-ı mu'allâm kapucılarından on birinci bölükde yevmî

sekiz akça 'ulûfesi olan dârende Mehmed (...) gelüb yarâr ve emekdâr olduğından

gayri  vâki'  olan  sefer-i  hümâyûnumda  hidmetde  bulunduğın  bildirib  sebk  iden

hidmeti  mukābelesinde  kazâ'-i  mezbûrın  muhzır-başılığı  kendüye  virilmek  recâ'

itmeğin  ahkâm  kaydına  mürâca'at  olundukda  âhere  virildüği  mukayyed  olmağla

tekrâr  'arz  olundukda  sebk  iden  hidmeti  mukābelesinde  mezkûra  virilüb  muhzır-

başılık hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Şevvâl sene

20

237/3

Kitâbet-i gönüllüyân-ı Nahcuvân der-muhâfaza-i Van

Van  beğler-beğisine  hükm  ki;  dârende  Kâtib  Mahmûd  zîde  kadrühû  gelüb  Van

muhâfazasında  olan  Nahcuvân  gönüllülerinin  kâtibi  olub  ber-vech-i  sadâkat  ve

istikāmet  hidmet-i  lâzımesin  icrâ'  idüb  hidmetinde  kusûrı  ve  'azli  îcâb  ider  hâli

olmadukca kitâbetine âherden dahl olunmamak bâbında 'inâyet recâ' eylediğin kemâ-

kân  cemâ'at-i  mezbûreye  kâtib  olmak  fermânım olub  mâliyye  tarafından  hükm-i

şerîfim virildüğin bildirib mûcibince Dîvân-ı hümâyûnum tarafından dahi virilmek

bâbında 'inâyet recâ' itmeğin mûcibince hükm yazılmışdır tahrîren fî evâsıt-ı Şevvâl

sene 1020

237/4

Nikābet der-Ruha

Rakka beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; dârende Seyyid Abdüllatif gelüb kazâ'-i

mezbûrda vâki' ehl-i harf tâ'ifesinin mâ-beynlerinde şeyh-i seb'aları ve nakîbleri olan

Ramazân nâ-ehl  olub zarar ve ta'addîsi  olmağla şeyh-i  seb'a  ve nakîbler  kendüye

virilüb  berât  itdirüb  tasarrufunda  iken  mezbûr  Ramazân  dahl  ve  nizâ'dan  hâlî

olmaduğın mukaddemâ i'lâm eyledükde elinde olan berâtı mûcibince kendüye zabt

itdirülüb min ba'd mezbûr Ramazân dahl itmek bâbında 'inâyet recâ' itmeğin berâtı

mûcibince zabtıçün hükm yazılmışdır tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Şevvâl sene 1020

237/5

Kitâbet-i defter-i Arz-ı rûm
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Arz-ı  rûm  beğler-beğisine  hükm  ki;  Arz-ı  rûm  sancağında  ze'âmet  olub  bundan

akdem Arz-ı rûmun gönüllü defteri kâtiblerinden olan Kāsım hayli zamandan berü

kitâbet-i  mezbûrede  hâdim olub  ol-vechle  mahlûldür  deyü  Arz-ı  rûm sancağında

Kara-arz nâhiyesinde (...) nâm karye ve gayriden yedi bin akça tîmârı olan dârende-i

fermân-ı hümâyûn Fazlullaha virilmek bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin tevcih

olub hükm yazılmışdır tahrîren fî evâsıt-ı Şevvâl sene 1020

237/6

Çavuşluk-ı Erciş Van

Van beğler-beğisine hükm ki; bundan akdem mektûb gönderüb Erciş gönüllülerinden

dârende Mahmûd içün yarâr ve emekdâr ve seferlerde hidmetde bulunmağın zümre-i

mezbûre çavuşluğı tevcîh olunmak bâbında 'inâyet recâ'  itmeğin zümre-i mezbûre

çavuşluğı tevcîh olunub istihdâm eyleyesin deyü hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı şehr-i

Şevvâl sene 1020

237/7

Tevliyet-i nefs-i Fizan Şeyh Fenâr evkāfına

Ruha kādîsına hükm ki; Halil gelüb rub'-ı mahsûl ile evkāf-ı mezbûre mütevellîsi

iken Ahmed ve Edhem (...)  evkāf-ı  mezbûra mütevellî  olmağla  tasarrufuna  mâni'

olmağın berâtı mûcibince buna zabt itdirilmek içün emr yazılmışdır fî evâ'il-i Şevvâl

sene 20

Sayfa 238

238/1

Nikābet der-Ruha ve şeyh-i seb'alık

Ruha  kādîsına  hükm  ki;  şâdândan  olub  mukaddemâ  Ruha  kal'ası  dizdârı  olan

dârende-i fermân ve aslü'l-iz'ân Seyyid Ebûbekir zîdet siyâdethû gelüb nefs-i Ruhada

nakîbü'l-eşrâf  ve  ehl-i  harfe  şeyh-i  seb'a  olan  Seyyid  Abdüllatif  ve  Ramazânın

nikābet ve şeyh-i seb'alığı husûsında nizâ'ları olub lâkin zikr olunan nikābet ve şeyh-i

seb'alığın  lâyık  olmayub  mezbûr  Ebûbekir  samîmü'n-neseb-i  şâdânîden  olduğına

İstanbulda olan nakîbü'l-eşrâfdan elinde temessükı olduğından gayri vech-i meşrûh

üzere samîmü'n-neseb-i şâdânîden olub her vechle (...) (...) deyü nice (...) (...) (...)

itmeğin nikābet nikābet ve şeyh-i seb'alık buna virilmek fermân olub emr yazılmışdır

fî evâhir-i Şevvâl sene 1020

238/2

Bakıyye-dârlık der-Mer'aş (...)
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Mer'aş kādîsına hükm ki; dârende İbrâhim gelüb zikr olunan bakıyye-dârlık 'işrîn ve

elf Muharreminin evâhirinde buna virilüb berât itdirüb hidmetde kusûrı yoğ ve 'azli

îcâb ider husûs yoğiken Şabân nâm kimesne bana virilmişdir dahl idüb kendüye gadr

olduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin elinde olan berât ve sâ'ir temessükâtı mûcibince

mukarrer zabt itdirüb âheri dahl itdirmeyesin deyü hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-

i Şevvâl sene 1020

238/3

Ağalık-ı Nahcuvan

Sağ 'ulûfecilerden 5 bölükde yevmî on beş akça 'ulûfeye mutasarrıf  olan dârende

Halil  Mehmede Vana ihrâc olunan Nahcuvan gönüllüleri  ağalığı  kendü 'ulûfesiyle

'işrîn  ve  elf  Şevvâlinin  21  gününden  serdârım  tarafından  tevcîh  olunub  mâliyye

tarafından virilân berât-ı şerîf mûcibince hükm yazılmışdır fî evâhir-i Şevvâl sene

'işrîn ve elf

238/4

Ağalık-ı gönüllüyân-ı sağ Bağdad

Dârende  Malkoç  gelüb  mukaddemâ  silahdârlar  zümresinden  iken  bundan  akdem

vâki'  olan  (...)  (...)  hidmetde  ve  yoldâşlıkda  bulunmağla  hidmeti  mukābelesinde

'ulûfesi  hazîneye  kalmak  şartıyla  Bağdadın  'azablar  ağalığı  tevcîh  olub  müyesser

olmamağla  sağ  gönüllüler  ağalığı  mâliyye  tarafından  tevcih  be  berât  eyleyüb

mûcibince zabtıçün yazılmışdır tekrâr mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Safer sene 1021

Tâbi'-i İbrâhim ağa-i sipâhîyân

238/5

Muhzır-başılık-ı kazâ'-i Ruha

Bi'l-fi'l  kādî  olan  Mevlânâ  Mehmed  Efendi  mektûb  gönderüb  muhzır-başı  olan

dârende Halil içün müstakîm ve hidmetinde mücidd ü sâ'î ve ahâlî-i vilâyet rızâ' ve

şükrân üzere iken Ali nâm kimesne bilâ-sebeb hidmeti almışdır deyü dahl itmeğle

mukarrer olması recâ' itmeğin virilmeğle yazılmışdır fî evâ'il-i Zi'l-ka'de sene 1020

238/6

Kitâbet-i gönüllüyân-ı Âdil-cevâz

Dârende Kâtib (...)  gelüb bu emr-i şerîfimle Âdil-cevâz gönüllülerinin kâtibi  olub

hidmetinde kusûrı  ve 'azli  îcâb ider hâli  yoğiken kâtibliğine bilâ-sebeb Berhûrdâr

nâm  kimesne  dahl  idüb  kendüye  gadr  ve  hayf  olduğın  bildirib  elinde  olan

temessükâtı  mûcibince  ibkā'  ve  mukarrer  kılınmak  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin

ahkâma mürâca'at olundukda kitâbet-i mezbûre bi'l-fi'l merkūm (...) üzerinde olduğı
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mukayyed  bulunmağın  kemâ-kân  ibkā'  ve  mukarrer  kılınmak  emrim  olmuşdur

tahrîren fî evâ'il-i şehr-i Zi'l-ka'de sene 1020

238/7

Çavuşluk der-Van

Van  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Tebrizin  cânib-i  yemîn

gönüllülerinden 'ulûfeye mutasarrıf olan dârende Halil içün hadd-i zâtında yarârdır

deyü  'ulûfesiyle  çavuşluk  recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden  vech-i  meşrûh  üzere

yazılmışdır fî 3 Zi'l-hicce sene 1020

238/8

Kitâbet-i gönüllüyân-ı Erciş

Van  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Ercişin  gönüllüler  kâtibi  olan

dârende  Kâtib  Osmânın  hidmetinde  kusûrı  ve  ber-vehle  'azlin  îcâb  ider  husûsı

yoğiken kitâbetin Mehmed nâm kimesne hilâf-ı inhâ' ile alub dahl idüb lâkin kitâbet

hidmeti 'uhdesinden gelmameğle hayf ve gadr olduğın bildirib girü mukarrer olmak

recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden  vech-i  meşrûh  üzere  yazılmışdır  tahrîren  fî  el-

yevmü's-sâminen  ve'l-'işrîn  min  şehr-i  Şevvâlü'l-mükerrem  sene  1020  üzerinde

olmağla tekrâr mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Muharrem sene 1021

Sayfa 239

239/1

Şah-benderlik-i Heleb

Haleb beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki;  dârende Ahmed gelüb nefs-i  Halebin

şeh-benderliği âbâ'en 'an-cedd ocağı olmağla mukaddemâ buna tevcîh olunub berât

itdirüb üzerine lâzım gelân hidmetin sadâkat  ve istikāmet ile  icrâ'  idüb ber-vehle

hidmetde  kusûrı  ve  'azlin  îcâb  ider  husûsı  yoğiken  zikr  olunan  şah-benderliğe

hâricden  dahl  olunmağla  kendüye  gadr  olunduğın  bildirib  mukarrer  olmak  içün

mü'ekked emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-ka'de sene 20

239/2

Muhzır-başılık-ı kazâ'-i Kilis

Kilis  kādîsına  hükm ki;  dârende  Abdül  (...)  gelüb  mukaddem ve  müstakîm olub

kazâ'-i  Kilis  muhzır-başılığı  kendüye  virilmek  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin

buyûrdum  ki  mezbûr  Abdül  (...)yi  olı-geldüği  üzere  kazâ'-i  mezbûrenin  muhzır-

başılığı hidmetinde kemâl-i emânet ve istikāmet üzere istihdâm eyleyüb âherden bir

ferdi dahl itdirmeyesin deyü hükm yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-ka'de sene 20
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239/3

İmâmet-i Hâcı Sinân der-Mer'aş

Mer'aş kādîsı mevlâna Şeyh Mehmed mektûb gönderüb nefs-i Mer'aşda Hâcı Sinân

mescidinin imâmı olmayub hâlî olmağın râfi' Habîb içün sâlih ve (...) olub imâmete

lâyıkdır deyü 'arz itmeğin 'arzı mûcibince şürûtuyla yazılmışdır fî evâsıt-ı şehr-i Zi'l-

ka'de sene 20

239/4

Mîr-i 'aşîretlik-i 'azabân

Adana ve Tarsus ve (...) ve Özer(?) kādîlarına hükm ki; dârende Ali gelüb bundan

akdem  Dîvân-ı  hümâyûn  (...)  kazâ'nızda  vâki'  sipâh  'azablara  mîr-i  'aşîret  ta'yîn

olunub varub zabt ve tasarruf itmek istedikde hâricden dahl olunmağla kendüye gadr

olunduğın  bildirib  mîr-i  'aşîretlik  mezbûra  zabtıçün  şürûtuyla  hükm-i  şerîf

yazılmışdır fî evâhir-i Zi'l-ka'de sene 1020

239/5

Mütevellî-i (...) der-mevlevî-hâne-i Mer'aş

Mer'aş  kādîsı  nâibi  Mehmed  mektûb  gönderüb  sulehâ'dan  dârende  Ahmed  nefs-i

Mer'aşda 'Ulemâ'ü'd-devle câmi' kurbunda mevlevî-hâne binâ' idüb ve kendüsi ehl-i

ilm olub mütevellî-hân olmak recâ'sına 'arz itmeğin isti'dâdı var ise deyü yazılmışdır

fî evâhir-i şehr-i Zi'l-ka'de sene 20

239/6

Meşîhat-i tekye-i Muhammed Ebû'l-Hasan der-(...)

Râfi' Hâcı Ahmed gelüb (...) vâki' Muhammed Ebû'l-Hasan tekyesinde Hasan nâm

kimesneye mukaddemâ (...) olan (...) Ahmed tarafından ber-tarîkle temessük almağla

mezbûr  ref'  olunub  zikr  olunan  meşîhat  kendüye  virilmek  bâbında  'inâyet  recâ'

itmeğin  bu  nişân-ı  hümâyûnı  virdim  ve  buyûrdum  ki  mezkûr  varub  meşîhat-i

mezbûra şeyh olub (...)  vezâ'ifi  hidemât-ı  meşîhatdir  (...)  (...)  (...)  deyü şürûtuyla

yazılmışdır

239/7

Sancakdârlık-ı mahfel-i şerîf-i Şâm

Şâm beğler-beğisine hükm ki; Şam-ı şerîfde mahfel-i şerîf sancakdârı olan Mustafa

(...)  (...)  sancakdârlığı  Astâne-i  sa'âdetde  yeniçeriler  kethüdâsı  olan  (boş)nın

akrabâsından olan Arnavud Mehmede virilüb emr-i şerîf yazılmışdır

239/8

Tezkirecilik-i tîmâr-ı Şehr-i zûl
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Şehr-i zûl beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Şehr-i zûl tîmâr tezkirecisi olan

dârende Kâtib Mehmed zîde kadrühû içün ehl-i kalem ve sâhib-i rakam ber-vehle

'uhdesine kādir olduğını bildirib mâdâmki hidmetinde kusûrı ve 'azli îcâb ider hâlî

olmaya tezkireciliği hâricden dahl olmamak bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz eyledüğin

eclden kemâ-kân zabt ve istihdâm eylene deyü emr-i şerîf yazılmışdır

239/9

Metropolidlik-i Batum ve Arz-ı rûm

(...) nâm metropolidin 'arz-ı hâli mûcibince mukarrer olmuşdur 'azlin îcâb ider husûsı

yoğiken  (...)  nâm  (...)  bir  tarîkle  metropolidliği  almağla  dahl  itmeğin  mukarrer

olmuşdur fî evâ'il-i Zi'l-hicce sene 1020

Sayfa 240

240/1

Kethüdâlık-ı Bezzazistan-ı Diyâr-ı bekr

Diyâr-ı bekr beğler-beğisi Mustafa dâme ikbâlühû mektûb gönderüb nefs-i Âmidde

vâki'  Bezzazistan  kethüdâsı  olan  Şah  (...)  fevt  olub  yeri  hâlî  ve  mahlûl  olmağın

dârende  Alican  içün  müstakîm  ve  dîndâr  olub  her  vechle  hidmet-i  mezbûre

'uhdesinden gelmeğe kādirdir deyü virilmeğin şürûtuyla hükm-i şerîf yazılmışdır fî

el-yevmü'l- (...) ve'l-'işrîn min şehr-i Zi'l-hicce sene 'işrîn ve elf

240/2

Kitâbet-i mukāta'a-i Musul

Musul  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Musul  mukāta'ası  (...)  (...)

zabtında olmağla mâl-ı mîrîye gadr olub hâlen zabt olunmağla kadîmden akrabâsı

kâtib  ta'yîn  olı-gelmeğle  dârende  Abdülbâkî  içün  ehl-i  kalemdir  deyü  kitâbet-i

mezbûre  mezkûra  virilmek  recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden  kitâbet-i  mezbûre

hidmetinde mezbûr Abdülbâkîyi istihdâm eyleyesin deyü şürûtuyla hükm yazılmışdır

fî evâhir-i Zi'l-hicce sene 20

240/3

Çavuşluk-ı Diyâr-ı bekr hazîne

Diyâr-ı bekr beğler-beğisine hükm ki Diyâr-ı bekr defterdârı (boş) dâme 'ulüvvuhûya

hükm  ki;  dârende  Maksud  çavuş  gelüb  Diyâr-ı  bekr  hazîne  çavuşluğı  hidmeti

mütefferrika Latif ve (...) tahvîllerinden kendüye virilüb mâliyye tarafından elinde

emr-i  şerîf  olduğın  bildirib  mûcibince  hizâne-i  mezbûre  çavuşluğı  hidmetinde

istihdâm  olunmak  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  vech-i  meşrûh  üzere  mâliyye
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tarafından emri var ise mûcibince 'amel idüb hilâfına cevâz göstermeyesin deyü emr

yazılmışdır fî evâ'il-i Muharrem sene 1021

240/4

Muhzır-başılık der-Ruha

Nişân-ı  hümâyûn  oldur  ki;  dergâh-ı  mu'allâm  bevvâblarından  Abdî  oğlı  dârende

Kalender  gelüb  kadîmden  Ruha  muhzır-başılık  dergâh-ı  mu'allâm  bevvâbları

oğullarına  virilü  gelüb  hâlen  zikr  olunan  muhzır-başılığı  Halil  nâm  kimesnenin

üzerinde  olub  lâkin  (...)  olmağla  alınub  kendüye  virilmek  bâbında  'inâyet  recâ'

itmeğin  bu  nişân-ı  hümâyûnı  virdüm  ve  buyûrdum  ki  varub  kazâ'-i  mezbûr

mahkemesinde mezkûr yerine muhzır-başı olub (...) vezâ'ifin muhzır-başılıkdır olı-

geldüği üzere (...) (...) (...) (...) hiç (...) olmaya deyü nişân-ı hümâyûn yazılmışdır fî

evâ'il-i Muharremü'l-harâm sene 1021

240/5

Tevliyet-i Mercâniye der-Bağdad

Bağdada hükm ki; dârende Mehmed çavuş gelüb tevliyet-i mezbûre Ahmed üzerinde

olub hidmeti mukābelesinde mezbûr ref' olunub tevliyet-i mezbûre kendüye virilmek

recâ' itmeğin Dârü's-sa'âde ağasına müte'allik değil ise deyü hükm-i şerîf virilmişdir

fî evâ'il-i Muharrem sene 1021

240/6

Vezzânlık-ı mahmiyye-i Bağdad

Bağdad  kādîsına  hükm  ki;  dârende  Hâcı  Abbas  gelüb  bu  berât-ı  hümâyûnumla

mahmiyye-i  Bağdadda vezzân iken  vezzânlığına  hâricden dahl  olunduğın  bildirib

elinde olan berâtı mûcibince zabtıçün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Muharremü'l-

harâm sene 1021

240/7

Meşîhat-ı tekye-i Bağdos der-Ahlat

Ahlat  kādîsına  hükm ki;  dârende  Şeyh Alican  zîde  takvâhû  gelüb Ahlatda  asûde

evlâd-ı  Şeyh  (...)  fukarâsından  olub  zikr  olunan  tekye  şeyhi  Abdülkādir  kuddise

sırruhû'l-azîze olub harâbe (...) olmuşken ma'mûr idüb hâsıl olan mahsûlünü âyende

ü  revendeye  ve  fukarâya  sarf  idüb  zikr  olunan  tekye  bunun  tasarrufunda  iken

Hüseyin  ve  Halil  ve  Mûsa  ve  (...)  Ahmed  nâm kimesneler  zikr  olunan  tekyenin

meşîhati  bize  virilmişdir  deyü dahl  ve nizâ'dan  hâlî  olmayub tekye-i  mezbûrenin

meşîhati buna mukarrer kılınub kayd-ı (...) ile buna ibkā' kılınub mâliyye tarafından

berât-ı şerîfim virildüğin bildirib mûcibince emr-i şerîf recâ' itmeğin buyûrdum ki
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zikr olunan tekyenin meşîhati yiğirmi akça vazîfe ile kayd-ı (...) ile mezbûr Alicana

tevcîh olunub mâliyye tarafından berât-ı şerîfim virilmişken mûcibince 'amel idüb

min ba'd mezbûrları dahl ve ta'arruz itdirmeyüb hilâfına cevâz göstermeyesin deyü

emr-i şerîf yazılmışdır

Sayfa 241

241/1

Kethüdâlık-ı defter-i hazîne-i Kıbrıs

(...) Rıdvâna hükm ki; sen yarâr ve emekdâr olduğından gayri düstûr-ı ekrem mîr-i

efham nizâmü'l-âlem 'asâkir-i nusret (...)  serdâr olan Vezîr-i a'zâm Nasûh paşa'nın

kapucı-başısı  olub  bi'l-fi'l  hazîne-i  Kıbrısda  mâl-ı  mîrî  tahsîlinde  olan  Ali  zîde

mecdühû ile hidmetde bulunduğı i'lâm olunmağın hâlîyâ hakkında (...) 'inâyet-i (...)

zuhûra getürüb alub 'işrîn ve elf Muharreminin dokuzuncı gününde zikr olunan defter

kethüdâlığı üslûb-ı sâbık üzere girü kemâ-kân sana mukarrer kılınmışdır deyü hükm

yazılmışdır fî evâ'il-i Muharremü'l-harâm sene ihdâ 'işrîn ve elf

241/2

Alay-beğilik-i Magusa

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; bi'l-fi'l Magusa sancağı alay-beğisi Mehmed âdem

gönderüb  hidmetde  mücidd  ü  sâ'î  olduğın  bildirib  alay-beğiliğine  âherden  dahl

itmamağın  'inâyet  recâ'  itmeğin  mezbûra  girü  kemâ-kân  Magusanın  alay-beğiliği

hidmetinde  istihdâm eyleyesin  min  ba'd  âherden bir  ferdi  dahl  itdirmeyesin  deyü

hükm yazılmışdır tahrîr fî evâ'il-i şehr-i Muharremü'l-harâm sene ihdâ' 'işrîn ve elf

sene 1021

241/3

Muhâsebecilik-i Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğine hükm ki; bi'l-fi'l Kıbrıs muhâsebecisi İbrâhim gelüb hidmetinde

mücidd  ü  sâ'î  olduğın  bildirib  muhâsebeciliğine  dahl  olunmamak bâbında  'inâyet

recâ' itmeğin zikr olunan muhâsebeciliği bi'l-fi'l mezbûrın üzerinde olmağın üslûb-ı

sâbık üzere mezbûrı  girü  kemâ-kân muhâsebecilik  hidmetinde istihdâm eyleyesin

deyü hükm yazılmışdır fî evâ'il-i şehr-i Muharremü'l-harâm sene 1021

241/4

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Bağdad

Bağdada hükm ki;  dârende İbrâhim gelüb yarâr  ve emekdâr  olmağın in-şâ'-Allah

Bağdada  dâhil  olduğında  dahi  mukaddem  istikbâl  ve  ma'an  hidmetde  bulunmak
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üzere Bağdadın yeniçeri  ağalığı  virilmek emrim olmuşdur buyûrdum ki Bağdadın

yeniçeri ağalığı virilüb şürûtuyla hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Muharrem sene

1021

241/5

Ağalık-ı 'azabân-ı Bağdad

Bağdada  hükm ki;  dârende  Ahmed  gelüb yarâr  ve  emekdâr  olmağla  zikr  olunan

'azablar  ağalığı  girü  mezkûra  virilüb  şürûtuyla  mukarrer  olmuşdur  fî  evâsıt-ı

Muharrem sene 1021

241/6

Bin-başılık-ı riyâset-i ikinci der-Bağdad

Bağdada  hükm  ki;  mahmiyye-i  Bağdad  ikinci  riyâsetinde  küçük  bin-başı  olan

Mehmed Hallac dâhi  şakî  ve ehl-i  fesâd olmağla gedüği  alınub (...)  oğlı  dârende

diğer Mehmed yarâr ve emekdâr olmağla kemâ-kân zabt itdirilmek emrim olmuşdur

buyûrdum ki  mezbûrı  hidmet-i  mezbûrede  istihdâm eyleyesin  deyü  hükm-i  şerîf

yazılmışdır fî evâsıt-ı Muharrem sene 1021

241/7

Muhzır-başılık-ı 'Ayntab ihtisâb ihzâriyyesi

'Ayntab kādîsı mektûb gönderüb kapucı-oğullarından zikr olunan ihtisâb ve ihzârına

mutasarrıf olan dârende Bumin hidmetinde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûs olmayub

herkes rızâ' ve şükrân üzere iken Muharrem ve Şaban dahl idüb lâkin vech-i meşrûh

üzere bunun hakkı olmağın 'arzı  mûcibince mukarrer yazılmışdır  fî  evâsıt-ı  şehr-i

Muharrem sene 21

241/8

Kethüdâlık-ı yeniçeriyân-ı Bağdad

Dârende Hasan hidmetde olub ber-vech hidmetde kusûrı  ve 'azli  îcâb ider husûsı

yoğiken âherden dahl olunmağın mukarrer yazılmışdır fî evâsıt-ı şehr-i Muharrem

sene 21

241/9

Kethüdâlık. Bağdadın sağ gönüllüler kethüdâlığı

dârende Sâlih kethüdânın hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûsı olmayub hidmetde

iken hâricden dahl olmağın mukarrer yazılmışdır fî et-târih-i mezbûr 

241/10

Kethüdâlık. Bağdadın sol bölük kethüdâlığı
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Dârende Câferin hidmetde kusûrı olmayub hidmetde iken dahl olunmağın mukarrer

yazılmışdır fî et-târih-i mezbûr

Sayfa 242

242/1

Kitâbet-i iskele-i Trabzon

Batuma hükm ki; Arz-ı rûm defterdârı Bumin mektûb gönderüb dârende Osmân içün

yarâr  olub  küllî  hidmetde  olub  'azli  îcâb  ider  husûsı  yoğiken  Arz-ı  rûm

gönüllülerinden (boş) nâm kimesne kitâbeti almağla gadr olduğın bildirib mukarrer

olmak recâ' itmeğin kemâ-kân mukarrer olub şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı

Muharrem sene 2021

242/2

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Bağdad

Bağdada hükm ki;  dârende Abdî gelüb pîr  ü ihtiyâr olub uğûr-ı  hümâyûnda küllî

hidmet sebk idüb vilâyet halkı rızâ' ve şükrân üzere iken ağalığı bilâ-sebeb âhere

virilüb gadr olduğın bildirib mukarrer olmak recâ' itmeğin şürûtuyla mukarrer kılınub

hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı şehr-i Muharremü'l-harâm sene 1021

242/3

Kethüdâlık kethüdâlık-ı Kıbrıs

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm  ki;  Kıbrıs  beğler-beğisi  mektûb  gönderüb  Cezîre-i

Kıbrıs  yeniçerilerine  bundan  akdem  kethüdâ  olan  Hasan  ve  Ramazân  nâm

kimesneler  kethüdâlık  husûsında  birbiriyle  nizâ'  üzere  olub  kul  mâiyyetine  'azîm

ihtilâl vâki' olmağla olunub ve yine zümre-i mezbûr emekdârlarından birinci bölükde

yevmî on sekiz akça ile (...) olan dârende Mustafaya tevcîh olunub hidmetde mücidd

ü sâ'î ve 'azli îcâb ider husûsı olmaduğından gayri kethüdâ olanlar 'azlleri îcâb ider

husûsları  sâdır  olmaya  âhere  virilürse  dahi  zabt  olunmaya  deyü  emr-i  şerîf

virilmişken mezkûr Ramazân ve Hasan kanâ'at itmeğin mukarrer olmak recâ' itmeğin

şürûtuyla mukarrer kılınub hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i şehr-i Muharremü'l-

harâm sene ihdâ ve 'işrîn ve elf

242/4

Çavuşluk Çavuşluk-ı Kıbrıs

Kıbrıs  beğler-beğisine  hükm ki;  Kıbrıs  cânib  defterdârı  Yûnus  mektûb  gönderüb

Kıbrısın defter çavuşlarından İçil sancağında Ermenek nâhiyesinde (boş) nâm karye

ve gayriden beş bin akça tîmâra mutasarrıf olan Hüseyin fevt olub çavuşluk gedüği
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mahlûldür  deyü  yine  livâ'-i  mezbûrda  Selendi  nâhiyesinde  (boş)  nâm  karye  ve

gayriden dört bin dokuz yüz altmış dört  akça tîmâra mutasarrıf  olan dârende (...)

tevcîh olunub çavuşluk hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü hükm-i şerîf yazılmışdır

fî evâsıt-ı şehr-i Muharremü'l-harâm sene ihdâ ve 'işrîn ve elf

242/5

Mukāta'acılık der-hazîne-i Kıbrıs

Kıbrıs  beğler-beğisine  ve  defterdârına  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm

müteferrikalarından olub hazîne-i Kıbrısda mâl-ı mîrî cem'ine me'mûr olan Ali zîde

mecdühû  kazâyâ  defterin  gönderüb  hazîne-i  Kıbrıs  hazînesinde  ze'âmet  ile

mukāta'acı olan (...) oğlı (boş) (...) (...) emr yazub ref'i lâzım olmağla mukāta'acılığı

Dîvân-ı  hümâyûnum kâtiblerinden dârende Kâtib  Cemâle  virilmek recâ'sına  i'lâm

itmeğin tevcîh olunmak içün hükm yazılmışdır fî evâhir-i Muharrem sene 21

242/6

Ağalık-ı 'azabân-ı kal'a-i Magusa

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; hazîne-i Kıbrısda mâl-ı mîrî tahsîline me'mûr olan

müteferrika Ali zîde mecdühû kazâyâ defterin gönderüb Kıbrıs sâkinlerinden dârende

Mehmed  içün  yarâr  ve  ehl-i  vukūf  olmağın  kal'a-i  Magusanın  'azabları  ağalığı

virilmek recâ'sına i'lâm itmeğin buyûrdum ki zikr olunan ağalık hidmetinde istihdâm

eyleyesin fî evâhir-i Muharrem sene 21

242/7

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; Cezîre-i Kıbrısda mâl-ı mîrî tahsîlinde me'mûr olan

müteferrika Ali zîde mecdühû kazâyâ defterin gönderüb Kıbrıs yeniçerileri ağası olan

dârende Mehmed zîde mecdühû yarâr  ve neferât  ef'âlinden şükrân üzere olmağla

ağalığı mukarrer olmak recâ'sına i'lâm itmeğin ağalık üzerinde olmağla âherden dahl

olunmamak içün hükm yazılmışdır fî evâhir-i Muharrem sene 21

242/8

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı Lefkoşa der-Cezîre-i Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; Cezîre-i Kıbrısda mâl-ı mîrî tahsîline me'mûr olan

müteferrika Ali  zîde mecdühû kazâyâ defterin gönderüb Cezîre-i Kıbrısın 'azablar

kethüdâsı olan dârende Osmân içün zikr olunan kethüdâlık üzerinde olmağla dahl

olunmamak recâ'sına i'lâm itmeğin âherden dahl olunmamak içün hükm yazılmışdır

fî evâ'il-i Muharrem sene 21
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Sayfa 243

243/1

Ağalık-ı 'azablar Lefkoşa Cezîre-i Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; Cezîre-i Kıbrısda mâl-ı mîrî hidmetinde olub vezîr-i

a'zâm hazretlerinin kapucı-başılığı  hidmetinde olan müteferrika Ali  zîde mecdühû

kazâ  yâ  defteri  gönderüb  hidmet-i  mezbûrede  olan  dârende  Fazlı  içün  yarâr  ve

emekdâr  deyü  zikr  olunan  'azablar  ağalığı  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin

ahkâm-ı hidmeti Hasan üzerinde olduğı tekrâr 'arz olundukda girü mezbûr Fazlıya

(...) kemâ-kân mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Muharrem sene 1021

243/2

Zâviye-dârlık-ı Şeyh (...) der-(...) tâbi'-i Bağdad

Bağdad beğler-beğisine ve (...) kādîsına hükm ki; dârende Seyyid (...) zîde takvâlühû

Bağdada gelüb kazâ'-i  mezbûrda vâki'  Şeyh (...)  evlâdından olub müşârün-ileyhin

zâviye-dârlığı şart-ı vâkıf mûcibince evlâda meşrût olmağla ile-l-ân vech-i meşrûh

üzere tasarruf oluna gelüb bu dahi evlâddan olmağla zikr olunan zâviye-dârlık elinde

olan  temessükâtı  mûcibince  kendüye  tasarruf  itdirülüb  hâricden  dahl  olunmamak

içün şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâhir-i Muharrem sene 21

243/3

Ağalık-ı gönüllüyân-ı kal'a-i Kars

Arz-ı rûma hükm ki; mektûb gönderüb Kars gönüllüleri ağası olub emr-i şerîf ile Oltı

ve (...) kal'aları muhâfazasına me'mûr olan dârende Mahmûd zîde kadrühû içün yarâr

dır deyü ağalığına hâricden dahl olunmamak bâbında 'inâyet recâ'sına i'lâm itmeğin

zikr olunan ağalık mezkûr Mahmûdun üzerinde olmağın hâricden dahl olunmamak

içün emr-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Muharrem sene 21

243/4

Cibâyet-i imâret-i Payâs

Payâs kādîsına hükm ki; dârende Derviş Mehmed gelüb sâbıkan vezîr-i a'zâm iken

vefât iden Mehmed paşanın Payâsda vâki' olan imâreti evkāfının hitâbeti buna tevcîh

olunub berât  itdirüb ber-vehle hidmetde kusûrı  ve 'azlin îcâb ider  husûsı yoğiken

Ahmed nâm kimesne dâimâ cibâyetine dahl ve tasarrufuna mâni'  olduğın bildirib

hitâbet-i mezbûre kendüye zabt itdirilmek bâbında 'inâyet recâ' itmeğin elinde olan

berâtı  ve  sâ'ir  temessükâtı  mûcibince  girü  buna  zabt  itdirilmek  emrim olmuşdur

şürûtuyla emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i şehr-i Saferü'l-muzaffer sene 1021

243/5

438



Kitâbet-i Kars

Arz-ı rûma hükm ki; mektûb gönderüb bi'l-fi'l Kars gönüllüler kâtibi olan dârende

Ahmed içün yarâr ve ehl-i kalem olduğından mâ'adâ hidmetde kusûrı yoğiken 'azli

îcâb ider husûsı olmayub neferâtı ile hüsn-i zinde-gâne iken kitâbetine hâricden dahl

olunduğın bildirib kitâbeti 'arz olunduğı üzere mukarrer hükm-i şerîf yazılmışdır fî

evâ'il-i şehr-i Saferü'l-muzaffer sene 1021

243/6

Tevliyet-i Bitlisde vâki' Şeyh Abdülvehhâb Gâzînin Girdüm nâm karyesi

Tevliyet-i  mezbûreye  mutasarrıf  olan  Mehmed  medyûn  olub  tevliyetin  terk  idüb

mahlûl olmağla sülüs 'aşere ve elf Şevvâlü'l-mükerreminin beşinci gününden dârende

Şeyh Aliye tevcîh olunub berât itdirüb berâtı mûcibince zabt itdirilmek recâ' itmeğin

berâtı mûcibince şürûtuyla hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Safer sene 1021

243/7

Zâviye-i Bol Hamza

Nişân-ı hümâyûn oldur ki râfi'-i tevkî'-i refî'-i hâkānî Veli gelüb Malazgird kazâ’sına

tâbi' nâhiye-i (...) vâki' Bol Hamza zâviyesi dimeğle ma'rûf Şevketlü ve (...)-virân ve

(...) nâm karye gayriler tevâbi'inden olmağla zâviye-i mezbûra âbâ'en 'an-cedd şeyh

olan karındaşı Mustafa berâtın virüb meşîhat-i mezbûreyi kendüye ferâgat ider deyü

'inâyet recâ' itmeğin bu nişân-ı hümâyûnı virdim ki varub fârig-i mezbûrın yerine

zâviye-i  mezbûreye şeyh olub şöyle ki vezâ'if-i  hidemât müstehakkdır olı-geldüği

üzere (...) mer'i ve (...) kıla deyü yazılmışdır fî evâ'il-i Safer sene 1021

Sayfa 244

244/1

Çavuşluk-ı gönüllüyân-ı Kars

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; Kars gönüllüler ağası Mahmûd mektûb gönderüb

zümre-i mezbûre de yevmî (boş) akça 'ulûfe ile Kars gönüllüleri çavuşı olan dârende

Kılınc içün yarâr ve ol serhaddin emekdârlarından olduğından gayri neferâtıyla hüsn-

i zinde-gâne üzere olub ber-vehle hidmetde kusûrı ve 'azli îcâb ider husûsı yoğiken

çavuşluğına hâricden dahl olunduğın bildirib çavuşluğı mukarrer olmak recâ'sına 'arz

itmeğin mukarrer olub şürûtuyla hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Safer sene 1021

244/2

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Kıbrıs
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Kıbrıs beğler-beğine hükm ki; hizâne-i âmirenin cânib-i defterdârı olan Mûsa mektûb

gönderüb ebnâ'-yı sipâhîyândan 134 bölükde yevmî 61 akça 'ulûfesi  olan dârende

Mehmed Pervâne içün zümre-i mezbûrenin emekdâr ve ihtiyârı olub Ungurus dört ve

giçen sene (...)  seferlerinde vücûda gelân hidmeti  mukābelesinde yevmî yüz akça

ağalık  'ulûfesi  hazîneye  kalmak  üzere  zümre-i  (...)  zikr  olunan  ağalığı  kendü

'ulûfesiyle (...) (...) tevcih olunub mâliyye tarafından ve dîvân cânibinden evâmir-i

şerîfe virilüb tasarruf itmek istedikde Ahmed nâm kimesne zikr olunan ağalığı on

yıldan  berü  zabt  ve  tasarrufuna  mâni'  olub  lâkin  mûmâ-ileyh  Mehmed  kendü

'ulûfesiyle kanâ'at idüb ağalığı 'ulûfesi hazîneye kalmağla hizâne-i âmireme küllî (...)

ve neferâtı rızâ' ve şükrân üzere olub hakkıdır deyü mukarrer olmak recâ'sına 'arz

itmeğin zikr olunan ağalık mukaddemâ mukarrer olduğı üzere girü buna mukarrer

olmak emrim olmuşdur buyûrdum ki emrim üzere zikr olunan ağalığı bu kez buna

mukarrer idüb kemâ-kân ağalık hidmetinde istihdâm idüb mezbûr Ahmedi ve âherleri

üzerine kanâ'at itdirüb temessük dahi ibrâz iderse buyûrdum ki 'azlin îcâb ider hâlî

olmaya dahl itdirmeyüb buna zabt itdüresin deyü yazılmışdır fî evâsıt-ı Safer sene 21

244/3

Alay-beğilik-i Musul

Musul beğler-beğisi  mektûb gönderüb Musul sancağında ve nâhiyesinde (...)  nâm

karye ve gayriden yiğirmi bin akça ze'âmet ile livâ'-i mezbûr alay-beğisi olan fevt

oldukda  ze'âmet-i  mezbûre  imârına  (...)  Seyyid  Hanın  tevâbi'inden  (...)  nâm

kimesneye virilüb berât itdirüb lâkin Bağdad kurbuna varmayub ve (...) bulunmayub

ze'âmet-i  mezbûre  mahlûl  olmağın  dârende  Mahmûda  tevcîh  olunub  lâkin  livâ'-i

mezbûr alay-beğiliği dahi mahlûldür deyü 'arz itmeğin yazılmışdır fî evâsıt-ı Safer

sene 21

244/4

Alay-beğilik-i Çıldır

Dârende Osmân gelüb Çıldır sancağında ze'âmet olub ve yine livâ'-i mezbûr alay-

beğisi olan Hüdâvirdi oğlı İbrâhim şakî ve ehl-i fesâd olduğından gayri zu'amâ' ve

erbâb-ı tîmârı gamz idüb kimesnenin ze'âmet ve tîmârın almağa ba'is ve sulehâ'sının

emvâl  ve  erzâkın  alub  zulm  ve  ta'addî  ve  fesâd  ve  kanâ'atden  hâlî  olmamağla

hakkından  gelmek  içün  defa'âtle  emr-i  şerîf  virilmeğle  hakkından  gelinüb  alay-

beğiliği mahlûldür deyü recâ' itmeğin şakî-i mezbûr ele getirilüb hakkından gelinüb

alay-beğiliği mahlûl ise tevcîh idesin deyü yazılmışdır fî 8 Safer sene 21

244/5
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Kitâbet-i 'azabân-ı Erciş

Erciş sancağı beği mektûb gönderüb kitâbet-i mezbûr mahlûl olub Ali ehl-i kalemdir

deyü 'arz idüb recâ' itmeğin mezbûr kitâbet merkūm Aliye mutasarrıf olunduğı elli

bin akça tîmâr ile tevcîh olunmuşdur fî şehr-i Safer sene 21

244/6

Muhzır-başılık-ı Türkman-ı Haleb

Türkman-ı Haleb kādîsı mektûb gönderüb muhzır-başılığı mahlûldür dârende İsmaile

virilmek 'inâyet recâ'sına 'arz eylediğinde mezbûr İsmaile virilmişdir fî 2 şehr-i Safer

sene 21

Sayfa 245

245/1

Kethüdâlık-ı topcıyân-ı Kıbrıs

Kıbrısa hükm ki; defterdârı Yûnus mektûb gönderüb kethüdâ olan dârende Mustafa

içün yarâr ve emekdâr ve ihtiyâr neferâtıyla zindegânesi olub hidmetde kusûrı ve

'azli îcâb ider husûsı yoğiken bilâ-sebeb dahl olunduğın bildirib mukarrer ve zabt

itdirilmeğin  recâ'sına  'arz  itmeğin  mâdâmki  hidmetde  kusûrı  olmaya  âheri  dahl

itdirmeyesin deyü şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Safer sene 1021

245/2

Cebe-başılık-ı kal'a-i Magusa

Kıbrısa hükm ki; defterdârı Yûnus mektûb gönderüb Cezîre-i Kıbrısda Piyâde nâm

karye ve gayriden altı bin altı yüz akça tîmâr ile kal'a-i mezbûrda cebeci-başı olan

Yûsufun  defa'âtle  hıyâneti  zâhir  olmağla  ref'i  lâzım  olduğın  bildirib  yine  kal'a-i

mezbûrdan  (boş)  nâm karye  ve  gayriden  beş  bin  üç  yüz  otuz  iki  akça  tîmâr  ile

sâbıkan cebeciler kethüdâsı olan dârende Ferruh içün hidmet-i mezbûre 'uhdesinden

gelmeğe kādir (...) müstehakkdır deyü virilmek recâ'sına 'arz itmeğin 'arz olunduğı

üzere emr-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Safer sene 1021

245/3

Ağalık-ı 'azablar Kıbrısın Kitâbeti

Kıbrısa hükm ki; defterdârı Yûnus mektûb gönderüb dârende Halil içün yarâr ve mâl-

ı mîrî tahsîlinde hidmetde bulunmuşdur deyü ve hidmetde kusûrı yoğiken ağalığına

Maksûd  nâm  kimesne  bilâ-sebeb  dahl  itmeğle  gadr  olunduğın  bildirib  mukarrer

olmak recâ'sına 'arz itmeğin mukarrer kılınub şürûtuyla hükm-i şerîf yazılmışdır fî

evâsıt-ı Safer sene 1021
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245/4

Şeyhlik-i katırcılar der-Haleb

Halebe  hükm ki;  Haleb  defterdârı  Mahmûd  mektûb  gönderüb  Halebde  katırcılar

şeyhi olan Mehmed fevt olub hidmeti hâlî kalmağın bi'l-fi'l Halebde deveciler şeyhi

olan dârende Hâcı Tâhir hidmet-i mezbûre 'uhdesinden gelür deyü virilmek recâ'sına

'arz itmeğin şürûtuyla mukarrer olmuşdur fî evâsıt-ı Safer sene 1021

245/5

Ağalık-ı 'azablar Magusa

Kıbrısa  hükm ki;  mektûb gönderüb ağa  olan  Hasan hidmet-i  lâzımesinde  tekâsül

üzere  olduğından  gayri  neferâtın  âşâr  ve  rüsûmun  tamâm  virmeyüb  ve  nice

müteferrikanın mahsûlün kendü farz idüb beytü'l-mâla gadr olub ahâlî-i vilâyet ve

neferâtı müteşekkî olub ref'i lâzım olmağla sâbıkan Magusa alay-beğisi olub yarâr ve

emekdâr  olan  dârende  Murâda  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  şürûtuyla  hükm

yazılmışdır fî evâsıt-ı Safer sene 1021

245/6

Tevliyet-i Kudüs-i şerîf

Dârende Süheyl ağa gelüb Kudüs-i şerîfde vâki' merhûm ve mağfûrün-lehû Sultân

Süleymân Hân tâbe serâhû evkāfının bilâ-ta'yîn mütevellîsi ve nâzırı üzerinde olub

hâlen mâliyye tarafından tahrîr-i berât virildüğin bildirib berâtı mûcibince tevliyet-i

mezbûre ile  nâzırlığı  kendüye zabt  itdirilmek bâbında 'inâyet  recâ'  itmeğin elinde

olan berâtı mûcibince zabt ve tasarrufı içün hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Safer sene

ihdâ ve 'işrîn ve elf

245/7

Tercümânlık-ı mahkeme-i Haleb

Dârende Ahmed gelüb Halebde vâki' olan mahkemede tercümânlık hidmeti mâliyye

tarafından  berâtla  üzerinde  olub  mûcibince  zabtıçün  hükm-i  şerîf  recâ'  itmeğin

şürûtuyla yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 1021

Sayfa 246

246/1

Kitâbet-i kal'a-i Magusa

Ma'iyyet kâtibi  olmamağla dârende İbrâhim ehl-i  kalem olmağla kitâbet-i  mezbûr

mezbûr İbrâhime virilmişdir fî evâhir-i Safer sene 21

246/2
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Şeyhlik-i dellâllar der-Haleb

Haleb beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki; Abdullah oğlı dârende Mehmed gelüb

emekdâr  olmağla  zikr  olunan  meşîhat  virilmek  recâ'  eyledüği  kaydına  mürâca'at

olundukda Abdülvahhâb nâm kimesneye virildüği mukayyed olunmağın tekrâr 'arz

olundukda buna virilüb şürûtuyla hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 1021

246/3

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Erciş

 Dârende-i fermân Haydar gelüb Erciş gönüllülerinin ağalığı bi'l-fi'l üzerinde olduğın

bildirib elinde olan temessükâtı mûcibince kemâ-kân zabt itdirilmek bâbında 'inâyet

recâ'  itmeğin  (boş)  kaydına  mürâca'at  olundukda  zümre-i  mezbûre  ağalığı  vech-i

meşrûh  üzere  merkūmun  üzerinde  olduğı  mukayyed  olunmağla  temessükâtı

mûcibince zabt ve tasarrufiçün mufassal meşrû'a hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i

şehr-i Saferü'l-muzaffer ihdâ ve 'işrîn ve elf

246/4

Ağalık-ı gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Ahısha

Sâbıkan Çıldır  beğler-beğisi  Bulgar  Mehmed mektûb gönderüb Ahıshanın cânib-i

yemîn gönüllüleri ağası olan Mehmed şakî ve ehl-i fesâd olub her vechle ref'-i lâzım

olduğın bildirib yine zümre-i mezbûre kethüdâsı olan dârende Mustafa zîde kadrühû

içün emekdâr ve ihtiyâr olub ağalık müstehakkdır deyü mezbûra virilmek recâ'sına

'arz itmeğin kemâ-kân zümre-i mezbûre ağalığı hidmetinde istihdâm eyleyesin deyü

hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i şehr-i Saferü'l-muzaffer sene 1021

246/5

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Ahısha

Sâbıkan Çıldır  beğler-beğisi  Bulgar  Mehmed mektûb gönderüb Ahıshanın cânib-i

yemîn gönüllüleri kethüdâsı olan dârende Mustafa içün yarâr ve emekdâr olduğından

gayri neferâtı ile zinde-gâne üzere olmağla kethüdâlık kendüye mukarrer ve kemâ-

kân zabt itdürmek bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin zümre-i mezbûre kethüdâlığı

'arz olunduğı mezbûra mukarrer idüb âherden bir ferd dahl ve itmemeğiçün hükm-i

şerîf yazılmışdır. Şehr-i Saferü'l-muzaffer sene 1021

246/6

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı cânib-i yesâr-ı Van

Vanın  cânib-i  yesâr  gönüllüleri  kethüdâsı  olan  dârende  Mustafa  içün  emekdârdır

deyü  mâliyye  tarafından  kendüye  virilüb  mûcibince  kendüye  mukarrer  olmağçün
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recâ'  itmeğin kimesne dahl itmeye deyü hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i şehr-i

Saferü'l-muzaffer sene 21

246/7

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı kal'a-i Van

Acem  şahının  ilçisi  olan  Mehmed  beğ  hidmetde  bulunduğın  'arz  itmeğle  Vanın

'azablar kethüdâlığı dârende Aliye tevcîh olunub mâliyye tarafından berât olunduğın

bildirib mûcibince mukarrer olmağçün recâ' itmeğin bu tarafında dahi mukarrer içün

hükm-i şerîf virilmişdir fî evâhir-i şehr-i Saferü'l-muzaffer sene 21

Sayfa 247

247/1

Alay-beğilik der-Âmid

Diyâr-ı bekre hükm ki; mektûb gönderüb Birecik alay-beğisi Kelâmî pîr ü ihtiyâr

olub  hidmetde  'aczi  olmağla  hüsn  ü  ihtiyârıyla  alay-beğiliğinden  fârig  olmağın

zu'amâ'dan  Abdullah  oğlı  dârende  Yûsuf  içün  yarâr  ve  emekdâr  ve  alay-beğilik

hidmeti 'uhdesinden gelmeğe kādirdir deyü virilmek recâ'sına 'arz eyledüğin eclden

tevcîh olunub hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Saferü'l-muzaffer sene 1021

247/2

Alay-beğilik der-livâ'-i Dukagin

Rûm-iline hükm ki; livâ'-i mezbûrda (...) nâm karye ve gayriden altı bin akça tîmâr

ile  livâ'-i  mezkûr  alay-beğisi  olan  dârende  Mehmed  gelüb  yarâr  olub  vâki'  olan

seferlerde top hidmetinde mevcûd olub küllî yoldâşlığı zuhûra gelüb 'azli îcâb ider

husûsı yoğiken Süleymân çavuş oğlı  Mehmed nâm kimesne Astâneden bir tarîkle

almağla dahl idüb gadr eyledüğin bildirib alay-beğiliğe yine mukarrer olmak recâ'

itmeğin şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 1021

247/3

Vezne-dârlık-ı neferât-ı cânib-i yemîn-i Ahısha

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; Ahısha kal'asının cânib-i yemîn ağası olan Mustafa

zîde kadrühû mektûb gönderüb zümre-i mezbûrenin vezne-dârı olan dârende Mustafa

içün yarâr ve müstakîm ve dîndâr ve hidmet-i mezbûre 'uhdesinden gelmeğe kādir ve

neferâtı ile hüsn-i zinde-gâne üzere olub vezne-dârlığına âherden dahl olunmamak

bâbında  'inâyet  recâ'sına  'arz  itmeğin  imdi  zikr  olunan  vezne-dârlık  mezkûrın

üzerinde olmağın âherden dahl  olunmamak içün şürûtuyla mü'ekked hükm-i  şerîf

yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 21
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247/4

Baş yüz-başılık-ı neferât-ı cânib-i yemîn-i kal'a-i Ahısha

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; Ahısha kal'asının cânib-i yemîn ağası olan Mustafa

zîde  kadrühû  mektûb  gönderüb  zümre-i  mezbûrenin  baş  yüz-başılarından  olan

dârende Zülfekār  içün yarâr  ve  serhadd-i  mansûrenin  ehl-i  vukūfı  ve  neferâtı  ile

hüsn-i  zinde-gâne üzere  olub  ef'âl  ve akvâlinden rızâ  ve şükrân üzere oldukların

bildirib  âherden dahl  olunmamak bâbında  'inâyet  recâ'sına  'arz  itmeğin  imdi  zikr

olunan  yüz-başılık  mezkûrın  üzerinde  olmağın  âherden  dahl  olunmamak  içün

şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 21

247/5

Mukābelecilik ma'a rûz-nâme-i Şehr-i zûl

Şehr-i zûl beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb hâlen Şehr-i zûl hazînesinde

emr-i şerîfle mukābele ve rûz-nâmecilik hidmetinde olan dârende (...) içün yarâr ve

ehl-i  kalem ve müstakîm olub ber-vehle hidmetde kusûrı ve 'azli  îcâb ider husûsı

yoğiken tasarrufunda olan mukābele ve rûz-nâmeciliğine hâricden dahl  olunduğın

bildirib girü mukarrer olmak bâbında 'inâyet recâ'sına 'arz eyledüği eclden şürûtuyla

hükm yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 21

247/6

Alay-beğilik der-Âdil-cevâz

Van'a  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  dârende  Mehmed  içün  yarâr  ve  serhaddin

emekdârlarından olub vâki'  olan sehadd hidmetlerin icrâ' idüb hidmetde kusûrı ve

'azli îcâb ider husûs yoğiken yine Âdil-cevâzda şerret ve şekāvetle meşhûr olan Hâce

nâm kimesne bir  müzevvir  'arzı  peydâ itmeğle alay-beğiliği  bir  tarîkle  alub gadr

itmeğin zikr olunan alay-beğilik girü mezkûr Mehmede mukarrer olmak recâ'sına 'arz

eyledüğin eclden mukarrer olub şürûtuyla hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Safer

sene 1021

247/7

Meşîhat-i devecilik der-Haleb

Haleb  beğler-beğisine  hükm  ki;  dârende  Kemâl  gelüb  yarâr  ve  emekdâr

olunduğından  gayri  ehl-i  vukūf  olmağla  zikr  olunan  deveciler  şeyhliği  mezbûra

virilmeğin bâbında 'inâyet recâ' itmeğin şürûtuyla emr-i şerîf yazılmışdır fî 25 Safer

sene 1021
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Sayfa 248

248/1

Ağalık-ı kal'a-i Uzgur

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; dârende Habib zîde kadrühû gelüb yarâr ve serhadd-i

mansûrede  emekdâr  olmağla  Uzgur  kal'asının  gönüllüleri  ağalığı  kendüye  tevcîh

olunub  neferâtı  kendüden  râzı  olmak  üzere  istikāmetle  icrâ'-yı  hidmet  idüb  zikr

olunan  ağalık  bi'l-fi'l  üzerinde  olduğın  bildirib  ibkā'  ve  mukarrer  olmak  bâbında

fermân-ı âlişânım sâdır olmuşdur fî evâhir-i sene 1021

248/2

Gönüllüyân-ı Tebriz der-muhâfaza-i Van

Van beğler-beğisine hükm ki; dârende Mehmed zîde kadrühû gelüb yarâr ve emekdâr

ve  ihtiyâr  olmağla  Tebrizin  cânib-i  yemîn gönüllülerinin  ağalığı  kendüye bundan

mukaddem virildikde  Yûsuf  nâm kimesne  dahl  itmeğle  mukarrer  olunub  mezbûr

Yûsuf  kanâ'at  itmeyüb  yine  nizâ'  eyledüğin  bildirib  'inâyet  recâ'  itmeğin  ahkâm

kaydına  mürâca'at  olundukda  üzerinde  bulunmağla  girü  mezbûr  Mehmed  zîde

kadrühûya zabtıçün hükm virilmişdir fî evâhir-i Safer sene 21

248/3

Muhzır-başılık-ı Konya

Dergâh-ı mu'allâm bevvâblarından dârende Hâcı Abdî emekdâr olub bu def'a südde-i

sa'âdetimde  serdâr  Nusret  sa'âdete  gelüb  ba'zı  umûr-ı  mühimmede  hidmetde

bulunmağın  hidmeti  mukābelesinde  zikr  olunan  muhzır-başılığı  recâ'  itmeğin

kendüye virilmişdir fî evâhir-i Safer sene 21

248/4

Kitâbet. Ahısha cânib-i yemîn gönüllüleri kâtibi

Çıldır  beğler-beğisine  hükm  ki;  sâbık  Çıldır  beğler-beğisi  Ömer  dâme  ikbâlühû

mektûb  gönderüb  dârende  Kâtib  Ömer  içün  kendü  hevâsında  olub  neferâtıyla

zindegânesi  yokdur deyü yerine zümre-i  mezbûrede ağa bölüğünde Sevindik oğlı

diğer  Ömere  virilmek  recâ'sına  'arz  eyledüği  eclden  mîr-i  mîrân-ı  sâbık

müteferrikaün  ileyhliği  makbûl  olmamağla  girü  merkūm  Kâtib  Ömere  mukarrer

olmak emrim olmuşdur kitâbeti üslûb-ı sâbık üzere mezbûr Kâtib Ömere mukarrer

idüb kemâl-i  emânet ve istikāmet ile tevcîh idesin deyü emr-i  şerîf  yazılmışdır  fî

evâhir-i  Safer  sene  1021  evvelen  zâyi'  olmağla  tekrâr  mukarrer  ider  fî  evâ'il-i

Rebî'ü'l-âhir sene 1021

248/5
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İkinci Yüz-başılık-ı gönüllüyân-ı cânib-i yesâr-ı kal'a-i Ahısha

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; Ahısha kal'asının cânib-i yesâr ağası olan Mehmed

mektûb  gönderüb kal'a-i  mezbûrede  cânib-i  yesâr  gönüllülerinin  ikinci  yüz-başısı

olan Ali içün yarâr ve serhadd-i mansûrenin emekdârı olub bi'l-fi'l üzerinde olmağın

âherden dahl olunmamak içün hükm yazılmışdır fî evâhir-i Safer sene 21

248/6

Erciş kādîsına hükm ki; dârende hâfız Gıyâseddîn gelüb kazâ'-i Ercişde vâki Kara

Yûsuf  Şah  binâ'  eyledüği  câmi'-i  şerîfin  evkāfının  tevliyeti  bi'l-fi'l  berât-ı  şerîfle

üzerinde olduğın bildirib mûcibince zabtı içün hükm-i şerîf yazılmışdır

248/7

Şehr-i Tokat

Sivâs defterdârı Hüseyin mektûb gönderüb Tokatda şehr kethüdâsı olan Abdî berât

virüb zikr olunan kethüdâlıkdan dârende Mustafa ferâgat idüb berât itdirüb re'âyâ ve

berâyâ ef'âl ve akvâlinden rızâ' ve şükrân üzere olub hidmetinde kusûrı olmayub ve

mâl-ı  mîrîye  küllî  (...)  var  iken  mezbûr  Abdî  kanâ'at  itmeyüb  dahl  itmeğin  'arzı

mûcibince berâtı ve sâ'ir temessükâtı mûcibince zabt ve istihdâm olunmak içün emr-i

şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 21

248/8

Keyyâllik-i Halebde bâb-ı Antâkiyyede keyyâl

Halebe hükm ki;  Ammâr oğlı  dârende Hüseyin gelüb Halebde bâb-ı  Antâkiyyede

buğday  pazarında  keyyâl  olan  (boş)  nâm kimesne  hile  üzere  olub  müslümanlara

ta'addîden hâlî olmayub ref'i lâzım olmağın buna virilmek recâ'sına (...) mukaddemâ

'arz eyledükde zikr olunan keyyâllik 'işrîn ve elf Rebî'ü'l-âhirinin evâhirinde buna

südde-i  sa'âdetimde  tevcîh  olunub  eline  nişân-ı  hümâyûnum  virildüğin  bildirib

mûcibince zabt içün yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 21

Sayfa 249

249/1

Kitâbet-i gönüllüyân-ı Nahcuvân

Van  beğler-beğisi  mektûb  gönderüb  Van  muhâfazasında  olan  Nahcuvân

gönüllülerinin kâtibi olan Mahmûdun neferâtı ile zindegânesi olmayub ber-vehle ref'i

lâzım olduğın  bildirib  dârende  Kâtib  Rıdvân  ehl  ve  müstehakkdır  deyü  mezbûra

virilmek recâ'sına 'arz itmeğin şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâ'il-i şehr-i Rebî'ü'l-

evvel sene 1021
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249/2

Hitâbet-i evkāf-ı Koçi Beğ der-Van

Van  kādîsına  hükm  ki;  sâbıkan  Van  kādîsı  olan  Feyzullah  zîde  fazlühû  mektûb

gönderüb nefs-i Vanda vâki' Koçi beğ evkāfına hâmî olan Abdî ehl-i takvâ ve hidmet-

i  mezbûre  'uhdesinden  gelmeğe  kādirdir  deyü  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin

şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 21

249/3

Tevliyet Rûm-kal'ada vâki'

Birecik beği Rûm-kal'a kādîsına hükm ki;  dârende (...)  gelüb kazâ'-i  Rûm-kal'ada

vâki'  Zümâhiye  medrese  evkāfına  berât-ı  şerîfimle  mütevellî  olub  şart-ı  vâkıf

mûcibince hidmet-i mezbûrın icrâ' idüb kusûrı ve 'azl ider husûsı yoğiken bundan

akdem İbrâhim çavuş ve Mehmed nâm kimesneler hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile tevliyet-i

mezbûre alub dahl ve nizâ' idüb lâkin bu müstakîm ve dîndâr olub müderris ve sâ'ir

(...) kendüden râzı ve şâkir olub tevliyet-i mezbûre husûsında evvelî ve âhirî olduğı

mukaddemâ  'arz  olunduğı  kendüye  mukarrer  kılınub  zabt  ve  tasarruf  itdirilmek

bâbında emr-i şerîf virilmişken kanâ'at itmeyüb girü ol-vechle dahl ve nizâ'dan hâlî

olmaduğın bildirib 'inâyet recâ' itmeğin ahkâm kaydına mürâca'at olundukda tevliyet-

i  mezbûre  bi'l-fi'l  üzerinde  mukayyed  bulunmağın  berâtı  mûcibince  emr-i  şerîf

yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 1021

249/4

Bağdada hükm ki; Bağdadın 'azablar ağası olan Ahmedin ağalık üzerinde iken dahl

olunmağla girü kemâ-kân mutasarrıf olmak içün yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel

sene 1021

249/5

Muhzır-başılık-ı mahkeme-i Haleb

Haleb kādîsına hükm ki; dergâh-ı mu'allâm bevvâblarından birinci bölükde yevmî

sekiz akça 'ulûfesi olub bundan akdem mektûb gönderüb Kızılbaşda esîr iken halâs

olan  dârende  Mehmed  Hasan  gelüb  bi'l-fi'l  Haleb  mahkemesinde  muhzır-başılık

hidmetinde olan Ahmed şarbü'l-hamr şakî ve ehl-i fesâd olduğından gayri hidmetinde

ihmâl üzere olduğı tarafından 'arz ve i'lâm olunub ref'i fermânım olmağla kendüye

virilmek recâ' itmeğin buyûrdum ki mezkûrı olı-geldüği üzere Haleb mahkemesinde

muhzır-başılık  hidmetinde  istihdâm  eyleyüb  Ahmed  ve  âheri  dahl  itdirmeyesin

tahrîren fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 21

249/6
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(...) mahmiyye-i Bağdad (...)

Bağdad beğler-beğisine hükm ki; dergâh-ı mu'allâm çavuşlarından Murâd çavuş zîde

kadrühû gelüb mahmiyye-i Bağdadda vâki' (...) Hazret-i İmâm Hüseyin radiy-Allahû

teâlâ 'anhın (...) hidmeti kendüye virilmek bâbında 'inâyet recâ' itmeğin mezkûrı olı-

geldüği  üzere  hidmet-i  mezbûrda  istihdâm  eyleyüb  âherden  dahl  ve  ta'arruz

itdirmeyesin deyü emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 1021

249/7

Tevliyet-i Vezîr-i A'zâm Sinân Paşa el-merhûm der-Malâtiyye

Nişân-ı  hümâyûn  oldur  ki;  Malâtiyye  kādîsı  Mevlânâ  İlyas  zîde  fazlühû  mektûb

gönderüb vezîr-i a'zâm iken vefât iden Sinân paşa evkāfının tevliyeti hidmetinde olan

Bekir içün tevliyet hidmetinden fârig olmağla hidmeti hâlî kalmışdır deyü müşârün-

ileyhin  'utekāsından olub evkāf-ı  mezbûre  cibâyeti  hidmetinde  olan  râfi'-i  hâkānî

Mehmed içün tevliyet 'uhdesinden gelmeğe kādirdir deyü mezkûra virilmek recâ'sına

'arz itmeğin havâss-ı hümâyûna ilhâk olunan kurâdan mâ'adâsına mütevellî olmak

içün berât-ı hümâyûn yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 21

Sayfa 250

250/1

Der-livâ'-i Trabzon ihtisâb

Trabzon  kādîsına  hükm  ki;  dergâh-ı  mu'allâm bevvâblarından  dârende  Ali  gelüb

emekdâr ve ihtiyâr olduğından gayri mühr-i şerîf ile (...) gelüb uğûr-ı hümâyûnumda

küllî  hidmetde  bulunmağla  hidmeti  mukābelesinde  Trabzon  kazâ'sının  ihtisâb  ve

ihzâriyyesi kendüye tevcîh olunub emr-i şerîf virildüğini bildirib mûcibince zabt içün

emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 1021 bi'l-fi'l üzerindedir Bâlâda

250/2

Kapudân-ı Basra

Basra beğler-beğisine hükm ki;  Basra kapudânı  olan dârende Ömer zîde kadrühû

gelüb zikr olunan kapudânlık hidmetinde mücidd ü sâ'î olduğın bildirib âherden dahl

olunmamak  bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  kapudânlık  bi'l-fi'i  üzerinde  olmağın

şürûtuyla emr-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-Rebî'ü'l-evvel sene 1021

250/3

Müteferrika-başılık-ı Basra

Basra beğler-beğisine hükm ki; Basra müteferrika-başı olan dârende Ali zîde kadrühû

gelüb  zikr  olunan  müteferrika-başılık  hidmetinde  mücidd  ü  sâ'î  olduğın  bildirib
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âherden dahl  olunmamak bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin müteferrika-başılık  bi'l-fi'l

mezbûrın  üzerinde  olmağın  şürûtuyla  hükm-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâ'il-i  Rebî'ü'l-

evvel sene 1021

250/4

Ağalık-ı Basra

Basra beğler-beğisine hükm ki; Basranın 'azablar ağası olan dârende Efrâsiyâb zîde

kadrühû gelüb zikr olunan ağalık hidmetinde mücidd ü sâ'î olduğın bildirib âherden

dahl olunmamak bâbında 'inâyet recâ' itmeğin zikr olunan ağalık bi'l-fi'l mezkûrın

üzerinde olmağın şürûtuyla hükm-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâ'il-i  Rebî'ü'l-evvel  sene

1021

250/5

Ağalık-ı Basra kol ağası

Basra  beğler-beğisine  hükm  ki;  Basranın  kol  ağası  olan  dârende  Mustafa  zîde

kadrühû gelüb zikr olunan ağalık hidmetinde mücidd ü sâ'î olduğın bildirib âherden

dahl olunmamak bâbında 'inâyet recâ'  itmeğin zikr olunan ağalık bi'l-fi'l  üzerinde

olmağın şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 1021

250/6

Tevliyet-i nezâret ve cüz-hânlık der-Divriği

Kādîsı  mektûb  gönderüb  nefs-i  Divriğide  vâki'  hasırculuk  evkāfının  nezâret  ve

tevliyeti ve cüz-hânlığı evlâda mukayyed-i meşrût olub evlâddan dârendegân Ferhâd

ve Kubâd nâm kimesneler ve (boş) nâm hâtûn meclis-i şer'e gelüb cihât-ı mezbûreye

bunlar  evlâddan  olan  mutasarrıfken  hâricden  Mehmed  ve  ba'zı  kimesneler  şart-ı

vâkıfa  muhâlîf  cihât-ı  mezbûre  bize  virilmişdir  deyü  dahl  ve  nizâ'  idüb  lâkin

mezbûrların hakkı meşrûtî  olub bu bâbda ellerinde ma'mûl yine vakfiyyeye 'amel

olunub şart-ı vâkıf mûcibince meşrûtları olan cihât zabt itdirilmek bâbında 'inâyet

recâ'sına 'arz itmeğin hakk-ı şürûtlarına olub cihât-ı mezbûrı bunlara zabt itdirüb ve

zuhûr iden hakkların şer'le alı-virüb şart-ı vâkıfa muhâlîf kimesneye iş itdirmeyesin

tahrîren fî Rebî'ü'l-evvel sene 1021

250/7

Tevliyet. Halebde vâki' câmi'-i şerîf ve medrese-i Sa'diyye

Haleb kādîsına hükm ki; Diyâr-ı bekr eyâletine mutasarrıfken düstûr-ı ekrem Vezîr-i

a'zâm Nasûh paşa edâm-Allahû teâlâ iclâlühû mektûb gönderüb tevliyet-i mezbûreye

on bir akçe ile mutasarrıf olan dârende Ahmed İbrâhim hidmetde kusûrı olmayub

hidmetde iken Muhammed bin Ebûl (...) hilâf-ı inhâ' ile berât ibrâz idüb tasarrufuna
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mâni'  olub  lâkin  şart-ı  vâkıf  üzere  zikr  olunan  tevliyete  ‘an-cedd  Mer'aşî-zâde

mutasarrıf  olduğı mu'temedün-'aleyh kimesneler şehâdet itmeğle şart-ı  vâkıf üzere

şürûtuyla  mukarrer  kılınub hükm-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâ'il-i  Rebî'ü'l-evvel  sene

1021

Sayfa 251

251/1

Kethüdâlık-ı çavuşluk-ı Basra

Basra beğler-beğisine hükm ki; Basranın çavuşlar kethüdâsı olan dârende (...) gelüb

yarâr  ve  emekdâr  olmağla  kethüdâlığına  dahl  olunmamak  bâbında  'inâyet  recâ'

itmeğin  zikr  olunan  çavuşlar  kethüdâlığı  bi'l-fi'l  mezbûrın  üzerinde  olmağın  zikr

olunan  çavuşlar  kethüdâlığı  hidmetinde  istihdâm  eyleye  deyü  hükm-i  şerîf

yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene ihdâ ve 'işrîn ve elf

251/2

Mahkeme-i Bitlis

Bitlis kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb mahkeme-i mezbûrda muhzır-başı olan

Ramazân  kendü  hevâsında  olunub  liyâkati  olmayub  râfi'  Hüseyin  içün  yarâr  ve

hidmet-i mezbûrenin 'uhdesinden gelmeğe kādir deyü 'arz itmeğin şürûtuyla hükm-i

şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-evvel sene 1021 mektûbî Hüseyin Efendi

251/3

Melik-i Boz-ulus

Ulus kādîsına hükm ki; Boz-ulus zâbiti Ahmed çavuş kazâyâ defteri gönderüb bu

eclden olan Türkman meliki Kalender hidemât-ı mezbûrede intihâl üzere olub ref'i

lâzım olmağın sâbıkan berât-ı şerîfimle mezbûrenin meliki olan dârende Hamza zîde

kadrühû yarâr  ve ehl-i  vukūf ve fermân olunan hidemât-ı  hümâyûnun itmâmında

mücidd  ü  sâ'îdir  deyü  zikr  olunan  meliklik  elinde  olan  berâtı  mûcibince  mezbûr

Hamzaya zabt itdirilmek recâsına i'lâm itmeğin şürûtuyla emr-i şerîf yazılmışdır fî

evâhir-i Rebî'ü'l-evvel sene 1021

251/4

Kethüdâlık-ı Ahısha

Dârende-i  fermân vâcibü'l-iz'ân Mûsa zîde kadrühû gelüb Ahıshanın cânib-i  yesâr

gönüllülerinin kathüdâlığı bi'l-fi'l üzerinde olduğın bildirib elinde olan temessükâtı

mûcibince  mukarrer  ve  kemâ-kân zabt  ve  tasarruf  itdürmek bâbında  'inâyet  recâ'

itmeğin ağalık kaydına mürâca'at oldukda zikr olunan kethüdâlık merkūm üzerinde
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olmağla mukarrer ve kemâ-kân zabtıçün hükm yazılmışdır. Tahrîren fî evâhir-i şehr-i

Rebî'ü'l-evvel sene 1021

251/5

Tevliyet-i nefs-i Âmidde câmi'-i Hüsrev Paşa

Âmid  kādîsına  hükm  ki;  dârende  Seyyid  Ahmed  gelüb  tevliyet-i  mezbûreye

mukaddemâ  mutasarrıf  olan  Osmân  hidmetiyle  mukayyed  olmayub  ref'-i  lâzım

olmağla serdâr tarafından kendüye virilüb berât itdirüb mâliyye tarafından hidmet-i

lâzımesin  icrâ'  idüb  'azli  îcâb  ider  husûsı  yoğiken  Mehmed  nâm kimesne  kādî-i

sâbıkdan 'arz ibrâz idüb varub tevliyet-i mezbûreyi Astâneden alub berât itdirmeğle

bana dahi mezbûr Osmân tahvîlinden virilmişdir deyü dahl idüb tasarrufuna mâni'

olub girü kemâ-kân mezbûr Seyyid Ahmede elinde olan mâliyye berâtı mûcibince

zabt  ve  tasarruf  itdürmek  ve  mâdâmki  'azli  îcâb  ider  husûsı  olmaya  mezbûr

Mehmede  min  ba'd  dahl  itdirülmeye  deyü  şürûtuyla  hükm-i  şerîf  yazılmışdır.  Fi

evâsıt-ı Rebî'ü'l-evvel sene 1021

251/6

Trablûs-şâm ve Hamâ ve Humus ve Lazkiye ve Cebele

Trablûs-şâm ve Hama ve Humus ve Lazkiye ve Cebele kādîlarına hükm ki; dergâh-ı

mu'allâm  kapucılarından  dârende  Ömer  zîde  kadrühû  gelüb  zümre-i  mezbûrede

yiğirmi  beşinci  bölükde  yevmî  dokuz  akça  'ulûfeye  mutasarrıf  ve  emekdâr  ve

seferlerde hidmetde bulunmağla mukaddemâ Şâm-ı şerîf muhzır-başılığı virilüb bir

kaç  gün  tasarruf  itmeden  âhere  virilüb  ba'de  zikr  olunan  muhzır-başılıklar

mukaddemâ muhzır-başı olanlar tasarruf itdüği üzere nefs-i Trablûs-şâmın altı bin ve

Hamanın on bin ve Humus kazâ'sının altı bin ve kazâ'-i Akkanın iki bin ki cümle

yiğirmi dört bin akça olub ve Lazkiye ve Cebele kazâ'larının dahi ihzâriyyeleriyle

'ulûfesi hazîneye kalmak üzere kayd-ı (...) bundan akdem serdâr-ı sâbık tarafından

tevcîh  ve  eline  emr-i  şerîfim  virilmişken  Lazkiye  ve  Cebele  kazâ'larının

ihzâriyyesinin  tasarrufı  müyesser  olunmayub  ve  bir  ihzâriyyesine  dahi  sâbıkan

muhzır-başı  olan  Abdî  ve  Ali  ve  ba'zı  kimesneler  dahl  itmeğle  hâlen  ordu-yı

himâyûnuma ibkā'sıçün müteveccih olunmuşken mukaddemâ virilân evâmir-i şerîfe-i

tevliyet  (...)  itdirüb  kendüye  gadr  olunduğın  bildirib  'inâyet  recâ'  itmeğin  hâlen

ahkâm kuyûduna  berahin  olundukda  zikr  olunan  kazâ'ların  ihtisâb  ve  ihzâriyyesi

mezbûra  vech-i  meşrûh  üzere  virildüği  mukayyed  bulunmağla  buyûrdum ki  zikr

olunan kazâ'larun muhzır-başılığı vech-i meşrûh üzere ihtisâb ve ihzâriyyesiyle kayd-

ı (...) mezkûr Ömere kemâ-kân zabt ve tasarruf itdirüb min ba'd mezkûrleri Abdî ile
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Aliyi ve âheri dahl itdirmeyesin deyü hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene

21

Sayfa 252

252/1

Muhzır-başılık-ı Bağdad

Akzâ-i kazâ'tü'l-müslimîn Bağdad kādîsı zîde fezâilehû mektûb gönderüb dergâh-ı

mu'allâ çavuşlarından on üçünci bölükde yevmî yedi akça 'ulûfeye mutasarrıf olan

dârende Câfer  içün yarârdır  deyü Bağdadın  muhzır-başılığı  virilmişdir.  Fi  evâ'il-i

Rebî'ü'l-âhir sene 21

252/2

Ağalık-ı 'azablar Magusa

Kıbrısa hükm ki; dârende Hasan gelüb yarâr ve emekdâr ve ihtiyâr olub hidmet-i

lâzımesin icrâ'  idüb 'azli  îcâb ider husûsı yoğiken bilâ-sebeb ağalığın Murâd nâm

kimesne Astâneden bir tarîkle alub gadr ve hayf eyledüğin bildirib ağalık kendüye

mukarrer  olmak  recâ'  itmeğin  girü  kemâ-kân  hidmetinde  istihdâm olunmak  içün

mukarrer  olub  emr-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâ'il-i  Rebî'ü'l-âhir  sene  1021  tekrâr

üzerinde olmağla mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 1021

252/3

Tevliyet

Van beğler-beğisine hükm ki; dârende Şeyh Ali zîde mağfûrün-lehû gelüb taht-ı kazâ'

ve nâhiyesinde vâki' Şeyh Abdülvahhâb Gâzî kuddise sırruhû evkāfından (...) nâm

karye mütevellîsi olan Mehmed medyûn olub tevliyet-i mezbûreyi terk itmeğle nice

müddet  harâbe  (...)  olmağın  (...)  'aşere  ve  elf  Şevvâlü'l-mükerreminin  beşinci

gününde tevliyet-i mezbûre buna tevcîh olunub berât itdirüb varub (...) ü âbâdân idüb

(...)-başı  olmağla  ebnâ'-yı  sebîle  kondurub  hidmetinde  ber-vehle  kusûrıyoğ  iken

ekrâddan Osmân nâm kimesne hilâf-ı vâki'-i inhâ' ile zikr olunan tevliyet ve meşîhati

bir tarîkle alub dahl eyledüğin bildirib lâkin mezbûr Osmân ekrâddan olub hevâ-i

hevesinde  olduğından  mâ'adâ  elinde  olan  berât  ve  emrinin  rûz-nâmçe-i

hümâyûnumda  kaydı  olmayub  mezbûr  Şeyh  Ali  sâlih  ve  dîndâr  ve  tevliyetde

meşîhate lâyık ihtiyâr olmağla kendüye mukarrer olmak recâ' itmeğin buyûrdum ki

emrim  üzere  zikr  olunan  tevliyet  ve  meşîhati  elinde  olan  berât  ve  temessükâtı

mûcibince kemâ-kân mezbûr Şeyh Aliye zabt ve tasarruf itdirüb min bad merkūm
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Osmânı ve âheri dahl itdirmeyesin deyü hükm yazılmışdır. Fi evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir

sene 21

252/4

Muhzır-başılık der-Birecik

Birecik kādîsına hükm ki; Dergâh-ı 'âlî bevvâblarından dârende Abdurrahman gelüb

yarâr  ve emekdâr  olub hidmet-i  mezbûrede olan kimesne hâricde olmağla 'inâyet

recâ' itmeğin virilüb şürûtuyla hükm-i şerîf yazılmışdır

252/5

Tezkirecilik-i eyâlet-i Kıbrıs

Kıbrısa  hükm  ki;  Kıbrısın  tîmâr  tezkirecisi  olan  dârende  el-hâcc  Hasan  gelüb

hidmetde mücidd ü sâ'î olub 'azli îcâb ider husûsı yoğiken âherden dahl olunduğın

bildirib  mukarrer  olmak  recâ'  itmeğin  girü  kemâ-kân  zikr  olunan  tezkirecilik

istihdâm idesin deyü hükm-i şerîf yazılmışdır

252/6

Tevliyet ve meşîhat-i Şeyh İbrâhim der-Bitlis

Bitlis  kādîsına  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Bitlisde  vâki'  Şeyh  İbrâhim  kuddise

sırruhû  tekyesinin  tevliyet  ve  meşîhati  dârende-i  fermân-ı  hümâyûn  derviş

Abdullahın  âbâ'en  'an-cedd  ellerinde  olmağla  mezbûra  dahi  tevcîh  olunub  berât

itdirüb mutasarrıfken ve bu âna değin tekye-i mezbûrenin ta'âmîyyesin kat' eyleyüb

âyende ü revende ve sâ'ir ebnâ'-yı sebîl (...) ile mürûr ü 'ubûr iderken zikr olunan

tevliyeti  ve  meşîhati  mezbûr  derviş  Abdullah  bana  ferâgat  itmişdir  deyü  hâdim

Hüseyin nâm kimesne alub dahl idüb lâkin aslı olub ve mâl-ı vakfı ekl eyledüğinden

gayri bunun ferâgatden haberü olmaduğın bildirib 'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin kemâ-

kân zabtıçün hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 21

Sayfa 253

253/1

Kitâbet-i kal'a-i gönüllüyân-ı Âdil-cevâz

Vana  hükm  ki;  kal'a-i  mezbûre  ağası  olan  Kāsım  mektûb  gönderüb  zümre-i

mezbûrenin kâtibi olan dârende Berhûrdâr içün ehl-i kalem olub müstakîm ve dîndâr

olduğından gayri neferât ile hüsn-i zindegânesi olub 'azli îcâb ider husûsı yoğiken

Tatar nâm kimesneye virilmeğle gadr ve hayf olunduğın bildirib 'inâyet recâ'sına 'arz

itmeğin kayda mürâca'at  olundukda mezbûr Tatara virildüği mukayyed olunmağın
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tekrâr 'arz olundukda girü mezkûr Berhûrdâra mukarrer olub şürûtuyla hükm-i şerîf

yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 1021

253/2

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Cezîre-i Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; Cezîre-i Kıbrısda mâl-ı mîrî tahsîline me'mûr olan

Ali zîde mecdühû kazâya defteri gönderüb Cezîre-i Kıbrısda vâki' yeniçeriler ağası

olan dârende Mehmed içün yarâr ve neferâtı ile hüsn-i zinde-gâne üzere olub ef'âl ve

akvâlinde rızâ' ve şükrân üzere oldukların bildirib ağalığına âherden dahl olunmamak

bâbında 'inâyet recâ' itmeğin zikr olunan ağalık bi'l-fi'l mezkûrın üzerinde olmağın

buyûrdum ki  mezkûrı  zikr  olunan ağalık  hidmetinde  istihdâm eyleyüb âheri  dahl

itdirmeyesin deyü hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Rebî'ü'l-âhir sene 21

253/3

Alay-beğilik-i livâ'-i Lefkoşa

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; Cezîre-i Kıbrısda mâl-ı mîrî tahsîline me'mûr olan

Ali zîde mecdühû kazâyâ defteri gönderüb livâ'-i Lefkoşa alay-beğisi olan dârende

(...)  zîde  kadrühû  içün  mâl-ı  mîrî  tahsîli  hidmetinde  bulunduğın  bildirib  alay-

beğiliğine âherden dahl olunmamak bâbında 'inâyet recâ'sına i'lâm itmeğin şürûtuyla

hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 21 

253/4

Kethüdâlık-ı 'azabân-ı kal'a-i Lefkoşa

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; Cezîre-i Kıbrısda mâl-ı mîrî tahsîline me'mûr olan

Ali zîde mecdühû kazâyâ defteri gönderüb Lefkoşa kal'ası 'azablarının kethüdâsı olan

dârende  Osmân  içün  mâl-ı  mîrî  tahsîlinde  hidmetde  bulunduğın  kethüdâlığına

âherden dahl  olunmamak bâbında 'inâyet recâ'sına i'lâm itmeğin dahl  olunmamak

içün şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 21

253/5

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Cezîre-i Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; cezîre-i mezbûrede mâl-ı mîrî tahsîline me'mûr olan

Ali zîde mecdühû kazâyâ defteri gönderüb sâbıkan hazîne-i Rûmda mukāta'acı olan

dârende  Kâtib  Mustafa  içün  mâl-ı  mîrî  tahsîlinde  hidmetde  bulunduğın  bildirib

Cezîre-i  Kıbrısın  yeniçerileri  kitâbeti  virilmek  recâ'sına  i'lâm  itmeğin  kitâbet-i

mezbûre mezkûra tevcîh olunmak içün hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene

21

253/6
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Mukāta'acılık-ı Cezîre-i Kıbrıs

Kıbrıs beğler-beğisine hükm ki; cezîre-i mezbûrede mâl-ı mîrî tahsîline me'mûr olan

Ali zîde mecdühû kazâyâ defteri gönderüb Dîvân-ı hümâyûnum kâtiblerinden olan

dârende Kâtib Ahmed zîde kadrühûnun mâl-ı mîrî tahsîlinde hidmeti sebk eyledüğin

bildirib  mukāta'acılığına  dahl  olunmamak recâ'sına  i'lâm itmeğin  bi'l-fi'l  üzerinde

olmağın  zikr  olunan  mukāta'acılığına  dahl  olunmamak  içün  hükm  yazılmışdır  fî

evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 21

253/7

Kitâbet-i yeniçeriyân-ı Dergâh-ı 'âlî

Sâbıkan  Astânede  yeniçeri  kâtibi  kā'im-makāmı  olan  dârende  Kâtib  Mehmed

efendiye virilmişdir

Sayfa 254

254/1

Alay-beğilik der-Nablûs

Şâma  hükm  ki;  livâ'-i  mezbûrda  ze'âmeti  olan  dârende  Hüseyin  gelüb  yarâr  ve

emekdâr olub ve livâ'-i mezbûr alay-beğisi olan Süleymâna Dergâh-ı 'âlî çavuşluğı

virilüb alay-beğiliği mahlûldür deyü kendüye virilmek recâ' itmeğin zikr olunan alay-

beğiliği mezbûra tevcîh ve istihdâm eyleyesin deyü hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-

ı Rebî'ü'l-evvel sene 1021

254/2

Ağalık-ı gönüllüyân-ı Uzgur (...)

Çıldıra hükm ki; elli akça ile olan(?) dârende Habib gelüb yarâr ve emekdâr olub

küllî hidmeti vücûda gelüb uğûr-ı hümâyûnda bezl-i iktidâr itmiş emekdâr olduğın

bildirib  mukarrer  olmak  recâ'sına  mîr-i  mîrân  Mehmed  Paşa  'arz  itmeğin  'arzı

mûcibince zikr olunan ağalığa girü mezkûr Habib mukarrer olub şürûtuyla hükm-i

şerîf yazılmışdır fî evâhir-i Rebî'ü'l-evvel sene 21

254/3

Yeniçeriyân-ı yemîn-i yesâr der-Bağdad

Bağdada ve kādîsına hükm ki; dârende Mahmûd gelüb bundan akdem zikr olunan

ağalıklar  Astâne-i  sa'âdetimden  hatt-ı  hümâyûn-ı  sa'âdet-makrûnum  üzere  virilüb

mûcibince  recâ'  itmeğin  hatt-ı  hümâyûn  mûcibince  virilân  emr-i  şerîf  üzere  girü

mezkûr Mahmûd ağaya mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Rebî'ü'l-âhir sene 1021

254/4

456



Tevliyet-i nefs-i Halebde vâki' haremeynü'ş-şerîfeyn

Haleb beğler-beğisine ve kādîsına hükm ki;  mukaddemâ kâtib olan Mehmed fevt

olub kitâbet-i mezbûre mahlûl oldukda bi'l-fi'l evkāf-ı mezbûre nâzırı olan Dârü's-

sa'âdetim ağası el-hâcc Mustafa tarafından virilân 'arzı mûcibince bin yiğirmi Zi'l-

hiccesinin üçünci gününde Astâneden dârende Mahmûda tevcîh olunub berât itdirüb

hidmetde iken Ahmed nâm kimesne zikr olunan kitâbet bana dahi virilmişdir deyü

dahl  idüb  her  vechle  hakkı  olduğın  bildirib  mukarrer  olmak  recâ'  itmeğin  berâtı

mûcibince mezkûra mukarrer olmuşdur fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 1021

254/5

Kitâbet-i Ahısha gönüllüyân-ı yemîn

Çıldıra hükm ki; Ahıshanın cânib-i yemîn gönüllüleri kâtibi olan (...) oğlı dârende

Ömer  gelüb  mukaddemâ  kitâbet-i  mezbûre  hidmetinde  olan  diğer  Ömer  kendü

hevâsında olub neferler ile zindegânesi olmamağla kitâbet-i mezbûre serdâr-ı zafer-

şiârım tarafından kendüye mukarrer olmuşdur. Tahrîren fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel

sene 21

254/6

Hitâbet-i Ashâbü'l-kehf der-Elbistan

Elbistan  kādîsına  hükm ki;  evkāf-ı  mezbûrenin  berât-ı  şerîfle  hitâbeti  hidmetinde

olan dârende derviş Abdülvahhâb gelüb hidmet-i mezbûrede mücidd ü sâ'î olub her

vechle kusûrı yoğken âherden Sübhânvirdi nâm kimesne bilâ-sebeb dahl eyledüğin

bildirib elinde olan berât-ı şerîf mûcibince mukarrer olmak recâ' itmeğin elinde olan

berâtı mûcibince girü buna şürûtuyla mukarrer olmuşdur

Sayfa 255

255/1

Meşîhat ve Zâviye-dârlık tekye-i Dülger Baba der-kazâ'-i 'Ayntab

Zü'l-kadriye  beğler-beğisine  ve  kādîsına  hükm  ki;  dârende  Şeyh  Hamza  gelüb

'Ayntab kurbunda vâki' kutbü'l-ârifîn Dülger Baba kuddise sırruhû'l-azîz zâviyesinin

mahsûlü  şart-ı  vâkıf  üzere  kadîmde  âyende ü  revendeye sarf  oluna  gelmiş  iken

hâricden Abdürrahman nâm kimesne dahi almağla dahl idüb gine mûmâ-ileyh Şeyh

Hamza Hazret-i Ebûbekir es-sıddık radiy-Allahû 'anhın evlâdından olmağla yevmî

beş akça ile ber-vech-i  te'yîd ve kayd-ı  (...)  ile meşîhat ve tevliyet tarîkiyle buna

virilüb berât itdirüb her vechle bunun hakk-ı harîmi olduğın mukaddemâ 'Ayntab 'arz

eyledükde girü buna mukarrer kılınub ve merkūm Abdurrahmanın ber-vehle 'alâkası
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kalmayub üzerine lâzım olan hidmetin icrâ' iderken hâlen nefs-i 'Ayntabda İshak nâm

kimesne  zikr  olunan  meşîhat  ve  tevliyet  bana  dahi  virilmişdir  deyü  dahl  idüb

tasarrufuna mâni' olub lâkin mezbûr İshak Rûm-kal'ada bir medrese ve 'Ayntabda (...)

câmi'i hitâbeti ve imâmeti ve (...) tasarruf eyledükden mâ'adâ Yeni-ilde dahi üç (...)

tereke hâsıl  oluna ciheti  olub mûmâ-ileyh müşârün-ileyhin evlâdından olduğından

gayri pîr ü ihtiyâr ve zâviye-i mezbûreyi ihyâ idüb her vechle hakk-ı sarîhi olduğın

bildirib girü mukarrer olmak bâbında 'inâyet recâ'  itmeğin zikr olunan meşîhat ve

tevliyet elinde olan berâtı ve mukaddemâ virilân mukarrer-nâme ve sâ'ir temessükâtı

mûcibince girü buna mukarrer kılınub kemâ-kân zabt itdirülüb (...) âhere şürûtuyla

hükm-i şerîf yazılmışdır ve meşîhati ve tevliyeti var deyü husûsında âherden kimesne

da'vâ ider  serdâr-ı  hazret-i  âsârıma havâle eyleye şöyle ki  geldüklerinde husûmet

hakk üzere görilüb cevâbları virile ve zâviye ve meşîhati ve tevliyeti şimdiye değin

buna buna zabt ve tasarruf itdüresin fî evâhir-i şehr-i Cemâziye'l-evvel sene 1021

255/2

Yüz-başılık-ı cânib-i yemîn-i baş der-Ahısha

Çıldıra  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  dârende  Zülfekār  içün  yarâr  ve  hidmet-i

mezbûrede olub emekdâr olmağla mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin emr-i şerîf

olmağın girü mezbûra mukarrer olmuşdur

255/3

Vezne-dârlık der-Ahısha

Çıldıra hükm ki; mektûb gönderüb dârende Mustafa içün yarâr ve emekdârdır deyü

mukarrer recâ'sına 'arz itmeğin üzerinde olmağla girü mezkûr Mustafaya mukarrer

olmuşdur fî evâsıt-ı Rebî'ü'l-âhir sene 1021

255/4

Kethüdâlık der-Ahısha cânib-i yemîn

Çıldıra  hükm ki;  mektûb gönderüb dârende Mustafa içün yarâr  ve emekdâr  olub

hidmetde olub mukarrer olmak recâ'sına 'arz itmeğin üzerinde olmağla girü mezkûra

mukarrer olmuşdur

255/5

Ağalık-ı cânib-i yemîn der-Ahısha

Çıldıra  hükm ki;  mektûb gönderüb dârende Mustafa içün yarâr  ve emekdâr  olub

serhadd  hidmetlerinde  bulunmuşdur  deyü  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin

üzerinde olmağın girü mezkûra mukarrer olmuşdur

255/6

458



Yüz-başılık-ı ikinci der-Ahısha

Çıldıra hükm ki; mektûb gönderüb dârende Hüseyin içün yarâr ve emekdârdır deyü

mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  kayda  mürâca'at  olundukda  Abdullah  oğlı

Zülfekāra  mukarrer  olduğı  mukayyed  olunmağla  tekrâr  'arz  olundukda  buna

mukarrer  olmak  fermân  olmağın  mezkûr  Hüseyine  mukarrer  olmuşdur.  Târih-i

mezbûr tekrâr mukarrer olmuşdur Ali dahl itmeğle fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene

1021

Sayfa 256

256/1

Meşîhat

Birecik beğine ve kādîsına hükm ki; taht-ı hükûmetinizde olan Şeyh Müslim meşîhati

hidmetinde  olan  dârende  Şeyh  Hüseyin  gelüb  pîr  ü  ihtiyâr  olmağla  meşîhat-i

mezbûre  bundan  akdem  kendüye  'inâyet  olunub  hidmetinde  mücidd  ü  sâ'î  iken

İbrâhim sü-başı nâm kimesne cebren zabt idüb gadr ve hayf eyledüğin bildirib 'inâyet

recâ' itmeğin girü mezkûr Hüseyine 'azlin îcâb ider husûsı olmadıkca kemâ-kân zabt

ve tasarruf itdüresin min ba'd mezbûr İbrâhim sü-başıyı ve âheri dahl itdirmeyesin

deyü şürûtuyla hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 1021

256/2

Muhzır-başılık-ı Ma'arratü'l-Mısreyn (...)

Kādîlara hükm ki; dârende Muharrem gelüb zikr olunan kazâ'ların muhzır-başılığı

bundan akdem kendüye tevcîh olunub nişân-ı hümâyûn virilüb üzerine lâzım gelân

hidmeti icrâ' iderken (boş) nâm kimesne almağla dahl idüb tasarrufuna mâni' olub

kendüye zabt  itdürmek bâbında  'inâyet  recâ'  itmeğin  vech-i  meşrûh üzere  virilüb

şürûtuyla hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 1021

256/3

Hitâbet-i İbrâhim Halebî der-kazâ'-i Kudüs-i şerîf

Dârende (...) gelüb kazâ-i nezbûrda vâki' vakfın hâmîsi olub otuz yıldan berü hitâbet

hidmetinde olub vakfa sa'yı olduğından gayri (...) ve (...) ile zinde-gâne üzere olub

berât-ı (...)  üzerinde olmağın mâdâmki 'azli îcâb ider husûsı olmaya âherden dahl

olmamak bâbında hükm yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvelî sene ihdâ ve 'işrîn

ve elf

256/4

Muhzır-başılık der-nefs-i Musul
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Musul beğler-beğisi Mehmed mektûb gönderüb ihzâriyye hidmeti feth-i hâkānîden

berü  Dergâh-ı  'âlî  bevvâblarına  mahsûs  olub  (...)  nâm  kimesne  zikr  olunan

ihzâriyyeyi tîmâra (...) berât itdirüb hayli müddet tasarrufunda iken ba'de fevt olub

hidmeti hâlî kalmağla dârende Abdülmevlâ nâm kimesneye virilüb tasarrufunda iken

hâlen  Musul  mukāta'asına  ber-vech-i  iltizâm  (...)  olan  Halil  hilâf-ı  vâki'-i  şart

iltizâmımdadır deyü dahl itmeğin mukarrer kılınub şürûtuyla hükm-i şerîf virilmişdir

fî 27 Zi'l-hicce sene 21

256/5

Çeri-başılık-ı Ruha

Rakkaya hükm ki; mektûb gönderüb çeri-başı olan Süleymân hevâ ve hevesinde olub

hidmet-i  mezbûre 'uhdesinden gelmeğe kādir  olmaduğından gayri  livâ'-i  mezbûrın

zu'amâ' ve erbâb-ı tîmârı dâhil olmayub mahlûldür deyü livâ'-i mezbûrda on bir bin

akça tîmâra mutasarrıf  olan dârende Zülfekār  içün emekdâr  ve hidmet-i  mezbûre

'uhdesinden gelür deyü virilmek recâ'sına 'arz itmeğin hükm-i şerîf yazılmışdır fî 13

Cemâziye'l-evvel sene 1021

256/6

Kethüdâlık der-Haleb içerü şehr ve taşra mahallâtı

Haleb kādîsına hükm ki; mektûb gönderüb dârende Şeyh Ebûbekir içün emekdâr ve

ihtiyâr olduğından mâ'adâ a'yân-ı memleket ef'âl ve akvâlinden rızâ' ve şükrân üzere

olub ve hidemât-ı mîrîyyesi dahi her vechle mücidd ü sâ'î olmağla şehr-i mezbûrın

taşra mahallâtı meşîhatine âherden dahl olunmamak bâbında recâ'sına 'arz eyledüğin

eclden elinde  olan  berâtı  mûcibince  içerü  ve  taşra  mahallâtı  hidmetinde  istihdâm

olunmak üzere şürûtuyla hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene

1021

Sayfa 257

257/1

Muhzır-başılık der-Kilis tâbi'-i Haleb

Dergâh-ı mu'allâm bevvâblarından Bekirin oğulları dârende Kâtib Ali ve Mehmed

gelüb Halebe tâbi' Kilis ihtisâb ve ihzâriyyesi altı bin akçalık üzere ber-vech-i iştirâk

kendülere  tevcîh  olunub  berât  itdirüb  üzerlerinde  iken  'Azmî  nâm  kimesne  zikr

olunan ihtisâb ve ihzâr bana tevcîh olundu deyü emr ve berât ibraz itmeğle dahl idüb

ve (...)  ihtisâb ihzâriyye Astâne-i  sa'âdetim bevvâbları  oğullarına virilü gelüb (...)

olanlar men' olunmak fermânım olmağla kadîmden olı-geldüği üzere bunlar kapucı-
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oğulları  olub  berât-ı  şerîfimle  üzerlerinde  olmağla  her  vechle  hakkları  olduğın

bildirib  berâtların  mûcibince  mukarrer  kılınıb  hükm yazılmışdır  fî  evâsıt-ı  şehr-i

Cemâziye'l-evvel sene 21 mukaddem Abdül (...)ye virildüği 'arz olunmuşdur

257/2

Tezkirecilik-i tîmârhâ-i Rakka

Rakkaya  hükm ki;  sâbıkan  eyâletği  mezbûreye  mutasarrıf  olan  Mehmed  mektûb

gönderüb  eyâlet-i  mezbûrenin  tîmâr  tezkirecisi  olan  Mûsa  hidmet-i  mezbûrenin

'uhdesinden  gelmeğe  kādir  olduğından  gayri  erbâb-ı  tîmâr  ile  hüsn-i  zindegânesi

olduğından  mâ'adâ  şekā'  ve  şerîr  olmağla  firâr  idüb  hidmeti  hâlî  kalmışdır  deyü

dârende  Ali  içün  ehl-i  kalem  ve  müstakîm  ve  dîndâr  olub  hidmet-i  mezbûrenin

'uhdesinden  gelmeğe  kādirdir  deyü  kitâbet-i  mezbûre  mezkûra  virilmek  bâbında

'inâyet recâ'sına 'arz itmeğin zikr olunan tezkirecilik virilüb şürûtuyla hükm-i şerîf

yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 1021

257/3

Alay-beğilik-i nâhiye-i (...)

Zü'l-kadriye  beğler-beğisine  hükm ki;  sâbıkan  silahdârlarım  kethüdâsı  olan  Fazlı

kethüdâ  zîde  kadrühû  mektûb  gönderüb Mer'aş  sancağında  (...)  nâhiyesinde  çeri-

başısı  olan dârende Şahvirdi içün yarâr ve ihtiyâr  olub vâki'  olan seferlerde küllî

hidmetde bulunduğından mâ'adâ Türkman tâ'ifesi  üzerine emr-i şerîf  ile vardukda

gereği gibi yoldâşlıkda bulunmuşdur deyü nâhiye-i mezbûrenin kadîmden alay-beğisi

olmağla  vücûda  gelân  hidmeti  mukābelesinde  zikr  olunan  alay-beğilik  mezbûra

virilmek recâ'sına i'lâm itmeğin buyûrdum ki nâhiye-i mezbûrenin kadîmden alay-

beğiliği  olı-gelmiş  ise  'arz  olunduğı  üzere  mezbûra  tevcîh  idesin  deyü  şürûtuyla

hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 21

257/4

Alay-beğilik-i 'Ayntab

Zü'l-kadriye  hükm ki;  mektûb  gönderüb  bundan  akdem 'Ayntab  alay-beğisi  olan

Mehmed ve Rüstem hüsn-i zinde-gâne üzere olmaduklarından gayri livâ'-i mezbûr

sipâhîleri evzâ' ve etvârından rızâ' ve şükrân üzere olmayub ref'i lâzım olmağın yine

livâ'-i  mezbûrda  ze'âmeti  olub  a'yân-ı  vilâyetden  Karamânîoğlı  dimeğle  ma'rûf

dârende Ebûbekire  virilmek recâ'sına 'arz itmeğin 'arz  olunduğı üzere tevcîh idüb

şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-evvel sene 21

257/5

(İptal edilmiş)
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257/6

Hidmet-i Ser-(...) Haleb

Halebe hükm ki; dârende Mehmed zîde kadrühû gelüb bundan akdem Haleb ser-(...)

olan Ali Bölük-başı fevt oldukda kendüye virilüb hidmet-i mezbûresin icrâ' ider iken

Kāsım nâm kimesne bilâ-sebeb elinden almağla yine kemâ-kân muzbûrı  hidmet-i

mezbûrede istihdâm idesin deyü şürûtuyla hükm yazılmışdır fî evâsıt-ı Cemâziye'l-

evvel sene 21

Sayfa 258

258/1

Kethüdâlık-ı gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Ahısha

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb bi'l-fi'l  Ahıshanın cânib-i yemîn

gönüllüleri  kethüdâsı  olan  dârende  Mustafa  içün  yarâr  ve  Remad  kal'ası

muhâsarasında  yoldâşlığı  zuhûra  gelmişdir  deyü  kethüdâlığına  âherden  dahl

olunmamak  içün  'arz  eyledüğin  eclden  zikr  olunan  kethüdâlık  üzerinde  olmağın

mukarrer ve kemâ-kân zabt itdirilmek içün hükm yazılmışdır

258/2

Vezne-dârlık-ı gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Ahısha

Çıldır  beğler-beğisine  hükm  ki;  mektûb  gönderüb  Ahıshanın  cânib-i  yemîn

gönüllülerinin  vezne-dârı  olan  dârende  Mustafa  içün  yarâr  ve  Remad  kal'ası

muhâsarasında hidmetde bulunmuşdur deyü vezne-dârlığı mukarrer olmak recâ'sına

'arz eyledüğin eclden zikr olunan vezne-dârlık bi'l-fi'l üzerinde olmağın buyûrdum ki

mezkûrı kemâ-kân zümre-i mezbûre vezne-dârlığı hidmetinde istihdâm eyleyüb âheri

dahl itdirmeyesin deyü hükm yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 21

258/3

Ağalık-ı gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Ahısha

Çıldır  beğler-beğisine hükm ki;  mektûb gönderüb dârende Mustafa içün yarâr  ve

Remad  kal'ası  muhâsarasında  yoldâşlığı  zuhûra  gelmişdir  deyü  ağalığına  dahl

olunmamak  recâ'sına  'arz  eyledüğin  eclden  zikr  olunan  ağalık  üzerinde  olmağın

âherden dahl olunmamak içün hükm yazılmışdır fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 21

258/4

Ağalık-ı Ahısha sol bölük

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; Arz-ı rûm beğler-beğisi Sinân dâme ikbâlühû mektûb

gönderüb dârende Mustafa içün yarâr ve serhadd-i mansûrede emekdâr deyü bundan
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akdem mezkûr Mustafa zümre-i mezbûre (...) iken zikr olunan ağalığa kendü gedüği

ve  'ulûfesiyle  mutasarrıf  olub  ağalığın  elli  akça  'ulûfesi  hazîneye  kalmak  üzere

kendüye tevcîh mutasarrıf hidmetinde mec ve sâ'î olub ağalığın elli akçası 'azlin îcâb

ider husûsı yoğiken sâbıkan ağa olan Mehmed hilâf-ı inhâ' ile mâliyye tarafından bir

tarîkle  temessükât  ibrâz  itmeğle  dahl  idüb  'inâyet  recâ'  itmeğin  hâlen  Dîvân-ı

hümâyûnumda  ahkâm  kayduna  mürâca'at  olundukda  zikr  olunan  ağalık  bi'l-fi'l

mezbûr  Mustafanın  üzerinde  olub  üslûb-ı  sâbık  üzere  mezkûr  gedüği  mutasarrıf

olduğı 'ulûfesiyle girü kemâ-kân mezbûr Mustafaya (...) olunub hükm yazılmışdır fî

evâhir-i şehr-i Cemâziye'l-evvel sene ihdâ ve 'işrîn ve elf

258/5

Çıldıra hükm ki; dârende Mustafa gelüb yevmî elli iki akça ile Ahıshanın cânib-i

yesâr gönüllülerinden olub hidmetde kusûrı  olmayub hidmetde iken mîr-i  mîrân-ı

sâbık gedüğin bilâ-sebeb Fazlı nâm kimesneye virüb ve Kāsım nâm kimesne bana

dahi virilmişdir deyü dahl idüb mukarrer olmak recâ' itmeğin şürûtuyla girü gedüği

mezkûr Mustafaya mukarrer olmuşdur fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 1021

258/6

Ağalık-ı yeniçeriyân-ı Şâm-ı şerîf

Şâm beğler-beğisine hükm ki;  Şâmın defter  kethüdâsı  olan dârende Mustafa zîde

macdühû yarâr ve emekdâr olmağın Şâmın yeniçerileri ağalığı hidmetinde istihdâm

idüb âheri dahl itdirmeyesin fî evâhir-i Cemâziye'l-evvel sene 21

258/7

Meşîhat

Ana sancağı beği defter gönderüb dârende (...) içün emekdârdır deyü Ana kazâ'sında

vâki' (...) meşîhati mezbûra virilmek recâ'sına i'lâm itmeğin buyûrdum ki meşîhat-i

mezbûreyi mezbûra zabt ve tasarruf itdüresin

Sayfa 259

259/1

Kethüdâlık-ı Şehr-i Tokat

Şehr-i Tokatda hidmet-i mezbûrede olan Abdînin hıyâneti zâhir olmağla Tokat kādîsı

'arzıyla dârende Mustafa virilmişdir fî evâ'il-i Cemâziye'l-evvel sene 21

259/2

Cibâyet der-Şâm-ı şerîf
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Şâm-ı şerîf kādîsına hükm ki; sâbıkan vezîr-i a'zâm iken fevât iden Mehmed paşanın

mütevellîsi Şahin 'arz-ı hâl gönderüb vilâyet-i Şâmda vâki' evkāf evlâda şart-ı vâkıf

mûcibince yevmî yiğirmi akça ile hâmî olan dârende Hüseyin içün hidmet-i mezbûre

'uhdesinden gelür müstakîm ve dîndâr olub evkāf-ı mezbûre mehâsebesin ber-vech-i

'adâlet ve istikāmet ile icrâ' idüb hidmet-i mezbûrede mücidd ü sâ'î iken hâlen kör

Hüseyin nâm kimesne cibâyet-i mezbûreyi Abdî nâm kimesneye alı virmeğle dahl

idüb lâkin mezbûr Hüseyin cümleden evla ve enfa'dır  deyü vazîfe-i  (...)  hidmet-i

mezbûre  kemâ-kân  mezbûr  Hüseyine  zabt  itdirilmek  içün  şürûtuyla  hükm-i  şerîf

yazılmışdır

259/3

Kethüdâlık-ı bölük-i yemîn-i Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb nefs-i Arz-ı rûmda vâki' sağ

bölük kethüdâsı  olan dârende Hasan kethüdâ içün yarâr  ve serhadd-i  mansûrenin

emekdârlarından olub neferâtı  ef'âli  ve akvâlinden rızâ'  ve şükrân üzere olub ber-

vehle 'azlin îcâb ider hâlî yoğiken hilâf-ı inhâ' ile kethüdâlığın Yûsuf nâm kimesne

almağla  gadr  ve  hayf  olduğın  bildirib  mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin

buyûrdum  ki  mezkûr  Hüseyin  üslûb-ı  sâbık  üzere  girü  kemâ-kân  zikr  olunan

kethüdâlık  hidmetinde  istihdâm  ve  kemâ-kân  zabt  ve  tasarruf  itdirüb  min  ba'd

mezbûr  Yûsuf’ı  ve  âheri  dahl  itdirmeyesin  deyü  hükm  yazılmışdır  fî  evâhir-i

Cemâziye'l-evvel sene 21

259/4

Nezâret-i evkāf-ı imâm-ı a'zâm

Vezîr Ali paşaya hükm; Bağdad hazîne defterdârı Mustafa dâme 'ulüvvuhû mektûb

gönderüb Bağdadda olan imâm-ı a'zâm evkāfı nezâretinin otuz akça 'ulûfesi olub zikr

olunan otuz akça vazîfe vakfa kalmak üzere nezâret-i mezbûre Bağdadın sol bölük

gönüllülerinde sekizinci bölükde 'ulûfesi (...) Abdullah oğlı dârende (...) zikr olunan

nezâret  virilmek  bâbında  'arz  itmeğin  şürûtuyla  hükm  yazılmışdır  fî  evâhir-i

Cemâziye'l-âhir sene ihdâ 'işrîn ve elf

259/5

Tezkirecilik-i tîmârhâ-i Cezîre-i Kıbrıs

Kıbrısa  hükm ki;  dârende Kâtib  Şeyhî  gelüb  kitâbet-i  tezkire  Astâne-i  sa'âdetden

kendüye virilüb  mûcibince  (...)  dahi  şürûtuyla  hükm-i  şerîf  yazılmışdır  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-evvel sene 1021

259/6
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İmâmet-i vakf muhâsebeci-i Haleb

Halebde evkāf muhâsebecisi Kâtib Ömer hacc-ı şerîfe gidüb hidmet-i mezbûreye (...)

Mehmed nâm kimesneyi  alı  komağla girüye geldükde tezkire-i  kitâbet-i  mezbûre

bana  virilmişdir  deyü  dahl  idüb  berât  itmeğle  kitâbet-i  mezbûre  mezbûr  Ömere

mukarrer kılınıb şürûtuyla mukarrer-nâme yazılmışdır

Sayfa 260

260/1

Meşîhat-i deveci ve katırcı der-Haleb

Haleb beğler-beğisine hükm ki; bi'l-fi'l Haleb defterdârı Mahmûd mektûb gönderüb

Halebde vâki' deveci ve katırcıların şeyhi olan dârende (...) Mansûr içün hidmetinde

kusûrı ve 'azli îcâb ider husûsı yoğken hidmet-i mezbûreyi Hâcı Sâcid nâm kimesne

hilâf-ı  inhâ'  ile  almağla  tasarrufuna  mâni'  olduğın  bildirib  'inâyet  recâ'sına  'arz

itmeğin ahvâllerine (...) olundukda mezbûr Mansûr eslah olmağla hidmet-i mezbûre

merkūm Mansûra kemâ-kân mukarrer yazılmışdır

260/2

Yüz-başılık-ı üçünci gönüllüyân-ı Ahısha

Çıldır beğler-beğisine hükm ki; mektûb gönderüb Ahıshanın yemîn gönüllülerinden

Abdurrahman  içün  dârende  Mehmed  içün  yarârdır  deyü  zikr  olunan  yüz-başılığı

mezkûra  virilmek  recâ'sına  'arz  itmeğin  yazılmışdır.  evâ'il-i  Cemâziye'l-âhir  sene

1021

260/3

Kethüdâlık-ı yeniçeriyân-ı Şâm

Şâma hükm ki; Şâm yeniçerileri kethüdâsı olan dârende Ferruh yarâr ve emekdâr

olub bi'l-fi'l kethüdâlık üzerinde olmağın kemâ-kân kethüdâlık hidmetinde istihdâm

eyleyesin deyü yazılmışdır fî evâ'il-i Cemâziye'l-âhir sene 1021

260/4

Baş ve buğ der-Şâm-ı şerîf sipâhîyân

Şâm-ı  şerîfe  hükm  ki;  dârende  Ömer  gelüb  Şâm  sancağında  Mâlikü's-sadîr

nâhiyesinde (...)  nâm karye ve gayriden yiğirmi beş bin akça ze'âmete mutasarrıf

olub ve hacc-ı şerîfe ta'yîn olunan sipâhîler avânelerine zu'amâ'dan biri baş ve buğ

ta'yîn olunu gelmeğle bu sene mezbûr Ömer tâ'ife-i mezbûreye baş ve buğ olunub

hidmetde  iken  ze'âmet  ve  dirliğüne  hâricden  dahl  olunmamak  içün  hükm-i  şerîf

yazılmışdır fî evâ'il-i Cemaziye'l-âhir sene 1021

465



260/5

Çavuşluk-ı cânib-i yesâr-ı gönüllüyân-ı Arz-ı rûm

Arz-ı  rûma  hükm  ki;  cânib-i  yesâr  gönüllüleri  ağası  Mustafa  mektûb  gönderüb

zümre-i mezbûrenin müstakil çavuşı olmamağla (...) oğlı dârende Abdîye virilmek

recâ'sına 'arz itmeğin virilüb hükm-i şerîf yazılmışdır fî evâ'il-i Cemaziye'l-âhir sene

1021

260/6

Kethüdâlık-ı sol bölük der-Arz-ı rûm

Arz-ı rûm beğler-beğisine hükm ki; mîr-i mîrân-ı sâbık Zülfekār mektûb gönderüb

dârende Veli  kethüdâ içün serhaddin emekdârlarındandır deyü âhere virilmemeğle

mukarrer  olmak  recâ'sına  'arz  itmeğin  şürûtuyla  mukarrer  olmuşdur  fî  evâ'il-i

Cemâziye'l-âhir sene 1021

260/7

Kitâbet-i mahkeme-i Mer'aş

Mer'aşın  'ulemâ'  ve  sulehâ  ve  a'yân  ve  eşrâfı  mektûb  gönderüb  mahkeme-i

mezbûrede kâtib  olan Rıdvân fevt  olub hidmeti  hâlî  ve mu'attal  olmağla birâderi

Mustafa içün sâlih ve mütedeyyîn ve ehl-i 'ilm ve fenn-i kitâbetde kādir müstakîm

olub (...) (...) ve enfa'dır deyü virilmek recâsına i'lâm eyledükleri eclden yazılmışdır

fî evâsıt-ı Cemâziye'l-âhir sene 21
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SONUÇ

1607-1612 yılları arasını kapsayan 1482 numaralı ruûs defteri; 17. yüzyılın

başlarında Osmanlı merkez ve taşrasındaki görevliler, bunların tayin ve azilleri ile

askeri  ve  siyasi  gelişmelerin  görevlendirmelere  olan  etkilerini  ortaya  koyması

açısından son derece önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra defterde sıkça bahsi geçen

görev  ve/veya  görevlilere  başka  kimselerce  yapılan  müdahaleler  göz  önünde

bulundurulduğunda  Osmanlı  taşrasında  kurumsal  manada  yaşanan  aksaklıkların

boyutlarını göstermesi açısından da defter ayrıca kayda değerdir. 

Defterde terfi ve/veya yararlılık nedeniyle verilen ruûslar ile görev sahibinin

ölümü  nedeniyle  boş  kalan  kadrolara  yapılan  yeni  atamalar  olmakla  beraber

müdahaleler sebebiyle ortaya çıkan şikayetler de oldukça geniş yer tutmaktadır. Bu

kapsamda vakıf  veya tımarın gelirini  ve parasını  alıp  ortadan kaybolanlara,  sahte

ruûsla bir makam veya görevde hak talep edenlere, görevleri gasp edenlere, görevini

kötüye  kullananlara,  sahte  belgelerle  vakıfları  ele  geçirenlere  ve  reayaya

zulmedenlere sıklıkla rastlanmıştır. Bu bağlamda defterde 59 defa geçen “ferâgat” ve

194  defa  geçen  “fevt”  kelimeleri  görevlerin  olağan  sebeplerle  boşa  çıktığını

göstermesine  karşın  841  defa  “dahl”  kelimesinin  geçmesi  Osmanlı  taşrasındaki

sorunların  derinliğini  ve  yaygınlığını  göstermesi  açısından  önemli  bir  örnektir.

Çünkü “dahl” kelimesi, makamda bir görevli varken başkasının “bilâ-sebeb” ve “bir

tarîkle” makamı ve görevi ele geçirdiğini ifade etmektedir. Ortaya çıkan bu tablo bir

başka  açıdan  Osmanlı  merkez  bürokrasisinde  de  birtakım  sorunların  olduğunu

göstermektedir.  Zira  görevi  tasarruf  eden  kişilerin  hayatta  olması,  görevini

aksatmaması  ve  görevin  elinden  alınmasını  gerektiren  herhangi  bir  olumsuzluk

içerisine girmemesine rağmen aynı görev için farklı kişilere ruûs kaydının verilmiş

olması kaotik bir durum ortaya çıkarmıştır.

Defterin  geneline  bakıldığında  Erzurum (Arz-ı  rum) ve  Kıbrıs’ın,  ismi  en

fazla zikredilen iki idari  birim olduğu görülmüştür.  Çünkü defterde 257 hükümde

Erzurum ve 193 hükümde Kıbrıs bahsi geçmiştir. Bu yoğunluk ağalık hükümlerinde

daha da artmıştır ki ağalık ile ilgili hükümlerin yüzde 50,17’si Erzurum ve Kıbrıs’a

dairdir.  Diğer  taraftan  defterde  Erzurum’un  isminin  bu  denli  fazla  geçmesinin

nedenlerini  dönemin  askeri  koşullarında  aramak  gerekir.  Zira  bu  dönem  doğuda

Osmanlı-Safevi savaşlarının yaşandığı bir dönemdir. Savaş ve beraberinde yaşanan
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bazı  eşkıyalık  hadiseleri  sebebiyle  doğuda  serhat  konumunda  olan  Erzurum’da

sıklıkla görev değişiminin yaşandığı görülmektedir. Kıbrıs’a gelince ise adanın 1570

yılında  Osmanlı  mülkü  haline  gelmesi  ve  17.  yüzyılın  başlarında  Türk  nüfusun

buraya iskânının halen devam ediyor olması gibi nedenlerle olsa gerek adanın ismi

defterde sıklıkla yer almıştır. 

Defterdeki kayıtlardan yola çıkarak memuriyetlere tayinlerde kişilerin hangi

vasıflara sahip olmaları gerektiği de tespit edilebilmektedir. Ayrıca görevlilerin hangi

gerekçelerle  azledildikleri  de  defterden  anlaşılmaktadır.  Azil  gerekçeleri  arasında

görevini yerine getirmeme, hıyanet, sefere iştirak etmeme gibi sebepleri sıralamak

mümkündür.  Fakat  bu  muhtemel  sebepler  haricinde  Kızılbaşlık  ve  Melamilik

iddialarının  da  azil  gerekçeleri  arasında  yer  aldığını  belirtmek  gerekir. Seferlerin

görev tevcihlerine bir etkisi de şüphesiz ki esir düşme olmuştur. Çünkü bu süreçte

Şark seferlerinde esir düşen bazı kimselerin yerine yeni görevlilerin tayin edildiği

tespit edilmiştir.     

Defterde yüz farklı memuriyet ismi geçmektedir. Verilen hüküm sayıları en

çoktan en aza göre sıralandığında, ilk on memuriyetin hükümleri toplamı 1128 olup

toplam  hüküm  sayısının  %68,15’ini,  diğer  91  memuriyet  hükümler  toplamının

%31,85’ini kapsamaktadır80.  İlk sırayı 287 hükümle ağalığın aldığı görülmektedir.

Burada zikredilmesinde yarar görülen bir başka husus defterde Osmanlı merkez ve

taşra bürokrasisinde önemli bir yere sahip olan kâtiplikle ilgili bazı detayların yer

almasıdır.  Özellikle  de  divan kâtiplerinin taşradaki  bazı  görevlere  tayinleri  ve bu

tayinlerde  aranan  vasıfları  ortaya  koyması  açısından  defterin  merkez-taşra

bürokrasisi arasındaki geçişlere dair örnekleri içermesi son derece ehemmiyetlidir.  

Bunun yanında Osmanlı Devleti’nde 16. yüzyıldan itibaren görülen ve devlet

memurlarına bir nevi ilave gelir olarak verilen arpalık uygulamasının 17. Yüzyılın

başlarında  henüz  çok  yaygınlaşmamış  olduğu  anlaşılmaktadır.  Çünkü  defterde

arpalıkla ilgili sadece sekiz kayda rastlanmıştır. Arpalık olarak tahsis olunan yerler

arasında Kastamonu, İskenderiye, İspir, Erciş, Adilcevaz ve Oltu yer almıştır.

Defterle ilgili üzerinde durulması gereken bir diğer husus defterin, beş yılık

süre  zarfında  Anadolu,  Rumeli  ve  Ortadoğu’daki  Osmanlı  idari  birimlerindeki

memuriyetlerin  yanı  sıra  dinî,  sosyal  ve kültürel  hayat  içerisinde önemli  bir  yere

80 Haklarında  Hüküm  Verilen  Memuriyetler,  (Ağalık  287,  Kethüdâlık  183,  Alay-beğilik  162,
Kitâbet 155, Çavuşluk 103, Meşîhat 57, Tevliyet 51, Muhzır-başılık 45, Nezâret 44, Mukābelecilik
41), s. 39-40
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sahip  olan  vakıflar,  tekke  ve  zaviyeler  hakkında  çeşitli  bilgiler  vermesidir.

Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bu çalışmanın aynı zamanda Osmanlı şehir tarihi

çalışmalarına da katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Sonuç  olarak  akademik  çalışmalar  ve  araştırmalar  için  Divan-ı  Hümâyûn

Kalemi defterleri birinci elden kaynaktır.  Bu defterler devletin işleyişi,  merkez ve

taşra bürokrasisi,  sosyal ve siyasi yapı, dönemin lisan özellikleri ve daha pek çok

konuda  en  önemli  başvuru  kaynakları  niteliğindedirler.  Bu  kapsamda  başta  ruûs

defterleri  olmak  üzere  divan  kalemince  tutulan  defterlerin  transkripsiyonlarının

(çeviri yazı) yapılıp araştırmacıların hizmetine sunulması Osmanlı merkez ve taşra

teşkilatının daha iyi bir biçimde anlaşılması için son derece elzemdir.
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DEFTERİN İNDEKSİ

Hükümlerde Hitab Edilen Makamlar İndeksi 

Beğler-beğiler

(...) beğler-beği 22/5

(...) beğler-beği 48/4

(...) beğler-beği 87/1

(...) beğler-beği 104/2

(...) beğler-beği 162/5

Ahısha beğler-beği 85/4,  97/6,  100/1,  100/46,  111/6,  226/6

Anadolı beğler-beği 46/2,  71/7,  101/6,  120/6,  121/3,  124/8,

139/2, 152/2, 153/7, 155/9, 156/1, 156/4,

156/6, 161/7, 228/8, 234/8

Arz-ı rûm beğler-beği 2/3, 2/6, 4/2, 7/3, 15/7, 20/3, 21/6, 23/6,

23/7, 24/3, 27/1, 31/6, 32/7, 34/7, 41/7,

42/1, 44/7, 55/4, 59/5, 59/6, 61/4, 69/4,

74/7, 77/5, 77/6, 77/7, 77/8, 78/1,  78/2,

78/3, 80/3, 80/4, 80/5, 83/5, 89/2, 94/5,

98/3,  99/1,  101/2,  102/5,  104/6,  104/8,

105/1, 105/7, 106/5, 113/2, 113/3, 115/5,

128/5, 130/3, 134/1, 139/5, 139/6, 139/7,

140/4, 141/7, 143/8, 148/2, 149/1, 150/2,

150/3,  159/6,  161/5,  161/6,  172/10,

182/6, 186/1,  186/6,  188/5,  199/3,  

201/2, 205/7, 205/8, 207/3, 219/3, 221/6,

222/6, 225/8, 226/1, 236/3, 237/5, 244/1,

258/4, 259/3, 160/6

Aydın beğler-beği 103/1

Bağdad beğler-beği 56/3,  62/3,  76/2,  113/5,  165/7,  165/8,

166/1, 166/2, 166/5, 166/6, 175/3, 178/1,

178/2, 194/5, 196/2, 222/7, 223/1, 223/3,

243/2, 249/6
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Basra beğler-beği 45/4,  86/5,  93/4,  133/6,  204/3,  250/2,

250/3, 250/4, 250/5, 251/1

Batum beğler-beği 65/4,  68/3,  132/7,  147/7,  171/5,  191/1,

192/5, 210/2

Bosna beğler-beği 6/6,  7/6,  13/3,  13/4,  24/6,  33/1,  35/4,

37/5, 40/2, 41/6, 47/4, 47/5, 60/5, 70/3, 

70/6,  83/4,  88/2,  88/3,  101/1,  116/7,

123/2, 124/6, 126/8, 130/7, 219/4, 219/5,

227/5

Budin beğler-beği 57/4, 58/6, 94/3, 119/4

Cezâyir beğler-beği 68/5, 71/2, 98/4

Çıldır beğler-beği 6/5, 7/1, 7/2, 24/4, 26/3, 26/4, 27/4, 29/4,

30/1, 31/2, 34/2, 35/3, 36/2, 36/3, 40/1,

42/7, 45/5, 50/5, 53/3, 55/7, 55/8, 58/2,

64/10, 66/3, 68/1, 69/1, 78/8, 79/2, 93/1,

93/2,  94/1,  99/2,  99/3,  100/7,  104/3,

117/1, 117/2,  117/5,  117/7,  117/8,

118/1, 118/8, 123/3, 125/5, 127/5, 131/8,

141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/8,

149/1, 153/8, 153/9, 157/6, 157/7, 157/8,

157/9, 159/9, 160/8, 184/7, 195/2, 197/8,

198/1,  199/6,  199/7,  203/9,  203/10,

206/6,  206/7,  229/2,  230/9,  246/4,

246/5, 247/3, 247/4, 248/1, 248/4, 248/5,

258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 260/2

Diyâr-ı bekr beğler-beği 210/4, 240/1, 240/3

Eğri beğler-beği 120/5, 125/7

Haleb beğler-beği 17/2, 18/1, 19/1, 19/5, 22/7, 23/1, 23/8,

29/3, 32/3, 33/2, 34/8, 42/5, 56/7, 58/4,

59/2, 61/5, 66/1, 67/2, 71/3, 72/1, 74/5,

75/2, 75/3, 86/6, 89/2, 89/7, 97/5, 98/6,

112/2, 131/4, 157/4, 163/6, 167/3, 170/2,

173/4, 175/2, 175/4, 176/4, 178/5, 180/7,

180/11,  181/4,  183/5,  187/8,  191/6,
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192/2, 193/8, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4,

195/7, 196/7, 196/8, 200/5, 212/5, 213/2,

217/4, 221/2, 227/3, 227/4, 232/4, 239/1,

246/2, 247/7, 254/4, 260/1

Kanije beğler-beği 118/3

Karaman beğler-beği 72/3,  81/2,  81/3,  84/3,  125/3,  134/8,

137/9, 151/3, 152/6, 156/8, 222/1 

Kars beğler-beği 82/6, 93/6, 157/3, 160/9, 162/2

Kıbrıs beğler-beği 2/4, 3/1, 3/7, 4/3, 4/5, 4/6, 5/2, 7/7, 10/6,

11/1, 11/2, 11/7, 12/7, 13/2, 13/6, 14/6,

15/3, 16/1, 16/2, 21/4, 21/7, 21/8, 22/2,

22/3, 23/4, 26/2, 26/5, 28/1, 28/2, 32/4,

34/1, 41/3, 42/4, 47/2, 47/6, 48/2, 53/2,

53/5, 55/1, 55/3, 64/5, 69/5, 69/6, 69/7,

73/4,  73/5,  84/1,  102/2,  105/3,  108/7,

112/5, 136/6, 137/6, 137/7, 137/8, 139/1,

167/6, 171/7, 173/2, 179/1, 181/1, 181/2,

183/2, 187/7, 201/6, 201/7, 202/4, 202/5,

203/1, 204/7, 206/1, 206/2, 206/3, 207/4,

227/8, 231/3, 232/8, 241/2, 241/3, 242/3,

242/4, 242/5, 242/6, 242/7, 242/8, 243/1,

244/2, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5, 253/6

Kudüs beğler-beği 126/7

Lahsa beğler-beği 54/5, 73/7

Magusa beğler-beği 12/1

Mısır beğler-beği 12/6, 14/3, 14/4, 21/5, 27/2, 30/2, 59/3,

61/2, 67/4, 74/6, 85/6, 89/8, 90/4, 115/6,

122/1, 220/4

Musul beğler-beği 168/5, 170/4, 196/9, 208/1, 208/2, 209/4,

211/5, 213/1, 217/1, 233/3, 240/2, 244/3,

256/4

Rakka beğler-beği 32/5,  33/3,  53/4,  55/6,  153/1,  153/2,

153/4, 163/1,  164/7,  187/6,  199/1,

218/3, 230/1, 232/6, 237/4
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Ruha beğler-beği 126/4, 139/8

Rûm beğler-beği 25/1,  28/3,  70/4,  95/5,  105/8,  106/2,

107/4, 113/6, 127/1, 142/7

Rûm-ili beğler-beği 26/6,  41/1,  42/3,  95/4,  99/7,  106/7,

118/6, 131/9, 200/1, 203/6, 220/1, 234/6

Şam beğler-beği 3/2, 5/6, 7/5, 16/4, 16/7, 18/1, 18/2, 18/3,

18/4, 19/2, 29/1, 45/6, 60/6, 65/1, 68/4,

75/7, 76/3, 76/4, 76/5, 77/3, 87/7, 87/8,

91/1, 100/3, 101/5, 118/4, 119/2, 124/7,

125/6, 127/2, 130/5, 131/2, 134/7, 141/1,

141/9,  142/1,  162/6,  163/4,  164/6,

166/12,  167/1,  168/4,  169/6,  170/3,

170/7, 188/4, 190/7, 192/3, 193/7, 198/5,

198/6, 223/6, 230/3, 230/5, 232/5, 239/7,

258/6

Şehr-i zûl beğler-beği 70/4, 108/3, 108/4, 135/2, 142/8, 143/1,

143/2, 143/5, 144/8, 147/5, 149/1, 154/1,

162/8, 167/4, 180/9, 183/1, 184/1, 188/3,

189/1, 189/5, 198/4, 199/8, 206/4, 206/5,

234/7, 235/3, 239/8, 247/5

Şirvan beğler-beği 3/4, 3/5, 116/6

Tebriz beğler-beği 46/2, 154/3

Temeşvar beğler-beği 14/1, 14/2, 42/3, 95/4

Tiflis beğler-beği 57/5

Tomanis beğler-beği 47/7, 53/3, 64/4, 66/3

Tosya beğler-beği 114/3

Trablus beğler-beği 52/2, 139/3, 139/10, 219/1

Trablus-ı Garb beğler-beği 31/4

Trablus-ı Şam beğler-beği 65/1, 124/7, 141/1, 166/12, 167/1, 168/4,

170/3, 192/3, 223/6

Trabzon beğler-beği 65/5

Tunus beğler-beği 9/7

Van beğler-beği 17/5, 45/2, 50/4, 61/6, 71/5, 71/6, 72/5,

80/2,  82/9,  97/3,  109/8,  145/7,  159/8,
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169/7, 177/6, 185/4, 187/3, 188/2, 192/1,

195/8, 201/5, 202/3, 213/6, 221/3, 221/4,

228/4, 233/6, 233/7, 235/5, 237/3, 237/6,

238/7, 238/8, 248/2, 249/1, 252/3 

Yemen beğler-beği 124/3

Zü’l-kadriye beğler-beği 16/7,  18/3,  90/6,  114/4,  170/1,  255/1,

257/3, 257/4

Beğler, Sancak-beğileri

(...) beği 64/9

(...) beği 100/6

(...) beği 130/5

(...) beği 142/3

(...) beği 160/2

(...) beği 173/6

(...) beği 186/9

(...) beği 202/1

(...) beği 207/1

(...) beği 211/4

(...) sancağı beği 90/3

Aclûn sancağı beği 129/4, 131/1

Âdil-cevâz sancağı beği 49/5, 180/5

Ak-serây sancağı beği 137/9

Alaca-hisâr sancağı beği 212/4

Amâsiyye sancağı beği 30/3

Ana sancağı beği 258/7

Ardahan sancağı beği 49/5, 69/1

Ardanuç sancağı beği 64/10, 194/9

Bağdad sancağı beği 76/1

Basra sancağı beği 154/6

Beğ-şehr sancağı beği 129/3

Birecik beği 249/3, 256/1

Bolı sancağı beği 70/8

Derteng sancağı beği 147/6
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Divriği sancağı beği 105/8, 181/7

Edirne sancağı beği 104/5

El-basan sancağı beği 13/1, 23/3, 236/2
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gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm 171/6, 210/3

gönüllüyân-ı yemîn-i Bağdad 111/9

gönüllüyân-ı yemîn-i Nahcuvân 178/8

gönüllüyân-ı yemîn-i Şehr-i zûl 70/4, 108/3

gönüllüyân-ı yemîn-i Şirvan 3/4

gönüllüyân-ı yemîn-i Van 73/1, 170/5

gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha  30/1, 100/1, 206/7

gönüllüyân-ı yesâr-ı Arz-ı rûm  7/3,  42/1,  80/4,  89/2,  105/4,  118/5,

146/1, 190/2

gönüllüyân-ı yesâr-ı Bağdad 112/8

gönüllüyân-ı yesâr-ı Van 73/3

kal'a-i (...) 137/10

kal'a-i (...) 62/4

kal'a-i (...) çavuşlarına (...) 87/1

kal'a-i (...) der-Mısır 220/4

kal'a-i Ahısha 118/8, 123/3

kal'a-i Ahısha cânib-i yemîn 65/5

kal'a-i Avlonya 61/7

kal'a-i Uzgur 248/1

kal'a-i cedîd (Dukagin) 27/5

kal'a-i İskenderiye 114/1

kal'a-i Limisson  119/7

kal'a-i Beyrut 48/3

kal'a-i Mut 36/2
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kul der-Ruha 75/4

kul karındaşı Ahısha 141/5, 206/6

Limisson 121/8

livâ'-i Kiğı yedi pâre karyenin cebelüleri 164/8

Nahcuvân 146/6, 238/3

sağ bölük der-Revân 61/6

sağ kol-ı Arz-ı rûm 78/2, 161/10

sipâhîyân der-Medîne-i Münevvere 226/8

sol bölük-i Ahısha 258/4

sol bölük-i Arz-ı rûm 2/6, 22/5

sol der-kal'a-i Ahısha 159/9

topcıyân-ı Lefkoşa 73/5

topciyân-ı kal'a-i Magusa 200/6

tüfenkciyân-ı Mısır  12/6, 132/5

Van 146/7

yemîn-i gönüllüyân-ı Ahısha  29/4, 49/5

yemîn-i gönüllüyân-ı Arz-ı rûm  15/4

yemîn-i Tebriz 146/2

yeniçeriyân-ı (...) 86/1

yeniçeriyân-ı (...) 86/2

yeniçeriyân-ı 'Atîk Şehr-i zûl 199/8

yeniçeriyân-ı Bağdad  53/6,  109/2,  166/2,  178/2,  241/4,  242/2

yeniçeriyân-ı Beyrut 122/3

yeniçeriyân-ı cânib-i yesâr-ı Şehr-i zûl 234/7, 236/1

yeniçeriyân-ı Eğri 94/3, 125/7

yeniçeriyân-ı Haleb-yemîn der-Şehr-i zûl 144/4

yeniçeriyân-ı Kıbrıs 2/4, 4/5, 5/2, 8/5, 11/2, 13/6, 15/3, 17/3,

45/1, 105/4, 207/7, 227/8, 231/3, 236/7,

242/7, 244/2, 253/2

yeniçeriyân-ı Mısır  9/6, 87/5

yeniçeriyân-ı Şam 49/4, 76/3, 91/1, 161/2, 231/2, 258/6

yeniçeriyân-ı Şehr-i zûl 133/9

yeniçeriyân-ı Şehr-i zûl cânib-i yemîn 179/10

yeniçeriyân-ı Şehr-i zûl cânib-i yesâr 180/9
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yeniçeriyân-ı yemîn-i yesâr der-Bağdad 254/3

yesâr-ı Tebriz 146/5

Akıncı-beğilik

sol kol Turhan 40/3

Alay-beğilik 

(...) 110/3

(...) 131/2

(...) 257/3

(...) 62/5

(...) 64/9

(...) 72/4

Aclûn 129/4, 165/5

Âdil-cevâz 180/5, 247/6

Ağrıboz 38/5

Ak-serây 72/3, 82/3, 137/9

Alaca-hisâr 42/6, 174/9

Amâsiyye 70/7, 162/5

Âmid 247/1

Ankara 234/8

Ardanuç 141/6, 194/9

Arz-ı Rum 118/2

Astere 26/3

Avlonya 21/1, 25/4, 32/6, 190/3, 222/3

Aydın 120/6

'Ayntab 257/4

Baf 16/1, 55/3, 103/8, 171/7, 180/1

Bağdad 166/6

Basra 154/9

Biga 94/4

Canik 113/6

Çıldır 244/4

Çorum 107/4

Derteng 147/6
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Divriği 105/8

Dukagin 49/3, 247/2

Erzincan 115/5

Gazze 165/6, 230/3

Gelibolı 40/4

Hamîd 46/2, 81/4, 156/7

Hersek 37/2, 60/5, 97/4, 120/7

Hertus 42/7, 68/1

Hille 113/5

Hüdâvendigâr 8/10, 139/2, 150/4, 152/2, 210/1

İskenderiye (İşkodra) 28/6, 63/6, 95/4, 95/5

İspir 61/4, 102/5, 159/6, 219/3

Kara-hisâr-ı Şarkî 23/7, 104/8, 149/2, 194/7

Karesi 228/8

Karlı-ili 126/9

Kars 170/1

Kastamonı 11/3, 42/2, 121/3, 145/2, 147/2

Kayseriyye 132/6, 151/3, 156/9, 160/3

Kemâh 78/1, 196/4

Kır-şehri 138/9, 152/6, 222/1

Kiğı 150/2, 189/7, 235/1

Köstendil 41/1, 122/2, 195/6, 209/7, 216/4

Kunfuda 102/9

Leccun 167/7

Lefkoşa 73/4, 103/6, 108/6, 207/8, 79/1, 253/3

Ma'arra 72/1, 224/4

Magusa 46/6, 103/7, 137/7, 241/2

Malâtiyye 90/6

Mâmervân 141/8

Mazgird 153/6

Menteşa 155/9

Mersin 158/6

Midillü 46/7, 128/4

Mora 138/7, 162/10
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Musul 244/3

Mut 64/1, 151/5

Nablus 254/1

Niğ-bolı 195/4, 203/6, 232/2

Niksar 119/6

Oltı 78/8

Peçevi 35/5, 118/3

Pojega 46/5

Prizrin 85/7, 103/12, 119/3, 201/1

Rodos 100/2

Ruha 53/4

sağ-kol 213/5, 221/5

Sığla 126/1

Sis 156/8

Sivas 106/6, 119/5

sol-kol 112/7

Sundurgı 28/3

Şam-ı şerîf 16/4, 77/3, 96/6

Şehr-i zûl 143/3

Tarhala 174/1, 202/7

Trablus-ı Şam 223/6

Turhal 87/6

Vidin 42/3, 124/4, 181/5

Vulçıtrin 43/3, 220/1

Yozgad 80/2

Alemdârlık

Rodos 115/1

Avcı-başılık 

Bırûsa 68/2, 121/4

'Azablık 

kal'a-i Bağdad 192/4

Bakıyye-dârlık (Baş bakı-kulu) 

Der-Mer'aş (...) 238/2
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Melik Ahmed der-Kürtün 191/1

Baş ve Buğ

der-Şam-ı Şerif sipâhîyân 260/4

Bevvâblık

der-Bırûsa karye-i Emîr Sultân 24/5

zâviye-i Şeyh Sa'd Tekrûrî der-Şam 194/10

Bin-başılık

riyâset-i ikinci der-Bağdad 241/6

Bölük-başılık 

hacc-ı şerif 70/2

süvâri 203/3

yeniçeriyân-ı Kıbrıs 47/2

yeniçeriyân-ı Şam 75/2

Buk’alık

iftihârü'd-dîn der-Erzincan 181/8

Şeyh (...) ve şehîdler der-Ahlat 225/5

Cebeci-başılık

kal'a-i Magusa 181/6, 245/2

Lefkoşa 3/7, 11/7

Mısır 90/4, 91/5

Cibâyet

der-Şam-ı şerîf 259/2

evkāf-ı merhûme İsmihân der-Pogonya 120/5

imâret-i Payas 243/4

Cüz-hânlık

der-Divriği 250/6

Çavuşluk 

(...)-i Arz-ı rûm 34/7

Anadolı 156/6

Arz-ı rûm 78/3, 152/8

Arz-ı rûm der-bölük-i yemîn 144/9
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Arz-ı rûm sol-bölük 172/5

'azabân-ı Van 156/5

bakayâ der-Trablûs-ı Şam 166/12

bakayâ-yı Kıbrıs 32/4

birâderân-ı kul-ı Ahısha 199/5

bölük-i mezbûr der-muhâfaza-i Van 146/4

cânib-i yemîn der-Ahısha 99/5

cânib-i yesâr der-muhâfaza-i Van 156/2

cânib-i yesâr-ı gönüllüyân-ı Arz-ı rûm 260/5

defter-i Bosna 123/7, 123/8

defter-i Cezâyir 35/2

defter-i Şehr-i zûl 143/5, 143/6

der-hazîne-i Haleb 177/2

divan-ı Arz-ı rûm 152/3

dîvân-ı Cezîre-i Kıbrıs 34/1

dîvân-ı Rûm 160/6

dîvân-ı Şehr-i zûl 53/1

dîvân-ı Trablûs-ı Şam 166/9

Diyâr-ı bekr 170/10

Diyâr-ı bekr hazîne 240/3

Erciş Van 237/6

eyâlet-i Şehr-i zûl 144/8, 144/10, 145/1

gılmân-ı yemîn-i Arz-ı rûm 15/7

gönüllüyân-ı Âdil-cevâz 213/6

gönüllüyân-ı Arz-ı rûm 113/3, 186/1

gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Ahısha 117/5

gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Arz-ı rûm 44/7, 133/4

gönüllüyân-ı cânib-i yesâr-ı Arz-ı rûm 24/3

gönüllüyân-ı Erciş 164/9

gönüllüyân-ı Kars 24/4, 93/6, 244/1

gönüllüyân-ı Tebriz der-muhâfaza-i Van 187/2

gönüllüyân-ı Van 72/6, 179/6

gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm 83/6, 205/8, 226/2

gönüllüyân-ı yemîn-i Tebriz 179/3
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gönüllüyân-ı yesâr-ı Arz-ı rûm 59/6, 77/6, 80/5, 134/4, 141/7

gönüllüyân-ı yesâr-ı Tebriz (...) 68/7, 233/6

hazîne-i Diyâr-ı bekr 210/4

hisâr-ı Bağdad 134/6

İskele-i (...) 236/8

iskele-i Rodosçuk 74/4

Karaman 134/8

kethüdâlık der-Bosna 126/2

Kıbrıs 242/4

kul-ı Nahcuvân der-muhâfaza-i Van 146/11

kul-ı Van 221/4

kul-karındaşı der-Ahısha 76/8

mehmil-i mîr-i hâcc-ı Mısır 101/3

mehmil-i şerîf-i Şam 193/1, 198/5

mîr-i mîrân-ı Anadolı 163/8

müteferrikagân-ı Mısır 84/5, 129/2

Revân 71/6

Ruha 188/6

Rûm-ili 26/6, 74/2, 131/9

Rûm-ili çavuşluk gedüği 99/7

sol-bölük der-Arz-ı rûm 153/5

Şam-ı şerîf 126/3, 163/4

Şehr-i zûl 142/8, 146/12

Van 142/9, 238/7

zümre-i gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha 125/5

Alay-çavuşluğu

der-hacc-ı şerîf 18/4

der-Sis 232/1

Bâkî-çavuşluk

Bağdad 58/3

der-Haleb 23/8, 61/5, 98/6, 113/8, 136/3

der-mahmiyye-i Haleb 71/4

Şam 70/1, 224/3

494



Şam-ı Trablûs 170/3

Baş-çavuşluk:

der-kal'a-i yeniçeriyân-ı Lefkoşa 8/4

yeniçeriyân-ı Kıbrıs 42/4, 202/4

Orta-çavuşluk:

Yeniçeriyân-ı Kıbrıs 48/2

Sânî-çavuşluk:

hazîne-i Trablûs-ı Şam 52/2

Çeri-başılık

(...) 98/4

(...) 174/2

(...) 202/1

(...) 209/5

(...) 214/1

(...) (...) der-livâ'-i Trabzon 147/7

(...) Selânik 99/9

(...) ve Bafra ve Kavak tâbi'-i Canik 203/8

Aclûn 131/1

Baf 108/2

der-livâ'-i Kara-hisâr-ı Şarkî nâhiye-i 

     Koyul-hisâr 168/7

İl-basan 214/2, 229/1

Erbil 184/1

Erzincan 168/8

eskiciyân 100/6

Hersek 114/3, 128/1

Hınıs 178/4

Hille 65/3

İzvornik 33/1

Kevkeb 90/3

Kütâhiyye 154/5

Lâb 210/7

Mer’aş 190/4
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Mut 118/6

nâhiye-i (...) 227/6

nâhiye-i (...) der-livâ'-i Köstendil 226/9

Niğde 154/4

Prizrin 27/3

Rodos 111/8

Ruha 256/5

Şehr-i zûl 207/1

Usturumca 208/5

Çeri-süricilik

Çeri-süriciliği-başılık-i Canik 182/1

(...) 149/5

(...) 149/6

Anadolı 54/4, 133/8, 149/10, 150/1, 150/5, 151/2,

151/4, 151/6, 155/8, 157/2, 157/5, 158/4,

158/5, 158/7, 160/1, 160/4, 163/5, 164/2,

166/6, 169/9, 227/7, 234/9

Aydın 156/4

Kara-hisâr-ı Sâhib 158/1

Kara-hisâr-ı Şarkî 149/9

Kastamonı 148/5, 148/6, 149/4, 156/1

Limisson 164/5

Kütâhiyye 116/5, 147/8

Safed 164/3

Sarûhan 152/1, 153/7

Dârü'l-hadislik 

'Ayntab 107/2

Defterdârlık 

(...) der-Mısır 89/8

Şirvan 3/5

tîmârhâ-i Bosna 5/7, 56/2

tîmârhâ-i Çıldır 79/2

tîmârhâ-i Kıbrıs 11/1, 36/7
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tîmârhâ-i Mer'aş 229/10

tîmârhâ-i Rakka 33/3

tîmârhâ-i Ruha 55/6

Derbendcilik

Umak Şah der-Şehr-i zûl 183/1

Derkcilik

derbend-i tâbi'-i Haleb 109/3

Haleb 42/5

Deyn-bânlık 

Kasaba-i Ruha 218/3

Diz-darlık

kal'a-i Bağdad 79/8, 166/8

kal'a-i Kerkük 206/4

kal'a-i Niksar 166/7

Doğancı-başılık 

Arz-ı rûm 170/8

Emânet 

(...) Belgrad 99/6

anbâr der-Arz-ı rûm 207/2

beytü’l-mâl-ı Bırûsa 14/5

defterdâr-ı livâ'-i Bosna 219/5

ebnâ' ve hâssa-i Arz-ı rûm 111/7

hâssa-i harc der-Edirne 52/3

hâssa-i harc-ı Gelibolı 110/1

nefs-i Kilis ma'a tevâbi'hâ 181/3

tezkire-i Anadolı 161/7

tezkire-i Rûm-ili 200/1

tezkire-i tîmârhâ-i Bosna 102/4

Ferraşlık

hacc-ı şerîf (...) Şam-ı şerîf 87/8

Fetâvî 
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Konya 139/9

Halîfelik 

mukābele-i Arz-ı rûm 80/7

Havâlelik

mukāta'a-i Kastamonı 33/5

iskele-i Rodosçuk 230/6

Hitâbet 

Ashâbü'l-kehf der-Elbistan 254/6

câmi-i şerîf-i (...) der-Bağdad 179/8

câmi’-i şerîf tâbi’-i Kilis 175/6

der-Antâkiyye 228/7

der-Erciş evkāf-ı Kara Yûsuf Şah 235/6

evkāf-ı Koçi Beğ der-Van 249/2

evkāf-ı Mehmed paşa der-Payas 222/2

evkāf-ı Mustafa ağa ve (...) (Bosna) 41/6

İbrâhim Halebî der-kazâ'-i Kudüs-i şerîf 256/3

nefs-i Ak-şehr’de vâki' Âtâ Beğ el-Gâzî 

     medresesi 137/3

Sultân Süleymân der-Böğürdelen 129/1

Trablûs-ı Şamda vâki' evkāf-ı Kasriyyun 184/2

Hitâbet-i sânî:

câmi'-i Benî Âmine (Şam-ı şerîf) 220/2

İhtisâb ve İhzâriyye 

Antâkiyye ve Derküş 187/8

'Ayntab ve Tilbaşer 174/3

der-Edirne 83/2

der-kazâ'-i Kal'acık 110/2

der-livâ'-i Trabzon 250/1

Edirne 91/4, 104/4

Foça 93/5

Göl-hisâr-ı Kara-ağaç 109/7

Göl-hisâr-ı Kara-ağaç 111/2

kazâ'-i Ruha 139/8
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kazâ'-i Trabzon 225/4

kazâ'-i Van 178/3

mahkeme-i Ruha 153/2

Şam-ı Trablus ve Hama 112/3

Temür-hisâr 87/2

İmâmet

(...) (...) 130/5

beytü'l-mâl-ı (...) 131/6

câmi-i şerîf-i (...) der-Bağdad 179/8

der-'Ayntab 195/1

Hâcı Sinân der-Mer'aş 239/3

karye-i (...) der-Âmid 178/7

Karye-i (...) der-kazâ'-i Kerkük 186/4

mahfel-i şerîf der-Şam 217/3

mahfel-i şerîf-i Mısır 67/4

mehmil-i şerîf (Şam) 204/5

tîmârhâ-i defter-i Haleb 138/10

vakf muhâsebeci-i Haleb 259/6

ve evkāf nezâreti Şam 60/6

Kapudânlık 

(...) der-livâ'-i (...) (Bosna) 123/2

(...) tâbi’-i Tunus 9/7

Basra 204/3, 250/2

Cezâyir-i Garb 31/3

Gabele 7/6

İnebahtı 13/5

kal'a-i Kireniya 12/2, 183/2

Niğ-bolı 10/1, 10/2

Siklos 26/1

Şehr-i şerîf 4/4

Tuna 8/1, 9/5, 10/4, 115/4

Kethüdâlık 

(...) der-Şam-ı şerîf 134/7
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(...) Diyâr-ı bekr 240/1

(...) sağ-bölük 64/3

(...) Şam 198/6

Ahısha 57/3

aşcıyân der-İstanbul 125/4

aşcıyân-ı mahmiyye-i İstanbul 56/1

aşcıyân-ı ordu-yı hümâyûn 230/8

'azabân der-eyâlet-i Lahsa 54/5

'azabân-ı Bağdad 155/5

'azabân-ı Basra 155/2

'azabân-ı Haleb 77/4

'azabân-ı kal'a-i Baf 96/8

'azabân-ı kal'a-i Bağdad 67/6

'azabân-ı kal'a-i Kireniya 34/5, 126/6

'azabân-ı kal'a-i Lefkoşa 21/4, 34/4, 126/7, 242/8, 253/4

'azabân-ı kal'a-i Magusa 200/7

'azabân-ı kal'a-i Ruha 126/4

'azabân-ı kal'a-i Van 246/7

'azabân-ı Kıbrıs 8/8, 234/1

'azabân-ı Lefkoşa 102/7, 136/6

Uzgur (Uzgur kulları) 200/3

Batum (defter kethüdalığı) 151/9

Beyrut 90/5

birâderân-ı kul-ı Ahısha 203/9

Boz-koyunlı 191/4

bölük-i Tebriz 146/3

bölük-i yemîn-i Arz-ı rûm 259/3

bûstâncıyan ve İstanbul 105/2

cânib-i yemîn-i Ahısha 99/3, 99/4, 229/2, 255/4

cânib-i yemîn-i Arz-ı rûm 77/8

cebeciyân-ı kal'a-i Magusa 109/5, 183/3

cemâ'at-i (...)  228/6

cemâ'at-i (...) Çıyan 'aşîreti 205/4

çavuş-ı Arz-ı rûm 59/5, 150/3
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çavuş-ı Diyâr-ı bekr 152/4

çavuşân der-Mısır 122/1

çavuşân-ı Anadolı 112/4

çavuşân-ı Arz-ı rûm 154/11, 222/6

çavuşân-ı Bağdad 76/1, 103/14

çavuşân-ı Basra 133/6

çavuşân-ı Bosna 47/4, 135/1

çavuşân-ı dîvân-ı Bosna 88/2

çavuşân-ı dîvân-ı Haleb 75/2

çavuşân-ı Haleb 66/6, 136/2, 157/4

çavuşân-ı Şam 60/1, 60/2, 76/5, 125/6

çavuşân-ı Şehr-i zûl 143/1 

çavuşân-ı Trablûs-ı Şam 141/1

çavuşluk-ı Basra 251/1

çerâkise-i Ahısha 141/3

Çıldır der-sol-bölük 160/8

defter-i Arz-ı rûm 41/7

defter-i Bağdad 76/2

defter-i Batum 192/5

defter-i hazîne-i Kıbrıs 241/1

defter-i Kıbrıs 5/3, 22/2

dellâl-ı hacc-ı şerîf 223/5

dellâlân-ı (...)-ı Lefkoşa 81/5

dellâlân-ı Üsküb 36/5

der-Haleb içerü şehr ve taşra mahallâtı 256/6

gılmân-ı Âdil-cevâz 202/8

gılmân-ı cedîd-i Magusa 8/3

gönüllüyân-ı Âdil-cevâz 181/9

gönüllüyân-ı Arz-ı rûm 167/5

gönüllüyân-ı Arz-ı rûm 171/1

gönüllüyân-ı Uzgur 23/6, 94/6

gönüllüyân-ı Beyrut 120/1

gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Ahısha 31/6, 220/7, 246/5, 258/1

gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Arz-ı rûm 195/5
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gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Tebriz 236/4

gönüllüyân-ı cânib-i yesâr-ı Ahısha 251/4

gönüllüyân-ı cânib-i yesâr-ı Bağdad 155/4, 155/6

gönüllüyân-ı cânib-i yesâr-ı Van 246/6

gönüllüyân-ı cedîd-i Şehr-i zûl 198/4

gönüllüyân-ı Erciş 48/4

gönüllüyân-ı kal'a-i Kars 160/9

gönüllüyân-ı Nahcuvân 220/3

gönüllüyân-ı sağ der-Bağdad 241/9

gönüllüyân-ı Şehr-i zûl-ı cedîd 135/2

gönüllüyân-ı yemîn-i (...) (...) 

     der-muhâfız-ı Van 97/3

gönüllüyân-ı yemîn-i Ahısha 157/6

gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm 21/6,  24/2,  32/7,  46/1,  83/5,  105/1,  

133/5, 161/5, 186/6, 207/3, 222/4

gönüllüyân-ı yemîn-i Van 73/1

gönüllüyân-ı yesâr der Van 233/7

gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha 31/2, 111/6, 112/2, 117/7, 157/8, 203/10

gönüllüyân-ı yesâr-ı Arz-ı rûm 113/2, 139/6, 161/6

hammâlân-ı imâret-i Sultân Süleymân 

     cezîre-i Rodos 115/7

ihtisâb-ı Edirne 56/5

İstanbul na'lçeciler  67/1

itmekciyân-ı Edirne 39/3

kal'a-i Ahısha (zümre ve yesâr) 162/1

kal'a-i Baf 21/3

kal'a-i Kars 162/2

kal'a-i Kemah 62/2

kal'a-i Lefkoşa 206/1

kassâb der-İstanbul 25/3

Kethüdalık-ı gönüllüyân-ı Van 72/7

Kıbrıs beği 207/10

kul karındaşı der-Ahısha 153/9

kul karındaşı Şirvân 22/4
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kul-ı Basra 154/6

kul-ı Ruha 164/7

Malâtiyye 196/5

müstahfazân-ı kal'a-i Magusa 182/2

müstahfazân-ı kal'a-i Mısır 89/6

müstahfazân-ı Lefkoşa 105/4

Nahcuvân 146/9

nefs-i Sığla 227/1

sağ-bölük der-Bağdad 66/8

sol-bölük der-Arz-ı rûm 260/6

sol-bölük der-Bağdad 241/10

Şam-ı şerîf 172/6

şehr-emîni (Yedi-kule müstahfazları) 56/8

şehr-i Tokat 248/7, 259/1

Şehr-i zûl 189/5

tersâne der-Gelibolı 68/5

topcıyân-ı kal'a-i Kasdi’l-bahrî 17/7, 19/6

topcıyân-ı kal'a-i Magusa 184/3

topcıyân-ı Kıbrıs 245/1

topcıyân-ı Lefkoşa 13/2, 112/5

tüfenkciyân-ı Mısır 89/4

Van 146/8

yeniçeri-i Beyrut der-Ude 55/2

yeniçeriyân-ı Bağdad 91/7, 241/8

yeniçeriyân-ı cânib-i Bağdad 157/1

yeniçeriyân-ı cânib-i yemîn-i Şehr-i zûl 144/3

yeniçeriyân-ı kal'a-i Lefkoşa 8/7

yeniçeriyân-ı kal'a-i Magusa 8/9

yeniçeriyân-ı Kıbrıs 4/6, 60/7, 103/11, 173/2, 201/7, 203/1,  

229/5, 242/3

yeniçeriyân-ı Şam 216/2, 260/3

yeniçeriyân-ı yesâr der-Bağdad 52/6

zümre-i yemîn-i Tebriz 72/5

Keyyâllık 
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Halebde bâb-ı Antâkiyyede 248/8

Kilârcılık

Şam-ı şerîfde hacc-ı şerîfin mühimmâtı 18/3

Kise-dârlık

evkāf-ı haremeyn-i şerîfeyn der-Âmid 202/2

Kitâbet

(...) der-Haleb 194/1

(...) eşrâf-ı nakîbet 193/2

(...) meşhed-i Hüseyin der-Bağdad 197/2

(...) pazâr-ı ağnâm-ı Haleb 89/7

(...) sağ-bölük 64/2

(...) ve darbhâne der-Trabzon 68/3

(...) yeniçeriyân-ı Selânik 56/6

(...)-i Haleb 97/5

Ahısha yesâr gönüllü-başı 153/8

Ahıshanın kul karındaşları 141/4

Anadolı (timâr defterdârı) 54/3

anbâr (...) der-Arz-ı rûm 101/2

Arûz der-hazîne-i Haleb 19/1

'azabân-ı Bağdad 199/9

'azabân-ı Erciş 244/5

'azabân-ı kal'a-i Bağdad 177/8

'azabân-ı kal'a-i Magusa 181/2

'azabân-ı Kıbrıs 137/5

'azabân-ı Lefkoşa 187/7

'azabân-ı Mısır 101/7

bîmâr-hâne der-Şam 166/11

birâderân-ı kul-ı Ahısha 199/6

bölük-i sağ der-Şehr-i zûl 231/7

cânib-i yemîn-i Arz-ı rûm 2/5, 225/8

cânib-i yesâr der-Arz-ı rûm 182/6

cânib-i yesâr gönüllüyân-ı Arz-ı rûm 27/1

çavuşân-ı dîvân-ı Mısır 25/5, 27/2
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Çerâkise-i Ahısha 85/4

Çerâkise-i gönüllüyân-ı Ahısha 141/2

darbhâne der-Haleb 175/2

defter-i Anadolı 124/8, 224/5, 225/6, 232/7

defter-i Arz-ı rûm 237/5

defter-i Bosna 88/3, 98/7

dîvân-ı Haleb 17/2

evkāf-ı (...) şerîfeyn der-Bağdad 169/4

evkāf-ı Haseki Sultân der-Kudüs 52/4

evkāf-ı Murâd paşa der-Bağdad 173/1

evkāf-ı Sinân paşa der-Şam 7/5, 173/8, 184/4

evkāf-ı Vezîr Sinân paşa der-Şam 190/6, 190/7

gılmân-ı Uzgur 26/4

gılmân-ı Tebriz 187/3

gönüllüyân-ı Âdil-cevâz 174/4, 195/8, 211/3, 238/6

gönüllüyân-ı Arz-ı rûm 12/4

gönüllüyân-ı Arz-ı rûm 186/2

gönüllüyân-ı Uzgur 58/2

gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Ahısha 248/5

gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Arz-ı rûm 4/2, 17/1, 133/3

gönüllüyân-ı cânib-i yesâr der-Ahısha 184/7, 195/2

gönüllüyân-ı cânib-i yesâr-ı Arz-ı rûm 104/6, 128/5

gönüllüyân-ı cânib-i yesâr-ı Bağdad 155/7

gönüllüyân-ı Erciş 238/8

gönüllüyân-ı Kars 243/5

gönüllüyân-ı Mısır 111/3

gönüllüyân-ı Nahcuvân 237/3, 249/1

gönüllüyân-ı Van 170/6

gönüllüyân-ı yemîn-i Ahısha 40/1, 100/4, 254/5

gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm 110/4, 140/4, 172/10, 205/7

gönüllüyân-ı yemîn-i Şirvan 116/6

gönüllüyân-ı yesâr-ı Ahısha 34/2, 97/6, 118/1, 140/6, 149/8, 199/7

gönüllüyân-ı yesâr-ı Arz-ı rûm 139/7, 196/6

gönüllüyân-ı yesâr-ı Zur 77/7
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gümrük der-Haleb 196/8

haremeyn-i şerîfeyn 173/7

havâss der-'Ayntab 194/3

havâss-ı Kilis 32/2

hisâr-ı (...) kal'a-i Diyâr-ı bekr 11/6

imâret-i Hasan paşa der-Ak-şehr 135/5

imâret-i Mihâl Beğ 25/2

iskele-i Trabzon 242/1

kal'a-i Uzgur 104/3

kal'a-i gönüllüyân-ı Âdil-cevâz 253/1

kal'a-i Magusa 246/1

kal'a-i Musul 170/4

kassâm-ı 'askerî-i Haleb 210/6

kilâr der-hacc-ı şerîf 89/3

kilâr-ı huccâc 196/3

kitâbet-i Arûz 180/8

kul der-kal'a-i Uzgur 200/4

kul-ı Diyâr-ı bekr 2/7, 194/6

kul-ı Erciş 50/4

kul-ı Nahcuvân 146/10

kul-ı Ruha 172/9

küçük-i yeniçeriyân der-Şam-ı şerîf 170/7

mahkeme-i Mer'aş 260/7

mevki' der-Mısır 82/1

Moranın kul karındaşı 35/3

mukābele-i Kıbrıs 137/4

mukāta'a-i (...) ve Haleb 90/1

mukāta'a-i ma'arratü'l-Mısreyn 194/4

mukāta'a-i Musul 240/2

mukāta'a-i Rakka 179/2

Murâd paşa câmi'i 48/5

müstahfazân-ı kal'a-i Haleb 86/6, 176/4

müstahfazân-ı kal'a-i Şam-ı şerîf 118/4

müteferrikagân-ı Mısır 102/6

506



müteferrika-i Bağdad 105/6

müteferrikayân-ı Mısır 14/4

sâdât ve eşrâf 211/5

sağ-bölük der-Ahısha 198/1

sipâhîyân-ı Lefkoşa 64/8

tahrîr der-livâ'-i Midilli 61/3

tahrîr-i havâss-ı Yeni-il ve hassâ-i 

     Vâlide Sultân 20/4

vesâyet-i ser-evkāf-ı Vezîr Mehmed paşa 

     der-Niğde 203/4

yemîn-i gönüllüyân-ı Arz-ı rûm 20/2, 20/3

yeniçeriyân-ı Bağdad 186/7

yeniçeriyân-ı Beyrut 95/3

yeniçeriyân-ı Budin 122/5

yeniçeriyân-ı dergâh-ı Âlî 253/7

yeniçeriyân-ı Kıbrıs 9/3, 137/6, 231/9, 253/5

yeniçeriyân-ı Şam 3/6, 18/2, 20/2, 66/2, 76/4, 96/1, 121/1,

128/7, 162/4, 180/4, 230/5

yesâr gönüllüyân-ı Arz-ı rûm 80/3

yesâr gönüllüyân-ı Bağdad 56/3

yesâr-ı Tebriz 71/5, 155/10

Küçük-kitâbet

yeniçeriyân-ı Şam 119/2

Korucılık 

Yenice 24/1

Mâliklik

Kara-koyunlu der-Cemâ'at-i Dulkādirlü 189/3

Mektûbîlik 

Karaca Ahmed-i emekdâr 87/3

Meliklik 

Boz-ulus 251/3

Derteng 147/5
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Gazze 147/5

Meşîhat

(...) der-(...) Kilis 160/7

(...) ve (...) Bağdad  211/2

Ana sancağı 258/7

'Ayntab Dülger Baba 189/2

Bağdad 89/1

Birecik 256/1

Canik Yakûb paşa der-Amâsiyye 54/2

der-Eflani kazâ'sı 109/1

der-Haleb 174/7

der-Haleb 200/5

der-karye-i (...) 151/8

der-Şam 173/3

der-Yemen Hüseyin Baba 124/3

deveci ve katırcı der-Haleb 260/1

devecilik der-Haleb 247/7

Dülger Baba 114/4

evkāf-ı İshak paşa der-Selânik 61/1

Hâcı Baba der-Trabzon 205/1

hân-kāh-ı sultân der-Şirvan 55/5

Hazret-i Danyâl nebî der-Tarsus 205/2

Hazret-i Mevlânâ der-Konya 84/3

Karaca Ahmed Üsküdar 78/5

Mardin 234/2

Parsa Hâtun der-Kilis 183/6

pazar-ı (...) der-Mısır 82/2

Seyyid Ummâl (...) tekyesi Mısır 59/3

Şeyh (...) der-Sivas 142/7

Şeyh Habib der-Konya 129/3

Şeyh İbrâhim der-Bitlis 198/3

Şeyh İbrâhim der-Bitlis 252/6

Şeyh İbrâhim Tiflis 162/7
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şeyh-i seb'a-i Musul 201/4, 208/2

Tekye-i (...) der-Ahlat 240/7

tekye-i Dülger Baba der-kazâ'-i 'Ayntab 255/1

Tekye-i Muhammed Ebû'l-Hasan der-(...) 239/6

türbe-i Sultân Süleymân der-Sigetvar 52/1

zâviye-i (...) Ak-serây 142/4

zâviye-i (...) Mahmûd 63/1

zâviye-i Abdurrahman 88/1

zâviye-i Baba 228/1

zâviye-i Dede Sultân ve dârü'l-hadis 

     Şeyh Nusrat 102/8

zâviye-i evkāf-ı Şeyh Bahaeddîn-i Kānûnî 136/5

zâviye-i Hâcı Abdî der-Ak-serây 99/10

zâviye-i Haydar-hâne der-vilâyet-i 

     Erzincan 147/4

zâviye-i Karaca Ahmed der-Mağnisa 39/5, 117/6

zâviye-i Karaca Ahmed Mağnisa 62/3, 65/7

Zâviye-i Kara-yakûb 143/8

zâviye-i merhûm Baba Safer 41/5

zâviye-i merhûm Şeyh (...) 49/1

zâviye-i Suya-kanmış Kayseriyye 142/6

Zâviye-i Şeyh Necmeddîn Mevâlî ve 

     Şühicrâ' tâbi'-i Ahlat 213/4, 218/6

zâviye-i tekye-i Baba Bayram 222/5

zâviye-i Yola-geldim der-kazâ'-i 

     Boğazlayan 142/5

Metropolidlik

Batum ve Arz-ı rûm 239/9

Mi'mârlık

Mi’mârlık-ı Kıbrıs 69/2

Mi’mârlık-ı Şam-ı şerîf 100/3

Mi'mâr-başılık:

der-Şam-ı şerîf 162/6
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Mîr-i 'alemlik

Gazze 123/1

Haleb 163/6

Kastamonı 149/7

livâ'-i Selîmiye 65/1, 166/10

Mîr-i 'aşîretlik

(...) 188/3

(...) 227/4

(...) sâkin-i Van 199/2

Âmid 156/3, 158/2, 158/3,159/4, 159/5

'azabân 239/4

cemâ'at-i (...) 167/9

Diyâr-ı bekr 160/2

Rakka 153/4

tâ'ife-i (...) 160/5

tâ'ife-i Keçilü 104/2

Van 204/2

Mîr-i Hâcclık 

Şam-ı şerîf 96/7

Muhâsebecilik 

evkāf-ı Hazret-i İmâm-ı a'zâm Abdülkādir 

     Geylânî 165/2

hazîne-i Arz-ı rûm 99/1

hazîne-i Bağdad 196/2

hazîne-i Belgrad 58/6

hazîne-i Haleb 236/5

İmâmet-i vakf muhâsebeci-i Haleb 259/6

Kıbrıs 69/6, 179/4, 207/5, 207/9, 241/3

Mısır 74/6

Trablûs-ı Şam 110/7, 167/1

Baş-muhâsebecilik:

Şam 164/6

Muhzır-başılık
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Ankara 40/5

'Ayntab 71/1

der-kazâ’-i (...) 184/6

Diyâr-ı bekr ve Mardin ve Hasan-keyf ve 

     Edirne 81/6, 123/5

Haleb 16/5, 32/3, 59/2, 132/2

hazîne-i Bağdad 90/2

İzmir 14/7, 41/2, 93/7

Kazâ'-i Yebrud 90/7

Kemâh 63/4

Konya 15/6

Kudüs-i şerîf 18/5

Lazkiye ve Cebele 251/6

mahrûsa-i Mısır 143/7

mahmiyye-i Mısır 39/1

Siverek ve Ergani 44/5

Şam-ı şerîf 19/2, 23/5, 29/1, 127/3

Trablûs-ı Şam 124/7, 128/3, 142/2

Trablûs-şâm ve Hamâ ve Humus ve 

     Yeni-şehr 80/1, 91/8

Türkman-ı Haleb 244/6

Mukābelecilik 

Arz-ı rûm 77/5, 140/3

Bağdad 39/7, 68/8, 178/1

Bosna 6/6, 13/3, 83/4, 130/7

Diyâr-ı bekr 6/1

gönüllüyân-ı Arz-ı rûm 60/8

gönüllüyân-ı Tebriz ve Nahcuvân (...) 

     der-(...)-i Van 177/6

hazîne-i Arz-ı rûm 98/3, 106/5, 134/5, 226/1, 236/9

hazîne-i Bağdad 78/10, 150/7

hazîne-i Belgrad 62/1

hazîne-i Bosna 101/4, 124/6
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hazîne-i Kıbrıs 41/3

hazîne-i Şam 141/9, 163/7

hazîne-i Şehr-i zûl 171/2

hazîne-i Temeşvar 124/5

hazîne-i Trablûs-ı Şam 165/1

Kıbrıs 9/4, 64/7

neferât-ı Van ve Nahcuvân ve Tebriz 145/7

Şehr-i zûl 247/5

Şam-ı şerîf 47/3, 162/3

Şehr-i zûl 143/2, 205/3

Temeşvar 14/2

Mukāta'acılık

Arz-ı rûm 92/5

Bosna 6/3, 13/4, 24/6, 47/5, 219/4

Cezîre-i Kıbrıs 12/3, 137/1, 202/6, 253/6

Erihâ 193/8

Göcek der-Âmid 210/5

hazîne der-Mısır 6/7

hazîne-i Bosna 227/5

hazîne-i Haleb 140/1

hazîne-i Kıbrıs 11/5, 69/6, 103/10, 242/5

hazîne-i Şam 188/1

Şam-ı şerîf 171/9

Baş-mukāta'acılık:

der-Haleb 65/6, 74/5

hazîne-i Haleb 161/4, 196/7

Mukāta'acılık-ı evvel:

der-Haleb 193/5

der-Haleb 23/1, 201/5

Diyâr-ı bekr 5/8

Mukāta'acılık-ı şıkk-ı sâlis:

der-Haleb 22/8, 175/4

Mukāta'acılık-ı şıkk-ı sânî:
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der-Haleb 33/2, 66/1, 195/7, 229/8

Diyâr-ı bekr 6/2

hizâne-i Haleb 22/7, 29/3, 171/8, 194/2

Mukāta'acılık-ı şıkk-ı sânî 140/2

Mukayyedlik

medrese-i Yûnus paşa der-Erciş 179/5

Mübâdîlik

sefer-i hümâyûn 169/1

Mübâşirlik

evkāf-ı meşhed-i Hüseyin der-Bağdad 197/3

Müderrislik

(...) der-Haleb 168/2

(...) der-Kilis ma'a hidmet-i fetvâ' 131/4

(...) tâbi' kazâ'-i Zağra-i atîkde binâ' 

     olunan medrese 44/6

Ali paşa-yı cedîd der-Kurb Baba Edirne 56/4

der-Kerbelâ 169/5

Gıyâsiye der-Kayseriyye 38/2

hâce Mehmed tâbi'-i kazâ'-i Azdavay 

     tâbi'-i Kastamonı 51/1

Müezzinlik

der-mahmiyye-i Şam-ı şerîf 187/1

Şehr-i Şam-ı şerîf 193/4

Mürşidlik

câmi'-i Eşrefiye der-Mısır 111/1

câmi'-i evkāf-ı çaşnigîr der-Mısır 96/3

su der-Mısır 91/6

Müstahfazlık

kal'a-i Çorum 40/6

Müstevfilik

Bağdad 108/1
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Müşteddlik

Âmid 195/3

der-kazâ'-i Malâtiyye 164/4

Haleb 18/1, 30/3, 56/7, 170/2, 212/5

iskele-i Cidde 29/2

Kudüs-i şerîf 164/1

Şam-ı şerîf 15/5, 101/5, 224/8

Müteferrikalık 

(...) Rûm-ili 212/4

Bosna 126/8

Deryâ 71/2,  104/7,  122/9,  124/2,  125/8,  127/6

dîvân-ı Bosna 70/3, 91/2, 91/3

gönüllüyân-ı yemîn-i Bağdad 57/1, 57/2

Rûm-ili 211/4

zaîm-i Rûm-ili 151/1, 183/4, 212/3, 216/3

Müteferrika-başılık:

der-Şam 229/9

Basra 250/2

der-Bağdad 166/5

kul-ı Ruha 165/9

müteferrikayân-ı vilâyet-i Basra 155/3

Mütevellîlik

(...) der-mevlevî-hâne-i Mer'aş 239/5

evkaf-ı Sinan paşa der-Üsküb 38/1

Hama 167/2

Rûm-ili 106/7

Nakîbü'l-eşrâf

der-Trablûs-ı Şam 168/4

Nâzır-ı Nuzzarlık 

Mısır 49/6

Nezâret 

(...) (...) der-Mısır 115/6
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(...) 16/3

(...) defterdârı ve (...) ş-şerîf ve (...) 85/2

(...) der-Mısır 128/8

(...) ve (...) (...) (...) der-Mısır 85/1

Ahmed Şah câmi' ve medrese-i (...) 177/7

Baba Bayram bayram-ı Haleb 112/1

bîmâr-hâne der-Hamâ 174/6

câmi' min Emevîye ve evkāf-ı Derviş 

     paşa der-Şam-ı şerîf 82/8

Cevherî Lale der-Mısır 82/4

der-Divriği 250/6

eşrefiye der-Mısır 121/5

evkāf der-Edirne 125/1

evkāf Şam der-kazâ'-i Serây 25/1

evkāf-ı Derviş paşa ve medrese 129 ek/1

evkāf-ı Hâcı İslâm der-Edirne 63/2

evkāf-ı Hasan Beğ 227/2

evkāf-ı İbrâhim paşa ve Mehmed paşa 143/4

evkāf-ı imâm-ı a'zâm 259/4

evkāf-ı merhûm Sultân Mehmed Hân 

     der-Merzifon 102/3

evkāf-ı meşhedeynü'ş-şerîfeyn der-Bağdad 199/4

evkāf-ı Mustafa paşa der-livâ'-i Hersek 37/4

evkāf-ı Pervâne Beğ der-Amâsiyye 133/10

evkāf-ı Sultân (...) 46/3

evkāf-ı Sultân Murâd Hân der-Mısır ve 

     Medîne-i münevvere 46/4

evkāf-ı Sultân Süleymân der-Kudüs-i 

     şerîf bilâ-ta'yîn 214/4

evkāf-ı Şeyhûniye der-Mısır 113/1

evkāf-ı Temür-taş der-Bırûsa 58/1

fukarâ'-yı hacc-ı şerîf 223/4

Haleb haremeyn-i şerîfeyn 19/5

hân-ı defterdâr-ı (...) der-nefs-i Ma'arra 230/4
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haremeyn-i şerîfeyn der-mahrûsa-i Mısır 39/6

ihtisâb-ı sanduk der-Edirne 65/2

iskele-i Rodosçuk 230/6

iskele-i Sakız 121/6, 122/6

Kara Yûsuf Şah 153/10

medrese-i (...) ve bîmâr-hâne-i (...) 225/7

mescîd-i Çerkes der-Şam-ı şerîf 68/4

müteferrika Nasûh Beğ der-Edirne 92/2

nefs-i (…) 30/2

sanduk der-Edirne 130/1

sanduk der-Edirne 79/4

Şeyh Hasan der-Ak-şehr 135/5

Şeyhûniye der-mahmiyye-i Mısır 31/5

Nikābet

der-Ruha 237/4

der-Ruha ve şeyh-i seb'alık 238/1

ehl-i harf ve şeyh-i seb'a der-Ruha 190/8

Musul 213/1, 217/1

Niyâbet 

(...) der-kazâ'-i (...) 186/9

Kars 174/5

Pazar-başılık 

(...) (...) der-Bırûsa 230/2

(...) Bırûsa 173/9

der-Atika 113/7

der-ordu-yı hümâyûn 151/7

kapucılar İstanbul 32/1

kayık İstanbul 40/7

mahmiyye-i Bırûsa 66/5

mahmiyye-i Edirne 63/3

nefs-i Sivas 144/2

Ruha 219/2

Reislik 
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Ulak ve Yenice 48/6

Rûz-nâmecilik 

Bosna 103/13

der-Haleb 75/3, 140/8, 165/4

der-Sivas 106/2

eyâlet-i Basra 45/4

hazîne-i Bağdad 185/7

hazîne-i Kıbrıs 103/9

hazîne-i Şam 36/4

hazîne-i Temeşvar 14/1

Kıbrıs 10/5, 45/4, 137/2, 191/5, 207/4

Şam-ı şerîf 188/4

Şehr-i zûl 143/2, 205/3

Şehr-i zûl 247/5

Saka-başılık 

der-Bağdad 63/5

Salcılık 

der-Belgrad 95/2

Sancakdârlık 

mahfel-i şerîf-i Şam 239/7

Ser-'askerlik 

(...) 122/4

Baf 95/5

der-İl-basan 236/2

Provadi 92/6

Silistre 92/6

Şumnu 92/6

Varna 92/6

Ser-bölük 

yeniçeriyân der-Şam 231/8

Serdârlık 

hacc-ı şerîf-i Şam 87/7, 133/7
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istikbâl-i hacc-ı şerîf 172/3

Silahdârlık

Selânik 84/2

Sü-başılık 

Edirne 104/5, 112/7

Mısır 220/5

Yürükân ba'de (...) 19/3

Şah-benderlik 

Haleb 172/8, 173/4, 213/2, 217/4, 227/3, 239/1

Şeyhlik 

cemâ'at-i (...) 180/6

dellâllar der-Haleb 204/6, 246/2

Haleb 226/5

katırcılar der-Haleb 245/4

Şeyhü’l-haremlik 

Kudüs-i şerîf 37/6

Mekke-i mükerreme 81/3

Tekā'üd 

eyâlet-i Şam 138/4

Tercümânlık

mahkeme-i Haleb 245/7

Tevliyet 

(...) (...) (...) Şah der-Yenice-i Vardar 106/3

(...) Câmî'i der-Şam-ı şerîf 191/2

(...) der-Haleb 167/3, 231/4

(...) der-Haleb 168/2

(...) evkāf-ı Sultân Orhân 130/6

(...) Hafsa Hâtûn 115/3

(...) Meram (ziyâretgâh) 154/2

(...) Ömer Şam-ı şerîf 172/4

(...) paşa der-İznik 67/5

(...) paşa tekyesi 45/6
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(...) Selânik 17/6

(...) Sultân der-Vize 120/3

(...) Şeyh Vefâ 120/2

(...) tâbi'-i vilâyet-i Haleb 115/2

(...) ve (...) (...) 185/5

(...) ve (...) der-A'zâz 204/1

(...) ve (...) der-Mihalic ve Kirmasti 116/4

(...) ve (...) ve Halîlî der-Mısır 82/5

(...)vezîr der-Konya 138/8

Abdullah ibn Ömer radyAllahû 'anhümâ 

     ve (...) (...) kuddise sırruhû 189/1

Ahmed (...) der-Haleb 173/5

Ahmed Gâzî  128/9

Ahmed Şah câmi' ve medrese-i (...) 177/7

'Ayntab Dülger Baba 189/2

'Ayntab kal'asında vâki' câmi'-i şerîf 226/7

'Ayntab kal'asında vâki' câmî'in 199/3

der-(...) vakf-ı Mehmed paşa 162/9

der-Arz-ı rûm gönüllüyân-ı yesâr 130/3

der-Bayburd (Seyyid Sâlih zâviyesi) 150/6

der-Haleb 200/5

der-kazâ'-i Taş-diken 121/7

der-Kilis (...) zâviyesi 182/4

der-Üsküdar Hâcı Ahmed paşa evkāfı 127/4

der-Yalvac 135/4

evkāf der-Edirne 125/1

evkāf-ı Sultân Süleymân der-Kudüs-i şerîf 

     bilâ-ta'yîn 214/4

Halebde (...) mahallesinde 71/2

Halebde vâki' câmi'-i şerîf ve medrese-i 

     Sa'diyye 250/7

hân-ı defterdâr-ı (...) der-nefs-i Ma'arra 230/4

Limisson kādîsına 73/6

medrese-i (...) ve bîmâr-hâne-i (...) 225/7
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nefs-i Musulda Alâ ve Halfaya meşrût 

     olan boya-hâne 168/5

Şeyh Habib der-Konya 129/3

Şeyh İbrâhim der-Bitlis 252/6

ve (...) mektûbiyye der-Yemen 185/1

ve mescîd-i zâviye-i Fahreddîn der-Samsun 148/3

zâviye-i evkāf-ı Şeyh Bahaeddîn-i Kānûnî 136/5

zâviye-i merhûm Şeyh (...) 49/1

Tezkirecilik 

Cezîre-i Kıbrıs mâliyye 26/2

Çıldır (tîmâr) 78/6

eyâlet-i Kıbrıs 252/5

kıla'-ı defter tâbi'-i Belgrad 57/4

mâliyye-i Arz-ı rûm 109/6

Şam 3/2

Şam tîmârhâ 69/8

Şam-ı şerîf 172/7

tîmâr-ı Anadolı 101/6

tîmâr-ı Şehr-i zûl 239/8

tîmârhâ-i Bosna 70/5

tîmârhâ-i Cezîre-i Kıbrıs 259/5

tîmârhâ-i eyâlet-i Diyâr-ı bekr 237/1

tîmârhâ-i Haleb 232/4

tîmârhâ-i Rakka 232/6, 257/2

tîmârhâ-i Şam 5/6

yemîn-i eyâlet-i Kıbrıs tîmârı 55/1

Topcı-başılık 

kal'a-i Gradişka-i cedîd 99/8

kal'a-i Kireniya 105/3

kal'a-i Lefkoşa 22/3, 206/3

kal'a-i İskenderiye 47/1

kal'a-i Sultâniye 33/4

Lefkoşa 103/5, 201/6
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Magusa 104/9

Türbe-dârlık 

Meşîhat-ı Hazret-i Danyâl nebî der-Tarsus 205/2

nefs-i Sivas 144/1

Şeyh Mehmed der-Antâkiyye 183/7

zâviye-i Şeyh Sa'd Tekrûrî der-Şam 194/10

Vâ'izlik 

câmi'-i şerîf-i Sultân Bâyezîd Hân 

     der-kasaba-i Çelebi-pazarı 35/4

Vâridâtcılık

der-Haleb 58/4

hazîne-i Trablûs-ı Şam 232/3

Vekîl-harclık 

Mısır 21/5

Ruha 1905

Vezne-dârlık

Ahısha 230/10

gönüllüyân-ı Arz-ı rûm cânib-i yemîn 55/4

gönüllüyân-ı cânib-i yemîn-i Ahısha 258/2

gönüllüyân-ı cânib-i yesâr-ı Mim 128/6

hazîne-i Kıbrıs 47/6

neferât-ı cânib-i yemîn-i Ahısha 247/3

Baş-vezne-dârlık:

Bosna 37/5

der-Ahısha 255/3

Vezzâne-dârlık 

Şeyh (...) der-İki Musul 189/6

Vezzânlık 

der-Arz-ı rûm 72/2

der-Haleb 175/1

gılmân-ı Uzgur 28/5

hazîne-i Bosna 116/7
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mahmiyye-i Bağdad 240/6

meyve der-kapan-ı Ruha 209/1

İkinci vezzânlık:

hazîne-i Bosna 220/6

Voyvodalık

Badracık 111/4

cezîre-i (...) der-kazâ'-i Selânik 111/5

Yaya-başılık 

yeniçeriyân-ı Cezîre-i Kıbrıs 108/7, 203/2

Yüz-başılık

gönüllüyân-ı Uzgur 57/6

gönüllüyân-ı yemîn-i Ahısha 55/8, 93/2, 100/7, 127/5

gönüllüyân-ı yemîn-i Arz-ı rûm 161/3

Baş yüz-başılık:

cânib-i yemîn-i Ahısha 247/4, 255/2

gılmân-ı yesâr-ı Ahısha 36/6

Birinci yüz-başılık:

gönüllüyân-ı Ahısha 140/7

İkinci yüz-başılık:

Ahısha 255/6

cânib-i yesâr-ı Ahısha 117/4, 248/5

Çıldır 27/5

gönüllüyân-ı cânib-i yesâr-ı Ahısha 7/1

Üçünci yüz-başılık:

Uzgur 184/5

gönüllüyân-ı Uzgur 121/2

gönüllüyân-ı Çerâkise-i Ahısha 74/1

gönüllüyân-ı yemîn-i Ahısha 260/2

Beşinci yüz-başılık:

gönüllüyân-ı Uzgur 55/7, 93/1

Zâviye-dârlık

(...) yemîn 114/8

(...)dağı der-kazâ'-i Ma'leka 130/2
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Arz-ı rûm 133/2

der-Arz-ı rûm 188/5

der-Pazarcık 184/8

kazâ’-i Eğridir 135/3

Sultân Abdurrahmân Mutaf der-Arz-ı rûm 139/5

Şeyh (...) der-(...) tâbi'-i Bağdad 243/2

Şeyh Mehdi 107/3

tekye-i Dülger Baba der-kazâ'-i 'Ayntab 255/1

Zâviye der-Sultâniye 116/3

zâviye-i (...) 132/1

Zâviye-i (...) 154/3

Zâviye-i (...) Bâyezîd Beğ der-Edirne 95/1

Zâviye-i (...) Şeyh 144/7

Zâviye-i (...)-ı yemîn der-Mağnisa 128/2, 130/4

Zâviye-i (...)-vezîr der-Konya 92/7

Zâviye-i Bol Hamza 243/7

Zâviye-i Himmetî der karye-i Belviran 

     der-Kastamonı 116/1

zâviye-i Nâsır 176/3

Zâviye-i Özbek 75/1

Zâviye-i Şah-kulı Baba 92/1

Zâviye-i Şeyh Bahaeddîn 145/5

Zâviye-i Şeyh Bedreddîn 77/1

Zâviye-i tekye-i Baba Bayram 222/5

Zâviye-i Temür-taş 80/6, 86/4

Zindâncılık

der-(...) (...) 131/3

kal'a-i Yer-göği 8/1

Hükümlerde Adı En Çok Geçen Kuruluşlar İndeksi

Evkāf

Evkāf-ı (...) Beğ 181/7

Evkāf-ı (...) der-Haleb 181/3

Evkāf-ı (...) emîr-zâde Abdülkādir Der 82/7
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Evkāf-ı (...) Kâmile 67/2

Evkāf-ı (...) şerîfeyn der-Bağdad 169/4

Evkāf-ı Bekir paşa der-Edirne 125/2

Evkāf-ı Câfer paşa der-Kıbrıs 136/1

Evkāf-ı câmi'-i şerîf Şehinşah Sultân

     der-Mağnisa 119/1

Evkāf-ı Dâvûd paşa der-Lâdik 197/4

Evkāf-ı Defterdâr Murâd efendi

     der-Ma'arra 213/3

Evkāf-ı Derviş paşa ve medrese 129 ek/1

Evkāf-ı Gâzî Şah Bekir der-Niğ-bolı 81/1

Evkāf-ı Hâcı İslâm der-Edirne 63/2

Evkāf-ı Hâlid İbn Velid der-kazâ'-i

     Humus 138/3

Evkāf-ı haremeyn-i şerîfeyn der-Amid 202/2

Evkāf-ı haremeynü'ş-şerîfeyn der-Hama 192/3

Evkāf-ı Hasan Beğ 227/2

Evkāf-ı Haseki Sultân der-Kudüs-i şerîf 52/4, 134/3

Evkāf-ı Hazret-i Ebû Eyyûb Ensârî 131/5

Evkāf-ı Hazret-i İbrâhim Edhem der-(...) 138/2

Evkāf-ı Hazret-i İmâm-ı a'zâm

     Abdülkādir Geylânî 165/2

Evkāf-ı Hazret-i Mûsa Kâzım nûrullahi

     merkadhû 167/8

Evkāf-ı İbrâhim paşa ve Mehmed paşa 143/4

Evkāf-ı İmâm Ali Bin Muhammed

     Hanefî 182/8

Evkāf-ı imâm-ı a'zâm 259/4

Evkāf-ı İshak paşa der-Selânik 61/1, 79/3

Evkāf-ı kal'a câmi'-i 'Ayntab 177/4

Evkāf-ı kasriyyun der-Haleb ve Şam 216/7

Evkāf-ı Koçi Beğ der-Van 233/4, 249/2

Evkāf-ı Lala Mustafa paşa der-Arz-ı

     Rûm 134/2
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Evkāf-ı medrese-i Ömeriyye der-Şam-ı

     şerîf 232/5

Evkāf-ı Mehmed paşa der-Payas 222/2

Evkāf-ı merhûm Hasan paşa der-Bağdad 234/6

Evkāf-ı merhûm Sultân Mehmed Hân

     der-Merzifon 102/3

Evkāf-ı merhûme İsmihân der-Pogonya 120/5

Evkāf-ı meşhed-i Hüseyin der-Bağdad 197/3

Evkāf-ı meşhedeyn-i şerîfeyn

     der-Bağdad 194/5

Evkāf-ı meşhedeynü'ş-şerîfeyn

     der-Bağdad 199/4

Evkāf-ı Murâd paşa der-Bağdad 173/1

Evkāf-ı Mustafa ağa ve (...) ağa 41/6

Evkāf-ı Mustafa çavuş der-Eyûb 114/2

Evkāf-ı Mustafa paşa der-livâ'-i Hersek 37/4

Evkāf-ı müteveffâ-yı Seyyid Abdülkerîm

     der-Üsküb 38/3

Evkāf-ı Pervâne Beğ der-Amâsiyye 133/10

Evkāf-ı Seyyid Abdülkerîm der-İştib 73/8, 79/6

Evkāf-ı Sinân Beğ der-kazâ'-i (...) 78/4

Evkāf-ı Sinân paşa der-Şam 173/8, 184/4

Evkāf-ı Sultân (...) (...) der-Bağdad 46/3, 197/1

Evkāf-ı Sultân Mehmed Hân

     der-kasaba-i Merzifon 75/6

Evkāf-ı Sultân Murâd Hân der-Mısır ve

     Medîne-i münevvere 46/4

Evkāf-ı Sultân Orhân 38/4

Evkāf-ı Şeyhûniye der-Mısır 113/1

Evkāf-ı Taçvezîr der-mahmiyye-i Konya 197/7

Evkāf-ı Taş-diken ve Livâ'-i Yeni-şehrî 138/6

Evkāf-ı Temür-taş der-Bırûsa 58/1

Evkāf-ı Turgudoğlı der-Konya 138/5

Evkāf-ı Vezîr Hasan paşa 176/1
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Evkāf-ı Vezîr Mehmed paşa der-Niğde 203/5

Evkāf-ı Vezîr Sinân paşa der-Şam 190/6

Hazîne

Hazîne der-Mısır 6/7

Hazîne-i Arz-ı rûm 98/3, 99/1, 106/5, 134/5, 226/1

Hazîne-i Bağdad 78/10, 90/2, 185/7, 196/2

Hazîne-i Belgrad 58/6, 62/1

Hazîne-i Bosna 101/4, 116/7, 220/6, 227/5

Hazîne-i Diyâr-ı bekr 210/4

Hazîne-i Haleb 19/1,  29/3,  140/1,  161/4,  171/8,  177/2,

180/7, 236/5

Hazîne-i Kıbrıs 11/5, 41/3, 47/6, 103/9, 103/10, 241/1,  

242/5

Hazîne-i Şam 36/4, 141/9, 163/7, 188/1, 188/4 

Hazîne-i Şehr-i zûl 171/2

Hazîne-i Temeşvar 14/1, 124/5

Hazîne-i Trablûs-ı Şam 52/2, 165/1, 232/3

Kal’a

Hasan Kal’ası 44/3

Hisâr-ı (...) kal'a-i Diyâr-ı bekr 11/6

kal'a-i (...) 40/2

kal'a-i (...) 47/7

kal'a-i (...) 62/4

kal'a-i (...) 87/1

kal'a-i (...) 137/10

kal'a-i (...) 154/10

kal'a-i (...) 220/4

kal'a-i (...) 243/3

kal'a-i Âdil-cevâz 196/7, 192/1, 253/1

kal'a-i Ahısha 65/5,  93/2,  118/8,  123/3,  141/4,  153/8,

159/9, 162/1, 247/3, 247/4, 248/5

kal'a-i Âmid 163/1

kal'a-i Ardanuç 64/10
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kal'a-i Arz-ı rûm 148/2

kal'a-i Avlonya 37/2

kal'a-i 'Ayntab 81/2, 177/4, 199/3, 226/7

kal'a-i Uzgur 53/3, 93/1, 104/3, 200/4, 248/1

kal'a-i Baf 9/1, 21/3, 23/4, 64/6, 96/8, 103/4, 139/1,

188/7

kal'a-i Bağdad 59/1,  67/6,  79/8,  166/8,  177/8,  192/4,

218/2

kal'a-i Belgrad 96/4

kal'a-i Beyrut 48/3

kal'a-i Böğür-delen 129/1

kal'a-i Budin 42/3, 43/3

kal'a-i Cedîd 27/5

kal'a-i Çorum 40/6

kal'a-i Dırac 13/1, 23/3, 44/2

kal'a-i Eğri 45/1, 94/3

kal'a-i El-basan 13/1

kal'a-i Erciş 50/4, 116/8

kal'a-i Gradişka 99/8

kal'a-i Haleb 86/6, 176/4

kal'a-i İnebahtı 13/5

kal'a-i İskenderiye 47/1, 114/1

kal'a-i Kara-hisârı 125/3

kal'a-i Kars 160/9, 162/2, 243/3

kal'a-i Kasdi’l-bahrî 17/7, 19/6

kal'a-i Kemâh 62/2

kal'a-i Kerkük 135/2, 180/9, 206/4, 206/4

kal'a-i Kireniya 12/1,  12/2,  21/8,  34/5,  69/2,  105/3,

126/6, 137/8, 183/2

kal'a-i Köstendil 3/4

kal'a-i Lefkoşa 4/3, 8/4, 8/6, 8/7, 13/2, 20/5, 21/4, 22/3,

28/1,  34/4,  105/4,  112/5,  126/7,  181/1,

206/1, 206/3, 253/4, 253/4
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kal'a-i Limisson 11/4, 14/6, 16/2, 21/7, 53/2, 53/5, 64/5,

84/1, 103/3, 108/5, 119/7, 121/8

kal'a-i Magusa 7/7,  8/2,  8/3,  8/9,  28/2,  103/2,  109/5,

181/2, 181/6, 182/2, 183/3, 184/3, 200/6,

200/7, 242/6, 245/2, 246/1

kal'a-i Medine 89/5

kal'a-i Mısır 61/2, 89/6

kal'a-i Micingird 4/2

kal'a-i Mora 6/5

kal'a-i Musul 170/4

kal'a-i Mut 36/2

kal'a-i Niksar 166/7

kal'a-i Ohi 154/1

kal'a-i Oltı 149/1, 243/3

kal'a-i Remad 258/1, 258/2, 258/3

kal'a-i Revân 61/6

kal'a-i Ruha 126/4, 238/1

kal'a-i Rusçuk 8/1

kal'a-i Sakız 51/3

kal'a-i Sultâniye 33/4

kal'a-i Şam 118/4

kal'a-i Şirvân 22/4

kal'a-i Tiflis 2/3

kal'a-i Tomanis 64/4

kal'a-i Van 17/5, 246/7

kal'a-i Yer-göği 8/1

Mahkeme

Mahkeme-i 'Ayntab 197/5

Mahkeme-i Bitlis 185/6, 251/2

Mahkeme-i Derküş 167/10

Mahkeme-i Eğin 176/2

Mahkeme-i Haleb 245/7, 249/5

Mahkeme-i İzmir 224/6
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Mahkeme-i Mer'aş 260/7

Mahkeme-i Musul 196/9, 208/1

Mahkeme-i Payas 235/4

Mahkeme-i Ruha 153/2, 175/7, 182/3

Mahkeme-i Trabzon 211/3

Zâviye

Ve mescîd-i zâviye-i Fahreddîn 

     der-Samsun 148/3

Ve türbe-dârlık zâviye-i Şeyh Sa'd Tekrûrî 

     der-Şam 194/10

Ve Zâviye-dârlık tekye-i Dülger Baba 

     der-kazâ'-i 'Ayntab 255/1

Zâviye Ak-yazı 30/4,

Zâviye Tebriz 154/3

Zâviye-dârlık ve Tevliyet der-Pazarcık 184/8

Zâviye-i (...) 132/1

Zâviye-i (...) Ak-serây 142/4

Zâviye-i (...) Mahmûd, Ayvalık 63/1

Zâviye-i Abdurrahman, Arz-ı rûm 88/1

Zâviye-i Baba, 'Ayntab 228/1

Zâviye-i Dede Sultân ve dârü'l-hadis 

     Şeyh Nusrat, Kastamonı 102/8

Zâviye-i evkāf-ı Şeyh Bahaeddîn-i Kānûnî 136/5
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