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KARAOSMANOĞLU HACI MUSTAFA AĞA'YA AİT BELGELER 

YUZO NAGATA – FERİDUN M. EMECEN 

Bu çalışmada Anadolu'nun ünlü âyânından Karaosmanoğlu âilesinin kurucusu Hacı Mustafa 
Ağa'nın 1755 yılında müsadere edilmiş olan mallarını gösteren iki defter ve bu konuyla ilgili bir dizi 
belge tanıtılacaktır. Mustafa Ağa, 1743 yılında Saruhan mütesellimi olmuş ve 1755 yılında idam 
edilinceye kadar çoğu zaman bu vazifede kalmıştır. Bu arada geçen on yıl zarfında Mustafa Ağa, bir 
yandan bölgenin birçok mukataasını iltizama almak , diğer yandan ise hayvancılık ile tarım sektörüne 
sermaye yatırmak suretiyle büyük bir servet sahibi olmuştur. Mustafa Ağa servetin bir kısmını bu 
âilenin merkezi olan Yayaköy'de yaptırdığı bir cami ile medresenin ve Manisa'daki bir sıbyan 
mektebinin bakımı için vakfetmiştir. Karaosmanoğlu âilesinin Manisa bölgesinin en nüfuzlu âilesi 
olması bu devirden itibaren başlamıştır. Bu âile daha sonra Bergama voyvodası Hacı Ömer Ağa (öl. 
1812) ile Saruhan mütesellimi ve Aydın muhassılı Hacı Hüseyin Ağa'nın (öl. 1816) riyâsetinde en 
parlak devirlerini yaşamıştır. Karaosmanoğulları hakkında Y. Nagata tarafından daha önce araştırma 
yapılmış ve 1997 yılında bir kitap halinde yayımlanmıştır1. Ancak bu arada yapılan bütün araştırmalara 
rağmen Hacı Mustafa Ağa'nın servetlerini gösteren deftere rastlanamamıştır. Daha sonra Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi Dairesi'nde yeni hizmete açılan belgeler arasında Hacı Mustafa Ağa'ya ait bir dizi 
belge F. Emecen tarafından tesbit edilmiştir. Bu belgelerden iki defter, müsadere edilmiş olan malların 
dökümünü ihtiva etmekte olup diğerleri bu müsadere sırasındaki gelişmelerle ilgili bulunmaktadır. 
Burada esas olarak bu önemli belgelerin neşri hedeflenmiş ve ayrıca bunlar üzerinde bir değerlendirme 
yapılmaya çalışılmıştır. 

Neşredilen belgelerin mahiyetinin daha iyi anlaşılması için bunların hangi ortamda yazıldığına 
kısaca değinilmesi gerekmektedir. Hacı Mustafa Ağa, Eylül 1755 tarihinde Saruhan 
mütesellimliğinden azledilmişse de, Saruhan sancağını tekrar hakimiyeti altında tutmak için 
direnmiştir. Bu yüzden hükümet, Kasım 1755 tarihli bir fermanla Mustafa Ağa'nın idamı ve bütün 
mallarının müsadere edilmesi yolunda harekete geçmiştir. Nihayet 23 Aralık 1755 (19 Rebiülevvel 
1169) tarihli bir fermanla Mustafa Ağa'nın bütün mallarının müsaderesine karar verilmiştir. Müsadere 
işi yapılırken akrabaları, yakın adamları da gözetim altına alınmıştır. Hatta Hacı Mustafa'nın 
İstanbul'da bulunan adamının odasındaki mallara bile el konulmuştur. Önce o sıralarda hactan dönecek 
olan Mustafa Ağa'nın oğlu Ahmed'i karşılamak üzere Konya'ya giden diğer oğulları Ataullah ile 
Mehmed ve Hacı Mustafa'nın kardeşi Kırkağaç voyvodası Hacı Abdullah ile diğer kardeşi İbrahim'in 
oğlu Ömer, damadı Ali'nin derhal gözetim altına alınıp Konya kalesine kapatılması2, bunlardan 
Mustafa Ağa'nın mallarının soruşturulması talimatı gönderilmiş, yanlarında bulunan eşyanın tahriri 

 
1 Karaosmanoğulları hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Yuzo Nagata, Tarihte Âyânlar: Karaosmanoğulları Üzerinde Bir 

İnceleme, Ankara 1997.  
2 Bak. Ek belgeler nr.IV ve nr.VI. 
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istenmiş, bu arada bunların Mustafa Ağa'ya ait 31.998,5 kuruş tutan altını yanlarında götürdüklerinin 
işitildiği belirtilmiştir3 Hacı Mustafa'nın kâtibi olan ve İstanbul'da tutulup hapse atılan Mahmud'un 
Akhisar'daki eşyasına da el konulmuş4, aynı zamanda kapıcıbaşı rütbesini haiz olan damadı Hidayet de 
kayınpederinin mallarının soruşturulması için İstanbul'a çağrılmıştır5. Damadı Hidayet'in zimmetinde 
olan 600 kese akçenin tesliminden geriye kalan 500 kese akçenin devlete ait olduğu bildirilerek, Aydın 
taraflarında olan 125.000 kuruşluk eşyasının satılıp bahasının borcuna karşılık tutulması ve geri ka-
lanların da yine kendisinden tahsil edilmesi emredilmiştir6. İstanbul'da tutuklanan adamı Mahmud'un 
İstanbul'da oturmakta olduğu Pertev Paşa hanındaki odasında yapılan sorgulamasında, 1169 senesine 
mahsuben Mustafa Ağa'nın iltizama aldığı mukataa, zeamet, timar ve tevliyet için bunların sahiplerine 
vereceği para toplamının 78.429,5 kuruş olduğu görülmüş ve Mustafa Ağa'nın bedel olmak üzere 
önceden veya borç olarak kimlere para verdiğinin de bir listesi hazırlanmıştır7. 

Bütün bunlara rağmen Mustafa Ağa'nın büyük oğlu Ataullah hükümet merkezine müracaat 
ederek af talebinde bulunmuştur. Ataullah Ağa, müsadere edilen mallar iade edildiği takdirde 1.800 
keseyi (900.000 kuruş) 3 taksitle 10 ay içerisinde Hazineye ödeyeceğini bildirmiştir. Fakat bu konuyla 
ilgili olarak padişahın bizzat kaleminden çıkmış olan hattında, âilenin bütün mallarının 30-40 bin 
kese(15-20 milyon kuruş) tutacağının söylenmekte olduğuna işaret edilmektedir. Merkezde yapılan 
görüşmeler sonunda, Eylül 1761 tarihli bir fermanla Ataullah'ın teklifi kabul edilmiş ve Mustafa 
Ağa'nın muhallefatının bedeli 1.800 kese olarak tesbit olunmuştur. Bununla birlikte Ataullah Ağa, bu 
1.800 kesenin de kendileri için çok ağır olduğunu ileri sürerek indirim talebinde bulunmuş; bunun 
üzerine borçlulardan tahsil edilen 300 kese düşülmüş, geri kalan 1.500 keseden 500'ü elde edilen 
müsadere malına mahsup sayılmış, 1000 kese ise peyderpey ödenmek üzere taksitlendirilmiştir8. 
Ödenen paranın 471.164 kuruşu Enderun-ı hümayuna, 31.496,5 kuruşu Hazine'ye teslim edilmiş, 
ayrıca 25.000 kuruş Yeniçeri odalarının tamiri ve 197.500 kuruş ise Dergah-ı âlî kethüda odalarının 
yapımı için kullanılmıştır9. 

Malların müsaderesini ihtiva eden ilk defter 14 Aralık 1755 (10 Rebiülevvel 1169) tarihini 
taşımaktadır ve D.BŞM, Muhallefat kısmı,nr.3349'da bulunmaktadır. Defterin tarihinden bunun, Hacı 
Mustafa Ağa'nın mütesellimlikten azli ile mallarının müsaderesini emreden bir fermanın çıkmasına 
kadar geçen iki ay gibi kısa bir zaman içinde düzenlendiği anlaşılmaktadır. Demek ki, bu defter çok 
kısa bir zaman içinde acele olarak tutulmuştur. Defterin başında yer alan ifadelerde, malların tesbiti ve 
sayımı için Dergâh-ı âlî kapıcıbaşılarından Elhac Hüseyin Ağa'nın mübaşir tayin edildiği, hatta Hassa 
silahşörlerler zümresine mensup bulunan ve Mustafa Ağa'nın damadı olan Hidayetullah'ın bu işte 
yardımcı olmasının istendiği belirtilmektedir10. Hazırlanan defter Manisa kadısının imzasıyle hükümet 
merkezine gönderilmiştir. Bu defterin merkez büroda çıkarılmış olan bir sureti, pratik kullanma 
gayesiyle düzenlenmiş olup D.BŞM-Muhallefat, nr.12634'de yer almaktadır. 29 Rebiülevvel 1169 (2 
Ocak 1756) tarihli bir diğer defter ise, Hacı Mustafa Ağa'nın ve kardeşi İbrahim'in Akhisar'daki 
konaklarında ve buradaki kulede ele geçen mücevherat ile türlü giyim eşyasının ayrıntılı dökümlerini 
ihtiva etmektedir. Diğer müteferrik belge serileri yine D.BŞM-Muhallefat kısmı dosyaları, nr.43, 44 ve 
51'de bulunmaktadır. 

Herşeyden önce şuna işaret edilmesi gerekir ki, söz konusu defterler bir "muhallefat defteri" 
niteliği taşımamakta olduğundan Mustafa Ağa'nın eşya, emlâk, hayvan, hububat, çiftlik vesair 
mallarının büyük çoğunluğunun değerleri yazılmamıştır. Bu yüzden Ağa'nın toplam olarak ne kadar 
değer taşıyan servete sahip olduğu hesap edilememektedir. Ayrıca, "muhallefat defteri"nde 
kaydedilmesi gereken Mustafa Ağa'nın borçları da gösterilmemiş, dolayısıyla mirasçılara bırakılan 
malların taksimine ait kayıtlar da yer almamıştır. Bundan dolayı Ataullah Ağa'nın neye dayanarak 
 

3 Ek V 
4 Ek VIII 
5 Ek XI 
6 Ek XIII 
7 Ek XV 
8 Ek XVII ve XVIII. 
9 Y. Nagata, Aynı eser, s. 29-30. 

10 BA,Cevdet-Maliye, nr. 12794, Rebiülevvel 1169 tarihli. 
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1.800 kese ödemeyi teklif ettiği ve Padişahın hattında belirtilen 30-40 bin kese gibi muazzam bir 
rakamın nereden kaynaklandığı tam anlaşılmamaktadır. Bütün bu eksikliklere rağmen, defterlerdeki 
kayıtlardan Hacı Mustafa Ağa'nın sosyal ve ekonomik faaliyetlerini öğrenmek mümkündür. 
Defterlerdeki kayıtlar aşağıda başlıca 4 yan başlık halinde incelenecektir. 

1) Nakit para ve mücevherat 

Yayaköy'deki kendi konağının hareminde sandık içinde saklanan nakit parası 271.250 kuruş 
tutmaktadır. Bu miktar, hükümete ödenen paranın 38%‘i gibi büyük bir oran tutmaktadır. Bu kayıt 
âyânın müsadereden kendi servetlerini korumak için nakit para, mücevher ve değerli kumaşlara önem 
verdiğini hatırlatmaktadır11. Ancak Mustafa Ağa'nın mültezim sıfatiyle vergi işleri çerçevesinde kredi 
faaliyetlerinde bulunduğu hususu gözönünde tutulursa, onun elinde her zaman nakit para bulunması 
tabii karşılanabilir. Öte yandan Akhisar'daki konak ve kulede ele geçen kıymetli mücevheratı da nakde 
çevrilebilecek bir nitelik arzetmektedir. Bu mücevherler fes, gerdanlık, yüzük, bilezik gibi takılarda 
yer alır. Altın, zümrüt, inci süslü dört fes, inci, altın, zümrüt taşlarla müzeyyen altı çift inci dizileri, 
bazıları 19-20 kat altın bilezikler, lal taşlı, altın ve inci takılı zülüflükler, elmas , inci iğneler, biri onüç 
altınlı ve elmaslı muhtelif gerdanlıklar, zümrüd, yakut, elmas taşlı altın yüzükler, altın dizili şeritler, 
kıymetli taşlarla süslü saatler, içinde altın, inci ve benzeri bulunan küçük bir çekmece "yükte hafif, 
pahada ağır" taşınabilir değerli mallarının bazılarıdır. Ancak bunların akçe olarak karşılıkları 
verilmediği için kıymetlerinin ne kadar ettiği anlaşılamamaktadır. 

2) Halkın borçları 

Bölgedeki şehir ve köy halkı ile konar-göçerlere temessüklü ve temessüksüz olarak ödünç 
verilen paraların (defterdeki zimem-i nas kısmı) toplam tutarı 372. 095 kuruş olarak hesap 
edilmektedir. Bu da 1.500 keselik paranın yaklaşık 40%'ını teşkil etmektedir ve devlet bunun 500 
kesesini (150.000 kuruş) toplamıştır. Defterdeki yer isimlerinden anlaşılacağı üzere Hacı Mustafa Ağa, 
sadece Manisa ve Turgutlu gibi sancağın merkezindeki yerler değil, Akhisar, Demirci, Gördes, 
Menemen, Foça, Mendehorya, Marmara gibi uzak bölgelerde bulunan şehir ve kasaba halkı ile de 
temas kurmakta, hatta bu temas Gelembe, Kula, Sındırgı ve Menteşe gibi sancak dışında kalan 
kesimlere kadar uzanmaktadır. Bu arada Hasan Çavuş-zâde Hacı Ahmed Ağa ile İlyas-zâde Hasan gibi 
Batı Anadolu'nun ünlü âyân âileleriyle ilişki kurduğu da görülmektedir. Ayrıca İzmir'de oturan 
Bulgaraki adlı bir Rumun Mustafa Ağa'ya toplam 14.000 kuruş gibi büyük bir borç bırakarak 
Avrupa'ya kaçmış olduğu hususu dikkati çekmektedir. Hacı Mustafa Ağa'ya ait vakfiyelere göre, 
Mustafa Ağa İzmir'de bir han (Küçük Karaosmanoğlu Hanı) ile birkaç frenkhane, rumhane ve 
yahudihaneyi vakfetmiştir12. Yine Hacı Mustafa Ağa'nın vakfettiği İzmir'deki emlâka ait başka bir 
belgeden, onun İzmir'de 8 frenkhane, 2 han, 4 menzil, 1 yağhane, 1 mahzen ve yağhane ile 4 dükkâna 
sahip olduğu öğrenilmektedir. Bunlardan frenkhanedeki kiracılarının Fransız, İngiliz, Venedikli 
(konsolos) ve Flemenkli (bunlardan biri konsolos) olduğu dikkati çekmektedir. Ayrıca İzmir dışında 
kiracıların hepsinin Rum olduğu anlaşılan 23 bağçesi bulunmaktadır13. Bu bilgiler Hacı Mustafa 
Ağa'nın İzmir'deki Avrupalılar ve diğer gayrı müslimlerle ticari ilişkilerde bulunduğu ve bu arada adı 
geçen Bulgaraki'nin de bu ilişkilerde aracılık yaptığı intibaını bırakmaktadır. 

Halkın borçlarıyla ilgili uzun kayıtların bir çoğunun da "filan kasaba ahâlîlerinde", "filan karye 
ahâlîlerinde", "filan karyesinde" ve "filan cemâ‘atinde" gibi ifadelerle, sancağın hemen hemen bütün 
kazalarındaki kasaba, köy (yaklaşık olarak 90 köy) ve konar-göçer topluluğuna (yaklaşık olarak 25 
cemaat) ait borçlar gösterilmektedir. Bunlar yine defterdeki "mâl-ı avârız", "mâl-ı hazariye", "mâl-ı 
maktû‘" gibi kayıtlar ve "altmış dokuz senesine mahsûben iltizâm olunan timar akçeleri, 4.001,5 kuruş 
", "Ali Paşa hazretlerin semt-i âhara teşrîfleri atf-ı inân olunmak üzere Kasaba'ya bâ-mürâsele hisse" 
ve "Tekeli cemâ‘atlerinde ze‘âmet evleri" gibi ifadelerle birlikte ele alındığında, "zimem-i nâs" olarak 
kaydedilen meblağın büyük bir kısmının Hacı Mustafa Ağa'nın iltizamına aldığı vergileri önceden 
 

11 G. Veinstein, "Çiftliklerin Doğuşu: Devlet, Toprak Sahipleri ve Kiracılar", Osmanlı'da Toprak Mülkiyeti ve Ticari 
Tarım, ed. Ç. Keyder - F. Tabak, (trc.Z.Altok) İstanbul 1998, s. 17-35. 

12 Y. Nagata, Aynı eser, s. 148. 
13 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, D.BŞM, nr. 41290 (15 Eylül 1766/10 R. 1180 tarihli). Bu defter İzmir'in şehircilik tarihi 

bakımından önemli bilgiler ihtiva eder. Bk. Ek X  
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hükümete ödedikten sonra halka tevzi ettiğini ve henüz tahsil edilmeyen paraların Hacı Mustafa 
Ağa'ya olan "borç" olarak burada kaydedildiğini göstermektedir. Mustafa Ağa'nın mültezim sıfatıyla 
ne kadar kâr edindiği öğrenilememekte ise de, bu hakka dayanarak bazı toprakları kontrolü altında 
bulundurduğu ve bu yüzden daha sonra Manisa ovasında Karaosmanoğlu çiftliklerinin yoğun bir 
şekilde kurulduğu tahmin edilebilir. Gerçekten Hacı Mustafa Ağa iki, oğulları ise 5 çiftliğe sahip 
olmuşlardır14. 

Vergi tahsili ile ilgili işler, şehir ile bazı büyük köylerde voyvodalar ve konar-göçer toplu-
luğunda ise kethüdalar vasıtasiyle yapılmaktaydı. Ancak bu durum, bölgedeki diğer nüfuzlu kimselerle 
çatışmaya yol açmıştır. Bu hususta en önemli olay Valide Sultan'ın hassı olan Turgutlu voyvodalığı 
etrafında cereyan etmiştir. Defterde Turgutlu halkının Hacı Mustafa Ağa'ya olan borçları perakende 
bir şekilde kaydedildikten başka, bir yerde "Bâ-temesük ahâlî-i kasaba-i Turgudlı zimmetlerinde 
22.990 kuruş" şeklinde bir kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlar Turgutlu halkının Mustafa Ağa'ya pek çok 
borcu bulunduğunu göstermektedir. Turgutlu voyvodalığı ile ilgili belgelere göre15, bu tarihlerde 
Turgutlu hassının malikâne sahibi, İstanbul'da kapıcıbaşılık unvanına sahip bulunup hükümet nezdinde 
nüfuzlu bir şahsiyet olan Halil Bey idi. Turgutlu voyvodalığı onun denetimi altında bulunuyordu. Hal 
böyle iken, Hacı Mustafa Ağa, Turgutlu voyvodalığı için Esseyyid Mustafa adlı bir zat ile çekişme 
halinde idi. Bu yüzden her iki taraf birbiri aleyhinde hükümete şikayet edilmekteydi. Halil Bey'in bir 
arzuhalinde, Turgutlu'da murabahacılara olan ağır borçları yüzünden halkın ezildiği ve faizlerin yüzde 
on, onbir buçuk olması gerektiği ileri sürülmektedir16. Bu sırada Mustafa Ağa Turgutlu'daki kendisine 
ait arsaya bir han inşa ettirmiştir. Fakat Turgutlu halkı bu arsanın mülkiyeti üzerinde dava açmıştır. 
Turgutlu halkı ile olan bu çekişmeler Mustafa Ağa'nın Saruhan mütesellimliğinden azledilmesinde 
önemli bir âmil olmuştur17. 

3) Şehir ve köylerdeki emlâk 

Hacı Mustafa Ağa, Manisa ve Turgutlu gibi şehirlerle başta Yayaköy olmak üzere birçok 
köylerde han, hamam, dükkan, ev, yağhane, kiremithane, değirmen ve anbar gibi emlâke sahipti. 
Ancak bunlardan hiç birisinin değerleri yazılmamış olduğundan bütün serveti içindeki oranlarını 
hesaplamak mümkün olmamıştır Bu gibi mülklerin bazılarının aylık ve yıllık kira gelirleri 
gösterilmektedir. Mustafa Ağa'nın Manisa'da Göktaşlı mahallesinde bulunan bir konağı vardır. Âilenin 
asıl oturduğu yerin Yaya köyü olduğu anlaşılmaktadır. Buradaki konakta kardeşi İbrahim ile oğulları 
Ataullah ve Pulad Mehmed ile birlikte oturuyordu. Bu konakta harem dairesinden başka, misafir odası, 
mabeyn odası ve hazine odası bulunmaktaydı. Bu dairelerde bulunan çeşitli kürk, kumaş, vesair 
eşyalar sadece cins ve adetleriyle gösterilmiştir. Ayrıca Mustafa Ağa, Manisa'da Alaca Hamam adlı bir 
hamama sahip olup bunun aylık icaresi 50 kuruş olarak hesap edilmektedir. Onun Manisa'daki emlâki 
içinde dikkati çeken bir husus, Sultaniye Camii yakınında 16, Lala Paşa mahallesinde 18 ve Nasırlı 
mahallesinde 39 olmak üzere toplam 73 cüllâh odalarının bulunmasıdır. Bu bilgi Manisa'nın en önemli 
sınaî sektörü olan alaca üretiminde Mustafa Ağa'nın bir dereceye kadar söz sahibi olabileceğinin 
işaretidir. Turgutlu'da ise, aşağı katında 36 ve yukarı katında 45 odayı ihtiva eden büyük bir han 
kaydedilmiştir. Ancak bunun aylık icâre parasına ait kısmı boş bırakılmıştır. Bu hanın daha önce 
bahsedilen ve Yayaköy'deki camiye vakfedilen han olup olmadığı anlaşılmamaktadır. 

4) Hayvancılık ve tarım 

Âyânların sosyal ve ekonomik açıdan ön plana çıkmalarında yukarıda incelenen iltizam hakları 
yanısıra çiftlik işletmeciliğinin de önem taşıdığı bilinmektedir. Hacı Mustafa Ağa biri Durasallı, diğeri 
Yeni olmak üzere iki çiftliğe sahipti. Defterdeki ifadeye göre, bunlardan Durasallı çiftliğinin daha yeni 
satın alındığı anlaşılmaktadır. Durasallı çiftliği ile ilgili kayıtlarda 10 takım çift aleti, 15 saban demiri 
Mustafa Ağa'ya ait mal olarak kaydedilmektedir. Ayrıca toplam 10 cariye ile gulamı da vardır. Bu 
kayıtlar, bu çiftliğin Halil İnalcık'ın deyimiyle en azından 10 "çift-hâne"lik hacme sahip olduğunu ve 
 

14 Bk Y. Nagata, Aynı eser, s. 59-72. Hacı Mustafa Ağa'nın oğulları da yine Manisa ovasında bulunan pek çok köylerini 
iltizam altında bulundurmuşlardır (Manisa Şeriyye Sicilleri, nr. 214, s. 172-75). 

15 Bk. Y. Nagata, Aynı eser, s. 68-72. 
16 Manisa Şeriyye Sicilleri, nr. 206, s. 104 (evâil-i Receb 1166/Mayıs 1753 tarihli). 
17 Ayrıntılı bilgiler için bk. Y. Nagata, Aynı eser, s. 59-72. 
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köleler tarafından sürülmekte bulunduğunu göstermektedir18. Bu devirde çiftliklerin emek gücü daha 
çok ortakçılıkla temin ediliyordu. Fakat söz konusu döneme ait Manisa Şeriyye Sicilleri 
incelendiğinde mesela şehirde oturan zengince bir âileye ait küçük parça topraklarda kölelerin emek 
gücünden yararlanıldığı dikkati çekmektedir. Nitekim Manisa'da Sultaniye mahallesinde oturan 
Hüseyin Ağa adlı bir zatın Çullu köyünde 2 "çift-hâne"lik toprağa sahip olduğu ve bu toprağın birer 
köle ve cariye tarafından sürüldüğü görülmektedir19. Yeni Çiftlikle ilgili kayıtta bu hususta bir şey 
yazılmamıştır. 

Durasallı çiftliğinde dikkati çeken diğer bir husus, kısrak (56 adet), kara sığır (102 baş) ve 
camış (54 baş) gibi hayvanların bol miktarda bulunmasıdır. Yeni Çiftlikte de camış (143 baş), kısrak 
(95 adet) ve kara sığır (196 baş) kaydedilmektedir. Bu bilgiler Mustafa Ağa'nın çiftlik işletmeciliğinde 
hayvancılık sektörünün çok önemli bir yer işgal ettiğini göstermektedir. Çiftliklerdeki hayvanların 
yanında Mustafa Ağa'nın, ayrıca pekçok deve, at, katır ve koyunlara sahip olduğu defterdeki 
kayıtlardan anlaşılmaktadır. Mesela Yayaköy'de toplam 148 deve ile deveci merkebi (13 ), deveci 
beygiri (3) ve deveci katırı (3) bulunmaktadır. Bu kayıt 19 takım deve kervanının oluşturulabileceğini 
göstermektedir. Bütün bunlar Hacı Mustafa Ağa'nın ya develerle nakliyatçılık yaptığını veyahut bu 
kervanlarla elindeki hububat, pamuk ve hayvanî mamülleri piyasaya sürdüğünü ortaya koymaktadır20. 
Nitekim Hacı Mustafa, kardeşleri ve oğullarıyla damadının el konulan toplam deve sayısı 543 olup 
bunun 158'i İstanbul'a yollanmıştır21. Hatta el konulan zahirenin Hacı Mustafa'ya ait develerle 
iskelelelere taşınması da istenmiştir. 

Defterde sadece 13 atın müsadere edilip İstanbul'daki Istabl-ı âmireye gönderildiği kay-
dedilmektedir. Buna rağmen başka bir belgeye göre22, yine Mustafa Ağa'ya ait toplam 44 atın Konya 
ovasında beslenmekte olduğu ve bunların da müsadere edilerek, İstanbul'da satıldığı anlaşılmaktadır. 

Koyunlarla ilgili olarak defterde "Bilâ-temessük maktûl-ı mezbûrun defter-i müfredâtı 
mûcibince zimem-i nâsda olan kurban koyunu akçesidir" başlığı altında toplam 1.076 (değeri 7.180 
kuruş), "Manisa ovasında verilen koyundur" başlığı altında toplam 690 (değeri 3.920,5 kuruş) ve 
ayrıca 3.000 koyun ile 667 keçi kaydedilmektedir. Hayvanlarla ilgili bütün bu kayıtlar, bir yandan bu 
devirde hayvan beslemeciliğinin ticarî önem taşıdığını göstermekte ve öte yandan da Mustafa Ağa'nın 
bir âyân olarak köylü ve konar-göçerlerin tarım ve hayvancılıkta karşılaştıkları zorluklara destek 
olduğuna işaret etmektedir. 

Tarım sektörüne gelince, defterin tutulduğu Aralık ayında hububatın tarladan kaldırılıp 
anbarlara konmuş olması nedeniyle çiftliklerle ilgili kayıtlarda bu hususta fazla bilgi bulunma-
maktadır. Buna rağmen, Yayaköy ile Manisa'daki anbarlarda 80.000 "keyl-i İstanbulî"(2052 ton) gibi 
muazzam miktarda buğdayın bulunduğu dikkati çekmektedir. Bunun 62.000 kilesinin taşınması için 
4000 devenin civar illerden tedariki emredilmiş, bu emir uyarınca toplanabilen develerle hububat Foça 
iskelesine taşınmış, oradan da 23 gemiyle İstanbul'a yollanmıştır23. Bu miktardaki buğdayın Mustafa 
Ağa'nın kendisine ait iki çiftlikte üretildiği düşünülemez. O halde bunların çoğunun köylülerden öşür 
olarak aynî bir şekilde tahsil edildiği tahmin edilebilir. Hatta bu husus pamuk için de söylenebilir. 
Durasallı çiftliğinde 200 kıyye (260kg.) pamuk kozası, Yeni Çiftlikte ise ağaya ait 90 yük (yaklaşık 
olarak 15 ton) pamuk kozası ile köleye ait 2 yük pamuk kozası kaydedilmektedir. Bu kozaların 
gelecek sene için muhafaza edilen tohumluk olması gerekmektedir. Bu kayıt Mustafa Ağa'nın 
çiftliklerinde pamuk üretimine önemli bir yer verildiğini ve çiftliklerin dış piyasaya açık olduğunu 
gösterir. Fakat defterin başka yerlerinde pamuk kozası ile ilgili çok önemli kayıtlar bulunmaktadır. 

 
18 Bu çiftlik Mustafa Ağa'nın oğullarının eline geçmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Y. Nagata, Aynı Eser, s. 106-108. 
19 Manisa Şeriyye Sicilleri, nr. 208, s. 118 (1 Receb 1168 tarihli). 
20 Bu hususta bu âileden Hacı Hüseyin Ağa'ya ait bir örnek için bkz. Y. Nagata, Aynı Eser, s. 219-220. Başka bir 

belgeden Karaosmanoğlu âilesinin devecilikle eskidenberi meşgul olduğu öğrenilmektedir (Y. Nagata, "Manisa Şerî Mahkeme 
Sicil Defterlerinden Bir Kaç Not", OTAM.,sy. 3, s. 286. 

21 Ek XIV. Hacı Mustafa'ya ait deve sayısı 147, kardeşi Abdullah'ın 115, diğer kardeşi İbrahim'in 99, oğlu Ataullah'ın 
81, oğlu Ahmed'in ise 74 devesi kaydedilmişti.  

22 BA, Cevdet-Maliye, nr. 4958 (1 Cemaziyelahır 1169/3 Mart 1756 tarihli) 
23 Ek XII. Ayrıca L. Güçer, XVII-XVIII. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Hububat Meselesi ve Hububattan Alınan 

Vergiler, İstanbul, 1964, s. 31-32 
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Turgutlu kasabasındaki Mustafa Ağa'ya ait emlâk arasında bu şehrin çeşitli mahallelerinde ve 
hanlarında bulunan toplam 46 koza mağazası kaydedilmektedir. Ancak içindeki kozaların miktarı 
gösterilmemiştir. Bu kayıt Turgutlu kasabasının pamuk ticaretinin merkezlerinden biri olduğunun ve 
Mustafa Ağa'nın bu ticarette söz sahibi bulunduğunun delilidir. Bundan başka "Mezbûrun Marmaracık 
kasabasında mevcûd olan koza öşri ve defter-i müfredâtı mûcibince der-mağaza olan kozadır" başlığı 
altında gösterilen pamuk kozaları kaydedilmektedir. Bunların miktarları biri Marmara kantarı (500 
kantar), diğeri Kırkağaç kantarı (166 kantar) ile hesap edildiğinden ve bu mahalli kantarın karşılığı 
bilinemediğinden bugünkü karşılıklarının kaç kilograma denk düştüğü hesap edilememişse de bu 
miktarın oldukça büyük bir hacme ulaştığı düşünülebilir. Ayrıca yine öşür olarak toplanması gereken 
"Sazköy'de Vakıf tîmâr'da(?)" 235 kıyye (306 kg) ve "Azkır(?) tîmârından hâsıl olan" 86.5 kıyye (112 
kg) kozaların mevcudiyetinden söz edilmektedir. Pamuk kozasına ait bütün bu bilgiler, Mustafa 
Ağa'nın mültezim sıfatiyle pekçok pamuğu öşür olarak elde ettiğini göstermektedir. Bu devre ait 
Manisa Şeriyye Sicilleri incelendiğinde şehirde oturanlar arasında küçük toprak sahiplerinin pamuk 
üretimini yaygın bir şekilde yaptıkları dikkati çekmektedir. Pamuk üretiminin bu şekilde yaygın 
olması, bu dönemde Batı Anadolu'da üretilen pamuklara karşı Fransa piyasasındaki talebin artması 
olayını hatırlatmakta ve bu ticarette Hacı Mustafa Ağa'nın büyük bir rol oynadığını göstermektedir24. 

Netice olarak şunlar söylenebilir: Bir âyânın doğuşunda kendi bölgesinde toplanan vergileri 
iltizama almak büyük önem taşımaktadır. Hacı Mustafa Ağa, iki çiftliğe sahip olduğu halde, onun 
ekonomik ve sosyal faaliyetlerinde en önemli unsuru iltizam haklarına dayanan kredi faaliyetleri teşkil 
etmektedir. Buna dayanarak hayvan, hububat ve pamuk gibi ziraî ve hayvanî mahsul ve mamüllerin 
fiyatlarını kontrolü altında aldığı tahmin edilebilir. Mustafa Ağa'nın bu faaliyetten büyük bir kâr 
edindiği ve bunun bölge halkı üzerinde nüfuzunu yaymasına vesile olduğu düşünülebilir. Ancak bir 
âyânın bu faaliyetini sadece kâr ve nüfuz açısından ele almak yetersizdir. Bu faaliyet etrafında ne gibi 
olayların cereyan ettiğini gösteren daha birçok belgenin incelenmesi gerekmektedir. Onun büyük 
çiftlik sahibi konumunda bulunmadığı ve pamuğun büyük kısmını iltizam karşılığı topladığı 
vergilerden sağladığı anlaşılmaktadır. Yani bunları mültezim sıfatıyla toplayıp piyasaya sürmüştür. 
Çiftliklerinde daha çok hayvan yetiştiriciliğinin önem kazandığı ve bunların ticaret ve nakliyatta 
kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca servetini daha çok nakit olarak tutma meyli içinde bulunduğu, bunu 
sadece para olarak değil kıymetli elbise, eşya ve mücevherat halinde kolay paraya dönüştürülebilecek 
bir yolu tercih ettiği söylenebilir. Onun özellikle İzmir'de yabancı tüccar ve konsoloslarla olan 
kiracılık ve para ilişkisi, servetinin kaynağının dış dünyaya açılmakla da bağlantısı bulunduğuna işaret 
etmektedir. Bütün bunlar da hem bölge halkının çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan hem de dış dünya ile 
irtibatı bulunan dikkat çekici bir âyân tipini karşımıza çıkarmaktadır. 

 

 
24 H. İnalcık, "The Emergence of Big Farms, Çiftliks: State, Landlords and Tenants", Contributions a l'histoire 

economique et sociale de l'Empire Ottoman, Louvan 1983, s. 124-25. Bu makalede İnalcık, G. Veinstein'in bir makalesine 
dayanarak 1748-1778 tarihlerinde Fransa sanayiinde Batı Anadolu'nun pamuk ile hububata karşı talebin önemli bir miktarda 
arttığına ve bu hususun âyânların servet ve kudretinin temeli olduğuna işaret etmektedir. 
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BELGELER 

I 

D.BŞM-MHF, nr. 3349 

(s.1) 

Manisa Kadısının mukaddem gelen defteri 

(s.2) 

Defter oldur ki, Medîne-i Manisa muzâfâtından Yaya karyesinde sâkin iken bundan akdem bâ-
fermân-ı âlî Manisa'da cezâsı tertîb olunan Kara Osman-oğlu Elhac Mustafa'nın katlinden sonra mâlik 
olduğu emlâk ve akâr ve nukûd ve zimem (ve) hınta ve şa‘îr ve devvâb ve mevâşî ve cevârî ve gulâm 
cüz'î ve küllî terekesinden ketm ü ihfâ olunmayub mecmû‘ emvâl ve eşyâsı ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve 
mümzâ defteri Âsitâne-i aliyye'ye irsâl olunmak bâbında kethüdâ-yı bevvâbîn-i şehriyârî kıdvetü'l-
emâcid ve'l-ekârim Elhac Hüseyin Ağa mübâşeretiyle şeref-bahş-i sudûr eden emr-i celîlü'ş-şâna 
imtisâlen ma‘rifet-i şer‘ ve mübâşir-i mûmâ-ileyh ma‘rifetiyle maktûl-ı mezbûrun Yaya karyesinde ve 
Manisa'da ve sâir mahallerde olan emvâl ve eşyâsı defteridir ki, ber-vech-i âtî terkîm olunub zikr 
olunur. Hurrire fi’l--yevmi'l-âşir min şehr-i Rebîü'l-evvel sene tis‘a ve sittîn ve mi'e ve elf 

Yaya karyesinde hareminde bağçede iki kıt‘a temür sandık ile medfûn zuhûr eden 208.250 
guruş, bi-hesâb-ı kise 416,5 

Ba‘dehu yine haremde mahal-i merkûmda zuhûr eden bir kıt‘a yeşil tahta sandık içinde medfûn, 
63.000 guruş, bi-hesâb-ı kise 126 

Mecmû‘-ı nukûd-ı ecnâs yalnız beşyüz kırk iki buçuk kise akçeye bâliğ olduğu işbu mahale 
kayd olunur. 

 cem‘an bi-hesâb-ı kise  416,5 
  126 
 yekûn  542,5 teslîm-i hazîne-i Enderûn-ı hümâyûn olmuştur 

Bâ-temessük zimem-i nâsda olan akçesidir. 

 Guruş  Para 

1) Kasaba-ı Turgudlu'da Bâkî-oğlu Mehmed Ağa'da,  2.400 
2) Etmekçi Matya keferede 900 
3) Sağır-oğlu keferede 300 
4) Kasabalı Elhac Nurullâh ve Hacı Muslu ve birâderi Hacı Hüseyin'de 2.196 
5) Sâbıkâ serdâr Elhac Ahmed'de 240 
6) Emîr Velî-oğlu Elhac İbrahim'de 240 
7) Kasabalı Eyüb Halîfe ve Elhac Ömer'de 241 
8) Kasabalı Ârif-oğlu Ahmed Ağa'da 3.000 
9) Kasabalı Elhac Nûrullah'da 5.030 

10) Manisalı Defterdâr-zâde Mehmed Ağa'da 180 
11) Manisalı Çavuş-oğlu Elhac Mehmed Ağa'da 407 
12) Manisalı Nişâncı-oğlu Seyyid Halil'de 440 
13) Manisalı Kara Yunus mahallesinde Emîr Süleyman'da 120 
14) Manisalı Şeyh Mehmed Ağa-oğlu Ali Ağa'da 60 
15) Alaybeyi-zâde Ahmed Ağa'da 180 
16) Arabacı Elhac Ahmed uşaklarında 360 
17) Manisalı Ârif Ağa'da 1.200 
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18) Kuşçu dâmâdı Elhac Mehmed 1.250 
19) Uşakkî-oğlu Ali 144 
20) Defterdâr-zâde Ömer Ağa'da 96 
21) Şerîf Paşalı Hasan Ağa'da 348 
22) Hacı Receb-zâde Ahmed Ağa'da 180 
23) Manisalı def‘a Ârif Ağa'da 1.243 
24) Çelebî-zâde Mustafa Ağa'da 480 
25) Demirci'de Çeribaşı İmâm-oğlu Mustafa'da 24 
26) Demirci'de Abalı-oğlu Ahmed'de 24 
27) Demirci'de Karataşlı Ahmed Ağa ve Hüseyin Ağa'da 360 
28) Demirci'de Ahmed-oğlu Süleyman Ağa'da 240 
29) Balyanbolı kazâsında Keleş Ahmed Ağa'da 120 
30) Akhisar'da Alaybeyi Mehmed Ağa'da 144 
31) Akhisar'da Telli-zâde Mustafa Ağa'da  120 
32) Akhisar'da Alemdâr Yusuf Ağa'da 600 
33) Akhisarlı Tavukçu-zâde Mehmed Ağa 180 
34) Akhisarlı Kara Mehmed-zâde Hasan Ağa 120 
35) Akhisar'da Akçalı-zâde Mehmed Ağa'da 84 
36) Akhisarlı Sarı Yusuf'da 120 
37) Güldeli-zâde Mustafa Ağa'da 1.496 
38) Akhisar'da İbrahim Beşe-oğlu Halil 120 
39) Akhisarlı Çolak Ali Ağa'da 132 
40) Akhisarlı Hacı Mehmed Ağa'nın Himmet Sipâhi'de 96 
41) Karataşlı Ahmed Ağa'da 550 
42) Gümülcelü Mahmûd Ağa'da 534 
43) Yurtdağı'nda Hacı Mustafa-oğlu 300 
44) Akhisar'da Şâmlı Hacı Mustafa 220 
45) Gökçedağlı Rahmetullah Ağa'da 1.200 
46) Gökçedağlı Elhac Ali'de 2.400 
47) Parsa karyesinde Esma-oğlu Abdurrahman ve Hacı Mustafa'da 204 
48) Ermenas karyesi ahâlîlerinde 277 
49) Ahmallı karyesi ahâlîlerinde 157 
50) Sinancılar karyesi ahâlîlerinde 116 
51) Nif kazâsında Virân karyesi ahâlîlerinde 1.910 
52) Parsa karyesi ahâlîlerinde 1.584 
53) Etmekçi dükkânında Matya keferede 180 
54) Tâclı-oğlu Elhac Yusuf Ağa'da 3.714 
55) Parsalı Elhac İbrahim'de 1.200 
56) Halilbeyli ahâlîlerinde 227 
57) Şam‘dancı Elhac Ahmed'de 120 
58) Armudlı karyesinde ahâlîde 1.044 
59) Nif karyesi ahâlîlerinde 120 
60) Derbend-i cedîd karyesinde 91,5 
61) Nif ahâlîlerinde 1.023 
62) Ulucak karyesi ahâlîlerinde 598 
63) Boğazlıyan karyesinde 212,5 

Tür
k T

ari
h K

uru
mu



 BİR ÂYÂNIN DOĞUŞU 9
 

64) Kızılıcalı ahâlîlerinde 3.412 
65) Gelenbe serdârı-oğlu İsmail Ağa'da 24 
66) Gelenbeli Hacı Ahmed Ağa'da 689 
67) Gelenbeli Seyyid Halil Ağa'da 192 
68) Gelenbeli Koca Bekir Ağa'da 120 
69) Gelenbe kazâsında 133 
70) Gelenbeli Bekir-oğulları Halil ve Mehmed 120 
71) Mendehorya ahâlîlerinde 1.942 
72) Mendehorya'da Emîr Süleyman'da 144 
73) Mendehorya'da İbrahim Kethüdâ 78 
74) Sarı Sığırlı Hamza'da 60 
75) Mendehorya'da Halil-oğlu Abdullah'da 120 
76) Mendehorya'da İbrahim Ağa'da 500 
77) Mendehorya'da mezbûr İbrahim'de 30 
78) Kula'da Seyyid İbrahim Çelebi'de 720 
79) Güldeli-zâde Mustafa Ağa'da 1.496 
80) Foça-ı cedîd'de Topçubaşı'da 300 
81) Menemenli Dilli-zâde Halil Ağa'da 840 
82) Menemenli Mollâ Halil-oğlu Esseyyid Mehmed'de 120 
83) Def‘a mezbûr Esseyyid Mehmed'de 480 

 (s. 3) 
84) Yurtdağlı Mamaklı Esseyyid Mehmed Çelebil 360 
85) Karaburunlı Bekir'de 1.000 
86) Menemenli Hasan Ağa'da 1.080 
87) Def‘a Mamaklı Esseyyid Mehmed Çelebi'de 2.060 
88) Def‘a Karaburunlı mezbûr Ebubekir Ağa'da 2.851 8 
89) Menemen ahâlîlerinin zimmetinde 8.205 
90) Marmaralı Kâtib-zâde Ya‘kub Ağa'da 120 

91) Marmara ahâlîlerinde 1.482 
92) Def‘a Marmara ahâlîlerinde 60 
93) Marmara'da Kâtib-zâde Elhac İsmail Ağa'da 240 
94) Marmaralı def‘a Ya‘kub Ağa'da 200 
95) Marmara'da Bölükbaşı'da 300 
96) Gülde kazâsında  628 
97) Adala'da Uzun -oğlu Hasan'da 300 
98) Derten (?) karyesinde Nurullah-oğlu Osman'da 60 
99) Kula ahâlîlerinde 1.800 

100) Kula voyvodası Süleyman Ağa'da 2.400 
101) Köse-zâde Hasan Ağa'da 165 
102) Def‘a mezbûr Hasan Ağa'da 60 
103) Ahmedli voyvodası Ali Ağa'da 720 
104) Sındırgı ahâlîlerinde 1.106 
105) Sındırgılı Ali Ağa'da  216 
106) Sındırgılı Halil Ağa ve Mehmed Ağa'da 72 
107) Sındırgılı Bozoğlan 140 
108) Sındırgı ahâlîlerinde 1.092 
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109) Def‘a Sındırgı ahâlîlerinde 1.944 
110) Boğadiç ahâlîsinde 636 
111) Boğadiçli Çavuş-zâde maktûlde 2.600 
112) Gölcüklü Hacı Ahmed'de 240 
113) Sındırgı kazâsında Kürekçi ahâlîlisinde 168 
114) Sındırgı ahâlîlerinde 10.467 
115) Sındırgılı Hasan Ağa'da 360 
116)Sındırgılı Elhac Süleyman Ağa'da 8.460 
117) Boğadiç karyesi ahâlîlerinde 340 
118) Uzun Hasanlar karyesi ahâlîlerinde 105 
119) İzmirli Bulgaraki keferede 3.000 
120) Def‘a mesfûrda 2.500 
[der-kenâr] Mesfûr Bulgaraki İzmirli olub müflisen Frengistâna firâr etmiştir 
121) Def‘a mesfûrda 1.500 
122) Def‘a mesfûrda 4.000 
123) Def‘a mesfûrda 3.500 
124) İlyas-zâde Hasan Ağa'da 9.334 
125) Def‘a mezbûrda 8.497 
126) Menteşe sancağında Hasan Çavuş-zâde Hacı Ahmed Ağa'da 5.000 
127) Ayasuluğlı Çilesiz Hacı Mustafa'da 480 
128) Gördesli Müderris-zâde Ali Ağa'da 1.156 
129) Gördes ahâlîlerinde 892 
130) Def‘a Gördes ahâlîlerinde 5.439 
131) Def‘a Gördes ahâlîlerinde maktû‘ akçesi 5.421 
132) Def‘a Gördes ahâlîlerinde 4.812 
133) Tireli Pamuk-zâde Mustafa Ağa'da 3.600 
134) Gördes'de Kıran karyesinde 864 
135) Gördes kazâsında Abak-zâde ve Kozbekçi ve Ahmed Ağa'da 215 
136) Gördes'de Âşık Yayla karyesinde  452 
137) Gördes'de Salar karyesinde 1.182 
138) Abak-zâde Mustafa Ağa'da 600 
139) Gördes nakibi Mustafa Ağa'da 720 
140) Gördes voyvodası Ahmed Ağa'da 4.320 
141) Gördes'de Çiftlik karyesinde  797 
142) Yemeklik kethüdâsı keferede 120 
143) Kasaba'da Karcı-oğlu Hüseyin  60 
144) Elhac Mehmed'de 47 
145) Na‘lband Elhac Himmet'de 432 
146) Şa‘ban-oğlu İbrahim'de 60 
147) Uzun-oğlu Osman'da 25 
148) Sırıklı-oğlu Hüseyin 84 
149) Koca Dişli'de 48 
150) Odabaşı-oğlu Hüseyin 12 
151) Abdurrezzak-oğlu Mustafa'da 120 
152) Birinci Mahmûd bedeli Mustafa'da 24 
153) Kör Elhac Ali-oğlu'nda 120 
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154) Kara Hüseyin-oğlu Tüysüz Ahmed'de 120 
155) İvaz Ağa'da 40 
156) Peyk Ahmed'de 168 
157) İmâm-oğlu Elhac Mustafa'da 120 
158) Ârif-zâde'nin Abdullah'da 28 35 
159) İstanbulî Mehmed Ağa'da 28 32 
160) Kütük-oğlu Mustafa'da 17 11 
161) Koyun-oğlu Mustafa'da 744 
162) Kara Hasan-oğlu'da 33 24 
163) Seyyid Ali-oğlu Mustafa'da 120 
164) Çakır-oğlu İvaz'da 120 
165) Göbekli Elhac Ali 60 
166) Hacı Ali karındaşı Abdullah 16 32 
167) Cevher-zâde Mehmed Ağa'da 64 32 
168) Kel Ahmed-oğlu zimmetinde 480 
169) Seyfî-zâde hâtununda 144 
170) Palanduz-oğlu Abdullah 24 
171) Akhisârlı Fişenkçi 13 6 
172) Kör Nebi Beşe 96 
173) Şekerci bedeli 880 
174) Ârif-zâde Çoban kethüdâsı 120 
175) Abacı Mihâl 120 
176) Yangel Hasan 504 
177) Çubukçı İsmail 14 16 
178) Hilâlî Dâmâdı Mollâ Mehmed 36 
179) Kelleci Mehmed 30 
180) Küçük Mollâ'da 33 24 
181) Abdullah Beşe'de 22 24 
182) Kamer-oğlu 9 32 
183) Su yolcu keferede 18 
184) Kara Halil'de 121 8 
185) Hacı Nurullah devecisi 16 
186) Kara Hüseyin 19 8 
187) Na‘lband Memiş 84 
188) Balcı-oğlu İlyas'da 12 
189) İvaz-oğlu Süleyman 24 
190) Berber-oğlu Ahmed 21 24 
191) Manâv Deli Mustafa 12 
192) Köselerli Osman 17 28 
193) Bezci Hacı Yusuf 12 
194) Germen cemâ‘ati aşîretinde 2.095 32 
195) Def‘a mezbûrlarda 982 
196) Derici cemâ‘atinde olan akçe 2.656 
197) Arablı cemâ‘atinden Kul-oğlu Ali Bey 767 
198) Sindel-oğlu Mustafa Bey ve Çingen Ali 360 
199) Koca Bey-oğlu Mustafa 828 
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200) Koca Bey mahallesinde Kaçar-oğlu Hasan 97 
201) Burhan cemâ‘atinde TığlıSüleyman 156 
202) Kaçar Hacı Memiş'de 520 
203) Koca cemâ‘atinde 900 
204) Elçi Seydi Bey 488 
205) Bozatlı cemâ‘atinde 877 
206) Beylikli cemâ‘ati ahâlîlerinde 2.000 
207) Def‘a ahâlî-i mezbûrda 529 
208) Mîrü'l-hac-oğlu Osman'da 120 
209) Torun-oğlu Mehmed'de 66 
210) Kara Yaycı cemâ‘atinde 300 
211) Cum‘a Bey'de 500 
212) Kara Yaycı kethüdâsı Hacı Halil'de 360 
213) Sindel cemâ‘atinde 960 
214) Kuş Doğanlı ahâlîlerinde 100 
215) Kara Beylikli cemâ‘ati 5.280 
216) Koca Beylikli cemâ‘atinde 240 
217) Kara Yaycı cemâ‘atinde 750 
218) Tekeli cemâ‘atinden Elhac Ahmed-oğlu Mehmed 100 
219) Çaparlı cemâ‘atinde 92 
220) Nârıncalı Mollâ Hasan'da 120 
221) Kuşçu Hüdâverdi-oğlu'nda 18 
222) Torun-oğlu Numan 30 
223) Toykar kethüdâsı Ahmed 417 
224) Koca Bey-oğlu Mustafa 120 
225) Mûsâlar yörüğünde 780 
226) Kuşçu cemâ‘atinde olan 221 
227) Tekeli cemâ‘atinde ze‘âmet evleri 183 

 (s.4) 
228) Şeyh-oğlu Elhac Mehmed Ağa'da 180 
229) Kara Yahşi yörüğünden Nebi-oğlu Hasan 60 
230) Kuşçu cemâ‘atinden Hacı Hamza 120 
231) Def‘a Şeyh-oğlu Elhac Mehmed Ağa'da 575 
232) Kargın kethüdâsı ve karındaşı Hüseyin'de 384 
233) Sancaklı cemâ‘atinden Potuk-oğlu Ahmed 300 
234) Toykar ihtiyârlarında 408 
235) Arablı cemâ‘atinde 669,5 
236) Kara Yahşi cemâ‘atinden Halil-oğlu Mehmed Kethüdâ'da 1.409 
237) Kargın cemâ‘atinden Ömer-oğlu Hüseyin ve Ali-oğlu Mehmed 288 
238) Kuşçu cemâ‘ati ahâlîlerinde 250 
239) Kuşçu cemâ‘ati kethüdâsı Ebûzeyd Bey 840 
240) Sindelli cemâ‘ati ahâlîlerinde 1.471 
241) Karakeçili Ahmed Kethüdâ'da 120 
242) Sancaklı cemâ‘ati ahâlîlerinde 966 
243) Kara Yaycı ahâlîlerinde 1.266 
244) Yaylaevi yörüklerinden Veyis-oğlu Ömer 310 
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245) Şeyhli cemâ‘atinden Mollâ Mustafa ve Mehmed'de 67 
246) Kuş Doğanlı Elhac Ali'de 120 
247) Cemâ‘at-i mezbûrda 1.257 
248) Def‘a cemâ‘at-i mezbûrede Tombak İbrahim'de 120 
249) Kuş Doğanlı Kara Osman'da 480 
250) Kuş Doğanlı Elhac Mustafa ve oğullarında 2.400 
251) Ulucak karyesi ahâlîlerinde 1.131 
252) Karye-i mezbûre ahâlîlerinde, def‘a 799 
253) Ahmâllı karyesinde ahâlîde 168 
254) Viran karyesi ahâlîlerinde 799 
255) Parsa karyesi ahâlîlerinde 934 
256) Def‘a karye-i mezbûr ahâlilerinde 1.200 
257) Gerdeme ve Halil Beyli ve Sinancılar ve Kudumcular ahâlîlerinde 228 
258) Boğazlıyan karyesi ahâlîlerinde 38,5 
259) Def‘a karye-i mezbûrede 144 
260) Ermenas'da Kançar-oğlu Hasan 244 
261) Çınar karyesi avârız içün ahâlîde 108 
262) Nif ahâlîlerinde 799 
263) Def‘a mezbûrlarda 967,5 
264) Gerdemeli Ağa-zâde Mehmed Ağa'da 137 
265) Armudlu karyesi ahâlîlerinde 1.496 
266) Kızılcalı karyesi ahâlîlerinde 951 
267) Çınar karyesi ahâlîlerinde 42 
268) Kızılcalı karyesi ahâlîlerinde 1.190 
269) Derbend-i cedîd karyesi ahâlîlerinde 78 
270) Def‘a Adala'da Abdâl-oğlu Hüseyin'de 300 
271) Parsa karyesi ahâlîlerinde, def‘a 942 
272) Def‘a Armudlu karyesi ahâlîlerinde 1.444 
273) Ahmallı karyesi ahâlîlerinde 42 
274) Gündeşli'de Deli Halil ve Ya‘kub'da 100 
275) Virân karyesinde, def‘a 594 
276) Kızılcalı karyesinde ahâlîde 928 
277) Gerdeme karyesi ahâlîlerinde 138 
278) Kırkağaçlı Hacı Mahmûd-oğlu  710 
279) Def‘a Kuşçu dâmâdı Elhac Mehmed'de 180 
280) Altmış dokuz senesine mahsûben iltizâm olunan tîmâr akçeleri 4.001,5 
281) Turgudlı kasabasında ahâlîde olan mâl-ı hazariye bâ-mürâsele  

taksîd-i sânî 838 
282) Mezbûrlarda bâ-mürâsele taksîd-i sânî  825 
283) Def‘a mezbûrlarda Ali Paşa hazretlerinin semt-i âhara teşrîfleri 

atf-ı inân olunmak üzere Kasaba'ya bâ-mürâsele hisse 2.325 
284) Def‘a mezbûrlarda imdâd-ı hazariye ve mâl-ı maktû‘ bâ-mürâsele 

hisse-i ahâlî-i Kasaba 1.720 
285) Def‘a mezbûrlarda mâl-ı hazariyeden taksîd-i evvel bâ-mürâsele hisse  600 
286) Kasaba-ı mezbûrede Zeytincik mahallesinde ahâlîde 156 
287) Câmi‘-i atîk mahallesi ahâlîlerinde 60 
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288) Menteş Baba mahallesi ahâlîlerinde 264 
289) Çömlekçi mahallesinde 288 
290) Câmi‘-i cedîd mahallesinde 96 
291) Sinancık mahallesinde 36 
292) Def‘a Menteş Baba mahallesinde 84 
293) Yenice mahallesinde 39 
294) Def‘a Çömlekçi mahallesinde 132 
295) Def‘a Zeytincik mahallesinde 216 
296) Def‘a Zeytincik mahallesinde 216 
297) Orta mahallesinde 55 
298) Câmi‘-i cedîd mahallesinde 300 
299) Bâ-temessük ahâlî-i kasaba-ı Turgudlı zimmetlerinde 22.990 
300) Türkmân Mîrü'l-hac Bey ahâlîlerine bâ-temessük verilen  1.286 
 Yekûn bâ-temessük 274.726 
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Maktûl-ı mezbûrun müfredât defteri mûcibince bilâ-temessük zimem-i nâsda olan akçesidir ki, 
ber-vech-i âtî terkîm olunub zikr olunur: 

 Guruş Para

1) Belen karyesinde ahâlî zimmetinde 1.157 
2) Kalemli karyesi ahâlîsinde 104 16 
3) Elhac Rahmanlar karyesinde 140 31 
4) Karye-i mezbûrede Mahmûd Çelebi'de 13 17 
5) Gördös'de vilâyet akçesi 540 
6) Def‘a Gördös'de Çömez-oğlu Hüseyin 60 
7) Dutluca'da Gördös kazâsında 230 3 
8) Kazâ-ı mezbûrede Belen karyesinde 503 21 
9) Bozar karyesinde 249 24 

10) Esed karyesinde 490 32 
11) Yaka karyesinde 650 16 
12) Tepe karyesinde 448 32 
13) Çalkiler karyesinde 547 8 
14) Boyalı karyesinde 596 16 
15) Malkoç karyesinde 298 32 
16) Gökçe Köy'de 672 36 
17) Yunus'da 18 
18) Emîr-oğlu Ali 24 
19) Tepecik'de Çalık-oğlu Ahmed 36 
20) Doğanhisârı ahâlîsinde 28 6 
21) Sart Köyü ahâlîsinde 236,5 
22) Âşık karyesi ahâlîsinde 166 12 
23) Yurtdağlı Elhac Mustafa-oğlu Ömer 72 
24) Memiler karyesi ahâlîsinde 16 22 
25) Karye-i mezbûrda Ali Beşe-oğlu Ömer ve Çulha-oğlu Ömer'de 44 
26) Âdilovası karyesi ahâlîsinde 158 28 
27) Kepenekli karyesinde 144 
28) Beküş karyesinde 316 18 
29) Batur İvaz'da 33 12 
30) Selçikli karyesi ahâlîsinde 655 32 
31) Karye-i mezbûre esâmîleri defterde mezkûr olan 140 13 
32) Dere karyesinde 84,5 
33) Karalı Hasan Bey-oğlu Hüseyin 21 24 
34) Sarımsakçı Mûsâ 23 
35) Küpeli karyesinde 168 36 

 (s.5) 
36) İlyaslar karyesinde 1.034  
37) Karye-i mezbûrede 536 24 
38) Sakarkaya karyesinde 795 30 
39) Karye-i mezbûrede ahâlî üzerinde 459 28 
40) Ali Fakîhler karyesinde 931 8 
41) Def‘a karye-i mezbûrede 830 6 
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42) Saruhanlı karyesinde Süleyman ve Yamak Hasan 29 28 
43) Ballıca karyesi ahâlîsinde 802 12 
44) Karye-i mezbûrede 89 2 
45) Yaykın ahâlîsinde 258 8 
46) Def‘a karye-i mezbûrede Hüseyin Beşe ve Mollâ Hasan ve Köse  

Halil ve Solak Halil'de 66 
47) Abdî-oğlu İbrahim 10 23 
48) Boz karyesinde 446 34 
49) Gökçe Ahmed'de 463 24 
50) Def‘a karye-i mezbûrede 45 3 
51) Bodur Ali'de 36 24 
52) Ya‘kub-oğlu'nda 12 
53) Tatar karyesinde 698 33 
54) Başlamış karyesi ahâlîsinde 525 2 
55) Eyüb Beşe-oğlu Mustafa'da 36 
56) Köse İbrahim'de 6 
57) Seydiobası'nda 675 32 
58) Koca Ali'de 12 
59) Melenge karyesi ahâlîsinde 200 30 
60) Karye-i mezbûre il borcu 278 16 
61) Gümülceli Mahmûd Ağa'da 240 
62) Köylü zimmetinde 128 
63) Uzun Hasanlar karyesinde 105 2 
64) Sağırıkçı karyesinde 180 24 
65) Yatağan karyesinde 475 38 
66) Karye-i mezbûre şeyhi Hacı Mehmed 120 
67) Kömürcü karyesinde 226 
68) Yahşiler karyesinde 99 24 
69) Mollâ Hasan-oğlu Süleyman ve Alaman-oğlu Mehmed  32 16 
70) Paşa karyesinde 212 7 
71) Çanakçı karyesinde 512 16 
72) Elhac İsmail ve Çırak-oğlu Mehmed 48 
73) Süleymanlı karyesinde 669 30 
74) Halil Bey-oğlu Hasan 60 
75) Mollâ Ali'de 72 

76) Kurtulmuş karyesinde 469 32 
77) Def‘a Kurtulmuş ahâlîsinde 320 4 
78) Palamut karyesinde 81 
79) Sindelli karyesinde 223 
80) Karye-i mezbûrede Kara Mustafa 24 
81) Çullı karyesinde 251 
82) Kızıl-oğlu Dağlı Ahmed'de 36 
83) Mudur karyesinde 225 
84) Elhac Ali ve Keş-oğlu der-karye-i mezbûr 72 
85) Mûsâca karyesi ahâlîsinde 226 
86) Bakırlı Ahmed Ağa ve Hacı Kerîm Ağa 1.020 
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87) Velî Ağa-zâde Ahmed Ağa'da 1.560 
88) Günez karyesi ahâlîsinde 89 
89) Sarılar karyesinde 484 
90) Nasûh-oğlu Osman ve Mustafa-oğlu 36 
91) İsaca karyesinde 388 36 
92) Mollâ Ali-oğlu Koca Halil 24 
93) Karye-i Karaköy 464 16 
94) Çöğerli karyesinde 98 36 
95) Gelenbe karyesinde Elhac Ahmed Ağa 99 
96) Hanpaşa karyesinde   103 
97) Sıracalı-oğlu Esseyyid Mehmed Ağa 96 12 
98) Şatırlar karyesinde 62 
99) Sabancılar karyesinde 150 

100) Erdelli karyesinde 198 7 
101) Ahmed Paşa karyesinde 49 15 
102) Yenice karyesinde 61 6 
103) Mahfiller karyesinde 63 
104) Horos karyesinde Arab keferenin kızı oğlunda 82 
105) Derbend-i cedîd karyesinde 123 
106) Boğazlıyan karyesinde 194 
107) Parsa karyesinde 146 
108) Halilbeyli'de 118 26 
109) Sinancılar karyesinde 123 26 
110) Def‘a Viran karyesinde 69 
111) Karye-i mezbûrede Emîr Hüseyin 36 
112) Ulucak karyesinde 72 
113) Nif karyesi ahâlîsinde 170 
114) Nifli Osman Efendi'de 165 
115) Kızılcalı karyesinde 846 
116) Def‘a Derbend-i cedîd'de 45 
117) Ermenas karyesinde 411 
118) Çınar karyesinde 30 
119) Gerdeme karyesinde mâl-ı avârız ve maktû‘ ve Numan Paşa 

mesârifı 300 
120) Kudumcular karyesinde 60 
121) Kara Halilli cemâ‘atinde il borcı 100 32 
122) Yayaköylü Kalaycı Mustafa'da 120 
123) Yayaköylü Kara İsmail'de 220 
124) Kuşçu Emîr Osman'da 120 
125) Kuşçu cemâ‘atinden Karışık-oğlu Mustafa ve İmâm oğlu Memiş  24 
126) Kör Bekir-oğlu Halil 117 24 
127) Hacı Hüseyin-oğlu Abdullah 84 
128) Hüdâverdi-oğlu Himmet 274 
129) Cin İmâm'da 80 
130) Yağmûr-oğlu Yusuf 36 
131) Murad-oğlu Ebuzeyd 42 
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132) Davud-oğlu Süleyman 9 24 
133) Kuşçu cemâ‘atinden 4.787 30 
134) Aşağı Ermeniler'de Kör-oğlu Agob 180 
Bilâ-temessük ber-mûceb-i defter-i müfredât: Yekûn  55.421 
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Bilâ-temessük maktûl-ı mezbûrun defter-i müfredâtı mûcibince zimem-i nâsda olan kurban 
koyunu akçesidir ki, ber-vech-i âtî terkîm olunup zikr olunur: 

 Re's Guruş 

1) Kırkağaç kasabası ahâlîlerine verilen koyun  172 1.204 
2) Bakır karyesi ahâlîlerine verilen koyun 198 2.386 
3) Kayadibi ahâlîlerine verilen koyun  30 210 
4) Soğan Deresinde Süleyman karyesi ahâlîlerine verilen koyun 52 318 
5) Mudur karyesi ahâlîlerine verilen koyun  27 162 
6) İlyaslar karyesi ahâlîlerine verilen koyun  49 260 

 (s.6) 
7) Selçikli karyesi ahâlîlerinde  18 72 
8) Melenge karyesi ahâlîlerinde  10 40 
9) Yatağan karyesi ahâlîlerinde koyun  15 70 

10) Yaykın karyesi ahâlîlerinde koyun  10 35 
11) Yahşiler karyesine verilen koyun  5 17,5 
12) Başlamış karyesinde koyun 24 100 
13) Kurtulmuş karyesinde koyun 25 100 
14) Sarılar karyesinde koyun 20 80 
15) Zağrıkçı karyesinde koyun  18 80 
16) Kömürci karyesinde koyun  18 63 
17) Hanpaşa karyesinde koyun  6 21 
18) Mûsâca karyesinde koyun  8 46 
19) Yenice karyesinde koyun  24 76 
20) Karaköy karyesinde koyun 12 66 
21) Gökçe Ahmedli karyesinde koyun 13 56 
22) Çanakçı karyesinde koyun 20 70 
23) Boz karyesinde koyun 35 190 
24) Şatırlar karyesinde koyun 6 34 
25) Aydınlar karyesinde koyun 4 23 
26) Büküş karyesinde koyun 17 87,5 
27) Sindelli karyesinde koyun 20 98 
29) Erdelli karyesinde koyun 15 90 
30) Süleymanobası karyesinde koyun 26 152 
31) Sabancılar karyesinde koyun 17 97 
32) Yaya karyesinde koyun 96 560 
33) Sart karyesinde koyun 25 119,5 
34) Sakarkaya karyesinde koyun 41 196,5 

Manisa ovasında verilen koyundur:  

1) Ballıca karyesinde koyun 40 236,5 
2) Âşık karyesinde koyun 10 60 
3) Karye-i Dere, koyun 39 174 
4) Karye-i Palamud, koyun 7 24,5 
5) Karye-i Gökçe, koyun  40 238 
6) Karye-i Çöğürlü, koyun 3 16,5 
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7) Karye-i Memiler'de, koyun 4 22 
8) Karye-i Seydiobası, koyun 12 66 
9) Sarıçamlı karyesinde koyun 32 184 

10) Karye-i Doğan Hisarı, koyun 3 16,5 
11) Karye-i Mahfiller, koyun 10 57,5 
12) Karye-i Yenice, koyun 10 57,5 
13) Karye-i Kalemli, koyun 5 28 
14) Karye-i Hâlitli, koyun 10 57,5 
15) Karye-i Tepecik, koyun 7 
16) Karye-i Paşa, koyun 10 55 
17) Karye-i Âdilobası, koyun 14 59,5 
18) Tatar karyesinde koyun 30 157,5 
19) Karye-i Kara Halilli, koyun 15 52,5 
20) Karye-i Dedeli, koyun 6 36 
21) Karye-i Kepenekli, koyun 5 27 
22) Karye-i Parsa, koyun 100 600 
23) Emrûdlı karyesinde koyun 50 300 
24) Karye-i Kızılcalı, koyun 35 210 
25) Karye-i Viran, koyun 30 180 
26) Karye-i Ermenas, koyun 50 300 
27) Karye-i Gerdeme, koyun 10 60 
28) Karye-i Derbend-i cedîd, koyun 18 108 
29) Kasaba-ı Nif, koyun 50 288 
30) Karye-i Ulıcak, koyun 42 241,5 
31) Karye-i Ahmallı, koyun 15 86 
31) Manisa ovasında ağıllara verilen koyun ve kuzu akçesi 1.502 

Bilâ-temessük zimem-i nâs yekûn  11.685 

Maktûl-ı mezbûrun Yaya karyesinde mevcûd olan atlarıdır ki, vech-i âtî terkîm olunub zikr 
olunur: 

 Re's 

1) Dâmâdı Ali Ağa oğlundan gelen kır at 1 
2) Çelik Paşa hazretlerinin kapıcıları kethüdâsından gelen kır at 1 
3) Kendi mahsûlü çakal doru tay 1 
4) Elhac Mehmed Ağa'dan gelen kır at 1 
5) Oğlu Mehmed Ağa'nın kır at  1 
ve kır tay 1 
6) Def‘a kendü mahsûlü kır at 1 
7) Ali Paşa hazretlerinden gelen kır at 1 
8) Çelik Paşa hazretlerinden gelen kır kısrak 1 
ma‘a doru tay 1 
9) Süleyman Ağa'dan gelen yağız at,  1 

10) Küheylan ta‘bîr olunur tay 1 
11) Doru at 1 
12) Yahya Ağa'dan gelen kır tay 1 
ve doru tay 1 
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13) Türkmândan gelen kır tay 1 
 Yekûn, at  13 

Teslîm-i ıstabl-ı âmire olunmuştur. 

Maktûl-ı mezbûrun zimem-i nâsda olan furûht eylediği develer akçesi ve sâir cihet-i karz 
verdiği akçeler bâ-defter-i müfredât terkîm olunup zikr olunur: 

 Guruş 

1) Kuşçu cemâ‘atinden Kara Mustafa-oğlu Ömer'de deve akçe  120 
2) Yağmur-oğlu Koca Ali'de 120 
3) İlyas-zâde Hasan Ağa'da 12.000 
4) Kapıcı-oğlu Ali Beşe'de 300 
5) Mûytâb-oğlu Ali'de 26 
6) Ballıcalı Memiş'de 13 
7) Hüseyin Çelebi'de 11,5 
8) Çavuş-oğlu Mehmed'de 11,5 
9) Erdelli Hacı Mehmed'de 10 

10) Sindelli Emîr-oğlu Ali'de 15 
11) Mollâ İsmail'de 10 
12) Arab-oğlu Çoban'da 10 
13) Gökçeköyli Hacı Ali'de 10 
14) Kadı-oğlu'nda 9 
15) Büküş karyesinde Bozoğlan'da 10 
16) Sivri-oğlu Ahmed'de 10 
17) Hacı Mehmed'de 9 
18) Sartköylü Veli Çelebi'de 14 
19) Âşıkköylü Pehlivân'da 10 
20) Sabancılar karyesinde Hacı Mustafa'da 10 
21) Veli Beşe'de 10 
22) Mûsâ Emmî-oğlu'nda 10 
23) Şişek'de 10 
24) Seydiobası'nda Abdurrahman'da 9 
25) Sindel cemâ‘atinden Mustafa'da 360 
26) Defteri mûcibince Kuşçu ve Arablı cemâ‘atinde 5.680 
27) Kuşçu Yağmur-oğlu Yusuf'da 100 
28) Kuşçu Kör Ahmed'de 100 
29) Koca Ebubekir'de 100 

 (s.7) 

30) Karışık-oğlu Mustafa 120 
31) Kuşçu Nebi-oğlu Hüseyin'de 33 
32) Mollâ Abdulazîz'de 100 
33) Köse Osman'da 120 
34) Eviç Hacı Çukadâr-oğlu İsmail'de 120 
35) İsâ-oğlu Bekir'de 120 
36) Gündeşli'de Hacı Veli Dede 100 
37) Manisalı Çavuş-oğlu İbrahim'de 32 
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38) Mütevelli sârbânında 187 
39) Kasabalı Gedik'de 140 
40) Karlı Mehmed'de 88 
41) Tatarlı Mûsâ'da 70 
42) Arablar mahallesinde Seyyid Hüseyin'de 60 
43) Karaoğlanlı'da Kadı Fettâh'da 135 
44) Sârbân Hacı Mehmed'de 88 
45) Şehirkethüdâsı-zâde sârbânında 38 
46) Karoğlanlı'da Elhac Nasûh'da 38 
47) Karye-i mezbûrda Dâ‘î-oğlu'nda 35 
48) Konevî Ali Emmi'de 20 
49) Torunoğlu mahallesinde cemâ‘at içün verilen otlak akçesi 120 
50) Sakarkaya'da Sarı Hacı Mehmed'de 150 
51) Bozalan'da Kara Ahmed'de 55 
52) Çanakçı karyesinde İsmail'de 70 
53) Karabeyli cemâ‘atinde aşîret akçesi 4.740 
54) Kubaklar cemâ‘atinde 156 
55) Derici cemâ‘atinde 1.158 
56) Sancaklı cemâ‘atinde 894 
57) Çaparlı cemâ‘atinde 678 
58) Adala kazâsında avârız akçesi 1.590 
Bilâ-temessük deve akçesi zimem-i nâsda, yekûn 30.263 
Cema‘an yekûn 372.095 
bi-hesâb-ı kise 744 kise 95 guruş 

Tahsîli içün fermân gönderilmiştir 

Maktûl-ı mezbûrun Yaya karyesinde mevcûd olan develeri ve katırlarıdır ki, ber-vech-i âtî zikr 
olunur: 

1) Tülü erkek deve,  46 mehâr 
2) Erkek boz deve 11 mehâr 
3) Boz dişi deve 25 mehâr 
4) Hâmil ve gayr-ı hâmil boz deve 20 mehâr 
5) Külâh dorum, sagîr ve kebîr 46 aded 

Yekûn-ı deve 148 
6) Deveci merkebi 13 re's 
7) Deveci bârgîri 3 re's 
8) Deveci katırı 3 re's 
9) Deveci Acemî köle be-nâm-ı Mehmed ve Hasan 2 re's 

10) Saka bârgîri 1 re's 
11) Tohumluk merkebi 1 re's 
12) Katır 18 re's 
13) Bârgîr 2 re's 

Maktûl-ı mezbûrun bâ-temessük ve bâ-defter-i zimem-i nâs tahrîr ve defter olunup lâkin 
kâtiblerinden ve erbâb-ı vukûfdan istintâk olundukda ba‘zı teslîmât resîd olunmayub tekerrür olmak 
gâlib-i ihtimâl olduğu işbu mahalle şerh ve kayd olundu. 

Dâhiliye ve hâriciye menzil der-karye-i mezbûre 
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Hazîne odasında mevcûd olan eşyâdır: 

1) Yeşil çukada müsta‘mel samûr parçası kontoş kürk 1 
2) Def‘a müsta‘mel samûr parçası kontoş kürk 1 
3) Şâlide kaplu kubur yenli kürk 1 
4) Müsta‘mel zerdevâ biniş parça kürk 1 
5) Def‘a zerdevâ parçası müsta‘mel cübbe kürk 1 
6) Def‘a kubur yenli sofda kaplu müsta‘mel kakum kürk 1 
7) Yeşil sofda def‘a müsta‘mel kakum kürk 1 
8) Mâ'î müsta‘mel biniş kakum kürk 1 
9) Müsta‘mel cübbe kakum biniş kürk 1 

10) Def‘a müsta‘mel biniş kakum kürk 1 
11) Müsta‘mel biniş karsak kürk 1 
12) Müsta‘mel ihrâm 6 
13) Tüfenk 9 
14) Müsta‘mel kilim 6 
15) Sarı mırre 2 top 
16) Yeşil Bursa kutnusu 1 top 
17) Şâm keremsûdü 10 top 
18) Çiçekli Hind gezisi keremsûd 8 
19) Def‘a çiçekli keremsûd 3 top 
20) Şâm alacası 5 top 
21) Abdest fotası(?) 6 aded 
22) Hind çitârisi 3 top 
23) Müte‘ârif sarık 5 
24) Def‘a müte‘ârif sarık 21 
25) Ahmedî bendî sarık 12 aded 
26) Def‘a müte‘ârif bendî sarık 20 aded 
27) Şâm bıçağı - 
28) Sâdelik bez 1 top 
29) Fransız çukası pastav 17 aded 
30) Cedîd seccâde 11 aded 
31) Kabaralı köhne kırmızı çuka gâişe(gâşiye) 1 
32) Yıldızlı raht  1 

ve topuz 1 
33) Def‘a raht  1 

ve gaddâre 1 
34) Sîm raht 1 

ve gaddâre  1 
ve reşme  1 
ve topuz 1 

35) Müsta‘mel sîm eğer 3 aded 
36) Sîm yil(dı)zlı üzengi 1 çift 
37) Kebîr kaliçe 1 
38) Köhne bakır Mısır üzengisi 1 çift 
39) Sâde topuz 1 
40) Sincâb tahta kürk 1 
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41) Kabaralı sagîr ayna 1 
42) Tire işi yemek peşkiri 3 
43) Haleb alacası 5 top 
44) Beyâz bez 3 top 
45) Tolunba(?) işi kılebdân şerit 20 endaze 
46) Boğası 1 top 
47) Bağa hoşâb kaşığı 2 deste 
48) Sîm kılebdân  1 

ve buhûrdân 1 
49) Mushaf-ı şerîf 1 
50) Basma tevârîh kitâb 2 cilt 
51) Elvân boyalı bez 45 top 
52) Hizmetkâr sarığı 25 aded 
53) Mısır peştemâlı 10 çift 
54) Çadır bezi 14 top 
55) Kilim-i köhne 4 
56) Köhne beledî yasdık 8 
57) Köhne döşek 1 
58) Kahve 200 kıyye 
59) Bakır şerbet tası 1 
60) Işleme piştov kubûru 1 çift 
61) Dürbün 3 aded 
62) Müsta‘mel Selânik keçesi 1 

Misâfir odasında olan eşyâdır: 

63) Köhne beledî yasdık 6 
64) Köhne kaliçe 2 

Oğlu Pulad Mehmed'in odasında mevcûd olan eşyâdır ki, zikr olunur: 

65) Müsta‘mel kadîfe yasdık 15 
66) Köhne çuka mak‘ad 3 
67) Müsta‘mel kaliçe 1 
68) Minder 3 
69) Mushaf-ı şerîf 1 
70) Sîm kılıç dibi ve ağızlığı 1 
71) Tüfenk 5 
72) Sîm kemer raht ve topuz  1 

ve reşme 1 
73) Def‘a kemer raht  1 

ma‘a topuz  1 
ve gaddâre 1 

74) Piştov 1 çift 
75) Kaplan postu köhne gâşiye 1 
76) Fağfûr fincan 6 
77) Sîm zarf 1 
78) Köhne Şâm gönleği 1 
79) Köhne seccâde 2 
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80) Müsta‘mel şeritli çuka gâşiye 1 
81) Hind çitârisi, top 4 
82) Çiçekli Bursa kutnusu 3 top 
83) Şâm keremsûdu 1 top 
84) Hamid bezi 1 top 

 (s.8) 

Maktûl-ı mezbûrun hânesinde kebîr oğlu Elhac Atâullah'ın odasında mevcûd olan eşyâdır ber-
vech-i âtî terkîm olunub zikr olunur: 

1) Müsta‘mel kadîfe yasdık 16 aded 
2) Müsta‘mel minder 3 
3) Müsta‘mel kaliçe 1 
4) Müsta‘mel biniş  1 

ve kaftân  1 
ve entari 1 

5) Hind çitarisi 3 top 
6) Çizme 1 çift 
7) Mest ve pabuç 1 çift 
8) Kabza dürbünü 1 
9) Kelâm-ı kadîm 1 

10) Delâ'il-i Hayrât 1 
11) En‘âm-ı şerîf 1 
12) Tüfenk 2 
13) Sîm topuz  1 

ve gaddâre  1 
14) Köhne kaplan postu gâşiye 1 
15) Şerbet tası 1 
16) Kahve ibriği 1 aded 

Maktûl-ı mezbûrun kendi odasında olan eşyâdır: 

17) Mâ'î müsta‘mel kadîfe yastık 14 
18) Köhne çuka mak‘ad 3 
19) Köhne minder 3 aded 
20) Müsta‘mel kaliçe 1 
Maktûl-ı mezbûrun hânesinde karındaşı Elhac İbrahim'in sâkin olduğı odada mevcûd olan 

eşyâdır ki, ber-vech-i âtî zikr olunur: 
21) Kırmızı müsta‘mel kadîfe yasdık 14 
22) Köhne çuka mak‘ad 3 
23) Köhne minder 3 
Mâbeyn odasında olan eşyâdır: 
24) Köhne yasdık 2 
25) Köhne minder 2 
26) Kebîr ve sagîr meydan sinisi 5 aded 
27) Leğen ibrik 5 aded 
28) Kahve ibriği 13 aded 
29) Sîm zarf 12 aded 
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30) Fağfûr fincan 12 aded 
31) Güğüm 2 

Maktûl-ı mezbûrun Manisa'da olan emlâk ve akârı defteridir ki, ber-vech-i âtî terkîm olunup 
zikr olunur. 

1) Hâriciye ve dâhiliye menzil der-mahalle-i Göktaşlı der- Manisa 
2) Menzil-i mezbûr ittisâl[in]de def‘a menzil 
3) At değirmeni, beher mâh icâre 10 guruş 
4) Menzil-i mezbûrun harâsında deve damı  2 

ve ahur 2 
5) Tahta anbâr-ı kebîr 3 
6) Koza mağazası 1 
7) Börekçi fırını, beher mâh icâre 5 guruş 
8) Alaca Hamâm dimekle ma‘rûf çifte hamâm, beher mâh icâre 50 guruş 
9) Sultâniye Câmi‘i kurbünde cüllâh odaları, 16 bâb, 

beher mâh icâre 8 guruş 
10) Berber dükkânı, 1 bâb, beher mâh icâre 30 para 
11) Bakkal dükkânı, beher mâh icâre 30 para 
12) Fevkânî kahve hâne, beher mâh icâre 40 para 
13) Börekçi fırını, beher mâh icâre 3,5 guruş 
14) Lala Paşa mahallesinde cüllâh odaları, 18 bâb, beher mâh icâre 9 guruş 
15) Def‘a Lala Paşa mahallesinde bakkal dükkânı, 1 bâb, 

beher mâh icâre 30 para 
16) Def‘a mahalle-i mezbûrede kahve hâne 1, beher mâh icâre 2 guruş 
17) Hâric-i Manisa'da kiremid hâne 1, beher mâh icâre 5 guruş 
18) Nasırlı mahallesinde cüllâh odaları, 39 bâb, beher mâh icâre 19,5 guruş 
19) Alaca Hamâm kurbında yağlıkçı dükkânları,36 aded, 2 oda 

beher sene icâre 90 guruş 
20) Koza bâzârında yağhâne, bâb 1, icâre  50 guruş 

şîrugan  40 kıyye 
21) Manisa kurbünde kiremid hâne 1 bâb, beher sene icâre  60 guruş 
22) Benli-zâde bağçesi, 2 kıt‘a, beher sene icâre 100 guruş 
23) Hâric-i şehirde Tekeli Değirmeni dimekle ma‘rûf su değirmeni,ocak  4 aded 
24) Karaoğlanlı kurbünde Müfettiş Değirmeni,  3 ocak 
25) Def‘a Karaoğlanlı kurbünde Muzalık Değirmeni,  3 ocak 

Yeni iştirâ eylediği Durasallı nâm çiftlikde mevcûd olan devvâb (ve) mevâşî ve eşyâ-ı sâiredir 
ki, ber-vech-i âtî zikr olunur. 

1) Çiftlik-i mezbûrede dâhiliye ve hâriciye menzil 
2) Köhne kadîfe yasdık 8 
3) Müsta‘mel çuka mak‘ad 4 
4) Minder 5 
5) Uşak kaliçesi, 2 aded 
6) Ocak yaşamağı 2 
7) Def‘a kaliçe 1 
8) Müsta‘mel kilim 3 
9) Evâni-i nuhâsiye  100 kıyye 
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10) Demirli araba 5 
11) Çift alâtı, 10 aded 
12) Saban demiri 15 
13) Tüfenk 4 aded 
14) Arab câriyesi 3 re's 
15) Gürcü sagîr ve kebîr câriyesi 4 re's 
16) Arab gulâmı 2 re's 
17) Gürcü gulâmı 1 re's 
18) Çuvâl 8 çift 
19) Garâr 5 çift 
20) Sisam 2 ölçek 
21) Penbe kozağı 200 kıyye 
22) Çadır 1 
23) Katır sıpası 3 re's 
24) Kısrak 56 re's 
25) Tay 9 re's 
26) Tohum atı 1 re's 
27) Câmûs 54 re's 
28) Kara sığır 102 re's 
29) Çeleb câmûs 19 re's 
30) Kebîr ve sagîr kara sığır tosunu 35 re's 
31) Kebîr ve sagîr merkeb 25 re's 
32) Erkek câmûs 20 re's 
33) Kara sığır öküzü 14 re's 
34) Sebze bağçesi 1 

Katîl-i mezbûrun kasaba-i Turgudlu'da olan emlâk ve akâr ve tereke-i sâiresidir ki, zikr olunur. 
1) Dükkân-ı mûytâb der- sûk-ı kasaba, 2 bâb, beher sene icâre  36 guruş 
2) Kahve hâne, beher sene icâre 30 guruş 
3) Etmekçi fırını, aded 1, beher sene icâre 181 guruş 
4) Kasaba-ı mezbûrede hân-ı kebîr, tahtânî 36 ve fevkânî 45, 

beher sene icâre [ ] guruş 
5) Hân-ı mezkûr ittisâlinde abacı dükkânı, kepenk 1 ve bakkal  

dükkânı 1 ve çamaşırcı dükkânı ve na‘lband dükkânı, beher sene  
icâreleri  900 guruş 

Kasaba-i mezbûrede maktûl-ı mezbûrun mağazalarda mevcûd olan penbe kozağıdır. 

1) Câmi'-i Cedîd mahallesinde Palanduz-oğlu Mûsâ hânesinde 
koza der-mağaza 4 aded 

2) Yenice mahallesinde Yürük-oğlu hânesinde koza der-mağaza 1 
3) Mahalle-i mezbûrede Müezzin-oğlu hânesinde mağaza 1 
4) Mahalle-i mezbûrede Deveci Gökçe Beşe hânesinde 

koza [der]-mağaza 1 
5) Mahalle-i mezbûrede Ali Köle hânesinde koza der-mağaza 1 
6) Sinâncık mahallesinde Manisalı Hâtun'un hânesinde 

koza der-mağaza 1 
7) Mahalle-i mezbûrede Abdullah Efendi-oğlu hânesinde mağaza 1 
8) Menteş Baba mahallesinde Doğan-oğlu hânesinde mağaza 1 
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9) Zeytincik mahallesinde Serdâr Elhac Ahmed hânesinde mağaza 2 
(s.9) 

10) Zeytincik mahallesinde Hacı Safer-oğlu hânesinde koza der-mağaza 1 
11) Mahalle-i mezbûrede Sakar Hüseyin Beşe hânesinde koza (der)- mağaza 2 
12) Mahalle-i mezbûrede Gedikli Elhac Ali hânesinde mağaza 3 
13) Yeni Hân'da koza der-mağaza, 9 aded 
14) Çavuş Hân'ında koza der-mağaza 8 
15) Kör Elhac Ahmed hânesinde koza [der]-mağaza 3 
16) Câmi‘-i Cedîd mahallesinde Acem-oğlu hânesinde koza mağaza 2 
17) Mahalle-i mezbûrede İstanbûlî hânesinde koza [der]-mağaza 1 
18) Zeytincik mahallesinde Muzif-zâde Elhac Abdurrahîm hânesinde 

koza der-mağaza 2 
19) Yenice mahallesinde Bimaşi(?)-oğlu hânesinde koza mağaza 1 
20) Ilıca kazâsında Karacalar Derbendi'nde buğday [der]- mağaza  1 

koza [der]-mağaza 1 
Cem‘an mağaza-i koza 46, buğday [der]-mağaza 1 
Kasaba-i mezbûrede olub tahrîr olunan koza mağazaları maktûlün müdür yohsa oğullarının ve 

karındaşlarının mıdır temyîz olunmamışdır. 
Maktûl-ı mezbûrun Yaya karyesinde mevcûd olan buğday ve arpa mağaza ve tahta anbârlarıdır 

ki zikr olunup terkîm olunur: 
1) Der-mağaza-i buğday 7 
2) Ber-vech-i tahmîn nohud mağazası 75 keyl-i İstanbûlî 
3) Hânesinde mevcûd buğday mağazası 6 
4) Tahta anbâr-ı buğday 11 göz 
5) Def‘a mağaza-ı buğday 3 aded 
6) Der-mağaza –i arpa 1 
7) Der-mağaza-i arpa 1 
8) Karye-i mezbûrede ve Manisa'da olan buğday ber-vech-i tahmîn 80.000 keyl-i  
 İstanbûlî 
9) Burçak 1 mağaza 

10) Penbe kozağı 1 mağaza 

Maktûl-ı mezbûrun Yeni Çiftlik dimekle arîf çiftlikde olan emvâlıdır ber-vech-i âtî zikr olunur: 

1) Koza ber-vech-i tahmîn 90 yük 
2) Kölenin kozası 2 yük 
3) Kara kabuklı koza 10 yük 
4) Erkek ve dişi câmûs 143 re's 
5) Kısrak ma‘a tay 95 re's 
6) Iğdiç bârgîr 1 re's 
7) Kara sığır, erkek ve dişi 152 re's 
8) Merkeb 10 re's 
9) Çiftlik damında kara sığır öküzü 44 re's 

10) Merkeb 8 
11) Câmûs 16 re's 
Yekûn-ı hayvânât 469 

Maktûl-ı mezbûrun kurâlarda olan yağhâneleri ve değirmenleri defteridir ki ber-vech-i âtî zikr 
olunur: 
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1) Süleyman obasında yağhâne 1, icâre-i senevî 40 guruş 
2) Yaya karyesinde yağhâne 1, icâre-i senevî 40 guruş 
3) Süleymanlı'da yağhâne 1, icâre-i senevî 40 guruş 
4) Alibeyli karyesinde yağhâne 1, icâre-i senevî 40 guruş 
5) Dere karyesinde yağhâne 1, icâre-i senevî 40 guruş 
6) Yurtdağı'nda değirmen 3 [--] 
7) Def‘a Yurt dağı'nda değirmen 1, icâre-i senevî 100 guruş 
8) Palamûd karyesinde değirmen 2, beş taşdır [---] 
9) Gördös'de vâki‘ hamâm, icâre-i senevî 500 guruş 

10) Yeni Çiftlik kurbünde değirmen 2 [---] 
Mezbûrun Marmaracık kasabasında mevcûd olan koza öşrü ve defter-i müfredâtı mûcibince 

der-mağaza olan kozadır: 
1) Der-mağaza 2 ber-vech-i tahmîn Marmara kantarı ile koza  500 kantar 
2) Bir mikdâr der-mağaza-i arpa 1 
Bâ-defter-i müfredât zimem-i nâsda olan koza öşrüdür, defter ber-mahfûzdur 
1) Zimem-i nâsda Kırkağaç kantarıyle tahmînen koza 166 kantar 
Sazköy'de Vakıf tîmârda hâsıl olan ber-mûceb-i defter koza öşrü  235 kıyye 
Azkur tîmârından hâsıl koza öşrü ber-mûceb-i defter 86,5 kıyye 
Koyun 3.000 re's 
Keçi 667 re's 

Yemeklik bir mikdâr dahî koyun 

Hurrire hâze'd-defter bi-ma‘rifetî ve bi-ma‘rifeti mübâşiri mûmâ-ileyh nemmekahu el-fakir 
ileyhi azze şânuhu ve te'âlâ Mehmed el-kadı bi-medîne-i Manisa el-mahmiye. Ufiye anh 

 [Mühür] 

Mûcibince Baş muhâsebeye kayd olunup ancak zimem içün sûret verildi 

 Sûret dâde fî 15 Receb sene 1169 

II 

D.BŞM.MHF. nr.12587 

Sûret-i defter-i emvâl ve eşyâ-i maktûl Karaosmanoğlu Elhâc Mustafa ve birâdereş firârî Elhâc 
İbrahim ki în kadar eşyâ der-kasaba-i Akhisar der-derûn-ı hâne-i ba‘zı kesân ve der-kulle an-civâr-ı 
kasaba-i m. mektûm ve mümzî kerde ve be-mübâşeret-i Hidâyet Bey ki silahşörân-ı hâssa be-zâhir-i 
ihrâc ve be-ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ve Elhâc Hüseyin Ağa kethudâ-yı bevvâbîn-i hazret-i şehriyârî ve 
Derviş Mehmed Efendi be-tahrîr ve defter ki be-Âsitâne-i sa‘âdet irsâl ve ber-mûceb-i defter-i mezkûr 
el-müverrah fî 29 Ra [ebîülevvel] sene 1169 ve bâ-fermân-ı şerîf kayd ve sûret dâde. 

1- En‘am-ı şerîf ma‘a kise 1 aded 
2- Delâil-i hayrât ma‘a kise 1 aded 
3- Yirmiyedi aded nısfiyye altun âvizeli ve ortasında sagir zümrüdlü ve 

biraded mercan hâbbeli incü depelikli kırmızı fes 1 aded 
4- Def‘a yirmidokuz altun âvizeli incü mâşâllahlı sagir incü depelikli  

kırmızı fes  1 aded 
5- Def‘a yirmialtı aded zer-i mahbûb âvizeli ve incü mâşâllahlı zümrüd  

ve la‘l ile işlenmiş incü depelikli kırmızı fes  1 aded 
6- Dört incülü üç zümrüdlü altun zülüflük  1 aded 
7- Etrâfı dört aded sagir la‘lli ortasında bir aded sagir elmaslı sim iğne  1 aded 
8- Dörder Hürmüz incülü ortası la‘llice küpe 1 çift 
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9- Dokuz incülü çarh altun küpe 1 çift 
10-Beşer kat altun bilezik  1 çift 
11-İkişer zümrüdlü ve üçer incülü çarh küpe 1 çift 
12-Ondokuz kat altun bilezik  1 çift 
13-Dört kebîr incü ve üç la‘l taşlıca altun zülüflük 1 aded 
14-İncü başlu iğne  1 aded 
15-Onüç sagir elmaslıca onüç zer-i mahbûb âvizeli mînâkârî altun  

gerdanlık 1 aded 
16-Zümrüd altun yüzük  1 aded 
17-Şeride âvizeli zer-i mahbûb 17 aded 
18-Def‘a şeride âvizeli zer-i mahbûb  101 aded 
19-İbrişime âvizeli zer-i mahbûb 55 aded 
20-Sîm tas ma‘a kapak 1 aded 
21-Bilâ-köstek sa‘at  1 aded 
22-Def‘a bilâ-köstek Markovid altun sa‘at 1 aded 
23-Altun basma Markovid sa‘at 1 aded 
24-Yedişer vasat elmaslı ve etrâfı hurda elmas ile murassa‘ mînâkârî  

sarı mütella kolanlı altun kuşak  1 çift 
25-On sıra evsat incü askı  1 çift 
26-Elmas mînâkârî altun zülüflük  1 aded 
27-Ortasında bir elmas incülü altun gerdanlık  1 aded 
28-Mu‘teber incü bilezik  1 aded 
29-Yakut ve hurda elmas ve zümrüd ile murassa‘ altun gerdanlık  1 aded 
30-İncülü mâşâllah  1 kıt‘a 
31-Üçer ayaklı zümrüd çarh küpe  1 çift 
32-Üç altun âvizeli incü bendli ve taşlıca askı  1 aded 
33-Gorgorkârî üç başlı altun kuşak ma‘a kolan 1 çift 
34-A‘lâdan a‘lâ sîm kabaralı ve dokuz aded sîm fişenkli palaskalı entari  

kuşağı 1 aded 
35-Otuzyedi sıra a‘lâ incü âvize  1 aded, 

altun : İstanbulî 12 aded , zer-i mahbûb13 aded 25 aded 
36-Sîm kabaralı beş güllü etrâfı bedenli hâneleri kabaralı kırmızı çuha  

kesme 1 aded 
37-İki tarafı la‘l taşlı sâde altun sa‘at kösteği 1 aded 
38-Üç pâftalı mînâkârî sîm kuşak  1 aded 
39-Kahverengi şâlî incü enselikli ve göğüslüklü şeridli biniş  1 aded 
40-Yeşil çiçekli ve şeridli cübbe  1 aded 
41-Kutu içinde elmas ve yakut üç taşlı yüzük  1 aded 
42-Kutu içinde gök yakut yüzük  1 aded 
43-Şemseli mercan sübha  2 aded 
44-İkişer sıra incülü ve üçer ayaklı ortası elmaslıca zümrüd çarh küpe 1 çift 
45-İki la‘lli incü kuşak ma‘a kolan  1 çift 
46-Def'a ikişer sıra incü ve üçer Hürmüz incü ortası la‘l taşlı çarh küpe  1 çift 
47-İkişer sîm kuşak  1 aded 
48 [silik]  3 aded 
49-Biri köstekli sîm sa‘at  2 aded 
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50-Mâî ağır dîbâ şeridli entari  1 aded 
51-Sîm kuşak  1 aded 
52-Tel işleme ve şeridli kadife ve şâlî sûzenî cedîd duhan kisesi 4 aded 
53-Mâî çiçekli kadife şeridli cübbe  1 aded 
54-Beyaz ağır dîbâ şeridli kaftan  1 aded 
55-Sîm âyine ma‘a kapak  1 aded 
56-Sîm kınlı Şam bıçağı  1 aded 
57-Al bürüncük üzerine gümüş tel çekme ağır baş yemeni  1 aded 
58-Melez ve bürüncük gömlek 24 aded, mütellâ boğça 1 aded  25 aded 
59-Melez ve bürüncük don 24 aded, mütellâ boğça 1 aded  25 aded 
60-Ağır mütellâ uçkur 25 aded, mütellâ boğçe 1 aded 26 aded 
61-Ağır mütellâ yağlık 24 aded, mütellâ boğça 1 aded 25 aded 
62-Birisi incülü atlas üzerine ağır işleme ve Sakızî akça kisesi 8 aded 
63-Depesinde iki yakut ve bir zümrüdlü altun ağırlıklı mînâkârî kabzası  

ve kını şîrimâhî hançer  1 aded 
64-Elmaslıca aşağıkârî öd kutusu  1 aded 
65-Sîm devât ma‘a zincir  1 aded 
66-Sarı şâlî şeridli ve incü şemseli zümrüd hâbbeli cübbe  1 aded 
67-İncü yaka ve göğüslü ve zümrüdlü al şâlî  1 aded 
68-Def‘a ağır mütellâ yağlık  18 aded 
69-İşleme elvân baş yemenisi 14 aded, mintâri boğça 1 aded  15 aded 
70-Sırma yağmurluk şemsesi  2 aded 
71-A‘lâ bendî destâr  10 aded 
72-Beyâz peten şeridli entari 1 aded 
73-Beyaz telli çitârî şeridli kaftan  1 aded 
74-Kırmızı Şam keremsûdu 2 top 
75-Çeşm-i bülbül şeridli entari  1 aded 
76-Banaluka-i cedîd seccâde  1 aded 
77-Mâî çiçekli şeridli Hindkârî entari  1 aded 
78-Sîm maşraba  1 aded 
79-Sîm gülabdân ma‘a buhurdân  1 aded 
80-Çağataykârî sîm zarf  7 aded 
81-Sîm su tası  1 aded 
82-Sîm kahve tebsisi 1 aded 
83-Kem‘ayâr sîm şam‘dân  1 aded 
84-Nevzuhûr beyaz dîbâ ve şeridli entari  1 aded 
85-Mor ağır dîbâ şeridli kaftan  1 aded 
86-Telli boyama  4 aded 
87-Cedîd sâde yemeni ve peştemal  4 aded 
88-Mütellâ atlas akçe kisesi 1 aded 
89-Def‘a a‘lâ ve evsat işleme uçkur 10 aded, işleme boğça 1 aded 11 aded 
90-İşleme evsat yağlık  10 aded 
91-Ağır gülpenbe dîbâ şeridli kaftan  1 aded 
92-Mütellâ ayak makraması  1 aded 
93-Ağır mütellâ havlu âbdest makraması 8 aded, mütellâ boğça  

1 aded 11 aded 
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94-Gömleklik bez  1 top 
95-Sâde havlu makrama  1 aded 
96-Sâde sandal boğçası  14 aded 
97-Yeşil ve kırmızı ve mor ve al ve leylakî şeridli dîbâ entari 6 aded 
98-Sarı çiçekli şeridli entari 1 aded 
99-Şam alacası entari  1 aded 

100-Def‘a çiçekli şeridli entari  1 aded 
101-Kırmızı çakşırlık sof  1 top 
102-Alaca çiçekli Bursa kutnusu  2 top 
103-Sâde Mardinkârî âbdest futası  1 aded 
104-Mütellâ neftî oya yemeni  1 aded 
105-Sâde keremsûd boğça  1 aded 
106-Alaca beyaz peştemal  1 aded 
107-Hammâm gömleği  1 aded 
108-Def‘a melez gömlek  1 aded 
109-Keten bezi  1 top 
110-Cedîd sâde Bursa yasdığı  1 çift 
111-Havlu makrama  1 aded 
112-Acemkârî kahve fincanı  9 aded 
113-Tonbak fincan zarfı  9 aded 
114-Arûsek kutu içinde incü  6 aded 
115-Leylakî şâliye kaplu şeridli müsta‘mel sincab kürk  1 aded 
116-Al çiçekli keremsûde kaplu şeridli müsta‘mel sincab kürk  1 aded 
117-Al ağır dîbâ şeridli kaftan  1 aded 
118-Yeşil dîbâya kaplu müsta‘mel yalancı kakum kürk  1 aded 
119-Balıkî sîm bıçak ma‘a köstek  1 aded 
120-Sîm at hamâyili  1 aded 
121-Gorgorkârî sîm çiçek  1 aded 
122-Yaldızlı su tası  1 aded 
123-Sîm kınlı yatağan bıçağı  1 aded 
124-Sîm vasat şam‘dân  1 aded 
125-Köhne çuka çakşır  1 aded 
126-İki paçalı yaldızlı sîm kemer râht  1 aded 
127-İki paçalı deve enselikli beyaz sîm kemer râht  1 aded 
128-Birer paşalı beyaz sîm Hayderî râht  1 aded 
129-Yaldızlı sîm topuz ma‘a kabaralı topuzluk  1 aded 
130-Sîm rişme 2 aded, palan 1 aded  3 aded 
131-Sîm yüzük  1 aded 
132-Tonbak sa‘at kösteği  2 aded 
133-Sîm sürmedân  1 aded 
134-İncülü sîm kuşak 2 çift, def‘a 1 çift  3 çift 
135-Def‘a sagir sîm kuşak ma‘a kolan  1 aded 
136-Müsta‘mel elvân mütellâ baş yemenisi  12 aded 
137-Sâde yemeni  1 aded 
138-Beyaz sâde dülbend, 1 aded, boğça 1 aded  2 aded 
139-Nohudî şâlî şeridli cübbe  1 aded 
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140-Çiçekli mor kadife şeridli cübbe  1 aded 
141-Kırmızı şâlî şeridli cübbe  1 aded 
142-Al kadife beyaz şeridli cübbe  1 aded 
143-Gövez çiçekli beyaz şeridli cübbe  1 aded 
144-Sarı keremsûd şeridlice kaftan  1 aded 
145-Üç kat ma‘a kapak sîm güldân  1 aded 
146-Kebîr ve sagir sîm kuşak ma‘a kolan  6 çift 
147-Câriye sandığında zuhûr eden mahlût akça 10,5 guruş 1 para 
148-Beyaz Şam keremsûdu 2 top 
149-Beyaz burûç bez  4 top 
150-Fitilli beyaz bez  1 top 
151-Elvân İstanbulkârî keremsûd  3 top 
152-Elvân Halebkârî alaca  7 top 
152-Felemenk sübha 2 aded, nâfe 1 aded  3 aded 
154-Som balık dişi tarak ma‘a zarf  1 aded 
155-Yeşil dülbend örtüsü  2 aded 
156-Def‘a mütellâ uçkur 7 aded, mütellâ boğça 1 aded  8 aded 
157-Mütellâ yemeni ve yağlık  9 aded 
158-Yeşil atlas işleme akça kisesi  1 aded 
159-Def‘a işleme havlu makrama  1 aded 
160-Melez gömlek  2 aded 
161-Don  1 aded 
162-Balıkcı hançer ma‘a bıçak ve köstek  1 aded 
163-Sarı dîbâ şeridli entari  1 aded 
164-Yeşil dîbâ şeridli entari  1 aded 
165-Def‘a câriye sanduğunda zuhûr eden mahlût akça  7 guruş 
166-Çeşm-i bülbül İstanbul şâlîsi  1 top 
167-Mütellâ elvân Hıtâyî donluk  9 aded 
168-Halebkârî elvân alaca donluk  4 aded 
169-Leylakî Halebkârî kermesûd 1 top 
170-Turuncu hâre donluk  1 aded 
171-Kumaş boğçalar ile mükemmel câmeşûy ve ba‘zen havlu  

makramaları ile boğça  37 aded 
172-Hilâlî gömlek  2 aded 
173- Yeşil hâre  1 parça 
174-Elvân şal kuşak  4 aded 
175-Beyaz keremsûd üzerine sûzenî işleme kuşak  1 aded 
176-Çakşırlık sof  5 aded 
177-Çift işi sîm zarf  25 aded 
178- Sîm mikrâs-ı şem‘a  1 aded 
179-Sîm nemekdân  10 aded 
180-Sîm kahve tebsisi  1 aded 
181-Sîm âyine ma‘a kapak  1 aded 
182-Humâyûn bez  1 top 
183-Üç gözlü kapaklı sîm güldân  1 aded 
184-Sîm buhurdân ma‘a gülabdân  2 aded 
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185-Sîm kahve ibriği  1 aded 
186-Şîrmâhî kabzalı sâde hançer  1 aded 
187-Leylî peşkir  1 aded 
188-Tirekârî peşkir  1 aded 
189-Beyaz bogasi  1 top 
190-Basma yemeni pencere perdesi  2 aded 
191-Hammâm sileceği  1 aded 
192-Havlu makrama  1 aded 
193-Sakızî seccâde  1 aded 
194-Müsta‘mel mor çuka üzerine sîm kabaralı cübbe  1aded 
195-Sîm yatağan bıçağı  1aded 
196-La‘l iğne  1aded 
197-A‘lâ bendî destâr  27 aded 
198-Vasat bendî destâr  49 aded 
199-Abâdî kâğıd  4 kıt‘a 
200-Hindkârî elvân keremsûd  7 top 
201-Elvân çiçekli Hindî keremsûd 5 aded 
202-Elvân Hindî çitârî  11 top 

Sanduk derûnunda mevzû‘ sagir pîştahta derûnunda zuhûr eden 

203-La‘l yüzük  1 aded 
204-Gök yakut yüzük  1 aded 
205-Sagir elmas yüzük  1 aded 
206-Yemenî mühür  1 aded 
207-Üçer ayak zümrüd küpe  1 çift 
208-Zer-i mahbûb 4, İstanbulî 2 aded, Nısfiyye 1 aded  7 aded 
209-Beş kat altun zincirli altun sa‘at  1 aded 
210-Sagir gecelik altun kuşak  1 çift 
211-Sagir elmas ve la‘alli onüçer aded zer-i mahbûb âvizeli gerdanlık 1 aded 
212-İki başında üçer zümrüd hâbbeli dört kat incü askı  1 aded 
213-Küçük çıkı içinde tahmînen altun ve incü  4 miskal 
214-Etrâfı hurda elmaslı ortası yakutlu altun mâşâllah 1 kıt‘a 
215-Hurda elmaslı sagir zenne çiçeği  1 aded 
216-Hurda elmaslı mînâkârî altun çiçek  1 aded 
217-Birer buçuk altun olmak üzere şeride dizilmiş fındık altunu  

38 aded, def'a şeride âvizeli fındık altunu 51 aded 89 aded 
218-İki aded ibrişime âvizeli zer-i mahbûb 154 aded, İstanbulî altun  

4 aded, İkişer fındık baş altunu 10 aded, zer-i mahbûb 6 aded, İstanbulî  
3 aded 177 aded 

219-Hurda incü bilezik  1 çift 
220-Vasat incü  47 miskal 
221-Köstekli sîm sa‘at  1 aded 
222-İncü ayaklı üç aded fındık altunu âvizeli altın askı 1 aded 
223-Mütellâ ve tel çekme baskı ve yağlık  9 aded 
224-Mâî dîbâ şeridli entari  1 aded 
225-[silik] kaplu şeridli samur paçalı kürk 1 aded 
226-Palakosaya kaplu şeridli cedîd su samuru kürk  1 aded 
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227-Elvân mütellâ ve ba‘zen gümüş tel çekme zenne baş yemeni 11aded 
228-Kebîr ve sagir mercan tesbîh 2 aded 
229-Bilâ-köstek altun sa‘at 3 aded 
230-Kırmızı Bursa kutnusu  1 top 
231-Leylî peşkir  1 aded 
232-Müsta‘mel al çiçekli keremsûde kaplu şeridli sırf samur kürk  1 aded 
233-Leylakî şâlîye kaplu şeridli müsta‘mel sincab kürk  1 aded 
234-Leylaki şâlîye kaplu müsta‘mel kakum zenne kürk  1 aded 
235-Yeşil dîbâya kaplu cedîd kakum kürk  1 aded 
236-Def‘a yeşil dîbâya kaplu cedîd kakum kürk 1 aded 
237-Mütellâ cedîd çatma yasdık  5 çift 
238-Mor çubuklu Bursa kutnusu  1 top 
239-Sâde Hıtâyî sofra  1 aded 
240-Kılebdânlı boğça 1 aded, sâde 1 aded  2 aded 
241-Cedîd Sakızî seccâde  1 aded 
242-Cedîd alaca peştemal  1 aded 
243-Def‘a leylî peşkir 1 aded 
244-Alaca Tire peşkiri  1 aded 
245-Beyaz bogasi-i Hamid  2 top 
246-Hindkârî alaca yemeni boğça  1 aded 
247-Müsta‘mel mütellâ mor çuka ocak yaşmağı  1 aded 
248-Gövez Hindî keremsûdü  1 top 
249-Halebkârî elvân keremsûd 3 top 
250-Yeşil dîbâya kaplu şeridli müsta‘mel sırt samur kürkü  1 aded 
251-Sarı dîbâya kaplu müsta‘mel paça samur kürk  1 aded 
252-Yeşil dîbâya kaplu müsta‘mel paça samur kürk 1 aded 
253-Penbe çiçekli şeridli entari  1 aded 
254-Hıtâyî dîbâ şeridli kaftan  1 aded 
255-Yeşil çubuklu şeridli entari 1 aded 
256-Hindkârî şeridli telli putavârî kaftan  1 aded 
257-Leylakî ve gövez çiçekli şeridli kaftan  3 aded 
258-Sincabî çiçekli şeridli entari 1 aded 
259-Def‘a leylakî şeridli cübbe 1 aded, kahverengi 1 aded  2 aded 
260-Turuncu Engürü şâlîsi  1 top 
261-Mütellâ makrama  1 aded 
262-Sûrmâî şâlî cedîd ferâce  1 aded 
263-Cedîd melez ve hilâlî ve bez gömlek  11 aded 
264-Don 6 aded, işleme boğça 1  7 aded 
265-Hindkârî çiçekli keremsûd 2 top, beyaz çiçekli 1 top  3 top 
266-Havlu makrama  1 aded 
267-Cedîd çârşeb  2 aded 
268-Oya yemeni  1 aded 
269-Kılebdân işleme beyaz ta‘am peşkiri  1 aded 
270-Kılebdân işleme ağır beyaz pûşîde destâr  1 aded 
271-Telli zenne üstlüğü  1 aded 
272-Cedîd işleme kılebdânlı bez şalvar  5 aded 
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273-Ağır kılebdân işleme uçkur  28 aded 
274-Mütellâ cedîd Mardinî âbdest futası  2 aded 
275-Mardinkârî elvân kahve makraması  3 aded 
276-Elvân atlas üzerine işleme incilü duhan kisesi  1 aded 
277-Bursakârî duhan kisesi  1 aded 
278-Beyaz sırma işleme Sakızî akçe kisesi  1 aded 
279-Kılebdânlı atlas üzerine işleme akçe kisesi  2 aded 
280-Al bürüncük üzerine işleme ağır uçkur  1 aded 
281-İncü depelik  1 aded 
282-Al bürüncük üzerine işleme destâr pûşîdesi  1 aded 
283-Yeşil ve kırmızı sandal üzerine işleme destâr örtüsü  2 aded 
284-Mütellâ beyaz şerbet makraması 1 aded 
285-Def‘a cedîd ağır mütellâ yemeni ve yağlık  18 aded 

beyaz  2 aded 
boğça 1 aded 

286-Mütellâ ağır ta‘am makraması 12 aded 
287-Ağır işleme âbdest havlusu  8 aded 
288-Beyaz ağır işleme destâr pûşîdesi  1 aded 
289-Mor sandal üzerine işleme destâr örtüsü  1 aded 
290-Beyaz berber takımı 1 aded 
291-Melez ve bürüncük gömlek 9 aded, don 8 aded  17 aded 
292-Şatrancî bürüncük çârşeb  1 aded 
293-Fitilli bez  3 top 
294-Beyaz hammam döşemesi  1 aded 
295-Ağır işleme beyaz zenne şalvarı  4 aded 
296-Gülpenbe dîbâya kaplu cedîd su samuru kürk  1 aded 
297-Beyaz dîbâ bilâ-şerid entari  1 aded 
298-Yeşil dîbâ şeridli cübbe  1 aded 
299-Al dîbâ şeridli entari  1 aded 
300-Mütellâ beyaz peten şeridli entari  1 aded 
301-Fitilli çârşeb  2 aded 
302-Kenarlı bez  2 top 
303-Def‘a melez gömlek  3 aded 
304-Kırmızı ve siyah müsta‘mel oya yemeni  2 aded 
305-Bir mıkdar sîm tel   
306-Kırmızı fes  3 aded 
307-Çiçekli ve gayrı elvân câriye entarisi  16 aded 
308-Müsta‘mel çuka ve şâlî ve Hıtâyî câriye cübbeleri  17 aded 
309-Def‘a melez gömlek 4 aded, boğça 1 aded  5 aded 
310-Müsta‘mel sâde yemeni  10 aded 
311-Kenarlı bez  2 top 
312-Sırma depelikli kırmızı fes  1 aded 
313-Def‘a melez gömlek 11 aded, don 6 aded  17 aded 
314-Ayak makraması  2 aded 
315-Telli zenne üstlüğü  1 aded 
316-Kapsız müsta‘mel kakum kürk 1 aded 
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s.8 

317-Al keremsûde kaplu müsta‘mel beş kakum kürk  1 aded 
318-Sarı dîbâya kaplu şeridli cedîd kakum kürk  1 aded 
319-Turuncu dîbâya kaplu şeridli cedîd kakum kürk  1 aded 
320-Mor dîbâya kaplu şeridli cedîd kakum kürk  1 aded 
321-Beyaz dîbâya kaplu şeridli cedîd su samuru kürk  1 aded 
322-Beyaz çiçekli mütellâ ve şeridli kaftan  1 aded 
323-Mütellâ al keremsûd çiçekli şeridli kaftan  1 aded 
324-Al Hıtâyî şeridli kaftan  1 aded 
325-Çiçekli leylakî keremsûd şeridlice kaftan  1 aded 
326-Sarı dîbâ şeridli kaftan  1 aded 
327-Mor Hıtâyî şeridli kaftan  1 aded 
328-Beyaz dîbâ şeridli kaftan  1 aded 
329-Yeşil Hıtâyî şeridli kaftan  1 aded 
330-Gülpenbe dîbâ şeridli kaftan  1 aded 
331-Al dîbâ şeridli kaftan  1 aded 
332-Sarı dîbâ şeridli entari  1 aded 
333-Al dîbâ şeridli entari  1 aded 
334-Gülpenbe dîbâ şeridli entari  1 aded 
335-Mâî Hıtâyî şeridli entari  1 aded 
336-Limonî dîbâ şeridli entari 1 aded 
337-Turuncu dîbâ şeridli entari  1 aded 
338-Yeşil dîbâ şeridli entari  1 aded 
339-Çubuklu ve çiçekli şeridli müsta‘mel peten? entari  1 aded 
340-Müsta‘mel elvân çiçekli ve şeridli entari  3 aded 
341-Cedîd beyaz Tire ta‘am peşkiri  3 aded 
342-Sâde Bursa taraklı kadife kırmızı kulaklı cedîd yasdık  20 aded 
343-Sıra güllü kadife döşek 2 aded 
344-Yeşil ibrişim saçaklı kırmızı çuka mak‘ad  2 aded 
345-Müsta‘mel basma yemeni mak‘ad 2 aded 
346-İşleme don  1 aded 
347-Yemeni ve peştemal  2 aded 
348-Sîm bilezik  1 çift 
349-Sâde işleme kuşak kolanı  1 aded 
350-Müsta‘mel hurda incü göğüslük  2 aded 
351-Al çiçekli keremsûd müsta‘mel entari  1 aded 
352-Müsta‘mel al keremsûd şeridlice kaftan  1 aded 
353-Müsta‘mel mâî hâre şeridlice kaftan  1 aded 
354-Müsta‘mel Hıtâyî ve Şam alacası câriye entari 6 aded 
355-Turuncu müsta‘mel çiçekli şeridlice entari  1 aded 
356-Hindkârî beyaz sâdelik bez  1 top 
357-Müsta‘mel yeşil frenk şâlîsi şeridlice cübbe  1 aded 
358-Al köhne çuka cübbe  1 aded 
359-Kenarları bez çârşeb 1 aded, def‘a 1 aded  2 aded 
360-Bez gömlek 5 aded, def‘a 1 aded  3 aded 
361-Kenarlı bez  1 top 
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362-Sâde yevmî yemeni  2 aded 
363-Angorî müsta‘mel çuka şeridlice dolama  1 aded 
364-Mor şâlî şeridlice müsta‘mel cübbe  1 aded 
365-Leylakî çuka gaytanlı zenne cübbesi  1 aded 
366-Müsta‘mel mantarî boğça  1 aded 
367-Sîm kuşak ma‘a kolan  1 aded 
368-Sırma takye  1 aded 
369-Elvân ipek, bir mıkdar   
370-Hâlisü'l-ayâr vasat sîm tas ma‘a kapak  2 aded 
371-Kebîr sîm kahve tepsisi  1 aded 
372-İşleme beyaz kolan  1 aded 
373-Sîm şerbet tası ma‘a kapak 2 aded 
374-Çift işi sîm fincan zarfı 5 aded 
375-Tehî sîm örme sagir sandık  1 aded 
376-Yeşil dîbâ şeridli cedîd entari  1 aded 
377-Gövez Hindkârî peten şeridli entari  1 aded 
378-Beyaz zemîn yeşil çiçekli şeridli kaftan  1 aded 
379-Hindkârî beyaz çiçekli şeridli entari  1 aded 
380-Beyaz mütellâ çitârî şeridli kaftan  1 aded 
381-Müsta‘mel havâyî çiçekli şeridlice kaftan 1 aded, entari 1 aded 2 aded 
382-Yeşil kadife şeridli cübbe  1 aded 
383-Müsta‘mel mâî şâlî şeridli cübbe  1 aded 
384-Müsta‘mel mor çiçekli kadife şeridli cübbe  1 aded 
385-Fıstıkî şâlî cübbe  1 aded 
386-Leylakî dîbâ şeridli entari  1 aded 
387-Gövez çiçekli kadife incü çelenkli şeridli cübbe  1 aded 
388-Kanarya rengi şâlî ve incü çelenkli şeridli cübbe  1 aded 
389-Kakum kürk tulum  1 aded 
390-Yeşil dîbâ ve alaca peten parçaları  2 aded 
391-Çiçekli ve katı müsta‘mel câriye entarisi  1 aded 
392-Müsta‘mel gaytanlı leylakî çuka cübbe  1 aded 
393-Def‘a sîm kuşak ma‘a kolan  1 aded 
394-Yeşil taşlı gecelik kuşak ma‘a kolan  1 aded 
395-İncü mâşâllahlı ve incü hamâyillü kırmızı fes  1 aded 
396-Def‘a melez gömlek  5 aded 
397-Def‘a uçkur  3 aded 
398-İşleme havlu  2 aded 
399-Def‘a işleme yemeni ve yağlık  5 aded 
400-Yevmî destmal yemeni  2 aded 
401-Mor atlas üzerine işleme akçe kisesi  1 aded 
402-Ağır ve vasat işleme baş yemenisi 15 aded, boğça 2 aded  17 aded 
403-İncü işleme kuşak ma‘a kolan  1 çift 
404-Yeşil kadifeye kaplu çapraslı kubur yenli samur parçası kürk  1 aded 
405-Çağataykârî ve [silik] sîm fincan zarfı 26 aded, cezve 1 aded  27 aded 
406-Sîm kınlı Şam bıçağı  1 aded 
407-Def‘a sîm devât bilâ-köstek  1 aded 
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408-Sîm kahve tepsisi  1 aded 
409-Def‘a sîm tas ma‘a kapak  1 aded 
410-Def‘a sîm kahve ibriği  1 aded 
411-Def‘a sîm buhurdân ma‘a gülabdân  1 aded 
412-Sîm âyine ma‘a kapak  1 aded 
413-Sîm Midilli çapkun rahtı  1 aded 
414-İkişer paçalı sîm kemer raht  1 aded 
415-Def‘a melez gömlek  1 aded 
416-Def‘a işleme uçkur  1 aded 
417-İşleme ve dîbâ tehî boğça  3 aded 
418-Sûzenî işleme tel çekme baş yemenisi 17 aded 
419-Mütellâ havlu ve bez makrama 6 aded, boğça 1 aded 7 aded 
420-İşleme uçkur 15 aded, boğça 1 aded  16 aded 
421-Bürümcük çârşeb 5 aded, def‘a 2 aded  7 aded 
422-Al atlas üzerine sırma işleme cedîd yüz yasdığı  1 aded 
423-De‘a yemeni ve yağlık 27 aded, boğça 1 aded  28 aded 
424-Def‘a işleme ağır mütellâ baş yemenisi 8 aded, boğça 1 aded  9 aded 
425-Def‘a melez cedîd gömlek 16 aded, boğça 1 aded  17 aded 
426-Mütellâ ve mantarî boğça  7 aded 
427-Def‘a ağır işleme mütellâ kebîr ve sagir baş yemenisi 12 aded,  

boğça 1 aded  13 aded 
428-İki ucu işleme bez çârşeb  1 aded 
429-Hâre ve şâlî biniş ve zenne cübbesi  4 aded 
430-Def‘a müsta‘mel dîbâ kaftan  5 aded 
431-Çiçekli keremsûd zenne kaftanı  6 aded 
432-Peten ? zenne kaftanı  1 aded 
433-Çiçekli hâre biniş  3 aded 
434-Mâî Hıtâyî kaftan  1 aded 
435-Def‘a dîbâ ve Hıtâyî kaftan  4 aded 
436-Şâlîye kaplu şeridli sincab kürk  1 aded 
437-Mor ve yeşil ve kırmızı şeridli kadife ve kemhâ ve şâlî biniş ve  

cübbe 4 aded 
438-Şeridli Hıtâyî kaftan  1 aded 
439-Yeşil ve sarı dîbâ biniş ve kaftan  3 aded 
440-Elvân dîbâ şeridli entari  4 aded 
441-Dîbâ ve çiçekli muhtarhânî zenne entari  6 aded 
442-Çiçekli ağyânî ?  2 top 
443-Fitilli bez çârşeb  10 aded 
444-Fitilli beyaz dülbent  1 top 
445-Sâde beyaz dülbent  1 top 
446-Köhne yorgan yüzü  1 aded 
447-Şatrancî kabaca bez  10 top 
448-Fıstıkî yeşil dîbâya kaplu sırt samur kürk  1 aded 
449-Mütellâ sarı Palakosaya ? kaplu paça samur kürk 1 aded 
450-Gülpenbe dîbâya kaplu cedîd kakum kürk  1 aded 
451-Sarı ve turuncu ve mor dîbâ şeridlice entari  4 aded 
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452-Beyaz çiçekli keremsûd şeridli entari  2 aded 
453-Müsta‘mel beldâr ve Şam alacası entari  2 aded 
454-Müsta‘mel mor keremsûd ve nahiflü ferâce  1 aded 
455-Kırmızı şâlî cübbe  1 aded 
456-Sarı beldâr şeridli kaftan  1 aded 
457-Gülpenbe dîbâ şeridli kaftan  1 aded 
458-Beyaz çitârî şeridli kaftan  1 aded 
459-Elvân şâlî şeridli cübbe  3 aded 
460-Def‘a melez ve hilâlî gömlek  8 aded 
461-Mütellâ beyaz bez şalvar 3 aded, boğça 1 aded  4 aded 
462-Al beyaz tel çekme ve ağır işleme baş yemenisi  3 aded 
463-Def‘a sâde yevmî yemeni  3 aded 
464-Def‘a ağır işleme uçkur  22 aded 
465-Cedîd kırmızı sandal üzerine işleme berber takımı  1 aded 
466-Sarı sırma işleme beyaz yağlık  1 aded 
467-Demlegî ? gök yakut altun yüzük  1 aded 
468-İç tarafı taşlıca altun sa‘at ma‘a köstek  1 aded 
469-Sîm kaplama Lezgî rezenesi ma‘a sîm kemer  1 aded 
470-Gorgorkârî hurda la‘a taşlıca çiçek  1 aded 
471-Gorgor işi üç başlı altın kuşak  1 aded 
472-İncü üzerine la‘l ve zümrüd taşlı onbeş bedenli ortasında bir  

aded kebîr Hürmüz incü âvizeli altın gerdanlık  1 aded 
473-Ortasında birer vasat elmaslı ve etrâfı hurda elmas ile murassa‘  

beyaz kolanlı altun kuşak  1 çift 
474-Ortasında birer zümrüdlü altun kuşak ma‘a kolan  1 çift 
475-Sîm yaldızlı kuşak ma‘a kolan  1 çift 
476-Şam alacası  1 top 
477-Def‘a ağır ve vasat işleme yağlık ve yemeni  33 aded 
478-Müsta‘mel kutnu ve Şam alacası entari  10 aded 
479-Sarı ve siyah hâre kaftan  6 aded 
480-Kırmızı ve sarı ve mâî çuka zenne cübbesi  5 aded 
481-Def‘a kenarlı bez  1 top 
482-Sâde havlu makrama  2 aded 
483-Gömlek  2 aded 
484-İşleme don  1 aded 
485-Def‘a işleme yemeni 1 aded, boğça 1 aded 2 aded 

(s.9) 

486-Mâî keremsûde müsta‘mel kakum biniş kürk  1 aded 
487-Mâî keremsûde kaplu köhne cübbe kakum kürk  1 aded 
488-A‘lâ destâr 2 aded 
489-Müsta‘mel elvân şâlî biniş  1 aded 
490-Çadırî renk şâlî sâde kürk kabı  1 aded 
491-Sedefkârî âyine  1 aded 
492-Al çiçekli keremsûd şeridli entari 1 aded, def‘a mor abâdî 1 aded  2 aded 
493-Elvân müsta‘mel Halebkârî entari  2 aded 
494-Def‘a gömlek  2 aded 
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495-Elvân kutnu zenne entari  11 aded 
496-Def‘a melez gömlek  4 aded 
497-Dülbent çârşeb  2 aded 
498-Def‘a don 2 aded, işleme 1 aded  3 aded 
499-Bez çârşeb  1 aded 
500-Sarı hâre zenne kaftanı 1 aded 
501-Cedîd yevmî yemeni  3 aded 
502-Mütellâ yemeni 1 aded, boğça 1 aded  2 aded 
503-Def‘a melez ve bez gömlek 22 aded, boğça 2 aded  24 aded 
504-Def‘a don 18 aded, boğça 1 aded  19 aded 
505-Def‘a işleme yağlık  27 aded 
506-Def‘a işleme havlu makrama  3 aded 
507-İşleme ayak makraması  4 aded 
508-Mor ve mâî işleme atlas akçe kisesi 2 aded, boğça 1 aded  3 aded 
509-Def‘a işleme uçkur  18 aded 
510-Def‘a melez gömlek  7 aded 
511-Elvân tehî boğça  20 aded 
512-Abanos kundaklı sîm ve donanmalı Kırım şeşhânesi tüfenk  1 aded 
513-Kaval tüfenk  4 aded 
514-Sîm donanmalı Ken‘anî Acem kılıcı  1 aded 
515-Sîm donanmalı üzeri yazılı kılıç  1 aded 
516-Sîm donanmalı et gaddâresi  1 aded 
517-Sâde piştov  1 aded 
518-Müsta‘mel Türkmen kilimi  10 aded 
519-Müsta‘mel garâr  10 çift 

Tahrîren fî 9 R [ebiülahır] sene 1169 

[Mühür] Mustafa 

Maktûl-i mezbûrun eşyâsı tahrîrine memûr Derviş Mehmed Efendi'nin bu def‘a vürûd eden bir 
kıt‘a memhûr kaimesinde işbu defterde tahrîr olunan eşyânın defteri Âsitâne-i sa‘âdete irsâl 
olundukdan sonra Akhisar'da maktûl-i mezbûrun birâderi firârî İbrahim'in hareminin eşyâsı olmak 
üzere zâhire ihrâc ve zabt u hıfz olunmuştur deyü tahrîr olunan 

sepet sanduk 9 aded 
ayaklı sanduk 2 aded 
eşyâ memlû garâr 4 aded 

sanduk ve garâr-ı mezbûrlar cümle muvâcehesinde açılup derûnunda olan eşyâ bir bir ma‘rifet-i 
şer‘le tahrîr ve defter olundukdan sonra yine sanduk ve garârlara vaz‘u temhîr olunup mümzî ve 
mektûm defter ile ma‘an mübâşir-i mûmâ-ileyh ile Dersa‘adet'e gönderilmek fermân-ı âlî buyrulmağın 
şerh verildi. Fî 9 R [ebiülâhır] sene 1169. 
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III 

D.BŞM-MHF, Dosya nr.43/ 39 

Aydın Muhassılı vezîr Ali Paşa'ya hüküm ki 

Sen ki vezîr-i müşârün-ileyhsin me'mûr olduğun üzere bu esnâlarda Kütahya'dan kalkup 
mansıbın olan Aydın tarafına azîmet üzere olduğun eğerçe ma‘lûm-ı hümâyûnum olup ancak müddet-i 
medîdeden berü envâ‘ zulm ü te‘addî ve esnâf-ı mefsedet ve şekavete tasaddîsi meşhûr - âfâk olan 
vâcibü'l-izâle eşkıyâdan Karaosmanoğlu Hacı Mustafa nâm şakinin bundan mukaddem fermân-ı 
humâyûnum olduğu üzere seyf-i adâlet-lem‘ân-ı husrevânem ile cezâ-yı sezâsı tertîb olunan şaki-i 
mezbûrun bölükbaşıları ve nâmdâr etba‘ ve avenesi kesîr olmakdan nâşî berk-i şimşîr-i gazab-ı 
pâdişâhânemin lem‘a-i bîm u havfı mezbûrların harman-ı şekavet ve cem‘iyyetlerini sûzân etmek her 
ne kadar ihtimâl-i galib ise dahi içlerinden ba‘zıları habâset-i cibilliyeleri iktizâsı üzere bu esnâlarda 
izhâr-ı şekavet ve fesâda ve maktûl-i mezbûrun emvâl ü eşyâsından ba‘zısına itâle-i dest-i garet ve 
intihâba cesâret eylemeleri ihtimâlden ba‘îd olmadığına binâen bu vakitlerde senin ol tarafda 
bulunman ve mezbûrlardan o makule ilm-i ifrâz-ı bagy ü fesâd olanların der-akab tertîb-i cezâ-yı 
sezâlarıyla tathîr ü tanzîm-i memlekete âkılâne ve müdebbirâne ihtimâm eylemen fermân-ı 
humâyûnum olmağla cânib-i mezbûra me'mûriyetin içün iş bu emr-i şerîfim ısdâr [...] ile irsâl 
olunmuştur, vusûlunde bundan mukaddem sûret-i zâhirde zahîre husûsiyçün İzmir tarafına me'mûr 
kılınan kapucular kethudam Hüseyin dâme mecduhu mahsûs emr-i âlîşânım ile maktûl-i mezbûrun 
kâffe-i emvâl ü eşyâ ve devvâb u mevâşi ve akar ve emlâkinin ma‘rifet-i şer‘le zabt u tahrîr ve 
temhîrine mübâşir ta‘yîn olunup hâlâ ol taraflarda olmağla yedinde olan emr-i şerîfim mûcebince 
mübâşir-i mûmâ-ileyh ma‘rifetiyle bu husûsun dahi merâm-ı husrevânem üzere pezîrâ-yı nizâm olması 
maksûd-ı mülûkânem idüğü ve senin bir an akdem ve bir sa‘at mukaddem Manisa'ya varup etrâfa 
havâle-i çeşm-i basîret ve hıfz-ı nizâm-ı memlekete mübâderet eylemen hâsseten senden matlûb-ı 
humâyûnum idüğü ma‘lûmun oldukda doğru yoldan iki konağı bir iderek ve fukarâ-yı ra‘iyyeti 
himâyet ile etbâ‘ın taraflarından kimesneye mıkdâr-ı zerre ta‘addî olunmayarak mu‘accelen Manisa'ya 
varup ikamet ve maktûl-i mezbûrun bölükbaşıları ve avenesinden izhâr-ı bağy u fesâd ederleri olur ise 
ibtidâ pend ü nush ile semt-i salâha da‘vet edüp eğer mel‘anetlerinde ısrâr ederler ise der-akab 
üzerlerine varup cezâ-yı sezâların tertîb ile tathîr-i memleket ve tanzîm-i umûr-ı vilâyete ihtimâm ve 
dikkat ve mugayir-i rızâ-yı humâyûn-ı husrevânem bir hâlet vâki‘ olmaması emrine gereği gibi nezâret 
ile herhâlde i‘mâl-i hüsn–i tedbîre sarf-ı makderet ve maktûl-i mezbûrun fermânım olduğu üzere kâffe-
i emlâk ve eşyâsının zabt olunması emrinde mübâşir-i mûmâ-ileyh kemâyen-bagi i‘ânet ve müzâharet 
ve bir hilâlinin zâyi‘ ve telef olmaması ve ketm ve garet olunmaması husûslarına ziyâde i‘tinâ ve 
mübâderet ve mezbûrun eşyâsından bir nesnesi telef olmak veyâhûd avenesinden birisinin tuğyânı 
zuhûrunda hakkından gelinmemek lâzım gelür ise bir dürlü cevâb ve özrün mesmû‘-ı humâyûnum 
olmayacağı ma‘lûmun oldukda ana göre basîret üzere hareket eylemen bâbında emr-i şerîfim sâdır 
olmuştur. 
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IV 

D.BŞM-MHF, Dosya nr.43 /42 

Der-i devlet mekîne arz-ı dâ‘î-i kemîne budur ki, 

Sâbıka Saruhan mütesellimi Karaosmanoğlu maktûl Mustafa Ağa'nın karındaşı Elhâc 
Abdullahoğlu Ataullah nâm kimesneler ile yanlarında mevcûd olan akraba ve etbâ‘ ve ağavâtları ahz 
ve Konya kal‘asına kal‘a-bend ve eşyâları defter ve hıfz olunmak bâbında şeref-sudûr bulan fermân-ı 
âlîşân mûcebince hâlâ Karaman vâlisi düstûr-ı kâmkâr müşîr-i ma‘delet-medâr vezîr-i rûşen-zamîr 
devletlü Mehmed Paşa yesserallah min'l-hayr mâ-yürîdü mâ-yeşâ hazretlerinin medîne-i mezbûrede 
vâki‘ saray-ı vâlâ-şânları olan divân-ı âlîlerine varup vezîr-i müşârün-ileyh hazretlerinin ma‘rifeti ve 
ma‘rifet-i şer‘le mezbûrûnun yanlarında mevcûd bulunan eşyâları bi‘l-muvâcehe tahrîr ve defteri 
Âsitâne-i aliyyeye irsâl olunduğu der-i devlet-medâra arz u i‘lâm olundu. Bâki emr ü fermân hazret-i 
men-lehü'l-emrindir. 

Fî'l-yevmi's-sânî aşer min Rebî‘ü'l-evvel li-sene tis‘a sittîn ve mi'ete ve elf. 
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V 

D.BŞM-MHF, Dosya nr.43 / 46 

Karaman vâlisi vezîr Çelik Mehmed Paşa'ya hüküm ki, 

Maktûl Karaosmanoğlunun emvâl ü eşyâsı taraf-ı mîrîçün ahz u kabza mübâşir ta‘yîn olunup 
rikâb-ı humâyûnumda kapucular kethudam olan Elhâc Hüseyin dâme mecduhunun Dersa‘âdetime 
gelen kâğıdında maktûl-i merkumun birâderi Abdullah ve oğulları Atâullah ve Mehmed nâm 
kimesneler maktûl-i merkumun mâlından olmak üzere otuz bir bin dokuz yüz doksan sekiz buçuk 
guruşluk altunu ahz edüp beyinlerinde iktisâm ve Hacc'dan avdet edecek karındaşımızın istikbâline 
gideriz deyü Karaman'a doğru azîmet eylediklerin ve maktûl-i merkumun emvâl-i hafiyyesinin hârice 
çıkması merkumların Manisa'da olmalarına muhtâc ve mevkuf idüğünü tahrîr eylemiş destyârî-i sa‘y 
ve dikkatinle merkumlar el-yevm habsinde mevcûd olduklarına binâen merkumları kayd u bend ile 
Manisa tarafına îsâl ve yanlarında bulunan meblağ-ı mezbûr ve eşyâ-yı sâirelerini alup tahsîl-i emvâle 
me'mûr kapucular kethudam mübâşir-i mûmâ-ileyhe teslîm eylemek üzere Deraliyyemden [...] mahsûs 
mübâşir ta‘yîn olunup iş bu emr-i şerîfimle tarafına irsâl olunmuşdur. İmdi vusûlünde merkumların 
maktûl-i mezbûrun mâlından istishâb eyledikleri akçeyi mübâşir-i mûmâ-ileyh ma‘rifeti ve ma‘rifet-i 
şer‘le muvâcehende ta‘dâd ve kiselere vaz‘ ve temhîr ve sâir ma‘iyyetlerinde bulunan eşyâ-yı sâireyi 
dahi tahrîr ve sebt-i defter etdirüp merkumlar kayd u bend ile ve nukud ve eşyâ her ne ise ber-mûceb-i 
defter mümzî mübâşir-i mûmâ-ileyhe teslîm eyleyüp ve ma‘iyyetine tüfenk-endâz kadar-ı kifâye 
âdemler koşup ve ağalarından müte‘ayyin bir ağanı ta‘yîn ve hilâl-i tarîkde ve leyl ü nehârda muhâfaza 
ederek merkumların ve mübâşirlere teslîm olunan akçe ve eşyânın bir tarîkle gailesi çekilmeyecek 
vech üzere mütebassırâne hareket eylemelerini be-gayet tenbîh ü te'kîd ile emnen ve sâlimen 
Manisa'ya gidüp mübâşir-i mûmâ-ileyhe teslîm ettirmeğe fevka'l-gaye bezl-i cehd ü miknet ve sen ki 
mübâşir-i mûmâ-ileyhsin bu husûs ihtimâmı mühim umûrdan olduğuna binâen müteyakkızâne hareket 
ile merkumları kayd u bend ile yanına istishâb ve zikr olunan akçeleri ve eşyâ-yı sâireyi ber-mûceb-i 
defter mümzî kabz edüp Konya'dan kalkup ve menâzil ve yollarda ve gece ve gündüzlerde mezîd 
intibâh ile gelerek bi-avnihi te‘âlâ Manisa'ya selâmet ile gelüp merkumları ve sana teslîm olunan 
nukud ve eşyâyı ber-mûceb-i defter mahtûm mübâşir-i mûmâ-ileyhe teslîm edüp teslîmini müş‘ir 
mübâşir-i mûmâ-ileyhden sened ahzıyla Dersa‘âdetime avdet edüp me'mûriyetine muhâlif ser-i mû 
kusûr ve tevânî ve gaflet ve tekâsülden ziyâde ittika ve ihtiraz eylemen bâbında fermân-ı âlîşânım 
sâdır olmuşdur, buyurdum ki. 

Fî evâsıt-ı Ra [ebiülevvel] sene 1169. 
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VI 

D.BŞM-MHF, Dosya nr.43/ 45 

Karaman vâlisi vezîr Çelik Mehmed Paşa'ya hüküm ki 

Sen ki vezîr-i müşârün-ileyhsin bu def‘a der-i devle-medârıma vârid olan mektûbunda 
mukaddemâ Saruhan mütesellimi olan Karaosmanoğlu Hacı Mustafa'nın bu sene Hacc'dan avdet eden 
oğlu Ahmed'i istikbâl içün giden karındaşı Ataullah ve Mehmed ile mezbûr Hacı Mustafa'nın karındaşı 
Kırkağaç voyvodası Hacı Abdullah ve diğer karındaşı İbrahim'in oğlu Ömer ve damadı Ali Konya 
tarafına geldiklerinde i‘mâl-i tedâbir-i hasene ile bir tarîkle cümlesi ahz u habs olundukları ve 
Hacc'dan avdet eden oğlu Ahmed henüz Karaman hudûduna dâhil olmadığı tahrîr olunmuş bu bâbda 
zuhûra gelen ihtimâmın meşkûr olmuştur, berhurdâr olasın. Ancak bu hilâlde fermânım olduğu vechile 
merkum Mustafa'nın cezâsı tertîb ve ser-i maktû‘u Deraliyyeme vürûd ve pişgâh-ı Bâb-ı humâyûnuma 
ilka ve gıltîn olunup hüsn-i sa‘yın ile Konya'da ahz olunan mezbûrların ba‘zı su‘al ve cevâb içün 
Konya kal‘asında habs olunmaları fermânım olmağla imdi iş bu emr-i şerîfim [...] ile vusûlünde 
merkumları kal‘aya vaz‘ ve habs eyledikden sonra her birini başka başka getürdüp maktûl-i merkumun 
ve oğullarının ve karındaşlarının emvâl ve ahvâllerinde ve zimem-i nâsda ve ba‘zı kimesneler ile 
şerâkinde ve mahall-i muharrerde mestûr ve mahfî malları var mıdır hâsılı buna dair müte‘allik ve 
müteferri‘ olan husûslara kat‘an kusûr olunmayarak her birini gereği gibi istintâk ve istihbâr edüp 
ismini deftere sebt ve takrîrini dahi başkaca zîrine tahrîr ve zabt etdirdikden sonra refîklerini dahi 
getürdüp bu vech üzere mezîd taharrî ve tedkik ile istintâk ve takrîrleri sebt-i defter olundukdan sonra 
yine kal‘a-i merkumede habs ve yanlarında bulunan etbâ‘ ve âdemlerini dahi habsdan ıtlâk eylemeyüp 
ol tarafda habsde ibka ve bunların dahi ism ü şöhretleri ve her birinin yanında olan emvâl ve eşyâ ve 
merkûbâtlarını dahi defter edüp takrîrâtlar ile defterini Deraliyyeme irsâle mübâderet ve ser-i mû 
hilâfından hazer ve mübâ‘adet eylemen bâbında. 

Fî evâsıt-ı Ra [ebiülevvel] sene 1169 

 45

Tür
k T

ari
h K

uru
mu



46 YUZO NAGATA - FERİDUN M. EMECEN  
 

VII 

D.BŞM-MHF, Dosya nr.43/ 47 

Rikâb-ı humâyûnumda kapucular kethudam olup maktûl Karaosmanoğlu'nun emvâl ve eşyâsı 
zabt u tahrîrine me'mûr Elhac Hüseyin dâme-mecduhuya ve hâcegân-ı divân-ı humâyûnumda sâbıka 
sipah kâtibi ve şıkk-ı sânî pâyesi olup Deraliyyem'den emvâl ve eşyâ-yı mezbûre tahrîri hızmetine 
ta‘yîn olunan Derviş Mehmed dâme-mecduhuya hüküm ki 

Sen ki mübâşir-i mûmâ-ileyhsin diğer evâmir-i şerîfemde bast u tafsîl olunduğu vechile maktûl-
i mezkûrun ve oğulları ve karındaşlarının ve havâss etba‘larının taraf-ı mîrîden zabt u tahrîri fermânım 
olan nukud ve devvâb ve çiftlikler ve dekâkîn ve hubûbât ve emlâk ve akar ve zimem ve şerâkit ve sâir 
bunlara müteferri‘ ve müte‘allik olan emvâl ve eşyâları havsala-i takrîr ve tahrîrden hâric olduğu 
tevâtür mertebesinde meşhûr-âfâk olduğuna binâen hâssa silahşörlerimden Hidayetullah zîde-mecduhu 
re'y ü tedbîrin üzere hareket eylemen içün ma‘iyyetine ta‘yîn ve tesyîr ve bu vechile metâ‘ib-i emr-i 
me'mûriyetin bir mıkdâr tahfîf ve tehvîn ve teshîl kılınıp ve husûs-ı mezbûr eğerçe bir emr-i azîm ve 
hatb-ı cesîm ber-vechi külli sana tefvîz olunup lâkin umûr-ı kalem ve fenn-i kitâbet [...] olmağla 
hâcegân-ı divân-ı humâyûnumdan mütehayyiz ve mücerrebü'l-etvâr fenn-i kitâbetde mahâret ve 
hazâkati bedîdâr birinin dahi mahzâ sana nusret ve i‘ânet içün me'mûriyeti lâbüd ve muktazî olup ve 
mûmâ-ileyh Derviş Mehmed dâme-mecduhu re'y ve istişâren ile hıdemât-ı pesendîde izhârına liyâkat 
ve kudreti olmak hasebiyle mahsûs emr-i tahrîre me'mûr ve başmuhâsebe müsta‘id ve mütefennîn 
kâtiblerinden Şerbetcizâde Mustafa zîdet ma‘rifetuhu dahi ma‘iyyetine ta‘yîn olunup tarafına irsâl ve 
tesyîr olunmuşlardır. İmdi sen ki mezbûrûnun emvâl ve eşyâları tahrîrine me'mûr mûmâ-ileyh Derviş 
Mehmed dâme-mecduhusun başmuhâsebeden ta‘yîn olunan kâtib-i mûmâ-ileyhi yanına istishâb ve iş 
bu emr-i şerîfimle derhâl hareket ve silahşörüm mûmâ-ileyh refakatiyle mübâşir-i mûmâ-ileyhin 
yanına varup bi'l-ittifâk teşmîr-i sâ‘id-i gayret ve mübâşir-i mûmâ-ileyh ile ittihâd ve tevâkuf ederek 
gerek Manisa'da havâlisinde ve gerek Yaya köyü karyesinde maktûl-i merkumun hânesinde ve hânesi 
derûnunda vâki‘ kulle içinde kapusu musanna‘ mahzen derûnunda olan ecnâs-ı nükud ve envâ‘ eşyâ 
ve hayvânât ve dekâkîn ve büyût ve akarât ve hubûbât ve şerâket ve zimemde olan mevâdd-ı şettâları 
ve penbe ve bunlardan dahi başka çiftlikler ve derûnlarında olan devvâb ve levâzımât ve 
mühimmâtlarından bir nesneleri hâricde terk olunmayup kemîn ü defîn cümle mâmeleklerini taraf-ı 
şer‘den tutulan defterden gayrı siz dahi ikiniz müttefikan başka defter tutup celîl ü hakir kalîl ü kesîr 
her ne zuhûr ederse bir zerresi mektûm ve mahfî ve hâricde kalmayup kemâl-i sadâkat ve istikamet ile 
emvâl ve nukud ve eşyâ-yı makbûze alâ hurretin bi'l-infirâd terkim ve sebt-i defter olunup ve tahrîrde 
ibhâm olunmayup her mâddenin mezîd vuzûh ile beyân ve keşf olunarak ale't-tafsîl tahrîrinde kemâl-i 
ihtimâm ve dikkat edüp ve mübâşir-i mûmâ-ileyhin re'y ü ittifâkı ile emr-i tahrîrin bir sa‘at mukaddem 
itmâmı matlûb-ı şâhânem olduğuna binâen izhâr-ı rehâvet ve kesâlet ile imrâr-ı evkat ve eyyâmdan 
dahi be-gayet hazer ve mübâ‘adet ve her mâddeyi yerlü yerince tahrîr ve sebt-i deftere bezl-i sa‘y u 
miknet ve hıdemât-ı memdûha ve me'âsir-i hamîde ibrâzıyla hakkında olan hüsn-i zann-ı mülûkânemi 
te'yîd ve tasdîka mübâderet edüp istikamet ve basîrete menâfi ednâ kusûr ve tevânîden ve mübâşir-i 
mûmâ-ileyhin rızâsına muhâlif ser-i mû vaz‘ u hareketden gayetü'l-gaye tehâşî ve mücânebet olunmak 
bâbında. 

Fî evâsıt-ı Ra [ebiülevvel] sene 1169. 
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VIII 

D.BŞM-MHF, Dosya nr.44 / 10 

Defter oldur ki bundan akdem bâ-fermân-ı âlî katl olunan Karaosmanoğlu Elhâc Mustafa'nın 
kâtibi olup hâlâ Âsitâne-i sa‘âdette mahbûs olan Mahmud'un Akhisar sükkânından mûytâb Elhâc 
Halil'e emâneten vaz‘ eyleyüp kethudâ-yı bevvâbîn-i hazret-i cihândârî sa‘âdetlü Elhâc Hüseyin Ağa 
ma‘rifetiyle ihrâç olunan eşyâsının müfredât defteridir ki zikr olunur. Tahrîren 28 Cumâdelûlâ sene 
1169. 

Sîm Haydarî raht  1 
Sîm topuz gaddâre 1 
Sîm hişt  1 
En‘am-ı şerîf 1 cild 
Delâil-i hayrât 1 cild 
Mecmu‘a  1 cild 
Şekaik-i nu‘mân  1 cild 
Netâyicü'l-fünûn  1 cild 
Ahlak-ı alâî  1 cild 
Divân-ı Bâki  1 cild 
Lugat-ı Hilmi  1 cild 
Bahâristân  1 cild 
Şâh-ı gedâ  1 cild 
Rumûz-ı mahrecîn  1 cild 
Mecmû‘a-i perîşân  1 cild 
Şeref-i insân  1 cild 
Sadr-ı şerîf 1 cild 
Dürerü'l-akaid  1 cild 
Sinan Paşa  1 cild 
Bostan  1 cild 
Dûrbîn  1 
Köhne yemeni yorgan ma‘a çârşeb  2 
Kaliçe seccâde  2 
Müsta‘mel kilim  3 
Müsta‘mel mâî çuka dolama  1 
Müsta‘mel mâî çuka biniş  1 
Müsta‘mel yeşil çuka biniş  1 
Müsta‘mel çuka çakşır  3 
Köhne çiçekli entari  2 
Köhne beyaz kutnu kaftan  1 
Köhne mâî kutnu kaftan 1 
Köhne çiçekli kaftan  1 
Köhne kutnu kaftan  1 
Havlu 2 
Müsta‘mel sırma şemse  1 
Müsta‘mel gömlek işi  2 
Münakkaş uçkur  5 
Münakkaş ayak makraması  1 
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Yemeni destmâl  2 
Yağlık  1 
Boğasi-i Denizli  1 top 
Mâî boyama  1 
Kemer kolan  1 
Sîm Şam bıçağı 1 
Sîm palaska ma‘a vezne  2 
Sîm zarf  7 

Mâ-fîhi mine'd-defter ve'l-me'mûr nemmekahu el-fakir ileyhi azze şânuhu Abdullah Vassâf el-
müvellâ hilâfuhu bi-medine-i Manisa. 

Mûcebince başmuhâsebeye kayd ve iki kıt‘a mektûblarıyla ma‘an hıfz oluna. 
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IX 

D.BŞM-MHF, Dosya nr.44 / 12 

Sâbıka Saruhan sancağı mütesellimi maktûl Karaosmanoğlu'nun havâss etba‘ından olup 
külliyetlü mukata‘alarını iltizâm ve zabt ve zama'e-i ahz-ı emvâl ve Fil-i .... misillü nice şâyi‘a ibrâz ve 
ehl-i ... Güldeli oğlu demekle arîf İbrahim nâm kimesne bulunduğu mahalde siz ki mûmâ-ileyhsiz 
ma‘rifetiniz ile bilâ tevakkuf ahz u habs ve mâlik ve mutasarrıf olduğu nukud ve emvâl ve eşyâ ve 
gulâm ve cevârî ve devvâb ve mevâşî ve emlâk ve metâ‘ ve akarı ve mahsûlât ve hubûbât ve mezrû‘âtı 
kezâlik zimem-i nâsda olan alacağı her ne ise bir hilâlî hârice ve bir nesnesi mektûm kalmayup 
mecmû‘u zâhire ihrâc ve cânib-i mîrîden zabt ale'l-infirâd tahrîr ve hıfz ve iktizâ eden emvâl ve eşyâsı 
bir mü'emmen mahalle vaz‘ ve temhîr ve merkum ve emvâl ve eşyâsını bir hoşca muhâfaza ve tahrîr 
olunan emvâl ve eşyânın memhûr ve mümzî defterini icâleten Deraliyyeme irsâl ve keyfiyyeti ale'l-
ittifâk tahrîr ve i‘lâm ve emvâl ve eşyâsının bir nesnesi mahfî ve mektûm kalmamak vechile cümlesi 
zâhire ihrâc etdirilmek husûsuna gereği gibi sa‘y-i imdâm ve merkumun firâr ve gaybetinde ve bir 
hilâlinin zâyi‘ ve telef ve ketm ü ihfâ etdirilmesinden ittika-i tâm eylemeniz fermânım olmağın imdi iş 
bu emr-i şerîf-i celîlü'l-kadrim ısdâr ve [...] ile irsâl olmuşdur. Vusûlünde mezbûr Güldeli oğlu 
İbrahim'i bi-eyyi hâlin ahz u habsde ittika ve kâffe-i emvâl ve eşyâ ve emlâk ve nukud ve zimemi zabt 
ve tahrîr ve defterin irsâle bezl-i cidd ü sa‘y eyliyesiz ve siz ki mevlânâ ve mütesellim ve kadı-i mûmâ-
ileyhsiz ve serdâr-ı merkumsun mazmûn-ı emr-i âlîşânımı ittifâ‘a ve icrâya sizler dahi sarf-ı makderet 
ve her hâlde mûmâ-ileyh ile ... temşiyyete bezl-i bâb u tâkat ve hilâf-ı fermân hareketden be-gayet 
tevakki ve mübâ‘adet eyleyesiz deyü hâlâ rikâb-ı humâyûnumda bilfi‘il kapucular kethudası olup 
maktûl Karaosmanoğlu'nun emvâl ve eşyâsı zabtına me'mûren Manisa cânibinde olan Elhâc Hüseyin 
ve Dergâh-ı âlî kapucubaşılarından hâlâ sipahlar ağalığı ile husûs-ı mezbûra me'mûren ol tarafda olan 
Mustafa ve hâcegân-ı divân-ı humâyûnda şıkk-ı sânî pâyesiyle tahrîre me'mûr sâbıka silahdar kâtibi 
Derviş Mehmed dâme mecduhuma ve Manisa mollasına ve kazası kadısına ve Saruhan sancağı 
mütesellimi [...] zîde mecduhuya ve kazâ-i mezbûr serdârı zîde kadruhuya hitâben emr-i şerîf 
yazılmıştır. 

Fî 2 C [umâdelâhır] sene 1169. 
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X 

D.BŞM-MHF, Dosya nr. 44 / 13 

Sâbıka Saruhan sancağı mütesellimi maktûl Karaosmanoğlu'nun İzmir'de olan zimeminin ve 
iktizâ eden murâbahasının ve emlâk ve akarının güzeşte kirâlarını bâ-fermân-ı âlî tahsîle me'mûr 
Dergâh-ı âlî gediklülerinden şehr-i havâlesi Ali Ağa'nın mahallinden getirdüğü kadı defteri mûcebince 
gerek zimemden ve murâbahasından ve gerek emlâk ve akar icâresinden mecmû‘ makbûzu ve katîl-i 
mezbûrun Bulgaraki nâm nasrânîde guruş alacağı olmağla mersûm medyûnen dârü'l-harbe firâr 
eylediğine binâen İzmir'de ve Burunâbâd nâhiyesine tâbi‘ Hacılar nâm karyede bi'l-icâre mütemekkin 
olup menzilinde mevcûd bulunan eşyâsı ma‘rifet-i şer‘le zabt ve fürûht ve bahâsında yine başka bir 
kıt‘a kadı defteri ile makbûzu olan akçelerin defteri hulâsasıdır. Fî 3 C[umâdelâhır] sene 1169. 

Zimemden ve murâbahasından tahsîl eylediği. 

1- Bedestenli çukacı Todori zimmetinden be-mûceb-i temessük tahsîl 
eylediği , 400 guruş, dokuz aylık murâbahası 30 guruş  430 

2-Ber-mûceb-i temessük Midilli [li] masarcı Zağraki'den alınan 
2.000 guruş, murâbahası dokuz aylık 150 guruş  2.150 

3- Küçük Vezir Hanı'nda mütemekkin Yazıcıoğlu Haçatur ve 
şerîkinden alınan 6000 guruş, murâbahasından dokuz aylık 400 guruş 6.400 

4- İsveç balyosunun kayınatasından ber-mûceb-i temessük alınan 
3.000 guruş, dokuz aylık 225 guruş  3.225 

5- İngiliz tüccârından Satin'den ber-mûceb-i temessük alınan 1.000 guruş, 
dokuz aylık murâbahası 75 guruş  1.075 

6- Kasab Hızır mahallesinde mütemekkin Mesturaki zimmetinde ber- 
mûceb-i temessük alınan 3.000 guruş, dokuz aylık murâbaha 225 3.225 

7- Bedestanlı Mazmaroğlu Manyas zimmetinde ber-mûceb-i temessük 
alınan 2.000 guruş, dokuz aylık murâbahası 150  2.150 

8- Venedik tüccârı Bedrani'de ber-mûceb–i temessük alınan 1.500 
guruş, dokuz aylık murâbahası 112,5  1.612,5 

9- Fransız balyosunun oğlu ve şerîkinde ber-mûceb-i temessük 
alınan 10.000 guruş, dokuz aylık murâbahası 750  10.750 

10-İsveç balyosunda ber-mûceb-i temessük alınan 1.500 guruş, 
dokuz aylık murâbahası 112, 5 1.612,5 

11-Kızılbaşoğlu Monolaki'de ber-mûceb-i temessük alınan, 1.000 
guruş, sekiz aylık murâbahası 67  1.067 

12-Yazıcıoğlu Haçatur'dan ber-mûceb-i temessük alınan 1.000 guruş, 
dokuz aylık murâbahasından 75  1.075 

13-İsveç tercümanı Bertamo ve Nikola'da ber-mûceb-i temessük alınan 
1000 guruş, dokuz aylık murâbahası 75  1.075 

14-Venedik tüccârı Kalayon'da ber-mûceb-i temessük alınan 2.000 
guruş, dokuz aylık murâbahası 150  2.150 

15-Sa‘atci Fransız Bartilamond'da ber-mûceb-i temessük alınan 
2.000 guruş, dokuz aylık murâbahası 150  2.150 

16-Praşkave kefâletiyle Kalderemormi'de ber-mûcebi temessük alınan 
500 guruş, dokuz aylık murâbahasından 37,5  537,5 

17-İsveç tüccârı Bilman Veserenkiş'ten ber-mûceb-i temessük alınan 
4000 guruş, dokuz aylık murâbahası 300 guruş  4.300 

18-Meyhâneci oğlu Zaharya'da ber-mûceb-i temessük alınan 1.000 
guruş, dokuz aylık murâbahası 75  1.075 

19-İngiliz tüccârı diğer Santi'de ber-mûceb-i temessük alınan 1.000 

Tür
k T

ari
h K

uru
mu



 BİR ÂYÂNIN DOĞUŞU 51
 

guruş, dokuz aylık murâbahası 75  1.075 
20-Kıbrıs adalı Hacı Mustafa'da ber-mûceb-i temessük alınan 1.000 

guruş, dokuz aylık murâbahası 75  1.075 
21-Fransız balyosu kefâletiyle Dobra Konban'da ber-mûceb-i temessük 

alınan 3.000 guruş, altı aylık murâbahası 150  3.150 
22-Hasan Beşe zimmetinde olan akçeden gayr ez-masârifât kabz etdiği 

4.500 guruş, ta‘mirât-ı ba‘zı akarat ve baha-i ba‘zı eşyâ-yı maktûl-i mezbûr 3.981  519 
Yekûn; asıl zimem 48.419 guruş, murâbaha 3.459,5 guruş 51.878,5 
 1.454 
 1.454,5 
 6.820 
 60.153 
 56.372 
 3.781 
 2.320 
bâ emr-i sâbık mahsûb 1.461 

Bulgaraki nâm nasrânî zimmetinde olan iki bin beşyüz guruşun tahsîli. 

Bulgaraki nâm nasrânî iflâsen dârü'l-harbe firâr eyledikde sâir itmâm içün duyûnu içün 
mersûmun İzmir'de Burunâbâd nâhiyesine tâbi‘ Hâcılar nâm karyede bi'l-icâre mütemekkin olduğu 
menzilinde mevcûd eşyâsı ma‘rifet-i şer‘le fürûht ve bahâsından hâsıl olan 1.689,5 guruş rüsûmât-ı 
kadı ve dellâliye ve hammaliye 110 guruş,  1.574 guruş 

müflis-i mezbûr firâr ettikde eşyâsı olan mahzenin şehriyesi içün ayda sekiz 
akça kirası 120 guruş  1.454 guruş 

Maktûl-i mezbûrun İzmir'de vâki‘ emlâk ve akar ve hadâyıkının kadı defteri mûcebince 
mübâşir-i mûmâ-ileyhin ahz eylediği kirâlar. 

1- İzmir'de câmi‘-i atîk mahallesinde Yeşildirekli hamamı kurbünde vâki‘ hanın 
senevî Hasan Beşe'den makbûz, 1.800 guruş, iki aylık 300 guruş, mukaddem 
makbûz-ı Hasan Ağa yeniçerileri bevvâbında (?) 1142 guruş  358 

2- Küçükağızlı nâm yahudinin mütemekkin olduğu yahudihânenin senevî 
kirâsı dokuzyüz altmış guruş olmak üzere altmış dokuz senesi cumâdelûlâ 
gurresine gelince alınan on bir aylık kirâ, şehr 80 guruş  1.360 

3- Flemenk balyosunun sâkin olduğu frenkhâneden alınan altmışdokuz 
senesi cumâdelûlâsı gurresine gelince alınan on iki aylık kirâ, fî şehr 75 
guruş  750 

4- İngiliz tercümanı Polaki'nin sâkin olduğu rumhâneden ilâ gaye 
sene 1169 kirâsı, fî şehr 25 guruş, eşhur 10  250 

5- Kiryaki'nin sâkin olduğu hânede an-gurre-i receb 1169, fî şehr 23, eşhur 10  233 

6- Kilidmen'in sâkin olduğu frenkhânede ber-mûceb-i temessük alınan 
an- gurre-i receb sene 1169 ilâ gaye-i z[ilhicce] sene 1169, fî şehr 93, 5  
guruş, eşhur 10  935 

7- Rüşdüoğlu'ndan aldığı hânenin müsteciri [...] nâm kimsede an-gurre-i  
receb 1169 ilâ gaye-i z[ilhicce] sene 1169, fî şehr 16,5, eşhur 10  167 

8- Minal zimminin mütemekkin olduğu hâneden gurre-i receb sene 1169 
ilâ gaye-i z[ilhicce] sene 1169, fî şehr 3 guruş 40 para, eşhur 10 33 

9- Attârlar içinde vâki‘ üç kıt‘a dükkândan ber-mûceb-i temessük an-gurre-i 
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receb sene 1169 ilâ gaye-i z[ilhicce], sene 1169, fî 10 guruş, eşhur 10 100 

10-Mesine (?) yahudihâneden ber-mûceb-i temessük gurre-i receb sene 1169 
ilâ gaye-i z[ilhicce] sene minhu, fî şehr 41,5 guruş 20 para, eşhur 10 417 

11-Altı kıt‘a dükkânda ber-mûceb-i temessük an-gurre-i receb sene 1169 
ilâ gaye-i z[ilhicce] sene 1169 , fî şehr 14 guruş , eşhur 10  145 

12-Maktûl-i merkumun hadâikinden alınan an-gurre-i receb sene 1169 
ilâ gaye-i z[ilhicce] sene 1169, fâ şehr 82,5, eşhur 10  830 

Yekûn  5.578 

13-Ba‘dehu kadı defterinden hâric mübâşir-i mûmâ-ileyhin kendü takrîri 
mûcebince cumâdelûlâ ve cumâdelâhır aylıkları olmak üzere ba‘zen 
battâl kalan evler ve taksitlerden başka cümle akarlarının iki aylık kirâsı 
olmak üzere kabz eylediği  1.242 
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XI 

D.BŞM-MHF, nr.44 / 20 

Manisa'da yeniçeri zâbiti Turnacıbaşı [...] zîde mecduhuya hüküm ki 

Maktûl Karaosmanoğlu'nun zimem-i nâsda olan akçelerinin cânib-i mîrî içün tahsîli ve firâr 
üzere olan karındaşı İbrahim'in ele getürülmesi muktezî olup ve şimdiye dek zâhire çıkan akçeler katı 
cüz'i olduğuna binâen mazınne olanların ahz u istintâkları lâbüd olmağla bu husûslara matlûb-ı 
humâyûnum üzere ihtimâm olunmasını Manisa tarafına me'mûr kapucular kethudam Hüseyin ve 
kapucubaşı Mustafa dâme-mecduhumâya evâmir-i şerîfemle tenbîh olunmuşidi, zikr olunan zimem 
sâhiblerinden yeniçeri olanların tahsîl-i zimemleri ve ahzı iktizâ eden ba‘zı yeniçeriyânın ahzları dahi 
kaide-i kadîme üzere senin ma‘rifetinle olmak iktizâ eder iken işbu kaideye ri‘âyet olmadığı ve 
maktûl-i mezbûrun damadı kapucubaşı Hidayetullah dâme mecduhunun bu esnâda Dersa‘âdetime 
azîmeti ol taraf ahâlisinin ba‘zı mertebe havf u haşyetlerine bâdî olduğu bu def‘a tarafınızdan tahrîr 
olunmuş fermân-ı humâyûnum olan zimem-i mezbûrenin tahsîlinde ve ba‘zı su'âl içün ahzı iktizâ 
edenlerin ahzında zâbitlerinin ma‘rifeti munzam olup kaide ve kanûn-ı kadîme ri‘âyet olunmak murâd-
ı humâyûnum olmakdan nâşî yeniçeriyân tâifesinden zimemi olanların tahsîl-i zimemleri ve ahzı lâzım 
gelenlerin ahzları senin ma‘rifetinle olması husûsuna ri‘âyet eylemesi bu def‘a mübâşirân-ı mûmâ-
ileyhumâya diğer emr-i şerîfimle tenbih olunup kaldı ki mûmâ-ileyh Hidayetullah dâme-mecduhunun 
Dersa‘âdetime gelmesinden kimesneye bâ‘is-i vahşet olacak bir hâlet olmamağla imdi herkes 
mutma'inü'l-bâl olup vesile-i nizâm ve ârâmiş-i memleket olacak husûsa ihtimâm ve dikkat ve 
mübâşirân-ı mûmâ-ileyhumâ taraflarından tahsîl-i zimeme dâir ve sâir emirde isti‘ânet olundukda 
kendülere i‘ânet ve zümre-i yeniçeriyândan zimemi olanların ma‘rifetinle zimmetleri tahsîl ve ahz u 
habsi iktizâ edenlerin ahz olunmaları husûslarında müsâmmaha ve himâyeden mübâ‘adet ederek 
matlûb-ı humâyûnum olan umûr ve hâlâtın mûmâ-ileyhumâ mübâşeretleriyle nizâm-pezîr olmasına sen 
dahi iktizâsı üzere sa‘y ve mübâderet ve ocağın kaide-i kadîmesine her hâlde ri‘âyet eylemen bâbında. 

Evâsıt-ı c[umadelahır] sene 1169 
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XII 

D.BŞM-MHF, Dosya nr.44/ 27 

Maktûl Karaosmanoğlu Elhâc Mustafa'nın ve akrabalarının zahâyirlerinden Yaya karyesinden 
Foça iskelesine ve Âsitâne-i aliyyeye nakline mübâşir ta‘yîn buyrulan Dergâh-ı âlî gedüklülerinden 
Osman Ağa ma‘rifetiyle vaz‘-ı tahmîl olunan sefâyinlerin müfredât defteridir ki ber-vech-i âtî zikr 
olunur. 

1- Macar İbrahim Reis sefînesiyle irsâl olunan hınta,  kile-i İstanbul 2325 
2- Kılıç Ali Reis sefînesiyle irsâl olunan hınta, " 1200 
3- İzmirli Polikoron sefînesiyle irsâl olunan hınta,  " 3350 
4- İzmirli Hıristofi zimmi sefînesiyle irsâl olunan hınta, " 1750 
5- Havaslı Seyyid Molla Ahmed Reis sefînesiyle irsâl olunan hınta, " 2750 
6-İzmirli Emir Hüseyinoğlu sefînesiyle irsâl olunan hınta,  " 2800 
7- İzmirli Bekir Reis sefînesiyle irsâl olunan hınta, " 6030 
8-Elhâc Davudoğlu Kıbrızlı Mustafa Reis sefînesiyle irsâl olunan hınta  " 1980 
9-Kıbrızlı Mustafa Reis sefînesiyle irsâl olunan hınta " 1600 

10-Karabağlı Halil Reis sefînesiyle irsâl olunan hınta  " 1850 
11-Cebeci Elhâc Mehmed sefînesiyle irsâl olunan hınta  " 1300 
12-İzmirli Elhâc Mehmed Reis sefînesiyle irsâl olunan hınta " 3450 
13-İzmirli Hacı Tonbalak Reis sefînesiyle irsâl olunan hınta " 2400 
14-Sisamadalı Yani Reis sefînesiyle irsâl olunan hınta " 1200 
15-Mekrilili Kum Yanaki zimmi sefînesiyle irsâl olunan hınta " 2550 
16-İzmir sâkinlerinden Leryozlu sefînesiyle irsâl olunan hınta " 6000 
17-Midillili Yani Reis sefînesiyle irsâl olunan hınta " 11350 
18-Midilli sâkinlerinden Nikola Reis sefînesiyle irsâl olunan hınta " 650 
19-Molovalı Ahmed Reis sefînesiyle irsâl olunan hınta " 2030 
20-Midilli sâkinlerinden Polimarlı Kostantin Reis sefînesiyle 

irsâl olunan hınta " 1610 
21-Midilli sâkinlerinden Polimarlı Yorgaki Reis sefînesiyle 

irsâl olunan hınta  " 1470 
22-Karacafoça sâkinlerinden Mustafa Reis sefînesiyle irsâl olunan hına " 745 
23-Rodoslu Baba Ali Sefînesiyle irsâl olunan hınta  " 3200

Yekûn   62590 

Mevkufattan tatbik ve der-kenar oluna. 

An-cânib-i iskele-i Foça an-zehâir-i Karaosmanoğlu berây-ı tahmîl kerde-i sefâin-i mezkûrîn 
der-İskele-i mezbûr ilâ-Âsitâne-i sa‘âdet nakl der-anbar-ı Tersâne-i âmire teslim şüde fermûde ber-
mûceb-i temessükât-ı mezbûr Mustafa Efendi emîn-i anbar-ı Tersâne-i âmire el-muverrah fî târih-i 
muhtelife sene 1169. 

Sefâin 23 kıt‘a 

Hınta, be-teslîm-i anbar-ı Tersâne-i âmire  61264,5 keyl, 
 takas-ı navl-i rüesâ  1087,5 
 meblûl  238 
 Yekûn  62590 

Fermân buyrulduğu üzere mevkufattan tatbik olundukda sürh ile câyize verilen yirmi üç kıt‘a 
sefâin ile Karaosmanoğlu zehâirinden işbu defter mûcebince almış iki bin beşyüz doksan kile hınta 
Foça iskelesinen tamâmen Âsitâne-i sa‘âdete gelüp teslimi ve takas-ı navlı ve meblûlü minvâl-i 
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meşrûh üzere olduğu defterde mukayyeddir fermân devletlü inâyetlü sultanımındır.Fî 26 ş[aban] sene 
1169. 

Mevkufâta kayd ve mübâşire sûret verile 

sûret dâde 27 ş[aban] sene 1169 
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XIII 

D.BŞM-MHF, Dosya nr. 44/ 37 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü'l-âlem müdîr-i umûri'l-cumhûr bi'l-fikrü's-sâkıb 
mütemmim-i mehâmmi'l-enâm bi'r-re'yi's-sâib mümehhid-i bünyâni'd-devlet ve'l-ikbâl müşeyyidü'l-
erkân el-mu‘addetü ve'l-iclâl el-mahûf bi-sınuf-ı avâtıfi'l-mülki'l-a‘lâ Aydın muhassılı vezîrim Ali Paşa 
edâmallahu te‘âlâ iclâlehu ve akzâ kudâtü'l-müslimîn evlâ vülâtü'l-muvahhıdîn ma‘denü'l-fazl ve'l-
yakin râfi‘-i a‘lâmi'ş-şerî‘ati ve'r-rabbin vâris-i ulûmü'l-enbiyâ ve'l-mürselîn el-muhtass bi-mezîdi 
inâyeti'l-meliki'l-mu‘ayyen mevlânâ Manisa kadısı zîde fazâilehu ve kıdveti'l-kudât ve'l-hükkâm 
ma‘denü'l-fazl ve'l-kelâm mevlânâ [...] kadısı zîde fazli ve iftihârü'l-emâcid ve'l-ekârim câmi‘ü'l-
mehâmid ve'l-mekârim el-muhtass bi-mezîdi inâyeti'l-meliki'r-râim dergâh-ı mu‘allam 
kapucubaşılarından mîrâhur-ı sânî pâyesiyle bu husûslara me'mûren ol tarafda olan Abdi dâme 
mecduhu tevki‘–i refî‘-i humâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki, maktûl Karaosmanoğlu'nun kâffe-i 
emvâl ve eşyâsı taraf-ı mîrîden zabt olunmak hasebiyle maktûl-i merkumun dâmâdı Hidâyet 
zimmetinde ber-mûceb-i fetvâ-yı şerîfe sâbit olan altı yüz kise akçeden gayr ez-teslîm bâki kalan beş 
yüz kise akçe cânib-i mîrîye âid olmak hasebiyle merkum Hidâyet'in ol tarafda tahmîn ve takdîr ve 
tarafınızdan tahrîr olunan yüz yirmi beş bin guruşluk eşyâsı sen ki vezîr-i müşârün-ileyhsin ma‘rifetin 
ve ma‘rifet-i şer‘ ve mübâşiri ma‘rifetiyle ol tarafda fürûht ve bahâsı ve zimemde olan akçeleri 
temâmen tahsîl ve havâs etbâ‘ ve müte‘allikatı dahi ahz u habs ve istintâk olunarak mahfî ve mektûm 
olan nesne ve zimemi dahi zâhire ihrâc ve fürûht ve bi-eyyi hâlin beş yüz kiseye iblâğ ile maktûl-i 
merkuma olan deyni mukabilesine bu tarafa memhûr ve mümzî defteriyle irsâl ve istifâ-yı deyn 
etdirilmek fermânım ve bu husûsun ber-vefk-i dil-hâh temşiyyet ve itmâmı cümlenizden ve sen ki 
vezîr-i müşârün-ileyhsin hâsseten senden matlûb-ı humâyûnum olmağın mahsûsan iş bu emr-i şerîfim 
ısdâr [...] ile irsâl olunmuştur, zikr olunan beş yüz kise akçe merkum Hidâyet'in sahîh deyni olmak 
hasebiyle emvâl ve eşyâ ve zimeminden tamâmen tahsîl ve Dersa‘adetime tasyîr ve teslimi matlûb-ı 
şâhânem olmakdan nâşî bu husûsda rehâvet ve taksîr ve mümâna‘at ve tesrîfi tecvîz edenler mes'ûl ve 
mu‘âkeb olacakları meczûm idüğü ma‘lûmunuz oldukda bu emr-i mühimme her biriniz ziyâde 
ihtimâm ve dikkat ve ber-vech-i muharrer merkum Hidâyet'in ol taraflarda olan kâffe-i emvâl ve eşyâ 
ve devvâb ve mevâşi ve akar ve bi'l-cümle ism-i mâl ıtlâk olunur her nesi varise ma‘rifetiniz ve ve 
ma‘rifet-i şer‘le icâleten tahrîr ve defter ve kezâlik havâss etbâ‘ ve müte‘allikatını dahi ahz u habs ve 
istintâk ederek mektûm ve mahfî olan eşyâ ve zimemini dahi başka sebt-i defter eyleyüp memhûr ve 
mümzî bir kıt‘a defterini Dersa‘âdetime irsâle mübâderet ve siz bir tarafdan zabt olunan emvâl ve 
eşyâsını değer bahâlarıyla ol tarafda bey‘ ve fürûht edüp hâsıl olan mebâliği Dersa‘âdetime irsâle 
müsâra‘at ve bi-eyyi hâlin deyni olan beş yüz kise akçeye iblâğa sarf-ı makderet ile bu bâbda hıdmet 
ve sadâkat ibrâzına sa‘y u dikkat edüp hilâfından be-gayet tehâşî ve mücânebet eylemeniz bâbında 
fermân-ı âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki, vusûl buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzere şeref-
yâfte-i sudûr olan fermân-ı vâcibü'l-ittibâ‘ ve lâzımü'l-imtisâlimin mazmûn-ı itâ‘at-makrûniyle âmil 
olup hilâfından be-gayet tehâşî ve mücânebet eyleyesiz, alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız, tahrîren fî 
evâil-i şehr-i zîlhicce sene tis‘a ve sittîn ve mi'e ve elf. Tür
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XIV 

D.BŞM-MHF, Dosya nr. 44 / 7 

Maktûl Karaosmanoğlu Elhâc Mustafa'nın ve birâderleri ve oğulları ve dâmâdı Akhisarî Ali'nin 
ve bölükbaşısı Kızıloğlu Elhâc Hüseyin'in şimdiye dek cânib-i mîrîyçün zabt olunan tuylu ve boz ve 
kebe âvrâne ve kebîr ü sagir dorum deve ve katırlarından bundan akdem hazîneye nakline me'mûr 
hâssa silahşörlerinden Mekkî Abdullah Ağa ile Âsitâne-i sa‘âdete irsâl olunandan mâ‘adâ el-yevm 
mevcûd olan deve ve katırlardan yüke sâlih ve gayr-i sâlih olan 

Tülü deve Boz deve Gebe âvrâne deve sagîr ve kebîr 
mehhar mehhar mehhar deve mehhar 

46  11  45  45 maktûl-i mezkûr Karaosmanoğlunun 
57  9  25  24 maktûlün birâderi Abdullah'ın 
33  20  23  23 maktûlün birâderi İbrahim'in 
14  10  32  25 maktûlün oğlu Ataullah'ın 
12 7  29  26 maktûlün oğlu Ahmed'in 
12  9 -  - maktûlün dâmâdı Akhisarlı Ali'nin 

3  3 - - maktûlün bölükbaşısı Kızıloğlu Elhâc  
177 69 154 143 Hasan'ın 

152 6 - - Mekkî Abdullah Ağa ile Âsitâne'ye irsâl 
olunan 

25 63 154 143 

 mehhar 

Yekûn tülü ve boz ve gebe ve sagir ve kebîr 543 
mûmâ-ileyh ile Âsitâne'ye irsâl olunan  158
 385 
El-yevm yüke sâlih boz deve  63 
 322 

Esterân-ı güzide ve  Esterân-ı tülü  
gayri güzide ruus   ve sıpa ruus  

32  - maktûl-i mezkûrun 
5   5 oğlu Ahmed'in 
-  1 birâderi İbrahim'in 
5   oğlu Ataullah'ın 

42  6 mûmâ-ileyh Abdullah Ağa ile 
32   Âsitâne-i sa‘âdete gönderilen 
10   6  

Bundan akdem katl olan Karaosmanoğlu Elhâc Mustafa'nın ve karındaşları ve oğulları ve sâir 
havâs etbâ‘ının çiftliklerinde ve anbarlarında mevcûd ve mudahhar olan zehâiri kendü deve ve 
katırlarına tahmîl ve semt olan iskelelere nakl ve Âsitâne-i sa‘âdete îsâl olunmak üzere emr-i şerîf irsâl 
ve vâsıl olmuşidi, bu def‘a sâdır olan emr-i şerîf-i âlîşân ve mektûb-ı veliyyü'n-ni‘amî çukadar ve tatar 
kulları yedleriyle şeref-i vusûl ve mazmûn-ı itâ‘at-makrûnunda müteveffâ-yı mezbûrun kendi deve ve 
katırlarıyla Mihaliç iskelesine nakl olunmak fermân buyrulmağla maktûl-i mezbûrun ve birâderlerinin 
ve oğulları ve sâirenin mevcûd ve deve ve katırlarının keyfiyyeti bâlâda tahrîr ve tastîr olunduğu vech 
üzere olduğu. 

Mukaddemâ sâdır olan emr-i âlîşân mantukunca ber-vech-i peşîn birer mıkdâr ücret-i 
nakliyyesi verilüp memleket develeriyle târih-i mezbûra gelince değin Yaya karyesine yirmi sâ‘at 
mesâfe olan Foça iskelesine beş bin kile mikdârı İstanbulî hınta nakl olunup ve peyderpey nakl 
olunmak üzeredir. 

Bu gûne nizâm verilmişken bu def‘a vurûd eden emr-i âlîde maktûlün kendi develeriyle 
Mihaliç iskelesine nakli fermân buyrulmağla Mihaliç iskelesi karye-i mezbûra otuz sekiz sâ‘at mesâfe 
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ve maktûlün altmış üç develeriyle zahîrenin naklinde imkân olmayup yirmi sâ‘at karîb olan Foça 
iskelesine dahi ahâli-i vilâyetin develeriyle nakl olan zahîrenin nakli husûsunda kemâl-i usret ile nizâm 
verilmişiken ber-mûceb-i emr-i âlî Mihaliç iskelesine tahvîlde su‘ûbet ve zahmet çekileceği 
nümâyândır ve bundan akdem ücret-i nakliye husûsu sıhhat ve hakikati üzere hâkipây-ı devletlerine 
arz ve i‘lâm olunmağın keyfiyyet bu vechile olduğu ma‘lûm-ı devletleri buyuruldukda her ne vechile 
fermân buyurulur ise emr ü fermân devletlü inâyetlü sultanım hazretlerinindir. 

Bende Osman an-gedükliyân-ı dergâh-ı âlî, me'mûr-ı nakl-i zehâir 

Bende Derviş Mehmed kâtib-i silahdârân-ı sâbık 

Bende Elhâc Hüseyin kethudâ-yı bevvâbîn-i şehriyârî 
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XV 

D.BŞM-MHF, Dosya nr.44/ 42 

Maktûl Karaosmanoğlu Elhâc Mustafa‘nın âdemisi Mahmud'un İstanbul'da Pertev Paşa hanında 
sâkin olduğu odasında hâlâ başbakikulu ağa ve maliye tezkirecisi efendi ve taraf-ı şer‘den irsâl olunan 
mîrî kâtibi efendi ile ma‘an varılup merkum Mahmud istintâk olundukda takrîri mûcebince fî'l-asıl 
makbûzâtı ve müfârakatı ve iltizâm içünverdiği akçelerin müfredâtı ve bâki yedinde mevcûd kalan 
nukudların defteri hulâsasıdır. 

Merkum Mahmud'un Karaosmanoğlu tarafından bin yüz altmış dokuz senesine mahsûben ba‘zı 
kesândan iltizâm eylediği mukata‘at ve ze‘âmet ve timâr ve tevliyet içün ashâbına verdiği ve ber-
mûceb-i temessükât karz verdiği 

Temessükât  52.116 guruş 
Nukud  26.313,5 guruş 
 78.429,5 guruş 

M i n h â et-teslîmât be-hazîne-i âmire bi'd-defa‘at  62.219,5 guruş 

el-bâki der-zimmet-i ba‘zı kesân henüz tahsîl neşt  16.210 guruş 

1- Der zimmet-i Ahmed Efendi, kadı-i Manisa ber-vech-i karz bâ-temessük  1.500 
2- Der-zimmet-i İshak ve Ali müderriszâde ber-vech-i karz bâ-temessük  5.060 
3- Der-zimmet-i ağniyân-ı Menemen ber-mûceb-i temessük ber-vech-i karz  3.920 
4- Der-zimmet-i Molla Mustafa ve Hacı Ahmed bâ-temessük ber-vech-i karz  60 
5-Der-zimmet-i Atmacacıbaşı ağa bâ-temessük ve iltizâm-ı ze‘âmet  1.200 
6-Der-zimmet-i Mehmed Efendi muhâsebe-i Anadolu an-iltizâm-ı mukata‘a-i 

ber-mûceb-i temessük  900 
7- Der-zimmet-i Mehmed Hâşim Efendi bâ-temessük an-iltizâm-ı ze‘âmet  800 
8-Der-zimmet-i ser-şahinciyân-ı hâssa an-iltizâm-ı ze‘âmet  570 
9-Der-zimmet-i Süleyman an-iltizâm-ı tîmâr-hod bâ-temessük  60 

10-Der-zimmet-i Gülşenî Hasan Efendi an-iltizâm bâ-temessük  600 
11-Der-zimmet-i Yeğen Hasan Ağa an-iltizâm-ı ze‘âmet ber-mûceb-i temessük  840 
12-Der-zimmet-i Seyyid Mehmed Efendi mütevelli-i vakf-ı Hoca Hayreddin  300 

An-akçe-i zimemhâ-i maktûl Karaosmanoğlu 
1- Zimmet-i Salih Ağa bedel-i iltizâm-ı Köseler  700 
2- Zimmet-i İbrahim Ağa müsellem-i Manisa  875 
3-İltizam-ı ba‘zı mukata‘a-i Gördesli Ahmed  2.429 
4-Bahâ-i esb ü bârgir  2.303 
 6.307 

Bu akçeler bin yüz altmış dokuz senesi masar recec kıstîn mevâcibine alalar deyü (...) 
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XVI 

D.BŞM-MHF, Dosya nr.44 / 49 

Maktûl Karaosmanoğlu'nun karındaşı firârî İbrahim'in harem eşyâsı olmak üzere Akhisar'da 
muhtefî bulunan eşyâ ile def‘a-i sâniyede mahall-i mezbûrda zuhûr eden dokuz sandık ve iki garâr 
eşyânın defterleri bundan akdem Dersa‘adete vârid oldukda eşyâ-yı mezbûrenin Dersa‘adete nakli içün 
emr-i şerîf ile Dergâh-ı âlî gedüklülerinden Veli Ağa kulları mübâşir ta‘yîn olunmuşidi, el-hâletü 
hâzihî mübâşir-i mûmâ-ileyh eşyâ-yı mezbûre ile Kartal'a geldiğini âdemiyle ihbâr etmekle getürdüğü 
eşyâ şimdilik bâb-ı humâyûna vaz‘ ve hıfz olunması ve bi-mennihi te‘âlâ bundan sonra mübârek rikâb-
ı müstetâb-ı cihândârîlerine yüz sürdüğümde ba‘zı husûslar bi'l-müşâfehe pâye-i serîr-i a‘lâya arz 
olundukdan sonra eşyâ-yı mezbûrenin murâd-ı humâyûnları üzere nizâmı verilmesi husûsuna izn-i 
humâyûn-ı mülûkâneleri erzânî buyrulur ise emr ü fermân hazret-i men-lehü'l-emrindir . 
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XVII 

D.BŞM-MHF, Dosya nr.44/ 23 

Karaosmanoğulları'nın ta‘ahhüdü akçesinin ne mıkdârı şimdiye dek tahsîl ve Enderûn-ı 
humâyûn hazînesine teslîm olundu ve ne mıkdârı kusûr kaldı ve Hüseyin Ağa def‘a-i sâniye me-
'mûriyetinden sonra ne mıkdâr akçe gönderdi bu gice takrîri tahrîr ve yarın kapuya gönderilmek emr-i 
âlî buyrulmağın bir dahi su'âl ve cevâba hâcet kalmamak vechile başmuhâsebeden ihrâc olunmak 
fermânım buyruldu. 

Berây-ı 

bedel-i musâlaha-i redd-i emvâl ve eşyâ ve emlâk ve zimem-i maktûl Karaosmanoğlu an-evlâd 
ve müte‘allikateş ki, pîş ezîn an-cânib-i İzmir be-mübâşeret-i Hüseyin Ağa kethudâ-yı bevvâbîn-i 
hazret-i şehriyârî zabt ve zimemeş der-meclis-i tahsîl ve be-Âsitâne-i sa‘âdet âmed bûd ve bâ-
mukabele-i redd-i emvâl ve eşyâ ve emlâk ve zimemeş be-Elhâc Ahmed ve Ataullah veledân-ı maktûl 
merhûm Karaosmanoğlu bâ în kadar meblağ mushalaha ve an meblağ-ı mezbûr în kadar meblağ an 
yed-i Hüseyin Ağa be-Âsitâne-i sa‘âdet irsâl ve kusûreş bâ-taksît be-va‘de-i mezkûr be-Âsitâne-i 
sa‘âdet irsâl ve be-hazîne-i humâyûn teslîm şüde ber-mûceb-i emr dâde fî 22 Ş [aban] sene 1169. 

Asıl bedel-i musâlaha bâ-emr-i humâyûn 1.800 kise 
mahsûb bâ-mukabele-i tahsîlât-ı zimem 
an-cânib-i İzmir ve Manisa fürû-nihâde şüde 300 kise 
 1.500 kise 
Evvel emirde kapucular kethudhası Hüseyin Ağa ma‘rifetiyle 
Dersa‘adet'e nakli fermân olunan  500 kise 
On aya değin üç taksît ile tahsîl olunup irsâli fermân olunan 1.000 kise 
Minhâ 
Teslîm be-hazîne-i Enderûn-ı humâyûn ki be-ma‘rifet-i Hüseyin Ağa 
tahsîl ve teslîm şüde ber-mûceb-i memhûr temessük-i kethudâ-yı hazîne 
ve bâ-fermân sûret dâde fî 28 [Şevva]l sene 1169 62.500 guruş 
Teslîm be-hazîne-i Enderûn -ı humâyûn an-poliçe ve nukud ber 
mûceb-i memhûr temessük-i kethudâ-yı hazîne ve bâ-fermân-ı 
sûret-dâde fî 11 S[afer] sene 1170 110.000 guruş 
Teslîm be-hazîne-i Enderûn -ı humâyûn be-mübâşeret-i Abdi Ağa 
ber-mûceb-i memhûr temessük-i kethudâ-yı hazîne ve bâ-fermân-ı 
sûret dâde fî 6 Ca [umâdelula] sene 1170 100.000 guruş
 272.5000 guruş 
 545 kise 
 el-bâki 955 kise 

Karaosmanoğlu'nun taahhüdü akçesinin aslı ve üç def‘ada Enderûn hazînesine teslîmi ve bâkisi 
vech-i meşrûh üzere mukayyeddir fermân devletlü inâyetlü sultanım hazretlerinindir. Fî 17 Ca 
[umadelula] sene 1170 
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XVIII 

D.BŞM-MHF, Dosya nr.45/ 55 

Maktûl Karaosmanoğlu'nun gayr ez-afv ve teslimât bâki kalan zimmeti ve gümrük emîni ağaya 
havâlesi ihrâc oluna. 

Berây-ı 

bedel-i musâlaha-i maktûl Karaosmanoğlu gayr ez-afv ve teslîm-i Enderun 395 kise 

 küsûr 10,5 guruş 

Minhâ 

el-havâlât be-Esseyyid İshak Ağa emîn-i gümrük-i İstanbul 

Fî 15 Ş[aban]sene 1170 an-yed-i Hasan be-kusur masârif-i ebniye-i 

odahâ-i yeniçeriyân 125.000 guruş 

Fî 15 [Ramaza]n 1170 an-yed-i mezbûr be-mesârif-i mezkûr 7.500 
Fî minhu an-yed-i mezbûr  "  " " " 12.000 

" " " " " 20.000 
" " " " " 15.000 
     179.500 
" " " " " 10.000 
" " " " " 7.500 
" " " " " 575 

     197.575 

395 kise 75 guruş 

ez-ziyâde 64,5 guruş 

Maktûl Karaosmanoğlu'nun bedel-i musâlahaları akçesinden gayr ez afv ve teslîmât bâki kalan 
zimmetlerinden gümrük emini Seyyid İshak Ağa'ya olan havâlesi ve ziyâdesi vech-i meşrûh üzere 
mukayyeddir, fermân devletlü sa‘adetlü sultanımındır. Fî 29 Za [ilkade] sene 1170 . 
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XIX 

D.BŞM, MHF, Dosya nr.51/ 9 

Devletlü inâyetlü mürü'etlü merhâmetlü âtıfetlü veliyyü'n-ni‘am kesîrü'l-kerem efendim 
sultanım hazretleri 

Firârî Karaosmanoğullarının emvâl ve eşyâ ve emlâk ve akarların taraf-ı mîrî içün ahz u 
kabzına mübâşir ta‘yîn buyrulan Haseki Ağa kulları vesâtetiyle ve tatarım kullarıyla şeref-bahş-ı sudûr 
olan evâmir-i aliyyelerin mazmûn-ı itâ‘at-makrûnları karîn-i zihn-i çâkerânem olmuştur ve gayr-ez- 
tahrîr Manisa'da ma‘rifet-i şer'le temhîr olunan hânenin derûnunda olan emvâl ve eşyâ ma‘rifet-i şer‘le 
tahrîr ve Yaya karyesinde olan amcasının hânesinde olan emvâl ve eşyâları Manisa'ya nakl ve 
ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve firârî-i merkumun zimemde olan akçelerinin temessükât ve defterleri mevcûd 
olmadığından ba‘zı vukufu olanlardan istihbâr ve ma‘lûm olanların tahsîliyçün taraf-ı kullarından ve 
mübâşir ağa kulları tarafından âdem ta‘yîn ve getürdüp ba‘zen mutâbık ve ba‘zen ziyâde ve noksan ve 
ba‘zen müceddeden zuhûr ve bilcümle gereği gibi tefahhus ve ba‘de't-tashîh tahsîl olundukça mübâşir-
i mûmâ-ileyh kullarına teslîm olunur ve emvâl ve eşyânın fürûhtuna mübâşeret olunup yevmen fe-
yevmen fürûht olunur ve uhde-i iltizâmlarında olan timârların bedel-i iltizâmları defteri ve ber-
mantûk-ı emr-i âlî min-ba‘d eşkıya-yı mezbûrlar ve şekavet ve tuğyân ile meşhûr ve ma‘rûf olan 
bölükbaşılarının Saruhan sancağına duhûllerine ruhsat dâde olmayup ahz u girift etmek üzere nezr-i 
kavîye kat‘ etmek içün ahâli-i merkum bilcümle sancak kazâlarıyla ma‘an nezr ve hüccet vermelerini 
ilticâ etmeleriyle kazâ ahâlileriyle ma‘an yüz elli bin guruşa nezr-i kavîye kat‘ ve başka başka hucec-i 
şer‘iyyeleri ve ber-mazmûn-ı fermân-ı âlî çiftliklere iktizâ eden gayr ez-zahîre ve hubûbât furûht 
olunacak hayvanât ve zehâirin mümzî defterleri ve babaları maktûl Mustafa'nın İzmir'e vakf eyledüğü 
akarın sicilde mahfûz olan vakfiyyesinin mümzî sûreti bilcümle merfû‘ -ı hâkipây-ı inâyet-mu‘tâd-ı 
veliyyü'n-ni‘amileri kılınmıştır, inâyetkârânide perver efendim firâr-ı merkum ve karındaşlarının ıyâl 
ve etfâlleri altmıştan ziyâde olup emvâl ve eşyâları tahrîr olunmakdan nâşî ism-i mâl ıtlâk olunur 
nesneden âriye vukuf yevmiyeye muhtâc hâne-berdûş hâlâ Manisa [da] olmalarıyla akar-ı mezbûrun 
vakfiyeti şer‘a mutâbık ve sahîh olduğundan vakf-ı mezbûra ta‘arruz olunmayup ıyâl ve etfâllerine 
sedd-i ramak içün vakf-ı akar-ı merkumdan hâsıl olan icârât ve cümlesi bir yerde sâkine olup hıfz u 
setr olmalarıyçün Manisa'da olan hâne vasi‘ olmağla inâyet ve ihsân-ı veliyyü'n-ni‘amaneye muhtâc ve 
isticlâb ve da‘vât-ı hayriyyelerine mazhar buyrulmak bâbında emr ü fermân efendimindir. Merhamet-
şu‘ârâ veliyyü'n-ni‘amâ efendim ber-mantûk-ı emr-i celîlü'ş-şân çiftliklerin idâre ve i‘mârı idâre-i 
aliyye-i veliyyü'n-ni‘amâneleri buyrulmağla bundan akdem çiftliklerde olan hademe ve muhâfızları 
firârî-i merkumların arab gulâmları ve kendü emekdâr hizmetkârları olduğundan hîn-i 
muhârebelerinde ma‘iyyetleriyle olup firârlarında dahi kimi ma‘an firâr ve kimi dağlara girîzân 
olmalarıyla her çend re'y ü emân verilüp çiftliklere gelmelerine dikkat-i tâm olundu ise fakat çobanları 
zuhûra gelüp hâlâ ra‘y-ı ağnâm ediyorlar kusûrları kemâl-i havflarından nâşî zuhûra çıkmadıklarından 
hâlâ çiftlikler hâliyetü'l-hâlî olmağın ber-mazmûn-ı emr-i âlî çiftliklerin idâre ve i‘mârı ve çiftliklere 
iktizâ eden zehâir ve hubâbâtın mâ‘adâsını ve bu senelik uhde-i iltizâmlarında olan ze‘âmet ve 
timârların zehâiri bahâlarını ve fâyiz-i ağnâm ve gayr ez-vakf akarın icârâtını cem‘ ü tahsîl etmeğe bir 
zî-mâl ve zirâ'at ahvâlinden habîr avâmdan olup gerek çiftlikleri idâre ve fukarâ ve re‘âyâyı dest-i 
tetâvül-i eşkıyâdan hıfz ve himâyete sâhibü'l-iktidâr ve Manisa'da mütesellim olmak üzere bir 
kimesneye muhtâç olduğu nümâyân olmağla Manisa'da bu misillü âdem olmayup beher hâl tenfîz-i 
emr-i âlî farîza-i zimmet-i çâkerânem olduğundan vukufu olanlar ile istişâre ve Güzelhisar 
sükkânından olup zî-hâl ve ikiyüz etbâ‘ıyla vech-i meşrûh üzere idâre ve hıfz ve hırâset ve fukarâ ve 
zu‘efâ ve re‘âyâyı himâyeye elyak Hamza Balizâde İbrahim Bey kulları istihsân görülmekle mîr-i 
mûmâ-ileyh kullarına âdem irsâl ve getürdüp egerçe tâlib değil lâkin bu misillü hızmetlerde bezl-i 
makdûr etmeğe heveskâr kullarından olduğundan sadâkat ve istikamet üzere hareketleri hakkında 
bâ‘is-i izzet ve bâdî-i terfî‘ -i rütbe olacağını ifâde ve tergib olunup ber-mûceb-i defter-i mümzî 
çiftliklerin idâre ve i‘mârlarına iktizâ eden zehâir ve hayvânâtlardan mâ‘adâ zahîr ve hayvanât ve 
uhde-i iltizâmlarında olan ze‘âmet ve timârların bu senelik hâsıl olan zehâyiri bahâları kırk bir gün 
va‘de ile mübâşir-i mûmâ-ileyh kullarına edâ ve teslîm etmek üzere bir kıt‘a temessük ve gayr ez-vakf 
icârât-ı akar ve fâyiz-i ağnâm ve çiftliklerin beher sene yirmi bir bin iki yüz on beş guruş bedel-i 
iltizâmı üç senelik bir tahvîl ile beher sene meblağ-ı merkumun nısfı rûz-ı Hızır ve nısf-ı âharını rûz-ı 
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Kasımda edâ etmek üzere ve mâl-ı sâbıkla Manisa mütesellimliği üç senelik zabt temessüğü ve bir 
fermân-ı âlî ile tefvîz ve ihsân buyrulmak üzere mîr-i mûmâ-ileyh kullarına der-uhde ve iltizâm 
olunmasını bu abd-i ahkar ve çâker-i kemterleri bundan gayrı vechile rü'yeti adem-i imkânda 
olduğundan bu vechile temşiyyet ve nizâm verilip bilcümle mû be-mû mümzî defterleri merfû‘-ı 
hâkipây-ı hâcet-revâ-yı veliyyü'n-ni‘amâneleri kılınmıştır. İnşâallahu te‘âlâ resîde-i hâkipây-ı devlet ve 
manzûr-ı ayn-i inâyetleri buyruldukda ber-minvâl-i meşrûh tefvîz ve inâyet buyrulması irâde-i aliyye-i 
hazret-i veliyyü'n-ni‘amâneleri erzânî buyrulur ise gayr ez- vakf akarın icârâtını cem‘ ü tahsîl ve fâyiz-
i ağnâm ve çiftliklerin bedel-i iltizâmı olan meblağ-ı mezbûr ile der-uhde ve iltizâm üç senelik bir kıt‘a 
emr-i âlî ve mâl-ı sâbıkı üzere Manisa mukata‘ası ashâbından üç senelik bir kıt‘a zabt temessükü ve 
zabtına bir kıt‘a emr-i âlî ihsân buyruldukda beher sene ber-minvâl-i meşrûh meblağ-ı merkumu iki 
taksît ile edâ etmek üzere mîr-i mûmâ-ileyh kullarından bir kıt‘a temessük ahz ve mübâşir-i mûmâ-
ileyh kullarıyla merfû‘-ı hâkipây-ı devlet-ihtivâları kılınacağı muhât-ı ilm-i âlem-ârâ-yı veliyyü'n-
ni‘amâneleri buyruldukda ol bâbda emr ü fermân devletlü inâyetlü mürüetlü merhametlü âtıfetlü 
veliyyü'n-ni‘am kesîrü'l-kerem efendim sultanım hazretlerinindir. Fî 7 Ca [umadelûlâ] sene 1180 
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XX 

D.BŞM, nr. 41290 

Defter oldur ki, bâ-hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn tertîb-i cezâsı emr buyurulan Kara Osman 
Oğlu Atâullah nâm şakî tahassun eylediği Yaya karyesinde tâb-ı âver olmayup leylen firâr etmeğin bu 
havâlîlerde güzârı melhûz olan mahaller sedd ü bend ve hayyen ve meyyiten ahz olunup ve mezbûrun 
emvâl ve akâr ve nukûd ve eşyâsının ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve temhîr olunması bâbında sâdır olan 
emr-i celilü'ş-şânın mümzî ve mehtûm sûreti ve buyuruldu-i emr-i uslûbları çukadâr Hüseyin kulları 
ile medîne-i İzmir'e vurûd ve cümle a‘yân ve eşrâf ve kethüdâlar ve tercümânlar mevâcehesinde 
ba‘de'l-kırâ'et gereği gibi tecessüs ve tafahhus ve Hancı Elhac Hasan ve sâirinden istifsâr olundukta 
mezbûrun İzmir'de kendi emlâki olmayup ancak babasının Yaya karyesinde binâ eylediği câmi‘-i şerîf 
ve medresesinin evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere vakf eylediği musakkafâtı ve bağçeleri olmağın her bir 
müste'cirin yedinde olan icâre temessükleri ferden ferden huzûr-ı şer‘de rü'yet ve ber-vech-i muharrer 
vakfiyetleri ta‘yîn ve tasrîh ve icâreleri dahî beyân olunmağın manzûr ve ma‘lûm ve mesmû‘umuz 
olduğu üzere bilâ-ziyâde ve lâ-noksân ale'l-esâmî zîrde zikr olunur. Hurrire fî 'l-yevmi'l-‘âşir min- 
şehr-i Rebîü'l-âhir li-sene semânîn ve mi'e ve elf 

[der-kenâr] İzzetlü defterdâr Efendi musakkafât-ı mezbûre tescîl-i şer‘iyye olunmuş evkâf-ı 
sahîheden midir gereği gibi ma‘rifet-i şer‘ ve mübâşir Haseki Ağa ma‘rifetiyle tahkîk ve keyfiyet 
sûret-i sicillâtiyle i‘lâm olunmak içün emr-i şerîf tahrîri fermân buyuruldu ve hâlâ mutasarrıfları 
icâreteyn ile mi mutasarrıflardır icâre-i vâhide ile mi ve icâreteyen ile olduğu sûretde kimin 
üzerindedir bu dahî tahkîk oluna. 

1) Vakf-ı frenkhâne der-taht-ı icâre-i Fransız Arnau nâm müste'men beher sene icâre, 570 
guruş. Frenkhâne-i mezkûre yetmiş altı senesinde vâki‘ olan ihrâk-ı kebîrde külliyen muhtarik olup 
arsa sarfa(?) kaldıkda müste'ciri olan mesfûr izn-i mütevellî ile bi-şarti'r-rücû‘ kendi mâlından iki bin 
dörtyüz yiğirmibeş guruş sarf ve müceddeden binâ edüp yetmiş yedi senesi Receb gurresinde itmâm ve 
derûnunda temekküne ibtidâ etmeğin masrûf-ı mezkûr tamâm olunca icâre-i mezkûre takâs olunmak 
üzere mukâveleleri senedlerinde mestûrdur. 

2) Vakf-ı frenkhâne der-taht-ı icâre-i İngiliz Barkır nâm müste'men, beher sene icâre 607guruş. 
Mezkûr dahî külliyen muhterik olup mukâvele-i mezkûre üzere kendi mâlından bi-şarti'r-rücû‘ iki bin 
beşyüz guruş sarf ve yetmiş yedi Receb'de itmâm ve derûnuna girüp masraf icâreye takâs. 

3) Vakf-ı frenkhâne der-taht-ı icâre-i Flemenk Mağdan(?) Ban der Zani (?) beher sene icâre, 
500. guruş Mezkûr dahî külliyen muhterik ve mesfûr bi-şart-ı mezkûr üzere mâlından üç bin on iki 
guruş sarf ve masrûf tamâmına değin icâre takâs ve yetmiş yedi Zî'lka‘adesinde derûnuna girmiştir. 

4) Vakf-ı hân-ı sagîr ve derûnunda at değirmeni der-taht-ı icâre-i Yakomino nâm müste'men, 
icâre beher sene 200guruş. Mezkûr dahî külliyen muhtarik ve müste'cir-i mesfûr şart-ı mezkûr üzere 
kendi mâlından bin dörtyüz guruş sarf ve masrûf tamâmına değin icâre takâs ve yetmiş dokuz 
senesinde derûnuna girmiştir. 

5) Vakf-ı menzil der-taht-ı icâre-i Fransız İstepani Vezeri icâre beher sene 106 guruş . Muhterik 
olmamıştır. 

6) Vakf-ı yahûdhâne, icâre beher sene 400 guruş. İki bâb yahûdhâne dahî olup harâbdır, tahîdir. 

7) Yeşil Direkli kurbünde vakf-ı hân, icâre beher sene 1.400 guruş. Hizâsında iki vakıf dükkân, 
icâre fî sene 66. guruş 

8) Vakf-ı frenkhâne der-taht-ı icâre-i İngiliz Marc nâm müste'men, icâre beher sene 690 guruş. 
Kezâlik târîh-i mezkûrde frenkhâne-i mezkûre dahî külliyen muhterik olmağın müste'cir-i merkûm 
izn-i mütevellî ile bi-şarti'r-rücû‘ kendi mâlından üç bin guruş sarf edüb yetmiş yedi senesi Receb'inde 
itmâm ve derûnuna temekküne ibtidâ etmeğin masrûf-ı mezkûr tamâm olunca icâre-i mezkûre takâs 
olunmak üzere mukâveleleri senedlerinde mestûrdur. 

9) Vakf-ı frenkhâne der-taht-ı icâre-i Flemenk konsolosu, icâre beher sene 970 guruş. Kezâlik 
târîh-i mezkûrde ol dahî külliyen muhterik olup mukâvele-i mezkûre üzere kendi mâlından bi-şarti'r-
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rücû‘ dokuz bin yediyüz guruş sarf edüp işbu seksen senesi Rebî'ül-âhiri gurresinde derûnuna girüb 
masraf icâreye takâs olunacakdır. 

10) Vakf-ı frenkhâne der-taht-ı icâre-i Flemenk Fermuz nâm müste'men, beher sene icâre 1.200 
guruş. Mezkûr dahî külliyen muhterik ve mesfûr şart-ı mezkûr üzere mâlından yedi bin beşyüz guruş 
sarf ve masrûf tamâmına değin icâre takâs ve yetmiş yedi mâh-ı Zî'lka‘desinde derûnuna girmişdir. 

11)Vakf-ı frenkhâne der-taht-ı icâre-i Fon Zane(?) Flemenk, icâre beher sene 900 guruş . 
Mezkûr dahî külliyen muhterik ve mesfûr şart-ı mezkûr üzere mâlından yedi bin iki yüz guruş sarf ve 
masrûf tamâmına değin icâre takâs ve yetmiş dokuz senesi Saferü'l-hayrı evâhirinde derûnuna 
girmişdir. 

12) Vakf-ı frenkhâne der-taht-ı icâre Venedik konsolosu, beher sene icâre 725 guruş. Mezkûr 
dahî külliyen muhterik ve mesfûr şart-ı mezkûr üzere mâlından beş bin guruş sarf ve masrûf tamâmına 
değin icâre takâs ve yetmiş yedi Zî'lka‘desinde derûnuna girmişdir. 

13) Vakf-ı menzil 1 der-taht-ı icâre-i Tercümân Pavlaki, icâre beher sene 200 guruş. Ol dahî 
külliyen muhterik olup şart-ı mezkûr üzere mâlından bin ikiyüz guruş harc etmişdir. 

14) Vakf-ı menzil 1 der-taht-ı icâre Paraş Tercümân icâre beher sene 100 guruş. Muhterik 
olmamışdır. 

15) Fasuliye kurbünde mahzen ve bağçe der-taht-ı icâre-i Ikon(?) nâm müste'men icâre her sene 
80 guruş 

16) Attârlar içinde dükkân, 3 bâb, icâre her sene 107..guruş 

17) Kemeraltı'nda dükkân 1, icâre beher sene 18 guruş. 

18) Vakf-ı menzil der-mahalle-i Kefeli, icâre beher sene 40 guruş. 

Medîne-i İzmir hâricinde Fasuliye nâm mahalde vâki‘ İmâm-zâde bağçeleri demekle ma‘rûf 
vakf-ı mezkûr bağçeleridir ki ‘ale'l-esâmî zikr şüd. 

1) Yorgaki icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 71 guruş 4.para 
2) Dimitri icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 29 guruş 16 para 
3) Anaştaş icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 22 guruş 8 para 
4) Yakomi icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 39 guruş 36 para 
5) Panayot icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 63 guruş 36 para 
6) Pandeli icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 48 guruş 12 para 
7) Marko icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 27 guruş 12 para 

8) Yani icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 33 guruş 12 para 
9) Işkenod icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 108 guruş 36 para 

10) Kedesi Manol(?) icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 84 guruş 24 para 
11) Kuyazi icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 36 guruş 12 para 
12) Manol icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 230 guruş 12 para 
13) Tomaz icâresinde bağçe 1 bâb , icâre beher sene 30 guruş 
14) Moralı Panayot icâresinde bağçe 1 bâb , icâre beher sene 30 guruş 12 para 
15) Apostol icâresinde bağçe 1 bâb , icâre beher sene 37 guruş 8 para 
16) Nikola icâresinde bağçe 1 bâb , icâre beher sene 43 guruş 18 para 
17) Istendilli Nikola icâresinde bağçe 1 bâb , icâre beher sene 236 guruş 12 para 
18) Kalamani icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 236 guruş 162 para 
19) Yani icâresinde güllü bağçe 1 bâb, icâre beher sene 30 guruş 8 para 
20) Kara Yorgi icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 48 guruş 12 para 
21) Uzun İstimad icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 36 guruş 
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22) Camcı Yanako icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 20 guruş 12 para 
23) Anderya icâresinde bağçe 1 bâb, icâre beher sene 54 guruş 12 para 

 Cema‘an bağçe 23 bâb Yekûn 999guruş 

Bâlâda mestûr bağçeleri İzmir'de sâkine İmâm-zâde kerîmesi nâmıyle bir hâtun benim 
babamdan mülk-i mevrûsumdur babam fevt oldukda ben sagîr ve bîkes bulunduğuma binâen bi-gayr-ı 
hakkın fuzûlen zabt olunup el-yevm âkile ve bâliga oldum taleb ederim deyü bundan akdemce Devlet-
i aliyyeye iştikâ ve terâfi‘-i şer‘-i şerîf olunmak bâbında bâ-emr-i âlî zu‘emâdan Mustafa Ağa kulları 
mübâşir ta‘yîn buyurulup henüz mürâfa‘asına şürû‘ olunmamışdır. Bu vech üzere münâzi‘ün-fihdir 

Müderrisînden Tuzcu-zâde Halil Efendi zimmetinde bâ-temessük şakî-i mezbûrun alacağı 
2.200 guruş dâyin meferrdir. 

Harrerehu el-fakir ileyhi azze şânuhu İsmail el-kadı bi-medîne-i İzmir 

mühür 

Başmuhâsebeye kayd ve sûreti verile. 
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