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OSMANLI İDARESiNDE UYVAR'IN HAZİNE 
DEFTERLERİ VE BİR BÜTÇE ÖRNEGİ 

Ahmet ŞiMŞiRGiL * 

Uyvar, Osmanlıların Orta Avrupa'nın en ileri kısmında ve Viyana'ya en 
yakın olarak teşkil ettikleri bir eyalet ve o eyaletin merkezinin adıdır. 1664 
yılında sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa tarafından zaptedilmesinin 
aleabinde teşkil olunan eyalet, 23 yıl kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. 
Ancak Viyana bozgununup. sebep olduğu bulıran döneminde, pek çok eyaletle 
birl.ilde Avusturyalılar tarafından işgal edilmiştir. Uyvar'ın kısa bir süre de 
olsa Osmanlı hakimiyetinde kalması onun XVIT. asır tarihine önemli oranda 
katkı sağlamıştır. Zira Osmanlılar fetihle birlikte· Uyvar sancağını derlial 
tahrire tabi tutmuşlardır1. Bu tahririn neticelerini ihtiva eden mufassal defter 
ile birlikte gerek Macaristan'da gerekse İstanbul'da şehrin idari, iktisadi, 
sosyal ve kültürel hayatıru yansıtacak zengin bir arşiv malzemesini de ı'niras 
bırakmışlardır. 

Mufassal tahrir defterinden sonra bu arşiv kayıtlarının en önemlisi 
Uyvar hazinesi defterleridir. Osmanlılar hazineye giren ve hazineden çıkan 
meblağların hesaplarının tutulduğu defterlere Ruznamçe adını vermişlerdir2 
Bunlardan merkezde devletin yıllık gelir ve gider hesaplarını gösterenleri bir 
nevi bütçe olarak ele alınmışlaı·dır3 . Tabiidir ki bu defterler günümüzdeki 

* 

2 

3 

Yrd. Doç. Dr., Mannara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 

Bu tahrir defteri Başbakanlık Osmanlı Arşivi (= BOA), Tapıı-Talırir Defterleri 
Ka~aloğu 698 nurnarada kayıtlıdır. 
i. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin Merkez ve 'Balıriye Teşkilatı, Ankara 1984, 
ss. 338-339; Halil Sahillioğlu, "Ruznilrnçe", Tari/ı Boyunca Paleografya ve 
Diplomatik Semineri, (30 Nisan- 2 Mayıs 1986), Bildiriler, İstanbul 1988, ss. 1 13-115. 
Bu konuda Ö. Lütfi Barkan ve Halil Sahillioğlu'nun çalışmalan Osmanlı mali 
tarihini inceleyenler için en önemli malzeme kaynağı olmuştur. Bkz. Ö. Lütfi BarRan 
"H. 933-934 (M. 1527-1528) mali yılına ait bir bütçe örneği", İktisat Fakiiltesi 
!V!ecmuası (=İFM), XV/1-4, İstanbul 1955, ss. 251-329; aynı rnüellif, "H. 954-955 
(M.1547-1548) Mali Yılına Ait Bir Osmanlı Bütçesi", İFM, XIX/1-4, İstanbul 1960, 
ss. 219-276; aynı rnüellif, "H. 974-975 (M. 1567-1568) M_ali Yılına Ait Bir Osmanlı 
Bütçesi", İFM, XVII/1-4, ss. 277-332; aynı müellif, "H. 1070-1071 (M. 1660-1661) 
Tarihli Osmanlı Bütçesi ve Bir Mukayese", İFM, XVII/1-4, ss. 304-347; aynı rnüellif, 
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şekliyle, devletin bütçe dönemi içerisinde ortaya çıkacak masraf ve gelirlerini 
önceden bir tahminle hesaplayan ve bunu meclisin müsaadesi ve izni ile 
yürürlüğe sokan bir program değil, geçmişe ait gelir. ve barcamaları içeren bir 
şeklidir. 

Merke.zde olduğu gibi bazı eyaletler de, aynı prensipler dahilinde 
eyaletin gelir gider hesap .özetlerini çıkarırlardı4 . Bu şekilde eyalet hazinesi 
giriş çıkışları kaydedilen ruznamçe defterlerinden özetlenerek tertip edilen 
defterler bir ölçüde o eyaletin bütçesi konurnundaydılar5. Ayrıca devletin bazı 
müesseseleri de bütçe tertibinde, gelir ve giderlerinin muhasebesini 
tutarlardı6. Padişah veya sadrazam seferde olduğu zaman defterdar ve 
ruznarnçeci ile beraber divan halkı . da yanlarında olur ve hesaplar ayrı 
tutulurdu. Bu tip ruznamçelere ise "rikab ruznarnçesi" adı verilirdi7. 
Dolayısıyla Osmanlı .İmparatorluğu'nun belli dönemlerde gerçek bütçesine 
ulaşabilmek için merkez hesaplarının yanısıra, bütçe tertip eden eyalet ve 
sair kurumlarının gelir ve giderlerinin de kontrolü gerekmektedir. 

Osmanlı devletinde eyalet veya vilayet denilen idari taksimatın başında 
bir beylerbeyi, şer'! işleri gören kadı ve mali işlerle mükellef hazine defterdan 
görev yapardı. Merkezdekinin küçük bir modeli şeklinde teşkilatianan eyalet 
defterdarlığında hazine defterdarının emrinde ruznamçeci, muhasebeci, 
mukabeleci ve tezkireci denilen şef mevkiinde vazifeiller ve katipler görev 
yapardı8. Defterdar, görevinin sona erdiğinde veya beyler.beyinin emri üzerine 

4 . 

5 

6 

7 

8 

"H. 1079-1080 (M. 1669-1670) Mali Yılına Ait Bir Osmanlı Bütçesi ve Ekleri", iFM, 
XVII/1-4, ss. 225-303; Halil Sahillioğlu, "1683-1740 Yıllarında Osmanlı 
İmparatorluğu Hazine Gelir ve Gideri", Vl/1. Tiirk Tari/ı Kongresi, 11-15 Ekim 1976, 
Kongreye Sımu/an Bildiriler, c. II, Ankara 1981, ss. 1389-1406; aynı mileUif, "1524-
1525 Osmanlı bütçesi", iFM, Xll/1-4, İstanbul 1985, ss. 415-452. 
Osmanlı devletinde bütçe tertip eden eyaletler ile bu bütçeterin mahiyeti ve özellikleri 
için bk. Halil Sahillioğl u, "Osmanlı İdaresinde Kıbrıs'ın İlk Yılı Bütçesi", Belgeler, c. 
IV, 1967, sayı 7-8, ss. 1-9. Salıillioğlu her ne kadar bu eyliletler arasında Uyvar'ı 
zikretmemekte ise de Uyvar, merkezden ayn bir hazinesi ve defterdan ile bütçe tertip 
eden eyaJetler içerisinde yerini almıştı. 

Eyalet bütÇelerinden yayımianmış olanianna birkaç örnek gösterilebilir. Halil 
Sahillioğlu, "Kıbrıs'ın İlk Yılı Bütçesi", ss. 1-33; Stanford Shaw, The Budget of 
Onoman Egypt, 1596-1597, Mouton yay., Hague 1968; J. Kaldy Nagy, "The Cash 
Book of the Otıoman Treasy in Buda in the Years 1558-1560", Acta Orientalia 
Hımgaria, XV, fasc. 1-3, Budapest 1962. 
Bu konuda yayımianmış bir bütçeye örnek olarak bk. İd.ris Bostan, "Galata 
Tersanesinin 1527-1528 Yılına Ait Gelir-Gider Muhasebesi", Tiirkliik Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 2, İstanbul 1987, ss. 25-51. 
Sefer ruznamçelerinin mahiyeti ve özellikleri baldOnda bk. Carol ine Firıkel, Tlıe 
Adnıinistration of Warfaret tlıe Ottoman Military Canıpaigne in Hungar, 1593-
1606, Wien 1988, ss. 232-235. 
BOA, Maliyeden Miidevver Defterler, nr. 2052, s. 4. 
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zaman zaman eyalerinin gelir ve gider hesaplannın bir özetini (icmal) çıkartır 
ve bu merkeze rapor edilirdi. Dolayısıyla eyalet bütçesi eyaletin beylerbeyisi 
ile hazine defterdarının sorumluluğu altında olurdu. 

Beylerbeyileri bütçede .ortaya çıkan gelir fazlasını merkez hazinesirıe 
göndermek zorunda idiler. Bu itibarla ruznamçe defterleri aynı zainanda 
merkeze gönderilecek meblağların senedi sayılmaktadırlar9. Ayrıca k~sin 
gelir ve gider hesaplarıyla bu bütçeler, bir sonraki seneye rehber hizmeti de 
yaparlardı. Nitekim sonraki yıllarda ortaya çıkabilecek yüksek gelir veya 
gider miktarları, bu bütçeler sayesinde derhal merkezin ilgisini çekerdi. Böyle 
bir durumda merkez fazlalık gelir veya giderirı hesabını sorguladığı gibi 
gerekirse müfettişler vasİtasıyla hazineyi yoklamaya tabi tuttururdu. Ancak 
şunu da belirtmek gerekir ki bu gibi muhasebe defterlerinİ!l modern devlet 
bütçelerine mahsus zorlayıcı ve emredici bir yanı yoktur. Ilgililerirı ileride 
ödemede güçlük çekecek hesapsız icraat ve sarfiyata girişmeleri her an 
mümkün olabilmektedir. Yirıe idareciler, masraflarını temin edemediği 
durumlarda halk üzerirıde bir takım haskılara girişebilmektedirler. Nitekim 
Uyvar defterdarlarından Hafız Mustafa, merkeze gönderdiği bir arzuhalde 
hesapsız harcamaların önüne geçilebilmesi içirı beylerbeyilerirı hazine ile ilgili 
hususlara karışmamaları gerektiğirıi vurgulamıştır. Ona göre beylerbeyilerirı 
tutumları ahaliyi perişan etmekte ve takdir olunan cizyenirı tahsilirıe imkan 
tanımamaktadır ı O . 

Eyalet bütçeleri Osmanlı vilayetlerirıirı mall gücünü gelir ve gider 
kaynaklarını ortaya çıkarmak yanında ihtiva ettiği zengirı malumat ile pek çok 
konuya da ışık tutmaktadır. Bunlar genel olarak tayirı ve terfilerle ilgili 
kayıtlar, önemli şahıslar hakkında kullanılan bazı deyimler, kaledeki askeri 
hizmetliler, tamirler esnasında bahsi geçen dini, sosyal, kültürel ve askeri 
eserler ve menzil teşkilatma dair bilgiler şeklirıde sıralanabilirll . · 

' Uyvar hazirıesine ait çeşitli dönemleri ihtiva eden ve eyaletin mali 
konumunu ortaya çıkaracak kadar teferruatlı beş defter günümüze ulaşmış 
bulunmaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki bu defterler Bab-ı Defteri, 
Başmuhasebe Kalemi 'nde 12 kayıtlıdırlar. Bunlardan bir tanesi ve bizim de 
araştırmamızı teşkil edeni, doğrudan Başmuhasebe kalemi (=D.BŞM), 248 · 

9 
10 

ll 

12 

H. Sahillioğlu, "Kıbns'ın İlk Yılı Bütçesi", s. 2. 

BOA, Bab-ı Asafi, Ruus Kalemi Dosya Kato/oğu (=A.RSK), nr. 37, vesika 85. 

Hazine defterlerinin tarihi kaynak olarak önemi hakkında bk. Nejat Göyünç, "Tarih 
Başlıklı Muhasebe Defterleri", Osmanlı Araştırmaları, X, ss. 20-37; Ahmet 
Tabakoğlu, "XVII ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Bütçeleri", İFM, XLI/1 -4, İstanbul 1985, 
ss. 390-395. 
Başmuhasebe Kalemi'nin görevi ve burada tutulan defterler hakkında bk. Feridun 
Emecen, "Başmuhasebe Kalemi", Tiirkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 5, ss. 
133-134. 
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nurnarada kayıtlı Ruznamçe defteridir. Diğerleri ise Başmuhasebe ek 
kodlarından Uyvar hazinesi (=D.BŞM UYH.) katoloğunda yer almaktadırlar. 

Uyvar ha.iinesi kataloğundaki muhasebe defterlerinden birincisi 13 
eyaletin ı3 Rebiü'l-evvel ı075 (4 Ekim ı664)'den 28 Ramazan. ıo78 (13 
Mart ı 688) · tarihine kadar yaklaşık üç sene beş aylık tarihine ait olan 
bütçesidir. Defterin başlığı. şu şekildedir: 

"İcmal-i idid-ı nakdiye ve hınta ve şair. ve dakik bi d-defa' at beriiy-ı 
mevacib-i yeniçeriyan ve mürtezikagan ve katibdn ve çavuşan ve mustahfızan 
ve gönüllüyan ve farisan ve azebdn ve topcuyan ve cebeciyan ve kapudiin ve 
marto/osan-ı kal' a-i Uyvar ve Şuran der zaman-ı Şeyhi Mehmed Efendi 'an 
canib-i hazine-i amire ve 'an mal-ı mukata' iit cizye-i irad ve masraf der 
zamaii-ı hazret-i Küçiik Mehmed Paşa Mirmiran-ı Uyvar"14 

Girişte de belirtildiği üzere önce eyaletin nakdi gelir kaynakl~ı 
kaydedilmiştir. Bunların en mühirnleri mukataalar ile iskele ve cizye gelirleri 
idi. Sonra kaledeki askeri sınıfın toplam yekünü ile bunların yevmiyeleri 
verilmiştir. Nakdi gelir miktarının yaklaşık % 85'i asker mevacibine 
ayrılıyordu. Ardından Uyvar kalesinde üç yıl içerisinde yapılan masraflar 
özelliklerine göre (cami, kale duvarı, köprü, bend, karavulhane, menzil vs.) 
tek tek ele alınarak diğer defterlere göre daha mufassal bir şekilde 
kaydedilmiştir. Defterin ikinci bölümü ise hububat (buğday, arpa, dakik) 
gelirlerinin kaydı ile bunların askeri sınıfiara dağılımını göstermektedir. Her 
askeri sınıfın ağa, zabitan ve neferlerine ayrılan miktarı ayrı ayrı belirtilerek 
yazılmıştır. Defter Uyvar'ın ilk üç yılı iktisadi hayatına ve askeri 
harcamalarına ışık tutmaktadır. 

Uyvar'a ait ikinci muhasebe defteri 15 yine defterdar Şeyhi Mehmed 
Efendi döneminde yapılan masraflan yeni defterdar Osman Efendi'nin 
maddeleştirmesi ile düzenlenmiştir. Önce 1075 (1664-ı665), ardından 1076 
(1665-1666) yılı masraflarını kaydeden Osman Efendi daha sonra sırasıy la 
ı 075-1078 yıllarına ait gelir kaynaklarını, asker mevacibirıi ve zahirenin 
askeri sınıfiara dağılımını defter etmiştir. Bu defter bir anlamda bir önceki 
defterin icmali ve değişik bir versiyonu gibidir. 

Üçüncü ·uyvar hazinesi defteri16 30 Cemaziye'l-evvel 1082 (4 Ekim 
1671}' ile 30 Ramazan 1087 (6 Aralık 1676) tarihine dair bazı muhasebe 

13 

14 

15 

16 

BOA, D.BŞM UYH, nr. 17081. 41xl4.5 cm ebadındaki derterin tamamı 36 sahifedir. 
Dokuz sahifesi boştur. 

D.BŞM UYH., nr. 17081, s. 6. 

D.BŞM UYH., nr. 17082. 43xl6 cm büyüklüğündeki defterintamamı 16 sahife olup üç 
sahifesi boştur. 

D.BŞM UYH., nr. 17083. 42xl5.5 cm ebadındaki defter toplam 2& sahife olup 10 
sahifesi yazılıdır. 
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kayıtlarını ihtiva etmektedir. Defterdar Şehri Mehmed Efendi tarafından 
düzenlenen defterde özellikle Uyvar hazinesinin bir senede ocaklık tayin 
edilen yerleri ve gelir mlktarları seneleri de belirtilerek kaydedilmiştir. 
Defterde zaman zaman eski defterdar Hasan Efendi dönemine de atıflarda 
bulunulmaktadır. Uyvar'ın · gelir kategorilerini daha geniş bir şekilde 
göstermesi açısından fevkalade önemli olan defter, eyaletin i_çerisinde 
bulunduğu mali krizi gözler önüne sermesi bakamından da dikkate şayandır. 
Şehri Mehmed Efendi bu krizin önüne geçebilmek için padişaha arzlar 
göndererek bir dizi emr-i şeıiflerin çıkarılmasını istemiştir. Bir nevi layiha 
tarzındaki bu arzlarda özellikle paşaların yaptığı gereksiz harcamalara dikkat 
çekilmekte ve bunların önlenmesi istenrnektedif17·. Sık sık beylerbeyllerin 
değişmesi de belki bu harcamalarda önemli rol c:ıynamıştır. 

Son olarak m~vcut bulunan 17084 numaralı Uyvar hazinesi defteri tam 
bir icmal hüviyetirıdedir18. 1085 (1674) yılına ait olan Şehri Mehmed 
Efendi' nin düzenlediği defter üç sahifeden ibarettir. İlk iki sahifede gelir ve 
gider icmalleri yer almaictadır. Önce "Fi' /-asl-ı mal-ı makbazal " başlığı 
altınd,a 1084-1085 (1673-1674) yılına ait gelir miktarları gösterilmiştir. Altına 
"El-Mevacibat" başlığı altında askeri sınıflar belirtilmiş, nefer ve 
yevmiyeleri toplam olarak kaydedilmiştir. Son olarak "El-.............. i 
ruznamçe-i Şehri Mehmed Efendi, defterdar-ı Ujvar" denildikten sonİa 
harcama bölümleri toplu olarak zikredilip miktarı verilmiştir. Defterin ikinci 
sahifesinde ise Uyvar beylerbeyisi Mustafa Paşa'nın padişaha bu bütçenin 
özetini sunduğu ve eksik miktarın tamamlanmasını rica ettiği bir arzı yer 
almaktadır. 

Burada metnini aynen yayınlayacağımız Uyvar hazinesi ruznamçe 
defteri kale muhafızı Sührab Mehmed Paşa'nın emriyle hazırlanmıştır. Uyvar 
seferine Maraş Beylerbeyisi olarak iştirak eden Sührab Mehmed Paşa 
1 077' de kalenin muhafızı iken 19 1079 'da eya! etin valiliğine terfi etmiş20, 
ancak aynı yılın sonlarında Avusturyalıların Uyvar'a yakın yaptırdıkları bir 
kaleyi zamanında merkeze rapor etmediği gerekçesiyle idam olunmuştur 
(1080/1669)21 . Defteri hazırlayıp tertip eden ise Uyvar hazinesi defterdan 
Osman Efendi'dir. Osman Efendi, Şeyhi MehmecJ Efendi ve kısa bir süre 
görevde kalan Hafız Mustafa'dan sonra Uyvar'ın üçüncü defterdarıdır: 
Mezkur defter Başbakanlık Osmanlı Arşivi -Başmuhasebe Kalemi'ne ait 

1.7 D.BŞM UYH., nr. 17083, s. 18. 
18 

19 
20 

21 

D.BŞM UYH., nr. 17084. 43.5x15.5 ebadındaki defter sekiz sahife olup beş sahifesi 
boştur. 

D.BŞM UYH., nr. 17081, s. ı ı. 
Vojtech Kopcan, "Eyiilet-i Uyvar", X. Tiirk Tari/ı Kongresi, Ankara 22-26 Ey/ii/ 
1986, Kongreye Sımu/an Bildiriler, IV. ci/ı, Ankara 1993, s.- 1741. 
Silahdar Fındıkith Mehmed Ağa, Silalıdar Tarihi, İstanbul 1928, c. I, s. 552. 
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(D.BŞM) katalog içerisinde yer almaktadır. 1078 Ramazan başından (14 
Şubat 1668) 1080 Rebiü'l-evveli sonuna (28 Ağustos 1669) kadar Uyvar 
hazinesinin bir sene altı aylık hesaplarını içermektedir. 43x15.5 c.m 
ebadındaki defterin tamamı 40 sahife ise de yazılı' olan kısmı 17 sahifedir. 
Defter yapraklarının sonradan bir araya getirildiği, bunun da yanlış 
numaralandırıl'maya sebep olduğu anlaşılmaktadır. Takip eden bilgilere göre 
numaralandırılmak istense 8-29 (9), 10-27 (ll), 12-25 (13), 14-23 (15), 
parantez içindeki rakamların kendinden önceki rakamın yerini alması 
gerekecekti. Defter mali hesapların tutulduğu usule uygun olarak siyakat ile 
yazılmıştır. XV-XVII. yüzyıllardaki muhasebe bilançoları öbek usulü denilen 
bir teknikle kaydedilirdi. Yine rakamlar da siyakat yazıst ile olurdu. Sayıların. 
Arapça söyleDişinin kısaltılması ile tespit edilen siyakat rakamları ve yazım 
usulü muhasebe hesapları için gerekli olan dört işlemin yapılmasına engel 
teşkil edirdi22 . 

Adı geçen Uyvar hazinesi defterinde ise öbek usulünün yanısıra yeni ve 
modern bir şeklin de takip edildiğine şahit olmakta.yız. Buna göre muhasebe 
maddeleri satır satır yazılırken masraflar da baş kısımda ve alt alta gelmek 
üzere Arabi rakamlarla tutulmuştur. Dört, beş. veya altı masrafta bir yahut 
aynı tip harcamalar alt alta geldiğinde zaman zaman bunların toplaması da 
yapılmış böylece bir hesaplama ve görüntüleme kolaylığı sağlanmıştır. Buna 
karşılık defterdeki hesaplar ayrıca öbek tabir edilen eski usulle de 
kaydedilmiştir. Ekler kısmında verilen fotokopilerde görüldüğü üzere ·bu iki 
usul .ipcelendiğinde modem şeklin daha kolay, daha pratik olduğu ve daha az 
yer tuttuğu açıktır. 

· Bu itibarla biz defterin neşri esnasında yeni usulle tertip olunan şekli 
esas aldık. Ancak ikinci usulle masraflar yazılırken bazan birineide olmayan 
açıklamalar yer almaktaydı. Biz bu açıklamaları bütünlüğü bozmayacak 
şekilde köşeli parantez içerisinde italik harflerle yazdık. Şayet yazı 
bütünlüğünü bozaca.K değişik ve geniş açıklamalar olursa onları da 
dipnotlarda vermeye çalıştık. Şunu da ifade edelim ki her iki hesapta icmalen 
yazılırken birinci ve modem usulde masrafların daha kısa belirtildiği 
görülmektedir. Öbek usulü den1len ikinci kategoride ise masraflar biraz daha 
ayrıntılı sunulmı,rştur. Misal olarak birinci kategoride sadece yap4an tamir 
belirtilirken ikincisinde tamir işinde çalışan neccar, çalıştığı gün ve yevrniyesi 
de yazılmıştır. Yine birinci kategoride sadece menzilin adı ve m~srafı 
kaydolunurken ikincisinde görülen işe dair de kısa bilgi verilmiştir. 

Defterin muhtevasına gelince önce 1078 Ramazan'ından -1079 
Şevval'ine (14 Şubat 1668-3 Mart 1669) gelinceye kadarki bir yıllık masraflar 
tutulmuştur. Ardından 1079 Şevval'inden, Zilh~cce ayı sonuna kadar (4 Mart 

22 H. Sahillioğlu, "Osmanlı İmparatorluğu Hazine Gelir ve Gideri", s. 1389. 
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1668-31 Mayıs 1669) üç aylık masraf defter edilmiştir. 1079 (1668-1669)'da 
yeni yaptırılan kale duvarına yapılan harcamalar bir bölüm halinde 
zikredildikten sonra IV. kategoride 1080 Muharrem'inden, Rebiü'l-evvel ayı 
sonuna kadar (1 Haziran 28 Ağustos 1669) olan üç aylık masraflar 
verilmiştir. Böylece bir sene altı aylık masrafların tutarı toplam 696.452 
akçedir. Uyvar' da askeri sınıfların maaşları dışında kalan bu harcainaları 
birkaC? grupta toplamak mümkündür. 

a. Cami, saray, baruthan e, cebehane, köprü, kale duvarı, saat kulesi, 
bend, karavul-hane, iskele duvarı, zindan vs. gibi ·dini, sosyal, kültürel ve 
askeri maksatlı binalara yapılan harcamalar; 

b. Tamir işinde çalışan neccar, ahengir, kiremitçi vs. arnele ücretleri, 

c. Özellikle paşaların tayininde ortaya çıkan hil'at giderleri ile ·yemek 
ücretleri, 

d. Menzillere yapılan masraflar ile yol ve araba ücretleri. 

V. grupta önce "asl-ı mal" adı altında Uyvar hazinesinin gelir 
kategorileri verilmiştir. Buna göre Priznik, Küre-i Metofca, Oyluk, Feth-i 
İslam, Niş ve Uyvar mukataaları, Vidin iskelesi mukataası, Prizrin, Vilçıtrin, 
Vidin ve Uyvar cizye gelirleri eya.Ietin akan arasındadır. Bu gelirlerden elde 
edilen toplam miktar 5.824.050 akçedir. Bu kısmın sonundaki "El-mevticibtit" 
başlığı altında ise yeniçeri, mustahfız, gönüllü, faris, azeb, kapudan martolos, 
çavuş, katip ve cami-i şerif hizmetiileri gibi askeri personelin mevacibine 
ayrılan miktar belirtilmiştir. 4.755.240 akçe tUtarındaki bu miktar yaklaşık 
olarak elde edilen gelirin % 85'ine tekabül etmektedir. Bu durum eyalet 
hazinesine tayin olunan gelirin bir anlarnda askeri sınıfların yevmiyelerini 
ancak karşılarlığını göstermektedir23. Bunda muhakkak ki Uyvar'ın bir serhat 
eya.Ieti oluşu ve asker miktarını her geçen yıl arttırmak zaruretinin doğuşu da 
büyük bir etken olmuştur. 

Defterde son olarak "muhasebe-i zehtiir-i mirf" başlığı altında elde 
edilen buğday ve arpa miktarı verildikten sonra askeri sınıfiara tahsis edilen 
bir yıllık ve üç aylık miktarları ayrı ayrı kaydedilmiştir. 

Bütçe metninin de takip edilmesi ile eyalet muhasebe defterlerinin, 
Osmanlı taşra teşkilatı ile ilgili mali konuların yanısıra idari, asker'i, sosyal ve 
kültürel hayatını incelerken de yardımcı olacağı açıkça görülecektir. Ayrıca bu 
nevi eyalet bütçelerinin neşri, dönemin Osmanlı merkez maliye teşkilatı ile 
iktisadi hayatını araştıranlara büyük ölçüde kolaylık sağlayacaktır. 

23 
Nitekim Kıbrıs'ta kale muhafıziarına ödenen meblağın yaklaşık olarak adanın 
gelirine denk geldiği görülmektedir. Bk. H. Sahillioğlu, "Kıbrıs'ın İlk Yılı Bütçesi", s. 
16. 
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BÜTÇENİN METİN T~ANSKRİPSİYONU 

RUZNAMÇE-İ OSMAN EFENDi DEFTERDAR-I HAZİNE-İ 
UYVAR, 

EL-VAKİ' DER SENE 1078 

I. Uyvar defterdan Osman Efendi Uyvar kal'asında kal'a-.i. 
mezbfrre valisi olan vezir-i mükerrem Mehmed Paşa hazretlerinin 
ferm~n-ı mucibince 1078 Ramazan'ının selbinden 1079 Şevval'ine 
gelince bir senede kal'a-i mezbfrre mesarıfı içün harc eylediği defterin 
müfredatıdır24 (s. 2, 8, 28). 

24 

ı. BaM-i hil'at, beray-ı Şeyh! Mehmed Efendi defterdar-ı Budin [der 
vakt-i azl an UyvarJ, 1078 4.000 

2. Balıa-i revgan-ı zeyt, beray-ı kanadil-i cevami-i şerife fi 20 N. ila 
selh sene 78, revgan kıyye 28.5 fi 8 2.280 

3. Balıa-i mismar [ve kömür] ve ücret-i neccarfuı, beray-ı tamir-i 
cisr-i Estergen, fi 6 L sene 1078 [neccar I ücret 30; kömür-i çag 
10, kıymet 150; mismilr-ı mertek 150,/i 1, kıymet 150] 230 

4. Ücret-i araba ve harcırah-ı Hüseyin Çavuş, heray-ı umôr-ı [zahire-i ] 
miri, be-Estergon firistade, fi 15 L. s. 1078 800 

5. Ücret-i arabaha-i heray-ı odaha-i yeniçeriyan-ı dergah-ı ali ki an 
kal' a-i Uyvar, be-canib-i Edirne, ba-fermfu:ı-ı ali ref' -şud, fi 14 Za 
s. 1078 [araba 9,fi 450 ] 4.050 

6. Ücret-i araba ve harcırah-ı Mehmed, ser-bölük-i gönüllüyan, 
heray-ı şair-imiri be Estergon firistade, fi selh-i L. s. 1078 

Söz konusu masrafın girişi ikinci kategorinin başında: "Tenıessiikôtları taleb olımup 
hesabı icnıal ve telhis oluna" denildikten soma "İcnıal ................................ i defter-i 
me sarif-ı mühimmat-ı mi ri der kal' a i Uyvar, bahil-i şeni' ve hasır-ı cevami-i şerif e ve 
ş em' -i pasbantin-ı kal' a-i nıezbure ve kal' a-i Şura n ve balıa-i timur ve ücret-i 
ahengiran ve ta' mirat-ı ba' zi cisrha der etrtıf-ı kal' a-i Uyvar ve Ş uran ve ücret-i 
menzillıfi-i ba' zı ufak ve çavuşan ki bid-defe' at umılr-ı miihimm-i mirt amed ve reft 
ve balıii-i urgan alar-ı kebfr be ray-ı ebvab-ı kal' a-i mezbure ve balıii-i ba'zı kilrasteki 
bid-defe' at an canib-i mi rf iştira ve nıasraf-şud, bil-ferman-ı şerif vezir-i nıiikerrenı 
lıazreti Melımed Paşa nıulıiifız- ı Uyvar, vacib an-evveli Mart el-vaki' fi se/hi 
Ramazanii' !-Mübarek sene 1078 ila gaye-i Şubat fi 8 L. s. 1079, der zaman-ı Osman 
Efendi defterdar-ı hazine-i mezbure" şeklindedir (s. 8). 



25 
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500 

7. Balıa-i ahen (timur), beray-ı bab-ı kemer ve gaynhi25 [an yed-i 
Ahmed ], el vak'i fi selh-i Z. s. 1078, ahen kıyye 18, fi ı2 

2ı6 

8. Masarıf-ı [ve üstadiye-i] saat-i kal'a-i Uyvar, fi selh-i Z. s. 1078 

1.731 

9. Tatlıir-i cami-i şerif-i hücerat, fi 20 Z. s. 1078, [neferen ] : 4, fi 20] 
[Menzi/hôfi sene: 78] 80 

10. Bedy-ı menzil-i Dilaver Ağa [ki ımıür-ı sipalıiyan-ı 
muhafaıacıyan bô1erman-ı Melımed Paşa vezir amed], fi 22 Z. 
s.1078, araba: ı · 450 

1 ı. Beray-ı menzil-i katırcıbaşı-ı vezir-i mükerrem Mehmed Paşa 
be-canib-i Edirne fıristade, fi 5 Z. s. 1078, araba: ı 380 

ı2. Beray-ı rnenzil-i Solak !vas Ağa [ki umur-ı nıühimme ] be-canib-i 
Asitane, firistade, fi sene ı078, araba: ı 400 

13. Beray-ı rnenzil-i çavuş-ı yeniçeriyan-ı dergah-ı ali [ki, umur-ı ref-i 
odaha-i mezkurfn amed], fi 16 Za. s. 1078, araba: 1 440 

ı4. Beray-ı rnenzil-i çavuş-ı divan-ı Budin ki be-urnCır-ı tuğla-i mirl 
amed, fi 22 Z. s. 1078, araba: 1 380 

15. B~ray-ı rnenzil-i çavuş-ı Budin [ki unıılr-ı cerahoran-ı Liva-i 
Istolni Belgra.d amed], fi 27 z: s. ı078, araba: ı 350 

16. Beray-ı rnenzil-i Mahmud Çavuş-ı Budin be-urnı1r-ı sipahiyan-ı 
Baçka amed, fi selh-i L. s. 1078 [araba: 1 ] 380 

17. Beray-ı rnenzil-i Hüseyin Çavuş-ı Budin ki be-urnür-ı 
kirernitciyan-ı rniri amed ve reft, fi 28 Z. s. 1078, araba: 1 

350 

18. Bedy-ı rnenzil-i ağayan-ı veıir-i rnü.kerrem Mehrned Paşa ki be
umur-ı rnühim be-carub-i Asitane fıristade, fi 18 L. s. 1078, 
araba: 2, fi 425 [Minhô, masarifatfi sene 1079] 850 

19. Beray-ı rneremmat-ı çekme-i cisr-i bab-ı Estergon, fi 20 s. 1079 
[neccar 8,fi 30 ücret 240; sütun-ı çam 2, kıymet 240; timur kıyye 
10.5, kıymet 179] 659 

IL kategoride "ı•e gayrılıi' yerine "ve ba'zı mismar" yazılıriır. (s.8) 
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20. Beray-ı yeniçeriyan-ı dergah-ı ali, fi 20 R. s. 1079, mismar-ı kebir 
50, fi2 100 

21. BaM-ı sütiln, buay-ı iskele-i Seka (?) der nehr-i Nitre. fi 22 M. 
s. 1079 [siitun-z kebir-i çam 1 ] 140 

22. Baba-i hasır ve kilid, heray-ı c:lıni-i şerif-i Meydan, fi 20 S. s. 
1079, hasır: 26 fi 25; kilid: l, 60 710 

23. Baba-ikefen [-i garib Mii.slim j bedy-ı neferat-ı Gradeşka, fi 7 
R. s. 1079 404 

24. Baba-i mismar ve ücret-i neccfuiye beray-ı meremmat-ı cisr-i 
kebir [der nehr-i Nitre ] fi 6 ~a. s. 1079 80 

25. Baba-i timur, heray-ı koğa-i pıııar, fi 7 R. s. 1079 40 

26. Beray-ı merenımat-ı [koğa-i prnar der kurb-ı ] bab-ı kemer [dil ve 
çenberlcr ], fi 7 R. s. 1079 65 

27. Baba-i hasır, heray-ı cami-i şerif-i Meydan. [bid-defa' at] fi 22 R. 
s.1 079 [hasır: 21, fi 30 ] 630 

28. Beray-ı ta'mirat-ı bab-ı varoş [baM-i mismar-ı harbe ], fi 23 r. s. 
1079 [timur kıyye 3 ] 35 

29. Beray-ı ta'mir-i cisr der-haric-i bab-ı Estergon ve müceddeden 
maa cisrha-i nehr-i Jitve der-haric-i kal'a-i mezbfue maa çekme-i 
bab-ı Estergon [miiceddeden tamir şude-cnd be-nıiibaşeret-i 
Muharrem Çavuş ], Fi 29 Ra. s. 1079 

[neccôrneferen: 270, eyyanı 338,fi 30] . 9:430 

30. Beray-ı ücret-i alıengiran der-cisrha-i ınezbure, fi 20 R. s. 1079, 
be-mübaşeret-i Muharrem Çavuş 2.148 

31. Balıa-i ahen (timur) heray-ı cisrha-i ınezbfıre ve inha-j varoş ve 
mühimmat-ı saire gayr-ı ez alıen-i cebehane [bid-defa' ôt ] iştira-
şı1de, fi 20 S. s. 1079'[timur kıyye: 389,fi 10] 3.890 

. . 
32. Balıa-i ahen heray-ı mühimmat-ı babha-i varoş [dej' aten ] an 

yed-i Yusuf ser-bölük-i mustalıfızan, fi 14 Ca. s. 1079 [timur 
kıyye: 54.5,ft 10] 545 

33. Balıa-ikefen [-i garib Mııstalıfiz İbrahim Artova], fi 23 R, s. 
1079 240 

34. B aha-i hasır, heray-ı canıi-i şerif-i hücerat ·ve cami-i şerif-i Meydan 
ve mescid-i kal'a-i Şuran, fi selh-i C. s. 1079, hasır bab: 83, fi 30 

2.490 
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35. Beray-ı ta'mirat-ı kışla-i cebeciyan~ı dergili-ı ili [mustahftzın-ı 
Uyvar ], fi 26 Ca. s. 1079 [neccôr: 18,fi 30; sütan-ı çam: 2 kıymet 
240; mismor-ı baskı, kıymet 200; berôy-ı ücret-i çukadariin, 
nefer: 5, eyyam: 27,fi 20; bahô-i çubuk, m·aba: 5,fi 40] 1.720 

36. Beray-ı ta'm.ir-i etiaf-ı bab-ı cami-l şerif-i Meydan, fi 7 Ş. 1079 
[elvôh-ı sütun 350; sütun-ı çam: 5, kıymet 600; berôy-ı balıa-i 
baskı 40 ] 945 

37. Baba-i çam, heray-ı cisr-i bab-ı Beç, fi selh-i C. s. 1079 [sütıin-,ı 
çam: 1] 120 

'38. Baba-i keresteha-i mütenevvia ve mismar ve ücret-i heccaran 
heray-ı ta'm.ir-i çekmeha-i ba'zı cisr der kal'a-iŞuran ve 
mühimmat-ı dıvar ve gayrihi [be-mübaşeret-i defterdar-ı Uyvarfl' 
keşf-i Kadı Mahmud Efendi], fi 12 R. s. 1079 

[Neccôr neferen: 5, eyyôm 36,fi 30; timur kıyye 29,fi 10; kiriş ve 
tahta aded: 74 fi 7; ücret-i araba-i kireç ve kum ve odun ve zift: 
350; ücret-i reaya der tathir-i top-ı kal' a-i mezbure: 220; bahşfş-i 
ba'zı neccôrôn ve ahengirôn: 120; defaten necctir: 5 fi 30; ücret-i 
araba: 210; bahô-i karaste araba: 3,fl50; bahşiş-i ahengiran ve 
çukadaran: 160 ] 3.251 

39. Baba-i revgan-ı şem' -i kebir [der mukavva ve üstadiye-i şem' -i 
mezbur] maa meremmat-ı sandık-ı kanadil ve balıa-i kanadil-i 
cevami-i şerife-i hassa, der Ramazan-ı şerif, fi 4 S. s. 1079 

[Mukavva-i şem' adet: 4,fi 100 = 400; rf!vgan-ı şem' kıyye: 39, fi 
35 = 1365; beray-ı meremmat-ı sandık-ı kanadil, kıymet: 40, 
Üstadiye: 180; bahô-i kanadil adet: 50 fi 15 = 750; beray-ı bahô-i 
penbe ve şamandıra ve şem' i asel kıymet: 370 ] 3.065 

40. Baba-i elvili çam ve mismar ve tuğla ve sütOn-ı çam ve ücret-i 
neccaran, heray-ı ta'mirat-ı cami-i şerif-i hücerat [itmôm-ı tayan- ı 
baZal ve çarçuve ve mismar-ı pencerha ] ve meremmat-ı odaha-i 
peksimad [-i mfrf der kurb-ı cami' i şerif-i m ez bar e ], fi 8 S. 
s.1079 

[Ücret-i necc'arôn: neferen 5, eyyam 75,fi'30 = 2250; balıa-i 
elvah-i çam,aded: 92,fi 25 = 2300, bahô-i tuğla ve pencereha-i 
mezbure tuğla 4,fi 30 = 910; bahô-i mismar-ı tahta, kıymet 344; 
balıa-i mism1tar, müşemma-i pencereha, mismar: 1500, beher elf 
150 = 225; bahil-i sütun-i çam, aded: 3,fi 120 = 360; bahô-i reşen 
mühr-i Süleyman-ı kanadil, reşen: 1 kıymet: 35] 6.414 

41. Beray-ı meremmat-ı odaha der anbar-ı miri [bid-defa' at] fi 19 
Ca. s. 1079 
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[Neccar: 4, eyyam, kıymet: 300; süttın-ı çam: 3, kıymet: 300; 
bahtı-i sütan-ı bülend, mfrfdir] 1.500 

42. Baba-i ıngan-ı alat-ı kebtr, heray-ı mühimmat-ı babha-i kal'a-i 
Uyvar ki an canib-i Vidin iştiraşı1d [be-dest-i Muharrem Ağa 
cizyedar, bti-hüccet-i şer' iye, Mevlana Kadı-i Vidin ] 

fi selh-i R. s. 1079 

Alat-ı kebtr, bab: 4 14.000 

43. Beray-ı mühimmat ta'mirat-ı babha-i varoş-ı kal'a-i mez-bür, fi 
selh-i R. s. 1079 

[Elvah-ı şendere, adet: 1900, 'kıymet:.1270; baM-i mismar-ı 
şendere adet: 5000, beher elf' 140, kıymet: 700; bahii-i sütun-ı 
çam, adet: 5,fi: 100, kıymet 500] 2.470 

44. Baba-i hasır, heray-ı cevami şerife [bi d-defa' at istiraşude ] an· 
yed-i yeniçeriyan-ı Budin, fi gurre-i Ca. s. 1079, hasır bab: 37, fi 

. 25 685 

45. Ücret-i ahengiran [an karye-i Nazırköy ] heray-ı sahten-i ahen
lenger [maa ahenger İbrahim baş-topcu], fi selh-i Ca. s. 1079 

744 

. 46. Baba-i şem'-i pasbanan-ı kal'a-i Uyvar ve Şuran ve cevami-i 
şerife-i hassa [be-mı'lceb-i ruznamçe ] maa neferat-ı Gradeşka, fi 
gurre-i L. s. 1078 ila gaye-i N. s. 1079 

fi yevm: 92, fi şehr: 2760, fi sene-i kamile 33.120 

47. Baba-i revgan-ı zeyt, heray-ı kanadil-i cevami-i şerife, fi 5 Ş. s. 
1079, revgan: kıyye: 100; fi 80 [Ramazan-ı şerifin gayetine değin 
masraf olunmuştur. ] 8.000 

48. Beray-ı ta'mir-i baruthane-i mtri [der semt-i pınar-ı Nemçe, bii
keşf-i Mevlana Mahmud Efendi, Kadı-i Uyvar], fi 28 N. s. 1079 
[neccar: 8,fi 30 = 240; sütun-ı çam: 3,fi 120 = 360; elvah-ı çam: 
IOO,fi 25 = 2500; minhamasraf şude tahta: 31, üstadiye: 65, der-
anbar] 3. 100 

49. Beray-ı meremmat-ı saray-ı Paşa, fi sene 1079 [elvah-ı şendere: 
adet: 1200 kıymet: 700; sütun-ı çam: 2, kıymet: 700] 900 · 

' 50. Baba-i ahen, heray-ı [an-yed-i ahali-i Gradeşka] fi selh-i Ca. 
s.1079, ahen kıyye: 20, fi 10 200 
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' 5 ı. Ücret-i neccar ve baba-i rnismar, beray-ı meremmat-ı cisr [-i 
sagir] der haric:-i bab-ı varoş, fi selh-i S. s. 1079, [neccar: 2 
ücret: 60; mismôr: 50] 110 

52. BaM-i araba ve üs~adiye-i iskele-i Saka(?) der nehr-i Nitre, fi 
sene 1079 [Menzilha-i fi sene-i 1079] 280 

53. Beray-ı menzil-i ağa-i vezir-i mükerrem Mahmud Paşa ki ba
umfu-ı sipabiyan Paçka amed, fi 4 R. s. ı079, [araba: 1 ] 400 

54. Beray-ı menzil-i Şatır Hasan Ağa ki ba-umur-ı hazine-i ta'mirat-ı 
Uyvar, fi 25 R. s. ı 079, araba: 1 450 

55. Beray-ı menzil-i Yusuf Ağa, tabi vezir-i mükerrem Mehmed 
Paşa ki [umur-ı cebe] be-Belgrad firistade, fi 23 R. s. ı079, 
araba: ı 450 

56. Beray-ı menzU-i ulak-ı Tatar ki ba-U)Ilfu-ı sipahiyan-ı Baç-ka 
[emr-i şerif amed], fi 14 R. s. ı079, arab'a: 1 390 

57. Beray-ı menzil-i Yusuf Çavuş yeniçeriyan [-ı dergah-z ali] ki 
be-carub-i Girid reft, fi ı o Ca. s. 1079, araba: 2 900 

58. Beray-ı menzil-i çavuş-ı divan arı camb-i Budin [ki zmıılr- z serhad ] 
amed ve reft, fi 9 Ca. s. 1079, araba: ı 400 

,59. Beray-ı menzil-i [ahar ] Mehmed Ağa, tabi vezir-i mükerrem 
Mehmed Paşa [ki umur-z mühim ] be-carub-i Budin fıristade, n 
ı2 Ca. s. 1079, araba: ı 500 

60. Beray-ı menzil-i Durmuş Çavuş {-ı Budin ki ımıar-ı keraste-i v 
varoşamed ], fi 23 M. s. ı079, araba: ı 420 

61. Beray-ı menzil-i Durak Çavuş-ı Budin [ki umur-ı cizyedôr Vulçıtrin 
amed], fi 23 M. s. 1079, araba: ı 380 

62. Beray-ı menzil-i Yusuf Ağa ve Mustafa ser-oda-i cebeciyan 
[ki be-umur-ı cebehône] be-carub-i Belgrad firistade, fi 20 R. s. 
ı079, araba: 2, fi 450 900 

63. Beray-ı menzil-i Derviş Mehmed [Dede ] be-carub-i Budin, fi 
selh-i Ca. s. 1079, araba: ı 350 

64. Beray-ı menzil-i Şair Osmarı Ağa be-carub-i Yenişehir [Umur-ı 
serhad] firistade, fi 25 C. s. ı079, araba~ ı 400 

65. Beray-ı menzil-i şatırbaşı-i vezir-i mü}cerrem Mehmed Paşa 
[ki umur-ı mü/ır], be-carub-i asitane firistade, fi 20 Ş. s. ı079 
araba: ı 380 
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66. Beray-ı menzil-i baş-çavuş-ı yeniçeriy~ [-ı dergah-ı ali ki umur
miihim] be-cfuıib-i ordu-yı hümayun reft, fi 29 B. s. 1079, 
araba: 1 450 

67. Beray-ı menzil-i rni'mar-ı Uyvar, heray-ı ta'rnirat be-carub-i 
Budin firistade, araba: 1 40Ö 

' 68. Beray-ı menzil-i .Şişko Ali Ağa [tabi vezir-i mükerrem Mehmed 
Paşa ki umur-ı serhad ], be-carub-i Girid firistade, fi 15 S. s. 
1079, araba: 2 ffi 450] 900 

69. Beray-i menzil-i Balcı Mahmud Ağa tabi vezir-i mükerrem 
Mehrned Paşa [ki umi2r-ı milhim ], an-carub-i Budin amed, fi 
13 N. s. ı079, araba: ı · 450 

70. Beray-ı menzil-i Mehrned Ağa tabi vezir-i mükerrem Mehrned 
Paşa [ki umur-ı mühim] be-carub-i Budin amed, fi 7 L. s. 1079, 
araba: ı 440 

71. Beray-i menzil-i kethüda-i çavuşfuı-ı Uyvar [ki umur-ı hazine-i 
neferat ], be-carub-i Vılçitrin fuistade, fi 4 L. s. 1079, araba: ı 

450 

72. Beray-ı menzil-i Şair Os~an Ağa [tabi vezir-i mükerrem M ehmed 
Paşa ki umur-ı mühim ], be-canib-i ordu-yı hürnayun reft, fi 
sene ı079, araba: ı 380 

73. Beray-ı menzil-i Ağa ki an camb-i rnirrniran-ı Kanije amed, fi 
sene ı079, araba: ı 450 

74. Beray-ı menzil-i çavuşfuı-ı divan [-ı Uyvar ki unzur-ı hazine, 
firistade amed], fi sene 1079, araba: 2, [fi 480] 960 

' 75. Beray-ı menzil-i çavuş-ı Budin ki ha-buyruldu-i muhafız-ı Budin 
amed, fi sene ı 079, araba: ı 450 

76. Beray-ı menzil-i Şatır Hasan Ağa [tabi vezir-i mükerrem 
Defterdar Paşa ki ]; heray-ı hazine-i Uyvar amed ve reft, fi 28 N. 
s. 1078, araba: 2 [fi 450 ] 900 

77. Beray-ı menzil-i Çuhadar Haseki Ahmed Ağa [ki umur-ı hazine-i 
yeniÇeriyan ], be-carub-i Girid firistade, fi 25 L. s. 1078, araba: ı 

380 

78. Beray-ı menzil-i Şair Osman Ağa [ki umur-ı mühim ] be-carub-i 
Edirne, firistade, fi 25 L. s. 1078, [araba: ı ] 350 

79. Beray-ı menzil-i sipahi [güzeşte ] ki be-carub-i ordu-yı hümayun 
fıristade, fi 25 L. s. ı078, [araba :ı ] 420 
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80. Beray-ı ücret-imenzil-i Receb Ağa [ki umı?r-ı serhad] be-cfuıib-i 
Girid firistade, fi .12 Z. s. 1078, [araba: I ] 400 

Yekfın 134.280 akçe 

[Cem' an masfırıj-1 fi sen-e-i kfimile 134.280] 

Cümle fermanlan birilctirilüp cümlesine bir ferİnan verilmiştir, ber 
müceb-i defter-i müfredat26. . 

II. Yine Paşa-yı müşarün ileyh hazretlerinin ferman-ı mucibince 
kal'a-i mezbfıre için 107~ Şevval'inin gurresinden sene-i mezbfıre 

Zilhicce'sine gelince üç ayda olan masarıfatıdır27 . 

26 

27 

ı. Balıa-i hil'at heray-ı Osman Efendi, defterdar, der hln-i itmam 
mevacib-i neferat, fi 15 L. s. 1079, [hi!' at I ] 4.500 

2. Beray-ı meremmat-ı kariz der kurb-ı Saray-~ Nemçe be-
mübaşeret-i Hüseyin Çavuş, fi 15 Za. s. 1079 1.530 

[Çukadaran neferen 53, fi 20 = 1080; neccar, neferen 6, fi 25 = 
150; ücret-i araba-i tuğla, araba: 33 kıymet: 300] 

3. Balıa-i revgan-ı zeyt beray-ı cebehane-i amirefi s. 1079 Revgan 
kıyye: 45, fi 80 3.600 

4. Beray-ı tatlıir-i [mas/ak-ı ] karlı ve meremmat der kurb-ı Cami-i 
şerif-i Meydan, fi s. 1079 600 

5. Beray-ı tatlıir-i cami-i şerif-i Meydan, be-mübaşeret-i Mehmed 
Halife, fi 28 Z. s. 1079 

[Çukadar, neferen: 6,fi 20] 120 

6. Balıa-i alıen [dere-i kebir der-çekme-i ], heray-ı cisr-i Estergon, fi 
14 z. s. 1079. 

Aynı masrafların kaydedildiği II. kategori sonunda ise "Ruznômeci Efendi Uyvar 
defterdon Osman Efendi'ye 78 Ramazan' mm 20. gününden 79 Şevval'inin ahirine ı•e 
onca ımıılr-ı nıülıinıme iç ii n nıenôzil ve şe m' -pasbamin ve şair masarif-ı kal' aya 
np/tea/lik nıukaddema verilen fermanları işbu defterde nıestur masfırıja tatbik 
olıuwp nıecmu' masôrıf yüz otıız dört bin iki yüz seksen akçe itmeğin mucibince 
nialıalline kayd ey! eyesin diyu buyuruldu,fi 28 L. s. 1079" yazılıdır (s. 29). 

İkinci kategoride ise aynı konu başlığı "İ cmdl-i defter-i masôrıf-ı kal' a-i Uyvar, vfıcib 
an-gurre-i Şevval s. 1079 ilfı gilye-i Zillıicce sene minlıii Meremmôt-ı ha':ı karizlıil-i 
der kurb-ı Saray-ı Nemçe ve masiak-ı meydôn ve balıa-i revgan-ı zeyt, ı:ebelıône-i 
amire ve ta' nı ir ve merenımfıt-ı kule-i saat ve ba' ;1 cisı hô maa balıd-i elvô/ı-ı çanı ve 
bahil-i şen;' -i pasbana n ve miilıinımilt-ı saire-i nıfrf der kal' a-i nıezbare ki bid-defe' ôt 
masraf şude, der zanıô11-1 Osman Efendi deterdôr-ı lıazi11e-i nıezbılre ve ba-fernıôn-ı 
şerifvezir-i nıiikerrem Siilırab Melımed Paşa muhafız-ı Uyvar fi selôse eşlıur 33.537 
akçe" şeklindedir (s. 12). 
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Ahen, kıyye: 3, fi 12 36 

7. Baba-i mismar-ı şendere beray-ı mühimmat-ı rnirl [iştiraşud an 
yed-i Ali Paşa], fi selh-i Za. s. 1079, Mismar-ı şendere: 8000 
[beher elf 140] 1.120 

8. Beray-ı meremmat-ı [tulumba -i] musluk-ı kebir-i mirl [neccariye 
ve bahô-i timur .J, fi 22 Z. s. 1079 85 

9. Beha-i kefen-i garib an neferat-ı Gradeşka, fi 16 Za. s. 1079. 

10. Beray-ı ta'mir-i kule-i saat [tavan-ı bala ve etraf-ı çarhhô ve 
alat-ı ba' zı timur ve tathir-i çarhha-i mezbUre ] fi selh-i L. s. 
1079 [Neccar: 4, eyyam: 5,fi 30 = 450; elvah-ı çam: 6 fi 25 = 
150; mismar-ı tahta 400, kıymet: 96; re,;gan-ı zeyt kıyye: I 
kıymet 75; timur kıyye: 3, kıymet: 20;. üstadiye-i timur: 250; odun 
araba: 1, kıymet 45 ] 1.086 

11. Baba-i şem' pasbanan-ı zindaniyan [bedel-i müstahfız Hüseyin 
bid-defe' at ], fi sene 1079 200 

12. Beray-ı Ta'mir-i bab-ı varoş der cisr-i asiyab müceddeden ve 
meremmat-ı ba'zı cisrha der etraf-ı Uyvar [ve meremmtit-ı ba'zı 
odahô der ebna-ı kebfr ve mahzenha-i erzen-i mirf ki bid-defe' at 
lazım ve mü him arneden keraste ve mismar-ı mfrf ] , vacib an
gurre-i L. s. 1079 ila gaye-iZ. s. Minhü, [necctir neferen (? ), 
eyyam 138 fi 30 ] 4.540 

13. Baba-i şem'-i pasbanan-ı kal'a-i Uyvar ve Şuran ve cevami-i 
şerife-i hassa [ber muceb-i ruznamçe maa neferat-ı Gradeşka ], 
vacib an-gurre-i L. s. 1079 ila gaye-iZ. sene minhu lfi yevm: 92, 
beher şehr fi: 2720,fi selase eşhıir: 8280] 8.280 

14. Beray-ı merizil-i Mehmed Çavuş ki [umur-ı hazine-i nefera~-ı 
Uyvar,firisttide, bti-isti' cal], fi 7 Z. s. 1079, araba: 1 450 

15. Beray-ı menzil-i Çavuş-ı Budin [ki umur-ı mühimm-i mfrf amede 
ba-buyruldu-i vezir~i mükerrem Mahmud Paşa], fi 20 Z. s. 1079, 
araba: 1 · 450 

16. Beray-ı menzil-i [Dal ] Ahmed Ağa, tabi-i vezir,i mükerrem 
[Mahmud Paşa] maa menzil-i Mehı'ned merdüm-i serbevvaban
kaymakam Paşa, fi 2 Z. s. 1079, araba: 3 lfi 450] 1.350 

17. Beray-ı menzil-i Abdullah Ağa, tabi vezir-i mükerrem kaymakam 
paşa [ki umar-ı yoklama-i sipahiyan amed maa çavuş-ı Budin ki 
umur-ı neccaran-ı mfrt], fi 20 z. s. 1079 [araba: 2fi 480] "960 
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18. Beray-ı menzil-i Mehmed ağa Pehlivan [-ı şehri yari], fi 25 Z. 
s.1079, araba: 1 480 

' 19. Beray-ı menzil-i çavuşan-ı yeniçeriyan-ı dergah-ı ali [ki um!lr-ı 
hazine-i mezkurfn be-canib-i asitane reft ], fi 25 Z. s. 1079, 
araba: 2 [fi .450] · 900 

20. Beray-ı menzilha-i Mustafa Ağa ser-bevvaban ki an ca-nib-i 
rikab-ı hümayun ba-umfu-ı keşf-i kal'a amed, ba emr-i şerif, 
[araba: 6,fi 480] 2.880 

Yekfin 33.537 

[Ruznameci efendi canib-i mfrfden işbu üç ayda masraf olunan ş em' -i 
pasbanan ve ba' zı mühimmat ve menazil için mukaddema verilen fermanları 
tatbik olunup şukka olunmağla mecmu' otuz üç bin beş yüz otuz yedi akçe 
masraf olmağla mucibince mahalline kayd ve işaret ey/esin deyü buyuruldu. fi 
sellı-i Z. s. 1079] 

III. Yine paşa-yı müşarünileyh hazretlerinin zamanında 
müceddeden bina olunan kal'a-i mezbfıre dıvıırına defterdar-ı muına 

ileyhin ruznamçesi mucibince olan masarıfatları2 8 . (s. 3, 10, 27) 

28 

ı. Be-cihet-i heray-i ta'mirat-ı iskele-i dıvar-~ kal'a-i mezbfue balıa-i 
keraste ve fuçı ve gırbal-ı timur ve koğa ve resen-i ılılarnur ve 
urgan ve mühimmat-ı saire ki bid-defa'at masraf şude fermude 

3.257 

a. Beray-ı balıa-i çam koğa, ber.ay-ı odun isane-i kireç; k9ğa: 24; 
fi 20, 480 akçe 

b. Beray-ı balıa-i odun, heray-ı tezkareha-i kum ve kireç; odun 
araba: 9, fi 40, 360 akçe 

c. Beray-ı balıa-i çubuk, heray-ı tezkare-i mezkure; çubuk araba: 
9, fi 25 = 225 akçe 

d. Beray-ı balıa-i timur gırbaı, heray-ı mühimmat-ı kum; gırbaı: 4, 
fi 72 = 288 akçe 

Il. Kategoride aynı konu başlığı "İcmal-i defter-i masô.rıf-ı ra' mirô.t-ı dıvar-ı kal' a-i 
miiceddeden bô.-fermô.n-ı ô.li der zaman-t vezir-i miikerrem Melımed Paşa muhafızı 
Uyvar an akçe-i bedel-i niiziil Liva-i Budin maa bedel-i siirsat liva-i Köstendillıavale 
şı1de-fermt1de, ber-mılceb-i ruznamçe-i hazine-i nıezkflre el-vô.ki' an gurre-i 
Muharrem sene 1079 ilô. 20 Receb sene nıinlıii maa ta'nfirô.t-ı bend-ikebir-i sandık 
kal'a-i mezbfire ve ba'zı cisrlıô. bid-defa'ô.t masra[şııde" şeklindedir (s. 10). Bu kısım 
açıklamalanyla birlikte ll. Kategoride daha geniş olduğundan oradaki bilgiler esas 
alınarak kaydedilmiştir. 
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e. Beray-ı balıa-i fuçı, heray-ı odun isane-i kireç, kireç 7, fi 100 = 
700 akçe 

f. Beray-ı balıa huld-ı koğa, beray-ı keşiden-i isane-i kireç; huld-i 
koğa: 2, fi 50 = ı 00 akçe 

g. Beray-ı balıa-i reşen-i ılılarnur beray-ı ılılarnur heray-ı dolab-ı 
ab; aded: ı38, li ~ = ı 104 akçe 

,2. Be cihet-i heray-ı balıa-i keraste, heray-ı ta'mirat-ı menzilhaneha
cedid der kal'a-i varoş-ı mezburin maa mühimmat-ı iskele-i 
divar-ı kal'a-i mezkilre ve mühimmat-ı bend-ikebir ki biddefe'at 
masraf-şı1de. 38.037" 

a. Beray-ı elvah-ı şendere ve çam beray-ı menzilhaneba-i cedid 
der kal'a-i varoş; elvah-ı şendere: 4, fi 3550 = ı4.200 akçe 

b. Beray-ı balıa-i elvah-ı çarn heray-ı karavulhaneba-i mezk11re 
ve heray-ı iskele ve bend-i kebir; elvah-ı çam aded: 431, fi 
26=ı 1.206 akçe 

c. Beray-ı balıa-i sütı1n-ı çarn, beray-ı iskele-idivar-ı kal'a maa 
bend-ikebir karavulhane- bid-defa'at; sütı1n-ı çarn, aded: 66, fi 
81=5346 akçe 

d. Beray-ı balıa-i baskı, beray-ı ökçe-i kebir der-bal-a bab-ı 
varoş maa karavulhaneha-i mezkure; baskı, araba: 145, fi 
42=6235 akçe 

e. Beray-ı baba-i elvah-ı kavak, heray-ı döşeme-i ökçe-i kebir 
der bab-ı varoş; elvah-ı kavak aded: 150, fi 7=1050 akçe 

3. Be-cihet-i beray-ı balıa-i alıen-içarn ve ücret-i alıengiran, heray-ı 
mesamir-i mütenevvi'a ve alat-ı saire-i tirnur-ı piş ezahen-i mm 
ki an-canib i Belgrad iştira-şılde bı1d bid-defa'at iştira ve masraf 
şu de 13.159 

a. Beray-ı balıa-i alıen-içarn ki bid-defa'at iştira-şı1de; kıyye: 
296, ij 9=2264 akçe · 

b. Beray-ı ücret-i alıengiran heray-ı mühimmat-ı timur ve 
mesamir-i mütenevvia; tirnur kıyye: 1125, fi 7=7875 akçe 

c. Beray-ı balıa-i mismar-ı şendere ki an canib-i Estergon iştira
şı1de; mismar-ı şendere 12.000,beher elf fi 140=1820 akçe 

d. Beray-ı balıa-i kömür, beray-ı mühimmat-ı tirnur-ı mezkurbid
defe'at; kömür-i çak (?) aded: 22, fi 25=800 akçe 
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4. Be-cihet-i beray-ı baba-i kendir ve üstadiye-i sahten-i aıat-ı keb1r- i 
ısparçine, heray-ı makara-i şarih-i merd1 umur-ı ta'mirat-ı 
kulübeha-ı kiremitciyan der etraf-ı kiremit-ciyfuı maa sayeban-ı 
tuğla-i mlr1 ve baba-i kurban beray-ı ceraboran deritmam-ı 
sandık-ı varoş ve mühimmat-ı saire ki bid-defe'at lazım ve 
mühiın arneden masraf-şilde 26.232 

a. Beray-ı balıa-i kendir, heray-ı alat-ı isp,arçine umı1r-ı bend-i 
kebir ve mühimmat-ı saire; kendir kıyye: 330, fi 22=7260 akçe; 
alat aded: 15, beher alet fi 19, beher .alet-i üstadiye: 340=5100 
akçe; Cem'an 12.360 akçe. 

b. Beray-ı urgan-ı sagil ve keb1r, beray-ı iskele-i dıvar kal4a-i 
mezbfue; urgan-ı sag1r: 8, fi 100=800 akçe; urgan-ı keb1r: 5, n 
146=730; Cem'an 1530 akçe. 

c. Beray-ı balıa-i kamış kulübeha-i kiremitciyan; kamış defa 
kıyye: 1655, fi 3.5=5792 akçe. 

d. Beray-ı ücret-i saban beray-ı kat'-ı dönüm dcr-bend-i kebrr; 
saban: 22, fi 100=2200 akçe 

e. Beray-ı baba-i kurban beray-ı cerahoran deritmam-ı sandık-ı 
varoş; kav re's: 3, fi 1250=3750 akçe. 

f. Beray-ı baba-i kilid-i bab-ı varoş; kilid: 2, fi 300=600 akçe. 

5. Be-cihet-i neccaran der ta'mir-i dıvar-ı kal'a-i Uyvar maa varoş-ı 
kal'a-i mezbüre ve bend-i kebrr .ve ücret-i kiremitciyan ve 
in'amat-ı çeribaşıyfuı ve ba'zı mühimmetan kibid-defe'at masraf-
şı1de fermfide 339.315 

a. Beray-ı ücret-i neccaran der ta'mir-i dıvar-ı kal'a-i mezbı1re fi 
gurre-i M. s. 1079 ila 3R. s. minhü; necc~ neferen (?), eyyam 
4222, fi 35=105.550 akçe 

b. Beray-ı ücret-i neccaran der ta'mir.:i bend-i kebtr-i hendek, fi 
15·M. s.1079 iHi 18 Ra. s. minhü; neccar neferen (?), eyyam 
975, fi 25=24.375 akçe 

c. Beray-ı ücret-i neccarfuı der ta'mirat-ı varoş-ı kal'a-imezbure, 
fi 20 Ra. s. 1079 ila 20 B. sene-i minhu; neccar neferen (?) 
eyyam: 1250, fi 25=3 1.250 akçe 

d. Beray-ı ücret-i mimar, ta'mirat-ı mezkı1re, an gurre-i M. s. 
1079 ila 20 B. sene-i minhu; mimar: 1, eyyam 156, fi 35=5460 
akçe 
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e. Beray-ı ücret-i kiremitciyfuı ki an-camb-i liva-i Semendire ha
ferman-ı 3..li amed-şude; tuğla: 45g.ı 00, bölille 4, neferen 3 1, 
beher elf: 300=137.430 akçe 

f. Beray-ı ücret-i kiremitciyfuı tabh-gerde tuğla-i ham ki an sene-i 
maziye-manda bı1d maa ücret-i ba'zı mühimmenan der 

ta'midit; tuğla: 52:300, fi 50=26. 150 akçe 

g. Beray-ı ücret-i çeribaşıyfuı-ı ceraboran an eyaıet-i Bud.in der 
i tmam-ı ta'mirat; neferen: 7, fi 800=5600 akçe 

h. Beray-ı in'amat-ı çenbaşıyan ki an camb-i eyalet-i Eğri amed, 
yed-i deritmam-ı ta'mirat; ne~eren: 5, fi 700=3500 akçe 

Yekün 419.995 

Ber-mı1ceb-i ruznamçe-i müşarün ileyh defter-i müfredat-ı el-mezbfu29. 

IV. Yine paşa-yı müşarün ileyhin zamanında 1080 Muharrem' 
gerresinden sene-i mezbure Rebiü'l-evveli gayetine değin üç ayda 
defterdar-ı muma ileyhin r uznamçesi mucibince olan masarıfatıdır3 0 . 
(sh. 3, 14) 

JBahfi-i hil'atlu1-i der-vakt-i arneden Mirmiran-ı müşarün i/eyh der kal'a
i Uyvar ber-muceb-i kaide-i kadfme ve an-mukteza-i ruznamçeha-i sinin-i 
sabıka] 

29 

30 

1. Balıa-i hil'at, heray-ı Haseki Ahıned Ağa, yeniçeriyan-ı dergah-ı ali, 
fi 9 S. s. 1080 6.000 

2. Baba-i hil'at, heray-ı defterdar-ı Uyvar 

3. Baba-i hil'at, heray-ı Mustafa Ağa, cebeciyan-ı dergah-ı ali 

4. Balıa-i hil'at, heray-ı İsmail Ağa, bölille 31 

5. Baba-i hil'at, heray-ı muhzır [Mehmed] Ağa, bölük:39 

6. Baba-i hil'at, heray-ı Apdi Ağa deveci, bölük: 29 

7. Baba-i bil'at, heray-ı Ebubekir Ağa, bölük: 18 

8. Baba-i hil'at, heray-ı Ahmd Ağa, bölük: 85 

9. Balıa-i hil'at, beray-ı Mehmed Ağa, bölük: 44 

5.000 

5.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

II. kategori sonunda "suret-i rımıfimçe-i hazine-i amire-i Uyvar'dır ki tenıessiik içiin 
aynı ile nıalıallinden nakl olundu" şeklinde yazılıdır (s. 27). 

II. kategoride bu hesabın başı "Defter-i mastirıf-ı miilıimmfitı miri der kol'a-i Uyvar_ 
der zamon-ı Osman Efendi defterdtir-ı hazine-i nıezbfire ve der-vakt-i anıeden 
llozret-i Kiiçiik Mehmed Paşa nıirmirtin-ı Uyvar vacib on gurre-i Muharrem sene 
1080 ilô gaye Ra. sene minlıii,jil-asl,ft sellise eşlıılr, yekiin= 108.163" şeklindedir. 
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10. Baba-i hil'at, beray-ı ser-topcuyan 4.000 

ll. Baba-i bil'at, beray-ı çorbacıyan-ı yeniçeriyan-ı dergah-ı ali, hil'at: 

3, kıymet: 3500 10.500 

12. Baba-i hil'at, beray-ı Mustafa Ağa dizdar 3.500 

13. Baba-i hil'at, beray-ı Ahmed Ağa, yeniçeriyan-ı yerlüyan 3.500 

14. Baba-i hil'at, beray-ı kethüda-i çavuşan 3.500 

I k.aM.~-i hil'at, heray-ımühimmat-ı Paşa 3.500 

16. Baba-i elvili ve mismar, heray-ı ta'mirat-ı cebehane-i amire, fi 8 
M. s. 1080 

[neccar neferen: 4, eyyam: 47,fi 30=1410 akçe; elvah-ı şendere: 
4200, kıymet: 4300; mismar-ı şendere: 6500, beher elf 140, 
kıymet: 9100; çanı tahta: 6,fi25, 150 akçe; baha-i baskı araba, 
kıymet 450; ücre:-i ırgad, neferen: 4,fi 20=80] 7.300 

17. Beray-ı ta'mirat-ı saray-ı paşa, fi 13 S. s. 1080 

[ elvah-ı çanı: 100 fi 25=2500 akçe; sütun-ı.çanı: 4,fi 130=520 akçe] 
3.020 

18. Baba-i hasır ve balıa-i kilid [ve zırh be-dest-i U1jalı Hüseyin 
Çavuş], beray-ı saray-ı paşa, fi 13 S. s. 1080 

[hasır: 32,fi 30=960 akçe; baha-i zırh ve ki/id: 83] 1.043 

19. Beray-ı masarıf-ı ta'amiye der hin-i arneden hazreH Küçük 
Mehmed Paşa ki be-kal'a-i Uyvar amed [ber muceb-i mu'tad-ı 
kadfme], fi 13 S. s. 1080 20.000 

20. Baba-i hasır, beray-ı cami şerili Meydan, tl 13 S. s. 1080 450 

21. Baba-i kilid, beray-ı hücre-i cebehane, fi 13 S. s. 1080, [kilid,2,fi 
5~ 100 

22. Baba-i şem'-i pasbanan-ı Uyvar ve Şuran ve cevami-i şerife, an 
gurre-i M. s. 1080 ila gaye-i Ra. s. rninhu 

[fi' beher mah: 2600,fi selase eşhur: 7800] 7.800 

23. Ücret-i ırgadan ve araba, beray-ı tatbir-i saray-ı paşa, fi 13 S. s. 
1080 

[u·gad: 15,fi20=300 akçe; araba: 15 fi 10=150 akçe] 

Yekün 

Ber muceb-irOznamçe-i müşarfin ileyh ve defter-i müfr~dat 

450 

108.663 
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V. İcınal ................ .................. i muhasebe-i var ida t ve ihracat ve 
mevacib-i yeniçeriyan ve ceb~ciyan ve mürtezikagan ve çavuşan ve 
mustahfızan ve gönüllüyan ve farisan ve azehan ve gayrihi der kal'a-i 
Uyvar ve Şuran vacib an-evvel-i Mart el-vaki' fi selh-i N. 1078 ila 
gaye-i Ra. s. 1080 fi sene-i kamile ve 6 eş-şehr der zaman-ı Osman 
Efendi defterdar-ı kal4a-i mezbur. (s.32) · 

Fi'l-asl ........................ .. .................................. Makbuz-ı ber-müceb-i der 
kenar cizye ve mukataa-i evvel 

Yekün 5.428.980 

ı. 'An-mal-ı mukataa-i Piriznik ve Kure-i Metofça ve tevabi'ha beray-ı 
ocaklık neferat-ı kal'a-i mezbur el-va.Id fi 25 C. s. 1078 ila 5 C. 
s.1079, fı: sene 350.000 

2. 'An-Mal-ı mukataa-i iskele-i Vidin ve tevabi'ha beray-ı ocaklık 
neferat-ı kal'a mezbur el-vaki fı: selh Ş. s. 1078 ila gaye-i Ş. s. 1079, 
fı: sene 850.000 

3. 'An-mal-ı mukataa-i Oyluk an evvel-i Mart el-vaki fı: selh-i N. s. 
1078 ila gaye-i Şubat s. 1079 beray-ı ocaklık, fı: sene 400.000 

4. 'An-mal-ı mukataa-i hasha-i Niş an evvel-i Mart s. 1078 ila gaye-i 
Şubat s. i079, fi sene 405.000 

5. 'An-mal-ı cizye-i gebran vilayet-i tetimme-i Vidin an gurre-i N. s. 
1078 ila gaye-i Şaban s. 1079, hane-1619 fı: sene 712.360 

6. 'An-mal-ı cizye-i gebran vilayet-i Prizri.n m~a mal-ı avanz-ı kaza-i 
mezbftre an gurre-i N. s. 1078 ila gaye-i Ş. s. 79, fı: sene 646.480 

a. 'An-mal-ı avanz-ı Prizrin sene 1078 ve s. 1079, 
Yekün= 127.480 

b. 'An-mal-ı cizye-i Prizrin an vacib-i s. 1078 hane: 1500, 
Yekün= 519.000 

' 7. 'An-mal-ı cizye-i gebran vilayet-i Vılçitri.n ve titirnrne-i Vılçitrin ve 
mal-ı havale-i Üsküb an gurre-i N. s. 1078 ila gaye-i Şaban s. 1079, 
fi sene 1.155.450 

a. 'An-mal-ı cizye-i Yılçitrio maa tetirnrne-i mezbur, 
Yekün= 755.450 

b. Mal-ı havale-i Üsküb, Yekün= 400.000 

8. 'An-mal-ı bedel-i nüzülliva-yı Budin vf:. bedel-i sürsat liva-yı 
Köstendil, beray-ı masarıf ve ta'rnirat-ı kal'a-i Uyvar el-vaki fı: 25 R. 
s. 1079 500.000 
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a. 'An canib-i Budin vacib sene 1078, Yekün=250.000 

b. 'An canib-i Köstendil an ma.J.-i bedel-i sürsat vacib s. 1078, 
Yekün= 250.000 

9. 'An-mal-ı mukataa-i nefs-i Uyvar an gurre-i L. s. 1078 ila gaye-i Ra. 
s. 1080 36.000 

10. Baba-i hane-i cebeci maktu' 2.500 

ll. 'An-ma.J.-ı havalat-ı ba'zı cizye ve mukataat beray-ı mevacib-i ba'zı 

kesan anneferat Uyvar ve kal'a-i Şuran vacib s. 1079 bid- defe'at 
havale şude bud 335.520 

a. 'An-ma.J.-i mukataa-i Oyluk. Yekün= -296.820 

b. 'An-ma.J.-i mukataa-i Niş. Yekün= ·3 1.000 

c. 'An-ma.J.-i .cizye-i Vidin. Yekün= 7.700 

, 12. 'An baba-i şair an canib-i iştira-i Baçka, şair keyl: 1736, fi 20 

34.720 

Yekün 5.451.6923 1 

El Mevaciba t ....... ... ............... be-cihet-i mevacib-i yeniçen yan ve 
mustahfızan ve gönüllüya n ve farisan- ı evvel ve sani ve zeban ve 
kapurla nan ve martolosan ve çavuşan ve katihan ve haderne-i cami- i 
şerif der kal'a-i vacib an gurre-i Ca. s. 10978 ila-gaye-i R. s. J079 ber 
muceb-i tezkir e-i kalem-i Anadolu . 

31 

Neferen: 955, fi yevm= 13.209, el-mukarrer, fi sene-i kamile 

VI. Muhasebe-i zehayir-i miri (s. 33) 

fi'l- as l - ı makb fıza t 

1. Hınta, keyl-i İstanbuli 

4.755.000 

23.828 

a. 'An-canib-i liva-i Baçka an iştira-i Ahmed Ağa, tabi defterdar 
paşa. Hınta, keyl: 20.000 

b. 'An-yed-i Şeyili Mehmed Efendi, defterdar-ı sabık. Hınta keyl: 
3828 

2. Şair, keyl-i İstanbuli 21.537 

Umumi gelir yekünü birinci kategoride 5.428.030 iken hesaplama sonucunda 
5.824.050 akçe (s. 6), ikinci kategoride ise 5.428.030 olarak kaydedilmişken 5.451 .692 
akçe olduğu (s. 32) görülmektedir. 
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a. 'An-yed-i Şeyhi Mehmed Efendi, defterdar-ı sabık. Şair, keyl: 
11.537 

b. 'An-carub-i liva-i Baçka, an iştira-i Ahıİıed Ağa, tabi defterdar 
paşa.Şair, keyl: 10.000 

Minha, teslim be-vezir-i mükerrem Sührab Mehmed Paşa ki ber-vech-i 
karz-ı sitade ve kıyınet an _paşa-yı müşarün ileyh be-ruznfunçe-i hümayun 
teslim şude-bud, der rikab-ı hümayun-Yenişehir 

34 

Şair, keyl: 19.80ı 

Teslim be-hazine-i amire, fi 4 C. s. 1080 

Şair, keyl: 1736 

Fllfllht-şfide ve ahz-ı irad araba-i süturan: 34, arabaha-i esteran, ruus: 

Minha, el-tevziat-ı vacib an gurre-i M. s'. 1079 ila gaye-i Ra. s. 
1080 fi sene-i k~mile ve 3 eşhur 

Bınta, keyl-i İstanbuli 23.828 

S fire N eferen Hınta 

ı. Beray-ı zehayir-i yeniçeriyan-ı deigah-ı ali vacib 

an- gurre-i M. s. ı079 ila gaye-i Ra. s. 1080 

2. Beray-ı zehayir-i cebeciyan-ı dergah-ı ali vacib an
gurre-i · 

M. s. ı079 ila gaye-i Ra. s.1080 

3. Beray-ı zehayir-i neferat-ı topcuyan-ı dergah-ı ali 
vacib an-gurre-i M. s. 1079 ila gaye-i Ra. s. ı080 

4. Beray-ı zehayir-i neferat-ı haderne-i cami-i şerif-i 
hücerat-ı Uyvar vacib an-gurre-iM. s. 1079 ila gaye
i Z. sene-i minhu 

5. Beray-ı neferat-ı cami-i şerif-i Meydan-ı Uyvar 
vacib an gurre-i M. S. ı079 ila gaye-i Z. sene-i 
minhu 

ı yıl 

3 ay 

ı yıl 

3 ay 

ı yıl 

1 yıl 

ı yıl 

121 7284 

969 1453.5 

182 1092 

182 273 

60 360 

60 90 

72 

8 66 
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6. Beray-ı neferat-ı katihan-ı divan ve 
. 

saire ve ı yıl 7 108 
ıni'mar ve 

3 ay ı5 43.5 
mühr-i hazine-i Uyvar vacib an gurre-i M. s. ı079 ila 
gaye-i 

Ra. s.' ı080 

7.Beray-ı neferat-ı çavuşan-ı divan-ı Uyvar vacib an ı yıl 16 ı2o 
gurre-i 

3 ay ı5 28.5 
M. s. ı079 ila gaye-i Ra. s. 1080 

8. Beray-ı neferat-ı yeniçeriyan-ıkal'a-i Uyvar vacib ı yıl 207 ı860 
an gurre-i M. s. ı079 ila gaye-i Ra. s.ı080 

3 ay 4ı5 569 

9. Beray-ı neferat-ımustahfızan-ı kal'a-i Uyvar vacib ı yıl 9ı ıo8 
an gurre-i M. s. ı079 ila gaye-i Ra.s.l080 

3 ay 89 43.5 

ıo. Beray-ı neferat-ı gönüllüyan-ı kal'a-i Uyvar vacib I yıl ı52 ı062 
an gurre-i M. s. 1079 ila gaye-i Ra. s. 1080 

3 ay ı25 225 

ı ı. Beray-ı neferat-ı farisan-ı kal'a-i Uyvar vacib an ı yıl ı45 ıo58 
gurre-i M. s. 1079 ila gaye-i Ra. s. 1080 

3 ay ı38 256.5 

ı2. Beray-ı neferat-ı cebeciyan-ı kal'a-i mezbur vacib ı yıl 25 210 
an gurre-i M. s. ı079 ila gaye-i Ra. s. 1080 

3 ay 25 52.5 

13. Bedy-ı neferat-ı topcuyan-ı kal'a-i UyVar vacib ı yıl 20 174 
an gurre-i M. s. ıo79 ila gaye-i Ra. s. ıo80 

3 ay 19 42 
' 

ı4. Beray-ı azehan-ı kal'a-i Uyvar vacib an gurre-i ı yıl 127 984 
M. s. ıo79 ila gaye-i Ra. s. 1080 

3 ay 114 226 

ı5. Bedy-ı neferat-ı kapudanan-ı kal'a-i Uyvar vacib ı yıl 25 210 
an gurre-i M. s. ı079 ila gaye-i Ra. s. ı080 ay 25 52.5 

ı6. Beray-ı neferat-ı martolosan-ı kal'a-i Uyvar vacib ı yıl 3ı 274 
an gurre-i M. s. 1079 ila gaye-i Ra. s. 1080 3 ay 3ı 58.5 

ı7. Beray-ı neferat-ı mustahfızan-ı kal'a-i Şuran ı yıl 23 ı98 
vacib an gurre-i M. s. 1079 ila gaye-i Ra. s. 1080 

3 ay 22 48 

ı8. Beray-ı neferat-ı farisan-ı kal'a-i Şuran vacib an ı yıl 32 240 
gurre-i M. s. 1079 ila gaye-i Ra. s. 1080 

3 ay 28 54 
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19. Beray-ı neferat-ı farisan-ı kal'a-iŞuran vacib an ı yıl 413 3222 
gurre-i M. s. 1079 ila gaye-i ra. s. 1080 3 ay 316 639 

20. Beray-ı neferat-ı mustahfızan-ı varoş-ı Uyvar ı yıl 10 68 
vacib an gurre .. i M. s. ı079 ila gaye-i Ra. s. 1080 

3 ay 10 25.5 

21. Beray-ı neferat-ı Jarisan-ı varoş-ı Uyvar ı yıl 23 
vacib an gurre-i M. s. 1079 ila gaye-i Ra. s. 1080. 3 ay 16 

Mahallinde hıfz olunup sureti muhasebeye verile (s. 34) 

Arz-ıbende-i bi-mikdiir budur ki; 

Uyvar defterdan oan Osman Efendi kullarının 1078 Şevvarinin 
gurresinden 1080 Rebiülevvel'i gayetine değin bir sene altı ayda 54 yük 
28.980 akçe makbuzu olup meblağ-ı mezburdan 47 yük 55.240 akçesin bir · 
senelik Uyvar kal'ası kullarının mevacibine masraf idüp ve altı yük 96.452 
akçesin dahi kal'a-i mezburede vaki olan ta'mir ve termime masraf idüp. 
Meblağı mezburdan maada makbOzı olan 23.828 kile-i İstanbuli şairin 19.801 
kilesi Sührab Mehmed Paşa'ya virülüp balıası Yenişehir'de Ruznamçe-i 
hümayuna teslim olunup ve baki kalan 1.736 kile şairi furuht eyleyüp balıası 
iradına dahil olmuştur. Ol babda emr-i ferman devletli sultanım 

hazretlerinindir. 

fi 25 R. sene: 1082 sureti mahalline verile 

180 

33 
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