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SADRAZAM KEMANKEŞ KARA ·MUSTAFA 
PAŞA LAYİHASI 

Tarih vesikaları dergisinin bu sayısiyle umumi istifadeye arzedilen 
aşağİdaki vesikanın ·aslı, İstanbul' da Nurosmaniye kütüphanesinin 4950 
,numarasında kayıtlı ·bir mecmuayı teşkil eden beş ris.aleden ilkidir 1• 

ve mecmuanın 1-29 uncu varaklarına yazılmış bulunmaktadır. Sonunda 
29 uncu varakin b yüziyle 30 ve 31 inci varaklarda veziri azamların bazı 
ufak meşruhatları ihtiva eden bir listesi ile ·32~34 ncü varaklarda da 
yeniçeri cemaat (orta) ve bölüklerinin çadırlarına ait nişanları gösteren 
ikinci bir liste vardır. Risalenin hangi tarihte ya:;;ıldığı ve hangi tarihte 
ve kimin tarafından istinsah edilmiş olduğu hakkında bir kayıt mevcut 
değildir. Yalnız sonuna eklenmiş olan sadırazamlar .listesindeki sonuncu ismi 
teşkiI°eden Yu_s u'f Paşa'nın2 1712 yılında Rodos'anefyoluı'ımak suretiyie 
bu vazifeden ayrıldığı hatırlanacak olursa, bu nüshanın, layihanın yazıl
dığı 1639 tarihinden, . en çok 72 yıl sonra istinsah edilmiş olduğunu 
kabul etmek lazimgelir. «Kara Mustafa .Paşanın sultan İbrahim'e yazdığı 
kanundur» başlığını taşıyan bu, risalenin muhteviyatı, herhangi bir tasnif 
ve tertibe tabi tutulmaksızin zamanın . hükümdarına hitaben yazılmış, 
türlü devlet işleri ve meseleleriyle· teşkilatı hakkında uzun ve kısa bir· 
takım maruzattan ibarettir:. Bu maruzatın · serlevhasında kaydedilmiş 
olduğu gibi, 1639 da 24 yaşında akli müvuzenesi zayıf bir genç olarak 
Osmanlı tahtına geçen İbrahim I. e hitap etmekte olduğunu metninden 
yapılan istidlaller de teyit etİnektedir3• · 

t] 13. 8X20 boyunda 120 varab.i:an müteşekkil, ebru kağıt kaplı ve. miklebli adi 
bir cilt' içinde bulunan bu mecmuanın 35~56 ıncı varaklarında arapça Hizb-ül-bahir şerhi; 
66-89varaklarında yine arapça adab ve 'munazaraya dair bir eser ve 90-94 üncü var~k
larııida. namaz hakkında arapça 'bir .risale ve 95-120 nci varaklarında da Türkçe Hılye-i 
Celile•i Nebevi namında bir eser vardır. Başında Osman HI.Ün tuğralı vakıf I)lÜhrü vardı_r. 

2J Yusuf Paşa Ahmet III. devrinde 1711 de Baİtacı. Mehmet Paşa'nın ikinci def.'a 
sedaretten azlinden sonra Yeniçeri Ağalığından Sadrıazaİnlığa getirilen ve 1712 de · 
azledilerek Rodos'a nefyolunan ve ·bir yıl sonra katlettirilen zat. (Sicill-i Osmani IV. s. 661) 

3J Neşrolunan metin s. 7 de. Sadrıazamın kendind.en, · ismini zikretmeksizin, bahset
tikten sonra isimlerini saydığı kubbe vezirlerinden _Ey Ü p Paşa, İbrahimin yal~z ilk 
yılında (M. 1639 - H.1049) bu vazifede bulunmuş zatlardan biri olduğu gibi (S. O. I. 449) 
Sürücü (celeb) Ahmed Paşa da (S .. O. I. 215) yine ayni yılda kubbe vczirliğinde bulu~muş 
olanlardandır. Yine ·ayni metnin · s. 4 ünde Budin valisi olarak tanıtılan Musa· Paşa'nın 
(1636 -1639) ve Bosn:ı valisi olarak gösterilen Şah in Paşa'nın (1639 - 1640) ve Bağ!iat 
valisi olarak bahsedilen D e r v ·r ş M e h m e d Paşa'nın (1639 - 1642) yılları arasında bu 
vazifelerde bulundukları malumdur. . 

(Manuel de Genealogie et de Chronologie poar l'histoir de l'lslam .. E. de Zambaur 
5. 159, 171, 172) . 
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1635 de Revan seferine Yeniçeri Ağası, 1637 de Bağdat seferine 
Kapudan-ı Derya ve Sadaret Kayma,kamı sıfatiyle iştirak eden ve Bağdat' da 
T ayyar M eh m e t Paşanın şehadeti üzerine sadarete geçirilen ve 
Murad IV. ün takdir ve teveccühünü kazanmış bulunan zeki; dürüst fakat 
ümmi bir vezir olan ve ibra h im I. in saltanatında da beş yılı doldurarak 
(25.XII.1638-10.11.1643) Atabek-i devlet sıfatiyle ve oldukça geniş bir 
is_tiklalle sadaret mevkiini muhafaza eden K e m an k eş K ara M usta fa 
Paşanın bu risale ile, Osmanlı tahtına oturan acemi ve irade hastası ola~ 
genç padişaha hem bilmediği devlet teşkilatını ve ricalini tanıtmak, hem 
devletin idari, askeri, mali her türlü işlerini, hatta sarayın iç nizamını ve 
geleneklerini öğretmek ve bu vesile ile de ıslahını lüzumlu gördüğü bazı 
hususlarla alınmasını zaruri bulduğu bir kısım tedbirleri anlatmak gayesini 
güttüğü ve bunu mahremlerinden birine dikte ettirmek suretiyle yazdır-
dığı tahmin olunabilir. · 

Kara Mustafa Paşa'nın ciyografisi hakkında elde edilebilen mahdut 
malumattan 4, muasırı Katip Çele b i'nin anlattıkları 5 bu zatın dürüst 
ve çalışkan bir idare şefi olduğunu, Yeni çeri Ağası iken ocağın bozulan 
disiplinini yerine getirmek, Kapudan Paşa olduğu zaman tersanedeki bo
zuklukları ve israfları önlemek için gayret sarfedip muvaffakiyetler elde 
ettiğini, Sadrıazam olduktan sonra .da yeniçeri ve sipahi ocaklarında 

tensikat yapmak, bozulan sikke ayarını düzeltmek, bütçede tevazün temin 
etmek, devlet tediyatını intizama sokmak, vilayetlerde tahrir yaptırmak 
gibi esaslı ıslahat hareketlerine girişmiş bulunduğunu ve, manasız müdahale
lerle hükumetişleririin aksamasına sebebolan padişaha bükülmez iradesiyle 
icabında sert dersler verecek kadar da cesur ve dürüşt olduğunu, fakat bütün 
bu hizmet ve meziyetlerine rağmen nihayet padişah celladının kemendine 

·sokak ortasında boynunu teslim zorunda kaldığını göstermektedir. Oku·
yup yazma bilmenin 'bir vezir için şart olduğunu ve bu noksanı dolayı

siyle padişahla vezir: arasındaki esrara bir başkasının vakıf olmasından 

müteessir bulunduğunu mütevazıane itiraf eden bu zatın neşredilen layiha
sında çok samimi, fak'.at basit bir üslupla, gayet açık bir şekilde o devrin 
bütün askeri, idari, malf. teşkilat ve meseleleri toplu bir surette gözden 
geçirilmektedir. 
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4] Kamus-üL.Alam, c. V. s. 3647-48 
Sicill-i Osmani, c. IV. s. 390 

Hadikat-ül-Vüzera, s. 81-84 
Cedvel-i Kapudannan-z Derya s. 50-51 

s] Fezleke - Katip Çelebi c. II, s. 232, 284. 



Kemankeş Kara. Mu.ıruıfa Paşa layihası 

Bu rısale, A ı i Kem a 1 i Aks ü t tarafından bahis başlıkları· ilave 
edilmek suretiyle ve Fatih Millet kütüphanesinin474 sayısında kayıtlı yazma6 

nüshadan istifade olunarak 1939 da neşredilen ve Koç i Beye izafe edilen 
ikinci risale 7 ile mevzu ve. muhteva bakımından büyük bir yakınlık 
göstermekte bulunmakla beraber ifade, tertip ve tasnif bakımlarından 
biri birinin aynı değillerdir. 

· Kara Mustafa Paşa tarafından yazdırıldığı tahmin olunan risale 
ile, A 1 i Kem a 1 i Aks üt tarafından K o ç i Beye izafe edilen rişalenin 
mevzu itibariyle, çok defa ifadece de yaklaşarak, birbirine benzedikleri 
görülen kısımlarının altları burada neşredilen risale metninde noktalı çizgi
lerle gösterilmiş ve mevzularla uygun yan başlıkları da tarafımızdan ilave 
olunmak suretiyle metin daha kolay istifade olunabilir bir hale 
getirilmiştir. 

17 inci asır ortasında Osmanlı devletinin idari, adli ve askeri teşki
latiyle iktisadi ve içtimai hayatı, hükümdar sarayının iç nizamı ve gele
nekleri hakkında açık ve toplu bilgi veren bu iki risale, o devre ait 
tarih kayaklarımızın temas etmedikleri bir takım meselelerden mufas
salan bahsetmeleri bakımından hususi bir önem taşımakta ve birbirini 
tamamlamakta ve teyit etmektedirler. Birinde bulunup da ötekinde hiç 
bahis mevzuu olmamış meseleler de vardır. 

6] Fatih Millet kütüphanesinde - Ali Emiri Efendi vakfı - Türkçe tarih yazmaları 
arasında bulıınnn bu eser 19.7 X 31.7 boyunda 44 varaktan müteşekkildir. 1 - 19 uncu 
varaklarında K o ç i Beyin M u r ;ı d IV e .. yazdığı malfim ve meşhur olan risale yazılıdır. 
21-44 üncü varaklarında A 1 i Kem a 1 i Aks üt tarafından, Sultan İ b rahim için 
Koç i Bey tarafından yazıldığı söylenen ikinci risale olduğuna hükmedilen metin vardır. 
(Bu metnin 1864 te müsteşrik B er n ha u ~ r tarafından Almanca tercümesinin Zeitschrift 
der derıtschen Morgenlandischen Geselschaft mecmuasının on sekizinci cildinin dördüncü 
cüzünde «Nasihatname» adı altında neşredilmiş olduğu ve Be r n ha u e r'ce 1640 da 
İ b r a b im I. için yazıldığı tesbit edilmekle beraber muharririnin meçhul kaldığının 
kaydolunduğu Tur h a.n Tan'ın Koçi Bey risalesinin 1939 baskısı hakkında İstanbulda 
Tan gazetesinin 2 temmuz 1939 ve 3 ağustos 1939 tarihli nüshalarında yazdığı fıkralardan 
Öğrenilmektedir) . 

. Bu risalenin K o ç i Beye aidolduğunu tevsik için ortaya sürülebilecek delil, bunun 
Fatih Millet Kütüphanesinde bulunan, malfim, Koçi Bey risalesi yazmasının sonuna eklenmiş 
olmasıdır. Bu yazına tetkik olunduğu zaman daha yakın bir devirde • Ali Emiri vakfı 

yazma kitaplarının bir çoğunda görüldüğü gibi· istinsah olunmuş bir nüsha bulunduğu gerek 
yazısından, gerek miirekkep ve kağıdından anlaşılmaktadır . ve ikinci risale evvelkinden 
başka ve daha adi bir yazı ile başlıksız ve tarihsiz olarak buraya geçirilmiştir. Bunun 
K o ç i Beye aidolduğuna kesin olarak hükmetmektense, aksi kuvvetle sabit oluncıya kadar, 
K o ç i Beyiri henüz tamamı ele geçmemiş olduğu bilinen risalesi olabileceğini ihtimal 
dahilinde görmek d_aha doğru olur sanırım, 

7] Koçi bey risalesi • Ali Kemali Aksüt, Yakıt Matbaası, İstanbul 1939, s. 77-127. 
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· Dergide neşredilen ve Kara· Mustafa Paşa'ya aidolduğu tahmin 
edilen risale ile Koç i Beye izafe olunan. risale arasındaki yakınlıklar, her 
ikisinin aynı layihanın başka başka zamanlarda ve başka· başka ellerle 
istinsah edilmiş nüshaları olabileceği ihtimalini ilk bakışta akla getirmekte 
ise de, buntıiı Kara M us t af a Paşa tarafından bu gibi mevzulara 
alakası ve vukufu b~lunduğu devrinde de bilinen Koç 1 Beye dikte 
edilmek veya esası hazırlattırılmak suretiyle yazdırılmış olduğu ve Kara 
Mustafa Paşa'nın bu lavihayı kendi görgü ve bilgisi mahsulü olarak 
padişaha vermiş bulunduğu şüphesinide uyandırmaktadır. Bununla beraber 
iÇ o ç i Beye izafe edilen risalenin, neşrolunan . Kara Mustafa Paşa 
layih~sına nispetle biraz daha insicamalı oluşuna ve «kitabı tez gönder» 8 

t>ahsinde kayıtlı hususların aydınlatışına ve "Sikke hakkında,, başlıkl.ı 
bahsin sonunda 9 ·sadrazam aleyhindeki dedikodu ile "narh ve kilar-ı 
amire,, başlıklı kısmın sonundaki ıo okunmuş ekmek hikayesine bakılarak 
bunun bir başka okur yazar kimsenin elinden çıktığı da düşünülebilir. 
Hatta okunmuş ekme~ Cinci Hoca efenc:liyi de bir an için akla 'getirmiyor 
denemez. Eğer bunu K o ç i Bey yazmışsa, kendisinin İbrahim I. için 
risalesini hazırlarken, evvelce Mustafa Paşa'nın başkasına ve belki de 
yiİıe . K o ç i Beye yazdırdıği ve padişaha sunduğu risaleden faydalandığını 
düşünmek de akla yatar görülmektedir. 

Devletin mülki taksimatı hakkında verilen malumatın oldukça nok
san ve yanlış olduğu, bazı sancakların bir kaç vilayette aynen tekerrür 
ettiğı görülmektedir. Bilhassa Garp Ocakları ve Yemen hakkında hiç 
malumat verilmemiş olması da ayrıca dikkate değer mahiyettedir. Mülki 
faksimat hakkındaki vukufsuzluk - . eğer bu layiha Sadrazam Kemankeş 
X a r.cı Mustafa Paşa tarafından yazdırılmışsa - o sırada devlet ricalinin 
memleketlerini tanıyıp bilmekte de ne kadar cahil olduklarını. göstermekte 
ve O.şmarilı İmparatorluğunun çökmesi sebeplerinden birini daha belirt
mektedir. 

Bu meseleyi ileride daha başka belgelerin aydınlatacağı zamana 
kadar, her iki ri~aleyi birlikte mütalaa etmek ve bunların aynı değerde 
ve birbirini. tamamlayıcı birer kılavuz gibi devirlerinin hayat ve teşkilatını 
tanıtmağa yarar vesikalar olduklarını kabul etmek yerinde olur. 
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İı] Koçi Bey risalesi. - Ali Kemali Aksüt, s. 123 - 124. 
9) Aynı kitap s, 120 
10) Aynı kitap s. 115 

Faik Reşit UNAT 
Tal.im ve Terbiye Heyeti Azası 



Hünkar kulu. 

Dirlik sahibi. 

KARA MUSTAFA PAŞA'NIN SULTAN İBRAHİME YAZDIGI 
KANUNDUR 

Hak teala şevketlu padişahımı hatalardan hıfz eyliye. ~~~~~---~~~-
karım bir ademe Ye.niçerilik verirsen üç akça alı'.lfe ile, ana halk Hün-

~~~~~~j_~~~{~i!j~~~~~~~~~~{~~~~~K~~~~~~~~!~!~:~~~~~~~~fE~~-~~~~--~-~~~~!_-_-:-~q_t~~ . 
f :_~~~ ~-c:!~~ _ y_~_ -~~~!- __ f_~'!'_1!7-Z1!~ _ -'-'~-- ~-~~: __ ~~~!!l~~ ___ :r~ -~~~!- -~~~~~---<:~~!~-s_~~~ . 
~t:~i-~--~~-~~i-~~~!.l~::_~~~--~~Ç~_~l-~!~-s_~-~~~~~! __ 1?!~-~~S~- -~!~!_t::~~--()!~-~~~~_i,~lJ~ 
sahibi derler ve bir akça dirlik vermek padişaha mahsustur; eğer Vezir-i 

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - "1- - - - - - - -- - - --- -- - - - -------------- --- --- ---- -- - -- - - -- ---------------...,-------.--· 

~~~-~~-~~~:~X_~~!ç~:~-~-~~~~--~!: __ ~~Ç~-~!:!~~--'!_~!-~~~~--~~~-i!._~~~!~~!!: __ I:-!~:
. ~~-~-H~-~!~-~~-'!_~!-~~~-[~!-~~-~i!.· __ ~i-~~--~-~ı:ı_ı_ı~:ı __ ~~?:1_~-~?X!~~~~~::_I:-!~!.-~-~9-~1:1 

Yeniçeri 
ınini. 

te· dirlik vermek ferman-ı hümayununuz olsa ve Yeniçeri lazım olursa ---------------- --------- ------- __ _: _________ --- -- - - -- -- -- --- -- -- ------------- - --.,:._ ---- ---.- ---- - ..: ---

Yeniçeri oda
ları, 

Ocak balla. 

bostancılardan . ve acemi oğlanlarda,n ve eski saray baltacılardan ve 
~';;iı-;;~;ı~;<l~-~~--Y~~iÇ~~i---;-<l~~~~;;<l~;;--lıi~riı-~t--~<l~ri--k-,;i--~g[-;~-1~;;<l;;, 
-.-- - --- -- -- -- ----- -- ------ ----- -- --- -- --- -- --- - ...; __ --- ---- -- ---- - __ ,;. _ -----·- ------ -------- -- -------·-x ~~~ç~~-~-~~~~ı:ı-~-_f~~ı_r_ı~ı:ı_-_ı ___ ~~ı_r_ı~~~--~~~-~~!~!--~~E~-~~~E __ !<_~s:-~~z:.ı_x_<=:ı:ıJ~ 
S~:~ ---~~!-~~~!_s_~~~~ --~!~-~~~!-_ Y:~~iS~-~i_ -_ ?}_l_l!: , . 

~~-~!~-_ ?:~y_l_~!!1!_ -~~1:1~~Eı_~ ~ _ ~~ ~Z:_ X~1:1_i_~~_ı:_i __ ?_?~!~!}_ ~~ _ ~_!~~~~ __ 1?~!- _()~~--
?_ı!_·_ ,Ij~_ı:-~~~~~- --~~~!~~~-~~-~---~~~--:'~-~~ı_r_ı!ı:ı_?~--~~_i_y~~-Xt::1:1JS:~!_İ ___ '!_~!~~!: 
Cümlesi otuz beş ·bin mikdarı yeniçeridir. Her odanın odabaşısı ve ------ -- -- -- -- ---- ---- ---------------- -- ---- --- - -- ---- --------------------. ------ -------·- --- --- - ----
çorbacısı vardır. Cümlesi yüz altmış bir çorbacı olur. Ocak halkı dedik-· 
i~~ı--;;1--ç-~~ı;~-~ii~~<l;;.--i3~Ş,---Y~~i~~;i-Ai~~~<l;;:-J\;;ı-~-~-ş~~;~~;;ci~~;~r1ı-:ı~--iı~;;~ 2 r;• 
·------------------- ----- - ----------------- --- ------,..-- --- ----------------- - ------ -- -. -- ---------- ---. 
~~!! _ -~~?~ı:ı- -~~-~~~_~~~~~~~!~_ıh __ ~~?-~~_ -~~ş~~ı_ -~~i~!.:~~!---~~?_c:~~-~ş~~-ı __ -?.:~~-
soncu; andan aşağı Turnacı, andan aşağı Başçavuştur. Birbirinin altında 

~~~~~~!)~i ~ ~ ~~!~~~~~ ~ ~ ~8~~~~~~-~~ ~ ~i~!~!~f i!!~~~~~ii~-~~~~i--~~~~~~i~~~i~f 0_~i~ .· 
Yeniçeri. e· ~!! __ ~_~9--~~~~-i~_Y:~~l_lP-_!.1:~~-~~~:_i!~--r~~{f~!~_§t:~ef!~L~~~~:--~~~!)~:.!_~~~ 
fendisl. ~~Y.~~~-~i-~~?-~~~!!1?_~ __ K?~~~!_İ!)~::_~-~!~J:>--?:~~!~!~---~-~y_q~~-~!! __ !/_~~_i-~~:! ___ <:J!~~· 

Dahi ocağın kanunları vardır. Terakki vermek gibi ve bir kaç acemi 

ii!~;~ı~~~~~~4~{?~~~~~~~~-!Y.i~~-~-~E~~~----~~~-~!~i~_;:"_-~~_-\i~~~c_-_~-~-~~-gk ___ i~-)~i-~9~ 
ederler. Cümle defter olup ağa mühriyle mühürlenüp yeniçeri . katibine 
- - --- - - --- - -:: - - - - ---- ---- -------------- ----- - -- - - - - - - --- - ----- -.--- -- -- - ----------·- ": --------------- --
gönderirler. Katib dahi deftere kaydeder, ana mümehher derler nihayet. - - --- ---- --------------- ----- ---- -- --- ---- ---- ------.---- ---- ----- - _______________________ _. _______ . __ 

*] Asıl metne göre her vakanın başladığı yer sağ yana konulan !ıu rakamlarla gös

terilmiştir. 

· **] Ulufe, şekli galatı meşhurdu. Kamqs, Mütercim Asım, 1305 c. III, s. 686 . 
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Dirliğin wısıl 

verileceği. 

Maballi-i 
merhamet. 

Türk Tarih Vesikaları 

______ ?_~~i-~--~~ı_ı~~-ı:ı_~-~-~~ı:t)~ı:~--~-1:1!1:1_1_l~-~-1:1!1.~-ı::~--!~~~i-~--~.1:1X1:1!_1:1~: _ _'~~!~~y_-_ı . 
~-~~-~X'!~1:1-~_X?..~~.1:11: __ ~i--~--~~ç~-X~~~ç~ı:~l_i~--~~ı_ı~~ı_ı~~-ı_ı--~-~~-~~ı:--~~~~~ı_ı-~ 
~~x1_ı::_~i _ _i:S_!i_~ı:ı_-!_ih~~ı:ı~~~-~h~-~~)!~l_l!-!~) __ <?!~ı:~~-~ı:t-~'!-E!~~-!-![ı:c_ı.!~~ı_ı_,! __ ~~Y-1:1 
!~~~-ih:! __ ~-~~ı:ı~ı_ı __ _ı_~~!~-~!ı::_ 

~~ı_ıi~ __ P-<:1~-!~~~!~·-X~~~-?_i_ı:l_i~--'-'~ı:~~~--?-~~~--?_ı::[i)~~ı::M~~~-~l_<_i-~~~~)~!i 
ı:!~~~:~.h~-~ı:ıx~ı_ı~ı_ı-~--~ı:~_<?!1:1.ı_ı~p __ ~,_Y.~!-~i~-'~ __ ?.<:ı_ı_ı.<:ri~~.<:-~!ı:!~~-Y.~!_i!~-~~-?-~~~ 
g:?_ı:~!Y_ı::~J~_. __ ~<:'.~':l~:! _ _İ~~~-ı~-~-~~-~~ı~~':l--~~ı:~-~--~:~!.'.-'--~~!_ı::~_!j_::ı_~~~.'..i __ <;!$_<;!~_z 2 v. 

~i_ı: _ ~~-~-~~-_ ?_i_ı:!i_~ ___ '!.<:1.:~_ı::[~ __ ı:ı~ı:ı- __ Y..~!~~~i-~1-~!~!ı:: Zira inasarif-i iradınız 
ise hazineye müzayaka düşer. Bu hususa gayet takayyüd-i hümayun 
lazımdır ve ocağın kanunları vardır. Üç ayda bir alı1fe çıkhkta üç yüz 
akça terakki verilür, odabaşıların kimine beş akça, kimine iki akça ve 
kimine bir akça. Bu minval üzere üç yüz akça tevzi olunur, kanundur. 

g~~?~~! __ ı::~~~c:I-~ı:_:r~-!~-~xc_ı._ı:_~!~ı:ı--~-~!1.~!!i_-:.i_~_ı::ı:!1.ı:ı~~~--?_ı::ı_ı_i!~?.'..'!9_~!11-_~ 
:'~Y~ _9_t_'!.'.~~-Zz~ _ Y_ı::ı_ı_i x~!_i_ ~~~~! _ -':'.~_ı:i_ı:: _ ?..~!~_ı:?_ı::~ -~-1:1~~ -~!1:1-1? __ I?!l:?_i_~ı:ıh~ı_ı __ ?_ 1:1~:. 
s_ı~ı:ı_ _ ~-ı::~~1:1.1 __ ?}.1:11:: __ 1?.1:1~1~ı:!_ Y_ı::~i-~~_ı:i __ ~~~~~-y_~ı:iı: __ y_ı:: __ ı:.~~y~--<?~1:1J!ı:ı_ı:ı __ y_~--~~-~ 

Kimler 
niçeri 
mat. 

:ı:: ~i_ı:_l~--'?~~l)~ı:~-~-~P-1:1X'!-__ S!~_1:1_l?_X~_ı_ı!9_~!! __ ~!~~~--~~~~--?~ğ~l_?_i! __ ?.<:Y.1:1 __ ~_<:ı_ı_~!!1_:i 

Şiirliler. 

Sefer hazırlı

ğı. 

hümayunlar ola. Amma acemi oğlanı ve bostancı veyahut kuloğlu ve 
sair ocaklara hizmet etmiş ola. ~<:'.~-~J __ '?~!ı:t_ı_ı __ ~?-~[ı! ___ ~~X~~---~?-~~!ı_r; 
~~~~~--<?~ı:t!'.3:ı:~_y_ı::_x<?1:~'!-_<:'.~!~!·!_-':'.~--'!!~R~<!_11:_~:~~i!_4~~~--':'.~ı:<:i_ı!!_~1:1_ı_ı!ı:ı_ı:~-~~~~~:: 
?_~ı:!~_ı:. __ ~?_ı_ı!ı:ı_ı:ı_ı_ı _ -~Kı:t!~ı:~ -_ ! ~~'!!1.~!':.! __ c:~c:~-z~!ı::. 

?.~~!~ __ <:1_~y_l_~!!1:1 __ _I?~~i~-~!1_ı~,---~!!~h=~--!~~!~--~-~X~.'.'-~~! ___ ~?_~! ___ ı_ı!~_ı:: __ ı_ı!?_ı:: 
s_~f~_ı:_~~~P-_'!_~-~~1:ı:ı!~! __ !~~h~~~~!ı_ı:_Qi_ı_ı:! __ i~l-~~!~.ı:~-':'.~~~~'-J?~<:i_i§_~!1_ı_ı_ı~-~-~~y~ 
'-'~--~~!ı:~!-~~!-~ı:tx~-~~-~~~~?_ı!_. __ 1Y!1:1_~~<:1_?~~~-Y_ı::~i!i_A~-~~-~1:1!~ı_ı.1:1~~-!~-ı_ı~~~--_i 

. ~~I_I_l-~Y_1:1~I-~ı:! __ ~~-?._l_;:_~~-~-1:1!~c:l_-: __ ~-~~-~X1:1~1:1-~~-~~!~_.'.'_~!~_ı:-~~~~~~ı:~-~_i~<:1-~ı_ı 
~~!_1:1_.'.'_~f~_ı:._!~?~ı:~~~~-K?_ı:~.'.'_İ_~·---ı_ı_ı~~_i~~~!!~--~.1:1~.1:1ı: __ ~~ı_ı_ı-~:-~Y..'!~!~---~-~!1_~ı:~ 
l_~~!~-~!ı:: __ _Qı_ı __ ~ı::!.<:_X~~--?_i~-~~ı_ı!~ı:--~~~~!~_ı::!~--~~--~~ı_ı ___ ~ı:ı_t_~ı:---~-~!.1:1! __ '.'~ 
~~ı:~ __ !ı:tE~--~~!Y-~~~~---!'?J? __ '!~-~~--~_İE __ ~i!~--~~-.'.'_ı_~!1:! __ y_ı::_.~~ı_ı--~~!~ı:-~~'!~-~~ 
~~i_X~~-~~!~~--~~~! __ y_~ __ i~!_E!!l __ Y-~~--~~ç~,--~-~!~_ı:.-~~~i~_i __ ~ç~ı_ı~c-~'!-_l_l~l_l~~::_ 

Benim devletlu hünkarım, evvela .'.'c~f~_ı:.~_5_ı~~~-t-~--~~:p-~~-i __ ~1:1!1:1.l_l~~~-_':'.~ 
~~-ı_ı!ç_ı::ı:! ___ ~~~1:1~1:1-~<:1-·--~~ı: ___ ~?_~~--~'!--~~ı_ı~ ___ ?!~~! ___ ~_çı:ı ___ ~?-~~~---?_1:1X1:1!:!!.'.'_1:1~: 
Ekseriya askerin fesadı alı1fe ve bahşişlerin almadıkta olur ve illa gelinme 
vaciptir. ~1!-~I_I_l-~Y-~--'-'~-~ı:~-~~:~-~ı_ı_ı~ı:ı:ı __ ?_ı::~~!-C~~~şi~_i_x~~~1:1E_'!_~-~-1:1 __ t_ı::~~~~ 
~~<:'.~~--~~~ __ r_i!~~--?_l~ı:i_~i_ı:.~-~~-ı_ıi~--E~~!~~~~~! __ ı:~-~x~--~-1:1!~~~~~ı-~-~~x~~--f-~~i_r 
'?!~:p __ ~?x!~!-~--~?~[ıJ~P--~~_çı_ı_ı~~!~ı:?_ı_ı:., __ ~1:1---~~~~ı_ı~ı:ı--~-~!~ı: __ ~!~~~~-~9 __ <:1_?!~ 
~~!_K~~~--~-~!l_~!~--~~~_I~ı:!ı_ı_~--~~~~P---~~!~ı:-~!?_1:1~!<:1 __ ~~~-~Y..~~~-S~~_i!!:l.~~·--~~~ 
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Kemankeş Kara Mustafa Paşa Iay.i'hası 

~~c_ı!~·-!ı_~~~~!!~_c_ı __ ~~!---~~?_c_ı! ___ c_ı_~~-~!--~Y-~!~_İ_ş_~~~-~~~-~~~-1:1_Ç!~ı_ı ___ ~i-~-~?~-~!! 
Yürüyüş 

zamt. 
ni- K~~!~~ _ X~!c_ı_ X~~i-~~-r: __ Ş_c_ı~.!~~c_ı!_ı~1:1-~c_ı __ ~!!.'!!!~z __ 1!_c:Il..7.'!:.~--~l-~--~i_I?~~--- ~1:1!!c_ı::.ı~~-~ 

Reaya üze· 
rindeki na
makul tekilli-
fin kaldırıl-

ması .. 

Sikke mesele-
si. 

Tarih oku-
mak tavsiyesi. 

. Y.~!-~!~ -- _Ş_()! __ t_c_ı!~~~~~~c_ı __ -~.°:':!_ --~'!:.!! !.°:~- _i!~--_§ ~ !<!_~_1'!:.~ -- -~1:1_1_1:1~1:1!'.. X~!~!~~ -_ y_~ 
~~~~?-~_x!:~J._~i_ı_ı ___ !~~~~~! __ x~_ı_ı!ç_~:~---~~!ı~:!ı_ı_1:1!: __ xc_ıxc_ı_ı_ı_x~:~~--Y.~--~1:1!!1.~!~ 
~:!!.? ::.~:!!. ~~~ -_v_~ -~-°:'!~'!:.~- _ ?_e_!i ! ~~~ -_()!1:1_~ ---~!~ -_ B7!-.'!!_e_~ ~ -_ 9_s_~~~~ -_ g~ __ ?_i!. _ ?~ı_ı_i~~~ 
Y.~!!!!. _v_~ _ :1_1!'!:.r!-. o_!~ -_ 1!._e_ !/_~ e_r_?_e_!f_i!_~ _ y_~ -_s_<}_1!:_°:~-_ ?~!i ! :!.~ -_()!1 __ 1?_~ş _ -~!~ _ !l_'!'!:.<!. o_{ ı_ı 
<:!.~:!..~ __ !!~ ___ l?!! __ x~ı_ı1:1_ı_ı.1:1~~~-x!!:~: __ v_~_~c_ıJ! __ ~~x!~!~~-~--~~-~~:!Y!~-~!~J __ ~c_ıJ!~ 
1:1_1:1~-~~ -~~- ~~:ı:! _ ~-()!1:1_1_11:1_~~c_ı_ y_~-~!:r:! _ ?_ı_ı~ı_ı_i!~~~-P-C:!.~'!:.~~-(Ç~:-~~c:~~ _ ()_I~:- _v_~ -~!~! 
~:~1:1~1:1-~~c_ı_<!.~_'!<!.c:!._?!~!::~~~~~s~~-1.1:1K1:1~c:I_c_ı~-~~Y~c:I-c_ı~-~-1:1ş!~:-?!!ş~::_tl_~~~-~~ 
!~~!~-~~c:I_ı~?_c_ı_!f.._?~{':_l_'!~--~1:1_!1~~1_1_1:1~ __ y_i!-!·_i!y_~p_ __ ~c_ı~?~~}~! .. '-1xı_l~:p_, __ ~':_l1!_~{~_°:'!-.eJ:: 
çc_ı}!~1:1E .. ~~~_1~~--~?-~~l-~p_-~~ı_ı~!':t_c_ı~_Q~c_ı~:~--tyj!~_c_ıy_1:1~'-1---y_c_ı!!~C:~--~?X!~--Y-~· 
?_?x!~ __ c_ı_:;_~~:~ __ ç_()~_!'.'!-h!:~--~~!-~!<":~i!._~i--~-1:1~_c_ıy:c_ı~c_ı_s~~-i_l~~y_e. 

Benim hünkarım, ecdad-ı izamın zamanında şimdi dahi asker çoktur, 
c::~-~!- _13-_1:1~-~!!ı_ı~ --~~!~!- ~!1:1~ 1:1.~~c_ı_ -~c_ıh!:~- -~ 1:1~-~!~ı_ı~ -~~~!! !c_ı_ı_ı 1:1_! ~ -~~~!- ~?~~~- .. ~~: 
f ~:- _() _l1:1_ı_ı~:~_c_ı _ ~ı_ı~~() _l~y~. h~~~:!c_ı~ 1:1!.·_. ti~!~~ -!!1.~! hc_ı_~ ~!_I~ -P.c_ı_~_iş_c_ı!ı_~~c_ı_. !~~-1.1!1 
?!~ı_ı __ :~_c_ıx~~~ı_ı __ ~!'.~!!~c:I-~-~!c_ı~-~~-~c_ı-~1:1_1 __ !~-~~ı_i!!~-~i--~~!?!!.1:1P..~~-~c_ı_ıJ~:!_~_c_ı~~ 
:~-~!?X~--!~-~~c_ı_ı_ı~! __ ·h~-~c_ı1-1:1_ı_ı __ i}~-!~~-~i-~ __ [~!~~--~~-_l?_~y_l~:~~X!!~!-~-~~--~~ı_ı_c:c_ı~ 
~~y_l~_~i_ı_ı~!!1.1:1~!<":~~--t~~?_i_~)~!'.ı_~c:I_ı!._~!_:~_c_ıy:~-~~~-~i_ı_ı~--~~Y!.~_9!~~J2.~':.1f.t_ı::r_ı_??-_~_°: 
y_~ -~:_{~'!!_e_~~~_e_ _y~_'!_ı:::{?'!:.~-°=- ~~~!y_I~ ~i_ı_ı~~~~-~~~-c_ı~ç_c_ı _c_ı!:ı:ı!xc_ı_I~:-~~i~.e- ~-t-~c_ı!:ı 
~~!!1.~~~~!~--~:1!!_-_i __ ş~::.i! __ Ki!!!l.~~-_ı~~~:l!~~:--~!--~~~y-~--~i-~--~-i~~<_ı! __ !ı_1:1~1:1! __ ~~~-
13-~c_ıx~_ı_ı~ı_ı __ ~c_ı!!~!.i __ K'-1Y:~!--~~~-~~?-~~-~!:: __ y_~~_i! __ ~1:1!1:1_ı_ı~ ___ t~ı_ı~!~---~1:1_Y~!1:1_~--~_i 
~x~_?_i~~c_ı: __ ~!!~!~ı:ı!'-1~--~~~!!1.ı_~!--~~ı_ı-~~:?_I? __ :r:~~~1_i~:~_!!1.c_ıh:1:1_~~x!_~!:_!:?~s~ 
~c_ı!::~: ... ~Y_l~y_l!p__!~~c_ıx~C-~~~-~!ı_ı~~-ı_ı~-~?_l_~~--!<":c_ı!!<":~1:1_ı_ı! __ _i_l!~c_ı_l __ ~~~!Y.~~!~.~?.~~ 
i~~'-1!!1.. ~1:1_Y~!1:1_1_1: _ 

J?.~~i-~ _ ~-~~~-~~!~ ~ _ -~~~-~~ _ ~1:1-~1:1.:>_1:1~'-1- _ ~c_ı~~Y~!-_ 1:1_~ 1:1.~: ~ _ ~-1:1~~~~:!!~<:1_c_ı~?_ı!_· 
Ş!~~~ _ ~~X~~ _ ~?!'.1:1!~ 1:1_~!~-~·_ QI_ -~?!!~ ~~ _<:~~!~- -~-c_ı!~. !~İ_I!~c_ı E!'-1~~! :-~~!~~. :~_c_ı Y:~! 
~~:~~ _ -~c_ı_İ! __ ~1:1!!'-1!!~ _ ~~~!!_ ~!~ ~~!1:1_~: _!:c_ı_~iş~!1:I~:~ı:ı- ~c_ı_~: ~ _ h ?_~c_ıX1:1_1_1J~~~ -~!~~~-
~~-Xİ:İ!.~!!1.~~-!!~- -?.~1:1!: __ '{~!'.i_~_ ~1:1_11:1_ı:ı_c_ı __ t_qı_ı_~!h_ ~1:1.~~:~_ı_ı __ ~!- --~1:1!.c_ı~ =~ --~~!!1.'-11-1:1.~ 
~~-~--~i-~~~--~c_ı-~~_i~ __ ?.1_1:1P. __ ~-~~!!1.~~!~:·_--~~-~c_ı_ı ___ ~!~_ix~-~i-~! __ !~~-c_ı~c:I--~-~~~!~ 
~~1-~- _f_~!~.c_ı~:ı __ ş~:~~i_ı_ı~~ -_()!~· 

Benim padişahım, !~Y.?:!~~_-_i __ Al_-_i ___ Q_:;_~c_ı_ı_ı! __ !ı_c_ı!~~~ :c_ı_I!~~~ __ ~~!~c_ı!_1_~~~~! 
~ -~~- ~ ___ !i~~-1~~--_i- __ !1_~~~1-1:1_1_11:1_I_l~~~c_ı __ ~c_ı-~?!!:. __ İ_~~~X~_I? ___ ?_~_1:1Y:c_ı~_ı~·- __ ~?-~.?:?_-_ı 
i~_c_ı~!~~~ ___ ı_ıi?_~ ___ K<_ı~c_ı!~~---~!~!~_1-~:~i-~,----~c_ı_IQ~_-! ___ ~-~~-~Y-~ı:ı.1:1~1:1!'. __ ~!~~-ı_ı ___ y_~ 
nice asker kullarınız ile ve reaya kullarınız ile nice muamele etmek 
-.::-- -- -- ---- ---- --- -- ------·------ --- ---------- ---- --- ---------------- ---- - -- -- ---- --- -- -------------
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Devlet adam
larint ~!

mak mesele· 
'si •. 

°Türk Ta~ih Vesikala~ı 

.gerektir ve Nişanname 1 adlu bir kitap vardır. Evvel zamanda geçen 
- -- --- ------- -- ----.-- ----- --- -- ---- -- -- --- ---·-""'- --'---- ---- -- --- ---- - --- - -- - ----------------- ----- - . 

p_~~~ş~~J~::ı:ı __ ~~~~!~~·-Y-~-~~!:~-~~:~_}:i_~~i--~~-~~~~~:_!~-~:~~ı_:: ___________________ _ 
Benim devl.etlu hürikarıin, çümle beylerbeyileri ve sancak beyi kulla-: -------- ____ \._ - - -- ----- -- ---- - ---- ---------- ---·- ---- - --- - ---- --- --------- ---- --- ___ ._ - ----- - -· 

rınuzu vesair ehl-i mans.ıp kulların uzu adlu adiyle biİmek lazımdır ye. ocak 

~i~!~~~-~---~jf~-~~)~~l:~~lf~~---~-~-!~c~~~----_~i-~~(~~::~~::~~~~-~~~-~~~----~~i-~~(~::~~ 
~~~~!~1-~~ş~ __ ~~-· _ ~ ~~~~-<:>~~~~-~§_! ___ ~~--~~!~~-~: l:>_~Ş! _ -~~ _ ~c:ı_s_:':-_~ ~e_~C- _".~ _ <!_f!?_f!9!{e_~ 
· ~~~~~:? __ l?~ı:ı_I~:-~~~~!!~-~-~!:~_xı_ı:ı_~~~l~-~~p_~[-~~-~!.~~!--~~~~::, __ ~~!-~~:_X~ı:ı_i_Ç~!_i 
ft-ı..~~~~ı:ı-~~ı:ı- _ ~~~}- -~~y~:-~l~~~~! __ i~!~?-~ __ s_e_':-_~C}_T!_~C:f_ı __ ~i-~~-~~!!--~-~~~:- ~y~ --~!i.?~: 
ve kul kethüdası eli alhnda olan kullarımı zabteder mi ? 

;s:~~~:~:rn ve ______ J?_~~i~ __ ~-~~~-~:-!_~ ~ __ i~~i_ç~_ıL _ ?_?_~~~!!~~~ __ -~~~~~~~~!-_ ?_~~~- -~?E~-~~-~~:~'. 4 V. 

emniyet teş- Yeniçeri Ağası sefere gittikte sekbanbaşı İstaiibulda Yeniçeri Ağa!';ı yerine 

kilatı. . . " ~~f ?J?~ ~~~~~~~~~f ;~ :I~~~~~~!?_~~~~~i~ ~~r~~~~-~~--Cİ~-~l9_~~ll~-i_-_-_~~~f ~-~l~~!-_-_~~ı~-i~ 

··Beylerbeyiler. 

yasakçılar derler. Kavga edeni' tutup çorbacı'ya götürÜr, suçuna göre 

~~-f~~~-~f~~~;~-~~~Ji~~if~~~~~~~~~~~~!!~~~~~~:~x~~:~~!i:.1~~1~:~~~::~~~~~~:~~~:~(~i 
~~!~~:-~~~!~~~1:1}~-~iX~.?~-~~~~~-q~ı: __ §.r:_~f!f_~-~~--~~~_e_s_?~~~:_?!!: __ Q~~~---~~ı:ı_q~~ 
İstanbulu dolaşıp hırsuzu ve haramzadeyi tutup zindana 'korlar. İstanbu-
l~ --~:~bt~d~-~ --~~i~ici;;:----------------- -- ---------------------------- -------- ------ --------

-- -- --------- --- --- ------ -- -- . 

I:'!~ç ~~:- _li~~i_ı: _ ~~-_ ~-i~ -~~~~ ~~ _ ~? ~!~~ _ ~i __ ~ı:~~-x~-~~~s:ı_ ~!~~~~ _ ~:r~ _ ~~~~~ 
s_~!,~~?--~-~!'-~!~!!~1-~ _'!~7!~e_~f! __ y_~:~~1~:_1?_~~~ı:ı_._~~!~~~-i __ ~ç~ı:ı_g~-E~-~x~~-x~ı:ıis:~ri 
~~-~?:r_. __ ?_~~~-~~·_?.cı: __ s_~~~~--~i~-x~~~ç~:~-~~-~?!!! __ ~s_x:1_q~.-~i-~-~~r~~-~~~_i~_i!~:, 
~~l-~!_İ~_t_<ı:ı:ı_~~!'.cı: __ ~~l_i!L[~~-~!~-~?-~-~~~-~~!~§-~!}~:!. __ ~~l-~:~ı:ı_X~1:İ_1:~-~.<1:YEi_~~~~~ 
~~~çg~r __ ?:i_g~::X~-~~ç-~:~-~~-~~~~-~~: __ ?_~~-~~~--~-~-~:~:~n~.!ı.~!~_ı:ı_~?-~~9:~~~?_<!-
sekiz bin yeniÇeri ile nevbetçidir: 
-----B~id~d-B~yl~;.i;~-yi~i-D-~-;:~i ş Mehmet P aş a'dır2); Şehr-i Zor (Jj) 

~~-~!ii~~~_i~Xç:~~~:~-;_·~:~~~:~:~i~~~-fü~~?R~~!~!~~~E~~~r!~(~~X~:i.·~:~~E~~ 
ş_'.3:·-~~:-~~:12~Y-~!~~~~!r_~~x!;:~~~Yi~_i_~-~-~-~~~~-~-ş-~:~:~~)_':'~ __ -:\:~_ı!"_~~-<-~~!--~-~~) 
~~x!~~~~Y!~_i_ty_~-~-~x!_ı:ı_f_~J-~:9:1_~~)_._Y.:~~-?.~x!~!E~Y~~Ltı_~-~-~-ı:ı--~~-~~·_?:!D: 
Karaman Beylerbeyisi Has an P a ş a' dır 8). Sıvas Beyerbeyisi Mustafa 

~~i~:~~~2i:-_
0

}ı:~f~i?.-_)~~l~~~~x~~(~~~~~i~~~~~E~i~:~~~}q)_~_-_-_-~~~---~~y~~-~ 
l:l_~x~~~_g-~-~-~-ı:ı_f_~_ş_~:~::X!)_._!i~~~§ __ I?_~r1~:~~x~~~-!':tl.~-~~-~-~.cı:-~~-~-~~?:r_!~)· 
Mekke-i Mükei-remede Şerif' Z ey d'dir 7 3). Kıbrıs Beylerbeyisi 
Mustafa Hüseyin P aş a'dırl4). Budun(j_ı.)J'.) Beylerbeyisi Musa 
Paşa'dır/5).Bosna Beylerbeyisi Şahin Paşa'dırl6. Ozi Beylerbeyisi 
İ b ş i r Mustafa P aş a'dır 17). Rumeli Beyler?eyisi Siya v u ş P a -

[1]' Şahname (?) 
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Kemankeş ·K~ra Mustafa Paşa layihası 

ş a'dır18). Mısır Beylerbeyisi Mehmet P aş a'dır19). Bu minval üzere 
?!!~!~_?_t?Y}_t?:~~X~~t?! ___ y_ı:_~~~?~~--~~Y-~t?!} __ ~~!ı:ı __ ~_c!~y_l_ı: __ ~~~~~~ı---~~~~y~~ı:ı~ 
nuz olup kangısının elinden iş gelirse ana göre riayet olunmak gerek, 
. - ------ - ---- - --- ----.- ---- - --- --- ----- ------ - ---- - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - --·- -----. - ----------- ------ - . 

~?-~~-- ~~~!<_~~<:1_~~ -~~_l!~~~~- --~-~:~~ .. 
Beylerbeyiler- Benim devletlfi padışahın:ı, cümle kullarını bildikten sonra her iş ko-
~:sıflar~ranan · ı_~Y.: _ ~İ-~i~-_-_ç~~!~---~ ~~f ~-~~-~---~~~~i--_~i~~-:-_-_-N!~-~~~~--~-j--_~~jff~~Tj~~b- ~d~ı:: ·iş 

Kadıların ta· 
yinle.ri, ara
nacak vasıf· 

sıfları. 

Mollalar ve 
İstanbul ka· 
dısı. 

işlemiyeler; reayayı bir hoşca hıfz edeler ve hünkarımın işinde can baş 
ile çalışalar, asla mazul etmemek gerek. Zira sık sık (J--J-w) rriazul olsa
lar gelip gittikte reaya fukarasını çekelerler (J.;t:;.. ), reayaya zülüm olur. 
Baki ferman hünkarımındır. 

~t?~i-~ __ c:l_ı:y_l~~l~-~~-~~Ş~~-i~,--~1:1--.~~}!~ı_ı-~!!~--~~~-~~!:! __ ~!~~-ı~:--~-':'!!_e_~! 
JS.<:.ef.ı?:~~e_~!! __ ~~~~l-~--~?-~~--y_~~--~_l!~--~~c:l_ı}!!<_~ı!! __ ~ı_ı_l~:~--!<_~!!§_1:!-! __ y_~_Ei_~~~:! 
~~~~Y.1:1~1!~~--~E~~-~~p __ !~-y~_i __ ~_c!~~:-~~~~l!__~_~c:l_ı_l~!~.!-ı:ı_ı~<:l_c?!~--~-~<:l-ı_~ı--~~~~~ 
y_~-~~-C:~l!!~.-~C!.cf!~_z ____ (~~<:l!~~~~!J __ <?!~-~~-~l---~~~_ı:~i~~---!<_~!!Ş~~?:-~~--~-~<:1_~~~~ 
dahi Rumeline kadı olmaz. 

~-~ı_ı_i~-!1_~~~-~:!~! __ ?_i!.__~~~ı--~~~~l __ <:>_l_c!.~~-t-~ __ i~~~~?_ı:ı!~~-~~i_t_~~t?~~--~~-~<:1_~!~ 
~-~!~.I? __ ~_ı:: __ ç~_ı:~~ı_ı~~-K~-~~-~~!~~~~---?_l~p--~~~~~~~-~!--~~1?.1:1~.1!~~---Y~!~P--~~J 
y_ı_l __ ~~l-~~-~~.<:!!~~ _ ~?E!~-~~!_§_t?~ı~~ı_ı_ -~-~~~~~ _S~~~ _ ---~-~~!-~ ~ _ Y}!_~~ -~Y--~~<:I_ı_l~~ 
~?-~R_!c_ı_~~~-?_l~1:1X~-~-:~!<_~~=~-~-~~-~Y:1:1!!~--~!?:?_l~ı_ı~!!_~~!~ı_ı __ <:l_~!ı_ı~~-!~l-~~-~~ı_ı_-
sıb sadaka buyurula deyü arzolunur. Mazul zamana infisal derler. Mansup 
~~r~?}~~~!~}!!~~~(~~~~!.--füı:k~ci~i;~~~i;~Ş-~llı--t~iibi-~i~~i~tilı~~-~-1~~i~-;. 
Her kangısı okumuş ise ve müteşerri ise ve ehl-i insaf ise ana evvel 
mansıb vermek revadır, amma rüşvet ile, ya reca ile bir naehle verirlerse 
ol zaman vilayet ve memleket harab olur. Zira dünyayı, ahireti. bilmez 
öyle ademlere hele sen sabreyle düştükte sana veririz derler. !i~~!<_~!!~.C.: 

~~_ı~p--~~~ıx~-~~!!~:!~-~i_ı_ı __ ?~~Y~P._!!~~~-~~~~Y!_~~i-~~~-y_~~~-~~x~_<.1E~~!!!~~ 

5 v. 

!~-_ ~~~~~_t}~ __ ~1:1X~:1:1_~--~!! __ <?! _~:~-_ ~-t~!!~~~--~~<:I_ı_ ~~~! :i __ ~1}!:1 __ -~!?_i_~ _ ~~-_ ~-C:~-~y:~ 
~~~~~~c_ı~_~_ı_~!!~~_i~~~!--~~-~ı_ı-~~:f!_-_i __ ~~-~!~~~~-!~-~-~~E~l_E~Y_ı:ı~~!-~i-~_?_<?ş_~~ 
i_~!~~~ı_ı __ ~x!~_;_ -~-~~i_I~~ _ :ı:_~!i_~~- _ ~-c.:<:1_~1!~ _ ~~!·~~!- ~:~- __ ~_t_t!![~~~-_ :~~~:f~~-_ ~~-~c_ı: 
.r1:1~1:1-~-X~~!~:!.-~?X~~~~~-~~~-~1:1-~~--~~~--~_ı:ı_ı_~!~-~~l-~!~_İE __ ~~y-~ __ !_~ı_ı}~:~-~~-: 6 r. 

~-~Y:ı:ı~ı:ı-~ __ <:_>_l~~ı_ı __ ~1:1 __ !<_~~~1-~!! ___ ~~?_c:I~_y:l!~_~_l!~-~!ı:ı! __ y_~---~~--<?!~~---?!~:~.Y-~~ 
c:ı_I~:~-~~~~~ı_ı __ ?_l~: __ ~s:-~~--c_ı_I~s_~--~~-'-'.~~~~~-~!1:1!.· 

~-~ı_ı_i~-~~-'-'.!~!_l~J~~~Jş_~~ı-~~--1?.ı:ı~~:_c!~ı_ı_x~~~!-~ __ n_:_?_ZZc:!:ı:.c:l!!_· ___ ~-~~ı-~:~!1 
J?~)!~I-~:!_E!:~.X~~--~!<_ç~-~!1:1!: __ ~~1-~:~_ŞeJJ.~ı:Es_~~-n_:_-~~ı~~~~:~--~~ı_ı~~I?_l~-:~ı_ı __ ?} 
t_~y-~~-~<:l-~!: __ ~~~c_ı_l~~:~-~~~:~~~-~~-!!~--!<_~<:1_~!:.~~Y!~~-ş_ı:~}!._l_ı:: __ '-'.~:_i_~~-~~~:~~ 
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~~-J?~:~_<ı: __ ".'.~ __ ş_c:~-Y-~.!i~!~-~-~~-M~~~:.Y-~-ş_~!~_ı:i!<._y_~_!?!r~_:ı_~~~_i! __ ~~-~.<:~.<!~? 
. ~~-J?~l-~!.8:ı:J:.~~--ş_9_~Y.~--~~--1:°~!1:1~~---(~.:'~~h_~~:1_l_c::_?~~-~~-_c:~_ç~_l!!<.~9_l!~_I_c::~~:· 
ç_i_~~t~-~ __ {:~c_ı_~-~1!_1 __ ~<:<!-.~:~ __ ?!~:_Y-~.!~_l_c:~~~!-~.8:~~~~-?~~!~-~-~!1.i_~?-~--~~--!<.~.<!~: 
bazarcı ve etmekçi ve kasap ve cümle ehl-i hirefe ve ehl-i dükkana 

~~~~~---~~ifi_--~~---~~-~i-~--~-~~~-~~~--b~ğ~;ı~;;t~ht~-"kiiiilı"(~şy·g~Çi~i;·~~-~~~~~~-
?_~~_ı~---~~~~_l!!ı.~ı:i __ ?!.x~:~:. ahyanen vezir kulunuza ısmarla ki J~_t_c::ı_~~l 
~~~~?!~}~~--~~~?!~-~:Y!~! .. ı:.c::!ı._~-~Y-~!~:ı __ ~i_:_~?.~~-8:-~?-~~~J~,--~~~ç~-~~~9.8:_[~~-~~ 
~9}_8:~:i!P..~1:1~!<.~~--!~.ı:~~~--~x!~~~~~-~-_ı-~~!~_?_ı!_._ 

Benim hünkarım, şehirden geçtikte zincir bağlu ademler gelüp 
padişahım esir oldum, beni kurtar dedikte kapıcılar kethüdasına bir 
kaç altın verip bu dutsaklara (JLi~) ver deyu emredersiz, bukadar kifayet 
eder. 

Benim hünkarım, eğer erden, eğer avretten bir kimse arz-ı-hal ederse 
·- -------------- --- -- -- - - ---- -- - -- --- ---------------- ------ --------- -·- --------- --- --- - -- -- - -- -- ---
~~~~~! _ _i}~--~1!X~:1!~_: __ ır~J.-~.<:P_1:1~1:1!~--!<.~!~~-~_c:~~-E~--~:~~~-8:!_~~!-~~!--~~-~~:~ 6 v. 

g:?_~~! __ ~_8:!<.~_ı_ı:~-~~-~--~r1_~~!~ . .<!~x~.!~.:~.c:ı: __ ~_1:1r1:1!.1:1~-'--~-1:1!<.~.<!.<::_x~!!~-~!:_ 
Benim hünkarım, vakfetmek murad-ı şerifinüz olursa niyyetünüzü 

rıza-ullah için, beş bin kuruş mu, ziyade mi, vakfeyledim falan yere 

diyesiz. '{~~}! __ ~~l~:ı __ :i!<.~~:!.~~-~~x~ı:.<:_!~l-~!~--~.<!~12 __ !<.1:1!1!!1 __ ~_1~~~~-i--~-8:~!!.<!!: 
".'.~_ı:_i_l~-~~-~-i--~~X1! ___ 8:!~~!!!!<.t_~~--~~~~~~--Y-~!~~~~-~~.Y.:1:1 .. !~E~.':1:1!~1:1~-~l-~1:1_ı::. 

Benim padişahım, Bağdad muhafazasında nevbetçi olan yeniçeri kul
larınuza Diyarıbekir hazinesinden kifayet mikdarı hazine gönderilür. 
Öte yakada ve beri yakada nekadar yeniçeri ve sipahi, cebeci, topçu, 
müteferrika ve çavuş cümlesi İstanbul'a gelüp ah1felerin alırlar. Sipah 
olan sipah ağasından, evine varup alur. Yeniçeri olan çorbacısının evine 
varup alur. Cebeci Cebecibaşından çı.lur Topcu, ağasından alır. Kapucu
başılar ve müteferrika çavuşlar ve çaşnigir küçük rzıznameciden alurlar. 

Benim padişahım, hayrat muradunuz olsa bir mescid yaparsız. Ol · 
mescide imam, hatip ve müezzin ve kayyum ve mütevelli ve cabi ve 
katip ve ·aşçı ve etmekçi lazımdır. Bunlara hizmetine göre alüfe tayin 
edersiz, ol zaman kaç pare köyü vakfedersünüz, mahsulin mütevelli 
cem'edip imama, hatibe, cümle mürtezikasına verir. Merhum v,e m,ağfu
rünleh babanız Sultan Ahın e d Han aleyh-ir-rahmete vel-gufran Yeni- 7 r. 

camii yapup vakıf böyle etmiştür. 
Benim şecaatlü padişahım, bu zaman vakıflar zayıf olmuştur, anları 

gözetmek için Darzıssaade ağasına tenbih eylen ki vakılar zayıf, göreyim 
seni, takayyüd edüp fukaranın hakkını mütevellilerden alıverüp bir tamaı 
az ademleri mütevelli nasbedesiz deyu tenbih buyurasız. 
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Benim padişahım, _ç!~-~~E~~~-~~-~g~l-~:! .. C>!~l!!.._~i ____ ~!: __ ':'~~_f!~---~_İ!_~~Ç 
köyleri olup ol köyleri yılda bir kere mütevlliler satarlar. Yüz bin akçaya ____________________ .. ______________________________________________________________________________ _ 

~~-~~!~~:! .. ~~r~~r_ı! __ c:ı!c_ı~-E~-~i_f_t_~r_ı __ C>~-~_i~--~~ç~_c_ı!~~!c:ı!: __ ç~~!~--y-~~~-c_ı-~~c:ı~_ı 
~~~-X~!.~----~-~!~_i~!~---~-~~~~~---Y-~~---<:1~9-~ __ C>!~~'---!!1.~!~Y-~!l_i~_i"-~~~~~-~~p __ ~<_ıEi 
c_ıJ~~~-~!<:t~!<.1!.':l __ ~~Y..~!-~-~~:: ___ ~Y-~!~~-~:y~ ___ c_ıJ~~~!~!_i~---':'~:~i-~!~r_ı--~-()~~c_ı __ ~c_ı!? 
~~~~~~~--~~Ç!1:_~-~!l!.~~c_ı __ ?_l __ c_ı_~~<:tX!l:_~~7!_ll:!!.~4--~-~:!~D __ c_ı~~<:t~-~!1:~!_:::?.~!?-_:_~~!. 
derler ah1fe alur ademler vardır, bunları verdikten sonra nekadar akça 
ıcaı üi--siı-ın üf eViıii--za fit"eaü ı; · --sen:e· · ı:;.ışin:ci.ı- ·ın lilıasebesıii-· g:ö"iü ı;---Zf:Yacfeyi 
------- -- - -· --- - -- -- ----- -------- -- ----------------- ------ ---- - - -- - - -·-- ---- --- ----- ... - ------ --------
rikab-ı hümayuna teslim ederler. Zevaid - harın hizmeti yoktur, heman 

ŞöYı~-~~-~i~~I~;:·ı;~;-~~kıf-bÖyİ~di~. Sultan S ül ey m an ve Sultan M e hm ed 
ve Ayasofyanın nazırı Vezir-i Azamdır ve Sultan Bayezid nazırı Şeyhül- 7 v. 

İslamdır. Memalik-i mahrusada nekadar camiler varsa çoğunun nazırı 

Darüssaade ağasıdır. Zevaitlerin mütevelliler cem' edüp getürüp kapu 
ağasına teslim eder. Kapu cığasz yılbaşında on üç yük akça rikab-ı 
hümayuna teslim eder. Hazinedarbaşının eli altında birkaç tevliyet 
vardır, lakin zevaid hasıl olmaz, hemen. Hazinedarbaşı ·ehl-i hirefe ka-

rışur, ehl-i hiref tayin olunan derziler ()jJ.)) ve gürkciler ve kuyumcular 
nekadar alı1fo alur, ehl-i san'at var ise anları zabteder. 

Benim devletin hünkarım, bir beylerbeyi kuluna hat göndermek olursa 

böylece yazılur: ~~~-~!_.Q~!--~~~-~~~~<:1~.ı~~<:t __ ?}!l:I_l __ !~-~~~--fy!-~-~-~~_f_c_ı __ ~~§-~'_:
?_ı~~E~t_t_~~-~~-~<_lX~I_l~~-~-~~?~~_:-__ ı_ı:ı_~~:~_ı_ı~~-~~-~~-l--~~~~~~~<:1 ... ~c_ı_l~ı_ı:ı __ ?_l_~l}-~--~ 
~~~--~~-~:!r_ı_~--~~!~: __ ~!ı_ı:ı_~~--~~-~c:ı~~~-~~-~c_ıx~r_ı~ı_ı:ı~~~: ___ ~):'!l:l_~!~r_ı~~---r_ı-~1-':c:ı~c_ı_r 
':'_<l:~_i __ ~l}--~~c_ı __ :'~-~!..?~~-:_ı __ !~~!l::~--~~-~~~~~J~_h~~~:_?_l~P--~~:!l:~~r_ı!__~_~:-~~-~-~ı_ı:ı~r_ı 
f~:ı_ı:ı~r_ı_-!_~~~~~i-~--~c:ı~c_ı __ y_c:ı:~~1-':t_a __ ~Qı_ı:ı!~-~:y_cı:~~!!r_ı __ c:ı~-~~~~-~ı_~ __ ~~ı~~I?--r_ı-~_x~:~ 
~ı_ı:ı!..~~~!..~~!!1. _ Y:~!!ş~~!r_ı! _ i?X!~- -~! _ -~!:_ -~~ı_ı_ -~~~~~~~~ -~~~~-i~,_ _ [<:1~-~~~~<:1- -~~:~: ~ 
~~1!-! --~!1:~~-:- -~-?-~~!~ -~~:y~~!r_ı_. _ 

Vezir-i 
zam. 

A- Benim hünkarım, baş kulunuz Vezir-i Azamdır, vekil-i mutlaktır. Cümle 
umuı:u Vezir-i Azam kulunuz görür. Rikab-ı hümayuna yüz sürdükte 
buyurun ki, lala göreyim seni, hizmet-i hümayunumda baş ile çalışmak s r. 

gereksin; gerek memleket ahvali, gerek kulların ahvalin azim tekayyüd · 
edesin. Her ne olursa henden saklama. Cümle senden işideyim. Gay
rıdan işitmiyeyim. Kimseyi nahak yere arz etme ve kimsenin rriansabın 
alma, meğer ki hiyanet zuhur ede. Şimden gerü sana doğruluktan gayri 
fikir caiz değildir. Hakkında kimsenin sözü mesmı1umuz değildir, ma-
dem ki hak üzere olasın. İki cihanda yüzün ak olsun ve hayırlu işleri 
tehir etme ve müfsid gammazları yanuna getirme. Mesalih-i reayayı 

ve davaların . hoşça dinle, hak kimin ise ana bükmeyle. Şehrin içinde 
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tebdil olup gecede ve gündüzde tecessüs eyle. Hazine-i amirem malini 
tahsilde say'eyle, israf eyleme ve hazer eyle, beyt-ül-maldir. Sonra cevabın 
dünya ve ahirette veremezsin; ~i-~~~~-~c --~~::~ -~'!-9-'!-!_ --~~1-~!1_1_ --_()~~1!-~~1:1.Cl 
~~?:Y:L.~~~'!-X?.ı:ı~IE_X.<~~~1.:1!• vebali senin boynuna ve ulemaya tazim 
eyle, kanun-ı Al-i Osmana riayet eyle. Şeri'den ve kanundan taşra kadem 
basma, yoksa sen bilursin deyu. 

Benim padişahım, Vezir-i A'zam kulunuzdan aşağı yedi vezir olur. 
Eksik de olur. Her birinin haslan on iki kerre yüz bin ak.ça olur. Ya-
zusu bir yılda mahsuli otuz yüz yük, kırk yük akça olur. Vezir Hüseyin 
Pa ş a20), Vezir K en' an P aş a27), Vezir Eyüp Paş a22), Vezir Gürcü 
Mehmed Paşa23), Vezir Ahmed Paşa24), Vezir Mustafa · 8 v. 

P a ş a, 25) Vezir Y u s u f P a ş a, 26) Vezir Defterdar M ~ h m e d P a ş a. 
27) Cümle hazine Başdef tardar yediyle mal tahsil olur. Götürüp Hazine-i 
Amireye teslim eder. Andan aşağı Rumeli Defterdarı Hasan Efendi'-
dir 28). Anadolu Defterdarı İbrahim Efe.ndi'dir. 29) Bunların ikisin-
den yukarı Nışancz'dzr, Tuna Defterdarı Rıdvan Efen d i'dir.30) Rei
sülküttll.b Has an Efen d i'dir, 31) Defterhane . bunun elindedir ve 
Ruznameci Hüseyin Efen d i'dir. 32) Yevmiye nekadar hazineye 
gelüp teslim olursa andan tezkiresin alur ve ruznameye kaydolur 
ve Küçük ruznameci, Müteferrika ve Çavuş ve Çll.şnigfr ve Kapucubaş
zlarzn alı1felerin divanda · alup tevzi eder. Çavuşbaşz gümüş deynek 
ile divanda durur. Tarrak Ağa derler. Baş .·muhasebeci, Anadolu 
muhasebecisi, Haraç muhasebecisi, Evkaf muhasebecisi, Baş mukataacz. 
İstanbul mukataaczsz, bunlar divanda divan hocalarzdzr'lar, cümle defter-
leri zabt (ederler) . 

Benim hünkarım, vezir kuluna tenbih eyle ki Divan-ı Hümayun hoca
ların ve katiplerin doğru ve müstakim olanı istihdam eyle, eğri ve hain 
olanları tecessüs e~üp paklarından gelesin. . . 

B~nim hünkarım, Tersane Emini Donanmay-ı hÜmayun, kadırgalar 
ve tersane harcın ol görür, Sa 1 i h Efen d i'dır 33). Matbah emini kilar-ı 
ariıireye zahire tedarük edüp ol görür. Şehremini saray-ı amirede yapu 9 r. 

·olursa ol. harcın görür. Harem-i muhteremeye alı1felerin verir, tevzi eder. 
Kll.ğzd emini cümle nekadar resm alınur, Kadılar berah ve ashab-ı timar 

·ve zuama berah gibi. Cümleden resm-i padişah cem'edüp altı aydan 
altı aya muhasebesi görülür, nekadar akça olursa rikab-ı hümayuna tes
lim eder. 

Benim hünkarım, bir beylerbeyiye bir eyalet ihsan olundukta berat 
verilür, resm-i padişahı: Kağıd emini on beş bin akça alur ·ve zuama 
beratı ise sekiz yüz akça alur. · 
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~~~~IE-~~~i-~~h~!!1.·_!-.f!E1!_4<::_7! __ f!_f!f_<1:_~1!!~ı_ı~~-~~~~~~zde nekadar sancak
lar var ise .azl ü nasb eder. Rodos sancağı, Mora sanc~iı:C-M~-~i~tf;~--s~~--
~~iı;-A:;;~;;;~~;;;(;~;:Çı)--;~~~-~ğİ,-Mi<liüü-;~~~-~ğC'I~~b~ht~-~~-~~~i;,-5~k;~-~~~, 
~~i;:·s~~~iş~-<~)--~~~~~i;:ı<~~ı~~-ıi-s-~;;~~~~-~~-ı;~-~-~~~~kl~ı~<l~-~ı~~~~lıi~i 

~(~~i~~~r~~~~~~~~~~Jj~~~~~f ~!~~[i~~~(~~~-5ç-ı;i;;-~ikci~;-İ<~l;Ç-~i~;-~~-i~;~~~~ 
halkı dedikleri kadırganın reisleri ve dümencileri ve kala/atçıları ve 
yelkencileri ve vardiyacıları hayli halk o_lur. Kapudan Paşa baştardeye ·. -

l ---- - -- --- -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -

~-~:_!_~_~) __ ~i_ı_ı~~:X~?_i __ !<":~!--~~~~~_x~-~~1:1!: .. 
Benim hünkarım, bu donanma-yı hümayuna kapudan gemisinden 

maadanın kürekçileri beş dört kat olur ... ~~~~~!~--~~~~~~~~~-rı--~-~~Ç~~-t-~ 
üç kat kürekçi olur. Kadırganın. masarifi içün ocaklar bağlanmışhr. Her 9 v. 
-.---------------------------- . . . ' 

yıl kırk pare kadırga yapılmak kanunudur. Nihayet kapudanlar akçasın 
yiyüp ya yemezler. · 

Benim padişahım, kırk pare kadırgaya sekiz bin 'kürekçi lazımdır. 
Elli bin avarız hanesi küreJ<çi için tayin olunmuştur, üçer guruş h~ne 
başıı:ıa yüz elli bin guruş olur. 

Benim hünkarım, bu doİıanma-yı hümayuna bedel akçası dedikleri 
Kapudan Paşanındır. Zuama ve ehl-i timar var ise sefere göndermez, 

~i-~ -~?-~!:1!~-~~~-E~l_l_ -~-~s:~~ _ _2'.i_~!:l-~!i. ___ ~!~~~?: __ ~~~~-l!rır~ --~~~~- --~i_rı _. -~~9-~~~~ 
~~'!!!~~: _ !!_~ef~~ _ f!-_~~<1:~!- _c:l_~Y-1:1_ -~~~-~~-:ı __ !ı.~!!1.~X~-~~-·-y_ı!~~-- ~l!!. -~~~ -~~S:~--Y-~!!!i_~· 

. Benim padişahım, hatt-ı şerif Kapudan Paşa'ya böyle yazılur: 
Sen ki vezirim, kapudanım Hüseyin P a_ş a'sın34), hatt ı hümayuri-ı 

saadet- makrunum vusulünde malumun olsun ~~,~~c_l~11!::'i~·-X~-~~~~c_l-~11_i~ 

~)11 __ IE~~?:t~~-~~!~~--IE~~~~-IE-~~~~xx~~--~~~-e~~~-1?_·_~~-~~~~~!--~-~11_c_l~r_ı-~~h~~~~ 
· ~~~}l _ _2'.i_ı_ı~~!. _ ?.~~~y~ ~~ _ ~!i_~f-~!~ ! . -~~~!~-~!- -~-~!:ln~!_i __ ~~~!!.~ __ ~~-IE~l-~:J~~-. :~?:ı:".1-! . 
~-c_l~_y_~-~-~~-~~Ş-~Y-~~!~!_ı(~-~~)_1?i!_Y.~:!_1:1T~!~!!~~~-l1i~!~:ı:~!i~~~~-1?~~1:1!~!:1J_K?_
~~X~1E--~~~~·-~[1?-!~!:.~~~~X~l1~11:1~~!!1.-11_~-~~~!~1?-~.s~_I!ş~:~.ı~(~~Y!~-~i--~~~Y~! 
~!i.IE~Y~~l}-~~- .1:1:~Y.~~~- -~_İ-~IE~~l-~!!~. !'.~~~~~- -~-~!~! _}!!~~~~1:1:!~-~ _ .IE~-~~-~~-- _?!~~!11 
'.'~ _ ~~X~~- ~~~!!:- ~'~~i~!~- _1?_i!~c_l!!·: __ İ_~!:l-~!?.~~ _ ~~!'.~!. _ ~~~-~!~· düşman· vilayetin 

, Benim padişahım, yeniçeri ocağı yüz altmış bir odadır. Her odanın 
bir 'çorbacısı ve bir odabaşısı vardır ve her odada· nefer üç yüzdür,· 
dört yüz, beş yüz olur ve her odanın oturağı ve korucusu olur. Bunlar · 
sefere gitmezler, emekdar ihtiyar olmağla kanundur, duacı sayılur. İbtida 
kapuya çıkhkta bu oğlan üç akça alG.fe ile yazıiur. Sonra terakki alur. 
Sekizli olur, on iki .akçaya varinca. Andan ziyade olmaz; M,eğer oturak 
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Sipahi ocağı. 

Türk Tarih Vesikaları 

korucu ola. Yeniçeri Ağasının memhuru dedikleri birkaç acemi oğlanı 
kapuya cıkarmak isteseler, bir defter eder. Ağalık mührü vardır, aiıunla 
mühürler, yeniç,eri katibine gönderir, deftere kaydeder. Ana memhur 
derler. Baş od~, kethüda . odası'dır. Altmış oda ağa bölüğü sayılur ve 
yüz bir ·oda yayabaşzlar odasıdır. Sekbanlar odası otuz dört odadır .. 
Ol da hemen yeniçeri gibidir. Solaklar odası dört odadır, her odada 
da yüz solak olur. Bunlar sefere gitmezler. Bunlar ne artar ne eksilür, 
biri mahlul oldukta birisi yerine yazılur ve dahi yeniçerinin yolları sipah 
olmaktır. Her odanın tayin etleri vardır. Yeniçeri me.ydanı derler, 
odalar yanında bir yer vardır. Anda beğlikten Koyun emini et getürür 

·ve kıyyesi üç akçaya alurlar. Bir yılda ne kadar zarar olursa eksüğin 10 v • 

. miri· tarafından verirler. Yeniçerilerin zarar-ı lahmi dedikleri budur. 

'!_~ı:ı!x~!! __ ()_~c:ı-~~?!~-~~yJ~9J!·_. __ l!_c:y__~~~~f:_~~-:1-~~~~'---~~!~i!<!~J!_~!L:'!~~? 
~'!-J~~~!~~~-z---~~~! __ §_ı:~-~?11:.~_u_?~?! __ ~[ı:~"-T._ıı_:77:.<:_~~~~~~---~[':~---~~:! ___ ~<:1_5.~~i 
I?_~7!~~!! ~:_-_ xc:ıE!_§~c?~.1! ! ___ 'l~~f~7!.l_l:_f~ __ _Q:!~f?:7l_Z:~!-_ E 1!€i!~Eı:"!u_~ __ .1?~ _ ~i_ı:ıy:c:ı! 
~~-~!~-~~~~!'1: _ ::'.<:1_~ı-~~-~ _ X~~ --~!!~!L ~i-~ _ S:() !~1?.":?~~.- -~~-~!~ --_ı:ı~~~!!'l:!~ -_ ?._~1:1!!'1:~ -~()_
!~?~ _ ::~- -~~!c:ı~ --~!1!-7: _ ~!ı:ı_ -~1_1:1!: -_l?J!__y_ı!9-c:ı __ c:ı!~~~!~!~--~i_ı:ı_ y:~!<:- -~~ç~ -~!1!!: __ ş_~!~ 
~-~9-1_~!~~-_ ~1-~~ _ ~~:'. ~~!~~l_t:: _ -~S:- .X!!9-':1 __ 1?i!·_ ~~~:~-_ 9-~~i-~~-~-- _?_~~<:1-~9- _ ~<:1! '. c:ı_s_ıE9-".1! 
Van kal'asında, Arzırum kal'asında, Budun kal'asında vesair kal'alarda -- ----------- --- - - --

. ve ,kasabalarda, Yasakçı olurlar. İstanbul\:ın kapularında ve çarşularında 
yeniçeriler beklerler. ·Birisi gavga ederse heman tutup Ağa Kapusuna 
iledirler. Eğer sipah ise ağasına .gönderirler, hakkından gelürler. Yeni
çeri Ağasına muhkem tenbih lazımdır. Madame ki ferman olmıya, yeniden 
kapuya kimse çıkmıya ve ecnebi olmamak gerektir. Ferman-ı hümayun 
oldukta ya Bostancı, ya Acemi oğlanından çıkmak gerektir deyu hatt-ı 

şerif bu minval üzere yazılur ve ağaya -~~~~~~--!<:1!<:<:1_IT~~--~9-~~i-~~-!_i~~-

~~~-~~~'!.Y:1!~~-~c:ı __ ~:~-~!~_~yJ~?-~_9-i_~l_i~_y_~:~_iX~-s_~ı:ı:_Ş,?x!~-!<:~-~~~-~~-1:1~--~1_1:1!: 
~~ _ $-<:1!:'! ~:~~ -~~-~<!!_s_ı_ı:ı .. ?.~:Y~~!ı:ı: 

?_~!1}_~.E~9J~-~~ı-~~-~-iEc:ı_~--~~!!~!!~-~l_t_ı ___ 1?~!~!<!~-~·--Sipah .olan· Siluhda- ıı r. 

ran, sağ alfif eci, sol aliifeci, sağ gureba. Si pah kulların kırmızı bayrak 
götürürler. Ağaları Hasan Ağ a'dır35). Kethüdası ve katibi ve çavuşları 
vardır. Bir sipah suç etse ağası hakkından gelür. Üç yüz bölüktür. Her 
bölüğü -otuzar, yirmi beşer adamdır. Cümlesi beş bin sipah olur. ~!!~~9-~! 

~~!l_~:!~ ~-~!! _(1?~X!.~~tt_~Ş!!!~r. Ağaları H a c ı A h m e d A ğ a' dır 36). Bunlarin 
b~şka kethüdası, katibi, çavuşları vardır, zaptede!L~!<! _ _y_~_ı:-~l_t_~:L~_?!~~.:-

1_~?.~!.· __ Ç~~!~-s_~-~?-~! _ _l:>_i~ __ ()!l!.~: Biri suç ederse ağası hakkından gelür. 

· ~c:ı~--~!~!~?i .. ~~!l_~:~ı:ı_X~~J! __ 1?.":Y!.~~-~~!~~!:,_Ağası, kethüdası, katibi, ça-
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vuşları başkadır:_ Y :t!~_ y:i_ı:.'!1~ _ _l?~!~~!~ı:. . __ I?i~ _ ~~-~ _ X~-~ _'!-.<!~'!1- _()!~ı::_§?_l __ '!-}~~~~i 
:y~ı_-~1!1- -~~ı_-~_ı_:z:ı! _ Y.:'!-!!~- _ ?_~Y.:'!-~ _ ~'!-X1.'~~- -~'!-§_ı!_._ Ağası, kethüdası, katibi, çavuşları 
başkadır, X~-~-~~l-~~·--~~-1!1!~~-i __ ~i~_i_k!_Y.:~_2'._~~~-ı:n.?._ı_ı:_._ Sağ gureba kulları safi 
ak {bayrak) götürürler. Ağası, kethüdası,· katibi, çavuşları vardır. İki yüz 
altmış bölüktür. Cümlesi dört bin olur. Birisi. suç ederse ağaları hakkından 
gelür. Sol gureba yüz bölük, yedi yüz adamdır. Cümle sipah silahdaran ve 
sağ alı1feci ve sağ gureba ve sol gureba cümle ()_~_i!<;_~~r __ ~i~~h. ~!1:.1_1:.· __ Bir 
sene alufeleri bin beş yüz yük akça olur. Sipah olmak kanundur._!~~ ıı v. 

oğlanları ve bostancılar ve sair ocakta olan emekdar olsa . çıkmak 

i~~;~ i~-İ~i~~~~ ~ ~ ~{~~~~~~ ~ ~ ~ h~~~x?.~_-_-_-~!~i ;_----~-~!~-i~---_-_Ç:~~-i ;_----~~~~~----_-i!~i_i~~'. 
~~p-~~---~-~!!~!}~---~1!-~~~~!:_~~---~ı!.z..~~~!.· ____ ~~! ___ ~_i_I?~~i!~~---!-~ı_-~-~~-.-~!~.1:1~~~ 
1!1_1:1~-~~~}~-~~Y-~ --~~~~-_ı_ --~~!_i!_ -_':'~:~~--_ ?}_1:11.': --_ Ş}J?~~!---~~-f_t-~:!r_~ --~~:y~~-~~ı:- -_ y_~ 
~i: __ ~~p_~~-!~':'~ __ ?_ı~~~~~---rn.~-~!~_1--~~~~-~~! ___ ı:ı:ı~~~~~!~-~~Y~-~~!.--~~r_g;: __ ~!p_'!-? 
~ı_1:1:~-~_._()J~1:1~ ___ ı:ı:ı~~-ı~! _ ~~x~ _ y_~-ı:.~~~--i-~!--~~9~ _ !~:~~~~ _y_~!!!ı:ı:ı_~~- -~~~~~~~ı:.· 
8-~ _ !!1.'!-~!~!!~!.i_ ,rn.~~~?-~!~-~~ _ ~~'!1 ~ ~-~~p_ _ ~li!!~- _ ~-~Ş! __ ()!~1:.1-~!~ _ y_~~i~·- ~1:.1}_1:1~ _ '!_~!!! 
y_~--Y.:~.z._i!__~_1:1!1:1_~~~A'!-~i_!_i~~~--!-~~!!1.'!-1-1:.1_~~-~:~_C::~-~:· Alufeleri hazinede kalur. 
Ahyanen Vezir kulunuza dahi ferman-ı hümayununuz olsun ki mukabele
ciye muhkem tenbih eylesün. Mahlı1lleri bir hoşça zabtedüp görsün. 
Yoksa kendi bilür diyesiz. Altı bölük ağalarına hatt-ı şerif bu minval 
üzere yazılur : 

~i-~-~!-~!~ı __ ~?}~~--~-~~!~!!~!~!--~-~!!~:-~~!!1.'!-X1:1E~'!1_'!_1!~_1:1!~~~~-~-~1~_'!11:1~1!~ 
~l-~1:.1-~ --~! _ ~_İ_I?~~- _ ~l!!!~_r_ı_ı:n.~ _ ~~ı:- ~~Ş9_~--~~~! __ 1:1 __ !_~~~--~~~p_-~~ı: _!~ı:~~--~~~~y_~_z 
~!!!ı:ı:ı:ı!x~~i~,--ş~y:l_~-~!ı:ı:ı __ ~i_r_i~~:~-~--~~!9-ı:i.r:ı~~r __ ~i_ı:._~~~!~-~!:~--~~~-1:1: __ ~?:~:~-~ 
~~-~~!~ı-~ __ -~~~~:~_<!~~-_ -~~_li!!~1!1: __ _İ_1!1~i __ ~?E~X~'!1 __ ~i~_i __ -~§~!Y.:~~ı-~ __ ~'!-~!<!E~'!--~ 
ne mertebe gelürsüz. 
--- - -- - -------------------- --· 

Benim devletlu hünkarım, ~Ç:~:_~~--~~!1:1~1!.Z..1:.1~--~~~~: __ ~i~_!!l_i~~~-ı:.ı __ 2_1_1:1!: 
Cebecibaşz zabteder. Yeşil şebkülah taşırlar. Çorbacıları, odabaşıları _____________________________________________________________________________________________ ---- -- 12 r. 

:".~1:.~_ı!~·--~~?-~~'!-~~X~-~-~~-~~i_ı:.l_~l_':_Ş_~!~_1:._()!~1:1~~~--~~~~h~~~:yJ __ ~~~~!-~!!~1.':_?_~!_1:1~ 
~i-~i! _~_1:1:~~~ -~!~!-~~?-~ _ y_~_ ~~::~~~!-~ı}!c;}~ı_-_ -'-'~ -~~ı: ~~!~ı_-_ y_~_ ~~~~~!~!·_ ::~-_ ?~rx~ 
~~-~:'!1 __ ?!~~--~~-}~~-~-~~~~i_l~ı_-~ __ 1:1:1_~~~1:1-~~1!!· __ ~~~-~--~~ç~_X~-~~~--'!-!~~~!~_ı:_i __ ?_l~ı_-: 
~?-~~~!!1.'!-X~-_ -~!~~!_l~ı_-__ -~~ş!~~- __ ~!ı: __ ()~~~?_ı:.: ___ q~_k:9!_kf!f_z ___ y_~ __ ~~-th~~-~~~ -_ y_~ 
~~~~i __ y_e_ _ 9_~'!_1:.1§_1_~:~ __ ::~- _ c;_()!_~~~!!~_ı:.ı ___ ':'_~:~~ı: : __ ~r!~ı:: ___ :z:'!-~!~-~~ı:!~!- _ y_~ --~~Ef 1! 
~'!_~~f:!:_z __ ~_Ç _ -~i~ -~!!!!_· ___ Ş~~~!_-J_ -~~ı:ı:1-~:Y_1:1~ __ ()!~~~!~ __ ~~p_l_~!! __ ~1:'!-~~1-~ı_-~ _ ~~:Y.1:1P. 
~~1:1~~~~ ~~!~~!_l~ı_-: _ T ?Ef_f! _kf:!?_z ! __ ~~-~~~~-~~!! .~-~!~?_i! ~ ~'!-::'.1:.1§_1:1! _ ç~ !~~-~:!~!! _ -'-'~ı_-?._ı_ı:.· 
Topları anlar dökerler. Bunlar başka bir ocaktır, tophanede olurlar. --- ------------------- - -- ----. ----- -- -- --:' - --- --- - ... --- --- -- - --------------------------- -- ---- ------· 
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i_ç!~!!~<:i.~ ___ g_~Y:~! _ ,~~-t-~~~~~·: __ '.'~1:<:1_1_~·- _ ~~-~~!~~-_ ~~)'.~?-~ _ _ı~~-1~ _ ~!'!!)~!: _ ~1-~!~_l~:i 
~ç __ ı:ış<:i_~--~!~!~~!:. 

{ 

Müteferrikalar. ______ ~~~~~ _ ~~-1_!.~~!_l~, __ 0_~_t_ef~':!Jfa.q.; _ ~'!!!~_ı:.1 __ ~)!~ _ X?_~ __ <?!'!_'::_ ~'!_!_!.!~!-~ __ '.'~~!~-:~!.~ 

Çaşnigirler. 

Çavuşlar. 

Mehterler. 

rj~y-~ --~~:!~!_· __ lj~~ -_?~~?-~ -~~~i_l~:~~~ _ 9_1!<:~-~ _ <?!~ '!!<:!~ _ ç~!<.~! _1~:: _{\!~!~!~!!~ x~~ 
~!'!_r! __ ~~!<:~~ı_ı __ ?!~::_~~~~~~-~--~~-~~~~_ı~-~-~ı_ı_~~:~~-~-~!~!:~_Kİ_~~~~'--~~!~! __ ?_~~i 

. ~!!~-~~!~-~· ___ ş~~!! ___ ~_?!~~~-~[~ ___ s:_1!<:!~~~~---?~?_ı:~~~-~--x~~-~:!~-~----!'-!.~-~ef~::_~~~ 
başzları vardır. Alfifelerin küçük ruznameciden alurlar. Bayramlarda ----------- -- -- -- - -- .:. -- ------------------ -- -- -- --- --·- - -- -- -- ---- -- ------- --------- :: -· --------------· 
1~-~P~!!~::_~~~!1! __ ':>_~ş!~~---~l~!~!! ___ y~:~~!_.':'.~--!<.~~c:l_i_l~_: ___ ~K~1-~~-?~::~.Y~~!:~ 
~~!~~~-t-~ --~Y:~~ --~~-~:!ı_ı_~ --~~1-~~p __ !~-~~~ ---~?-~:: 

Benim hünkarım!_ 9.'!X'!:.~~!: _~~!l_~~~-1?'. _ ~-1::_~_ ~!~~~- ~~_l_!.~1:~~! ·-!i~~-_ ~?-~~~ 
olan acemilerden çıkarlar. Uzun yenli sernik giyerler. _Ç~ş-~i-~J! .. ~-~~!l~!~: 12 v. 

U.1!?'._li~-~~~-~~ı_ı __ [~Y:!i __ Y:~!~~-~!~~~--~-~I_l_1!~-~~-~!!~i_!· __ lj?_1.!-~~!_ı~~I_!. __ I_!.~~~:!_ş_~~ 
· :!~1-~:! _ ~ç~ı_ı--~~_t_l;>~~--~~P1!~_':1~?-~- ~!1:1!:1!9-_9-~:!ı_ı_ç _~~:!!~_ı:.l_~! __ y_~ _ ~i_'.'~- ~~r:!~_ıj_ı_ı~ 
~~--lj~_~_Q?_~Y:~-X~~~~--?_l~~~~~-7-~~-~~s:_f_c~~~~-~~1-~:~ı_ı-~--~~ş~p_ __ !i~~--Q-~~y~ 
~~~-~~-_ !~~~:!~!: _ A!~!~1-~~ _ -~~:~ _ ~!<.ç~?:!: _ -~ ~-_ ~_ı:.t_~:- _ı_ı~ _ ~~~!!i!.:: 

Benim padişahım, s-~~1:1Ş __ ~1!!!~-~ı_ı:~~-~!!ı_x~~--~~!<.c:l~!~-?_l~!:_A~!!~~~-~~ı_ı 
~~--~~!! __ ?_~~~!~:?_~ı_ı__9_ı~~_ı:.1_~:~-~ç~_:~-~~r:--~-~~1!~_?_~~~1-~!::_R~Y-~~-:ı __ ~~~~Y.1:1_1:~':1 
~!~~-~!--~~~!_l~!_.':'.~-ş~~!! __ ?_?!~~IE~[~-~~~~~~~--~?J?~~!~c~~ı:-~~-':1~-1~~ı_ı~-~~Y.':1P 
~!~x- _?~~_!_!.~-~ _ x~:?_~!~!: __ ş_~!~::.- ~!~~!<.~~- _':>_~ş!~:~ı:.~-!~1_1~:--~~~ı:J? __ ?,t_~!<.-~ı_ı-~~c:ı-~ . 
7!!:1!~~~--ç~!!:1:c:l!~~-~~!-~~-~l __ !<.~:':1:1_~~1!!_':1E_~!y_~~-~1:1!1!!)~!:_~-~~!~~~!--~~~!~-~9.~ 
~_I_!.!~!! __ g_?~?-~:~!~~-~---s~~.':'.~~~-~ş: ___ ~~~!~-~~-:: __ ~_ı~~~!~_1~i_ı_ı __ _':'.~_~i-~.--~J~i __ ~_ı~~ı-~1_ı 
ve kimi kırklı ve kimi otuzlu olur. 

Benim hünkarım, çadır mehterleri kulların iki bin olur. Başları var-
d;~'.--S~f~~-;ld~kt~--iki-bÖIÜk--~i~;~-Bi;-J;öiüğü---~-t~ğ;--b~kl~~~~-bi~--bÖİÜğÜ 

~i~~~~~~~~~!~!~~~~~~~r~~~f~-~i~E~~~~~-~~~!;~E~~~~i~~---~-l~~~!!~~~~~-~~~~~~~~~~ 
~!! __ ':>_':1!1:1_~:- _y_ f?_~i_: _ ~1:1_l~ı_ı_':1~-~ _ _l?~Y_':1!~I_l __ !<_i~ __ l}'!_e_~ !~!_~?_~~--_ ı_ı}~-~ __ ~~~~!~-~-_ ~1:1!_~!~-~ 

. ~!~~! __ lj~-~--1?~~-ç~-~~-!<:1:1_~~~ı_ı:~_?_ı:_~~E~_l!!~~--~~!}~ı_ı-~~--~!~1:1_1.!-: _ --. ------ ----- ------

Benim padişahım, ~_l~~-~~~!~_ı:.l~:~.!!~~l_<_~--~~~~~!!!!:_~_I_!.!~!--~~:~~~~~~ 13 r. 

lerdir ve dııvulculardır cJJ. _,!.) ve borazanlardır ve köscilerdir ve nefir-
---- ':'" - ..: -------.- ----- -- ---. - - - -- - ------- -- --- -- --- -- - - - -.- ------ -- ----- -- . - --- ---- - -- - -- -- - - - - -- - - - -

·~l?~!~!~~!: __ fl!.!:::!_:ı_{~~-~~!1!~1:1-~-~~E!~-~~!:!~~X~~-!!1.~~~~-~~-?_1~::_1:3_~ş-~~-~~-~~~~ 
~~-!!~~!~!! __ :r~:~ı_~· __ Ş_~!~-~-:i ___ ~~~~Y.1:1_!_!.~-!~:':~~?~1!: __ ~y_l~c:l~[~~~~?:~-~-~ı_ı-~~-~!~_r 
ardında tabılhane çalınur, ta konağa varınca ve her· ikindüden sonra . ~-t-~t-_-~-~-~~~-~--~~~b-~t ·-ç~ı~~~;:·-------- ---- -- -- ----------- -~ -- ------------ ----------------
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Benim padişahım, -~ ':?.~:Z-~~ ~'.-_ ~-~~i-~!~-~i_ -~~!?~?~ _ ~~!l_~:~ı_ı-~!: ! . _<? !!.'1: _ ~~-!?~~ . 

~-~-_i~~-~~ı:ı __ y_~!~ı_: __ '.'.~-~~?~!~.li~-~~x~ı:ı~~-~?-~~-x~-~---~.'1:I?~?-~ ___ y_~:~~:!_.'1:ı:ı_~'.l 
beklerler. Hizmet düştükçe anları gönderirler. Bunlaı: bostancılar'dan 
----------------- -- -..J------ ------ -------- ------------ -- ------ -- -- ----- -- --------------------------. ' 
:r~ __ ~_e_{~.r:~~!~(~.<1:ı_ı ____ :r~ __ _ix~!~~~~ __ .:r~--P.~'!!'!fa..f !!~!.'.~~ı:- __ ~!1:1!J.'1::: _ ~ ~l!.1!9_1!!~~ 
~'!! fa_i!_1.<:~~ _ ~~-!?!~~-~:: __ l!.{<!fa.. _ _i!~- _ ~~Y. !~!~~~g~!-~ __ ~ı_ı!~~-. K~ı_ı-~~:~:!f?!:_ .~!~!-~!~!_İ 
~1:1 .. Y.~~-.'1:~-ç~-~-~~:!_~ç __ ı:tY.<;l_ı:t __ ?_i! __ !<_~!~~--~!l!_ı:l_~!· 

I?_~ı_ı_i_~.P-~-~~ş-~~-ı~, __ ı}_r!-_!/W:.__f!!~~<!!ı:'!-.~.!!~~-~'!_ı~ı_ı~~~.'1:~_1!! .. ~-~!~!~ı:t!'..~<!!!.~f_
! :Z!'.l!!. !J.'!~'!~~~ !'!:_e_ _ !<.~!!Ş_1!!:· __ Ij~~!':~!!~.ı~ _ ~~ş!~-~~ _ ~~ı:ı- _!<_~!~~ _ ~~-'.'.~~~. Y.'1::~ı_: _y~ 
i_~~--~~--~~-t-~!--~-~~ı_~ı_-~ı:t!.~!~·: .. 12~Y-~?_i!~-~f? __ §_r:~~<!~--~~!_l~~: .. ~.<1:~I_~?!!ı:t!.~--~~~~ 
bende derler. Sarbanbaşı, Harbendebaşı vardır; Cümlesfrıi Mirahur· Ağa 

~~1~~~-~--·~~~~~~~~~~~~-A~~;;~--t~~bilı~i--lıü~;;y~~~;;~~---~ı~,--~i-<l~lıi--s~-;ı;~~--
başıya ve Harbendeye muhkem tenbih eyliye ki develeri, katırları bir 
hoşça gözede. Yoksa kendüler bilür. "Bizzat kendün takayyüd eyle, 
Hizım oldu.kta senden isterim,, deyu tenbihinüz olsun ve dahi etraf-ı me- 13.v. 

malikte beylik çayırlar vardır. Ol çayırları (J_I;..) Mirahur Ağa zamanında 
satup rikab·ı hümayuna bir kaç yüz akça teslim eder ve hoş geçer . 

. 1:3.~~i-~--~~ı_ı~~-~ı-~! __ ~Çi_~ij._~ __ f!'!_i:_<!~1!!'..!.l:~~-~~-ç~-~--~~l!.ı:ı:ı __ ~~!<.JE~-~~P.. ·!:~<!_- . 
~0:9_ı __ !<_~!l!_I_l~~~--~?:~_t_~~~!: ___ ş_~!f?.1~--i--~-~~-~~1:1~--~!~-~~~ı:ı __ i_Ç~~_l_<1:ı_ı_l_<1::~ı_ı __ '.'.~.?:~~--
~~!?:~I_I_l __ ı:ı!!~-~ı_ı_ı_ -~~~-~~~~. 

~~ı_ıi~--~-~~~-~:!~! __ I?_~y-~!~-~-~1:1~~---I_l.<1:1E?:~~ı_ı-~_:'~.-~ı:t!:'.:~IE ___ ı_ı_~~-~~!~~--y~ 
~f?!~~~- _t_~~~~'?~~- _ ~-1:1Y.~!~!?_~~~~- ~ı_ı-~~?~ .I?.~Y-~!~E-~f? __ ~~!ı:t!~!~!. Y.~~~_ı:l_~: :.9.'1: YEi 

~!~~f?!!~_ı:i_x~~~1:1!_, ___ ?i! __ ~!~~!!~_?i:~ 
Benim hünkarım, Mısır Paşası her sene rikab-ı hümayununa altı . 

kerre yüz bin altun göndermek kanundur. Mısır hazinesi dedikleri bu-
dur. Evvel zamanda altun gelürdü. Şimdi altun bulurimayup yirmi kesesi 
altun, ma baki guruş ve pare gelür. Mısırın on iki bin kulu vardır. Beş 
yüz kulu her sene Mahfil-i şerifi götürürler. Her· kaÇan sefer olsa hat 
gider: Sen ki Mısır muhafazasında olan vezirim Meme d P aş a'sın 19) 
.hatt-ı hümayun vusulünde sefer-i hümayunum vaki olmağın Mısır kul-·· 
!arından yarar güzide kul ve üzerine bir iş görmüş yarar bey başbuğ 

edüp gönderesin. Zinhar olmıya ki kefarete yaramaz, cenge kadir olan 
il.demler. gönderesin, sonra sen bilürsin, deyü sıkıca sıkıca haİ:t-ı şerif 14 r. 

gönderüp istimalet vermek lazımdır. Hazine geldikçe rikab-ı hümayuna 
peşkeş gelse ol zaman kılıç kaftan gönderüp hatt-ı şerif böyle yazılur. 

Benim hünkarım, Divan-ı hümayuna çıktıkta ibtida hareket etsünler, 
kethüdalarına tenbih eyle, muhkem zabteylesün. Yoksa kendüleri- bilür. 
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Ve kapu ahvali ile sen de takayyüd eyle, matakaddemden nice olagel
diyse kanuna muhalif iş ettirmeye ve hazinedarbaşına buyur ki hazine 
ahvali ile mukayy-ed. olup düşen hazineyi bir hoşça gözetlesin ve kilarc1-
başına "kilar hizmetin bir hoşça gör. Zahireyi tedarik eyle, muzayaka 
çekilmesün .. Gözün israftan hazer elye. Ocakları muhkem zabteyle,, 
dersiz ve Yeniçeri Ağası geldikte, _''.~K~--~-~!~YJ~--~~I1! .. ?~c_ıK~.-~!1.: .. ~~Ş5'.'.1 

~~1?_t __ ~X!~X~I? __ r:ı:ı~~-~!!~~-_i--~~~~~Y.!~:.'!.~rı!9-~_I}-~!!!~~~-Y.~!~-~--~~--r_!~~1?:_ı __ ~~~-~~ 
·Y.1:1~f!. __ c_ı_r~~~~~X~I15:~: __ Ş_~p-~~I1--~-i:z:IE~~-~IE?:.~IE: __ Ij~_~c_ı_rı __ s_c_ı)~~~I? ... !~!!~'!-~~! 
~x!~!- _r_ı:z:c_ıx_~-h~-~~x~rı~r:ı:ı~ .IE ~~-~!i_f __ !~!~_rı_ !:'.1!:~!- ~r!~-'!. ~!r~~!~- _ y_~ _ '.'_c:ı~c_ı~ -~-~! ~ 
~I1!~ _ -~~!~!.i_I}~ ___ !:y!l_i_~_ -~Y.!~! __ X?:.1.:'.1~<_l!:l_~:!~ı_I} __ !:c_ı~ıH9-'.1E.X~l_. ___ ~~!_ ! __ f~s_~~ 
~l-~~ı __ ?_~?:.~!~-~1:1!~f!. ___ İ_s_~c_ı~1?..1:1!~-~!r_ _ _l?!:_}:~ş~c_ı--~~1?_t_~y}_~~ _y~_c_i_~!:i_ kadıaskeri 
gördükte arzları okundukta böylece buyur: Efendiler. eğet bu arzettü
gün naehl olup müstahik değil ise vebali boynuna, kıyamette cevabın 

siz verin. Eğer şefaatle veya _r_~-~'!-~!!~--:'-'.~!~c_l~rı-~~--!s_~--~s_!c_ı __ !.ı:z:c_ıY.:! __ !:~~'!-.:-. 14 v. 

Y.1:1~1:1~J'.?.~!~r. Şöyle ki mesmu~ı hümayunum olursa gazabıma uğrarsız 
ve hak huzurunda cevabın siz verin.,, 

Benim hünkarım, Vezir-i a'zam kulunuz vezirlerle girdikte defterdara 
arz olundukta defterdara böylece buyurun: Göreyim seni hazine-i ami
remin tahsilinde muhkem sa'yedüp istikamet üzere olmak gereksin. 
Yoksa kendün bilürsin. Sonra Vezir-i a'zama de ki: Lala, cümle umuru 
sana tefviz eylemişim, göreyim seni ne mertebe devlet-i saltanatıma 
layık hizmetler edersin. Saltanatımın bakası fukaranın hayır duasiyledir. · 
Kimseye zulüm olduğuna rıza-yı hümayunum yoktur. 
-- ---- -- - -- --- -- - --- - -- - - -- - --- --------------------- ------------------;- - -

-~-~~i-~.h~rı~~-ı:-~'---~K~~--~!ı;_i __ H~.ı~:~~-y_~~_i_r ___ ~~!1:1~'.1 ___ 1?_1:1Y:1:1! __ ~i __ ~}5'.i __ ~~ 
i~i_rı_ -~-~!~!~!!:?_ -_ y_~~!:_ -~.1:1!1!.I1~~ --- 9-_c_ıh!_ ~!ç!y_~ -- ?:~~ -~i_ --_I?_~?:!~'.1-~!r:ı:1!~--~~Il~~Il 
s_1:1~} __ -~9-ix~:! __ I1_~ __ i):i_I} __ [~!9-i_I1 ~ --~!ç_i __ c_i_~: __ ~!- __ I1~1E~ __ [~!~r_?:~~·- --~~~!!1:1_~_"'!~ 

· 5.1:1!!: _ !ç_i~·- __ y_ ~!:i_r_ __ ~1!}~I1~~- __ c_i_~~_i ___ I1~1E~. __ [~!!:~_i_~·- _ 9-c:ı_s_~l_1:1~ __ !ç!~·- __ ?:~Y.~- _c_ı_r_~ 
~!!!~_t_~ ___ c:ı! __ ~c_ı~c_ı~ ___ y_~:z:!r_~---~~:y~ı_:-~!--~-~?:i_~?:~~--~!c_ıH~-1~![i ___ ~-~~_r-~--A~!!c_ı.:-
~~~!- _s_c_ı~c_l-~!!r:ı:ı~ --~!ç!!~!- _ [~!~.I?.-~~~!!1!.~---~9-~:.ı~:~-~ .!?~ --~-~rı_iP-9-~- --~~~_i __ c_i_c:ı_s_~~ 
!1:1~-~~--~~!~--IE~~-~:!_~:~!ı_:_ ~~X~-~1!x~r_c_ı~1-~:-~~-~c_ı~~r_~~-Y.~~_iş_~::.~!~_i!~!.c_l_~I1 
~~~1-~~~! __ f!.h'!_~!i __ ~_?:~!IE~~~-~~'!-~~-t_l~-~~~-_<?.c_i_~y:c_ı_:'-'.~:~~!<:t_~_~c_ı~~-s_!rı~-:'-'.~~_i!.~ 
~-~~c_i-~:!:.S_İ!:·.J~:~~-~~l-~ __ t_~:~~~-~--?!~I1~p__?:_1.:~ .. ?!~I1_1:1::. 15 r. 

Benim hünkanm, Ruzname demek oldur ki her gün ne kadar dahil-i 
hazine olur ve ne kadar akça harç olur hep yazılur. Her gün yazıldığı 
için Ruzname derler. Ruz deyu güne der, name deftere derler. Muha
sebe dedikleri gelen akça ne mikdar gelmiştir ve giden ne İnikdar git
miştir, hesab olunur. Ana muhasebe derler. Muhasebeciler Divanı hü-
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~-~Y:l!~~-~--~!: __ ~-~Y--~~:~~:: ___ f!_0IT1}_1!f!<:_s_f!~':9!! __ ~'!:~:!! __ ~1!~';1_s_e_{ı_e_~!~!~!:~-~~~i 
harac muhasebecisidir. Haraçtan ne mikdar akça gelürse deftere kayde-
d~~-~~~-d~ft~~--~~d~--d~~~~:-i;k~f---~-;;h~~~-b~~f;i---~~k~h~--~~h~~~b~İ~~j~ 
--- ----- -- -· --- --·- ------ :-- ----- -- ---------- -- --------- ------- -------- ----- ---- -- ----- --- ----- ---- --
~-~:~:: Mukataacı, mukataat defteri andadır. Ne kadar yük mukataa 
var ise ol görür. Mukataa deyu gümrüğe derler. Bir yılda dört yüz 
akçayadır. Ana mukataa derler. Mukataanın manası kesilmiş demektir. · 
Mültezim, üzerine bir mukataa kesüp al?-na derler. Mübaşir deyu mülte
zimlerde kalan akçayı tahsil edene derler. Ümena deyu Matbah ·Eminine· 
ve Şehreminine ve Gümrük Eminine ve sair eminlere derler. Eminin 
manası bir adama şu hizmeti sana inandım, gör demektir. 

Tecdidi be· Benim padişahım, tecdid-i berat demek yeniden cülus-ı hümayun 
rat. oldukta zuama ve ehl-i timar ve ehl-i cihet ne kadar var ise beratın 

tecdid etmek kanundur. Ehl-i ziametten yii:mi bin akça yazar, bir berat-

Ava çıkış. 

tan miri için sekiz yüz akça alınmak kanundur. Ve ehl-i timar ki yüz bin 15 v. 

akça yazısı ola, tecdid-i berat ettikte miri içün yüz yirmi akça alırlar ve 
ehl-i cihet imam ve hatip ve müezzin ise bir akça beratı tecdid olunsa 
otuz akça alurlar. Kağıt Emini devşirip haziney~ teslim eder. 

Benim padişahım, Gümrük Emini İstanbul'da ne· kadar bazirgan 
gemisi gelürse cümlesinden gümrük alur. Yüz bin akçadan on bin akça 
alur ve Divan-ı Hümayuna teslim eder. Koyun Emini ne kadar koyun 
matbah-ı amirelere lazım olursa Koyun Emini tedarükeder. Bir yılda Mat
bah-ı amirelere ve sair tayinata yüz yük akça sarf olunur. Tersane Emini 
tersane mühimmatın tedarük edüp hazır eder .. 

. Benim padişahım, saadetle· şikara bindikte av oğlanları bile gider-
ler. Çakzrcıbaşı ve Şahincibaşı ve Atmacacıbaşı, Av ağası bu dört 
ağadır. Av ederler, bir av aldırsalar seğirdüp arzederler. Ol zaman bir 
mikdar altun ihsan buyurursuz. Biraz (jy) iltifat etmek muradunuz olur, bu 
avı alan doğanı göreyim dersiz. Getürdükte göreyim seni, bu doğanları 
bir hoşça gözedesiz. Şimden geru sıkça sıkça ava çıkarım diyesiz. Bu 
kadar kifayet eder. 

Kırım 

!arı. 
han· ~~~~~-J?_~~_i_ş_~~~~·---T-~-~~! __ !!_~~-~~?!~~~:! __ ~!: __ E~?!§_~~?!:: __ ~~~~~~-~ 

~!~ __ Q~_?_~~~~-~~!~-~~!i_~~~~ --~1:1-~~~ _ ~!~!ş~!:: __ !~LX~~--~~-k-~~~ _ -~!~. ~~~~:~ __ ':~_r 
i~~:_!!_~:---~~~[I ____ I?~?_i~~~- --~'-~---~-~l_l-~--~!~-~ _ -~~l_iJ.? __ ?!~~?_'!: __ '!'_~!~~ _ ~~~!-~:~ __ ()~ 16 r. 

Ç_~_~Jf_i_~ __ ?_~!~~!~~ı-~~~-~~~: __ I~~~!_~~l_l __ ?!~~!:ı_?~-~~-~~~-~!_X~~-~ı::: __ ~l_lJ~:~~? 
~~:~ı-~---~_I!l_l!J~-~~:-~_i_~~~~!-.~~~~-~:~~!~--~!~--~~ı-~:~~ı_ı:_. ___ ~~-~f-~:--~~!-~~ı:f_?!?_ı:f_e 
()~~~!_ı~::_~E;~?-~?_~ı--~~~~~:ı -~~!i_f~~-~!~!ş!~-~?!:: __ ~~-!~-_ı __ ~~!~~-~~-~!~~-~!-~~~~~ 
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______ Ş!~-~!_J>~~~~:~~-}-~~~~~i-~~~--1?-~~~~-ı_: __ Q_i_:_~x-~?J_~~~~~~!--~~_ı~~:~--~~--
1amet - encam-ı sultani birle seni teşrif buyurduğumdan sonra malumun 

?J~~~~~~X~~;i~~~~xY~~!~~~~~~~J!~i~i~~~Eif~ii~!~~~~~~~~f~~~~~~)!~~~~~~~~~t~!~~ 
n_~--~~~~C:!~-~~!~ __ ı:?:~J>-~~~c:!!~_-_i __ ~-~!!~_r_ı __ [C:!~!-~?-~~i~_._: 

Benim hünkarım, Vezir kulunuza telhis gönderüp arzettikte verdim 
yazasın ve arz böyle yazılur: 

Arz-ı b!mikdar budur ki, mazul beylerden Ali Bey 38) yarar ve e
mekdar ·olduğu ecilden inayetlu padişahımdan rica olunur. dedikde verdim 

- diyesiz ve dahi arz-ı bende-i blmikdar budur ki alllfe yazusu olsun mu 
;baki ferman padişahımındır dedikte, olsun diyesiz. Ve dahi arz-ı ben
de-i bfinikdar budur ki alı1fe hazırdır verilsün mü dedikte, verilsün veya 
veresiz diyesin. 

Benim padişahım, Muharrir-i memleket, yazzcz demektir. Gayet la
zımdır. Ot.uz yılda bir kerre tahrir-i memleket kanundur. Amma gayet 
müslüırian ve dindar ademler. tayin olunup cümle mahruse--bir--ü-~r-Üİ;a 16 v. 

tahrir lazımdır . 

. ?_~~i_ı:ı_~~-~~~!!~!-~1:1-~~!!_?_~y}_~~~~x!~!_?_i_l~~-~.'1.~Xc:~.ı:~?_ı!_~§!:._Q~~~-~~-
ç_<!~~c:~i_y_~~<:l!!:_~!!_~!!~ı:ı-~~x_i!~~-~~~!--~~_ı:ı~_c:~-~-~y_i __ ~~~~~~:_ş_~ı:ı-~~-~!~-~ı-~1:1-~!~_r 
~~~:---~~~!~.ı:ı~!! __ ~_c:ı:ı~~~~·---~?-~~--~C:~?~[ı! ___ i_~~-~1!-~!:~!~_ı:_1J __ ~~ı:1~C:~~·--!~~~C:!~ 
~C:~?~~h ___ y_~~~-~-C:~-~~~h __ Şi!~~!r~---~C:~?_c:[ı! __ g_~~!-~C:~?~~-~·--!':Y.!?~Y_C: __ ~~-1:1~-~[ı! 
~C:~Y_C: __ ~.'1.ı:1~C:~~-~-~!?.~~~1! .. ~.'1.1:1~C:~~~-Ç_i_r~~~--~C:~?~[ıi __ Ş_~!~!.1!~-~-C:f!_~~-~~~-Y.i'!:~ 
(y_!?!~?)_~-~~<?.'1.~_ı~-~~!~!~~--~~ı:ı~c:~~·"9~~~P--~_C:~?~~h-~~~~-~!!i_~~--~C:~?.c:[ı!_l2~~!1 

1] İşkodra 
2] Koçi bey'e izafe edilen risalede Ozi, Cezair-i bahr-ı Sefid, Zülkaderiye, Rumiye-i

Suğra, Trabzon beylerbeyliklerinden de bahsolunmaktadır. 
Layihayı istinsah eden zatın sancak ve hatta eyalet isimlerini pek yanlış veya kelime

leri eksik kopye ettiği görüldüğiinden aşağıki eserlerden istifade oluu'mak ve Ali Kemali 
Aks Üt tarafınd.an Koçu Beye izafe edilen risalede, Netagic-iil Vııkııat'ta okunabilen şekil- . 
!erle karşılaştırılma!<: suretiyle bunların doğru ve tam yazılmalarına çalışılmıştır. 

Kanıı~i Süleyman devrine ait 957 H. (1544M.) tarihli 
miihimme defteri Topkapı Sarayı Müzesi 

·Mecmua-i Mıınşeat c. II, s, 403 - 407 Feridun Bey 

Kavanin-i At.i Osman der hıılasa-i mezc.min-i dejter-i 
Divan s. '11-37 Ayn-ı· Ali Efendi 

Ahmed !11. devrinde gap~lmış bir Önasga .haritası ( Kita-
besindeki liste) ·Faik Reşit Unat 

Histoire de L'Empire Ottoman, Tome 77, p. 56-62 Hammer 

H.stoire de l'etat present de l'Empire Ottoman p. 730--742 Ricaıit 

The Government of The Ottoman Empire, p. 257-260 Lybyer 
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sancağı, Akkerman sancağı, Alaca Hisar s~ncağı, Budin sancağı, Bahterin 
- -------------------------------- --- -- ---- -- ----------------------- -- ----- - --------- --- - - --- --- --- -
(c.f_~)Volçtrin? sancağı, Bender sancağı, PizrenOJ) sancağı. Bu sancakların 
b~yi~~i--~~;<lı~.-T~-ı;~ı-~~-~1~~-~~lıi-pi;;;i-<li~~s~{~;-~i<l~kÇ~ikiş;;üç~;;ü~-i<l~~ 
iı~-ii<l~~-ı~;~cü~i~-~-~~~~-ki~~<l-~-~l~~-~i~~~t-~~-ti~~;-<l~k:~-~ı;i~--ü~i-yü~-;;~i~-iŞ 
<lö;t·k;iıÇt;;:·o~k~~--yü~--~;---<lö;-t--~i~-~~t:-~~~~i~~~--t~~k-i~~~ıi·;-~--t~~-ki;~~i~ 
-- -- --------- - - ------ --------- - - -- - ----- ---- - --- - - ------ - --- - -- - -- - -- -- --·- - - ----- - - - - - - - - - - --- - - - -· 

t_i!?_~!~~ı:-___ y_~---~-~~-~!:~-~---?-~~--~i-~~~--?_i_r __ ?_~~~!~--~!1:1.~:.2~--~i-~--~~S:!:_!!~-~!.ı 
olan yirmi bin akçaya varınca üç cebelü · verirler. Bu minval üzere Ru-
----- - -- ----- ------------- ---- -- ------ ---·- -- - - ---- - -- - -- --- -- -------------- ------- ---- -- ---- -- -----
melind<;! olan zuama ve timar cebeliieri kanim üZere yirmi bin iki yüz 
nefer olur. Beylerbeyisi ve sancak heyisi ve sancak beyleri cebelüleri 17 r. 

ile beş yüz nefer olur. ~~-~~~?_i_r_~~-~~~~_lj_~~!<_~:! __ ~_cı_rı~~--~~~_r-~--~~-~~_l~l-~!~ 
·i!~- -~~1:1!: __ ~y_-~i_rı ___ ~!~?-~:! __ -~~-~~_r __ ~ı~:: __ ~!!_ -~~-~~~-~ _ ~~-~!<? _ E_~?!~-~ı __ ~~~--y_~~ 
~!!~!~-_ ?~~!~-_ y_~~ _ -~~l_i __ y_~~i __ ~i_!l_ -~~Ç!: _ .<?!1:1!:_ 

. ~~-rı~~- -1!~~-~~~ı-~~ ~rı_cı_?_?!~. _1?_~y_ı_~: ~~x!~!_ Ty_l_ 1:1_ ~ _t_ ~-!·_~ --~- ~- ~-~: ~ı-~~LQ~ x~-~. 
akça hası olur. Eli altında on dört sancak beyi vardır: Saruhan (0l;.: L>JL,.,) 

~~~~~~l~~~~~)~~~ı~~~~~~~~iı~~~~~-~~~~?-~~--~~~-~~-~~~:_}f4~~~~~~(~~~~~~~~~~i~ 
Bolu sancağı, Menteşe sancağı, Hamid sancağı, Ankara sancağı, Karahisar 

~~~~~~~ı~~f ~~~~~~~~~~~~~~~~~[ı~~~~~~~~~i~.~)~~~~~~~Q~~~ç~~)~~~~~~~~~~i~~~~~~ 
:~~_i __ Ç~1)_~-~~~~~-ı:_~~~~~~1:1 _ _ı:y_~!~~!~i-~-~-~~?_cı_~_!_cı_::rı~~-?!?:!l __ ~!<:_~~~-~~--!!~~r 
y_~~!-~!rı __ ~~-xi!.~-~:ı:s:_~~1:1!:. -~~~-~~~-~~~_i __ ~!~-~~!!_~~_cı_?_~?! __ ~i-~~!-~!!:_!=?~~-~~ 
1?!~.Y-~~!:X~!:-~~!_ı::_~~~~_l~l-~_r! __ ?!1:1!: __ _Q!:_ X~-~!-~!I1 __ <:1~~-~1:'- .?!~-~·- __ ~!~ -~-~1_1-~~~ 
~-~?!~_r_ı __ 1:i_ç_x~~--?~~-~~-~!~.X~~--~~1:1!:_!!<_i __ ~~9-~ .. ?J~:~ 

~~~!~-~-~~-~~:ı_~!.JS~_r-~~-~I1--~~x!~_r!?~:f~~! __ li_~-~-<:-~-~-~-~-~:~:ı:-~!·_Aı_t_ı_x~~ 
~ı-~~:~--~~~-!:~-ç~-~-~~_ı __ ?}~1:':.~!~-!:~~ı!:~~-X.t:?_i __ ~~I1~'.1~-~c:_r_~!!~-~~I1XC:.~~~~~~h 
~~X?_~ı:-!t~ -~~!l~C:~:. __ l':'l:i_~~~- _ ~_cı_r:~~K~·- _f?_~y-~~~!ı:-J:1~~) _ -~~~?-~[ı_,. ~!!~-~-~!: ~~~~~ 
~~-~!! -~~~~~!ı:-_ ~?:r.ı~~~:._ -~~~~~ x _ ~-~1_1-~~-~!: _ ~!::<:.~<:-~ _ _ı:~!:ı_~!!~!~ -~~-~~-~~-ı-~:~I1-~~ 
olan zuama ve erbab-ı ~i-~_cı_:_~!r_ı __ ~!!:_Y-~!:_Y-İ_~~!-~!~ı __ !':ı}~S:~!:: Yüz. on altı 17 v. 

ziamet, mil.adası timardır .. Emren zuama ve ehl-i timar kı_anun üzere ce
belüleri dört bin altı yüz'· mikdarı asker olur. Bir senede cümle hasları 

- -- - - - - -- - - - - - - -- - - --- - - --- - -------- - - - - ----------- --------- -- --------': ---- - - - - - -'------
~_ı:~~-~~ _ ~ı_t!_ -~~ _ ~_1!! _ ~~-~ _ ~!~--~}!~ _ Y-~!:- ~I!_~ı-~ _ ~ç __ ~~ı;-~ __ ?!1:1!_· 

~~~!~-~~~-~~~ı-~~_1?_?~-r_ı~-~~x!~_r-~_ı::f!~!_Ş_~-~!~-~-~§ _ _cı_·_~!ı:!~l:_Att!_Y_Q~--~!l_i 
~i_r_ı _ -~~s:.<: _ ~~?_ı __ ?}~~: _~!i __ ~-ı!!~~_ıı __ ?_ı:~!~- _ ~~~~~~-!?_ı::f! __ '.'~~?_ı_r_: __ ~~?!:<: __ ~.':~~~K~· 
~-~:~-~!':.?~~-~~-~~!-~-~!i_~ __ ?_cı_~~ı:ı-~~·---~9_j_~[~.-~ı:ı_r_ı~~~~·---~~-çı:ı_~--~~~?~[ı! ___ ~i-~~-~ 
~~~?_cı_~!! .. ~~~".'!9.~--~<:-~?-~~ı: __ ~ı:--~-~~~~~~'.:1-~?-~~-~-~<:-~'.:1 __ ".'_~--~~ı~~--t_i~~! __ ~_ç_x~~ 
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~~1!!:_~~~~: __ ?!~-~· __ Ç::l;>_~!~!~_r_~_i_l::.-~!:~_l! __ ~?_~~--?_l~::_Ç~IE!~--~-~~!~-~ı __ ?_i_~-~~-~~~-~ 
y_~~--~_i_r_~~-!~i __ y_~~-~~--~ç _ _l?_İ~-~~~-X~-~-~-~~-~~!:_!:~_ç~ __ ?!~-~·-· 

~~~i~-P.~-~!~!:~!~_, ___ !!:~~-~:'!:: __ I?_~y_ı_~:?.~X~~!_M_~~-~-~-~---~-~-~-~'.'!!!_~?l: 
Ş::~_i~-X~~--~_l!~--~~~--~~ç~-~~-s_ı __ ~!1!!: ___ ~!~1 __ ~!:~~~K~-~~_r-~!!: ___ fy!~-~!::~--~~r_ı~~K~· 
Lipva sancağı, Çanad sancağı, Göle sancağı, Yanova sancağı, Tameşvar ·- ------------------- ------ ----- --- --- - -- ---;------------~-- -. ----- -- -------------------- -- ---------

~~-~~~~~·- -_1?~ -_5.~!:~!:~_l~:?_~ --~x _ Y.~~--?~~~- _r_ı_~~~_r--~~~~-~! __ ~:~~E~~ _!_i~-~!- _:'~~<!_ı!.. 
ç_~~~!~-ı~:! __ i!~ __ !ı_~Y-ı_i __ ~~~::: __ ?!~E: _ -~~~ı-~:~ _ ~!: _ -~~~~~~- ~::~-5.~!: _ E~-~ _ !.'.~-~- _ x~_?_i 
~~~ _ -~x _ X~~ _ ~-~~i-~ _ -~~ç~ -~~~-~·- --

Budiu sanca· ~~~~~-~~~~~:~IE!_~l!~!r_ı __ ~~y_I:::~~Y-İ_~~-y_~~-i_r_~!\'.1-~~-~-~-~-~-~'.?_ı_r_?~· __ Ş_~~İ_z 
ğı. 

Kıbrıs 

letl. 
eya· 

Şam eyaleti. 

Şam Tarab· 
!us eyaleti~ 

y_~~-~~~5.~~-~!r_ı __ ~~9-~--~~~~--?!~::_~!!_~!~ı~?_~ __ ?_~--~~-~!~--~~E~~~~-y_~_r~~::_~[~i 
~~Y-ı_~:~~Y!!~~~!!:_~~_çı:ıx __ ~~l!~~~!! __ ~~~~t~-~!:r.ı~~~~~-ş-~~-~~~!_r::_~_~!:~_aJ!!_~!~-1:1~ 
(.::.._,;t.) sancağı, İstulni-i Belgrad sancağı, Estergon sancağı, Sekedin sancağı, 

Ij~-~".'.~~---~~~~-~[ı_, ___ Ş_İ~?~!~:~_i):'.~----~~~~-~[ı! ___ ~~-~~~-_ --~~~-~~-~!! _ ~1!P.~~ __ ~-~~- 18 r • 

. ~~~h ___ ~_i!~~--~~!:~-~[ı! ___ _ş~-~~~!~---~~~~-~[ı_, ___ ry_ı~~-~ç---~-~~-~~-~~! ___ ş_~9-~~----~~~~ 
~-~[1! .. ~~y~_r~<!-.~~r_ı-~~~!! __ Ş_i~~~~~-~-~-~~-~~-~!!_Ş_?!~_?~ __ 5.~!:~!:~_ı:_~-~~~~! __ ~:~~-~:! 
t_i~~_r __ i_~!_!?!ı_ı __ Y.~~~-~~--~?-~1_1! __ ?}1:1.~·--
·-----~~~~~--~~ı_ı-~~~ı-~, __ I_<;~?-~ı-~-~~x!~_r-~::y_i~_i ___ ~~-~-~X-~!:_!C_~_ş_~~~ı-~!~l: __ y_~?:i 
~~ı_ı~~~!~~·--~-~~_i!_~<!_i_r_= ___ ~:?_~ı-~-~~!:~.'.1-~h _ _i_ç~J--~~~~-~[ı! __ !~~~1:1.~--~~~~!:~h-~~~_ix~ 
~~~~-~[ı! ___ ş_i_~ __ ~~r_ı-~~~~~--JS~:~~::-~-~~-~?-~h- __ Iy_l~~-?~~ _ ~~!:~~~-ı:_ -~~ -~ç--~~-~~~~ 
~~ıx~~::?_i_r: __ ~_l!~~~!-~:~~~~ :_!!~-~!--~~-~!~-~::~-~~ı_ı _ _i~~-Y-~!'.- ~~~~-~ _ ~-~~IE- _?!~-~· 

.. I?_~~-İ_IP-_P.~<!_i_ş_~~~IE! __ ş~~--~!:~!~_ı:?_~r..i_s_i __ g_~-~-~-~-!C-~_ş_~~?.ı_~!n:_9_~--x~~ 
~-~9-~--~~~~-~!l!!: __ ~_l_i_~!!~~-~-X~-~!: __ 5.~!:?_~~--~~~?_ı_~=-~-1:1~~~:!_~~!!!! __ 9-~!:~~--~-~~-
~~~!!_ş_~~~-~-~-~~~~-~!! __ ~~~!~~-~~~?!:[ı!_l:_~?-~~-~-~~~~~~!!_!:~-~~~!-~-~!1.~~~h_?..~r..
~-~~~~X!~~-~~~?~[ı!_~~E~~:Ş_~~~!.'.~-~~~?_aJı:_~~--5.~~~~~_ı~:?_~~-~~~-~~! __ ~:~~~:ı 
t!~-~:-~-~~-1~-~~-~!~_X~-~-~!~~--~!!~-~~!~!?_i_r: __ ~i~-~::ı_ı_~?_~--IE~-~~-l!!!~_r_i __ ~!~IE~Ş __ ?_~~ 
y_~~-~~~~~--?!~-~l!!_X~~-~~~IE:ş __ i_~!-~~-ç~~~:· 

~~!:~~-P-~~!ş~~~1-1!~_ş?_~_I:~-~!1:1.~-~~r..!~:~~x!~!_M::~-~-~-?--~-~-~-~~~!:~J_q): 
ş~~i~ __ y_~~-~~_ç~-~~~_ı __ ?}~:: ___ ~~_ş--~~ı_ı-~~-~~---~~:?_ı_r_: __ }:j~-~~--~~r_ı~~-~! __ ~1!~-1!~ 
sancağa, Selemiyye sancağı, Cible sancağı, Trablus sancağı. Bu sancaklar-
d~--~~~~-~;-~-;b-~b~;--ti~~;-~ü-;;;ı-~~i--bi~--Ü~i:-yÜ~--~İt~~Ş--üÇ-~~f~;---~l~p--bi~ ıs v. 

~~-~~---~i-~~if ~~~~i~)~~!!!~!!~~~E~~~_ı!~~x~~~~~~~~~~~~f~~~~~~!~x~~~~~~~~~~~~~~?!~~· 
Halep 
!eri. 

eya· ~~E!1-1! __ ~~~~~:~~~-~!:!~~-~~x!~_r-~::~!~_i __ ry_ı_~-~-~-~-~-X!:I~:~~~!!!.L?..~~~: 
1] Koçi Bey'e izafe edilen layihada oiı bir sanc:ık gösterilmişlir. (s. 101) 
2] Koçi· Bey'e izafe edilen layıha:da bu eyalet Şam eyaleti ile karıştırılmakta ve vali

liğinde yine Osman Pa~a gösterilmektedir. (s. 101) 
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Dlyarbekir e· 
yal eti. 

Kars eyaleti. 

Kemmı:ke§ Kara Mustafa Paşa layihası 

yüz akça hası olur. Taht-i yedinde sancakları vardır: Adana sancağı, Ek-. 
--- - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - ·-- ---- ------ -- -- - - ----------- -- - - - - - - ------------------ - ----- ------- - - ---
~~~:~_!'SJ!~~--~C:~?~[ı! __ I?..i_r_:~-i~--~C:~?-~[ı! ___ 1Y!~C:!!_: __ ~~~?-~[ı!_.~~!:,~<:~?-~[ı! __ l?_C:!!~ 
~~1.1~'!-~~·-.M~~~!ç __ ~~-~~-c:[ı_. __ 1?..1:1 __ ~~~?~~!~:~c: __ ~?_C:~-~~-:!~~1?~L-~i-~c_ı: __ ~~~_i.z:_~~ 
Y.~~~~~--~~-~~~--ı:_:~:! __ ~~-ı:~ __ ?!1:1_~·---~!: __ ~:~:--~.c:~~1::ıJ~:~_x_:~~!ş_x_:~!-~~-~~ı_ı 
üç biİı yirmi bir akça olur. 

I?,~z:_i~-~c:-~~ş~~!~_._f>_ir.c_ı_r_i_~~-~!: __ ~:x!::~~x~~~-y_:~_i: __ ~_ti_~-~~--~~~ c::§J 
. ~!f : __ Q~ _i~i_ Y.~-~- -~~_ç~ -~~~~ _ ?_I~: :-~~~-~~-=- ~~1.1-~C:-~!_'Y_'~!~~::_li~E:P~~~ -~~I_l~C:Jf~ .. -~: 
~c:~i--~~~?~[ı!_5-~:r~::_~-~~ı_ı-~c:~~ .. -~~~~Y_1?~~-~<:~?~-~!1_~_c:~~=~-~~x!_~_c:ı_ı_?~[ı!_Ç!:. 
~!~-~~~~-~ _ ~-c:~ ?~ ~! ~ __ Şi~:~ _ -~c:~?~Jf~·-_ M!:Y~~c::~!ı_ı __ ~~ı_ı-~~-~~ .. -~~s:-~~-~!'_c: __ ~~~?-~~ı! 
5-~ı_ı-~c:! __ ~~~?~~h __ l?_i!i_~~!-~_C:l_l_?~~h_5-<_>_~~c:~_:"_C:l_l_~~-~!!_~-~!P.._~_c:ı_ı_~~-~!~-·-1Y!!~-~c:~! 
~-~~?~~!~Terci} sancağı, Hazo sancağı, Pertek sancağı, Çapakçur sancağı, 

Çermik sancağı y_: __ ~~t __ ~!i_~~~-~~--~~~~--~<_i_r_~!!3 ___ 9~ı_ı-~--~~-~~~~!~---~!~_:: 
~~~~~:!~t-~~~!-~~!<:~~:!~ .. -~-~!ı: __ !ı_~~~~-~~~!!_~.C:~-~<_>_. __ I?..u __ ~~ı_ı-~c_ı~!C:!_~~--.7:1:1~~~· 
::_~-~!-::~ -~i~-~:- _i_~~- -~~ı_ı_ -~?-~1::~ _ x!i.~--~-?~~<_i-~ __ i_~!-~:!~:~i_~·-~~~:-~~ı_ı-~?_:_~~-~~l!~-~ı 19 r. 

:Y!!~-_ ?_~ --~-~!~. X~~- -~-~9-'!-__ ?!1::r . 
. I?.:ı:!~-~~~~~!!~!__TS~!~-~~x!::_?~r!~_i_!S_~~-:-~-~-c:_s: __ ~-~-ş-~-·~~:~_1!):_Ş_:~_i!'. 

~~-~--c:!~ı_n!~-~~ı_ı--~~ç~-~~.s_ı __ ~ı~:: __ ~~~ı--~~ı_ı~c:~.C~~_ı:?!!.=_~:~~-~~ı_ı~!-!S.~9-~~'--~-?~ 
cvan, (Nahcivan?) Zaruşat, Kemran, Kağızman, Pasin. Bu sancaklarda 
. - -- - -- - -- .. -- ---- - ----- ---- - --: --- --- --- - -- -- ------ ----- ------ .: __ - -- -- - - - - -- -- - -- ------------ -- -----

~-~<:-~~!-_ ~-~?-~~-_ı __ !~1E~:- ~~ı_ı __ ~~!- x~~ __ c:!!~ -·~:!~:?_i:_. ·- _1?..i_~ _ ~-:ı:_: _ ~-i~~:!c_ı_ı:ı_ı:_ı~ı_ı_ -~-<:~ 
.s_ı_l!~:_ı ___ ~.o~~-~ı:_x~~-~~:! __ ~~ı: __ r.~~--?~-~~~-~~--~~9-~ __ ?!~_ı:. __ ~~~~--~~:!1.c:~?_i_ğ!:: 
y_~~-~c:!~~~-ı~~--~-~-~~ı_ı!~~--r.?!~1!!· 

Çıldır Eyaleti. Benim padişahım, Halle3 Beylerbeyisi Sefer P aş a'dır42J. Dokuz yiik 
akça hası olur. Eli altında on üç sa~cak vardır: Olti, Hartuş, Ardanuş, Arda
han, Hacrek, Postho, Mçıhcil, Acara, Penek ocaklıktır, Pertkei-ek, Levana, 
Nısıf, Şavşat. Zuama, erbab-ı timar bin üç yüz dört nefer olur bir senede. 

Rıkka eyaleti. · )?_~ı_ı_i_~-9-~~!ş_~~-ı~_, __ g~~~<_i_ ~~X!:!_?~Y!~_i __ fy!_:_~-~-~~--~-<_iJ_<_i~}L_?~!1:1~1::~· 

Bağdad eya
leti. . 

~ı~!_X~~--~~~:5_:~-~!~--~!1.1 __ c_ı_~9_<_i_~~-~~-Y.C:!~~::_~!~-~ı_t!~?:C:_X~?_i_~~ı_ı~c:~--~~~?!!.: 
Ç!J.1E!:! _ ~~?-~!!_!?~!~!--~~~i __ g~?!~·--Q~x:~L 5-~!-~9!_ -~c:~~'!-! __ ~:~c:-~ ~".'.'.'.' ). 

)?_:z:_i_1E __ ~~ı_ı-~~:_ı_~ .. -~~-~-~~~---l?_:y:ı_~~!-::r.~~~-Q~:_y_!_~ __ fy!_~-~-~-~-~--~-c:-~_c::~ 
?_ı_ı:?J: __ Q~-~-:~i.7:_~-'!-~?~-~--Y_'!-!~ı_ı::_!ii_l!~!---~~ı_ı~~ .. -~~'Y-~~~!! __ ~1:1-~C:~!ı_ı!_~_:I?_~~~~. 
Karadağ, Dertşenk, Semavat, Beyat, Derne, Senkabad, Valvasıt, Irak ve 19 v. 

~~~!!~~~~~~~l~i---~-~iifi;_----~~i~i~~~-~~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~t!~~~~i~~~~!~~~~E~~ 
1] Koçi bey'e izafe edilen risalede 24 sancağı olduğu yazılıdır (s. 101) 
2 J Koçi Bey' de Mehmed Paşa olarak yazılı?ır (s. 102) 
3] Biı kelime metinde 4o- şeklinde yanlış yazılmıştır. 

1'. Vesikaları. 30 
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men kal'a içinde sekiz bin yeniçeri vardır ve dört bin Bağdad kulu 
·- -- -- - --------------- --- -- ------- ------- ------------------- - ------ --- - --------- ---- --- - --- - --- - - --
vardır ve üç bin mikdarı Paşa kulu vardır. 

-----~~~~~---~~~~~~-~~!-.---~-~-~-~y--~~_i!~!-~~~yj~J_)_~!-~X_T_~-~--~-~-~-~:9:ı!.1!:_~!~ı 
yük seksen bir bin akça hası olur. Eli altında altı 1 sancak vardır: Musul, 

~~~~~~l~~~~~f ~~~!!!~~~~t~~(~)~~~~i;_-_-_"H_~iA~-~-~~:~----~~~-~--~~~-~~~l~i-~~--~~~~~~~~ 

Musul eya· 
letl. 

erbab-ı timar iki yüz yetmiş dört neferdir. Bir sene mahsulleri yirmi iki 
i~E)!~~)~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~ç~~ ~~~-~i: ___ -----------------------------------------------. 

Van eyaleti. ~~-ı:ı!~-~~~~~:!~!_y_~_ı:ı_~~x!~!-~~x!~!-~-~-~-~-~i--~~i~'_c:I!!n:_Qı:ı __ y_~~-~~x~ 
~-~~!-.:'~~?:ı!.· __ ~~i~9_~ ___ ?_ı:ı __ ~x-~-~!.1~~K~--".~-~c:l!!~~---~?:~I-~~~~-~·--~:~_i_ş_, __ ~-~~! ___ Ş~:~ 
~~~~·---IS~-~~~:!.~-~~~ı_ı_i! __ ~_~p-~~~!-~"--~[~~~~~-~c_>!~:~ ___ IS~!:~~L-~~~~~-i_c!! __ ş~:9.~ .. 
C?::r~-~~~! __ ~i-~!!~ _ -~~~-~~-~~!· ___ 1?_~ _ -~~-ı:ı~-~~1-~:?:~--~~~-~~!- _ ::: ?.~ ~~ ~ _ !!T.~!-_ -~.X- _Y-~~ 
doksan bir nefer adem olur. Bir sene mahsulleri iki yüz elli yük yetmiş 
~_Cj!{~-~-:.ii!~~~~9-~~~?!~~~------------ ------ ----------------------------------------------------. 

Zor eyaleti. ~~-ı:ı~:r!-- -~~I_l-~_8:~~~~ _Ş_~!ı.!:~-~-c_>! __ Ş~y}~~?-~y_i_~~-ç_ ~ !_ ~-!- ~ -~ -~-~:?_ı! ~ ): _ _Q~ __ J:>}!. 

Erzurum eya
letl. 

Srvas eyaleti. 

Maraş eya
letl. 

· Y~~ -~~x~ _ -~-~~! __ ~!'!!: ___ g!~ı:ı.<!~- __ Y}!_~!-_ ~-~1.1_?~-~!-_ _':~-~~-ı!_3_: ___ Ş_~:~?~~!-_ -~-~~-~ ?_i!! 
g_~~!--~~-ş_~~-ı:ı! --_ ş_~~:! ?.~~-~ '. ~ --_ li~!:.~!~-~!.<!~ --_l?..?}~c_> !_~ı_ı_,_ ---~::ı~~-~Y..~!--~ ::ı:ı_~~ı-~, 
~!!•_ -~':'_t_a~j! __ 1?_~1-~~~'- __ Q ~::ı:ı!! __ ~-~~~!:! __ ~-~T!_i~~- -~?~:~ _ --~-~!~:r!-~~!- __ 12~_".!~ı:ı .. 
~~!~~~! __ q~~!~---~~~~T-~!~--~!~~~~~-ı:ı: __ _?:_~~-~~-~~--1:'~--~!~~-l:>:! ___ ~i-~~!_ı_x_c_>~~l!!: 20 r. 

l?_~ı_ı_i~-~~c:I!~-~~-ı~.--~!-~~~1!-~--~~x!~!_l:>::Y!~!_!i~-~-~x-~~--~-~-~-~:9:~~?!:_-9~ 
~-~~~ -~~-~ı_. Y..~!~~~: _ 9_~ --~~-ı:ı~-~~ı __ Y..~!.<!~:: _ --~~!-~~i-~~!:_ı __ _ ş_~!~!~ -~-~~~~~-~·---~!~}_. 
~~~!ı:! __ ~!ı:_ı_~·-I-~~-~~-ı:ı!_~~1-~~-~~r-~!-~~~~y-~ı_ı1_~~~ı:ı::~-~!?:• __ ~~~~:y_~~·-:1?~-~~-ı:ı~ 
~~-~!~!-~~ -~~~~-~ __ :'~ _ ~!?_~ ~: ~ _ !!~~!-_ ?S __ l:>!ı_ı __ ::l!~ _ _t:>~-~ _ -~!~_r_._ --~i_r_ _ -~~~~-~::- ~-~~-~ 
~~_l!~_r_i __ ~_l!~-~?.~~~-x~~--~_l~! __ ~!ı_ı __ ~?-~~~-x~~-Xi!_~!-~ı_t_ı __ ~~9-~--~?:~!· 

Benim padişahım, Sıvas Beylerbeyisi Siya v u ş P aş a'dır544). Yedi 
sancağı vardır: Amasya, Bozok, Divriki, Canik, Arapkir, Çorum. Bu san
caklarda zuama ·ve erbab-ı !imar üç bin beş yüz neferdir. Bir senede 
mahsu!Jeri yüz on yük otuz beş bin akça olur. 

Benim hünkarım, Maraş Beylerbeyisi Deli Bey Paşa' dır 45). Dört 
sancağı vardır: Maraş; Kars, Antep, Malatya. Bu sancaklarda zuama, 
erbab-ı timar iki bin beş yüz seksen iki neferdir. Bir senede mahsulleri 
doksan dört yük iki bin akça olur. 

1 1 Koçı Bey' e izafe edilen risalede bu eyaletin hası on iki yük ve sancağı on iki 
tane olarak- gösterilmektedir 

21 Koçi Bey' de yedi sancak 
3) Koçi Bey'de hassı on bir yük, sancağı on dörttür. Zuama ve erbabı timar bin üç 

yüz seksen kılıçtır. 
4] Koçi Bey' de hassı on yük, sancakları. yirmi Hr gösterilmiştir, 
5] Yukarda (s. 460) bu eyaletin beylerbeyisi Mustafa Paşa olarak gösterilmiştir. 
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Diğer eyalet· 
ter. 

Kaprcıbaşılar. 

Kemankeş Koara Mustafa Paşa layilıasr 

Benim hünkarım, Kefe Beylerbeyisi Eski Yusuf Paşa' dır46). Ha
beş Beylerbeyisi Mostarlı Mustafa P a ş_a'dır 12). Kastamonu Paşası 
Hasan P aş a'dır 47 ). Kerküd Paşası M eh m e d Baş a'dır48J. Mekke-i 
mükerremede Şerif Zeyddir. . 

Benim hünkarım, Kapucubaşı kullarunuz artı.Ik ohır, eksik olur. Baş 20 v. 
kapucubaşı İsmail Ağa49). Ahmed Ağa50), Süleyman Ağa51), 
Şehbaz Ağa52), HüseyinAğa53), Kasım Ağa54), Şemsi Pa-
şa oğlu Mustafa Ağa 55), Mü s t edam Ağa 56), bunlar Kapucubaşı 

' kullarındır. Elçi geldikte ikişer Kapucubaşı tutup rikab-ı hümayuna yüz 
sürdürürler. Bir büyük hizmet ile ·beylerbeyine göndermeli oldukta 'Ka
pucubaşı gider. Yüz elli akça alilfeleri olur. Her gece Bab-ı Hümayunda 
bir Kapucubaşı nevbet bekler. Kapuyu hıfzeqer. Anın izni olmayınca 
kapu açılmaz. · 

.Mazu1 
!at. 

paşa-

Arzuhal ve· 
renlere edile· 

Benim hünkarım, mazul paşalar ve beyler vardır. Asitane-i saadetine 
mülazım olurlar. Bir mahlul olsa istihkakına göre verilür. Hala mazul 
olanlar: Halil Paşa 57), Rıdvan Paşa58J, Nuh Paşa59 ), Kansu 
Paşa60), Mehmed Paşa67J, İbrahim Paşa62). 

~~~i~.P.~-~~~~~-ı!?_·--~~~!! __ c:i_?!~-~~~Y!: __ '_l'~X~~~!_Ç~~~-~~~~~!~~--='-~:~~~~ 
cek muamele. ~!~.1:1~~!. -~l_l~~_l~ı:~ _ ~-~~-~~i!:_ .!'S~P.1:1~_1:1!~~~-~~~ _ -~!1:1!:~ X.~~1:1~- -~~~~~?:~ ~!- _C:!l_l_~·- ~~!':X~ 

Y:~!-~~!':~~ ---~ı_ı~~ ı_ı~!~!! _ --~:~.1:1~~!~ --~~-~~:~ı:---~~xı_ı_ --~!?-~~~~ı:: __ _I?_i!_ -~ i_~ -.~!':1::1~. :'.~. 
!?.~~~!_l~~~p_-~-~~!~·~!_A~.c:~--~-1:1!ı_ı_ı:~~~---[?~?:~:!~.-Y.~--~-~ı_ı_l~~~ı:---~~Y-~!~:!~-~~r 
~?-~Ç~-~~:~-~~: ... ~~1:-~~~! .. ~~-~y-~---~!~~~~~---?!~.C:~~ı_ı ___ c}_ix~~-i-~: __ ~[~~----~~Y-~~~ 
f eryad ederse. -~!~1!~~}-~.1!~~~~ _ !'S_~ P.1::1.C:l_l!~-~ _ _!'S_~!~-~~~-~ı_ı:~ _ ~~~-~?!~·-_ ~ı_ı __ ~~!X~? 
~~~.ı:!~!_i_ ::~-~~:~-~?..~~!~1.1!.~~~-~x~-~~- -~~='-~!~!!~ _ 9_i_ı:!~~i_ı:!. -~~~~!11_1_ -~-~!<.- ~x!~-~i_ı:: 21 r. 

Benim hünkarım, bir kurban etseler beş altun ihsan edin, Çukadar 

kulunuz ile. -~~-~!--~~ı_ı_c:~_i!~_!ı_ı_t_~~~~~~t~-~~!~-~--~~-~~!_İ_X~!~~~!!~!-~!r.·.~~X1!!~1.1 
~~~-~~~-~~9.~.Y:~!~~~ı-~:- ve sağına soluna selam verdikte mübarek başınuz 
eğmek lazım değildir. Gözünüz ile bakarsunuz kifayet edı;:r. Ve yanu
nuzda yürüyen solaklara ahyanen sualiniz "bire koca şehir içi ucuzluk 
mudur? Eşkiyası var mıdır? Emn ü emanda mıdır?,, dersünüz. "Eyüdür,, 

. derlerse "Sakın yalan söyleme sen bilürsin,, deyu tenbih edesiz. 
· Benim hünkarım, haftada bir gün arz günün terk etme, saadetle 

kayığa binüp gelün, arza çıkın. Yine devletle gidin. Zira halk derler 
kim saadetle padişahım fukaranın umuru ahvalin takayyüd içün zahmeti 
ihtiyar eder deyü dua ederler. Ahyanen şikara bindikte reayadan arzu
hal ederler, ol vakitte huzurunuza getürüp söyledin. Zulmünüz vezirden 
midir, beylerden midir, kadılardan mıdır? deyü. Haberin aldıkta haseki ku
lunuza koşup vezire gönderin. Bunun sözü tahkik ise ol beyin, yahut 
kadının hakkından gelsün deyu emredin. 



İhsan ver-
mek. 

Sır sakla· 
mak. 

Türk Tarih Vesikaları 

Benim -hünkarım, ahyanen içoğlanı kulunuza odadan odaya birer 21 v. 

kese ikişer kese ihsan edin. Ve sazende · getürüp eğlenüp ihsa~ edin. 
Ve dilsüz musaliipleri getürüp ihsan buyurı;ın ve cüce mlisahiplerin ge
türüp ihsan buyurun ve yüzlerine gülüp taşrasının ahvalin sual buyiıı un. 
Mücerred bir ademi methede, yalnuz anın sözüne itimad etmen, bir kaç 
adem eyülüğüne şahadet etmeyince inanmak caiz değildir. Ekser garez-i 
nefs içün, yahut hazz-ı nefs içün zemmederler, hünkarımı vebale korlar. 

Benim hünkarım, sırrı muhkem saklan. Asla umur-ı saltanata müte-
allik -bi~-~~~~p- -;öyİ~~~~: · v~~i;--i--A~~~-d~~--g~y~l-y~-h~d--krg~y~t--d-~;-ı~t 
lı-;;y~~lı~-lı~-~1-~j;-iti-~~-<l-~ttüiii~il~~~~-~bı~~~(~-;s~~~c:.) ~i~r-~lıv~ig:ö-;~üŞ-~I~~ 
zirai:>a.-zı-~cıe-nı--va-ı=e:ııi-~-iy!ffı<:--.sa.i:iürl<e-nırrı<:-ecieı:.-ı-:ıenıaiı-saffaiı-ata-ıEiın-sırrı 
ınütı-ı<:enı--".sa.I<iayüı;---ı;ır--cevab--ışfüiı<.i:-e--f>ü--sözü-ı;a-ria--ffffifi-8öyfecff-<leyü 

de-Yt--veı=ın-iyesrz:-z{ra.- · f>{r-<laıiı-kf nı8-e-:stfyieffiez. ---söyle-nıeF-i~-zı-nıieiiffkie 
~~!~~~~~j?x!~~~~~~~~~~~~~~~~~~!x~~~~~---------·----------· ----------------------------· 

Alllfe mik- Benim padişaqım, yeniçeri kullarınuz ve bostancı ve acemi· oğlanı 
tarları. kullarınuzun büyük ah1feleri bin yirmi altı yük yetmiş altı bin akça olur. 

Benim hünkarım, altı bölük halkı sipahiyan ve silahdaran ve alüfe
. ciyan ve gureba kullarınuzun bir yılda alüfeleri bin yüz yirmi dört yük 

yedi bin akça olur. · 
Benim hünkarım, gılmanan-ı enderun ve leberdaran-ı birun bir 22 r. 

yılda alüfeleri otuz yük doksan yedi bin akça olur ve kadıaskerlerin 
ve yeniçeri ağasının ve kapucubaşıların ve mütferrika ve çaşnigir ve 
çavuş ve küçük ruznameci yediyle bir yılda alüfeleri yüz otuz altık yük 
yirmi bin iki yüz akça olur. 

· Benim padişahım, kapucu kullarınızun bir yılda alüfeleri elli beş yük 
akça olur. Aşçı, etmekçi ve kilurcı ve kasap ve yoğurtçu ve mumcu ve ta
vukçu kullarınızun bir yılda alüfeleti otuz iki yük doksan iki akça olur. Ve 
ahur halkı ki sarraç ve yedekçi ve deveci ve katırcı ku~larınuzun alüfeleri 
seksen dört yük kırk bin akça olur. Ve topçu kullarınuzun alüfeleri bir yılda 
on dokuz yük seksen dokuz bin akça olur ve cebeci ku.llarınzzun bir yılda 
alüfeleri otuz dokuz yü~ elli dokuz biiı akça olur. Ve arabacı kullarmızun bir 
yılda alüfeleri sel<iz yük akça olur ve çadır mehter/erinin bir yılda alüfeleri" 
dört yük elli iki akça olur ve ehl-i hiref dedüğü terzi (t>JJ.)) ve kuyumcu ve 
kürkçü ve sair ehl-i san'at kullarunuzun bir yılda alüfeleri on iki yük akça olur 
tersane-i amire ve reisleri ve hüddamımn alüfeleri bir yıJda elli yedi yük 22 v. 

doksan altı bin akça olur ve dahi Divan-ı Hümayun sakalarzna ve .Mat- · 
bah-ı Amire sakalarzna bir yılda alüfeleri yetmiş altı bin akça olur. Efren
ciyan (J~ .)1 = fırıncıyan ?) kullarına bir yılda alüfeleri elli üç bin akça 
olur. Masraf yeniçeriye ve sipahiye ve cümle zikrolunan kullara cemian 
bir yılda alüfeleri iki bin altı yüz altmış altı yük elli bin akça olur. 
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Benim hünkarım, hazine-i amireden masarif içün· Mısırdan şeker ve 
pirinç ve bahardan gayri ve sair ocakhklardan gelenden gayri Matbah-ı 
Amire mühimmatı için Matbah Emini kuluna teslim olunan bir yılda iki' 
yüz yük elli dokuz bin akça olur. · · 

Benim hünkarım, Darüssaade ah'.ifesine ve sair harçlarına bir yılda 
Şehir Eminine iki yüz seksen dört yük doksan bir bin akça teslim olundu. 

. Benim hünkarım, ahur harcı içün Arpa Eminine bir yılde dokuz yük · 
altmış bin ·akça teslim olundu. Ocaklardan her yıl iki yüz kırk bir bin 
kile arpa verilür. 

Benim hünkarım, tersane harcı cümle ocaklard.an tayin olunup an
cak hünkarımın hassiye (~\,..) kayıkları mühimm:atı içün hazlne-i amireden 
bir yılda dört yük yetmiş dört bin akça verilir. 23 r. 

Benim hünkarım, yeniçeri ocağına ve acemi. oğlanı ocağına tayi_n 
olunan fodla bahası için fodla kô.tibine bir yılda dokuz yük altmış bin 
akça verilür ve Saray-ı Hümayuna ve Matbah-ı A.mireye odun bahası İstan
bul Ağasına her sene her yılda hazineden kırk yük akça verilür. 

Benim padişahım, toplar döküldükte Tophane Eminine hazineden 
mühimmat için on bir yük otuz yedi bin akça verilmiştir. 

Benim hünkarım, bir yılda cemi' kullarına ah'.ife verilür. İki bin altı 
yüz altmış altı yük elli alti bin yüz seksen akça 2666566180. . 

Benim hünkarım, Şehir Eminine ve Tersane Eminine ve fodla katibine 
ve İstanbul Ağasına ve Tophane Eminine masarif içün hazineden verilen . 
yedi yüz yetmiş yük yirmi bin akça olur; 77020000. 

Benim padişahım, bazı harçlar içün gine bir yılda yüz yetmiş sekiz 
yük altmış beş bin akça, olmuştur. 17865000. 

Benim hünkarım, yeniçeri ve sipahi ve sair eminler ve harçlar bir 
yılda üç bin sekiz yüz on beş yük kırk bin dokuz yüz elli yedi akça 
hazineden masraf olundu. Cem'an yekun 38154957. 

El'irad: benim padişahim, cümle Rumelinin haracı bir yılda bin yüz 
yirmi altı yük akça olur. Tayin ocaklıklara verildikten sonra dıihil-i ha
zine olan cümle sekiz yüz· bir yük altmış iıd bin akçadır. 

Benim padişahım, evkafın hazineleri Rumelinde bir yılda yüz kırk 23 v. 

dört yük yirmi yedi bin akça olur. Bazı tayinat verildikten sonra yüz 
sekiz yük yetmiş üç bin akça hazineye teslim olunur. 

Benim hünkarım, Rumelinin avarız hanları tayinatlar verdikten sonra 
iki yüz altmış yedi yük kırk dokuz bin akça hazlne-i amireye teslim olunur. 

Benim hünkarım, Rumelinin mukataaları malından cümle ocaklara ve
rildikten ·sonra bin iki yüz on.yük ve kırk iki bin sekiz yüz doksan akça 
hazineye teslim olunur. Cem'an Rumelinde bir·yılda gelüp hazlne-i ami
reye vaşıl olan iki bin üç yüz seksen sekiz yük yirmi sekiz bin akça olur. 

469 



Enderun t~· 

Türk Tarih Vesikaları 

Benim hünkarım, Anadoluda olan haraç malı bir yılda cümle tayi
nci.t verildikten sonra yüz. otuz beş yük ve otuz dört bin akça hazine-i 
amireye teslim 6lunı.ir. 

Benim hünkarım, Anado_luda piyade ve müsellim hanları malından 
bir yılda sekiz yüz altmış bin akça hazineye teslim olunur. Anadolu 
mukataatı malından cümle tayin verildikten sonra elli yedi yük akça ha
zine-i amireye teslim olunur. 

Benim padi'şahım, Analinin ( ı.::ıı·Jy!,,L"I = Y ı.::1ı·J1ı'\) cizye ve avarızın
dan ve piyade ve müsellim hanları ve mukataat malı cerri'ian bir yılda 
bin dokuz yüz altmış üç yük akça olur. Ocaklık ve sair tayinat verildikten 
sonra Asitaneye dahil olan bin iki yüz bir yük doksan dokuz bin olur. 
Yalnız Anadolunun iradı dahil-i hazine budur. 

Hesab-ı Rumeli: Rumelinin malı cemian bir yılda beş bin döı t yüz 
yük otuz sekiz bin akça tahsil olup lakin ocaklık, vesair tayinata veril
dikten sonra dahil-i hazine olan bir yılda üç bin altı yüz kırk yük bu 
hesap üzere bin yedi yüz dokuz akça tayinat ocaklıklara verilmiştir. 

Cem'an yekun hesap: Benim padışahım, Rumelinin ve Ana dolunun 
cemian malı bir yılda beş bin dört yüz otuz .sekiz yük akça oluı. İçinden 
harçlar verildikten sonra Asitane-i saadete gelüp dahil-i hazine olan bir 
yılda üç bin altı yüz kırk yük akça olur. 364000000. Masarif-i. cümle bu 
akçadan her üç ayda bir kene kula alfi.fe verilüp ve sair harçlar ki 
Asitaneden vaki olur, cümle verilüp yılda bir kerre rikab-ı hümayuna 
muhasebe arzolunur. Baki ferman padişahımındır. 

Ahval-i Enderun: Benim hünkarım, İçoğlanlarz kullarmuz kanundur, 
kilat ve 
zamlan, 
:ı:ileleı:I. 

ni· 
va· Has Odabaşı gözedir. Altı ağa, on iki eski, (yirmi) iki acemi cümle kırk 

Has Oda: 

ağa olur. Artuk, eksik caiz değildir. Has Odabaşı, andari Silahdar ağa, · 
Çukadar ağa, Rikabdar ağa, Dülbend oğlanı, Miftah gulamz, Peşkirgula
mz, İbrik gulamz dahi aşağı yolu eskilerdir. Her kim evvelce rikab-ı hüma
yuna gelürse sonra gelen anın altındadır. İki oğlan Has Odaya aldıkta biı::i 
hazineli, biri kilarlz da olsa hazineli kilarlınıh üstüne oturup eski olur. 

Benim hünkarım, Has Odalı kullarınuzu Odabaşı zabteder. Suç et
tikte haklarından gelür, hünkarıriıa arzeder. Amma beş zülüflü oğlanfo.
ra karışmaz. Anlar ana beraber ağalardır. Has Odabaşının alfi.fesi yetmiş 
akçadır. Payede Kapuağasının altında oturur. Cümle hizmet-i hümayu
numuzu ol görür. Taşrada kaçan hizmet ısmarlasanuz var ağa filan hiz
meti gör deyü buyurursuz ve Has· Odaya bir oğlan almak lazımgeldikte 
Has Odabaşİya buyur ki filan oğlanı odama layık mıdır? Layık olmıyanı · 
hizmet-i hümayunuma arzetmiyesin, yoksa sen bilürsün diyesiz. 

Benim hünkarım, Silahdar ağa kulunuz Siya v u ş Ağ adır63). Kırk 
akça alufesi vardır. Hizmeti, hünkarımıq silahına karışur. Kılıç gibi ve 
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tüfek ve ok, yay bunları görür, gözedir ve şikara ve bağçeye vardıkta 
önünüze sofrayı ol kor. Yolu hünkarımın ihsanına göre olur. Ne mansıb 
verseniz kanundur ve Çukadar ağa kaftanlarınuzu ve kürklerünüzü ve 
yağmurluklarunuzu görür, gözedir. Rikô.bdar ağa kulunuz çizme ve pabuç 25 r. 

hizmetin görür ve pabucunuzu mübarek ayağunuza geydirir ve tülbend 
oğlanı mübarek başınıza geydiğiniz sarıkları ve çamaşurları gözedir. 
Anın hizmeti oldur. Andan aşağı miftah oğlanı Has Odayı zabteder ve suç 
edeni Odabaşıya söyler ve peşkir oğlanı makramaya karışır .ve yemek 
makarmasına karışur. İbrikdar, leğen ibrik hazırlamak anın hizmetidir. 

Benim hünkarım, Zülüflü ağalara hizınetünüze mansıb ihsan buyu
rursuz. Has Odada miftah oğlanı ve aşağı eskiler yolları müteferrikalık
dır. Kanunları yılda iki kerre bahşiş alurlar. Bir kene mevlfidiyye ve bir 
kerre bayramda alurlar ve Has· Odanın bahşişi dört yüz altundur. Mev
ludiyye ve fdiyye silahdarın yüz yetmiş altundur, Çukadarın yüz yetmiş 

altundur, Rikabdarın yüz elli altundur, Toğancz başının yüz yirmi altun
dur, Miftah oğlanın yüz altundur ve Peşkir oğlanın ve İbrikdar oğlanın 
ve mesıçf şagirdi yüzer altundur. Bunlardan aşağı seksener altundur. 
Küçük oda kethüdasına kırk altundur. Musahibbaşz, dilsüz ve içeriden 
baş hocaya varınca otuzar altundur. Bu bahşiş bir kerre mevlfid ayında 
olur ve bir def'a büyük bayramda olur. 

Benim hünkarım, bundan gayri hil'atler vardır. Bayramda alurlar. 25 v. 

Zd.lüflü ağalar üçer seraser, üç kemha ve üçer atlas alurlar. Acemiler 
üçer hil'at alurlar. Esbab (esvab) akçasından gayridir bunlar. 

Hazine Odası. Benim hünkarım, Hazine ikinci oda sayılır ve Hazine Kethüdası ku-
lunuz zabteder. Andan aşağı Güğümbiışzdır, dabi on iki eski olur ka
nundur. Eskileri bıçak takınırlar. Acemileri zabteder. Suçu olanı kethü-

daya kovalayıp döğdürürler. .9._~~~-~~-~~!~--~~!~~~~1:~~---~~.Y~:1:-~~-~~-~~?_ı!.: 
Yolu Has Odadar ve eğer taşra çıkarırsanuz yolu altmış akça müteferri
kalıktır ve hazinelilere yılda iki kerre bahşiş verilür. Mısır hazinesi gel
dikte adem başına biner akça alurlar ve bir dahi k~ş günlerinde rikab-ı 
hümayuna el yağı sunarlar. Ol zaman dahi biner akça alurlar ve esbab 
akçası eskilik ile biri birinden ziyade alurlar. Dört nevbettir. Yılda bir 
kerre rikab-ı hümayuna arzolunur. Esbab akçası dedikleri bir yılda bir 
kerre rikab-ı hümayuna arzolunup saray içinde ne kadar kaftan giyer 
kulunuz var ise cümlesi alur. Bir nevbet büyük çıkma akçası derler. İki 
bin dört yüz akça olur. Bir nevbet küçük çıkma olur ve bir nevbet mü
nakkaş akçası derler ve bir nevbet ki dördüncü nevbettir, mansıb akçası 
derler. Her nefer yoliyle durup dört nevbet esbab akçası alur. Üç ayda 
bir kerre kaftana müstehik olur ve bir yılda bir kerre kuşak akçası 26 r. 
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olur, bin altı yüz ve bir yılda iki defa takye akçası olur, ikişer yüz 
akça. İki defa da kemer akçası olur, yüz yirmişer akça. 

Benim hµnkarım, Kilar Odası üçüncü odadır. Hazine odasından aşa
ğıdır. Kiliir kethüdası zapteder. Kiları Peşkircibaşı gözetir. Bir oğlan 
suç eylese kethüdaya söyleyüp döğdffr-Ür~---Saa-detle-yemeF-yedikte Has 
Odada kilarcıbaşıya sahan alıverir. Has Odada mahİfil düştükte alur
sunuz. Eğer taşra· çıkarırsanuz yolu altmış akça müteferrikalıktır.. Kilarlı 

.kulunuz bir yılda bir kerre nisan yağmuru yağdıkta devşürüp rikab-ı 
hümayuna gönderirler. Bin akça bahşişi kanundur. Esbab akçaları dört 
nevbettir. Lakin yılda bir kerre bir uğurdan ihsan olunur. 

Benim hünkarım, nefs-i şerifinüz içün kilara gelen has etmeği peşkirci
başz zabteder. Andan aşağı eski Peşkirbaşz şagirdidir. Devletle yedüğü
_nüzde altun siniyi ve kaşikları yıkar, zapteder. Turşucu yoğurtları ve 
turşuları zabteder. Yemişçi, gelen yemiŞleri hıfzeder. Her birinin başka 

·hizmeti vardır. Bir kimse bir kimsenin hizmetine karışmaz ve cümlesinin 
Üzerine kethüda nazırdır. Hizmet etmiyenin hakkından gelür. 
· Benim hünkarım, Seferli Oda dördüncü odadır. Saray kethüdası 

. 26 v. 
zabteder. Seferliyi de Çamaşırbaşı zabteder. Suç edeni kethüdaya döğ-
dürür. Seferlröca-ğ-inda-cfalıCh-az-inelı-gü)rve-kilarlı gibi on iki bıçaklı vardır. 
Hizmetleri künkarımıİl çamaşırın yaykadalar ()o.,tA:_~). Sazende olan ekseri 
seferlidir. Dilsüzler ve hocalar seferli olurlar. Mahlfil olsa yerine rik~b-ı 
hümayuna arzedüp büyük odalı ve küçük odalı dilsüilerdeı:ı alurlar. 
Çamaşırbaşının yolu Has Odadır. Hamamcıbaşının . yolu Has Odadır. 
Eğer taşra çıkarılırsa yollan kırk akça çaşnig1rliktir. Seferli kullarunuz 
ekseri sazendedir ve tellakdir ve dilsüz ve hocadır. Gümlesi bir odadır. 
Seferlinin hizmeti yoktur ve gelürü dahi çoktur. Büyük ~dalı ile bir yer-
de olurlar idi. Merhum· karındaşın şak-ki hane-i büyük yaptırıp seferliyi 
büyük adalıdan ayırup başka oda verdiler. Anların dahi yollan yirmi 
akça sipahiliktir. Eskiliğine göre terakki verilür. Eski emekdar olan 
yirmi beş akça alur. Kırk akça defterde kanunları vardır. 

Benim padişahım, Büyük Oda kullarunuzun zabiti kethüdadır. İçle
rinden birini odabaşı ederler. Ol anları zabteder .. Eğer muti' olmazsa 
kethüdaya: söyler. Giydikleri kur~iye ( ~ .}) çukadır. Bir yılda bir kerre bir 
kurziye çuka ve bir takye verilür; Kilardan ve hazineden ve seferliden 
ıiıahliil düştükçe kaftan altına· verdim deyü buyurursuz. İçlerinde eski 27 r. 

yoktur. Nihayet on iki halife vardır. Vacib-ür-riaye taşradan hoca tayin-
dir, gelüp okudur. 

Benim hünkarım, Büyük Oda kullarunuz hemen okuyup yazarlar. 
Marifet tahsil ederler. İçlerinden layık olanı çıkmak oldukta kilara, se
ferliye alursuz. 

Benim hünkarım, Büyük Odaya oğlan alınmak Iazımgeldikte Galatasara-
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yından, ya İbrahim Paşa sarayından alunsun deyu buy~rursuz. Kap~ Ağa
sına emr-i şerif edersiz. Bir oğlan rikab-ı hümayuna arzolunsa Gal~tasarayına 
yahut. İbrahim Paşa sarayına gitsün deyü emredin. Bir uğurdan yeni 
saraya getürmen. 

Küçük Oda. .. Benim padişahım, Küçük Odalı büyük odalı gibidirler. Çuka dilme 
giyerler. içlerinden biri odabaşı olup kethüda vekili olur. Y alları kaftan 
altıdır. Ve hazineye ve kilara girerler. Emrettikte BüYfık Odadan ve 
küçükten alunsun deyü birin küçükten birin büyükten alunur. Küçük 
Odada dahi on iki halife vardır. Taşradan hoca. gelüp okudur. Halifeleri 

Enderunda ar· 
zuhal suruna. 

dahi içerüden beşer onar oğlan okudurlar. Küçük Odalı Büyük Odalı 
gibidir.. Hemen okuyup yazup marifete çaluşurlar. Sadetle çıkmak ettikte 
hazineye ve kilara ve seferliye alursuz. Sekiz akça . alüfeleri vardır. Bir 21 v. 
yılda bir donluk kurziye çukaları ve iki yüz akça düğme akçası alurlar. 

Benim hünkarım, ahyanen iç oğlanlarına ikişer üçer kese akça ka-
nundur, ihsan. " · 

.1?.~?_i!? __ !:~~~-~:~I_l! ! __ _ f<!.cıP.1:': _ ~~cı-~ı- __ ~-~:~x~~ _ -~-~ş __ ~~~-i~!~~~: __ !'! __ ?_~!~-~!~!_ı~~ 
~~~~~_!!!~--~-~~!~-~:~--~-~~?-~~!· Has Odada mahlul düştükçe kanun budur 
ki kapu ağa bir defa hazineden güğümbaşı arz, bir defa düşerse kilar
dan peşkirbaşı arzeder. Seferliden çaşnigirbaşı. arzeder. Yahut hamamcı" 
başı arzeder. Şöyle ki bir gayri kimse arzede, kanun değildir. 

Benim padişahım, gece gündüz kulların can (ve) gönülden hizmet edüp 
yol beklerler, otuz kırk yıl hizmet ederler. Bir yol için ecdad-ı izamln zama
nından asla yolsuz olmamıştır. Dahi dün ·gelen bu acemi· nedir bu benim 
hısmım yahut hizmetkarımdır deyü hilaf-ı kanun arzedüp yolsuzluk ederler. 

~~ı_ı!~-~?-~~~!!!:1_ı_~-~~-i-~~-<!:~_r_ı! __ ~i_l~:~~~-~~--~~~~-~1}~~!1--~~-~!~_l ___ ?!~~-~:~ 
~~-t_tj~ı-~:!~?0~~-~~~~~---Q-~~ı_ı~~ -~?-~~-~1~?-~1:1-~--c:i~r-~ __ !_~:I_l!_~? __ ~x!~~:-~!: __ ~~~-i 
~~9~~9}:ı_~~~~-~-~~~-~~-~~~--~~x~~-Q-~~T_1~?-~~-~ı-~l-~~~~ı_ı--~~~~-1?-~Y:1:1!.~~, amma 
dilek ile alınsa kimse ocak beklemeğe .heves etmez. Böyle rağbet lazım-
dır. Hem can ve_ gönülden hizmet ederler. 

Benim hünkarım, rikab-ı hü~ayununa taşradan bir oğlan arz etseler Ga- 28 r. 

latasarayına verdim deyü emredin. Bir dahi arzetseler İbrahim Paşa sarayına 
verdim deyü emredin, bir dahi arzetseler Büyük Odaya verdim veya Küçük 
Odaya verdim deyü emre-din. Hazine ve Kilar ve Seferliye emretmiyesiz. 

Benim hünkürım, rikab- ı hümayuna arzuhal sunalar, kanun budur ki 
Has Odalının arzuhalin odabaşı rikab-ı hümayuna arzeder, verir. Gayri 
kimse ağalardan caiz değildir. Eğer has odalı eskiler ise yolu müteferri
kalıktır. Eğer acemilerden ise yolu çaşnigirliktir. Hemen arzuhalinin 
üzerine yoliyle verdim deyü buyurasız ve hazinelinin arzuhalin Hazine 
kethüdası Kapu Ağasına versün, Kapu Ağası arzetsün, kanun budur. Gayri 
yerden gelürse caiz değildir. Hazinelinin yolları sipahiliktir. Arzuhalinin 
üzerine yoliyle verdim deyü bı.iyurasınız. 
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Benim hünkarım, Kilarlı kullarının arzuha:llerin Kilar Kethüdası Kapu 
Ağasına verir. Kapu Ağası arzetsün, kanun budur. Yallan sipahiliktir. 
Arzuhalinin üzerine yoliyle deyüp buyurursun. Divan-ı Hümayunda yokla
iıup kanun ne ise ana göre alı1fe tayin olunur. y alları yirmi akça sipa
hiliktir. Amma eski ·olursa yirmi dokuz akçaya varınca vardır. 

Benim hünkarım, Büyük Oda kullarınızın arzuhalin Saray Kethüdası 28 v. 
Kapu Ağasına verir. Kapu Ağası arzeder. Gayri yerden gelse Kapu Ağası 
etsün deyü buyurun. Yolları on sekiz akça sipahiliktir. Mertebesi olursa 
yirmi olur. Kırmızı bayrakta sipah olur, on sekiz ile olur.sa silahdarda, 
sarı bayrak da olur. Büyük Odalı sipah olur, Silahdar olur. Aşağı bölükte 
olmaz. Divanda yoklanursuz, hemen yoliyle verdim deyu buyurun. 

Benim hünkarım; Küçük Odalı kulların arzuhallerin (saray) kethüdası 
Kapu Ağasına verir, ol da arzeder. Arzuhalin oğlan kendi verse·caiz 
değildir. Oğlana değnek ısmarlan. · Yollan on dokuz akça sipahiliktir. 
Kırmızı bayrakta olur. Silahdar bayrağına olmaz. . 

Benim hünkarım, Zülüflü baltacılar kullarunuzun arzuhalin Baltacılar 

Kethüdası Kapu Ağasına verir, ol da arzeder. Baltacılar Kethüdasının yolu 
altmış akça mütderrikalıktır. Dahi ziyade hizmet ederse ziyade olur. 
Yolları on dokuz akça sipahiliktir. Yarısının on sekizdir. Eskiler merte
besine göre olur. Otuz beş olur. Kırk akça olur. Odalarında cinni itibar 
eder. Cininde yukarı tiz on dokuz ile sipah olur. Cininden aşağı yatan
lar on sekiz ile s!lahdara çıkarlar. 

Benim hünkarım, Galatasarayının arzuhalin Saray Ağasına verüp ol 29 r. 

da Kapu Ağasına verüp arzeder. İbrahim Paşa sarayı dahi öyledir. _Ve 
Edirne sarayı dahi öyledir. Bu üç sarayın yolları on dö:41.1akça, on altı 
akça ile. Aşağı bölükte sipahi olurlar. Y alları muayyendir. Gayri zamanda 
caiz değildir. Bazı zaman da eskilik ile üçer dörder oğlan Yeni Saraya, 
Küçük Saraya almak kanundur. 

Benim hünkarım, Kapu Ağası kulunuz cümle saray-ı hümayunda olan 
oğlanın baş zabitidir. 

Benim hünkarım. Hazinedar Başı Kilar-ı Amireyi zabteder. Gözün aç, 
hazineyi muhkem zabteyle, deyü tenbih buyurun. Gerek iç kilar, gerek 
taşra kilar cümlesi anın hükmündedir. 

Benim hünkarım, Kilarcı Başı kulunuz cümle nefs-i şerifinize lazım 
olan zahireyi Helvahaneye ve Matbah-ı Amireye ve Kilii.ra ve Has Furuna 
ve harici /uruna ve yoğurtçulara ve tavukçulara ve mumculara ve boza
hanecilere ve kasaplara· cümle Kilarcı Başı hüküm.et eder. Bu ocakları görüp 
gözedir, ve zabteder. Cümle kanunname budur. Artık, eksik yoktur. 

Bunun icadı bin altmış birde vaki oldu ve bu nüshanın tahriri bin 
yüz on senesi zilhicce-i şerifesinin yirmi ikinci gün vaki olmuştur. 1 

1] Bu tarihlerin .birincisinden maksat ne olduğu anlaşılamıyor. İkinci tarih risalenin 
istinsah tarihi olmak gerektir. 
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Kemanke§ Kara Mustafa Paşa layihası 

EK 

Kara Mustafa Paşa layihası, bize bu devrin devlet adamlarından 63 kişiyi isimleriyle 
ve memuriyetleriyle tanıtmaktadır. İçlrinden dokuzu sonra, sadaret makamına kadar 
yükselmiş bulunan bu zatların resmi hayatlarının seyri hakkındaki malumatı da tesbit etmek 
faydalı olacaktı. Tecrübemiz elde mevcut biyografik türkçe kaynaklarla bu,nun, maalesef, 
tamamen yapilması mümkün bulunmadığını gösterdi. İçlerinden ancak otuz biri Sicil-li 
Osman!' de görülmekte, Kamus-ül-ii:lô:m bunlardan yalnız on birini almakta, Hadikat-ül
Vüzera, Harita-i Kapudan-z Derya, Sefzne tfır-Ruesa gibi hususi biyografi kitapları da 
ancak mevzularına girenler hakkında, hatta hazan yanlış olmak üzere, malumat vermekte
dirler. Otuz. ikisi hakkında da bilgi edinmek kabil olmuyor. Belki bunlardan bazıları için devirle
rinde )azılmış mecmua veya kitaplarda maliimata rastlanabilirse de bunları tanıtacak kıla
vuzlardan da henüz mahrum bul~nmaktayız. Elde edilen malilmat layiha içinde alakalıla
rın adları yanına konulan sağdan parantezli italik rakamİar sırasiyle aşağıda hulasa edil
miş ve her birinin nerelerde bulunduğu da y;nlarında kitap adlarının işaretleri!, cild ve 
sahife numaralariyle gösterilmiştir, Bu küçük deneme ile, Türkiye tarihi için bugüne kadar 
yapılmış olan biyografik kaynakların ne kadar eksik olduğunu, mahsus ve esaslı bir çalışma ile 
tesbiti mümkün her türlü maliimatı bir araya toplamak suretiyle 111emleketin idari, siyasi, 
ilmi ve askeri hayatında az veya çok r!)l almış olan bütün İnsanlarımızı dalıa yakından ve 
iyi tanımak mecburiyetinde bulunduğumuzu belirtmek istedim. Tarihle meşgul olanlarla 
tarihi araştırmaları sevenlerin sabırlı ve uzun bir elbirliğiyle vücuda getirebilecekleri 
böyle umumi' ve zengin bir Türk Biyografi Lügati'ni yapmak için gerekli işlere girişmekte 
henüz geç kalmış değiliz. Yalnız bu çalışmaları teşkilatlandırmak ve bir merkeze toplıyarak 
tetkik ve tasnif ettikten sonra, neşretmek ancak devletçe yapılabilir mülahazasiyle bu te
menniyi buraya kaydetmeği bir vazife bildim. 

F. R. U. 

l] Yeniçeri kethüdası 
Bektaıı Ağa 

2] Bağdad Beylerbeyisi 
Derviıı Mehmed 
Pa§a 

ı] Gülbün-i Hanan 
Hadikat-ül Vuzera 

· Harita-i Kapudan-ı Derya 
Kamus-ül Alam 

1641 de Yeniçeri Ağası olmuştur. 1650 de Bursa Beyler
beyisiyken öldürülmüştür. 

s. o. c. il, s. 23 
K. A. c. ll, s. 7 332 

(22. IV. 1653- 29. X. 1954) de Sadr~zam olan bu zat 
Şam, Diyarbekir, Bağdad, Musul, Halep Anadolu, 
Bosna, . Silistre Beylerbeyiliklerinde ve Kaptan Paşalıkta 
bulunmuştur. 

G.H. 
H. V. 
H.K .. D. 
K.A. 

s. o. c. il, s. 331 
K. A. c. lll, s. 2138 
H. v. s. 98-99 
H. K. D. s. 60 

Lugat-ı Tarihiye ve Coğrafiye L. T. C. 
Sefine-tür Riiesa S. R. 
Sicill-i Osnıani S. O. 
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3] Ş~hr-i Zor Beylerbeyisi 
Cafer Pn§a 

4] Musul Beylerbeyisi 
S Ü l e y m a n Paşa 

· !; ] Diyarbekir Beylerbeyisi 
B Ü s e y i iı Pa§a 

6] Erzurum Beylerbeyisi 
B Ü s e y i ri Paı:ıa 

7] ·Van Beylerbeyisi 
B a s an Paşa 

8] Karaman Beylerbeyisi 
. Hasan Paşa 

9] Sıvas Beylerbeyisi 
M .u s t a f .a Paşa 

10] Halep Beylerbeyisi 
M eh m e d Pa§a 

11] Şam Beylerbeyi~i 
O s m an Pa§a 

12] Bahe§ Beylerbeyisi 
M u s t a f a Paııa 

13] Mekke Şerifi Z e y d 

Türk Tarih Vesik!lları 

Kıbrıs, Adana, Şam, Diyarbek.ir Beylerbeyiliklerinde bu
lunmuştur. 1654 ten sonra ölmüştür. 

s. o. c. il, s. 74 

Haci İvad, Sarı Süleyman Paşa olması muhtemeldir. 
s. o. c. 111, s. 67 

(?) 

Nasuh Paşa'nın .oğludur. Kapucula.r. kethüdalığında, Mira
hur-ı evvellikte, Budin, Sivas ve Halep Beylerbeyilikler_in-

de bulunmuştur. 1643 de ölmüştür. · 
. · S. O. c. il, .s. 191 

Küçük Hasan Paşa, Sekbanbaşılıkta, Yeniçeri Ağalığında, 
. Bağdad,. Trablus, Şam, Erzurum, Maraş· ve Rumeli Bey
lerbeyiliklerinde bulunmuş, 1648 de Girit'te şehidol

muştur. 

s. o. c. il, s. 134 

Acem Hasan Paşa, Enderunludur. Mir-i Alemlikte, Budin, 
Tameşvar, Halep Beylerbeyiliklerinde bulunmuştur . 
1648 den sonra ölmüştür. 

s. o. c. il, •. 134 

(?). 

. (?) 

Çiftelerli Osman Paşa, Anadofu, Halep Beylerbeyiliklerin
de ve Girit'te bulunmuştur. 1647 de Girit'te ölmüştür. 

. . s. o. c. 111, s. 418 

(?) 
Koçi Beye izafe edilen risaleye göre Mostarlı Nişancı 

Mustafa Paşa S. O. c. iV, s. 396 

1631-1666 yıllarında Mekke Emiri. 
s. o. c. il, s. 431 

14] Kıbrıs Beylerbeyisi (?) 
Mustafa Büse-
Y i n Paşa 

15] Budun Beylerbeyisi 
Musa Paşa 

Silahdarlıkta, Mısır, Silistre Beylerbeyiliklerinde, Kubbe 
vezirliğinde; Rikab-ı Hümayun kaymakamlığında, Kaptan 
Paşalıkta bulunmuştur. Eğriboz' da 1645 te. bir deniz mu
harebesinde şehid olmuştur. 

S. O. c. iV, s. _521-522 
C. K. D. s. 55-56 



Kemaaıkeş Kara Mustafa Pa§İi layihası 

16] Bosna Beylerbeyisi 
Ş ıa hin Pa§a 

17] OZi Beylerbeyisi 
İbşir Mustafa 
·Paşa 

Yeniçeri Ağalığında, Trablus Şam· Bcylerbeyiliğinde ve 
Kanije valiliğinde bulunmuştur. 1644 ten sonra ·ölmüştür. 

S. O. c; 111, s. 133 

Mirahurluklarda, Budin, Silistre; Rumeli, Maraş, Van, 
Musul, Konya, Şam, Halep, Sivas Beylerbeyiliklerinde bu
lunmuş, Sadırazam (?. X. 1654-10. V. 1655) olmuştur. Bu 
vazifede iken öldürülmüştür. 

S. O. c. 1, s. 166 
H. V. s. 99. 101 
K. a. c. 1, s. 590 
L. T. C. c. 1. s. 27-28 

18] Rumeli Beylerbeyisi (?) 
S i y a v u ıı · Paşa 

19] Mısır Beylerbeyisi 
M ehme d Paşa 

20] Kubbe Veziri Hü s e-
y i n Paı:ıa 

21] Kubbe Veziri 
Kan an Paııa 

22] Kubbe. Veziri 
Eyüp Paııa 

23] Kubbe Veziri 
GürcüMehmcd Pa-
§il 

24] Kubbe Veziri Ahmed 
Paııa 

25] Kubbe Veziri 
Mustafa Pa§a 

26] Kubbe Veziri 
Yusuf Paşa 

. . 
Civan Kapucubaşı. Kubbe vezirliğinde, Şam Beylerbeyili-
ğinde, Azak ve Girit serdarlıklarında, ( 31. I. 1644 - 18. 
XII. 1645) arasında sadrıazamlıkta bulunmuştur. 1646 da 
Girit'te ölmüştür. 

(?) 

S. O. c. iV, s. 161-162 
H. V. s. 84-85 
K. A. c. VI, s. 4798 

Koca Kenan Paşa, Karadeniz serdarlığında, Silistre ve 
Erzurum Beylerbeyiliklerinde bulunmuş ve 1651 de. ikinci 
vezir iken ölmüştür. 

S. O. c. IV, s. 83 
Murad IV. devri Nişancılarından ve vezirlerindendir. Mısır 
Beylerbeyiliğinde bulunmuş, 1647 de ölmüştür. 

s. o. c. I, s. 449 
K. A. c. v, s. 3901 

Şam, Diyarbekir, Erzurum, Anadolu, Maraş, Tameşvar, 

Kıbrıs, Budin Beylerbeyiliklerinde ve (30. X. 1651- 19. VI. 
1652) de sadrıazamlıkta bulunmuştur. 

. S. O. c. lV, s. 176 
İl. v. s. 95-96 
K. A. c. VI, s. 4198 

Sürücü Ahmed Paşa, Halep, Şam Valiliklerinde bulunmuş 
ve 1644 de Kubbe Veziri iken ölmüştür. 

S. O. c. I, s. 214 

(?) 

(?) 
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Türk Tm.-ih Vesikaları. 

27] Vezir Defterdar M eh- Sofu Mehmed Paşa, Yeniçeri Ağalığında, Budin Beyler~ 
m e d Pa§a beyiliğinde, Kastamonu mutasarrıflığında ve Başdefterdar

lıkta bulunmuştur. (8. vm. 1648 - 21. v. 1649) arasında 
sadrıazamlık etmiştir. 1649 sonlarında ölmüştür. 

s. o. c. rv; s. 163 
H. V. s. 88-89 
K. A. c. iV, s. 2971-72 

28] Rumeli Defterdarı Nerhçi Hasan efendi, Kemankeş Kara Mustafa Paşa'mn 

H a s a n Efendi adamlarından olup Baş muhasebecilikte, Arpa ve Tersane 
Eminliklerinde bulunmuş, 1644 de R<?.dos'a sürülerek öldü
rülinüştür. 

29] Anadolu Defterdarı 
1 h r a h i m Efendi 

30] Tuna Defterdarı R ı d
v an Efendi 

31] Reisülküttap Hasa~* 
Efendi 

32] Ruznarneci HÜ s e y i n 
Efendi 

33] Tersan Emini S a l i h 
Efendi 

34] Kapdan-ı Derya H ü
s eyin Pa§a 

S. O. c. il, s. 134 

(?) 

(?) 

Müverrih Koca Hasan efendi, üç defa Reisülküttaplıkta 
bulunmuş, Bedayi-ül-Vekayi'i tercüme ve Ahbar-üd
Düvel'i telif etmiştir. 1644 de ölmiiştür. 

. s. o. c. il, s. 134 
S. R. s. 34-35 

Yeniçeri katipliğinde, Arpa ve Tersane Eminliklerinde, Baş 
defterdarlıkta, Turhan Sultan Kethüdalığında bulunmuş 
ve 1650 de ölmüştür. · -

S. O. c. III, s. 201 

(18. XIII. 1645 - 18. IX. 1647) de Sadırazam olan Salih 
Paşa' dır. Başmuhasebecilikte, cizye muhasebeciliğinde, 

Mutfak, Defter ve Tersane Eminliklerinde, Kapucular Ket
hüdalığında, Başmirahurlukta, Yeniçeri Ağalığında da bu
lunmuş ve 1647 de İbrahim 1. tarafından Sadrıazam iken 
boğdurnlmuştur. 

s. o. c, 111, ~- 201 • 
H. V. s. 85-87 . 
K. A. c. iV, s. 2929-30 

Deli Hüseyin paşa, üç defa Kaptan Paşalıkta, Mısır, Bosna, 
Bağdad Beylerbeyiliklerinde bulunıriuş,1658 de Sadırazam 
olmuşsa da İşe başlamadan mühür e!ind~n alınmış 1659 da 
ölmüştür. 

s. o. c. il, 193-94 
H.K.D. s. 48-49 (Yanlış) 
K. A. c. 111, s. 1957 

*] Bu zatın adı S. R. da ve Osmanlı müelliflerinde {c. Ill, s. 46 - 97).Hüseyin .olarak 
yazılıdır. 
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Kemamke§ Kara Mustafa Paşa layihası 

35] Sipahi Ağası H a s a n (?) 
Ağa 

36] Süahdar Bölükleri ağası (?) 
Hacı A h m e d Ağa 

37] Kırım Ham B e lı a- Behadır Rezmi Giray Han. 1638 • 1642 yılları arasında 
d ı r G i r a y Kırım Hanlığında bulunmuştur. 

38] Ma=l beylerden A 1 i (?) 
Bey 

39] Tameııvar Beylerbeyisi (?) 
M eh m e d Paııa 

40] Şam Trablus Beylerhe- (?) 
yisi M e h m e d Pa-
şa 

41] Kars Beylerbeyisi 
K e t e a ğ a ç Pa§a 

42] Çıldır Beylerbeyisi 
S e f e r Paııa 

Keteağaç Mustafa Paşa. 

Kiiseç Sefer Paşa. 

43] Rakka Beylerbeyisi (?) 
:M e h m e d Paşa 

44] Srvas Beylerbeyisi (?) 
S i y a v u § ·Paııa 

45] Maraş Beylerbeyisi (?) 
D e 1 i Bey Paşa 

46] Kefe Beylerbeyisi Eski Koca Yusuf Paşa ('ı') 

Yusuf Paııa 

47] Kastamonu Paııası (?) 
Hasan Paııa 

48] Kerküd Paııası M eh- (?) 
m e d Paııa 

49] Baııkapıcıba§I (?) 
İsmail Ağa 

50] Kap~cıbaııı (?) 
Ahmed Ağa 

51] Kapıcıbaııı (?) 
Süleyman Ağa 

S. O. c. II, s. 28-29 
G. H. s. 89-93 
K. A. c. II,s. 1413 

S. O. c. IV, s. 392 

S. O. c. III. s. 51 

s. o. c. iV, s. 657 
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52] Kapıcıbaşı 
Şehhaz Ağa 

53] Kapıcıhaııı 

Hüseyin Ağa 

54] Kapıcıba§I 
Kasım Ağa 

55] Kapıcıha§I Şemsi Paııa 

oğlu M u s t a f a Ağa 

56] Kapıcıhaııı Müste· 
dam Ağa 

57] Mazul Paııalardan 
Halil Paşa 

ss1 Mazul Paııalaı•dan 
'Rıdvaiı Paııa 

59] Mazul Paııalardan 
Nuh Paşa 

60] · Mazul Paııalardan 
Kansu Paşa 

61] Mazul Paşalardan 
Mehmed Paı:ıa 

62] Mazul Paşalardan 
İbrahim Paııa 

. 63] Silfilıtar 

Siyavu§ Ağa 

480 

Türk Tarih Vesikaları 

Kapucular kethüdalığinda ye Van Beylerbeyiliğinde bu· 
lunmuştur. 1653 den sonra ölmüştür. 

S. O. c. III, 174 

Baltacılıktan yetişme, musahibe Makbule hatunun kocası 
ve İbrahim I. devri ileri gelenlerindendir. 

S. O. c. II, s. 797 

(?) 

(?) 

(?) 

Mirahur - ı Evvellikte bulunmuş ve Vezir rütbesiyl.e Bağ
dad'ın fetih müjdesini İstanbul'a getirmeğe memur edil
miştir. 

S. O. c. II, s. 287 

(?) 

(?) 

(?) 

(?) 

(?) 

Yeniçeri Ağalığında, Kaptan Paşalıkta, Kubbe ve_zirliğinde 
Erzurum, Silistre, Tameşvar, Budin, Bosna Beylerbeyilik
lerinde, Girit Serdarlığında ve birincisi (21. VIII. 1651-
30. X. 1651), ikincisi (5 .. IV. 1656 • 25. IV. 1656) tarihleri 

· arasında olmak üzere iki defa Sadıraza:mlıkta bulunmuş, 
1656 da sadrıazamken ölmüştür. 

s. d. c JJJ, s. 116-117 
H. K. D. s. 52-53 (Hırvat 
Siyavuş Paşa ile karış· 
tırılmıştır.J 

H. V. s. 93-95 
K.A. c. fV, s. 2717-2718 


