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B~R A' YANIN DO~USU:
KARAOSMANO~LU HACI MUSTAFA A~A'YA A~T BELGELER
YUZO NAGATA — FER~DUN M. EMECEN
Bu çal~~mada Anadolu'nun ünlü ayan~ ndan Karaosmano~lu ailesinin kurucusu Hac~~
Mustafa A~a'n~ n 1755 y~l~ nda müsadere edilmi~~olan mallar~ n~~ gösteren iki defter ve bu konuyla ilgili bir dizi belge tamulacakt~ r. Mustafa A~a, 1743 y~l~ nda Saruhan mütesellimi olmu~~ve
1755 y~l~ nda idam edilinceye kadar ço~u zaman bu vazifede kalm~~t~ r. Bu arada geçen on y~l
zarf~ nda Mustafa A~a, bir yandan bölgenin birçok mukataas~ n~~iltizama almak , di~er yandan
ise hayvanc~l~k ile tar~m sektörüne sermaye yat~ rmak suretiyle büyük bir servet sahibi olmu~tur.
Mustafa A~a servetin bir k~sm~ n~~ bu ailenin merkezi olan Yayaköy'de yapt~rd~~~~bir cami ile
medresenin ve Manisa'daki bir s~ byan mektebinin bak~m~~için vakfetmi~tir. Karaosmano~lu
ailesinin Manisa bölgesinin en nüfuzlu ailesi olmas~~bu devirden itibaren ba~lam~~t~r. Bu aile
daha sonra Bergama voyvodas~~ Hac~~ Ömer A~a (öl. 1812) ile Saruhan mütesellimi ve Ayd~ n
muhass~l~~ Hac~~Hüseyin A~a'n~n (öl. 1816) riyasetinde en parlak devirlerini ya~am~~t~ r. Karaosmano~ullar~~hakk~ nda Y. Nagata taraf~ndan daha önce ara~t~rma yap~lm~~~ve 1997 y~l~ nda bir
kitap halinde yarmlanm~~t~r'. Ancak bu arada yap~lan bütün ara~t~rmalara ra~men Hac~~Mustafa A~a'n~ n servetlerini gösteren deftere rastlanamam~~t~ r. Daha sonra Ba~bakanl~ k Osmanl~~
Ar~ivi Dairesi'nde yeni hizmete aç~lan belgeler aras~ nda Hac~~Mustafa A~a'ya ait bir dizi belge
F. Emecen taraf~ndan tesbit edilmi~tir. Bu belgelerden iki defter, müsadere edilmi~~olan mallar~ n dökümünü ihtiva etmekte olup di~erleri bu müsadere s~ras~ndaki geli~melerle ilgili bulunmaktad~r. Burada esas olarak bu önemli belgelerin ne~ri hedeflenmi~~ve ayr~ca bunlar üzerinde bir de~erlendirme yap~lmaya çal~~~lm~~t~r.
Ne~redilen belgelerin mahiyetinin daha iyi anla~~lmas~~için bunlar~ n hangi ortamda yaz~ld~~-ma k~saca de~inilmesi gerekmektedir. Hac~~Mustafa A~a, Eylül 1755 tarihinde Saruhan
mütesellimli~inden azledilmi~se de, Saruhan sanca~~n~~ tekrar hakimiyeti alt~nda tutmak için
direnmi~tir. Bu yüzden hükümet, Kas~m 1755 tarihli bir fermanla Mustafa A~a'n~ n idam~~ve bütün mallar~ n~ n müsadere edilmesi yolunda harekete geçmi~tir. Nihayet 23 Aral~ k 1755 (19 Rebiülevvel 1169) tarihli bir fermanla Mustafa A~a'n~n bütün mallar~n~ n müsaderesine karar verilmi~tir. Müsadere i~i yap~l~ rken akrabalar~, yak~n adamlar~~ da gözetim alt~na al~ nm~~t~r. Hatta
1 Karaosmano~ullar~~hakk~ nda

rinde Bir ~nceleme, Ankara 1997.

ayr~nt~l~~bilgi için bk. Yuzo Nagata, Tarihte kanlar: Karaosmano~ullan Üze-

2

YUZO NAGATA - FERIDUN M. EMECEN

Hac~~Mustafa'n~n ~stanbul'da bulunan adam~n~n odas~ndaki mallara bile el konulmu~tur. Önce
o s~ralarda hacual dönecek olan Mustafa A~a'mn o~lu Ahmed'i kar~~lamak üzere Konya'ya giden di~er o~ullar~~Ataullah ile Mehmed ve Hac~~Mustafa'n~ n karde~i K~ rka~aç voyvodas~~Hac~~
Abdullah ile di~er karde~i ~brahim'in o~lu Ömer, damad~~Ali'nin derhal gözetim alt~na al~n~p
Konya kalesine kapat~lmas~ 2, bunlardan Mustafa A~a'n~n mallar~n~n soru~turulmas~~ talimat~~
gönderilmi~, yanlar~nda bulunan e~yan~n tahriri istenmi~, bu arada bunlar~ n Mustafa A~a'ya ait
31.998,5 kuru~~tutan alt~n~~ yanlar~nda götürdüklerinin i~itildi~i belirtilmi~tir 3 Hac~~Mustafa'n~n
kâtibi olan ve ~stanbul'da tutulup hapse at~lan Mahmud'un Akhisar'daki e~yasma da el konulmu~'', ayn~~zamanda kap~c~ba~~~rütbesini haiz olan damad~~Hidayet de kay~npederinin mallar~ n~ n soru~turulmas~~için ~stanbul'a ça~r~lm~~t~r'. Damad~~Hidayet'in zimmetinde olan 600 kese
akçenin tesliminden geriye kalan 500 kese akçenin devlete ait oldu~u bildirilerek, Ayd~n taraflar~nda olan 125.000 kuru~luk e~yas~n~ n saul~p bahas~n~n borcuna kar~~l~k tutulmas~~ve geri kalanlar~n da yine kendisinden tahsil edilmesi emredilmi~ tir6. ~stanbul'da tutuklanan adam~~
Mahmud'un ~stanbul'da oturmakta oldu~u Pertev Pa~a han~ndaki odas~nda yap~lan sorgt~lamas~nda, 1169 senesine mahsuben Mustafa A~a'n~n iltizama ald~~~~mukataa, zeamet, timar ve tevliyet için bunlar~n sahiplerine verece~i para toplam~n~n 78.429,5 kuru~~oldu~u görülmü~~ve
Mustafa A~a'n~ n bedel olmak üzere önceden veya borç olarak kimlere para verdi~inin de bir
listesi haz~rlanm~~ ur7.
Bütün bunlara ra~men Mustafa A~a'n~n büyük o~lu Ataullah hükümet merkezine müracaat ederek af talebinde bulunmu~tur. Ataullah A~a, müsadere edilen mallar iade edildi~i takdirde 1.800 keseyi (900.000 kuru~) 3 takside 10 ay içerisinde Hazineye ödeyece~ini bildirmi~tir.
Fakat bu konuyla ilgili olarak padi~ah~n bizzat kaleminden ç~km~~~olan hatt~nda, âilenin bütün
mallar~n~n 30-40 bin kese (15-20 milyon kuru~) tutaca~~n~n söylenmekte oldu~una i~aret edilmektedir. Merkezde yap~lan görü~meler sonunda, Eylül 1761 tarihli bir fermanla Ataullah'~n
teklifi kabul edilmi~~ve Mustafa Kp'nin muhallefat~n~ n bedeli 1.800 kese olarak tesbit olunmu~tur. Bununla birlikte Ataullah A~a, bu 1.800 kesenin de kendileri için çok a~~r oldu~unu
ileri sürerek indirim talebinde bulunmu~; bunun üzerine borçlulardan tahsil edilen 300 kese
dü~ülmü~, geri kalan 1.500 keseden 500'ü elde edilen müsadere mal~ na mahsup say~lm~~, 1000
kese ise peyderpey ödenmek üzere taksidendirilmi~tir8. Ödenen paran~n 471.164 kuru~u Enderun-~~hümayuna, 31.496,5 kuru~u Hazine'ye teslim edilmi~, ayr~ca 25.000 kuru~~Yeniçeri odalar~n~n tamiri ve 197.500 kuru~~ise Dergah-~~1i kethüda odalar~n~n yap~m~~için kullamlm~~t~r9.
Mallar~n müsaderesini ihtiva eden ilk defter 14 Aral~ k 1755 (10 Rebiülevvel 1169) tarihini ta~~maktad~r ve D.B~M, Muhallefat k~sm~,nr.3349'da bulunmaktad~ r. Defterin tarihinden
bunun, Hac~~Mustafa A~a'n~n mütesellimlikten azli ile mallar~n~n müsaderesini emreden bir
ferman~n ç~kmas~na kadar geçen iki ay gibi k~sa bir zaman içinde düzenlendi~i anla~~lmaktad~r.
Demek ki, bu defter çok k~sa bir zaman içinde acele olarak tutulmu~tur. Defterin ba~~ nda yer
alan ifadelerde, mallar~n tesbiti ve say~m' için Dergâh-~~ âli kap~c~ba~~larmdan Elhac Hüseyin
A~a'n~ n müba~ir tayin edildi~i, hatta Hassa silah~örlerler zümresine mensup bulunan ve Mustafa A~a'n~n damad~~olan Hidayetullah'~n bu i~te yard~mc~~olmas~n~n istendi~i belirtilmekte2

Bak. Ek belgeler nr.IV ve nr.VI.

3 EkV

Ek VIII
Ek XI
6 Ek XIII
7 Ek XV
8 Ek XVII ve XVIII.
9 Y. Nagata, Ayn~~eser, s. 29-30.
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dir '°. Haz~rlanan defter Manisa kad~s~mn imzas~yle hükümet merkezine gönderilmi~tir. Bu defterin merkez büroda ç~ kar~lm~~~olan bir sureti, pratik kullanma gayesiyle düzenlenmi~~olup
D.B~M-Muhallefat, nr.12634'de yer almaktad~ r. 29 Rebiülevvel 1169 (2 Ocak 1756) tarihli bir
di~er defter ise, Hac~~Mustafa A~a'n~n ve karde~i ~brahim'in Akhisar'daki konaklar~nda ve buradaki kulede ele geçen mücevherat ile türlü giyim e~yas~n~ n ayr~nt~l~~dökümlerini ihtiva etmektedir. Di~er müteferrik belge serileri yine D.B~M-Muhallefat k~sm~~dosyalar~, nr.43, 44 ve
51'de bulunmaktad~r.
Her~eyden önce ~una i~aret edilmesi gerekir ki, söz konusu defterler bir "muhallefat defteri" niteli~i ta~~mamakta oldu~undan Mustafa A~a'n~n e~ya, emlak, hayvan, hububat, çiftlik vesair mallar~n~n büyük ço~unlu~unun de~erleri yaz~lmam~~t~r. Bu yüzden A~a'n~n toplam olarak
ne kadar de~er ta~~yan servete sahip oldu~u hesap edilememektedir. Ayr~ ca, "muhallefat defteri"nde kaydedilmesi gereken Mustafa A~a'mn borçlar~~da gösterilmemi~, dolay~s~yla mirasç~~lara b~rak~lan mallar~n taksimine ait kay~ tlar da yer almam~~t~r. Bundan dolay~~Ataullah A~a'n~n
neye dayanarak 1.800 kese ödemeyi teklif etti~i ve Padi~ah~n hatt~nda belirtilen 30-40 bin kese
gibi muazzam bir rakam~n nereden kaynakland~~~~tam anla~~lmamaktad~ r. Bütün bu eksikliklere ra~men, defterlerdeki kay~ tlardan Hac~~Mustafa A~a'n~ n sosyal ve ekonomik faaliyetlerini
ö~renmek mümkündür. Defterlerdeki kay~ tlar a~a~~da ba~l~ca 4 yan ba~l~k halinde incelenecektir.
Nakit para ve mücevherat
Yayaköy'deki kendi kona~~= hareminde sand~ k içinde saklanan nakit paras~~271.250
kuru~~tutmaktad~r. Bu miktar, hükümete ödenen paran~ n 38%`i gibi büyük bir oran tutmaktad~ r. Bu kay~ t ayan~n müsadereden kendi servetlerini korumak için nakit para, mücevher ve de~erli kuma~lara önem verdi~ini hat~rlatmaktad~rn. Ancak Mustafa A~a'n~n mültezim s~fatiyle
vergi i~leri çerçevesinde kredi faaliyetlerinde bulundu~u hususu gözönünde tutulursa, onun
elinde her zaman nakit para bulunmas~~tabii kar~~lanabilir. Öte yandan Akhisar'daki konak ve
kulede ele geçen k~ymetli mücevherat~~da nakde çevrilebilecek bir nitelik arzetmektedir. Bu
mücevherler fes, gerdanl~k, yüzük, bilezik gibi tak~larda yer al~r. Alt~ n, zümrüt, inci süslü dört
fes, inci, alt~n, zümrüt ta~larla müzeyyen alt~~çift inci dizileri, baz~lar~~19-20 kat alt~n bilezikler,
lal ta~l~, alt~n ve inci tak~l~~zülüflükler, elmas , inci i~neler, biri onüç alt~ nl~~ve elmasl~~muhtelif
gerdanl~ldar, zümrüd, yakut, elmas ta~l~~ alt~n yüzükler, alt~n dizili ~erider, k~ymetli ta~larla süslü
saatler, içinde alt~n, inci ve benzeri bulunan küçük bir çekmece "yükte hafif, pahada a~~r" ta~~ nabilir de~erli mallar~n~n baz~ lar~d~r. Ancak bunlar~n akçe olarak kar~~l~ klar~~verilmedi~i için
k~ymetlerinin ne kadar etti~i anla~~lamamaktad~r.
Halk~n borçlar~~
Bölgedeki ~ehir ve köy halk~~ile konar-göçerlere temessüklü ve temessüksüz olarak
ödünç verilen paralar~n (defterdeki zimem-i nas k~sm~) toplam tutar~~372. 095 kuru~~olarak hesap edilmektedir. Bu da 1.500 keselik paran~n yakla~~k 40%'~ m te~kil etmektedir ve devlet bunun 500 kesesini (150.000 kuru~) toplam~~t~r. Defterdeki yer isimlerinden anla~~laca~~~üzere
Hac~~Mustafa A~a, sadece Manisa ve Turgutlu gibi sanca~~ n merkezindeki yerler de~il, Akhisar,
Demirci, Gördes, Menemen, Foça, Mendehorya, Marmara gibi uzak bölgelerde bulunan ~ehir
ve kasaba halk~~ile de temas kurmakta, hatta bu temas Gelembe, Kula, S~nd~rg~~ve Mente~e gibi
BA,Cevdet-Maliye, nr. 12794, Rebiülewel 1169 tarihli.
G. Veinstein, "Çifdilderin Do~u~u: Devlet, Toprak Sahipleri ve Kirac~lar", Osmanl~ 'da Toprak Mülkiyeti ve
Ticari Tar~m, ed. Ç. Keyder - F. Tabak, (trc.Z.Altok) ~stanbul 1998, s. 17-35.
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sancak d~~~nda kalan kesimlere kadar uzanmaktad~ r. Bu arada Hasan Çavu~-zâde Hac~~Ahmed
A~a ile ~lyas-zade Hasan gibi Bat~~Anadolu'nun ünlü ayan aileleriyle ili~ki kurdu~u da görülmektedir. Aynca ~zmir'de oturan Bulgaraki adl~~bir Rumun Mustafa A~a'ya toplam 14.000 kuru~~gibi büyük bir borç b~ rakarak Avrupa'ya kaçm~~~oldu~u hususu dikkati çekmektedir. Hac~~
Mustafa A~a'ya ait vakfiyelere göre, Mustafa A~a ~zmir'de bir han (Küçük Karaosmano~lu
Hani) ile birkaç frenkhane, rumhane ve yahudihaneyi vakfetmi~tir12. Yine Hac~~Mustafa A~a'n~n vakfetti~i ~zmir'deki emlâka ait ba~ ka bir belgeden, onun Izmir'de 8 frenkhane, 2 han, 4
menzil, 1 ya~hane, 1 mahzen ve ya~hane ile 4 dükkana sahip oldu~u ö~renilmektedir. Bunlardan frenkhanedeki kirac~lar~n~n Frans~z, ~ngiliz, Venedikli (konsolos) ve Flemenkli (bunlardan
biri konsolos) oldu~u dikkati çekmektedir. Ayr~ca ~zmir d~~~ nda kirac~lar~n hepsinin Rum oldu~u anla~~lan 23 ba~çesi bulunmaktad~ r13. Bu bilgiler Hac~~Mustafa A~a'n~n ~zmir'deki Avrupal~lar ve di~er gayr~~müslimlerle ticari ili~kilerde bulundu~u ve bu arada ad~~geçen Bulgaraki'nin de bu ili~kilerde arac~l~k yapt~~~~intiba~n~~ b~rakmaktad~r.
Halk~n borçlanyla ilgili uzun kay~tlar~n bir ço~unun da "filan kasaba ahalilerinde", "filan
karye ahalilerinde", "filan karyesinde" ve "filan cemacatinde" gibi ifadelerle, sanca~~n hemen
hemen bütün kazalanndaki kasaba, köy (yakla~~ k olarak 90 köy) ve konar-göçer toplulu~una
(yakla~~ k olarak 25 cemaat) ait borçlar gösterilmektedir. Bunlar yine defterdeki "mal-~~avar~z",
"mal-~~hazariye", "mal-~~maktû— gibi kay~ tlar ve "altm~~~dokuz senesine mahsûben iltizam olunan timar akçeleri, 4.001,5 kuru~~", "Ali Pa~a hazretlerin semt-i âhara te~ rifleri atf-~~inân olunmak üzere Kasabaya ba-mürasele hisse" ve "Tekeli c'erna`atlerinde ze`amet evleri" gibi ifadelerle birlikte ele al~nd~~~ nda, "zimem-i nas" olarak kaydedilen mebla~~ n büyük bir k~sm~n~n
Hac~~Mustafa A~a'n~ n iltizam~na ald~~~~vergileri önceden hükümete ödedikten sonra halka
tevzi etti~ini ve henüz tahsil edilmeyen paralar~ n Hac~~Mustafa A~a'ya olan "borç" olarak burada kaydedildi~ini göstermektedir. Mustafa A~a'n~ n mültezim s~fat~yla ne kadar kar edindi~i
ö~renilememekte ise de, bu hakka dayanarak baz~~topraklar~~ kontrolü alt~ nda bulundurdu~u
ve bu yüzden daha sonra Manisa ovas~nda Karaosmano~lu çiftliklerinin yo~un bir ~ekilde kuruldu~u tahmin edilebilir. Gerçekten Hac~~Mustafa A~a iki, o~ullar~~ise 5 çiftli~e sahip olmu~lard~r".
Vergi tahsili ile ilgili i~ler, ~ehir ile baz~~büyük köylerde voyvodalar ve konar-göçer toplulu~unda ise kethüdalar vas~tasiyle yap~lmaktayd~ . Ancak bu durum, bölgedeki di~er nüfuzlu
kimselerle çat~~maya yol açm~~t~ r. Bu hususta en önemli olay Valide Sultan'~n hass~~ olan Turgutlu voyvodal~~~~etraf~nda cereyan etmi~ tir. Defterde Turgutlu halk~n~ n Hac~~Mustafa A~a'ya
olan borçlar~~perakende bir ~ekilde kaydedildikten ba~ka, bir yerde "Bâ-temesük ahali-i kasaba-i
Turgudl~~zimmetlerinde 22.990 kuru~" ~eklinde bir kay~ t bulunmaktad~r. Bu kay~tlar Turgutlu
halk~n~n Mustafa A~a'ya pek çok borcu bulundu~unu göstermektedir. Turgutlu voyvodal~~~~ile
ilgili belgelere göre 15 , bu tarihlerde Turgutlu hass~ n~n malikâne sahibi, Istanbul'da kap~c~ba~~ l~ k unvan~ na sahip bulunup hükümet nezdinde nüfuzlu bir ~ahsiyet olan Halil Bey idi. Turgutlu voyvodal~~~~onun denetimi alt~ nda bulunuyordu. Hal böyle iken, Hac~~Mustafa A~a, Turgutlu voyvodal~~~~için Esseyyid Mustafa adl~~bir zat ile çeki~ me halinde idi. Bu yüzden her iki taraf birbiri aleyhinde hükümete ~ ikayet edilmekteydi. Halil Bey'in bir arzuhalinde, Turgutlu'da
Y. Nagata, Ayn~~eser, s. 148.
Osmanl~~Ar~ivi, D.B~M, nr. 41290 (15 Eylül 1766/10 R. 1180 tarihli). Bu defter Izmir'in ~ehircilik tarihi bak~m~ ndan önemli bilgiler ihtiva eder. Bk. Ek X
14 Bk Y. Nagata, Ayn~~eser, s. 59-72. Hac~~Mustafa A~a'n~n o~ullar~~da yine Manisa ovas~nda bulunan pek çok
köylerini iltizam alt~ nda bulundurmu~lard~r (Manisa ~eriyye Sicilleri, nr. 214, s. 172-75).
15 Bk. Y. Nagata, Ayn~~eser, s. 68-72.
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murabahac~lara olan a~~r borçlar~~yüzünden halk~n ezildi~i ve faizlerin yüzde on, onbir buçuk
olmas~~gerekti~i ileri sürülmektedir". Bu s~rada Mustafa A~a Turgutlu'daki kendisine ait arsaya
bir han in~a ettirmi~tir. Fakat Turgutlu halk~~bu arsan~n mülkiyeti üzerinde dava açm~~t~r. Turgutlu halk~~ile olan bu çeki~meler Mustafa A~a'n~n Saruhan mütesellimli~inden azledilmesinde
önemli bir âmil
~ehir ve köylerdeki emlak
Hac~~Mustafa A~a, Manisa ve Turgutlu gibi ~ehirlerle ba~ta Yayaköy olmak üzere birçok
köylerde han, hamam, dükkan, ev, ya~hane, kiremithane, de~irmen ve anbar gibi emlake sahipti. Ancak bunlardan hiç birisinin de~erleri yaz~lmam~~~oldu~undan bütün serveti içindeki
oranlar~n~~hesaplamak mümkün olmam~~t~ r Bu gibi mülklerin baz~lar~ n~n ayl~k ve y~ll~k kira gelirleri gösterilmektedir. Mustafa A~a'n~n Manisa'da Gökta~l~~mahallesinde bulunan bir kona~~~
vard~ r. Ailenin as~l oturdu~u yerin Yaya köyü oldu~u anla~~lmaktad~r. Buradaki konakta karde~i
~brahim ile o~ullar~~Ataullah ve Pulad Mehmed ile birlikte oturuyordu. Bu konakta harem dairesinden ba~ka, misafir odas~, mabeyn odas~~ve hazine odas~~bulunmaktayd~. Bu dairelerde
bulunan çe~itli kürk, kuma~, vesair e~yalar sadece cins ve adetleriyle gösterilmi~tir. Ayr~ca Mustafa A~a, Manisa'da Alaca Hamam adl~~ bir hamama sahip olup bunun ayl~k icaresi 50 kuru~~
olarak hesap edilmektedir. Onun Manisa'daki emlâki içinde dikkati çeken bir husus, Sultaniye
Camii yak~n~nda 16, Lala Pa~a mahallesinde 18 ve Nas~rl~~mahallesinde 39 olmak üzere toplam
73 cüllah odalar~n~n bulunmas~d~ r. Bu bilgi Manisa'n~n en önemli smal sektörü olan alaca üretiminde Mustafa A~a'n~n bir dereceye kadar söz sahibi olabilece~inin i~aretidir. Turgutlu'da
ise, a~a~~~kat~nda 36 ve yukar~~kat~ nda 45 oday~~ihtiva eden büyük bir han kaydedilmi~tir. Ancak
bunun ayl~k icâre paras~na ait k~sm~~ bo~~b~ rak~lm~~t~r. Bu han~n daha önce bahsedilen ve Yayaköydeki camiye vakfedilen han olup olmad~~~~anla~~lmamaktad~r.
Hayvanc~l~k ve tar~m
Ayanlar~n sosyal ve ekonomik aç~dan ön plana ç~kmalar~nda yukar~da incelenen iltizam
haklar~~yan~s~ra çiftlik i~letmecili~inin de önem ta~~d~~~~bilinmektedir. Hac~~Mustafa A~a biri
Durasall~, di~eri Yeni olmak üzere iki çiftli~e sahipti. Defterdeki ifadeye göre, bunlardan Durasall~~çiftli~inin daha yeni sat~n al~nd~~~~anla~~lmaktad~ r. Durasall~~çiftli~i ile ilgili kay~ tlarda 10
tak~m çift aleti, 15 saban demiri Mustafa A~a'ya ait mal olarak kaydedilmektedir. Ayr~ca toplam
10 cariye ile gulam~~da vard~r. Bu kay~tlar, bu çiftli~in Halil ~nalc~k'~ n deyimiyle en az~ndan 10
"çift-hane"lik hacme sahip oldu~unu ve köleler taraf~ndan sürülmekte bulundu~unu göstermektedir18. Bu devirde çiftliklerin emek gücü daha çok ortakç~l~kla temin ediliyordu. Fakat söz
konusu döneme ait Manisa ~eriyye Sicilleri incelendi~inde mesela ~ehirde oturan zengince bir
aileye ait küçük parça topraklarda kölelerin emek gücünden yararlan~ld~~~~dikkati çekmektedir. Nitekim Manisa'da Sultaniye mahallesinde oturan Hüseyin A~a adl~~ bir zat~n Çullu köyünde 2 "çift-hane"lik topra~a sahip oldu~u ve bu topra~~n birer köle ve cariye taraf~ ndan sürüldü~ü görülmektedir19. Yeni Çiftlikle ilgili kay~ tta bu hususta bir ~ey yaz~lmam~~t~r.
Durasall~~çiftli~inde dikkati çeken di~er ir husus, k~srak (56 adet), kara s~~~r (102 ba~)
ve cam~~~(54 ba~) gibi hayvanlar~n bol miktarda bulunmas~d~ r. Yeni Çiftlikte de cam~~~(143
Manisa Seriyye Sicilleri, nr. 206, s. 104 (evâil-i Receb 1166/May~s 1753 tarihli).
için bk. Y. Nagata, Ayn~~eser, s. 59-72.
18 Bu çiftlik Mustafa A~a.= o~ullar~n~ n eline geçmi~tir. Ayr~nt~l~~bilgi için bkz. Y. Nagata, Ayn~~Eser, s. 10616

17 Ayr~nt~l~~bilgiler

108.
19

Manisa ~eriyye Sicilleri, nr. 208, s. 118 (1 Receb 1168 tarihli).
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ba~), lusrak (95 adet) ve kara s~~~r (196 ba~) kaydedilmektedir. Bu bilgiler Mustafa A~a'n~n çiftlik i~letmecili~inde hayvanc~l~k sektörünün çok önemli bir yer i~gal etti~ini göstermektedir.
Çiftliklerdeki hayvanlar~n yan~nda Mustafa A~a n~n, ayr~ca pekçok deve, at, kaur ve koyunlara
sahip oldu~u defterdeki kartlardan anla~~lmaktad~ r. Mesela Yayaköy'de toplam 148 deve ile
deveci merkebi (13 ), deveci beygiri (3) ve deveci kat~ n (3) bulunmaktad~r. Bu kay~t 19 tak~m
deve kervan~n~n olu~turulabilece~ini göstermektedir. Bütün bunlar Hac~~Mustafa A~a'n~n ya
develerle nakliyatç~l~k yapt~~~n~~veyahut bu kervanlarla elindeki hububat, pamuk ve hayvani
mamülleri piyasaya sürdü~ünü ortaya koymaktad~ r20. Nitekim Hac~~Mustafa, karde~leri ve o~ullarlyla damad~n~n el konulan toplam deve say~s~~543 olup bunun 158'i Istanbul'a yollanm~~ur2°.
Hatta el konulan zahirenin Hac~~Mustafa'ya ait develerle iskelelelere ta~~nmas~~da istenmi~tir.
Defterde sadece 13 at~n müsadere edilip ~stanburclaki Istabl-~~amireye gönderildi~i kaydedilmektedir. Buna ra~men ba~ka bir belgeye göre22, yine Mustafa A~a'ya ait toplam 44 at~n
Konya ovas~nda beslenmekte oldu~u ve bunlar~n da müsadere edilerek, Istanbul'da sat~ld~~~~
anla~~lmaktad~r.
Koyunlarla ilgili olarak defterde "Bilâ-temessük maktül-~~ mezbürun defter-i müfredat~~
mûcibince zimem-i nâsda olan kurban koyunu akçesidir" ba~l~~~~alt~nda toplam 1.076 (de~eri
7.180 kuru~), "Manisa ovas~nda verilen koyundur" ba~l~~~~alt~nda toplam 690 (de~eri 3.920,5
kuru~) ve ayr~ ca 3.000 koyun ile 667 keçi kaydedilmektedir. Hayvanlarla ilgili bütün bu kay~tlar,
bir yandan bu devirde hayvan beslemecili~inin ticari önem ta~~d~~~n~~göstermekte ve öte yandan da Mustafa A~a'n~n bir ayan olarak köylü ve konar-göçerlerin tar~ m ve hayvanc~l~kta kar~~la~t~klar~~zorluklara destek oldu~una i~aret etmektedir.
Tar~m sektörüne gelince, defterin tutuldu~u Aral~k ay~ nda hububatm tarladan kald~r~l~p
anbarlara konmu~~olmas~~nedeniyle çiftliklerle ilgili kay~ tlarda bu hususta fazla bilgi bulunmamaktad~r. Buna ra~men, Yayaköy ile Manisa'daki anbarlarda 80.000 "keyl-i ~stanbuli" (2052 ton)
gibi muazzam miktarda bu~day~ n bulundu~u dikkati çekmektedir. Bunun 62.000 kilesinin ta~~nmas~~için 4000 devenin civar illerden tedariki emredilmi~, bu emir uyar~nca toplanabilen
develerle hububat Foça iskelesine ta~~nm~~ , oradan da 23 gemiyle Istanbul'a yollanm~~t~r". Bu
miktardaki bu~day~n Mustafa A~a'n~n kendisine ait iki çiftlikte üretildi~i dü~ünülemez. O
halde bunlar~n ço~unun köylülerden ö~ür olarak ayni bir ~ekilde tahsil edildi~i tahmin edilebilir. Hatta bu husus pamuk için de söylenebilir. Durasall~~çiftli~inde 200 luyye (260kg.) pamuk
kozas~, Yeni Çiftlikte ise a~aya ait 90 yük (yakla~~ k olarak 15 ton) pamuk kozas~~ile köleye ait 2
yük pamuk kozas~~kaydedilmektedir. Bu kozalar~ n gelecek sene için muhafaza edilen tohumluk
olmas~~gerekmektedir. Bu kay~t Mustafa A~a'n~ n çiftliklerinde pamuk üretimine önemli bir yer
verildi~ini ve çiftliklerin d~~~piyasaya aç~ k oldu~unu gösterir. Fakat defterin ba~ka yerlerinde
pamuk kozas~~ile ilgili çok önemli kay~tlar bulunmaktad~r. Turgutlu kasabas~ndaki Mustafa
A~a'ya ait emlak aras~ nda bu ~ehrin çe~itli mahallelerinde ve hanlar~nda bulunan toplam 46
koza ma~azas~~kaydedilmektedir. Ancak içindeki kozalar~ n miktar~~ gösterilmemi~tir. Bu kay~ t
Turgutlu kasabas~n~n pamuk ticaretinin merkezlerinden biri oldu~unun ve Mustafa A~a'n~n bu
20 Bu hususta bu aileden Hac~~Hüseyin A~a'ya ait bir örnek için bkz. Y. Nagata, Ayn~~Eser, s. 219-220. Ba~ka bir
belgeden Karaosmano~lu ailesinin devecilikle eskidenberi me~gul oldu~u o-grenilmektedir (Y. Nagata, "Manisa seri
Mahkeme Sicil Defterlerinden Bir Kaç Not", OTAM,sy. 3, s. 286.
21 Ek XIV. Hac~~Mustafa'ya ait deve say~s~~147, karde~i Abdullah'~n 115, di~er karde~i ~brahim'in 99, o~lu Ataullah'~n 81, o~lu Ahmed'in ise 74 devesi kaydedilmi~ti.
22 BA, Cevdet-Maliye, nr. 4958 (1 Cemaziyelah~ r 1169/3 Mart 1756 tarihli)
23 Ek XII. Ayr~ca L. Güçer,
As~rlarda Osmanl~~~mparatorlu~unda Hububat Meselesi ve Hububattan
Al~nan Vergiler, ~stanbul, 1964, s. 31-32
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ticarette söz sahibi bulundu~unun delilidir. Bundan ba~ ka "Mezbürun Marmarac~k kasabas~nda mevcüd olan koza ö~ri ve defter-i müfredât~~m~lcibince der-ma~aza olan kozad~r" ba~l~~~~
alt~nda gösterilen pamuk kozalar~~kaydedilmektedir. Bunlar~ n miktarlar~~biri Marmara kantar~~
(500 kantar), di~eri K~rka~aç kantar~~(166 kantar) ile hesap edildi~inden ve bu mahalli kantar~n kar~~l~~~~bilinemedi~inden bugünkü kar~~l~klarm~ n kaç kilograma denk dü~tü~ü hesap edilememi~se de bu miktar~n oldukça büyük bir hacme ula~t~~~~dü~ünülebilir. Ayr~ca yine ö~ür
olarak toplanmas~~gereken "Sazköy'de Vak~f timâr'da(?)" 235 k~yye (306 kg) ve "Azk~r(?) timâr~ndan hâs~l olan" 86.5 k~yye (112 kg) kozalar~ n mevcudiyetinden söz edilmektedir. Pamuk kozas~na ait bütün bu bilgiler, Mustafa A~a'n~ n mültezim s~fatiyle pekçok pamu~u ö~ür olarak
elde etti~ini göstermektedir. Bu devre ait Manisa ~eriyye Sicilleri incelendi~inde ~ehirde oturanlar aras~ nda küçük toprak sahiplerinin pamuk üretimini yayg~ n bir ~ekilde yapt~klar~~dikkati
çekmektedir. Pamuk üretiminin bu ~ekilde yayg~n olmas~, bu dönemde Bat~~Anadolu'da üretilen pamuklara kar~~~Fransa piyasas~ndaki talebin artmas~~olay~n~~ hat~ rlatmakta ve bu ticarette
Hac~~Mustafa A~a'n~n büyük bir rol oynad~~~ n~~göstermektedir".
Netice olarak ~unlar söylenebilir: Bir âyân~n do~u~unda kendi bölgesinde toplanan vergileri iltizama almak büyük önem ta~~maktad~r. Hac~~Mustafa A~a, iki çiftli~e sahip oldu~u
halde, onun ekonomik ve sosyal faaliyetlerinde en önemli unsuru iltizam haklar~na dayanan
kredi faaliyetleri te~ kil etmektedir. Buna dayanarak hayvan, hububat ve pamuk gibi zirai ve
hayvani mahsul ve mamüllerin fiyatlar~n~~ kontrolü alt~nda ald~~~~tahmin edilebilir. Mustafa
A~a'n~n bu faaliyetten büyük bir kâr edindi~i ve bunun bölge halk~~üzerinde nüfuzunu yaymas~na vesile oldu~u dü~ünülebilir. Ancak bir âyân~ n bu faaliyetini sadece kâr ve nüfuz aç~s~ndan
ele almak yetersizdir. Bu faaliyet etraf~nda ne gibi olaylar~n cereyan etti~ini gösteren daha birçok belgenin incelenmesi gerekmektedir. Onun büyük çiftlik sahibi konumunda bulunmad~~~~
ve pamu~un büyük k~sm~n~~iltizam kar~~l~~~~toplad~~~~vergilerden sa~lad~~~~anla~~lmaktad~ r.
Yani bunlar~~mültezim s~fat~yla toplay~p piyasaya sürmü~tür. Çiftliklerinde daha çok hayvan yeti~tiricili~inin önem kazand~~~~ve bunlar~n ticaret ve nakliyatta kullan~ld~~~~görülmektedir. Ayr~ ca servetini daha çok nakit olarak tutma meyli içinde bulundu~u, bunu sadece para olarak
de~il k~ymetli elbise, e~ya ve mücevherat halinde kolay paraya dönü~ türülebilecek bir yolu tercih etti~i söylenebilir. Onun özellikle izmir'de yabanc~~tüccar ve konsoloslarla olan kirac~l~k ve
para ili~kisi, servetinin kayna~~n~n d~~~dünyaya aç~lmakla da ba~lant~s~~ bulundu~una i~aret etmektedir. Bütün bunlar da hem bölge halk~n~n çe~itli ihtiyaçlar~n~~kar~~layan hem de d~~~dünya
ile irtibat' bulunan dikkat çekici bir âyân tipini kar~~m~za ç~karmaktad~r.

24 H. ~ nalc~ k, "The Emergence of Big Farms, Çiftliks: State, Landlords and Tenants", Contributions a l'histoire
econondque et sociale de l'Empire Ottoman, Louvan 1983, s. 124-25. Bu makalede ~nalc~k, G. Veinstein'in bir makalesine dayanarak 1748-1778 tarihlerinde Fransa sanayiinde Bat~~Anadolu'nun pamuk ile hububata kar~~~talebin önemli
bir miktarda artt~~~na ve bu hususun âyânlar~ n servet ve kudretinin temeli oldu~una i~aret etmektedir.
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BELGELER

D.B~M-MHF, nr. 3349
(s.1 )
Manisa Kad~s~ mn mukaddem gelen defteri
(s.2)
Defter oldur ki, Medine-i Manisa muzafaundan Yaya karyesinde sakin iken bundan akdem ba-ferman-~~ali Manisa'da cezas~~tertib olunan Kara Osman-o~lu Elhac Mustafa'n~n katlinden sonra mâlik oldu~u emlak ve akar ve nuküd ve zimem (ve) h~nta ve ~air ve devvab ve meva~i ve cevâl
'i ve gulâm cüz'i ve külli terekesinden ketm ü il~fa olunmayub mecmû` emval ve e~yas~~macrifet-i ~ erle tahrir ve mürnza defteri Asitâne-i aliyye'ye irsal olunmak bab~nda kethüdy~~
~ehriyari ludvetül-emacid ve'!-ekarim Elhac Hüseyin A~a müba~eretiyle ~eref-bah~i sudûr eden emr-i celilü'~-~ana imtisâlen ma`rifet-i ~er` ve mübâ~ir-i m~lma-ileyh ma`rifetiyle
maktül-~~mezbûrun Yaya karyesinde ve Manisa'da ve sair mahallerde olan emval ve e~yas~~defteridir ki, ber-vech-i d terkim olunub zikr olunur. Hurrire
min ~ehr-i Rebiii'l-evvel sene tis'a ve sittin ve mi'e ve elf
Yaya karyesinde hareminde ba~çede iki k~ t`a temür sand~ k ile medfûn zuhür eden
208.250 guru~, bi-hesab-~~kise 416,5
Ba`dehu yine haremde mahal-i merkûmda zuhûr eden bir k~t'a ye~il tahta sand~ k içinde
medfûn, 63.000 guru~, bi-hesab-~~kise 126
Mecmû'-~~nukild-~~ecnâs yaln~z be~yüz k~rk iki buçuk kise akçeye bâli~~oldu~u i~bu mahale kayd olunur.
cem'an bi-hesab-~~kise
yekün

416,5
126
542,5 teslim-i hazine-i Enderûn-~~hümâyün olmu~tur

Bâ-temessük zimem-i nâsda olan akçesidir.
Gurüs
1) Kasaba-1 Turgudlu'da Baki-o~lu Mehmed A~a'da,
2) Etmekçi Matya keferede
3) Sa~~r-o~lu keferede
4) Kasabal~~Elhac Nurullah ve Hac~~Muslu ve biraderi Hac~~Hüseyin'de
5) Sab~ ka serdâr Elhac Ahmed'de
6) Emir Veli-o~lu Elhac ~brahim'de
7) Kasabal~~Eyüb Halife ve Elhac Ömer'de
8) Kasabal~~Arif-o~lu Ahmed A~a'da
9) Kasabal~~Elhac Nürullahda
10) Manisal~~Defterdar-zade Mehmed A~a'da
11) Manisal~~Çavu~-o~lu Elhac Mehmed A~a da

2.400
900
300
2.196
240
240
241
3.000
5.030
180
407

Lara
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Manisal~~ Ni~ânc~-o~lu Seyyid Halil'de

440

Manisal~~Kara Yunus mahallesinde Emir Süleyman'da

120

Manisal~~~eyh Mehmed A~a-o~lu Ali A~a'da

60

Alaybeyi-zâde Ahmed A~a'da

180

Arabac~~Elhac Ahmed u~aklarmda

360

Manisal~~"Arif A~a'da

1.200

Ku~çu dâmâd~~Elhac Mehmed

1.250

U~akki-o~lu Ali
Defterdâr-zâde Ömer A~a'da
~erif Pa~al~~Hasan A~a'da
Hac~~Receb-zâde Ahmed A~a'da
Manisal~~defa Arif A~a'da
Çelebi-zâde Mustafa A~a da
Demirci'de Çeriba~~~~mam-o~lu Mustafa'da
Demirci'de Abal~-o~lu Ahmed'de

144
96
348
180
1.243
480
24
24

Demirci'de Karata~h Ahmed A~a ve Hüseyin A~a'da

360

Demirci'de Ahmed-o~lu Süleyman A~a'da

240

Balyanbol~~ kazâsmda Kele~~Ahmed A~a'da
Akhisar'da Alaybeyi Mehmed A~a da

120

Alchisar'da Telli-zâde Mustafa A~a'da

120

Alchisareda Alemdâr Yusuf A~a'cla

600

Akhisarl~~Tavukçu-zâde Mehmed A~a

180

Akhisarl~~ Kara Mehmed-zâde Hasan A~a

120

Akhisar'da Akçal~-zâde Mehmed A~a da
Akhisarl~~ Sar~~ Yusuf da
Güldeli-zâde Mustafa A~a'da
Akhisar'da ~brahim Be~e-o~lu Halil
Akhisarl~~Çolak Ali A~a da
Akhisarl~~Hac~~ Mehmed A~a'n~ n Himmet Sipâhi'de

144

84
120
1.496
120
132
96

Karata~h Ahmed A~a'da

550

Gümülcelü Mahmûd A~a'da

534

Yurtda~~'nda Hac~~Mustafa-o~lu

300

Akhisar'da ~âml~~ Hac~~Mustafa

220

Gökçeda~l~~ Rah~netullah A~a'da

1.200

Gökçeda~l~~Elhac Ali'de

2.400

Parsa karyesinde Esma-o~lu Abdurrahman ve Hac~~ Mustafa'da

204

Ermenas karyesi ahâlilerinde

277

Ahmall~~ karyesi ahâlilerinde

157

Sinanc~lar karyesi ahâlilerinde

116

Nif kazâsmda Virân karyesi ahâlilerinde

1.910
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Parsa karyesi ahalilerinde
Etmekçi dükkan~nda Matya keferede
Tâch-o~lu Elhac Yusuf A~a'da
Parsal~~Elhac ~brahim'de
Halilbeyli ahalilerinde
~am`clanc~~Elhac Ahmed'de
Armudl~~karyesinde ahâlide
Nif karyesi ahâlilerinde
Derbend-i cedid karyesinde
Nif ahalilerinde
Ulucak karyesi ahatilerinde
Bo~azl~yan karyesinde
K~z~l~cal~~ahalilerinde
Gelenbe serclar~-o~lu ~smail A~a'da
Gelenbeli Hac~~Ahmed A~a'da
Gelenbeli Seyyid Halil A~a'da
Gelenbeli Koca Bekir A~a da
Gelenbe kazas~nda
Gelenbeli Bekir-o~ullar~~Halil ve Mehmed
Mendehorya ahalilerinde
Mendehorya'da Emir Süleyman'da
Mendehorya'da ~brahim Kethüdâ
Sar~~S~~~rl~~Hamza'da
Mendehorya'da
Abdullah'da
Mendehorya'da ~brahim A~a'da
Mendehorya'da mezbûr ibrahim'de
Kula'da Seyyid ~brahim Çelebi'de
Güldeli-zade Mustafa A~a'da
Foça-~~cedid'de Topçubas~'da
Menemenli Dilli-zade Halil A~a'da
Menemenli Molla Halil-o~lu Esseyyid Mehmed'de
Defa mezbür Esseyyid Mehmed'de
(s. 3)
Yurtda~l~~Mamalch Esseyyid Mehmed Çelebil
Karaburunl~~Beltir'de
Menemenli Hasan A~a'da
Defa Mamakl~~Esseyyid Mehmed Çelebi'de
Defa Karaburunl~~mezbûr Ebubekir A~a'da
Menemen ahâlilerinin zimmetinde
Marmaral~~Katib-zade Ya`kub A~a'da

1.584
180
3.714
1.200
227
120
1.044
120
91,5
1.023
598
212,5
3.412
24
689
192
120
133
120
1.942
144
78
60
120
500
30
720
1.496
300
840
120
480
360
1.000
1.080
2.060
2.851
8.205
120

8
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Marmara ahâlilerinde
Defa Marmara aharilerinde
Marmara'da Katib-zade Elhac ~smail A~a'da
Marmaral~~ defa Ya`kub A~a'da
Marmara'da Bölükba~~'da
Gülde kazas~nda
Adala'da Uzun -o~lu Hasan'da
Derten (?) karyesinde Nurullah-o~lu Osman'da

1.482
60
240
200
300
628

Kula ahalilerinde
Kula voyvodas~~Süleyman A~a'da
Köse-zade Hasan A~a'da
Defa mezbûr Hasan A~a'da
Ahmedli voyvodas~~Ali A~a'da

300
60
1.800
2.400
165
60
720

S~nd~rg~~aharilerinde
S~nd~ rg~l~~Ali A~a'da
S~nd~rg~l~~Halil A~a ve Mehmed A~a'da

1.106
216
72

S~nd~rg~l~~Bozo~lan
S~ nd~rg~~ahalilerinde
Defa S~ nd~rg~~ahalilerinde

140
1.092
1.944
636
2.600

Bo~adiç ahalisinde
Bo~adiçli Çavu~-zade maktûlde
Gölcüklü Hac~~ Ahmed'de
S~nd~ rg~~kazas~nda Kürekei ahalflisinde

240
168

10.467
S~nd~rg~~ahalflerinde
360
S~nd~rg~l~~Hasan A~a'da
8.460
116)S~nd~ rg~l~~Elhac Süleyman A~a'da
340
Bo~adiç karyesi ahalilerinde
105
Uzun Hasanlar karyesi ahalflerinde
3.000
~zmirli Bulgaraki keferede
2.500
Defa mesfûrda
[der-kenar] Mesfûr Bulgaraki ~ zmirli olub müflisen Frengistana firar etmi~tir
1.500
Defa mesfûrda
4.000
Defa mesfürda
3.500
Defa mesfûrda
9.334
~lyas-zade Hasan A~a'da
8.497
Defa mezbûrda
5.000
Mente~e sanca~~nda Hasan Çavu~-zade Hac~~Ahmed A~a'da
480
Ayasulu~h Çilesiz Hac~~Mustafa'da
1.156
Gördesli Müderris-zade Ali A~a'da
892
Gördes ahalilerinde

12

YUZO NAGATA - FER~DUN M. EMECEN

130) Defa Gördes ahâlilerinde
131) Defa Gördes ahâlilerinde maktü` akçesi
132) Defa Gördes ahârilerinde
133) Tireli Pamuk-zâde Mustafa A~a'da
134) Gördes'de K~ran karyesinde
135) Gördes kazâsmda Abak-zâde ve Kozbekçi ve Ahmed A~a'da
136) Gördes'de 'A~~ k Yayla karyesinde
137) Gördes'de Salar karyesinde
138) Abak-zâde Mustafa A~a'da
139) Gördes nakibi Mustafa A~a da
140) Gördes voyvodas~~Ahmed A~a'da
141) Gördes'de Çiftlik karyesinde
142) Yemeldik kethüdâs~~keferede
143) Kasaba'da Kara-o~lu Hüseyin
144) Elhac Mehmed'de
145) Nalband Elhac Himmet'de
146) ~a<ban-o~lu ~brahim'de
147) Uzun-o~lu Osman'da
148) S~r~ld~-o~lu Hüseyin
149) Koca Di~li'de
150) Odaba~~-o~lu Hüseyin
151) Abdurrezzak-o~lu Mustafa'da
152) Birinci Mahmüd bedeli Mustafa'da
153) Kör Elhac Ali-o~lu'nda
154) Kara Hüseyin-o~lu Tüysüz Ahmed'de
155) ivaz A~a'da
156) Peyk Ahmed'de
157) ~mâm-o~lu Elhac Mustafa'da
158) Arif-zâde'nin Abdullah'da
159) ~star~buli Mehmed A~a'da
160) Kütük-o~lu Mustafa'da
161) Koyun-o~lu Mustafa'da
162) Kara Hasan-o~lu'da
163) Seyyid Ali-o~lu Mustafa'da
164) Çak~ r-o~lu ~vaz'da
165) Göbekli Elhac Ali
166) Hac~~Ali karmda~~~Abdullah
167) Cevher-zâde Mehmed A~a'da
168) Kel Ahmed-o~lu zimmetinde
169) Seyfi-zâde hâtununda

5.439
5.421
4.812
3.600
864
215
452
1.182
600
720
4.320
797
120
60
47
432
60
25
84
48
12
120
24
120
120
40
168
120
28
28
17
744
33
120
120
60
16
64
480
144

35
32
11
24

32
32
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170) Palanduz-o~lu Abdullah
171) Akhisârl~~Fi~enkçi
172) Kör Nebi Be~e
173) ~ekerci bedeli
174) :krif-zâde Çoban kethüdâs~~
175) Abac~~ Mihâl
176) Yangel Hasan
177) Çubukç~~~smail
178) HilâTi Dâmâd~~Mollâ Mehmed
179) Kelleci Mehmed
180) Küçük Mollâ'da
181) Abdullah Be~e'de
182) Kamer-o~lu
183) Su yolcu keferede
184) Kara Halil'de
185) Hac~~Nurullah devecisi
186) Kara Hüseyin
187) Na`lband Memi~~
188) Balc~-o~lu ~lyas'da
189) ivaz-o~lu Süleyman
190) Berber-o~lu Ahmed
191) Manâv Deli Mustafa
192) Köselerli Osman
193) Bezci Hac~~Yusuf
194) Germen cemâ'ati a~iretinde
195) Defa mezbûrlarda
196) Derici cemâ'atinde olan akçe
197) Arabl~~cemâ'atinden Kul-o~lu Ali Bey
198) Sindel-o~lu Mustafa Bey ve Çingen Ali
199) Koca Bey-o~lu Mustafa
200) Koca Bey mahallesinde Kaçar-o~lu Hasan
201) Burhan cemâ'atinde T~~l~Süleyman
202) Kaçar Hac~~Memi~'de
203) Koca cemâ'atinde
204) Elçi Seydi Bey
205) Bozatl~~cemâ'atinde
206) Beylikli cemâ'ati ahâlllerinde
207) Defa ahâri-i mezbûrda
208) Mirül-hac-o~lu Osman'da
209) Torun-o~lu Mehmed'de

24
13
96
880
120

6

120
504
14
36
30

16

33
22

24
24

9
18

32

121
16
19
84
12
24

8

21
12
17
12
2.095
982
2.656
767
360
828
97
156
520
900
488
877
2.000
529
120
66

24

8

28
32
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Kara Yayc~~cemâ'atinde
Cum`a Bey'de
Kara Yayc~~kethüdâs~~Hac~~Halil'de
Sindel cemâ'atinde
Ku~~Do~anh ahâlilerinde
Kara Beylildi cemâ'ati
Koca Beylikli cemâ'atinde
Kara Yayc~~cemâ`atinde
Tekeli cemâ`atinden Elhac Ahmed-o~lu Mehmed
Çaparl~~cemâ'atinde
Nâr~ncal~~Mollâ Hasan'da
Ku~çu Hüdâverdi-o~lu'nda
Torun-o~lu Numan
Toykar kethüdâs~~Ahmed
Koç6. Bey-o~lu Mustafa
Müsâlar yörü~ünde
Ku~çu cemâ'atinde olan
Tekeli cemâ'atinde ze'âmet evleri
(s.4)
~eyh-o~lu Elhac Mehmed A~a'da
Kara Yah~i yörü~ünden Nebi-o~lu Hasan
Ku~çu cemâ'atinden Hac~~Hamza
Defa ~eyh-o~lu Elhac Mehmed A~a'da
Karg~n kethüdâs~~ve kar~nda~~~Hüseyin'de
Sancald~~cemâ'atinden Potuk-o~lu Ahmed
Toykar ihtiyârlar~nda
Arabl~~cemâ'atinde
Kara Yah~i cemâ'atinden Halil-o~lu Mehmed Kethüdâ'da
Karg~n cemâ'atinden Ömer-o~lu Hüseyin ve Ali-o~lu Mehmed
Ku~çu cemâ'ati ahâtilerinde
Ku~çu cemâ'ati kethüdâs~~Ebüzeyd Bey
Sindelli cemâ'ati ahâlilerinde
Karakeçili Ahmed Kethüdâ'da
Sancald~~cemâ'ati ahâtilerinde
Kara Yayc~~ahâlilerinde
Yaylaevi yörüklerinden Veyis-o~lu Ömer
~eyhli cemâ'atinden Mollâ Mustafa ve Mehmed'de
Ku~~Do~anl~~Elhac Ali'de
Cemâ'at-i mezbûrda
Defa cemâ'at-i mezbürede Tombak ~brahim'de

300
500
360
960
100
5.280
240
750
100
92
120
18
30
417
120
780
221
183
180
60
120
575
384
300
408
669,5
1.409
288
250
840
1.471
120
966
1.266
310
67
120
1.257
120
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Ku~~Do~anl~~Kara Osman'da
Ku~~Do~anl~~Elhac Mustafa ve o~-ullar~ nda
Ulucak karyesi ahâlilerinde
Karye-i mezbûre ahâlilerinde, defa
Ahmâll~~karyesinde ahâlide
Viran karyesi ahâlilerinde
Parsa karyesi ahâlilerinde
Defa karye-i mezbûr ahâlilerinde
Gerdeme ve Halil Beyli ve Sinanc~ lar ve Kudumcular ahâlilerinde
Bo~azl~ yan karyesi ahâlilerinde
Defa karye-i mezbûrede
Ermenas'da Kançar-o~lu Hasan
Ç~nar karyesi avâr~z içün ahâlide
Nif ahâlilerinde
Defa mezbûrlarda
Gerdemeli A~a-zâde Mehmed A~a'da
Armudlu karyesi ahâlilerinde
K~z~lcal~~karyesi ahâlilerinde
Ç~ nar karyesi ahâlilerinde
K~z~lcal~~karyesi ahâlilerinde
Derbend-i cedid karyesi ahâlilerinde
Defa Adala'da Abdâl-o~lu Hüseyin'de
Parsa karyesi ahâlilerinde, defa
Defa Armudlu karyesi ahâlilerinde
Ahmall~~karyesi ahâlilerinde
Günde~li'de Deli Halil ve Ya`kub'da
Virân karyesinde, defa
K~z~lcal~~karyesinde ahâlide
Gerdeme karyesi ahâlilerinde
K~rka~açh Hac~~Mahmûd-o~lu
Defa Ku~çu dâmâd~~Elhac Mehmed'de
Altm~~~dokuz senesine mahsûben iltizâm olunan timâr akçeleri
Turgudl~~kasabas~ nda ahâlide olan mâl-~~hazariye bâ-mürâsele
taksid-i sâni
Mezbûrlarda bâ-mürâsele taksid-i sâni
Defa mezbûrlarda Ali Pa~a hazretlerinin semt-i âhara te~rifleri
atf-~~inân olunmak üzere Kasabaya bâ-mürâsele hisse
Defa mezbûrlarda imdâd-~~hazariye ve mâl-~~maktü` bâ-mürâsele

480
2.400
1.131
799
168
799
934
1.200
228
38,5
144
244
108
799
967,5
137
1.496
951
42
1.190
78
300
942
1.444
42
100
594
928
138
710
180
4.001,5
838
825
2.325

1.720
hisse-i ahâli-i Kasaba
Defa mezbûrlarda mâl-~~hazariyeden taksid-i evvel bâ-mürâsele hisse 600
156
Kasaba-~~mezbûrede Zeytincik mahallesinde ahâlide
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Câmic-i atik mahallesi ahâlilerinde
Mente~~Baba mahallesi ahâlilerinde

60
264
288
96
36
84
39

Çömlekçi mahallesinde
Câmi`-i cedid mahallesinde
Sinanc~ k mahallesinde
Defa Mente~~Baba mahallesinde
Yenice mahallesinde
Defa Çömlekçi mahallesinde
Der a Zeytincik mahallesinde
Dera Zeytincik mahallesinde
Orta mahallesinde
Câmi`-i cedid mahallesinde
Bâ-temessük ahâli-i kasaba-~~Turgudl~~zimmetlerinde
Türkmân Mirill-hac Bey ahâlilerine bâ-temessilk, verilen
Yekün bâ-temessük

132
216
216
55
300
22.990
1.286
274.726
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Makt~211-1 mezbûrun müfredât defteri mücibince bil.-temessük zimem-i nâsda olan akçesidir ki, ber-vech-i ati terkim olunub zikr olunur:
Guru~~
1) Belen karyesinde ahâli zimmetinde
2) Kalemli karyesi ahâlisinde
3) Elhac Rahmanlar karyesinde
4) Karye-i mezbûrede Mahnrüd Çelebi'de
5) Gördös'de vilayet akçesi
6) Defa Gördös'de Çömez-o~lu Hüseyin
7) Dutluca'da Gördös kazas~nda
8) Kaza-1 mezbûrede Belen karyesinde
9) Bozar karyesinde
10) Esed karyesinde
11) Yaka karyesinde
12) Tepe karyesinde
13) Çalkiler karyesinde
14) Boyal~~karyesinde
15) Malkoç karyesinde
16) Gökçe Köyde
17) Yunus'da
18) Emir-o~lu Ali
19) Tepecik'de Çal~k-o~lu Ahmed
20) Do~anhisar~~ahâlisinde
21) Sart Köyü ahâlisinde
22) A~~k karyesi ahalisinde
23) Yurtda~l~~Elhac Mustafa-o~lu Ömer
24) Memiler karyesi ahâlisinde
25) Karye-i mezbürda Ali Be~e-o~lu Ömer ve Çulha-o~lu Ömer'de
26) Adilovas~~karyesi ahalisinde
27) Kepenekli karyesinde
28) Bekü~~karyesinde
29) Batur ~vaz'da
30) Selçikli karyesi ahâlisinde
31) Karye-i mezbûre esamileri defterde mezkûr olan
32) Dere karyesinde
33) Karal~~Hasan Bey-o~lu Hüseyin
34) Sar~msakç~~Mûsâ
35) Küpeli karyesinde
(s.5)
36) ~lyaslar karyesinde

1.157
104
140
13
540
60
230
503
249
490
650
448
547
596
298
672
18
24
36
28
236,5
166
72
16
44
158
144
316
33
655
140
84,5
21
23
168
1.034

Para
16
31
17

3
21
24
32
16
32
8
16
32
36

6
12
22
28
18
12
32
13
24
36
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37) Karye-i mezbürede
38) Sakarkaya karyesinde
39) Karye-i mezbürede ahâl'i üzerinde
40) Ali Fakihler karyesinde
41) Defa karye-i mezbürede
42) Saruhanl~~karyesinde Süleyman ve Yamak Hasan
43) Ball~ca karyesi ahâtisinde
44) Karye-i mezbürede
45) Yayk~n ahâlisinde
46) Defa karye-i mezbürede Hüseyin Be~e ve Mollâ Hasan ve Köse
Halil ve Solak Halil'de
47) Abdi-o~lu ~brahim
48) Boz karyesinde
49) Gökçe Ahmed'de
50) Defa karye-i mezbürede
51) Bodur Mide
52) Ya`kub-o~lu'nda
53) Tatar karyesinde
54) Ba~lam~~~karyesi ahâlisinde
55) Eyüb Be~e-o~lu Mustafa'da
56) Köse ~brahim'de
57) Seydiobas~'nda
58) Koca Mide.
59) Melenge karyesi ahâlisinde
60) Karye-i mezbûre il borcu
61) Gümülceli Mahmûd A~a'da
62) Köylü zimmetinde
63) Uzun Hasanlar karyesinde
64) Sa~~r~kg karyesinde
65) Yata~an karyesinde
66) Karye-i mezbûre ~eyhi Hac~~Mehmed
67) Kömürcü karyesinde
68) Yah~iler karyesinde
69) Mollâ Hasan-o~lu Süleyman ve Alaman-o~lu Mehmed
70) Pa~a karyesinde
71) Çanakç~~karyesinde
72) Elhac ~smail ve Ç~ rak-o~lu Mehmed
73) Süleymanl~~karyesinde
74) Halil Bey-o~lu Hasan
75) Mollâ Mide

536
795
459
931
830
29
802
89
258
66
10
446
463
45
36
12
698
525
36
6
675
12
200
278
240
128
105
180
475
120
226
99
32
212
512
48
669
60
72

24
30
28
8
6
28
12
2
8

23
34
24
3
24
33
2

32
30
16

2
24
38

24
16
7
16
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76) Kurtulmu~~karyesinde

469

32

77) Defa Kurtulmu~~ahâlisinde

320

4

78) Palamut karyesinde
79) Sindelli karyesinde
80) Karye-i mezbûrede Kara Mustafa
81) Çulh karyesinde
82) K~z~l-o~lu Da~l~~Ahmed'de
83) Mudur karyesinde
84) Elhac Ali ve Ke~-o~lu der-karye-i mezbür
85) Müsâca karyesi ahâlisinde

81
223
24
251
36
225
72
226

86) Bak~rl~~Ahmed A~a ve Hac~~Kerim A~a

1.020

87) Veli A~a-zâde Ahmed A~a'da

1.560

88) Günez karyesi ahâlisinde
89) Sar~lar karyesinde
90) Nasûh-o~lu Osman ve Mustafa-o~lu
91) ~saca karyesinde
92) Mollâ Ali-o~lu Koca Halil

89
484
36
388

36

24
464

16

94) Çö~erli karyesinde

98

36

95) Gelenbe karyesinde Elhac Ahmed A~a

99

93) Karye-i Karaköy

103

96) Hanpa~a karyesinde
97) S~racal~-o~lu Esseyyid Mehmed A~a
98) Sat~rlar karyesinde
99) Sabanc~lar karyesinde

96

12

62
150
198

7

101) Ahmed Pa~a karyesinde

49

15

102) Yenice karyesinde

61

6

103) Mahfiller karyesinde

63

100) Erdelli karyesinde

104) Horos karyesinde Arab keferenin k~z~~ o~lunda

82

105) Derbend-i cedid karyesinde

123

106) Bo~azl~yan karyesinde

194

107) Parsa karyesinde

146

108) Halilbeyli'de

118

26

109) Sinanc~lar karyesinde

123

26

110) Defa Viran karyesinde

69

111) Karye-i mezbürede Emir Hüseyin

36

112) Ulucak karyesinde

72

113) Nif karyesi ahâlisinde

170

114) Nifii Osman Efendi'de

165

115) K~z~lcal~~karyesinde

846
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Defa Derbend-i cedid'de
Ermenas karyesinde
Ç~nar karyesinde
Gerdeme karyesinde mal-1 avar~z ve maktü` ve Numan Pa~a
mesarif~~
Kudumcular karyesinde
Kara Halilli cema'atinde il borc~~
Yayaköylü Kalayc~~ Mustafa'da

45
411
30
300
60
100

32

120

Yayaköylü Kara ~smail'de
220
Ku~çu Emir Osman'da
120
Ku~çu cema`atinden Kar~~~ k-o~lu Mustafa ve ~mam o~lu Memi~~
24
Kör Bekir-o~lu Halil
117
Hac~~Hüseyin-o~lu Abdullah
84
Hüdaverdi-o~lu Himmet
274
Cin ~mam'da
80
Ya~mür-o~lu Yusuf
36
Murad-o~lu Ebuzeyd
42
Davud-o~lu Süleyman
9
Ku~çu cema'atinden
4.787
A~a~~~Ermeniler'de Kör-o~lu Agob
180
Bila-temessük ber-müceb-i defter-i müfredat: Yekün
55.421

24

24
30
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Bilâ-temessük maktûl-~~mezbûrun defter-i müfredât~~m~lcibince zimem-i nâsda olan kurban koyunu akçesidir ki, ber-vech-i âti terkim olunup zikr olunur:

1) K~rka~aç kasabas~~ahâlilerine verilen koyun
2) Bak~r karyesi ahâlilerine verilen koyun
3) Kayadibi ahâlilerine verilen koyun
4) So~an Deresinde Süleyman karyesi ahâlilerine verilen koyun
5) Mudur karyesi ahâlilerine verilen koyun
6) ~lyaslar karyesi ahâlilerine verilen koyun
(s.6)
7) Selçikli karyesi ahâlilerinde
8) Melenge karyesi ahâlfierinde
9) Yata~an karyesi ahâlilerinde koyun
10) Yayk~ n karyesi ahâlilerinde koyun
11) Yah~iler karyesine verilen koyun
12) Ba~lam~~~karyesinde koyun
13) Kurtulmu~~karyesinde koyun
14) Sar~lar karyesinde koyun
15) Za~r~kç~~ karyesinde koyun
16) Kömürci karyesinde koyun
17) Hanpa~a karyesinde koyun
18) Mûsâca karyesinde koyun
19) Yenice karyesinde koyun
20) Karaköy karyesinde koyun
21) Gökçe Ahmedli karyesinde koyun
22) Çanakç~~karyesinde koyun
23) Boz karyesinde koyun
24) Sat~rlar karyesinde koyun
25) Ayd~nlar karyesinde koyun
26) Bükü~~karyesinde koyun
27) Sindelli karyesinde koyun
29) Erdelli karyesinde koyun
30) Süleymanobas~~ karyesinde koyun
31) Sabanc~lar karyesinde koyun
32) Yaya karyesinde koyun
33) Sart karyesinde koyun
34) Sakarkaya karyesinde koyun

Re's

Guru~~

172
198
30
52
27
49

1.204
2.386
210
318
162
260

18
10
15
10
5
24
25
20
18
18
6
8
24
12
13
20
35
6
4
17
20
15
26
17
96
25
41

72
40
70
35
17,5
100
100
80
80
63
21
46
76
66
56
70
190
M
23
87,5
98
90
152
97
560
119,5
196,5

40

236,5

Manisa ovas~nda verilen koyundur:
1) Ball~ca karyesinde koyun
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2) A~~k karyesinde koyun
3) Karye-i Dere, koyun
4) Karye-i Palamud, koyun
5) Karye-i Gökçe, koyun
6) Karye-i Çö~ürlü, koyun
7) Karye-i Memiler'de, koyun
8) Karye-i Seydiobas~, koyun
9) Sar~çaml~~karyesinde koyun
10) Karye-i Do~an Hisar~, koyun
11) Karye-i Mahfiller, koyun
12) Karye-i Yenice, koyun
13) Karye-i Kalemli, koyun
14) Karye-i Hiit1i, koyun
15) Karye-i Tepecik, koyun
16) Karye-i Pa~a, koyun
17) Karye-i Adilobas~, koyun
18) Tatar karyesinde koyun
19) Karye-i Kara Halilli, koyun
20) Karye-i Dedeli, koyun
21) Karye-i Kepenekli, koyun
22) Karye-i Parsa, koyun
23) Emrüdl~~karyesinde koyun
24) Karye-i K~z~lcal~, koyun
25) Karye-i Viran, koyun
26) Karye-i Ermenas, koyun
27) Karye-i Gerdeme, koyun
28) Karye-i Derbend-i cedid, koyun
29) Kasaba-~~Nif, koyun
30) Karye-i Ul~ cak, koyun
31) Karye-i Ahmall~, koyun
31) Manisa ovasmda a~~ llara verilen koyun ve kuzu akçesi
Bilâ-temessük zimem-i nâs

10
39

60
174

7
40
3
4

24,5
238
16,5
22
66
184

12
32
3
10
10
5
10
7
10

16,5
57,5
57,5
28
57,5

5
100

55
59,5
157,5
52,5
36
27
600

50
35

300
210

30
50

180
300
60
108

14
30
15
6

10
18
50
42
15
1.502
yekün

288
241,5
86
11.685

Maktül-~~ mezbürt~n Yaya karyesinde mevc~ld olan atlar~ d~ r ki, vech-i âti terkim olunub
zikr olunur:
Re's
Dâmad~~ Ali A~a o~lundan gelen k~r at
Çelik Pa~a hazretlerinin kap~c~lar~~ kethüdâs~ ndan gelen k~ r at
Kendi mahsülü çakal doru tay
Elhac Mehmed A~a'dan gelen k~ r at
O~lu Mehmed A~a'n~ n k~r at

1
1
1
1
1
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1

ve k~ r tay
Defa kendü mahsülü k~ r at

1

Ali Pa~a hazretlerinden gelen k~r at

1

Çelik Pa~a hazretlerinden gelen k~r k~s~~ak

1
1

ma'a doru tay
Süleyman A~a'dan gelen ya~~z at,

1

Küheylan ta`hir olunur tay

1

Doru at

1

Yahya A~a'dan gelen k~r tay

1
1

ve doru tay

1

Türkmândan gelen k~r tay
Yekün, at

13

~stabl-~~âmire olunmu~tur.
Maktül-~~mezbürun zimem-i nâsda olan furüht eyledi~i develer akçesi ve sir cihet-i karz
verdi~i akçeler bâ-defter-i müfredât terkim olunup zikr °k~ r~l~r:
Guru~~
1) Ku~çu cemâ'atinden Kara Mustafa-o~lu Ömer'de deve akçe

120

2) Ya~mur-o~lu Koca Mide

120

3) ~lyas-zâde Hasan A~a'da
4) Kap~c~-o~lu Ali Be~e'de

12.000
300

5) Müytâb-o~lu Mide

26

6) Ball~cal~~Memi~'de

13

7) Hüseyin Çelebi'de
8) Çavu~-o~lu Mehmed'de

11,5
11,5

9) Erdelli Hac~~Mehmed'de
10) Sindelli Emir-o~lu Mide

10

11) Mollâ ~smail'de

10

12) Arab-o~lu Çoban'da

10

13) Gökçeköyli Hac~~ Ali'de

10

14) Kad~-o~lu'nda

15

9

15) Bükü~~karyesinde Bozo~lan'da

10

16) Sivri-o~lu Ahmed'de

10

17) Hac~~Mehmed'de

9

18) Sartköylü Veli Çelebi'de

14

19) Â~~ kköylü Pehlivan'da

10

20) Sabanc~lar karyesinde Hac~~ Mustafa'da

10

21) Veli Be~e'de

10

22) M~.'~ sâ Emmi-o~lu'nda

10

23) ~i~ek'de

10

24) Seydiobas~'nda Abdur~~ ahman'da

9
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Sindel cemâ'atinden Mustafa'da
Defteri mûcibince Ku~ çu ve Arabl~~cemâ'atinde
Ku~çu Ya~mur-o~lu Yusuf da
Ku~çu Kör Ahmed'de
Koca Ebubekir'de

360
5.680
100
100
100

(s.7)
Kar~~~ k-o~lu Mustafa
Ku~çu Nebi-o~lu Hüseyin'de
Mollâ Abdulaziz'de
Köse Osman'da
Eviç Hac~~Çukadâr-o~lu ~smail'de
~sâ-o~lu Bekir'de
Günde~li'de Hac~~Veli Dede
Manisal~~Çavu~-o~lu ~brahim'de
Mütevelli sârbân~nda
Kasabal~~Gedik'de
Karl~~Mehmed'de
Tatarl~~Mûsâ'da
Arablar mahallesinde Seyyid Hüseyin'de
Karao~-lanl~'da Kad~~Fettâh'da
Sârbân Hac~~Mehmed'de
~ehirkethüdâm-zâde sârbân~nda
Karo~lanl~ 'da Elhac Nasûh'da
Karye-i mezbûrda Dâ`i-o~lu'nda
Konevi Ali Emmi'de
Toruno~lu mahallesinde cemâ'at içün verilen odak akçesi
Sakarkaya'da Sar~~Hac~~Mehmed'de
Bozalan'da Kara Ahmed'de
Çanakç~~karyesinde ~smail'de
Karabeyli cemâ'atinde a~iiret akçesi
Kubaklar cemâ'atinde
Derici cemâ'atinde
Sancald~~cemâ'atinde
Çaparl~~cemâ'atinde
Adala kazâs~nda avâr~z akçesi
Bilâ-temessük deve akçesi zimem-i nâsda, yekün
Cema'an yekün
bi-hesâb-~~kise 744 kise
Tahsili içün fermân gönderilmi~tir

120
33
100
120
120
120
100
32
187
140
88
70
60
135
88
38
38
35
20
120
150
55
70
4.740
156
1.158
894
678
1.590
30.263
372.095
95 guru~~
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Maktül-~~mezbûrun Yaya karyesinde mevcûd olan develeri ve kat~rland~r ki, ber-vech-i ati
zilu- olunur:
Tülü erkek deve,

46 mehâr

Erkek boz deve
Boz di~i deve
Hâmil ve gayr-~~hâmil boz deve
Külah dorum, sagir ve kebir
Yekün-~~deve
Deveci merkebi
Deveci bargiri

11 mehâr
25 mehâr
20 mehâr
46 aded
148
13 re's
3 re's
3 re's
2 re's

Deveci kat~n
Deveci Acemi köle be-nam-1 Mehmed ve Hasan
Saka bargiri
Tohumluk merkebi
Kat~r
Barg-ir

1 re's
1 re's
18 re's
2 re's

Maktûl-~~mezbilrun bâ-temessük ve bâ-defter-i zimem-i nâs tahrir ve defter olunup lakin
katiblerinden ve erbab-~~vukûfdan istintak olundukda batz~~teslimat resid olunmayub tekerrür
olmak galib-i ihtimal oldu~u i~bu mahalle ~erh ve kayd olundu.
Dahiliye ve hâriciye menzil der-karye-i mezbûre
Hazine odas~nda mevcâd olan e~yâd~r:
Ye~il çukada müstatmel samûr parças~~konto~~kürk
Defa müsta`mel samûr parças~~ kor~to~~kürk
Wide kaplu kubur yenli kürk
Müstatmel zerdeva bini~~parça kürk
Defa zerdevâ parças~~müsta`mel cübbe kürk
Defa kubur yenli sofda kaplu müstatmel kakum kürk
Ye~il sofda defa müsta`mel kakum kürk
Mal müstatmel bini~~kakum kürk
Müstatmel cübbe kakum bini~~kürk
Defa müstatmel bini~~kakum kürk
Müstatmel bini~~karsak kürk
Müsta`mel ihrâm
Tüfenk
Müstatmel kilim
Sar~~m~rre
Ye~il Bursa kutnusu
~am keremsûdü
Çiçekli Hind gezisi keremsûd
Defa çiçekli keremsûd

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
9
6
2 top
1 top
10 top
8
3 top
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~âm alacas~~
Abdest fotas~~(?)
Hind çitârisi
Müte`ârif sank
Defa müte`ârif sank
Ahmedi bencil sank
Defa müte`ârif bendi sank
~âm b~ça~~~
Sâdelik bez
Frans~z çukas~~pastav
Cedid seccâde
Kabaral~~köhne k~rm~z~~çuka gâi~e(gâ~iye)
Y~ld~zl~~raht
ve topuz
Defa raht
ve gaddâre
Sim raht 1
ve gaddâre
ve re~me
ve topuz
Müsta`mel sim e~er
Sim yil(d~ )zl~~üzengi
Kebir kaliçe
Köhne bak~r M~s~r üzengisi
Sâde topuz
Sincâb tahta kürk
Kabarah sagir ayna
Tire i~i yemek pe~kiri
Haleb alacas~~
Beyâz bez
Tolunba(?) i~i k~lebdân ~erit
Bo~as~~
Ba~a ho~âb ka~~~~~
Sim k~lebdân
ve buhürdân
Mushaf-~~~erif
Basma tevârih kitâb
Elvân boyal~~bez
Hizmetkâr san~~~
M~s~r pe~temâl~~

5 top
6 aded
3 top
5
21
12 aded
20 aded
1 top
17 aded
11 aded

3 aded
1 çift
1 çift
1
3
5 top
3 top
20 endaze
1 top
2 deste

2 cilt
45 top
25 aded
10 çift
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Çad~ r bezi
Kilim-i köhne
Köhne beledi yasd~k
Köhne dö~ek
Kahve
Bak~r serbet tas~~
I~leme pi~tov kubüru
Dürbün
Müsta`mel Selânik keçesi

14 top
4
8
1
200 Ic~yye
1 çift
3 aded

Misâfir odas~nda olan e~yâd~r:
Köhne beledi yasd~k
Köhne kaliçe

6
2

O~lu Pulad Mehmed'in odas~nda n~evc~ld olan e~yâd~r ki, zikr olunur:
Müsta`mel kadife yasd~k
Köhne çuka mak`ad
Mtista`mel kaliçe
Minder
Mushaf-~~~erif
Sim k~l~ç dibi ve a~~zl~~~~
Tüfenk
Sim kemer raht ve topuz
ve re~me
Defa kemer raht
maca topuz
ve gaddâre
Pi~tov
Kaplan postu köhne gâ~iye
Fa~für fincan
Sim zarf
Köhne ~âm gönle~i
Köhne seccâde
Müsta`mel ~eridi çuka gâ~iye
Hind çitârisi, top
Çiçekli Bursa kutnusu
~âm keremsüdu
Hamid bezi

15
3
1
3
1
1
5
1
1
1
1
1
1 çift
1
6
1
1
2
1
4
3 top
1 top
1 top

(s.8)
Maktül-~~ mezb~lrun hânesinde kebir o~lu Ell~ac Atâullal~ 'm odas~nda mevc~ld olan e~ya-dil- ber-vecl~-i âti terklm olunub zikr olun~~r:
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Müsta`mel kadife yasd~k

16 aded

Müsta`mel minder

3

Müsta`mel kaliçe

1

Müsta`mel bini§

1

ve kaftân
ve entari

1
1

Hind çitarisi

3 top

Çizme

1 çift

Mest ve pabuç

1 çift

Kabza dürbünü

1

Kelâm-~~kadim

1

Delâ'il-i Hayrât

1

En'âm-~~~erif

1

Tüfenk

2

Sim topuz
ve gaddâre

1
1

Köhne kaplan postu gâ~iye

1

Serbet tas~~

1

Kahve ibri~i

1 aded

Malaûl-~~mezbârt~n kendi odas~nda olan esyâd~r:
Mi müsta`mel kadife yast~ k
Köhne çuka makcad
Köhne minder
Müsta`mel kaliçe

14
3
3 aded
1

Maktâl-~~mezbilrun hânesinde karmdas~~Elhac ~brahim'in sâkin oldu~~~odada mevald
olan esyâd~r ki, ber-vech-i ât~~zikr olun ur:
K~ rm~z~~ müsta`mel kadife yasd~ k

14

Köhne çuka makrad

3

Köhne minder

3

Mâbeyn odas~nda olan e~yâd~r:
Köhne yasd~ k
Köhne minder

2
2

Kebir ve sagir meydan sinisi

5 aded

Le~en ibrik

5 aded

Kahve ibri~i

13 aded

Sim zarf

12 aded

Fa~für fincan

12 aded

Gü~üm

2

Maktül-~~mezbürun Manisa'da olan emlâk ve akâr~~defteridir ki, ber-vech-i etti terkim
olunup zikr olunur.
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Hâriciye ve dahiliye menzil der-mahalle-i Gökta~l~~der- Manisa
Menzil-i mezbûr ittisal[in]de defa menzil
At de~irmeni, beher mâh icâre

10 guru~~

Menzil-i mezbûrun haras~nda deve dam~~
ve ahur
Tahta anbar-~~kebir
Koza ma~azas~~
Börekçi f~r~n~, beher mâh icare

2
2
3
1
5 guru~~

Alaca Hamam dimelde ma`rf~f çifte hamam, beher mâh icâre
Sultâniye Cami`i kurbünde cüllâh odalan, 16 bâb,

50 guru~~
8 guru~~
30 para

beher mâh icâre
Berber dükkan~, 1 bâb, beher mh icâre
Bakkal dükkan~, beher mal~~icare
Fevkani kahve hâne, beher mal~~icare
Börekçi f~nm, beher mah icâre
Lala Pa~a mahallesinde cüllah odalar~, 18 bâb, beher mâh icare
Defa Lala Pa~a mahallesinde bakkal dükkan~, 1 bal),
beher mâh icâre
Defa mahalle-i mezbûrede kahve hane 1, beher mâh icâre
Haric-i Manisa'da kiremid hane 1, beher mah icâre

30 para
40 para
3,5 guru~~
9 guru~~
30 para
2 guru~~
5 guru~~

Nas~rl~~mahallesinde cüllah odalar~, 39 bat~, beher mal~~icâre
Alaca Hamam kurb~nda ya~l~kç~~dükkanlar~,36 aded, 2 oda
beher sene icare
Koza bazar~nda ya~hane, bal) 1, icâre
~irugan
Manisa kurbünde kiremid hane 1 bâb, beher sene icat-e
Benli-zade ba~çesi, 2 k~ ta, beher sene icâre
Haric-i ~ehirde Tekeli De~irmeni dimekle macrûf su de~irmeni,ocak
Karao~lanl~~kurbünde Müfetti~~De~irmeni,
Defa Karao~lanl~~kurbünde Muzal~k De~irmeni,

19,5 guru~~
90 guru~~
50 guru~~
40 loyye
60 guru~~
100 guru~~
4 aded
3 ocak
3 ocak

Yeni i~tirâ eyledi~i Durasall~~nâm çiftlikde mevcûd olan devvâb (ve) meva~i ve e~ya.-1 sâiredir ki, ber-vech-i'ad zikr olunur.
Çiftlik-i mezbûrede dahiliye ve hariciye menzil
Köhne kadife yasd~ k
Müsta`mel çuka mak`ad
Minder
U~ak kaliçesi,
Ocak ya~ama~~~
Defa kaliçe
Müsta`mel kilim

8
4
5
2 aded
2
3
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Evâni-i nuhâsiye
Demirli araba
Çift alan,
Saban demiri
Tüfenk
Arab câriyesi
Gürcü sagir ve kebir câriyesi
Arab gulam~~
Gürcü gulâm~~
Çuval
Garâr
Sisam
Penbe koza~~~
Çad~r
Kat~r s~pas~~
K~srak
Tay
Tohum at~~
Câmûs
Kara s~~~ r
Çeleb cmüs
Kebir ve sagir kara s~~~ r tosunu
Kebir ve sagir merkeb
Erkek câmüs
Kara s~~~ r öküzü
Sebze ba~çesi

100 luyye
5
10 aded
15
4 aded
3 re's
4 re's
2 re's
1 re's
8 çift
5 çift
2 ölçek
200 luyye
1
3 re's
56 re's
9 re's
1 re's
54 re's
102 re's
19 re's
35 re's
25 re's
20 re's
14 re's
1

Katil-i mezbttrun kasaba-i Turgudlu'da olan emlak ve akâr ve tereke-i sâiresidir ki, zikr
olunur.
Dükkan-1 mûytâb der- sük-~~kasaba, 2 bâb, beher sene icâre
36 guru~~
Kahve hane, beher sene icâre
30 guru~~
Etmekçi f~ r~n~, aded 1, beher sene icâre
181 guru~~
Kasaba-~~mezbûrede han-~~kebir, tahtâni 36 ve fevkani 45,
beher sene icâre
[1 guru~~
Han-~~mezkûr ittisâlinde abac~~dükkan~, kepenk 1 ve bakkal
dükkan~~1 ve çama~~rc~~dükkan~~ve nalband dükkan~, beher sene
icat-deri
900 guru~~
Kasaba-i mezbûrede maktül-~~mezbûrun ma~azalarda mevcC~d olan penbe koza~~d~ r.
Câmi'-i Cedid mahallesinde Palanduz-o~lu Mûsa. hanesinde
koza der-ma~aza
Yenice mahallesinde Yürük-o~lu hânesinde koza der-ma~aza
Mahalle-i mezbûrede Müezzin-o~lu hânesinde ma~aza

4 aded
1
1
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Mahalle-i mezbûrede Deveci Gökçe Be~e hânesinde
koza [deri-ma~aza
Mahalle-i mezbürede Ali Köle hânesinde koza der-ma~aza
Sinânc~k mahallesinde Manisal~~Hâtun'un hânesinde
koza der-ma~aza
Mahalle-i mezbûrede Abdullah Efendi-o~lu hânesinde ma~aza
Mente~~Baba mahallesinde Do~an-o~lu hânesinde ma~aza
Zeytincik mahallesinde Serdâr Elhac Ahmed hânesinde ma~aza

1
1
1
1
1
2

(s.9)
1
Zeytincik mahallesinde Hac~~Safer-o~lu hânesinde koza der-ma~aza
Mahalle-i mezbûrede Sakar Hüseyin Be~e hânesinde koza (der)- ma~aza 2
3
Mahalle-i mezbûrede Gedikli Elhac Ali hânesinde ma~aza
9 aded
Yeni Hân'da koza der-ma~aza,
8
Çavu~~Hân'~nda koza der-ma~aza
3
Kör Elhac Ahmed hânesinde koza [deri-ma~aza
2
Câmic-i Cedid mahallesinde Acem-o~lu hânesinde koza ma~aza
1
Mahalle-i mezbûrede ~stanbûli hânesinde koza [deri-ma~aza
Zeytincik mahallesinde Muzif-zâde Elhac Abdurrahim hânesinde
koza der-ma~aza
Yenice mahallesinde Bima~i(?)-o~lu hânesinde koza ma~aza
Il~ca kazâs~nda Karacalar Derbendi'nde bu~day [deri- ma~aza
koza [deri-ma~aza

2
1
1
1

Cem'an ma~aza-i koza 46, bu~day [deri-ma~aza 1
Kasaba-i mezbûrede olub tahrir olunan koza ma~azalar~~maktûlün müdür yohsa o~ullar~n~n ve kar~nda~lann~n m~d~r temyiz olunmam~~d~r.
Maktûl-~~mezbûrun Yaya karyesinde mevcûd olan bu~day ve arpa ma~aza ve tahta anbârlar~d~r ki zikr olunup terkim olunur:
7
Der-ma~aza-i bu~day
Ber-vech-i tahmin nohud ma~azas~~
Hânesinde mevcûd bu~day ma~azas~~
Tahta anbâr-~~bu~day
Defa ma~aza-~~bu~day
Der-ma~aza si arpa
Der-ma~aza-i arpa
Karye-i mezbûrede ve Manisa'da olan bu~day ber-vech-i tahmin
Burçak
Penbe koza~~~

75 keyl-i ~stanbûli
6
11 göz
3 aded
1
1
80.000 keyl-i
~stanbûli
1 ma~aza
1 ma~aza

Maktül-~~mezbürun Yeni Çiftlik dimekle arif çiftlikde olan emvâhd~r ber-vech-i etti zikr
olunur:
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Koza ber-vech-i tahmin
Kölenin kozas~~
Kara kabuld~~koza
Erkek ve di~i câmûs
K~srak ma`a tay
I~diç bargir
Kara s~~~ r, erkek ve di~i
Merkeb
Çiftlik dam~nda kara s~~~ r öküzü
Merkeb
Câmûs
Yekün-~~hayvanat

90 yük
2 yük
10 yük
143 re's
95 re's
1 re's
152 re's
10 re's
44 re's
8
16 re's
469

Maktül-~~mezbûrun kurâlarda olan ya~hâneleri ve de~irmenleri defteridir ki ber-vech-i
ti zikr oltinur:
Süleyman obas~ nda ya~hane 1, icâre-i senevi
Yaya karyesinde ya~hane 1, icâre-i senevi
Süleymanl~'da ya~hane 1, icâre-i senevi
Alibeyli karyesinde ya~hane 1, icâre-i senevi
Dere karyesinde ya~hane 1, icâre-i senevi
Yurtda~-~'nda de~irmen 3
Defa Yurt da~~'nda de~irmen 1, icâre-i senevi
Palamûd karyesinde de~irmen 2, be~~ta~d~r
Gördös'de vaki` hamâm, icare-i senevi
Yeni Çiftlik kurbünde de~irmen 2

40 guru~~
40 guru~~
40 guru~~
40 guru~~
40 guru~~
100 guru~~
500 guru~~

Mezbûrun Marmarac~k kasabas~nda mevcûd olan koza ö~rü ve defter-i müfreclau mûcibince der-ma~aza olan kozad~r:
Der-ma~aza 2 ber-vech-i tahmin Marmara kantar~~ile koza
Bir mikdar der-ma~aza-i arpa

500 kantar
1

Bâ-defter-i müfredat zimem-i nâsda olan koza ö~rüdür, defter ber-mahfüzdur
1) Zimem-i nâsda K~rka~aç kantanyle tahminen koza
Sazköy'de Vak~f timarda has~l olan ber-mt~ceb-i defter koza ö~rü
Azkur timar~ndan has~l koza ö~rü ber-mûceb-i defter
Koyun
Keçi

166 kantar
235 luyye
86,5 luyye
3.000 re's
667 re's

Yemeklik bir rnikdar dahi koyun
Hurrire haze'd-defter bi-ma`rifeti ve bi-ma`rifeti mübâ~iri mûmâ-ileyh nemmekahu el-fakir ileyhi azze ~anuhu ve te'ala Mehmed el-kad~~bi-medine-i Manisa el-mahmiye. Ufiye anh
[Mühür]
Mûcibince Ba~~muhasebeye kayd olunup ancak zimem içün sûret verildi
Sûret dâde fi 15 Receb sene 1169
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~~~
D.B~M.MHF. nr.12587
Sûret-i defter-i emval ve e~yâ-i maktül Karaosmano~lu Elhâc Mustafa ve biradere~~firari
Elhâc ~brahim ki in kadar e~ya der-kasaba-i Akhisar der-derûn-~~hâne-i bacz~~kesân ve der-kulle
an-civar-~~kasaba-i m. mektûrn ve mümzi kerde ve be-mübâ~ eret-i Hidayet Bey ki silah~öran-~~
hâssa be-zâhir-i ihrâc ve be-ma`rifet-i ~erc-i ~erif ve Elhâc Hüseyin A~a kethucia-y~~bevvabin-i
hazret-i ~ehriyari ve Dervi~~Mehmed Efendi be-tahrir ve defter ki bejksitâne-i sa'aclet irsal ve
ber-mûceb-i defter-i mezkûr el-müverrah fi 29 Ra [ebiülevvel] sene 1169 ve ba-ferman-~~ ~erif
kayd ve sûret dâde.
En'am-~~~erif ma`a kise
1 aded
Delâil-i hayrât ma`a kise
1 aded
3-Yirmiyedi aded msfiyye altun avizeli ve ortas~ nda sagir zümrüdlü ve
biraded mercan hâbbeli incü depelildi k~rm~z~~fes
1 aded
Defa yirmidokuz altun avizeli incü ma~allahl~~sagir incü depelikli
k~rm~z~~fes
1 aded
Defa yirmialt~~aded zer-i mahbûb avizeli ve incü ma~allahl~~zümrüd
ve la`l ile i~lenmi~~incü depelildi k~rm~z~~fes
1 aded
Dört incülü üç zümrüdlü altun zülüflük
1 aded
Etraf~~dört aded sagir
ortas~nda bir aded sagir elmasl~~ sim i~ne 1 aded
Dörder Hürmüz incülü ortas~~ lallice küpe
1 çift
Dokuz incülü çarh altun küpe
1 çift
10-Be~er kat altun bilezik
1 çift
11-~ki~er zümrüdlü ve üçer incülü çarh küpe
1 çift
12-Ondokuz kat altun bilezik
1 çift
13-Dört kebir incü ve üç la`l ta~l~ca altun zülüflük
1 aded
14-~ncü ba~lu i~ne
1 aded
15-Onüç sagir elmasl~ ca onüç zer-i mahbûb avizeli minakari altun
gerdanl~k
1 aded
16-Zümrüd altun yüzük
1 aded
17-~eride avizeli zer-i mahbûb
17 aded
18-Defa ~eride avizeli zer-i mahbûb
101 aded
19-~bri~ime avizeli zer-i mahbûb
55 aded
20-Sim tas ma`a kapak
1 aded
21-Bil.-köstek sa'at
1 aded
22-Defa bilâ-köstek Markovid altun sa'at
1 aded
23-Altun basma Markovid sa'at
1 aded
24-Yedi~er vasat elmasl~~ve etraf~~hurda elmas ile murassa` minakari
sar~~mütella kolanl~~altun ku~ak
1 çift
25-On s~ra evsat incü ask~~
1 çift
26-Elmas minakari altun zülüflük
1 aded
27-Ortas~nda bir elmas incülü altun gerdanl~k
1 aded

M

YUZO NAGATA - FER~ DUN M. EMECEN

28-Mu`teber incü bilezik
29-Yakut ve hurda elmas ve zümrüd ile murassa` altun gerdanl~k

1 aded
1 aded
1 k~t'a
1 çift
1 aded
1 çift

30-~ncülü ma~allah
31-Üçer ayakl~~zümrüd çarh küpe
32-Üç altun âvizeli incü bendli ve ta~l~ca ask~~
33-Gorgorkari üç ba~l~~altun ku~ak ma`a kolan
34-Madan a`la sim kabaral~~ve dokuz aded sim fi~enldi palaskal~~entari
1 aded
ku~a~~~
1 aded,
35-0tuzyedi s~ra a`la incü avize
25
aded
12
aded
,
zer-i
mahbü1313
aded
altun : ~stanbuli
36-Sim kabaral~~be~~güllü etraf~~bedenli haneleri kabaral~~k~rm~z~~çuha
1 aded
kesme
1 aded
37-~ki taraf~~la`l ta~l~~sade altun sa'at köste~i
1 aded
38-Üç paftal~~minakari sim ku~ak
1 aded
~eridli
bini~~
incü
enselikli
ve
gö~üslüklü
~ali
39-Kahverengi
1 aded
40-Ye~il çiçekli ve ~eridli cübbe
1 aded
41-Kutu içinde elmas ve yakut üç ta~l~~yüzük
1 aded
42-Kum içinde gök yakut yüzük
2 aded
43-~emseli mercan sübha
1 çift
44-iki~er s~ ra incülü ve üçer ayakl~~ortas~~elmasl~ca zümrüd çarh küpe
1 çift
incü ku~ak maca kolan
45-~ki
46-Defa iki~er s~ra incü ve üçer Hürmüz incü ortas~~la'l ta~l~~ çarh küpe 1 çift
1 aded
47-~ki~er sim ku~ak
3 aded
48 [silik]
2 aded
49-Biri köstekli sim sa'at
1 aded
50-Mai a~~r dil:4 ~eridli entari
1 aded
51-Sim ku~ak
4 aded
52-Tel i~leme ve ~eridli kadife ve ~ah süzeni cedid duhan kisesi
1 aded
53-Mi çiçekli kadife ~eridli cübbe
1 aded
54-Beyaz a~~r diba ~eridli kaftan
1 aded
55-Sim ayine ma`a kapak
1 aded
56-Sim k~nl~~~am b~ça~~~
1 aded
57-Al bürüncük üzerine gümü~~tel çekme a~~r ba~~yemeni
25 aded
58-Melez ve bürüncük gömlek 24 aded, mütellâ bo~ça 1 aded
25 aded
1
aded
59-Melez ve bürüncük don 24 aded, mütellâ bo~ça
26 aded
60-A~~r mütella uçkur 25 aded, mütellâ bo~çe 1 aded
25 aded
61-A~~r mütellâ ya~l~k 24 aded, mütelia. bo~ça 1 aded
8 aded
62-Birisi incülü atlas üzerine a~~r i~leme ve Sak~zi akça kisesi
63-Depesinde iki yakut ve bir zümrüdlü altun a~~rl~kl~~minakari kabzas~~
1 aded
ve k~n~~~irimahi hançer
1 aded
64-Elmasl~ca a~a~~kari öd kutusu
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65-Sim devât maca zincir

1 aded

66-Sar~~~âli ~eridli ve incü ~emseli zümrüd hâbbeli cübbe
67-~ncü yaka ve gö~üslü ve zümrüdlü al ~âli

1 aded

68-Defa a~~r mütellâ ya~l~k
69-i~leme elvân ba~~yemenisi 14 aded, mintâri bo~ça 1 aded
70-S~rma ya~murluk ~emsesi
71-A`lâ bendi destâr
72-Beyaz peten ~eridli entari
73-Beyaz telli çitâri ~eridli kaftan
74-K~rm~z~~~am keremsûdu
75-Çe~m-i bülbül ~eridli entari
76-Banaluka-i cedid seccâde
77-Mi çiçekli ~eridli Hindkâri entari
78-Sim ma~raba
79-Sim gülabdân ma`a buhurdân
80-Ça~ataykâri sim zarf
81-Sim su tas~~
82-Sim kahve tebsisi
83-Kem'ayâr sim ~am`dân
84-Nevzuhür beyaz dibâ ve ~eridli entari
85-Mor a~~r dibâ ~eridli kaftan
86-Telli boyama
87-Cedid sade yemeni ve pe~temal
88-Mütellâ atlas akçe kisesi
89-Defa a`lâ ve evsat i~leme uçkur 10 aded, i~leme bo~ça 1 aded
90-I~leme evsat ya~l~k
91-A~~r gülpenbe dibâ ~eridli kaftan
92-Mütellâ ayak makramas~~
93-A~~r mütellâ havlu âbdest makramas~~ 8 aded, mütellâ bo~ça
1 aded
94-Gömleklik bez
95-Sade havlu makrama
96-Sade sandal bo~ças~~
97-Ye~il ve k~ rm~z~~ve mor ve al ve leylaki ~eridli dibâ entari
98-Sar~~ çiçekli ~eridli entari
99-~am alacas~~entari
100-Defa çiçekli ~eridli entari
101-K~rm~z~~ çak~~ rl~ k sof
102-Alaca çiçekli Bursa kutnusu
103-Sade Mardinkâri âbdest futas~~
104-Mütellâ nefti oya yemeni

1 aded
18 aded
15 aded
2 aded
10 aded
1 aded
1 aded
2 top
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
7 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
4 aded
4 aded
1 aded
11 aded
10 aded
1 aded
1 aded
11 aded
1 top
1 aded
14 aded
6 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 top
2 top
1 aded
1 aded
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105-Sade keremsûd bo~ça
106-Alaca beyaz pe~temal
107-Hammam gömle~i
108-Defa melez gömlek
109-Keten bezi
110-Cedid sade Bursa yasd~~~~
111-Havlu makrama
112-Acemkari kahve fincan~~
113-Tonbak fincan zarf~~
114-Arûsek kutu içinde incü
115-Leylaki ~aliye kaplu ~eridli müsta`mel sincab kürk
116-Al çiçekli keremsûde kaplu ~eridli müsta`mel sincab kürk
117-Al a~~r apa ~eridli kaftan
118-Ye~il dibâya kaplu müstarmel yalanc~~kakum kürk
119-Bal~ki sim b~çak ma`a köstek
120-Sim at hamâyili
121-Gorgorkâri sim çiçek
122-Yald~zl~~su tas~~
123-Sim k~ nl~~yata~an b~ça~~~
124-Sim vasat ~am'dan
125-Köhne çuka çak~~ r
126-~ki paçal~~yald~zl~~sim kemer râht
127-~ki paçal~~deve enselikli beyaz sim kemer râht
128-Birer pa~al~~beyaz sim Hayderi râht
129-Yald~zl~~ sim topuz ma`a kabaral~~ topuzluk
130-Sim ri~me 2 aded, palan 1 aded
131-Sim yüzük
132-Tonbak sa'at köste~i
133-Shn sürmedân
134-~ncülü sim ku~ak 2 çift, defa 1 çift
135-Defa sagir sim ku~ak ma`a kolan
136-Müsta`mel elvân mütellâ ba~~yemenisi
137-Sade yemeni
138-Beyaz sade dülbend, 1 aded, bo~ça 1 aded
139-Nohudi ~ 1i ~eridli cübbe
140-Çiçekli mor kadife ~eridli cübbe
141-K~ rm~z~~~ali ~eridli cübbe
142-Al kadife beyaz ~eridli cübbe
143-Gövez çiçekli beyaz ~eridli cübbe
144-Sar~~keremsûd ~eridlice kaftan

1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 top
1 çift
1 aded
9 aded
9 aded
6 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
3 aded
1 aded
2 aded
1 aded
3 çift
1 aded
12 aded
1 aded
2 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
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145-Üç kat maca kapak sim güldân
146-Kebir ve sagir sim ku~ak maca kolan
147-Cariye sand~~~ nda zuhûr eden mahlût akça
148-Beyaz ~am keremsûdu
149-Beyaz burüç bez
150-Fitilli beyaz bez
151-Elvan ~stanbulkari keremsüd
152-Elvan Halebkari alaca
152-Felemenk sübha 2 aded, nâfe 1 aded
154-Som bal~k di~i tarak maca zarf
155-Ye~il dülbend örtüsü
156-Defa mütellâ uçkur 7 aded, mütellâ bo~ça 1 aded
157-Mütellâ yemeni ve ya~l~k
158-Ye~il atlas i~leme akça kisesi
159-Defa i~leme havlu makrama
160-Melez gömlek
161-Don
162-Bal~kc~~hançer ma`a b~çak ve köstek
163-Sar~~dibâ ~eridli entari
164-Ye~il dibâ ~eridli entari
165-Defa câriye sandu~unda zuhûr eden mahlût akça
166-Çe~m-i bülbül ~stanbul ~alisi
167-Mütellâ elvân H~tayi donluk
168-Halebkari elvân alaca donluk
169-Leylaki Halebkari kermesüd
170-Turuncu hâre donluk
171-Kuma~~bo~çalar ile mükemmel câme~ûy ve ba`zen havlu
makramalar~~ile bo~ça
172-Hilali gömlek
173- Ye~il hâre
174-Elvan ~al ku~ak
175-Beyaz keremsûd üzerine sfizeni i~leme ku~ak
176-Çak~~rl~k sof
177-Çift i~i sim zarf
178- Sim mikras-~~~em`a
179-Sim nemekdân
180-Sim kahve tebsisi
181-Sim ayine ma`a kapak
182-Humayân bez
183-Üç gözlü kapakl~~sim güldân
184-Sim buhu~ dan ma`a gülabdân
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1 aded
6 çift
10,5 guru~~1 para
2 top
4 top
1 top
3 top
7 top
3 aded
1 aded
2 aded
8 aded
9 aded
1 aded
1 aded
2 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
7 guru~~
1 top
9 aded
4 aded
1 top
1 aded
37 aded
2 aded
1 parça
4 aded
1 aded
5 aded
25 aded
1 aded
10 aded
1 aded
1 aded
1 top
1 aded
2 aded
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185-Sim kahve ibri~i
186-~irmâhi kabzal~~sâde hançer
187-Leyli pe~kir
188-Tirekâri pe~kir
189-Beyaz bogasi
190-Basma yemeni pencere perdesi

1 aded
1 aded
1 aded
1 aded

191-Hammâm silece~i

1 aded
1 aded

192-Havlu makrama
193-Sak~zi seccâde
194-Müsta`mel mor çuka üzerine sim kabaral~~ cübbe

1 top
2 aded

195-Sim yata~an b~ça~~~
196-La`l i~ne
197-Aclâ bendi destâr

1 aded
laded
laded
laded
27 aded

198-Vasat bendi destâr
199-Abdi kâ~~d
200-Hindk5ri elvân keremsûd
201-Elvân çiçekli Hindi keremsûd
202-Elvân Hindi çitâri

49 aded
4 k~ t'a
7 top
5 aded
11 top

Sanduk derûnunda mevz& sagir pi~ tahta derûnunda zuhür eden
203-La'l yüzük
204-Gök yakut yüzük
205-Sagir elmas yüzük
206-Yemeni mühür
207-Üçer ayak zümrüd küpe
208-Zer-i mahbûb 4, ~stanbuli 2 aded, N~sfiyye 1 aded

1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 çift

7 aded
1 aded
209-Be~~kat altun zincirli altun sa'at
1 çift
210-Sagir gecelik altun ku~ak
1 aded
211-Sagir elmas ve la'alli onüçer aded zer-i mahbûb âvizeli gerdanl~k
1 aded
212-~ki ba~~nda üçer zümrüd hâbbeli dört kat incü ask~~
4
miskal
213-Küçük ç~ k~~ içinde tahminen altun ve incü
1 k~ t`a
214-Etrâfi hurda elmasl~~ortas~~yakutlu altun mâ~âllah
1 aded
215-Hurda elmasl~~sagir zenne çiçe~i
1 aded
216-Hurda elmasl~~minâkâri altun çiçek
217-Birer buçuk altun olmak üzere ~eride dizilmi~~f~nd~ k altunu
89 aded
38 aded, defa ~eride âvizeli f~nd~k altunu 51 aded
218-~ki aded ibri~ime âvizeli zer-i mahbûb 154 aded, ~stanbuli altun
4 aded, iki~er f~nd~k ba~~altunu 10 aded, zer-i mahlAb 6 aded, ~stanbuli
177 aded
3 aded
1 çift
219-Hurda incü bilezik
47 miskal
220-Vasat incü
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221-Köstekli sim sa'at

1 aded

222-~ncü ayakl~~ üç aded f~nd~ k altunu âvizeli alt~n ask~~
223-Mütellâ ve tel çekme bask~~ve ya~l~k

1 aded

224-Mi diba ~eridli entari
225-[silik] kaplu ~eridli samur paçal~~kürk

1 aded

226-Palakosaya kaplu ~eridli cedid su samuru kürk
227-Elvan mütellâ ve baczen gümü~~tel çekme zenne ba~~yemeni

1 aded
lladed

228-Kebir ve sagir mercan tesbih

2 aded

229-Bil.-köstek altun sa' at

3 aded

230-K~rm~z~~Bursa kutnusu

9 aded
1 aded

1 top

231-Leyli pe~kir

1 aded

232-Müsta`mel al çiçekli keremsüde kaplu ~eridli s~rf samur kürk

1 aded

233-Leylaki ~aliye kaplu ~eridli müsta`mel sincab kürk
234-Leylaki ~aliye kaplu müsta`mel kakum zenne kürk

1 aded

235-Ye~il dibaya kaplu cedid kakum kürk

1 aded

236-Defa ye~il dibaya kaplu cedid kakum kürk

1 aded

237-Mütellâ cedid çatma yasd~k
238-Mor çubuklu Bursa kutnusu

1 aded

5 çift
1 top

239-Sâde H~tayi sofra

1 aded

240-K~lebdânl~~ bo~ça 1 aded, sade 1 aded

2 aded

241-Cedid Sak~zi seccade

1 aded

242-Cedid alaca pe~temal

1 aded

243-Defa leyli pe~kir

1 aded

244-Alaca Tire pe~kiri
245-Beyaz bogasi-i Hamid

1 aded

246-Hindkari alaca yemeni bo~ça

1 aded

247-Müsta`mel mütella ~~-~or çuka ocak ya~mak'

1 aded

2 top

248-Gövez Hindi keremsüdü

1 top

249-Halebkâri elvân keremsûd

3 top

250-Ye~il dibaya kaplu ~eridli müsta`mel s~ rt samur kürkü
251-Sar~~ dibâya kaplu müsta`mel paça samur kürk

1 aded

252-Ye~ il dibaya kaplu müsta`mel paça samur kürk
253-Penbe çiçekli ~eridli entari

1 aded

254-H~ tayi dibâ ~eridli kaftan
255-Ye~il çubuklu ~eridli entari

1 aded

256-Hindkari ~eridli telli putavari kaftan
257-Leylaki ve gövez çiçekli ~eridli kaftan

1 aded

258-Sincabi çiçekli ~eridli entari
259-Defa leylaki ~eridli cübbe 1 aded, kahverengi 1 aded

1 aded

260-Turuncu Engürti ~alisi

1 aded
1 aded
1 aded
3 aded
2 aded
1 top
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261-Mütellâ makrama
262-Sûrmii ~âli cedid ferâce
263-Cedid melez ve hilâli ve bez gömlek
264-Don 6 aded, i~leme bo~ça 1

1 aded
1 aded
11 aded
7 aded

265-Hindk5ri çiçekli keremsûd 2 top, beyaz çiçekli 1 top
266-Havlu makrama

1 aded

267-Cedid çâr~eb

2 aded

268-Oya yem eni

1 aded

269-K~lebdân i~leme beyaz ta'am pe~kiri

1 aded

270-K~ lebdân i~leme a~~r beyaz pü~ide destâr

1 aded

271-Telli zenne üstlü~û

1 aded

272-Cedid i~leme k~lebdânl~~bez ~alvar

5 aded

273-A~~r k~lebdân i~leme uçkur

3 top

28 aded

274-Mütellâ cedid Mardini âbdest futas~~

2 aded

275-Mardinkâri elvân kahve makramas~~

3 aded

276-Elvân atlas üzerine i~ leme incilü duhan kisesi

1 aded

277-Bursakâri duhan kisesi

1 aded

278-Beyaz s~rma i~leme Sak~zi akçe kisesi

1 aded

279-K~lebdân1~~atlas üzerine i~leme akçe kisesi

2 aded

280-Al bürüncük üzerine i~leme a~~r uçkur

1 aded

281-~ncü depelik

1 aded

282-Al bürüncük üzerine i~ leme destâr pü~idesi

1 aded

283-Ye~il ve k~rm~z~~sandal üzerine i~leme destâr örtüsü

2 aded

284-Mütellâ beyaz serbet makramas~~

1 aded

285-Dera cedid a~~ r mütellâ yemeni ve ya~l~k
beyaz
bo~ça
286-Mütellâ a~~ r ta'am makramas~~

18 aded
2 aded
1 aded
12 aded

287-A~~r i~leme âbdest havlusu

8 aded

288-Beyaz a~~r i~leme destâr pü~idesi

1 aded

289-Mor sandal üzerine i~leme destâr örtüsü

1 aded

290-Beyaz berber tak~m~~

1 aded

291-Melez ve bürüncük gömlek 9 aded, don 8 aded
292-Satranci bürüncük çâr~eb
293-Fitilli bez
294-Beyaz hammam dö~emesi

17 aded
1 aded
3 top
1 aded

295-A~~r i~leme beyaz zenne ~alvar'

4 aded

296-Gülpenbe dibâya kaplu cedid su samuru kürk

1 aded

297-Beyaz dibâ bilâ-~erid entari

1 aded

298-Ye~il dibâ ~eridli cübbe

1 aded
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299-Al dibâ ~eridli entari

1 aded

300-Mütellâ beyaz peten ~eridli entari
301-Fitilli çâr~eb
302-Kenarl~~bez

1 aded
2 aded
2 top
3 aded
2 aded

303-Defa melez gömlek
304-K~rm~z~~ve siyah müsta`mel oya yemeni
305-Bir m~kdar sim tel
306-K~rm~z~~fes
307-Çiçekli ve gayri elvân câriye entarisi
308-Müsta`mel çuka ve ~âli ve H~tâyi câriye cübbeleri
309-Defa melez gömlek 4 aded, bo~ça 1 aded
310-Müsta`mel sade yemeni
311-Kenarl~~bez
312-S~rma depelikli k~rm~z~~fes
313-Defa melez gömlek 11 aded, don 6 aded
314-Ayak makramas~~
315-Telli zenne üstlü~ü
316-Kaps~z müsta`mel kakum kürk

3 aded
16 aded
17 aded
5 aded
10 aded
2 top
1 aded
17 aded
2 aded
1 aded
1 aded

s.8
317-Al keremsüde kaplu müsta`mel be~~kakum kürk
318-Sar~~dibâya kaplu ~eridli cedid kakum kürk
319-Turuncu dibâya kaplu ~eridli cedid kakum kürk
320-Mor dibâya kaplu ~eridli cedid kakum kürk
321-Beyaz clibâya kaplu ~eridli cedid su samuru kürk
322-Beyaz çiçekli mütellâ ve ~eridli kaftan
323-Mütellâ al keremsüd çiçekli ~eridli kaftan
324-Al H~tâyi ~eridli kaftan
325-Çiçekli leylaki keremsüd ~eridlice kaftan
326-Sar~~dibâ ~eridli kaftan
327-Mor H~tâyi ~eridli kaftan
328-Beyaz dibâ ~eridli kaftan
329-Ye~il H~ tâyi ~eridli kaftan
330-Gülpenbe dibâ ~eridli kaftan
331-Al dibâ ~eridli kaftan

1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded

332-Sar~~ dibi ~eridli entari
333-Al dibâ ~eridli entari
334-Gülpenbe dibâ ~eridli entari
335-Mi H~ tâyi ~eridli entari
336-Limoni dibâ ~eridli entari
337-Turuncu dibâ ~eridli entari

1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
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338-Ye~il dibâ ~eridli entari
339-Çubuklu ve çiçekli ~eridli müsta`mel peten? entari
340-Müsta`mel elvân çiçekli ve ~eridli entari
341-Cedid beyaz Tire ta'am pe~kiri
342-Sâde Bursa tarald~~kadife k~ rm~z~~kulakl~~cedid yasd~ k
343-S~ ra güllü kadife dö~ek
344-Ye~il ibri~im saçakl~~k~rm~z~~çuka mak`ad
345-Müsta`mel basma yemeni mak`ad
346-i~leme don
347-Yemeni ve pe~temal
348-Sim bilezik
349-Sâde i~leme ku~ak kolam
350-Müsta`mel hurda incü gö~üslük
351-Al çiçekli keremsûd müsta`mel entari
352-Müsta`mel al keremsûd ~eridlice kaftan
353-Müsta`mel mi hâre ~eridlice kaftan
354-Müsta`mel H~tâyi ve ~am alacas~~câriye entari
355-Turuncu müsta`mel çiçekli ~eridlice entari
356-Hindkâri beyaz sâdelik bez
357-Müsta`mel ye~il frenk ~âlisi ~eridlice cübbe
358-Al köhne çuka cübbe
359-Kenarlar~~bez çâr~eb 1 aded, defa 1 aded
360-Bez gömlek 5 aded, defa 1 aded
361-Kenarl~~bez
362-Sâde yevmi yemeni
363-Angori müsta`mel çuka ~eridlice dolama
364-Mor ~ ii ~eridlice müsta`mel cübbe
365-Leylaki çuka gaytanl~~zenne cübbesi
366-Müsta`mel mantari bo~ça
367-Sim ku~ak ma`a kolan
368-S~rma takye
369-Elvân ipek, bir m~kdar
370-Hâlisül-ayâr vasat sim tas ma`a kapak
371-Kebir sim kahve tepsisi
372-i~leme beyaz kolan
373-Sim ~erbet tas~~ma`a kapak
374-Çift i~i sim fincan zarf~~
375-Tehi sim örme sagir sand~k
376-Ye~il dibâ ~eridli cedid entari
377-Gövez Hindkâri peten ~eridli entari

1 aded
1 aded
3 aded
3 aded
20 aded
2 aded
2 aded
2 aded
1 aded
2 aded
1 çift
1 aded
2 aded
1 aded
1 aded
1 aded
6 aded
1 aded
1 top
1 aded
1 aded
2 aded
3 aded
1 top
2 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
2 aded
1 aded
1 aded
2 aded
5 aded
1 aded
1 aded
1 aded
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378-Beyaz zemin ye~il çiçekli ~eridli kaftan

1 aded

379-Hindkâri beyaz çiçekli ~eridli entari

1 aded

380-Beyaz mütellâ çitâri ~eridli kaftan

1 aded

381-Müstamel havâyi çiçekli ~eridlice kaftan 1 aded, entari 1 aded

2 aded

382-Ye~il kadife ~eridli cübbe

1 aded

383-Müstamel rr~âi ~âli ~eridli cübbe

1 aded

384-Müstamel mor çiçekli kadife ~eridli cübbe

1 aded

385-F~st~ ki ~âli cübbe

1 aded

386-Leylaki dibâ ~eridli entari

1 aded

387-Gövez çiçekli kadife incü çelenkli ~eridli cübbe

1 aded

388-Kanarya rengi ~âli ve incü çelenkli ~eridli cübbe

1 aded

389-Kakum kürk tulum

1 aded

390-Ye~il dibâ ve alaca peten parçalar~~

2 aded

391-Çiçekli ve kat~~müstamel câriye entarisi

1 aded

392-Müstamel gaytanl~~leylaki çuka cübbe

1 aded

393-Defa sim ku~ak maa kolan

1 aded

394-Ye~il ta~h gecelik ku~ak maa kolan

1 aded

395-~ncü mâ~âllahl~~ve incü hamâyillü k~ rm~z~~fes

1 aded

396-Defa melez gömlek

5 aded

397-Defa uçkur

3 aded

398-~~leme havlu

2 aded

399-Defa i~leme yemeni ve ya~l~k

5 aded

400-Yevmi destmal yemeni

2 aded

401-Mor atlas üzerine i~leme akçe kisesi
402-A~~r ve vasat i~leme ba~~yemenisi 15 aded, bo~ça 2 aded

1 aded

403-~ncü i~leme ku~ak maa kolan
404-Ye~il kadifeye kaplu çaprasl~~ kubur yenli samur parças~~kürk
405-Ça~ataykâri ve [silik] sim fincan zarf~~ 26 aded, cezve 1 aded

17 aded
1 çift
1 aded
27 aded

406-Sim k~nl~~ ~am b~ça~~~

1 aded

407-Defa sim devât bilâ-köstek

1 aded

408-Sim kahve tepsisi

1 aded

409-Defa sim tas maa kapak

1 aded

410-Defa sim kahve ibri~i

1 aded

411-Defa sim buhurdân maa gülabdân

1 aded

412-Sim âyine maa kapak

1 aded

413-Sim Midilli çapkun raht~~

1 aded

414-iki~er paçal~~sim kemer raht

1 aded

415-Defa melez gömlek

1 aded

416-Defa i~leme uçkur

1 aded

417-~~leme ve dibâ tehi bo~ça

3 aded
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418-Süzeni i~leme tel çekme ba~~yemenisi
419-Mütellâ havlu ve bez makrama 6 aded, bo~ça 1 aded
420-~~leme uçkur 15 aded, bo~ça 1 aded
421-Bürümcük çâr~eb 5 aded, defa 2 aded
422-Al atlas üzerine s~rma i~leme cedid yüz yasd~~~~
423-De`a yemeni ve ya~l~k 27 aded, bo~ça 1 aded
424-Defa i~leme a~~r mütellâ ba~~yemenisi 8 aded, bo~ça 1 aded
425-Defa melez cedid gömlek 16 aded, bo~ça 1 aded
426-Mütellâ ve mantari bo~ça
427-Defa a~~r i~leme mütellâ kebir ve sagir ba~~yemenisi 12 aded,
bo~ça 1 aded
428-~ki ucu i~leme bez çâr~eb
429-Hâre ve ~ali bini~~ve zenne cübbesi
430-Defa müsta`mel dibâ kaftan
431-Çiçekli keremsüd zenne kaftan~~
432-Peten ? zenne kaftam
433-Çiçekli hâre bini~~
434-Mi H~ tayi kaftan
435-Defa diba ve H~ tayi kaftan
436-~aliye kaplu ~eridli sincab kürk
437-Mor ve ye~il ve k~rm~z~~~eridli kadife ve kemhâ ve ~ali bini~~ve
cübbe
438-~eridli H~tâyi kaftan
439-Ye~il ve sar~~dibi bini~~ve kaftan
440-Elvan dibi ~eridli entari
441-Dibâ ve çiçekli muhtarhani zenne entari
442-Çiçekli a~yani ?
443-Fitilli bez çar~eb
444-Fitilli beyaz dülbent
445-Sade beyaz dülbent
446-Köhne yorgan yüzü
447-~atranci kabaca bez
448-F~st~ki ye~il dibaya kaplu s~ rt samur kürk
449-Mütellâ sar~~Palakosaya ? kaplu paça samur kürk
450-Gülpenbe dibâya kaplu cedid kakum kürk
451-Sar~~ve turuncu ve mor diba ~eridlice entari
452-Beyaz çiçekli keremsüd ~eridli entari
453-Müsta`mel beldar ve ~am alacas~~entari
454-Müsta`mel mor keremsüd ve nahiflü ferâce
455-K~rm~z~~~ah cübbe
456-Sar~~beldâr ~eridli kaftan

17 aded
7 aded
16 aded
7 aded
1 aded
28 aded
9 aded
17 aded
7 aded
13 aded
1 aded
4 aded
5 aded
6 aded
1 aded
3 aded
1 aded
4 aded
1 aded
4 aded
1 aded
3 aded
4 aded
6 aded
2 top
10 aded
1 top
1 top
1 aded
10 top
1 aded
1 aded
1 aded
4 aded
2 aded
2 aded
1 aded
1 aded
1 aded
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457-Gülpenbe diba ~eridli kaftan
458-Beyaz çitari ~eridli kaftan
459-Elvan ~an' ~eridli cübbe
460-Defa melez ve hilali gömlek
461-Mütellâ beyaz bez ~alvar 3 aded, bo~ça 1 aded
462-Al beyaz tel çekme ve a~~r i~leme ba~~yemenisi
463-Defa sade yevmi yemeni
464-Defa a~~r i~leme uçkur
465-Cedid k~ rm~z~~sandal üzerine i~leme berber tak~m~~
466-Sar~~s~rma i~leme beyaz ya~l~k
467-Demlegi ? gök yakut altun yüzük
468-~ç taraf~~ta~l~ca altun sa'at ma`a köstek
469-Sim kaplama Lezgi rezenesi ma`a sim kemer
470-Gorgorkari hurda la`a ta~l~ca çiçek
471-Gorgor i~i üç ba~l~~alt~ n ku~ak
472-~ncü üzerine lal ve zümrüd ta~l~~onbe~~bedenli ortas~nda bir
aded kebir Hürmüz incü avizeli alt~n gerdanl~k
473-Ortas~nda birer vasat elmasl~~ve etraf~~hurda elmas ile murassa`
beyaz kolanl~~altun ku~ak
474-Ortas~nda birer zümrüdlü altun ku~ak ma`a kolan
475-Sim yald~zl~~ku~ak ma`a kolan
476-~am alacas~~
477-Defa a~~r ve vasat i~leme ya~l~k ve yemeni
478-Müsta`mel kutnu ve ~am alacas~~entari
479-Sar~~ve siyah hare kaftan
480-K~rm~z~~ve sar~~ve mi çuka zenne cübbesi
481-Defa kenarl~~bez
482-Sade havlu makrama
483-Gömlek
484-~~leme don
485-Defa i~leme yemeni 1 aded, bo~ça 1 aded
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1 aded
1 aded
3 aded
8 aded
4 aded
3 aded
3 aded
22 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 çift
1 çift
1 çift
1 top
33 aded
10 aded
6 aded
5 aded
1 top
2 aded
2 aded
1 aded
2 aded

(s.9)
486-Mi keremsûde müsta`mel kakum bini~~kürk

1 aded

487-Mal keremsüde kaplu köhne cübbe kakum kürk
488-A`la destâr

1 aded

489-Müsta`mel elvân ~ah' bini~~
490-Çad~ri renk ~ah sade kürk kab~~
491-Sedefkari ayine
492-Al çiçekli keremsüd ~eridli entari 1 aded, defa mor abadi 1 aded
493-Elvan müsta`mel Halebkari entari

1 aded
1 aded
1 aded
2 aded
2 aded

2 aded
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494-Defa gömlek
495-Elvk~~kutnu zenne entari
496-Defa melez gömlek
497-Dülbent çâr~eb
498-Defa don 2 aded, i~leme 1 aded
499-Bez çâr~eb
500-Sar~~hâre zenne kaftan~~
501-Cedid yevmi yemeni
502-Mütellâ yemeni 1 aded, bo~ça 1 aded
503-Defa melez ve bez gömlek 22 aded, bo~ça 2 aded
504-Defa don 18 aded, bo~ça 1 aded
505-Defa i~leme ya~l~k
506-Defa i~leme havlu malu-ama
507-~~leme ayak makran~as~~
508-Mor ve mâl' i~leme atlas akçe kisesi 2 aded, bo~ça 1 aded
509-Defa i~leme uçkur
510-Defa melez gömlek
511-Elvân tehi bo~ça
512-Abanos kundakl~~dm ve donanmal~~K~nm ~e~hânesi tüfenk
513-Kaval tüfenk
514-Sim donanmal~~Ken`ani Acem k~l~c~~
515-Sim donanmal~~üzeri yaz~l~~k~l~ç
516-Sim donanmal~~et gaddâresi
517-Sade pi~tov
518-Müsta`mel Türkmen kilimi
519-Müsta`melgarâr

2 aded
11 aded
-4 aded
2 aded
3 aded
1 aded
1 aded
3 aded
2 aded
24 aded
19 aded
27 aded
3 aded
4 aded
3 aded
18 aded
7 aded
20 aded
1 aded
4 aded
1 aded
1 aded
1 aded
1 aded
10 aded
10 çift

Tahriren fi 9 R [ebiülah~r] sene 1169
[Mühür] Mustafa
Maktül-i mezbürun e~yâs~~tahririne memûr Dervi~~Mehmed Efendi'nin bu defa vürüd
eden bir k~ t'a memhür kaimesinde i~ bu defterde tahrir olunan e~yânin defteri Asitâne-i
sa`âdete irsâl olundukdan sonra Akhisar'da maktül-i mezbürun birâderi firân ~brahim'in hareminin e~yâs~~olmak üzere zâhire ihrâc ve zabt u h~fz olunmu~tur deyü tahrir olunan
sepet sanduk 9 aded
ayakl~~sanduk 2 aded
e~ya memlü garâr 4 aded
sanduk ve garâr-~~mezbûrlar cümle muvâcehesinde aç~lup derûnunda olan e~ya bir bir
ma`rifet-i ~er`le tah~lr ve defter olundukdan sonra yine sanduk ve garârlara vaz'u temhir olunup mümzi ve mektüm defter ile ma`an mübâ~ir-i mûmâ-ileyh ile Dersa`adet'e gönderilmek
fermân-~~ buyrulma~'~n ~erh verildi. Fi 9 R [ebiülâh~r] sene 1169.
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III
D.B~M-MilF, Dosya nr.43/ 39
Ayd~n Muhass~l~~vezir Ali Pa~a'ya hüküm ki
Sen ki vezir-i mü~kün-ileyhsin me'mûr oldu~un üzere bu esnâlarda Kütahya'dan kalkup
mans~b~n olan Ayd~n taraf~na azlinet üzere oldu~un e~erçe ma`lüm-~~hümaye~num olup ancak
müddet-i medideden berü enva' zulm ü te`addi ve esnaf-~~mefsedet ve ~ekavete tasaddisi me~hûr - afak olan vacibül-izale e~luyadan Karaosmano~lu Hac~~Mustafa nâm ~akinin bundan mukaddem ferman-~~humayûnum oldu~u üzere seyf-i adalet-lem'an-~~husrevânem ile ceza-y~~sezas~~
tertib olunan ~aki-i mezbürun bölükba~~lar~~ve namdar etba' ve avenesi kesir olmakdan na~i
berk-i
gazab-~~padi~ahanemin lem'a-i Mm u havû mezbürlar~n harman-~~ ~ekavet ve
cem'iyyetlerini sûzan etmek her ne kadar ihtimal-i galib ise dahi içlerinden ba'z~lar~~habaset-i
cibilliyeleri iktizas~~üzere bu esnâlarda izhar-~~~ekavet ve fesâda ve maktül-i mezbürun emval ü
e~yas~ndan ba'z~s~na itâle-i dest-i garet ve intihaba cesaret eylemeleri ihtimâlden ba'id olmad~~~ na binen bu vakitlerde senin ol tarafda bulunman ve mezbarlardan o makule ilm-i ifraz-~~
bagy ü fesâd olanlar~n der-akab tert~b-i ceza-y~~sezalanyla tatilir ü tanzim-i memlekete'alulâne
ve müdebbirâne ihtimam eylemen ferman-~~humayanum olma~la cânib-i mezbüra me'mûriyetin içün i~~bu emr-i ~erifim ~sdar L.] ile irsal olunmu~tur, vusülunde bundan mukaddem sûreti zâhirde zahire husilsiyçün ~zmir taraf~na me'mûr k~l~nan kapucular kethudam Hüseyin dâme
mecduhu mahsûs emr-i ali~an~m ile makt~ll-i mezbürun kaffe-i emval ü e~ya ve devvab u meva~i
ve akar ve emlakinin ma`rifet-i selle zabt u tahrir ve temlûrine mübâ~ir ta`yin olunup hala ol
taraflarda olma~la yedinde olan emr-i ~erifim mücebince mübâ~ir-i m~lma-ileyh marifetiyle bu
husûsun dahi meram-~~husrevânem üzere pezirai~~nizam olmas~~maksüd-~~mülükanem idü~ü
ve senin bir an akdem ve bir saat mukaddem Manisa'ya varup etrafa havâle-i çe~m-i basiret ve
h~fz-~~nizam-~~memlekete mübaderet eylemen hasseten senden mathib-~~humayanum idü~ü
maltimun oldukda do~ru yoldan iki kona~~~bir iderek ve fukara-y~~rallyyeti himâyet ile etba'~n
taraflar~ndan kimesneye m~kdar-~~zerre ta'addi olunmayarak mu'accelen Manisa'ya varup ikamet ve maktill-i mezbürun bölükba~~lar~~ve avenesinden izhar-~~ba~y u fesâd ederleri olur ise
ibtidâ pend ü nush ile semt-i salâha davet edüp e~er mel'anetlerinde ~srar ederler ise der-akab
üzerlerine varup ceza-y~~sezalar~n tertib ile tathir-i memleket ve tanzim-i umûr-~~vilayete ihtimani ve dikkat ve mugayir-i ma-y~~humapin-~~husrevânem bir hâlet vaki' olmamas~~emrine gere~i gibi nezaret ile herhalde i'mâl-i hüsnsi tedbire sarf-~~makderet ve maktül-i mezbürun fermân~m oldu~u üzere kaffe-i emlak ve e~yas~mn zabt olunmas~~emrinde mübâ~ir-i
kemâyen-bagi i'ânet ve müzâharet ve bir hilalinin zayi` ve telef olmamas~~ve ketm ve garet
olunmamas~~hustislar~na ziyade i`tina ve mübâderet ve mezbürun e~yas~ ndan bir nesnesi telef
olmak veyahûd avenesinden birisinin tu~yan~~zuhürunda hakk~ndan gelinmemek laz~m gelür
ise bir dürlü cevab ve özrün mesintr-~~humayünum olmayaca~~~malt~mun oldukda ana göre
basiret üzere hareket eylemen bab~nda emr-i ~erifim sad~r olmu~tur.
fi 8 Ra [ebiülevvel] sene 1169
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IV
D.BSM-MHF, Dosya nr.43 /42
Der-i devlet mekine arz-~~dâ`i-i kemine budur ki,
Sâb~ ka Saruhan mütesellimi Karaosmano~lu maktül Mustafa A~a'n~ n kar~ nda~~~Elhâc
Abdullaho~lu Ataullah nâm kimesneler ile yanlar~ nda mevcüd olan akraba ve etbâ` ve a~avâtlar~~ ahz ve Konya kal'as~ na kal`a-bend ve e~yâlar~~defter ve h~fz olunmak bâb~nda ~eref-sudür
bulan fermân-~~âli~ân mikebince hâlâ Karaman vâlisi düstÜr-~~ kâmkâr mü~ir-i maccielet-medâr
vezir-i rû~en-zamir devletlü Mehmed Pa~a yesserallah mini-hayr mâ-yüriclü mâ-ye~â hazretlerinin medine-i mezbürede vaki' saray-~~ vâlâ-~ânlar~~olan divân-~~âlilerine varup vezir-i mü~ârünileyh hazretkrinin ma`rifeti ve ma`rifet-i ~er`le mezbürünun yanlar~ nda mevcûd bulunan e~yâlar~~bil-muvâcehe tahrir ve defteri Âsitâne-i aliyyeye irsâl olundu~u der-i devlet-medâra arz u
i'lâm olundu. Baki emr ü fermân hazret-i men-lehül-emrindir.
a~er min Rebi`ül-evvel ii-sene tis'a sittin ve mi'ete ve elf.
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V
D.B~M-MHF, Dosya nr.43 / 46
Karaman vâlisi vezir Çelik Mehmed Pa~a'ya hüküm ki,
Maktûl Karaosmano~lunun emvâl ü e~yâs~~taraf-~~ mirkün ahz u kabza mübâ~ir ta`yin
olunup rikâb-~~humâyûnumda kapucular kethudam olan Elhâc Hüseyin dâme mecduhunun
Dersa`âdetime gelen kâ~~dinda
merkumun birâderi Abdullah ve o~ullar~~Atâullah ve
Mehmed nâm kimesneler maktül-i merkumun mâl~ ndan olmak üzere otuz bir bin dokuz yüz
doksan sekiz buçuk guru~ luk altunu ahz edüp beyinlerinde iktisâm ve Hacc'dan avdet edecek
kar~nda~~m~z~ n istikbâline gideriz deyü Karaman'a do~ru azimet eylediklerin ve maktül-i merkumun emvâl-i haf~yyesinin hârice ç~kmas~~merkumlar~n Manisa'da olmalar~ na muhtâc ve mevkuf idü~ünü tahrir eylemi~~destyâri-i sacy ve dikkatinle merkumlar el-yevm habsinde mevcûd
olduklar~na binen merkumlar~~kayd u bend ile Manisa taraf~na isâ1 ve yanlar~ nda bulunan
mebla~-~~mezbûr ve e~yâ-y~~sâirelerini alup tahsil-i emvâle me'mûr kapucular kethudam mübâ~ir-i mümâ-ileyhe teslim eylemek üzere Deraliyyemden
mahsüs mübâ~ir tayin olunup i~~bu
emr-i ~erifimle taraf~na irsâl olunmu~dur. ~mdi vusûlünde merkumlar~ n maktül-i mezbûrun
mâl~ ndan istishâb eyledikleri akçeyi mübâ~ir-i mûmâ-ileyh ma`rifeti ve marifet-i ~erle muvâcehende ta`clâd ve kiselere yaz' ve temhir ve sair ma`iyyetlerinde bulunan e~yâ-y~~sâireyi dahi tahrir ve sebt-i defter etdirüp merkumlar kayd u bend ile ve nukud ve e~ya her ne ise ber-mikeb-i
defter mümzi mübâ.~ ir-i mûmâ-ileyhe teslim eyleyüp ve ma`iyyetine tüfenk-endâz kadar-~~kifâye
âdemler ko~up ve a~alar~ndan müte`ayyin bir a~an~~ ta`yin ve hilâl-i tarikde ve leyl ü nehârda
muhâfaza ederek merkumlar~n ve mübâ~irlere teslim olunan akçe ve e~yân~ n bir tarikle gailesi
çekilmeyecek vech üzere mütebass~ râne hareket eylemelerini be-gayet tenbih ü te'kid ile emnen ve sâlimen Manisa'ya gidüp mübâ~ ir-i mûmâ-ileyhe teslim ettirme~e fevka'l-gaye bezl-i
cehd ü miknet ve sen ki mübâ~ir-i mûmâ-ileyhsin bu husüs ihtimâm~~mühim umürdan oldu~una binen müteyakk~ zâne hareket ile merkumlar~~kayd u bend ile yan~na istishâb ve zikr
olunan akçeleri ve e~yâ-y~~sâireyi ber-milceb-i defter mümzi kabz edüp Konya'dan kalkup ve
menâzil ve yollarda ve gece ve gündüzlerde mezid intibâh ile gelerek bi-avnihi te`âlâ Manisa'ya
selâmet ile gelüp merkumlar~~ve sana teslim olunan nukud ve e~yay~~ber-mûceb-i defter mahtüm mübâ~ir-i ~ntimâ-ileyhe teslim edüp teslimini mü~'ir mübâ~ir-i mûmâ-ileyhden sened ahz~ yla Dersa'âdetime avdet edüp me'mûriyetine muhâlif ser-i mü kusûr ve tevâni ve gaflet ve tekâsülden ziyâde ittika ve ihtiraz eylemen bâb~nda fermân-~~âli~âmm sâd~r olmu~dur, buyurdum
ki.
Fi evâs~t-~~Ra [ebiülevvel] sene 1169.
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VI
D.B~M-MHF, Dosya nr.43/ 45
Karaman valisi vezir Çelik Mehmed Pa~a'ya hüküm ki
Sen ki vezir-i mü~ârün-ileyhsin bu def a der-i devle-medar~ma vârid olan mektübunda
mukaddemâ Saruhan mütesellimi olan Karaosmano~lu Hac~~Mustafa'n~n bu sene Hacc'dan
avdet eden o~lu Ahmed'i istikbal içün giden kar~nda~~~Ataullah ve Mehmed ile mezbür Hac~~
Mustafa'n~n kar~nda~~~K~ rka~aç voyvodas~~ Hac~~Abdullah ve di~er kar~nda~~~ ~brahim'in o~lu
Ömer ve damad~~Ali Konya taraf~na geldiklerinde i'mâl-i tedbir-i hasene ile bir tatilde cümlesi
ahz u habs olunduklar~~ve Hacc'dan avdet eden o~lu Ahmed henüz Karaman hudüduna dahil
olmad~~~~tahrir olunmu~~bu bâbda zuhüra gelen ihtimam~ n me~kiir olmu~tur, berhurdar olas~n. Ancak bu hilalde fermân~m oldu~u vechile merkum Mustafa'n~n cezas~~ tertib ve ser-i
maktf~`u Deraliyyeme vürf~d ve pi~gah-~~Bab-~~humaye~numa ilka ve g~ltin olunup hüsn-i sacym
ile Konya'da ahz olunan mezbürlar~ n baz~~su'al ve cevab içün Konya kar as~nda habs olunmalar~~ fermân~m olma~la imdi i~~bu emr-i ~eritim [...J ile vusûlünde merkumlar~~karaya yaz' ve
habs eyledikden sonra her birini ba~ka ba~ka getürdüp maktüti merkumun ve o~ullar~ n~n ve
kar~nda~lar~n~ n emval ve ahvallerinde ve zimem-i nâsda ve ba`z~~kimesneler ile ~erakinde ve
mahall-i muharrerde mestür ve mahfi mallar~~var m~d~ r has~l~~ buna dair müte`allik ve müteferri` olan husûslara katan kusûr olunmayarak her birini gere~i gibi istintâk ve istihbâr edüp
ismini deftere sebt ve takririni dahi ba~kaca zirine tahrir ve zabt etdirdikden sonra refiklerini
dahi getürdüp bu vech üzere mezid taharri ve tedkik ile istintak ve takrirleri sebt-i defter olundukdan sonra yine kar a-i merkumede habs ve yanlar~nda bulunan etba` ve ademlerini dahi
habsdan ~tlak eylemeyüp ol tarafda habsde ibka ve bunlar~n dahi ism ü ~öhretleri ve her birinin
yan~ nda olan emval ve e~ya ve merkûbâtlar~n~~dahi defter edüp takriratlar ile defterini Deraliyyeme irsâle mübâderet ve ser-i mü hilaf~ndan hazer ve mübâ`adet eylemen bab~nda.
Fi evas~t-~~Ra [ebiülevvel] sene 1169
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VII
D.B~M-MHF, Dosya nr.43/ 47
Rikab-~~humayilnumda kapucular kethudam olup maktill Karaosmano~lu'nun emval ve
e~yas~~zabt u tahririne me'mûr Elhac Hüseyin dâme-mecduhuya ve hacegan-~~divan-~~humay~lnumda sab~ka sipah kâtibi ve ~~kk-~~sani pâyesi olup Deraliyyem'den emval ve e~ya-y~~ mezbûre
tahriri hizmetine ta:yin olunan Dervi~~Mehmed dâme-mecduhuya hüküm ki
Sen ki mübâ~ir-i mûmâ-ileyhsin di~er evâmir-i ~erifemde bast u tafsil olundu~u vechile
maktûl-i mezkûrun ve o~ullar~~ve karmda~lanmn ve havâss etbalar~mn taraf-~~ minden zabt u
tahriri fermâmm olan nukud ve devvab ve çiftlikler ve dekakin ve hubübât ve emlak ve akar ve
zimem ve ~erâkit ve sair bunlara müteferri` ve müte`allik olan emval ve e~yalar~~havsala-i takrir
ve tahrirden hâric oldu~u tevatür mertebesinde me~hûr-afak oldu~una binen hassa silah~örlerimden Hidayetullah zide-mecduhu rey ü tedbirin üzere hareket eylemen içün ma`iyyetine
tayin ve tesyir ve bu vechile metacib-i emr-i me'mûriyetin bir m~kdar tahfif ve tehvin ve teshil
k~l~n~ p ve hus~ls-~~ mezbûr e~erçe bir emr-i azim ve hatb-~~cesim ber-vechi külli sana tefriz olunup lakin urnür-~~kalem ve fenn-i kitâbet [...] olma~la hacegan-~~divan-~~humâyûnumdan mütehayyiz ve mücerrebül-etvar fenn-i kitâbetde maharet ve hazâkati bedidar birinin dahi mahzâ
sana nusret ve i'ânet içün me'mûriyeti lâbüd ve muktazi olup ve mûmâ-ileyli Dervi~~Mehmed
dâme-mecduhu rey ve isti~âren ile h~demat-~~pesendide izhar~na liyakat ve kudreti olmak hasebiyle mahsûs emr-i tahrire me'mûr ve ba~muhâsebe müsta`id ve mütefennin katiblerinden
~erbetcizade Mustafa zidet macrifetuhu dahi ma`iyyetine ta:yin olunup taraf~na irsal ve tesyir
olunmu~lard~ r. ~mdi sen ki mezbfirûnun emval ve e~yalar~~tahririne me'mûr mûmâ-ileyh Dervi~~
Mehmed dâme-mecduhusun ba~muhasebeden tayin olunan kâtib-i mûmâ-ileyhi yan~na istishal) ve i~~bu emr-i ~erifimle derhal hareket ve silah~örüm mûmâ-ileyh refakatiyle mübâ~ir-i
mûmâ-ileyhin yan~na varup
te~mir-i sa`id-i gayret ve mübâ~ir-i mûmâ-ileyh ile ittihad
ve tevalcuf ederek gerek Manisa da havâlisinde ve gerek Yaya köyü karyesinde
merkumun hânesinde ve hânesi derûnunda vaki' kulle içinde kapusu musanna` mahzen derûnunda
olan ecr~as-~~nükud ve enva' e~ya ve hayvanat ve dekakin ve büyût ve akarât ve hubûbât ve ~erâket ve zimemde olan mevadd-~~~ettalan ve penbe ve bunlardan dahi ba~ka çiftlikler ve derûnIar~nda olan devvab ve levaz~mat ve mühimmatlar~ndan bir nesneleri haricde terk olunmayup
kemin ü defin cümle mameleklerini taraf-~~~er`den tutulan defterden gayri siz dahi ikiniz müttefikan ba~ka defter tutup celil ü hakir kalil ü kesir her ne zuhür ederse bir zerresi mektûm ve
mahfi ve hâricde kalmayup kemâl-i sadâkat ve istikamet ile emval ve nukud ve e~ya-y~~makbüze
al â hurretin bil-infirad terkim ve sebt-i defter olunup ve tahrirde ibhâm olunmayup her maddenin mezid vuzüh ile beyân ve ke~f olunarak alet-tafsil tahririnde kemal-i ihtimâm ve dikkat
edüp ve müba~ir-i mûma-ileyhin rey ü ittifak~~ ile emr-i tahririn bir sa'at mukaddem itmam~~
matlûb-~~ ~ahanem oldu~una binen izhar-~~ rehavet ve kesâlet ile imrar-~~evkat ve eyyâmdan
dahi be-gayet hazer ve mübacadet ve her maddeyi yerlü yerince tahrir ve sebt-i deftere bezl-i
sa), u miknet ve h~demat-~~memdûha ve me'asir-i hamide ibraz~yla hakk~nda olan hüsn-i zann-~~
mühlkanemi teyid ve tasclika mübâderet edüp istikamet ve basirete menâfi ednâ kusûr ve teyaniden ve mübâ~ir-i mûma-ileyhin r~zas~na muhalif ser-i mü yaz' u hareketden gayetü'l-gaye
teha~i ve mücânebet olunmak bab~nda.
Fi evas~t-~~Ra [ebiülevvel] sene 1169.

52

YUZO NAGATA - FERIDUN M. EMECEN

VIII
D.B~M-MHF, Dosya nr.44 / 10
Defter oldur ki bundan akdem bâ-fermân-~~ âli katl olunan Karaosmano~lu Elhâc Mustafa'n~ n kâtibi olup hâlâ iksitâne-i sa`âdette mahbûs olan Mahmud'un Akhisar sükkân~ndan müytâb Elhâc Halil'e emâneten yaz' eyleyüp kethudâ-y~~bevvâbin-i hazret-i cihândâri sa`âdetlü Elhâc Hüseyin A~a marifetiyle ihrâç olunan e~yâs~n~ n müfredât defteridir ki zikr olunur. Tahriren 28 Cumâdelûlâ sene 1169.
Sim Haydari raht
Sim topuz gaddâre
Sim hist
En'am-~~~erif
Delâil-i hayrât
Mecmu`a
~ekaik-i nu`mân
Netâyicii'l-fünün
Ahlak-~~alâi
Divân-~~Bâki
Lugat-~~Hilmi
Bahâristân
~âh-~~gedâ
Rumûz-~~mahrecin
Mecmû`a-i peri~an
~eref-i insân
Sadr-~~~erif
Dürerü'l-akaid
Sinan Pa~a
Bostan
Dürbin
Köhne yemeni yorgan ma`a çâr~eb
Kaliçe seccâde
Müsta`mel kilim
Müsta`mel mi çuka dolama
Müsta`mel mi çuka bini~~
Müsta`mel ye~il çuka bini~~
Müsta`mel çuka çak~~r
Köhne çiçekli entari
Köhne beyaz kutnu kaftan
Köhne mi kutnu kaftan
Köhne çiçekli kaftan
Köhne kutnu kaftan

1
1
1
1 cild
1 cild
1 cild
1 cild
1 cild
1 cild
1 cild
1 cild
1 cild
1 cild
1 cild
1 cild
1 cild
1 cild
1 cild
1 cild
1 cild
1
2
2
3
1
1
1
3
2
1
1
1
1
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Havlu
Müsta`mel s~rma ~emse
Müsta`mel gömlek i~i
Münakka~~uçkur
Münakka~~ayak makramas~~
Yemeni destmâl
Ya~l~k
Bo~asi-i Denizli
Mâi boyama
Kemer kolan
Shn ~am b~ça~~~
Shn palaska ma`a vezne
Sim zarf
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2
1
2
5
1
2
1
1 top
1
1
1
2
7

Mâ-fihi mine'd-defter vel-me'mûr nemmekahu el-fakir ileyhi azze ~ânuhu Abdullah Vassâf el-müvellâ hilâfuhu bi-medine-i Manisa.
Mûcebince ba~muhâsebeye kayd ve iki k~ ta mektalanyla ma'an h~fz oluna.

M
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IX
D.B~M-MHF, Dosya nr.44 / 12
Sab~ka Saruhan sanca~~~mütesellimi makffil Karaosmano~lu'nun havâss etbat~ndan olup
küiliyetlü mukata'alar~n~~iltizam ve zabt ve zama'e-i ahz-~~emval ve Fil-i
misillü nice ~ayi'a ibraz ve ehl-i Güldeli o~lu dernekle arif ~brahim nâm kimesne bulundu~u mahalde siz ki
mûmâ-ileyhsiz matrifetiniz ile bilâ tevakkuf ahz u habs ve mâlik ve mutasarr~f oldu~u nukud ve
emval ve e~ya ve gulâm ve cevari ve devvab ve meva~i ve emlak ve meta` ve akan ve mahsülat ve
hubûbât ve mezrû`ât~~kezâlik zimem-i nasda olan alaca~~~her ne ise bir hil.1i hârice ve bir nesnesi mektürn kalmayup mec~nûtu zâhire ihrâc ve cânib-i miriden zabt ale'l-infirad tahrir ve h~fz
ve iktiza eden emval ve e~yas~~bir mü'emmen mahalle yaz' ve temhir ve merkum ve emval ve e~yas~n~~bir ho~ca muhafaza ve tahrir olunan emval ve e~yan~n memhür ve mümzi defterini icâleten Deraliyyeme irsal ve keyfiyyeti ale'l-ittifak tahrir ve i`lam ve emval ve e~yas~mn bir nesnesi
mahfi ve mektûn~~kalmamak vechile cümlesi zahire ihrâc etdirilmek husüsuna gere~i gibi sacy-i
imdâm ve merkumun firar ve gaybefinde ve bir hilalinin zayi` ve telef ve ketm ü ihfâ etdirilmesinden ittika-i tâm eylemeniz fermamm olma~~n imdi i~~bu emr-i
~sdar ve
[...] ile irsal olmu~dur. Vusûlünde mezbür Güldeli o~lu ~brahim'i bi-eyyi halin ahz u habsde ittika ve kaffe-i emval ve e~ya ve emlak ve nukud ve zimemi zabt ve tahrir ve defterin irsâle bezl-i
cidd ü say eyliyesiz ve siz ki mevlana ve mütesellim ve kad~-i mûmâ-ileyhsiz ve serdar-~~merkumsun maz~nf~n-~~emr-i ali~an~m~~ittifa'a ve icrâya sizler dahi sarf-~~makderet ve her halde mûmâileyh ile ... tem~iyyete bezl-i bâb u tâkat ve hilaf-~~ fermân hareketden be-gayet tevakki ve
mübâtadet eyleyesiz deyü hala rikab-~~humayünumda bilficil kapucular kethudas~~olup maktül
Karaosmano~lu'nun emval ve e~yas~~zabuna me'mûren Manisa cânibinde olan Elhâc Hüseyin
ve Dergah-1 ii kapucuba~~lar~ndan hala sipahlar a~al~~~~ile husüs-~~mezbûra me'müren ol tarafda olan Mustafa ve hacegan-~~ divan-~~humayûnda ~~ kk-~~ sâni payesiyle tahrire me'mûr sab~ka
silahdar kâtibi Dervi~~Mehmed dâme mecduhuma ve Manisa mollas~na ve kazas~~kad~s~ na ve
Saruhan sanca~~~mütesellimi
zide mecduhuya ve kaza-i mezbûr serdan zide kadruhuya hitaben emr-i ~erif yaz~lm~~t~r.
H 2 C [umadelah~r] sene 1169.
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X
D.B~M-MHF, Dosya nr. 44 / 13
Sab~ka Saruhan sanca~~~mütesellimi maktûl Karaosmano~lu'nun Izmir'de olan zimeminin ve iktizâ eden murabahas~n~n ve emlak ve akar~n~n güze~te kiralarm~~ba-ferman-~~ali tahsile
me'mûr Dergah-1*ah gediklülerinden ~ehr-i havâlesi Ali A~a'n~n mahallinden getirdü~ü kad~~
defteri mûcebince gerek zimemden ve murabahas~ ndan ve gerek emlak ve akar icâresinden
mecmû` makbûzu ve katil-i mezbûrun Bulgaraki nâm nasranide guru~~alaca~~~olma~la mersûm
medyûnen darül-harbe firar eyledi~ine binen ~zmir'de ve Burunâbâd nâhiyesine tabi' Hac~lar
nâm karyede
mütemekkin olup menzilinde mevcûd bulunan e~yas~~ma`rifet-i ~er`le
zabt ve fürûht ve bahas~nda yine ba~ka bir k~ ta kad~~defteri ile makbûzu olan akçelerin defteri
hulasas~d~r. Fi 3 C [umadelah~ r] sene 1169.
Zimemden ve murabahas~ndan tahsil eylecl.i~i.
1- Bedestenli çukac~~Todori zimmetinden be-mûceb-i temessük tahsil
eyledi~i , 400 guru~, dokuz ayl~k murabahas~~30 guru~~
2-Ber-mûceb-i temessük Midilli [li] masarc~~Za~raki'den al~nan
2.000 guru~, murabahas~~dokuz ayl~k 150 guru~~
Küçük Vezir Han~'nda mütemekkin Yaz~c~o~lu Haçatur ve
~erikinden al~nan 6000 guru~, murabahas~ndan dokuz ayl~k 400 guru~~
Isveç balyosunun karnatas~ndan ber-mûceb-i temessük al~nan
3.000 guru~, dokuz ayl~k 225 guru~~
~ngiliz tüccar~ndan Satin'den ber-mt~ceb-i temessük al~nan 1.000 Kuru~,
dokuz ayl~k murabahas~~75 guru~~
Kasab H~z~ r mahallesinde mütemekkin Mesturaki zimmetinde bermûceb-i temessük al~nan 3.000 guru~, dokuz ayl~k murâbaha 225
Bedestanl~~Mazmaro~lu Manyas zimmetinde ber-mûceb-i temessük
al~nan 2.000 guru~, dokuz ayl~k murabahas~~150
8-Venedik tüccar~~Bedrani'de ber-mûcebsi temessük al~nan 1.500
guru~, dokuz ayl~ k murabahas~~112,5
9- Frans~z balyosunun o~lu ve ~erikinde ber-mûceb-i temessük
al~ nan 10.000 guru~, dokuz ayl~ k murabahas~~750
10-Isveç balyosunda ber-mûceb-i temessük al~nan 1.500 guru~,
dokuz ayl~k murabahas~~112, 5
11-K~z~lba~o~lu Monolaki'de ber-mûceb-i temessük al~nan, 1.000
guru~, sekiz ayl~k murabahas~~67
12-Yaz~c~o~lu Haçatur'dan ber-mûceb-i temessük al~nan 1.000 guru~,
dokuz ayl~k murabahas~ ndan 75
13-~sveç tercüman~~Bertamo ve Nikola'da ber-mûceb-i temessük al~nan
1000 guru~, dokuz ayl~k murabahas~~ 75
14-Venedik tüccar' Kalayon'da ber-müceb-i temessük al~nan 2.000
guru~, dokuz ayl~k murabahas~~150
15-Sa'atci Frans~z Bartilamond'da ber-mf~ceb-i temessük al~nan
2.000 guru~, dokuz ayl~k murabahas~~150

430
2.150
6.400
3.225
1.075
3.225
2.150
1.612,5
10.750
1.612,5
1.067
1.075
1.075
2.150
2.150
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16-Pra~kave keraledyle Kalderemormi'de ber-mC~cebi temessük al~nan
500 guru~, dokuz ayl~k murâbahas~ndan 37,5
537,5
17-~sveç tüccâr~~Bilman Veserenki~'ten ber-müceb-i te~nessük al~nan
4000 guru~, dokuz ayl~k murâbahas~~ 300 guru~~
4.300
18-Meyhâneci o~lu Zaharya'da ber-müceb-i temessük al~ nan 1.000
guru~, dokuz ayl~k murâbahas~~75
1.075
19-~ngiliz tüccâr~~di~er Santi'de ber-müceb-i temessük al~ nan 1.000
guru~, dokuz ayl~k murâbahas~~75
1.075
20-K~br~s adal~~Hac~~Mustafa'da ber-müceb-i temessük al~ nan 1.000
guru~, dokuz ayl~k murâbahas~~75
1.075
21-Frans~ z balyosu kefâletiyle Dobra Konban'da ber-müceb-i temessük
al~nan 3.000 guru~, alt~~ayl~k murâbahas~~150
3.150
22-Hasan Be~e zimmetinde olan akçeden gayr ez-masârifât kabz etdi~i
4.500 guru~, ta`mirât-~~baz~~akarat ve baha-i baz~~ e~yâ-y~~maktfil-i mezbûr 3.981 512
Yekün; as~l zimem 48.419 guru~, murâbaha 3.459,5 guru~~
51.878,5
1.454
1.454,5
60.153
56.372
3.781
bâ emr-i sâb~ k mahsüb

1.461

Bulgaraki nâm nasrâni zimmetinde olan iki bin be~yüz guru~un tahsili.
Bulgaraki nâm nasrâni iflâsen dârü'l-harbe firâr eyledikde sair itmâm içün duyC~nu içün
mersûmun ~zmir'de Burunâbâd nâhiyesine tâbi` Hac~ lar nâm karyede bi'l-icâre mütemekkin
oldu~u menzilinde mevcCid e~yâs~~ma`rifet-i ~er`le fürüht ve bahâs~ndan hâs~l olan 1.689,5 guru~~rüsûmât-~~kad~~ve dellâliye ve hammaliye 110 guru~,
1.574 guru~~
müflis-i mezbûr firâr ettikde e~yâs~~olan mahzenin ~ehriyesi içün ayda sekiz
akça kiras~~120 guru~~

1.454 guru~~

Maktül-i mezbürun ~zmir'de vâki< emlâk ve akar ve hadâSqlun~ n kad~~defteri miicebince
mübâ~ir-i mûmâ-ileyhin ahz eyledi~i kirâlar.
~zmir'de câmi`-i atik mahallesinde Ye~ildirekli hamam~~ kurbünde vâki` han~n
senevi Hasan Be~e'den makbûz, 1.800 guru~, iki ayl~k 300 guru~, mukaddem
makbûz-~~Hasan A~a yeniçerileri bevvâb~ nda (?) 1142 guru~~
Küçüka~~zl~~nâm yahudinin mütemekkin oldu~u yahudihânenin senevi
kirâs~~dokuzyüz altm~~~guru~~olmak üzere altm~~~dokuz senesi cumâdelûlâ
gurresine gelince al~nan on bir ayl~k kirâ, ~ehr 80 guru~~
Flemenk balyosunun sakin oldu~u frenkhâneden al~nan altm~~dokuz
senesi cumâdelûlâs~~gurresine gelince al~ nan on iki ayl~k kir, fi ~ehr 75
guru~~

358

1.360
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~ngiliz tercüman~~Polaki'nin sakin oldu~u rumhâneden ila gaye
sene 1169 kiras~, fi ~ehr 25 guru~, e~hur 10

250

Kiryakfnin sakin oldu~u hânede an-gurre-i receb 1169, fi ~ehr 23, e~hur 10

233

Kilidmen'in sakin oldu~u frenkhanede bci-rnuceb-i temessük al~nan
an- gurre-i receb sene 1169 ila gaye-i z[ilhicce] sene 1169, fi ~ehr 93, 5
guru~, e~hur 10

935

Rü~düo~lu'ndan ald~~~~hânenin müsteciri
nâm kimsede an-gurre-i
receb 1169 ila gaye-i z [ilhicce] sene 1169, ü ~ehr 16,5, e~hur 10

167

Minal zimminin mütemekkin oldu~u haneden gurre-i receb sene 1169
ila gaye-i z [ilhicce] sene 1169, fi ~ehr 3 guru~~40 para, e~hur 10

33

Attârlar içinde vaki` üç k~ta dükkandan ber-müceb-i temessük an-gurre-i
receb sene 1169 ila gaye-i z [ilhicce] , sene 1169, fi 10 guru~, e~hur 10

100

10-Mesine (?) yahudihaneden ber-müceb-i temessük gurre-i receb sene 1169
ila gaye-i z[ilhicce] sene minhu, fi ~ehr 41,5 guru~~20 para, e~hur 10

417

11-Alt~~k~ta dükkanda ber-müceb-i temessük an-gurre-i receb sene 1169
ila gaye-i z [ilhicce] sene 1169 , fi ~ehr 14 guru~~, e~hur 10

145

12-Maktül-i merkumun hadaikinden al~nan an-gurre-i receb sene 1169
ila gaye-i z [ilhicce] sene 1169, fâ ~ehr 82,5, e~hur 10

830

Yekün

5.578

13-Bacclehu kad~~defterinden hâric mübâ.~ir-i mûmâ-ileyhin kendü takriri
mûcebince cumadelüla ve cumadelah~r ayl~ klar~~olmak üzere bazen
battal kalan evler ve taksiderden ba~ka cümle akarlar~n~n iki ayl~ k kiras~~
olmak üzere kabz eyledi~i

1.242
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XI
D.B~M-MHF, nr.44 / 20
Manisa'da yeniçeri zâbiti Turnaciba~i

zide mecduhuya hüküm ki

Maktül Karaosmano~lu'nun zimem-i nâsda olan akçelerinin cânib-i miri içün tahsili ve
firâr üzere olan kar~nda~~~~brahim'in ele getürülmesi muktezi olup ve ~imdiye dek zâhire ç~kan
akçeler kat~~cüz'i oldu~una binen maz~nne olanlar~n ahz u istintâklar~~lâbüd olma~la bu husûslara matlüb-~~humâyfinum üzere ihtimâm olunmas~ n~~Manisa taraf~na me'mûr kapucular
kethudam Hüseyin ve kapucuba~~~Mustafa dâme-mecduhumâya evâmir-i ~erifemle tenbih
olunmu~idi, zikr olunan zimem sâhiblerinden yeniçeri olanlar~n tahsil-i zimemleri ve ahz~~iktizâ eden ba'z~~yeniçeriyân~n ahzlar~~dahi kaide-i kadime üzere senin ma`rifetinle olmak iktizâ
eder iken i~bu kaideye ri'âyet olmad~~~~ve makt~ll-i mezbûrun damad~~kapucuba~~~Hidayetullah
dâme mecduhunun bu esnâda Dersa'âdetime azimeti ol taraf ahâlisinin ba`z~~mertebe havf u
ha~yetlerine bâdi oldu~u bu defa taraf~mzdan tahrir olunmu~~fermân-~~humâyûnum olan zimem-i mezbûrenin tahsilinde ve bacz~~su'â1 içün ahz~~ iktizâ edenlerin ahz~nda zâbitlerinin
macrifeti munzam olup kaide ve kanûn-~~kadime ri`âyet olunmak murâd-~~humâyûnum olmakdan nâ~i yeniçeriyân tâifesinden zimemi olanlar~n tahsil-i zimemleri ve ahz~~lâz~m gelenlerin
ahzlar~~senin ma`rifetinle olmas~~husüsuna ricâyet eylemesi bu defa mübâ~irân-~~mümâ-ileyhumâya di~er emr-i ~erifimle tenbih olunup kald~~ki mûmâ-ileyh Hidayetullah dâme-mecduhunun Dersa`âdetime gelmesinden kimesneye bâ'is-i vah~et olacak bir hâlet olmama~la imdi
herkes mutma'inül-bâ1 olup vesile-i nizam ve ârâmi~-i memleket olacak husûsa ihtimâm ve dikkat ve mübâ~irân-~~mûmâ-ileyhumâ taraflar~ndan tahsil-i zimeme dair ve sair emirde isti'ânet
olundukda kendülere i'ânet ve zümre-i yeniçeriyândan zimemi olanlar~n ma`rifetinle zimmetleri tahsil ve ahz u habsi iktizâ edenlerin ahz olunmalar~~husûslar~nda müsâmmaha ve himâyeden mübâ`adet ederek matlûb-~~humâyûnum olan umûr ve hâlât~n mûmâ-ileyhumâ mübâ~eretleriyle nizâm-pezir olmas~na sen dahi iktizâs~~üzere sa'y ve mübâderet ve oca~~n kaide-i kadimesine her halde ri`âyet eylemen bâb~nda.
Evâs~t-~~c [umadelah~r] sene 1169
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XII
D.B~M-MHF, Dosya nr.44/ 27
Maktül Karaosmano~lu Elhâc Mustafa'n~n ve akrabalar~n~ n zahâyirlerinden Yaya karyesinden Foça iskelesine ve iksitâne-i aliyyeye naldine mübâ~ir ta:yin buyrulan Dergâh-~~âti gedüklülerinden Osman A~a ma`rifetiyle vaz`-~~tahmfi olunan sefâyinlerin müfredât defteridir ki bervech-i ti zikr olunur.
kile-i ~stanbul
Macar ~brahim Reis sefinesiyle irsâl olunan h~ nta,
K~l~ç Ali Reis sefinesiyle irsâl olunan h~ nta,
~zmirli Polikoron sefinesiyle irsâl olunan h~nta,
~zmirli H~ ristofi zimmi sefinesiyle irsâl olunan h~ nta,
Havash Seyyid Molla Ahmed Reis sefinesiyle irsâl olunan h~nta,
6-~zmirli Emir Hüseyino~lu sefinesiyle irsâl olunan h~nta,
7- ~zmirli Bekir Reis sefinesiyle irsâl olunan h~nta,
8-Elhâc Davudo~lu K~bnzl~~Mustafa Reis sefinesiyle irsâl ol~~~~ an h~ nta
9-K~bnzl~~Mustafa Reis sefinesiyle irsâl olunan h~nta
10-Karaba~l~~Halil Reis sefinesiyle irsâl olunan h~ nta
11-Cebeci Elhâc Mehmed sefinesiyle irsâl olunan h~nta
tl
12-~zmirli Elhâc Mehmed Reis sefinesiyle irsâl olunan h~nta
13-~zmirli Hac~~Tonbalak Reis sefinesiyle irsâl olunan h~nta
14-Sisamadal~~Yani Reis sefinesiyle irsâl olunan h~nta
15-Mekrilili Kum Yanaki zimmi sefinesiyle irsâl olunan h~nta
t
16-~zmir sâkinlerinden Leryozlu sefinesiyle irsâl olunan h~nta
17-Midillili Yani Reis sefinesiyle irsâl olunan h~nta
18-Midilli sâkinlerinden Nikola Reis sefinesiyle irsâl olunan h~nta
19-Moloval~~Ahmed Reis sefinesiyle irsâl olunan h~nta
20-Midilli sâkinlerinden Polimarl~~Kostantin Reis sefinesiyle
irsâl olunan h~nta
21-Midilli sâkinlerinden Polimarl~~Yorgaki Reis sefinesiyle
irsâl olunan h~nta
22-Karacafoça sâkinlerinden Mustafa Reis sefinesiyle irsâl olunan h~na
23-Rodoslu Baba Ali Sefinesiyle irsâl olunan h~nta
Yekün
tl

It

tl

l

2325
1200
3350
1750
2750
2800
6030
1980
1600
1850
1300
3450
2400
1200
2550
6000
11350
650
2030
1610
1470
745
62590

Mevkufattan tatbik ve der-kenar oluna.
An-cânib-i iskele-i Foça an-zehir-i Karaosmano~lu berây-~~tahmil kerde-i sefâin-i mezkümezbûr ilâ-Âsitâne-i sa`âdet nakl der-anbar-~~Tersâne-i âmire teslim ~üde ferrin
müde ber-mûceb-i temessükât-~~mezbûr Mustafa Efendi etnin-i anbar-~~Tersâne-i âmire el-muverrah fl târih-i muhtelife sene 1169.
Sefâin 23 k~ t'a
H~ nta., be-teslim-i anbar-~~Tersâne-i âmire

61264,5 keyl,
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takas-~~ navl-i rüesâ
meblül
Yekün

1087,5
238
62590

Fermân buyruldu~u üzere mevkufattan tatbik olundukda sürh ile câyize verilen yirmi üç
k~ t'a sefâin ile Karaosmano~lu zehâirinden i~ bu defter mücebince alm~~~iki bin be~yüz doksan
kile h~ nta Foça iskelesinen tamâmen :ksitâne-i sa`âdete gelüp teslimi ve takas-~~navl~~ve meblûlü
minvâl-i me~ rüh üzere oldu~u defterde mukayyeddir fermân devletlü inâyetlü sultan~ m~ nd~r.Fi
26 ~[aban] sene 1169.
Mevkufâta kayd ve mübâ~ ire sûret verile
süt-et dâde 27 ~[aban] sene 1169
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D.B~M-M1-1F, Dosya nr. 44/ 37
Düstûr-~~mükerrem mü~ir-i mufahham nizamül-alem müdir-i umûri'l-cumhûr bil-fikrü'ssak~ b mütemmim-i mehammi'l-enam bir-re'yi's-sâib mümehhid-i bünyâni'd-devlet
mü~eyyidül-erkan el-mucaddetü
el-mahûf bi-s~nuf-~~avat~ fi'l-mülki'l-a`la Ayd~n muhass~l~~
vezirim Ali Pa~a edâmallahu te`ala iclâlehu ve akza kudatül-müslimin evlâ vülâtül-muvahh~din
mar denül-fazlve'l-yakin raf~c-i alâmi'~-~ eri`ati ve'r-rabbin vâris-i ulûmül-enbiya ve'l-mürselin elmuhtass bi-mezidi
mevlana Manisa kad~s~~Ade fazâilehu ve k~ dveti'lkudât ve'l-hükkam ma`denül-faz1 ve'l-kelâm mevlana
kad~s~~zide fazli ve iftiharül-emacid
ve'l-ekarim
ve'l-mekarim el-muhtass bi-mezicli inayeti'l-meliki'r-raim dergah-1
mucallam kapucuba~~ lar~ndan mirahur-~~sani payesiyle bu husûslara me'mûren ol tarafda olan
Abdi dame mecduhu tevki`si refi'-i humayiin vas~ l olucak ma`lûm ola ki, maktül Karaosmano~lu'nun kâffe-i emval ve e~yas~~taraf-~~midden zabt olunmak hasebiyle maktül-i merkumun damad~~Hidayet zimmetinde ber-mûceb-i fetva-y~~ ~erife sâbit olan alt~~yüz kise akçeden gayr ezteslim bâki kalan be~~yüz kise akçe cânib-i miriye âid olmak hasebiyle merkum Hidayet'in ol tarafda tahmin ve takdir ve taraf~n~ zdan tahrir olunan yüz yirmi be~~bin guru~luk e~yas~~sen ki vezir-i mü~ârün-ileyhsin ma`rifetin ve ma`rifet-i ~er< ve müba~ iri marifetiyle ol tarafda fürûht ve
bahas~~ve zimemde olan akçeleri temâmen tahsil ve havas etba` ve müte`allikat~~dahi ahz u habs
ve istintâk olunarak mahfi ve mektûm olan nesne ve zimemi dahi zâhire ihrâc ve fürûht ve bieyyi halin be~~yüz kiseye iblâ~~ile maktül-i merkuma olan deyni mukabilesine bu tarafa memhûr
ve mümzi defteriyle irsal ve istifa-y~~deyn etdirilmek fermân~ m ve bu husûsun ber-vefk-i dil-hah
tem~iyyet ve itmam~~cümlenizden ve sen ki vezir-i mü~ârün-ileyhsin hâsseten senden matlûb-~~
humayûnum olma~~ n mahsüsan i~~bu emr-i ~erifim ~sclar [...] ile irsal olunmu~tur, zikr olunan
be~~yüz kise akçe merkum Hidayet'in sahih deyni olmak hasebiyle emval ve e~ya ve zimeminden tamâmen tahsil ve Dersa'adetime tasyir ve teslimi matlûb-~~ ~ahanem olmakdan na~i
bu husûsda rehavet ve taksir ve mümana'at ve tesrifi tecviz edenler mes'ül ve mucakeb olacaklar~~mecziim idü~ü maclûmunuz oldukda bu emr-i mühimme her biriniz ziyâde ihtimam ve
dikkat ve ber-vech-i muharrer merkum Hidayet'in ol taraflarda olan kaffe-i emval ve e~ya ve
devvab ve meva~i ve akar ve bil-cümle ism-i mal utak olunur her nesi varise ma`rifetiniz ve ve
ma`rifet-i ~ercle icâleten tahrir ve defter ve kezâlik havâss etba` ve müte`allikat~n~~ dahi ahz u
habs ve istintak ederek mektûm ve mahfi olan e~ya ve zimemini dahi ba~ka sebt-i defter eyleyüp
memhûr ve mümzi bir k~ ta defterini Dersa'adetime irsâle mübaderet ve siz bir tarafdan zabt
olunan emval ve e~yas~n~~ de~er bahalarlyla ol tarafda bey' ve fürûht edüp has~l olan mebali~i
Dersa'adetime irsâle müsâracat ve bi-eyyi halin deyni olan be~~yüz kise akçeye ibla~a sarf-~~ makderet ile bu bâbda h~ dmet ve sadâkat ibraz~ na sa)/ u dikkat edüp hilafindan be-gayet teha~i ve
mücânebet eylemeniz bab~ nda ferman-~~ali~an~m sad~ r olmu~ dur buyurdum ki, vusül buldukda
bu bâbda vech-i me~ rüh üzere ~eref-yafte-i sudûr olan ferman-~~ vacibül-ittibâ` ve laz~mül-imtisalimin mazmûn-~~ita'at-makrûniyle âmil olup hilafindan be-gayet teha~i ve mücânebet eyleyesiz, alâmet-i ~erife i`timad k~las~ z, tahriren fi evâil-i ~ehr-i zilhicce sene tisca ve sittin ve mi'e ve
elf.
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XIV
D.B~M-MHF, Dosya nr. 44 / 7
Maktûl Karaosmano~lu Elhâc Mustafa'n~ n ve birâderleri ve o~ullar~~ve dâmâd~~Alchisari
Ali'nin ve bölükba~~s~~ K~z~lo~lu Elhâc Hüseyin'in ~imdiye dek cânib-i miriyçün zabt olunan
tuylu ve boz ve kebe âvrâne ve kebir ü sagir dorum deve ve kaurlar~ ndan bundan akdem hazineye nakline me'mûr hâssa silah~örlerinden Mekki Abdullah A~a ile Asitâne-i sa`âdete irsâl
olunandan mâ'adâ el-yevm mevcüd olan deve ve kaurlardan yüke sâlih ve gayr-i sâlih olan
Tülü deve Boz deve
mehhar
mehhar
11
46
9
57
20
33
14
10
7
12
12
9
3
3
177
69
152

6

25

63

Gebe âvrâne deve
mehhar
45
25
23
32
29

154

sa~l~- ve kebir
deve mehhar
maktûl-i mezkûr Karaosmano~lunun
45
maktülün birâderi Abdullah'~ n
24
maktülün birâderi ~brahim'in
23
maktülün o~lu Ataullah'~ n
25
maktûlün o~lu Ahmed'in
26
maktülün dâmâd~~Akhisarl~~ Ali'nin
maktûlün bölükbas~s~~K~z~lo~lu Elhâc
Hasan'~n
143
Mekki Abdullah A~a ile Asitâne'ye irsâl olunan
143

154

~nehhar
Yekün tülü ve boz ve gebe ve sagir ve kebir
mûmâ-ileyh ile Asitâne'ye irsâl olunan

385
63
322

El-yevm yüke sâlih boz deve
Esterân-~~güzide ve
gayri güzide ruus
32
5
5
42
32
10

543

Esterân-~~tülü
ve s~pa ruus
5

6

maktûl-i mezkûrun
o~lu Ahmed'in
birâderi ~brahim'in
o~lu Ataullah'~n
mûmâ-ileyh Abdullah A~a ile
Asitâne-i sa'âdete gönderilen

6

Bundan akdem kali olan Karaosmano~lu Elhâc Mustafa'n~n ve kar~ nda~lar~~ ve o~ullar~~
ve sir havâs etbâ`~ n~n çiftliklerinde ve anbarlar~ nda mevcûd ve mudahhar olan zehâiri kendü
deve ve kat~rlar~ na tahmil ve semt olan iskelelere nakl ve Aiitâne-i sa`âdete isâ1 olunmak üzere
emr-i ~erif irsâl ve vâs~l olmu~idi, bu defa sâd~ r olan emr-i ~erif-i âli~ân ve mektüb-~~ veliyyü'nni`ami çukadar ve tatar kullar~~ yedleriyle ~eref-i vusül ve mazmün-~~ itâ`at-makrûnt~nda müteveffâ-y~~mezbürun kendi deve ve kat~ rlanyla Mihaliç iskelesine nakl olunmak fermân buyrulma~la maktûl-i mezbürun ve birâderlerinin ve o~ullar~~ve sâirenin mevcûd ve deve ve kandann~ n keyfiyyeti bâlâda tahrir ve tastir olundu~u vech üzere oldu~u.
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Mukaddemâ sâd~r olan emr-i âli~ân mantukunca ber-vech-i pe~in birer m~kdâr ücret-i
nakliyyesi verilüp memleket develeriyle târih-i mezbûra gelince de~in Yaya karyesine yirmi sâ'at
mesâfe olan Foça iskelesine be~~bin kile mikdâr~~ ~stanburi h~nta nakl olunup ve peyderpey nakl
olunmak üzeredir.
Bu güne nizam verilmi~ ken bu defa vurüd eden emr-i Mide maktûlün kendi develeriyle
Mihaliç iskelesine nakli fermân buyrulma~la Mihaliç iskelesi karye-i mezbûra otuz sekiz sâ'at
mesâfe ve maktûlün altm~~~üç develeriyle zahirenin naklinde imkân olmayup yirmi sâ'at karib
olan Foça iskelesine dahi ahâli-i vilâyetin develeriyle nakl olan zahirenin nakli husûsunda kemâl-i usret ile nizâm verilmi~ iken ber-mûceb-i emr-i âli Mihaliç iskelesine tahvilde su'ûbet ve
zahmet çekilece~i nümâyând~ r ve bundan akdem ücret-i nakliye husûsu s~ hhat ve hakikati
üzere hâkipây-~~ devletlerine arz ve i'lâm olunma~~ n keyfiyyet bu vechile oldu~u ma`lüm-~~devletleri buyuruldukda her ne vechile fermân buyurulur ise emr ü fermân devletlü inâyetlü sultan~m hazretlerinindir.
Bende Osman an-gedükliyân-~~dergâh-~~âli, me'mûr-~~ nakl-i zehir
Bende Dervi~~Mehmed kâtib-i silahdârân-~~ sâb~ k
Bende Elhâc Hüseyin kethudâ-y~~bevvâbin-i ~ehriyâri
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XV
D.B~M-MHF, Dosya nr.44/ 42
Maktül Karaosmano~lu Elhâc Mustafa`n~ n âdemisi Mahmud'un ~stanbulda Pertev Pa~a
han~nda sakin oldu~u odas~nda hâlâ ba~ bakikulu a~a ve maliye tezkirecisi efendi ve taraf-~~
~er`den irsâl olunan miri kâtibi efendi ile ma'an var~ lup merkum Mahmud istintâk olundukda
takriri mücebince fil-as~ l makbûzât~~ve müfârakau ve iltizâm içünverdi~i akçelerin müfredân ve
bâki yedinde mevcûd kalan nukudlann defteri hulâsas~d~r.
Merkum Mahmud'un Karaosmano~lu taraf~ ndan bin yüz altm~~~dokuz senesine mahsûben ba`z~~kesândan iltizâm eyledi~i mukatacat ve ze'âmet ve timâr ve tevliyet içün ashâb~na verdi~i ve ber-müceb-i temessükât karz verdi~i
Temessükât
Nukud

52.116 guru~~
26.313.5 guru~~
78.429,5 guru~~

Minhâ et-teslimât be-hazine-i âmire bi'd-defa'at 62.219,5 guru~~
el-bâki der-zimmet-i baz~~kesân henüz tahsil ne~t 16.210 guru~~
Der zimmet-i Ahmed Efendi, kad~-i Manisa ber-vech-i karz bâ-temessük
Der-zimmet-i ~shak ve Ali müderriszâde ber-vech-i karz bâ-temessük
Der-zimmet-i a~niyân-~~Menemen ber-mûceb-i temessük ber-vech-i karz
Der-zimmet-i Molla Mustafa ve Hac~~Ahmed bâ-temessük ber-vech-i karz
5-Der-zimmet-i Atmacac~ba~~~a~a bâ-temessük ve iltizâm-~~ze'âmet
6-Der-zimmet-i Mehmed Efendi muhâsebe-i Anadolu an-iltizâm-~~mukata`a-i
ber-mûceb-i temessük
7- Der-zimmet-i Mehmed HI~im Efendi bâ-temessük
ze'âmet
8-Der-zimmet-i ser-~ahinciyân-~~hâssa
ze`âmet
9-Der-zimmet-i Süleyman an-iltizâm-~~timâr-hod bâ-temessük
10-Der-zimmet-i Gül~eni Hasan Efendi an-iltizâm bâ-temessük
11-Der-zimmet-i Ye~en Hasan A~a an-iltizâm-~~ze'âmet ber-mûceb-i temessük
12-Der-zimmet-i Seyyid Mehmed Efendi mütevelli-i vakf-~~Hoca Hayreddin
An-akçe-i zimemhâ-i maktûl Karaosmano~lu
Zimmet-i Salih A~a bedel-i
Köseler
Zimmet-i ~brahim A~a müsellem-i Manisa
3-~ltizam-~~bac~' mukata`a-i Gördesli Ahmed
4-Bahâ-i esb ü bârgir

1.500
5.060
3.920
60
1.200
900
800
570
60
600
840
300
700
875
2.429
6.307

Bu akçeler bin yüz altm~~~dokuz senesi masar recec lustin mevâcibine alalar deyü (...)
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XVI
D.B~M-MHF, Dosya nr.44 / 49
Maktül Karaosmano~lu'nun kar~nda~~~firari ~brahim'in harem e~yas~~olmak üzere Akhisar'da muhtefi bulunan e~ya ile dePa-i saniyede mahall-i mezbûrda zuhûr eden dokuz sand~ k
ve iki garâr e~yân~ n defterleri bundan akdem Dersa`adete varid oldukda e~ya-y~~ mezbürenin
Dersa'adete nakli içün emr-i ~erif ile Dergah-~~ ali gedüklülerinden Veli A~a kullar~~ mübâ~ir
tayin olunmu~idi, el-hâletü hazihir müba~ir-i mümâ-ileyh e~ya-y~~mezbûre ile Kanala geldi~ini
ademiyle ihbâr etmekle getürdü~ü e~ya ~imdilik bab-~~humayf~na yaz' ve h~fz olunmas~~ve bimennihi tecala bundan sonra mübârek rikab-~~müstetab-~~ cihandarilerine yüz sürdü~ümde
baz~~husûslar bil-mü~afehe paye-i serir-i alaya arz olundukdan sonra e~ya-y~~mezbûrenin murad-1 humayanlar~~üzere nizam~~verilmesi husf~suna izn-i humayûn-~~mülükaneleri erzani buyrulur ise emr ü ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir..
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D.B~M-MHF, Dosya nr.44/ 23
Karaosmano~ullar~'n~ n ta'ahhüdü akçesinin ne m~ kdâr~~ ~imdiye dek tahsil ve Enderiin-~~
humâyün hazinesine teslim olundu ve ne m~ kdâr~~ kusûr kald~~ve Hüseyin A~a def a-i saniye
me'müriyetinden sonra ne m~ kdâr akçe gönderdi bu gice takriri tahrir ve yar~n kapuya
gönderilmek emr-i âli buyrulma~~ n bir dahi su'â1 ve cevâba hâcet kalmamak vechile
ba~muhâsebeden ihrâc olunmak fermân~ m buyruldu.
Berây-~~
bedel-i musâlaha-i redd-i emvâl ve e~yâ ve emlâk ve zimem-i maktül Karaosmano~lu anevlâd ve mütecallikate~~ki, pi~~ezin an-cânib-i ~zmir be-mübâ~eret-i Hüseyin A~a kethudâil bevvâbin-i hazret-i ~ehriyâri zabt ve zimeme~~der-meclis-i tahsil ve be-Asitâne-i sa'âdet âmed bûd ve
bâ-mukabele-i redd-i emvâl ve e~yâ ve emlâk ve zimeme~~be-Elhâc Ahmed ve Ataullah veledân-~~
maktûl merhûm Karaosmano~lu bâ in kadar mebla~~mushalaha ve an mebla~-~~mezbûr in kadar mebla~~an yed-i Hüseyin A~a be-Asitâne-i satâdet irsâl ve kusûre~~bâ-taksit be-vade-i mezsa'âdet irsâl ve be-hazine-i humâyün teslim ~üde ber-mûceb-i emr dâde fi 22 ~~
kür be-Âsi
[aban] sene 1169.
1.800 kise
As~ l bedel-i musâlaha bâ-emr-i humâyûn
mahsûb bâ-mukabele-i tahsilât-~~zimem
an-cânib-i ~zmir ve Manisa fürû-nihâde ~üde
Evvel emirde kapucular kethudhas~~Hüseyin A~a matrifetiyle
Dersa'adet'e naldi fermân olunan
On aya de~in üç taksit ile tahsil olunup irsâli fermân olunan
Minhâ
Teslim be-hazine-i Enderûn-~~humâyi'in ki be-matrifet-i Hüseyin A~a
tahsil ve teslim ~üde ber-mûceb-i memhûr temessük-i kethudâ-y~~hazine
ve bâ-fermân sûret dâde fi 28 [~evva]l sene 1169
Teslim be-hazine-i Enderûn humâyûn an-poliçe ve nukud ber
mûceb-i memhûr temessük-i kethudâ-y~~hazine ve bâ-fermân-~~
sûret-dâde fi 11 S[afer] sene 1170
Teslim be-hazine-i Enderûn humâyün be-mübâ~eret-i Abdi A~a
ber-~nf~ceb-i memhûr temessük-i kethudâ-y~~hazine ve bâ-fermân-~~
sûret dâde ii 6 Ca Eumâdelulal sene 1170

300 kise
1.500 kise
500 kise
1.000 kise

62.500 guru~~

110.000 guru~~

100.000 guru~~
272.5000 guru~~
545 kise
el-bâki 955 kise

Karaosmano~lu'nun taahhüdü akçesinin asl~~ ve üç defada Ender-Cin hazinesine teslimi
ve bâkisi vech-i me~ rüh üzere mukayyeddir fermân devletlü inâyetlü sultan~m hazretlerinindir.
R 17 Ca [umadelula] sene 1170
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D.B~M-MHF, Dosya nr.45/ 55
Makul Karaosmano~lu'nun gayr ez-afv ve teslimât bâki kalan zimmeti ve gümrük emini
a~aya havâlesi ihrâc oluna.
Berây-~~
bedel-i musâlaha-i maktül Karaosmano~lu gayr ez-afv ve teslim-1 Enderun 395 kise
küsûr 10,5 guru~~
Minhâ
el-havâlât be-Esseyyid ~shak A~a emin-1 gümrük-i ~stanbul
Fi 15 ~~rabanl sene 1170 an-yed-i Hasan be-kusur masârif-i ebniye-i
odahâ-i yeniçeriyân 125.000 guru~~
H 15 [Ramaza]n 1170 an-yed-i mezbûr be-mesârif-i mezkûr
Fi minhu an-yed-i mezbûr "

7.500
12.000
20.000
15.000
179.500
10.000
7.500
575
197.575

395 kise 75 guru~~
ez-ziyâde 64,5 guru~~
Maktül Karaosmano~lu'nun bedel-i musâlahalar~~akçesinden gayr ez afv ve teslimât bâki
kalan zimmetlerinden gümrük emini Seyyid ~shak A~a'ya olan havâlesi ve ziyâdesi vech-i mesrûh üzere mukayyeddir, fermân devletlü sa'adetlü sultamm~nd~ r. Fi 29 Za [ilkade] sene 1170.
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XIX
D.B~M, MHF, Dosya nr.51/ 9
Devletlü inayetlü mürü'etlü merhametlü at~ fetlü veliyyü'n-ni`am kesirül-kerem efendim
sultan~ m hazretleri
Firari Karaosmano~ullarm~ n emval ve e~ya ve emlak ve akarlar~ n taraf-~~miri içün ahz u
kabz~na mübâ~ir tacyin buyrulan Haseki A~a kullan vesâtetiyle ve tatar~m kullanyla ~eref-bah~-~~
sudi:~ r olan evâmir-i aliyyelerin mazmûn-~~ita'at-makrûnlan karin-i zihn-i çakerânem olmu~tur
ve gayr-ez- tahrir Manisa'da ma`rifet-i ~er'le temhir olunan hânenin deffinunda olan emval ve
e~ya ma`rifet-i selle tahrir ve Yaya karyesinde olan amcas~n~ n hânesinde olan emval ve e~yalar~~
Manisa'ya nal(' ve macrifet-i ~er`le tahrir ve firari-i merkumun zimemde olan akçelerinin temessükât ve defterleri mevcûd olmad~~~ ndan ba`z~~vukufu olanlardan istihbâr ve ma`hl~n olanlar~n
tahsiliyçün taraf-~~ kullar~ndan ve mübâ~ir a~a kullar~~ taraf~ ndan âdem ta:yin ve getürdüp
baczen mutab~ k ve baczen ziyade ve noksan ve baczen müceddeden zuhûr ve bilcümle gere~i
gibi tefahhus ve ba'cle't-tashih tahsil olundukça mübâ~ir-i m~l~na-ileyh kullar~ na teslim olunur
ve emval ve e~yân~ n fürühtuna müba~eret olunup yevmen fe-yevmen fürüht olunur ve uhde-i iltizâmlannda olan timarlar~ n bedel-i iltizamlan defteri ve ber-mantfik-~~emr-i ah' min-ba`d e~kiya-y~~mezbûrlar ve ~ekavet ve tu~-yan ile me~hû'r ve matrilf olan bölükba~~ lanmn Saruhan sanca~~ na duhûllerine ruhsat dade olmayup ahz u girift etmek üzere nezr-i kaviye kat' etmek içün
ahali-i merkum bilcümle sancak kazalanyla ma'an nezr ve hüccet vermelerini iltica etmeleriyle
kaza ahalileriyle ma'an yüz elli bin guru~a nezr-i kaviye kat' ve ba~ka ba~ka hucec-i ~er'iyyeleri
ve ber-mazmûn-~~ferman-~~ali çiftlildere iktiza eden gayr ez-zahire ve hubûbât furûht olunacak
hayvanat ve zehâirin mümzi defterleri ve babalar~~maktill Mustafa'n~n ~zmir'e vakf eyledü~ü
akar~ n sicilde mahfûz olan vakfiyyesinin mümzi sûreti bilcümle merfü` hakipay-~~ inayetmuctad-~~veliyyü'n-nicamileri k~l~ nm~~t~ r, inayetkaranide perver efendim firar-~~merkum ve kar~nda~lann~n ~yal ve etfalleri altm~~ tan ziyade olup emval ve e~yalar~~ tahrir olunmakdan na~i
ism-i mal ~ tlak olunur nesneden âriye vukuf yevmiyeye muhtâc hane-berdû~~hala Manisa [da]
olmalar~yla akar-~~ mezbûrun vakfiyeti ~er`a mutab~ k ve sahih oldu~undan vakf-~~ mezbûra
ta'arruz olunmayup ~ yal ve etfallerine sedd-i ramak içün vakf-~~akar-~~merkumdan has~ l olan
icârât ve cümlesi bir yerde sakine olup h~ fz u setr olmalanyçün Manisa'da olan hane vasic olma~la inâyet ve ihsan-~~veliyyü'n-nicamaneye muhtac ve isticlab ve da`vat-~~hayriyyelerine mazhar buyrulmak bab~ nda emr ü fermân efendimindir. Merhamet-~ u'ara veliyyü'n-ni`ama efendim ber-mantûk-~~emr-i celilü'~-~an çiftliklerin idâre ve i'man idâre-i aliyye-i veliyyü'nnicamâneleri buyrulma~la bundan akdem çiftliklerde olan hademe ve muhaf~zlar~~firari-i merkumlar~ n arab gulâmlan ve kendü emekdar hizmetkarlar' oldu~undan hin-i muhârebelerinde
ma`iyyederiyle olup firarlar~ nda dahi kimi ma'an firar ve kimi da~lara girizan olmalar~yla her
çend rey ü eman verilüp çiftliklere gelmelerine dikkat-i tam olundu ise fakat çobanlar~~ zuhûra
gelüp hala ra`y-~~a~nam ediyorlar kusûrlan kemal-i havflar~ndan na~i zuhûra ç~kmad~klarmdan
hala çiftlikler
olma~~n ber-mazmûn-~~ emr-i li çiftliklerin idâre ve i'man ve çiftliklere iktizâ eden zehir ve hubabât~n ma'aclas~n~~ve bu senelik uhde-i iltizamlar~nda olan
ze'âmet ve timarlar~ n zehiri bahalar~n~~ve fayiz-i a~nâm ve gayr ez-vakf akar~ n icaz-atm' cern' ü
tahsil etme~e bir zi-mâl ve zirâ'at ahvalinden habir avamdan olup gerek çiftlikleri idare ve fukarâ ve re`ayay~~dest-i tetâvül-i e~ luyadan h~ fz ve himâyete sahibül-iktidar ve Manisa'da mütesellim olmak üzere bir kimesneye muhtâç oldu~u niimayan olma~la Manisa'da bu misillü âdem
olmayup beher hal tenfiz-i emr-i li fariza-i zimmet-i çâkerânem oldu~undan vukufu olanlar ile
isti~âre ve Güzelhisar sükkan~ ndan olup zi-hal ve ikiyüz etba`~yla vech-i me~r~lh üzere idâre ve
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h~fz ve h~ raset ve fukarâ ve zu'efa ve re'âyây~~himâyeye elyak Hamza Balizâde ~brahim Bey kullar~~istihsân görülmekle mir-i mûmâ-ileyh kullar~na âdem irsal ve getürdüp egerçe tâlib de~il
lakin bu misillü hizmetlerde bezl-i makdür etme~e heveskar kullar~ndan oldu~undan sadâkat
ve istikamet üzere hareketleri hakk~nda bacis-i izzet ve bac:U.4 terfi' -i rütbe olaca~~n~~ifade ve
tergib olunup ber-mûceb-i defter-i mümzi çiftliklerin idare ve i'marlar~na iktiza eden zehir ve
hayvanatlardan ma'ada zahir ve hayvanat ve uhde-i iltizamlar~nda olan ze'âmet ve timarlar~n bu
senelik has~l olan zehayiri bahalar~~k~rk bir gün va'cle ile müba~ir-i mûmâ-ileyh kullar~na edâ ve
teslim etmek üzere bir k~ t'a temessük ve gayr ez-vakf icarat-~~akar ve fâyiz-i a~~-1am ve çiftliklerin
beher sene yirmi bir bin iki yüz on be~~guru~~bedel-i iltizam~~üç senelik bir tahvil ile beher sene
mebla~-~~ merkumun n~sf~~rûz-~~ H~z~r ve n~sf-~~ ahar~n~~rûz-~~Kas~ mda edâ etmek üzere ve mal-~~
sab~ kla Manisa mütesellimli~i üç senelik zabt temessü~ü ve bir ferman-~~ali ile tefviz ve ihsân
buyrulmak üzere mir-i mûmâ-ileyh kullar~na der-uhde ve iltizam olunmas~n~~bu abd-i ahkar ve
çâker-i kemterleri bundan gayri vechile rü'yeti adem-i imkanda oldu~undan bu vechile tem~iyyet ve nizâm verilip bilcümle mü be-mü mümzi defterleri merfü`-~~hakipay-~~hâcet-reva-y~~veliyyü'n-ni`amâneleri k~l~nm~~t~r. ~n~aallahu te`ala reside-i hakipay-~~devlet ve manzûr-~~ayn-i inâyetleri buyruldukda
me~rûh tefviz ve inâyet buyrulmas~~irade-i aliyye-i hazret-i veliyyü'n-ni`amâneleri erzâni buyrulur ise gayr ez- vakf akar~n icarat~n~~cern` ü tahsil ve fayiz-i a~~-1am
ve çiftliklerin bedel-i iltizam~~olan mebla~-~~mezbûr ile der-uhde ve iltizam üç senelik bir k~ t'a
emr-i ali ve mal-~~ sabilu üzere Manisa mukata'as~~ashab~ndan üç senelik bir k~ t'a zabt temessükü
ve zabt~na bir k~ t'a emr-i ali ihsân buyruldukda beher sene ber-minval-i me~rûh mebla~-~~
merkumu iki taksit ile edâ etmek üzere mir-i mûmâ-ileyh kullar~ndan bir k~ t'a temessük ahz ve
mübâ~ir-i mûmâ-ileyh kullanyla merfir-~~hakipay-~~devlet-ihtivalar~~ k~l~naca~~~muhat-~~ilm-i
alem-ara-y~~veliyyü'n-ni'amâneleri buyruldukda ol bâbda emr ü fermân devletlü inayetlü
mürüetlü merhametlü aufetlü veliyyü'n-ni'am kesirül-kerem efendim sultan~m hazretlerinindir. Fi 7 Ca [umadelülâ] sene 1180
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D.B$M, nr. 41290
Defter oldur ki, bâ-hatt-~~hümâyiln-~~ ~evket-mala-ün tertib-i cezas~~emr buyurulan Kara
Osman O~lu Atâullah nâm ~aki tahassun eyledi~i Yaya karyesinde tâb-1 âver olmayup leylen
etrne~in bu hav'al
' ilerde güzân melhilz olan mahaller sedd ü bend ve hayyen ve meyyiten
ahz olunup ve mezbürun emvâl ve alUr ve nuküd ve e~yâsm~n ma`rifet-i ~er`le tahrir ve temhir
olunmas~~bâb~nda sâd~r olan emr-i celilü'~-~ân~n mümzi ve mehtûm süren ve buyuruldu-i emr-i
uslûblan çukadâr Hüseyin kullan ile medine-i ~zmir'e vurüd ve cümle a`yân ve e~râf ve kethüdâlar ve tercümânlar mevâcehesinde ba`del-lurâ'et gere~i gibi tecessüs ve tafahhus vç Hanc~~
Elhac Hasan ve sâirinden istifsâr olundukta mezbürun ~zmir'de kendi emlâki oimayup ancak
babas~n~n Yaya karyesinde binâ eyledi~i câmi`-i ~erif ve medresesinin evlâdiyet ve me~d~tiyet
üzere vakf eyledi~i musakkafân ve ba~çeleri olma~~n her bir müste'cirin yedinde olan icâre
temessükleri ferden ferden huzûr-~~ ~er`de rü'yet ve ber-vech-i muharrer vakfiyetleri tayin ve
tasrih ve icâreleri dahi beyân olunma~~n manzûr ve maliim ve mesmü'umuz oldu~u üzere
bilâ-ziyâde ve lâ-noksân ale'l-esâmi zirde zikr olunur. Hurrire fi '1-yevmi'l-'â~ir min- ~ehr-i Rebiü'l-âhir li-sene semânin ve mi'e ve elf
[der-kenâr] ~zzetlü defterdâr Efendi musakkafât-~~mezbüre tescil-i ~er'iyye olunmu~~evkâf-~~sahiheden midir gere~i gibi ma`rifet-i ser ve mübâ~ir Haseki A~a marifetiyle tahkik ve
keyfiyet sûret-i sicilltiyle ilân~~olunmak içün emr-i ~erif tahriri fermân buyuruldu ve hâlâ mutasarnfian icâreteyn ile mi mutasarnfiard~r icâre-i vâhide ile mi ve icâreteyen ile oldu~u süretde kimin üzerindedir bu dahi tahkik oluna.
Vakf-~~frenkhâne der-taht-~~icâre-i Frans~z Amau nâm müste'men beher sene icâre,
570 guru~. Frenkhâne-i mezküre yetmi~~alt~~senesinde vaki' olan ihrâk-~~kebirde külliyen muhtank olup arsa sarfa(?) kald~kda müste'ciri olan mesfür izn-i mütevelli ile bi-~arti'r-rücû` kendi
mâl~ndan iki bin dörtyüz yi~irmibe~~guru~~sarf ve müceddeden bina edüp yetmi~~yedi senesi
Receb gurresinde itmâm ve derûnunda temekküne ibtidâ etme~in masrüf-~~mezkûr tamâm
olunca icâre-i mezküre takâ's olunmak üzere mukâveleleri senedlerinde mestürdur.
Vakf-~~frenkhâne der-taht-t icâre-i ~ngiliz Bark~r nân~~müste'men, beher sene icâre
607guru~. Mezkür dahi külliyen muhterik olup mukâvele-i mezküre üzere kendi mâl~ndan bi~arti'r-rücû` iki bin be~yüz guru~~sarf ve yetmi~~yedi Receb'de itrnâm ve derünuna girüp masraf
icâreye takâs.
Vakf-~~frenkhâne der-taht-~~icâre-i Flemenk Ma~dan(?) Ban der Zani (?) beher sene
icâre, 500. guru~~Mezkür dahi külliyen muhterik ve mesfür bi-~art-~~mezkûr üzere mâl~ndan üç
bin on iki guru~~sarf ve man'« tamâm~na de~in icâre takâs ve yetmi~~yedi Zilka'adesinde derünuna girmi~tir.
Yakomino nâm müsteVakf-~~hâr~-~~sagir ve deremunda at de~irmeni der-taht-~~
'men, icâre beher sene 200guru~. Mezkür dahi külliyen muhtarik ve müste'cir-i mesfür ~art-~~
mezkûr üzere kendi mâl~ndan bin dörtyüz guru~~sarf ve masrûf tamam~na de~in icâre takâs ve
yetmi~~dokuz senesinde derünuna girmi~tir.
Vakf-~~menzil der-taht-t icâre-i Frans~z ~stepani Vezeri icâre beher sene 106 guru~~.
Muhterik olmam~~t~r.
Vakf-~~yahûdhâne, icâre beher sene 400 guru~. ~ki bâb yahildhâne dahi olup harâbd~r,
tahidir.
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Ye~il Direkli kurbünde vakf-~~ hân, icâre beher sene 1.400 guru~. Hizâs~nda iki vak~f
dükkân, icâre fi sene 66. guru~~
Vakf-~~ frenkhâne der-taht-~~icâre-i ~ngiliz Marc nâm müste'men, icâre beher sene 690
guru~. Kezâlik târih-i mezkûrde frenkhâne-i mezkûre dahi külliyen muhterik olma~~n müste'cir-i merki~m izn-i mütevelli ile bi-~arti'r-rücû` kendi mâl~ ndan üç bin guru~~sarf edüb yetmi~~
yedi senesi Receb'inde itmâm ve derûnuna temekküne ibtidâ etme~in masrüf-~~mezkür tamam
olunca icâre-i mezkûre takâs olunmak üzere mukâveleleri senedlerinde mestûrdur.
Vakf-~~ frenkhâne der-taht-~~icâre-i Flemenk konsolosu, icâre beher sene 970 guru~.
Kezâlik târih-i mezkûrde ol dahi külliyen muhterik olup mukâvele-i mezküre üzere kendi mâlindan bi-~arti'r-rücû` dokuz bin yediyüz guru~~sarf edüp i~bu seksen senesi Rebrül-âhiri gurresinde derünuna girüb masraf icâreye takâs olunacakd~r.
Vakf-~~frenkhâne der-taht-~~icâre-i Flemenk Fermuz nâm müste'men, beher sene
icâre 1.200 guru~. Mezkür dahi külliyen muhterik ve mesfûr ~art-~~mezki~r üzere mâl~ndan yedi
bin be~yüz guru~~sarf ve masrüf tamam~na de~in icâre takâs ve yetmi~~yedi mâh-~~Zilka`desinde
derûnuna girmi~dir.
11)Vakf-~~frenkhâne der-taht-~~icâre-i Fon Zane(?) Flemenk, icâre beher sene 900 guru~~
Mezkür dahi külliyen muhterik ve mesfûr ~art-~~mezkûr üzere mâl~ndan yedi bin iki yüz guru~~
sarf ve masrüf tamâm~na de~in icâre takâs ve yetmi~~dokuz senesi Saferü'l-hayn evâhirinde de rûnuna girmi~dir.
Vakf-~~frenkhâne der-taht-~~icâre Venedik konsolosu, beher sene icâre 725 guru~.
Mezkür dahi külliyen muhterik ve mesfûr ~art-~~mezkûr üzere mâl~ndan be~~bin guru~~sarf ve
masrüf tamâm~na de~in icâre takâs ve yetmi~~yedi Zilka`desinde derûnuna girmi~dir.
Vakf-~~menzil 1 der-taht-~~icâre-i Tercümân Pavlaki, icâre beher sene 200 guru~. 01
dahi külliyen muhterik olup ~art-~~mezkûr üzere mâl~ndan bin ikiyüz guru~~harc etmi~dir.
Vakf-~~menzil 1 der-taht-~~icâre Para~~Tercümân icâre beher sene 100 guru~. Muhterik olmam~~d~r.
Fasuliye kurbünde mahzen ve ba~çe der-taht-~~icâre-i Ikon(?) nâm müste'men icâre
her sene 80 guru~~
Attârlar içinde dükkân, 3 bâb, icâre her sene 107..guru~~
Kemeraltfr~da dükkân 1, icâre beher sene 18 guru~.
Vakf-~~menzil der-mahalle-i Kefeli, icâre beher sene 40 guru~.
Medine-i ~zmir hâricinde Fasuliye nâm mahalde vaki` ~mâm-zâde ba~çeleri demekle
ma`rüf vakf-~~mezkûr ba~çeleridir ki `ale'l-esâmi zikr ~üd.
Yorgaki icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 71 guru~~4.para
Dimitri icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 29 guru~~16 para
Ana~ta~~icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 22 guru~~8 para
Yakomi icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 39 guru~~36 para
Panayot icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 63 guru~~36 para
Pandeli icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 48 guru~~12 para
Marko icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 27 guru~~12 para
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Yani icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 33 guru~~12 para
I~kenod icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 108 guru~~36 para
Kedesi Manol(?) icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 84 guru~~24 para
Kuyazi icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 36 guru~~12 para
Manol icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 230 guru~~12 para
Tomaz icâresinde ba~çe 1 bâb , icâre beher sene 30 guru~~
Moral~~Panayot icâresinde ba~çe 1 bâb , icâre beher sene 30 guru~~12 para
Apostol icâresinde ba~çe I bâb , icâre beher sene 37 guru~~8 para
Nikola icâresinde ba~çe 1 bâb , icâre beher sene 43 guru~~18 para
Istendilli Nikola icâresinde ba~çe 1 bâb , icâre beher sene 236 guru~~12 para
Kalamani icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 236 guru~~162 para
Yani icâresinde güllü ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 30 guru~~8 para
Kara Yorgi icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 48 guru~~12 para
Uzun ~stimad icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 36 guru~~
Camc~~Yanako icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 20 guru~~12 para
Anderya icâresinde ba~çe 1 bâb, icâre beher sene 54 guru~~12 para
Cema'an ba~çe 23 bâb Yekün 999guru~~
Bâlâda mestür ba~çeleri ~zmir'de sâkine ~mâm-zâde kelimesi nâm~yle bir hâtun benim
babamdan mülk-i mevrûsumdur babam fevt oldukda ben sagir ve biles bulundu~uma binen
bi-gayr-~~hakk~n fuzülen zabt olunup el-yevm âkile ve bâliga oldum taleb ederim deyü bundan
akdemce Devlet-i aliyyeye i~tikâ ve terfi'-i ~er`-i ~erif olunmak bâb~nda bâ-emr-i âli zu'emâdan
Mustafa A~a kullar~~ mübâ~ir tayin buyurulup henüz mürâfa'as~ na ~ürü` olunmam~~d~r. Bu
vech üzere münâzi`iin-fihdir
Müderrisinden Tuzcu-zâde Halil Efendi zimmetinde bâ-temessük ~aki-i mezbürun alaca~~~2.200 guru~~dâyin meferrdir.
Harrerehu el-fakir ileyhi azze ~ânuhu ~smail el-kad~~bi-medine-i ~zmir
mühür
Ba~muhâsebeye kayd ve süreli verile.

