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ÖZET 

 

 

 275 NUMARALI MANĠSA ġER’ĠYYE SĠCĠLĠ’NĠN 

TRANSKRĠPSĠYON VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

(H. 1254-1255/M. 1838-1840) 

 

 ġer'iyye Sicilleri, Osmanlı Devletinde kadıların mahkemeler de  verdikleri 

Hükümlerin kayıtlarının tutulduğu defterlerdir. ġer'iyye Sicili kayıtlarını 

incelediğimizde o bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel, hukuki yapısı hakkında bilgi 

verdiğini görmekteyiz. 

 275 Nolu Manisa ġer'iyye Sicilini konu bakımından incelediğimizde ölen 

kiĢilere ait tereke kayıtları, miras davaları, boĢanma davaları, adam yaralama,  Redif 

kıĢlasının masraf pusulaları, Saruhan sancak masraf pusulaları, rüĢvet hakkında 

çıkarılan cezalar ile ilgili kayıtlar, izin tezkereleri, savaĢlarda yaralanan askerlerin 

tekaüdlük maaĢları hakkında kayıtlar, illet-i veba  hastalığı hakkında çıkarılan 

düzenlemeler  gibi mevzular hakkında bilgi edinmekteyiz. 

 

 Anahtar kelimeler:  Osmanlı, Manisa, Sicil, Kadı, Mahkeme. 
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ABSTRACT 

 

 

THE TRANSCRIPTION AND THE ASSESSMENT OF MANISA SHARIA 

COURT RECORDS NUMBERED 275  

(H.1254-1255/M.1838-1840) 

  

 Sharia court records are the books which keep adjudication records in the 

courts held by cadis  in Ottoman Empire. When we examine the sharia court records 

of an area, we can be informed about the social, economic, cultural and juridical 

structure of that area. 

 When Manisa sharia record number 275 is investigated, we obtain 

information about the legislations such as the inheritance records belonging dead 

persons , inheritance cases, divorce suits, injury cases, bill of costs of Redif barracks, 

bill of costs of Saruhan sanjak, the records related to bribe penalties, permission 

missives of soldiers, the records regarding the retirement salaries of injured soldiers 

in the war, regulations introduced for the plague disease. 

  

 Keywords: Ottoman, Manisa, Record, Cadi , Court. 
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ÖNSÖZ 

 

ġer'iyye Sicilleri, kadı sicilleri, kadı divanı olarak adlandırılmıĢtır. Osmanlı 

Devleti„nde adalet sisteminin ne kadar titiz bir Ģekilde kayıt altına alındığının 

göstergesi olan bu defterler, birinci elden kaynak niteliği taĢıması bakımından 

önemlidir. Dünya tarihine uzun yıllar damgasını vuran Osmanlı Devleti'nin bu 

baĢarısında adalet sistemine verdiği önem etkili olmuĢtur. ġer'iyye mahkemeleri, 

Osmanlı Devleti'nde asıl yargı mercii olması bakımından önemlidir. Mahkeme 

kararlarının iĢlendiği ġer'iyye defterleri de bu yüzden önem arz etmektedir. 

Osmanlı Devlet'inde kadıların hukuk sisteminin yapı taĢlarından olduğunu 

görmekteyiz. Osmanlı Devleti„nde ġer'iyye Sicilleri hukuki açıdan önemli olduğu 

kadar kayıtların tutulduğu bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel yapısı hakkında bilgi 

vermesi açısından da önemli belgeler olarak değerlendirilmektedir. 

Manisa‟ya ait ġer‟iyye Sicilleri Ankara Milli Kütüphâne de bulunmaktadır. 

Sicillerin mikro filmleri Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya ve Manisa Milletvekili Cihan 

Yazar tarafından Manisa Ġl Halk Kütüphânesine getirilmiĢtir. Manisa‟ya ait yüksek 

lisans tezi olarak çalıĢılan ġer‟iyye Sicilleri ; 

Mehmet Çamlı, 4 Numaralı MġS, Gazi Ünv. 

Ġlker Mümin Çağlar, 273 Numaralı MġS, Celal Bayar Ünv. 

Arzu Karaslan, 61 Numarali MġS, Celal Bayar Ünv. 
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Selman Çetin, 64 Numaralı MġS, Celal Bayar Ünv. 
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Huriye Sarıkaya, 179 Numaralı MġS, Adnan Menderes Ünv. 
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Manisa'ya ait 275 Numaralı  ġer'iyye Sicillerinin giriĢ bölümünde Manisa 

ġer'iyye Sicilleri  hakkında genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra  sicillerde ele 

alınan konular üç ana bölüm altında incelenmiĢtir. Birinci bölümde 275 numaralı 

ġer'iyye Sicili'nin önemi, hükümlerinin özetleri ve tasnifi, ikinci bölümde defterin 

değerlendirmesi yapılarak; Manisa‟nın sosyal, ekonomik, kültürel açıdan 

değerlendirilmesi yapılacaktır. Üçüncü bölümde ise 275 Numaralı ġer'iyye Sicilinin 

transkripsiyonu yer almaktadır. Sicilin transkripsiyonu yapılırken Arap alfabesindeki 

a, u, ,ı seslerinin uzun okunması nedeniyle bu sesler  â ,û ,î   harfleriyle 

karĢılanmıĢtır. Ekler bölümünde ise metinlerin orjinallerinden örnekler verilmiĢtir. 

Yerel tarih alanında katkı sağlayacağını düĢündüğümüz tez çalıĢmam boyunca 

ve lisans öğrenimimden itibaren her türlü desteğini gördüğüm tez konumun 

belirlenmesinden tezimin tamamlanmasına kadar her aĢamada bana yol gösteren, 

desteğini benden esirgemeyen, değerli danıĢman hocam Sayın Prof. Dr. Muzaffer 

TEPEKAYA„ ya sonsuz teĢekkürlerimi ve saygılarımı sunmak isterim.  
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GĠRĠġ 

 

 DEFTER HAKKINDA  BĠLGĠLER  

 

           Ele aldığımız defter, 275 no'lu Manisa ġer'iyye Sicili Defteri'dir. 55 varak 110 

sayfadan oluĢan defterde ilk kayıt 11 Rebiu‟l-evvel 1252 tarihinden baĢlamaktadır. 

ġer‟iyye Sicili Hicri 1254-1255, Miladi 1838-1840 tarihlerini kapsamaktadır. 275 

no„lu Manisa ġer‟iyye Sicili defterinde genelde divani yazı kullanılmıĢtır. Defter 

genel olarak okunaklı olmakla birlikte sayfaların birleĢtiği yerlerde kelimelerin 

birbirine girmiĢ olduğu görülmektedir. Bu bölümler, cümlenin geliĢine göre anlam 

bütünlüğü sağlayacak Ģekilde tamamlanmıĢ, emin olunmayan yerler boĢ bırakılmıĢtır. 

Defterde genellikle müslüman ahali ile ilgili kayıtlara rastlanmaktadır. Bunun yanı 

sıra  gayrimüslimler ile ilgili  az da olsa kayıtlar bulunmaktadır. 

           Sicilde 158 hüküm bulunmakta olup bu hükümler numaralandırılmamıĢtır. 

Bazı hükümler  besmele ve dualar, kalıplaĢmıĢ cümleler ile baĢlamakta olup  bu 

cümleler “Düstûr-ı mükerrem müĢir-i mufahham nizamü'l- alem müdebbir-

i ...“ Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır. 

          Defterde tereke kayıtlarının yanı sıra, miras davaları, yaralama davaları ve 

kanunnameler, tezkere izin belgeleri, rüĢvet, redif kıĢlası masraf pusulaları ile ilgili 

kayıtlara da rastlanmaktadır. Ayrıca defterde rüĢvet ile ilgili uygulanacak cezalara 

dair ayrıntılı kanunnameler yer almaktadır. Askerlik esnasında yaralanan, hastalanan 

-ruhsal hastalığa yakalanan- Ģahısların terhisleri ve onlara verilen tekaüdlük maaĢları  

ve hava değiĢimi izinleri hakkında kayıtlar da dikkat çekmektedir. Dikkat çeken 

önemli bir konuda  Redif birlikleri ile ilgili çıkan masraf pusulalarıdır. Bir diğer 

dikkat çekici hüküm, 97.sayfa da yer alan illet-i veba (kara ölüm) için çıkarılan 

fermân-ı âlîĢan sûretidir. 29.sayfa ikinci bölümde gördüğümüz üzere afyon ve haĢhaĢ 

ziraati ile ilgili düzenlemeler hakkında kayıtlara rastlanmaktadır. 

          DEFTERDEKĠ KAYITLARIN TASNĠFĠ 

          Müslüman Erkekler Hakkında  Kayıtlar 

      275 no'lu Manisa ġer‟iyye Sicili defterinde, “Medine-i Mağnisa mahallatından 

Hacı Hamza mahallesi sakinlerinden DerviĢ oğlu Mehmed“ örneğindeki gibi 

hükümler Ģahıslara ait adres bilgilerinden yola çıkılarak oluĢturulmuĢtur.   
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        Bir diğer dikkat çeken nokta ise Ģahısların DerviĢ, Molla, Katırcı, Ġnce, Solak 

gibi lakap ve meslekleri ile birlikte hükümlerde yer almasıdır.  

           Müslüman Kadınlar Hakkında Kayıtlar 

 Kadınlara ait hükümler erkek nüfus kayıtlarında olduğu gibi adres tespiti ile 

baĢlamaktadır. Sakine ifadesi ile Müslüman kadının hangi mahallede oturduğu 

belirtilmektedir. Vefat eden kadınlardan 'fevt olan' ifadesi kullanılarak bahsedilmiĢtir. 

KiĢiler kayıt altına alınırken babalarının ve eĢlerinin isimleriyle birlikte anılmaktadır. 

Defterde kadınlar ile ilgili kayıtlara miras, tereke kayıtlarında rastlanmaktadır. 

 Gayri Müslimler Hakkında Kayıtlar 

 Diğer tereke kayıtlarında olduğu gibi gayri müslimlerin kayıtları da adres 

tesbiti ile baĢlamaktadır. Defterde ağırlıklı olmasa da gayri müslimler ile ilgili 

kayıtlar da bulunmaktadır. Ayrıca kimsesi olmayan kiĢilere ait kayıtlar da 

bulunmaktadır.
1
 Gayri müslim nüfus ile ilgili kayıtlarda‚ „zimmi„ ifadesi 

kullanılmıĢtır. Müslüman devletlerde vatandaĢ olarak müslümanlarla birlikte yaĢayan 

baĢka dine mensup kiĢilere zimmi denilmiĢtir.
2
  

                                                 
1
 Defterde kimsesi olmayanlardan,  

“Zahirde varis-i ma'ruf ve ma'rufesi olmayub bi'lcümle terekesi canib-i beytü'l- mala aid ve raci olan ' 

kalıbı ile bahsedilmiĢtir. 'Bâis-i  defter oldur ki Demirci kazası kûralarından Küpiler karyesi 

sükkânından bundan akdem vefât eden EĢem oğlu Kara Mustafa  nâm  müteveffanın zâhirde vârisi 

marufu olmayub terekesi tahrîr olunub varisi zuhûr edince canîb-i beytü'l-mâl emîn-i  yedine vaz' 

olunan meblağ defteridir ki bervech-i ati zikr ve beyan olunur.“ Ģeklinde bir Hükümle 

bahsedilmektedir. M.ġ.S. 275, s.79. (109.Hüküm) 
2
 Mustafa Fayda, „Zimmi‟, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Cilt: 44, 2013, ss.428-

434.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

OSMANLI DEVLETĠ’NDE ADALET TEġKĠLATI VE ġER’ĠYYE SĠCĠLLERĠ 

            1.1. OSMANLI DEVLETĠ‘NDE KADILIK KURUMU VE KADILARIN 

GÖREVLERĠ 

ġeriyye sicilleri, sadece suçların, cezaların, miras kayıtlarının tutulduğu 

defterler değildir. O döneme ait cami, mescid isimleri, o bölgede yapılan zirai 

faaliyetler, döneme ait yaygın hastalıklar da defterde bulunan bilgiler arasındadır.
3
 

Manisa'da redif kıĢlasının Manisa için  ne kadar önemli olduğunu kıĢlanın masrafları 

için düzenlemeler yapılmasından anlaĢılmaktadır. Hukuki açıdan önemli olan bu 

kayıtlar  o dönemin toplumsal yaĢantısı hakkında önem arz eden bilgiler vermektedir. 

Adalet sisteminin en önemli yapı taĢlarından birisi de Ģüphesiz ki kadılık 

müessesesidir. Osmanlı Devlet'inde hukuk sistemine önem verildiğinin ve adalet 

sisteminin geliĢmiĢ olduğunun göstergesi olan kadılık sistemi sadece adaleti sağlayan 

bir kurum olmasının yanı sıra bulunduğu bölgenin iktisadi, sosyal, bayındırlık 

hayatını düzenleyen merkez ile taĢra arasında önemli bir köprü görevi görmektedir.   

 Osmanlı Devleti'nde kadılık müessesesinin sadece batılı kaynaklar ve Ġslam 

tarihi içerisinde ele alınarak incelenmesi yetersizdir. ArĢivler ve ġer'iyye Sicilleri bu 

alanda bize yol gösterecek önemli kayıtlardır.

 

Kadı: Kaza kökünden gelen kadı, Ģer‟i hükümlere göre davalara bakan yetkili 

memura verilen isimdir.
4
 

Nâib: Ġslam Devletinde hükümdar, vali veya kadı gibi görevlilerin yerine 

vekilidir.
5
 

Kassâm: Ġslâm hukukunda  ganimet, Ģirket ve miras gibi konularda her türlü 

malı bölerek hisseleri belirli hale getiren  görevliye kassâm denilmiĢtir.
6
 

                                                 
3
 Uğur Yunus, „‟ġer‟iyye Sicilleri‟, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Cilt:39, 2010, 

ss.8-11. 
4
Fahrettin Atar, „Kadı‟,  Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Cilt:24, 2001,  ss.66-69. 

5
 Casim Avcı, „Naib‟, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Cilt:32, 2006,  ss.311-312. 

6
 Said Öztürk, „Kassam„, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Cilt:24, 2001,  ss.579-

OSMANLI'DA 
HUKUK 
SİSTEMİ 

KADI NAİB KASSAM MUHZIR ÇAVUŞLAR SUBAŞI MÜBAŞİR KATİP HADEME KAPICI 
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Muhzır:  Eskiden Ģeriat mahkemelerinde mübâĢir hizmetini gören kimse. 

Huzura getiren anlamındadır.
7
 

 ÇavuĢlar: Mahkeme ilamlarının icrası için çalıĢan adli memur. 

SubaĢı: Sancak beyi ve kadıdan sonra gelir. Mahallî konularda, kanun ve 

nizamların uygulanmasında yetkilidir. SubaĢı önce suçluyu arayıp bulur, adalet 

huzuruna götürür.
8
 

 

MübaĢir: Mahkemelerde tebliğ, celb soruĢturma iĢlerinde görevli memur.  

Katip: Davaları yazma iĢinde görevli memur. 

Hademe: Mahkemelerde duruĢma esnasındaki güvenliği sağlamada 

görevlidir.  

Kapıcı:  Mahkemeye baĢvuru yapmak isteyen kiĢilerin düzenlemesini yapar. 

 

Osmanlı kadısı, hukukçu ve idare adamıdır. Kadı kelimesi 'kada', yargımala 

kelimesinden türemiĢtir. Osmanlı Devleti'nde kadı, yargıç, noter, vakıf müfettiĢidir.
9
 

“Şehrin asayişini yürütmekle görevli zabitleri, subaşı, asesbaşı gibi görevlileri 

denetler, onların amiridir.“ Kadıların Osmanlı Devleti„nde resmi mahkeme binaları 

yoktur. Kadılar kendi evlerini mahkeme olarak kullanırlar. Osmanlı Devleti'nde 

kadılar Ġstanbul„dan tayin edilir. Kadı, ilmiye sınıfı üyesidir. Kadının medrese 

eğitimini tamamlaması yeterli değildir.
10

 Ayrıca icâzet alması belirli sınavları geçmiĢ 

olması gerekmektedir. Kadı devletin bir görevlisi olduğu kadar ayrıca müslüman 

halkın da temsilcisidir. Kadılar  görevlerini yerine getirirken sadece Ģeriat 

hükümlerini değil, ayrıca örfi kuralları da uygularlardı. Kadılar padiĢah beratı ile 

tayin edilirlerdi.
11

 Bir yerde iki seneden fazla kalamazlardı. Kendi yargı bölgeleri 

dıĢındaki olaylara karıĢmazlardı. Sultan'ın fermânı olursa baĢka bölgedeki bir olaya 

bakabililirlerdi. Doğrudan merkeze bağlı olan kadılar mahalli yönetimler için çok 

önemlidir. Yargı görevlerinin yanı sıra mali iĢlerde, mülki iĢlerde düzeni sağlamaları 

açısından önemlidir. Belirli bir eğitim sonrası, belirli özellikleri sağlayarak 

                                                                                                                                          
582. 
7
 Recep Ahıskalı, „Muhzır„, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Cilt:31, 2006,  ss.85-

86. 
8
 Mücteba Ġlgürel, „SubaĢı„, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Cilt:37, 2001, ss.447-

448. 
9
 Çağatay Uluçay, 17. Ve 19. Yüzyıllarda Saruhan‟da EĢkiyalık ve Halk Hareketleri, Ġstanbul, 1955, 

s.92. 
10

 ġeniz Anbarlı Bozatay ve Konur Alp Demir, „„Osmanlı Adli ve Ġdari Sisteminde Kadılık: Kurumsal 

Bir Değerlendirme„„, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüs Dergisi, Cilt:6, Sayı: 

10, 2014, s. 71. 
11

 Halil Ġnalcık, Seçme Eserleri-IX Osmanlı Tarihinde Ġslamiyet ve Devlet, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür 

Yayınları, Ġstanbul, 2016,  s. 63. 
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görevlerinin baĢına getirilmesi önemlidir. Kadının atanması için gerekli olan Ģartlar; 

temyiz kudretine sahip, adil, iman sahibi, erkek olması, hukuki bilgiye sahip olması 

gerekmektedir. Koçi Bey risalesinde “bir hoşça imtihan eyle, cahile kadılık 

verme“ diyerek kadıların eğitimine ne kadar önem verildiği belirtilmiĢtir.
12

 Kadının 

mülki görevinde subaĢı, yasakçılar (asesler), kale dizdarları, muhtesibler  

yardımcıdır. Ġmar denetiminin sağlanmasında kadının rolü önemlidir. II. Mahmud 

döneminde kurulan “Mekteb-i Maârif-i Adliyye“ hukuk eğitiminde batılı hukuka daha 

yakındı. Osmanlı Devleti„nde kadı önemli bir mülki amir ve yargıçtır. 

 Ġncelediğimiz Manisa'ya ait 275 no'lu ġer'iyye Sicili defterinde kadıların 

atanmaları ile ilgili   bilgiler görülmektedir. Altıncı sayfa ikinci bölümde “Sancak 

dahilinde olub da müstakil ehliyetli hâkim gitmeye kâbiliyeti olmayan küçük 

kazâların yine ol sancak dahilinde olarak civârında bulunan büyük kazâların 

hâkimlerine kadîm-i mâhiyyeleri ile havâle olunub eğer  ada küçük kazâ civarında 

bulunduğu büyük kazaya pek yakîn olur ise ol büyük kazânın hâkimi küçük kazaların 

hükümetini dahi bi'n-nefs kendisi rü'yet ve istimâ' eyleye ve eğer altı saatten ziyâde 

baîd olur ise kendisinin nezâreti ile mu'temet ve mevsuk gerek yerlüden ve gerek 

kendi adamlarından bir muktedir ve müteşerri adam nâib ta'yin eyleye ve eğer 

civârında büyük kaza bulunmaz ise iki yahut üç kaza ve belki daha ziyâde 

birleştirilüp bir nâib tayin olunmak câiz ola.“ örneğinde gördüğümüz gibi hakim 

tayinleri hakkında kararlar bulunmaktadır. Hakimlerin görevlerine yolsuzluk, 

görevinden sapma, aklını kaybetme, bilgisiz olduğunun anlaĢılması, iman yetersizliği 

gibi nedenlerle görevine son verilirdi.
13

 

 

 1.2.DEFTERDE GEÇEN HÜKÜMLERĠN ÖZETLERĠ 

1. Hüküm: Altı ayda bir defaya mahsus olmak üzere  Ģehr nahiyesi ve köylerinden 

mutadı kadim üzre odun, tavuk, vb.malzeme beyan Ģüd. 

2. Hüküm: Medine-i Manisa mahallatından Hacı Hamza mahallesi sakinlerinden 

DerviĢ oğlu Mehmed mülkünde olan su için her yıl ramazan ayında cami-i Ģerife iki 

vukiyye,  Ağaçcı Kadir'in bir vukiyye, sünnetçi oğlu Hacı Mehmed'in bir vukiyye 

yağ  mumu vermesi hk. 

3. Hüküm: Simav köylüğünden Ġsmail'in, Koca Ahmed'in kızı Hatice'ye hüsn-i 

rızasıyla talib olması hk. 

                                                 
13

Koçibey Risaleleri, Kabalcı Yayınevi, Ġstanbul, 2007,  s.77. 
13

Ortaylı,  s. 21.  
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4. Hüküm: Abdülkadir'in oğlu Ġsmail maktulün vurulması hk. 

5. Hüküm: Manisa Redif-i Mansûre kıĢlasının masraf pusulası hk. 

6. Hüküm:Manisa Redif-i Mansûre kıĢlaları için kıĢlanın masraf pusulası hk. 

7. Hüküm: Kaza-i Demirci Redif Mansûre kıĢlasının mâsraf mühimmesi için ayrılan 

bütçe hk. 

8. Hüküm: Tarik-i ilmiyeye dâir ceza kânunnâme-i hümâyun hk. (RüĢvet hakkında 

cezalar) 

     Hâkimlerin tayinleri hakkında kanun. Küçük kazalara hakim tayini hk. 

Hakimlerin tayinleri hk. Hakimler rüĢvet alırlarsa uygulacak cezalar hk. Hakim-i 

mümaileyhin mecnûn, ma„tûh, gâiblik terekesi ücreti hk. Vefat eden kimselerin 

terekeleri hk. Siğâr ve mecnûn kimselerin terekeleri hk. 

Hakimlerin Hükümete yakıĢmaz hareketi olur ise kanun hükmünce tazir olunacağı 

hk. Din ve devlete hayırlı iĢler yapanlara mükafat verileceği hk. 

9. Hüküm: Mehmet Tahir PaĢa'nın Aydın müĢirliğine tayin olması hk. 

10. Hüküm: KarataĢ nahiyesinden Halime bint-i Halil nâm Hatun ve Mehmed'in 

boĢanma davası hk. 

11. Hüküm: Demirci kazası nâibi El-Hâc Ömer Efendi'ye ölen askerlerin mallarının 

taksîmi hakkında belge. 

12. Hüküm: Fehmi Ahmed PaĢa'nın sefareti hizmeti için Paris„te bulunması hk. 

(Mühürler var) 

13.Hüküm: Demirci mutasarrıfı e's-seyyid Ġbrahim Ethem'in on altı ay süre ile 

mutasarrıf olduğu kaza hakkında tezkire. 

14. Hüküm: Kısmet tezkiresi sûreti. (Demirci kadısı Ġbrahim Ethem Efendi hk.) 

15. Hüküm: Demirci kazası mühimmat-ı hayyamiye lazımesi için Saruhan Sancağı 

masraf kayıtları hk. 

16. Hüküm: Kaza-i Demirci„de redif askerlerinin masrafları hakkında kanun. 

17.Hüküm: Saruhan Sancağı'nın masârafat-ı lazımesi için Demirci kazası hissesine 

yetmiĢ üç bin beĢyüz altmıĢ beĢ guruĢ taksim olunması hk. 

18. Hüküm: Manisalı çavuĢ Hasan bin Hüseyin' in izin tezkeresi hk. 

19. Hüküm: Sancak masârıfı için Demirci voyvadası El-Hâc Mehmed Ağa yedine 

verilen tevzî defteri sûreti. 

20. Hüküm: Demircili Hüseyin veled-i Hamza'nın eclü's-sale vilayeti tarafına gidiĢ 

ruhsatı hk. 

21. Hüküm: Demirci kazasına tabi KarataĢ nahiyesinin Pulluca karyesinden 
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Süleyman veled-i Halil Sarıoğlu'nun izin tezkeresi hk. 

22. Hüküm: Ġçhisar mahallesinden Karaoğla„nın üvey oğlu Mustafa bin Süleyman'ın 

izin tezkeresi hk. 

23. Hüküm: 1254 senesi sancak masrafı kayıtları, maaĢ zammı, savaĢ zamanı alınan 

yardımlar hk. 

24. Hüküm: Ömer kethüda oğlu Mehmed Ali'nin izin tezkeresi hk. 

25. Hüküm:Manisa ve kazalarının cizye vergisinin taksidi hk. 

26. Hüküm: Gediz„deki Ģaphane madenin katırcı Ömer oğlu Ġsmail Ağa'ya i„tâ 

eylemesi hk.. 

27. Hüküm: Saruhan Sancağı„ndaki kazaların kadı ve nâiblerine iltizâmât 

düzenlemeleri ile ilgili fermân-ı âlîĢan. 

28. Hüküm: Nif, Borlu, Mendehora ve Adala, ve Ilıca ve Demirci kazaları kadı ve 

nâibilerine emr-i ali. 

29. Hüküm: Yağmur mahallesi sakinlerinden Halime bint-i Ahmed, Hasan'ın 

kerimesi Fatıma, Fethi oğlu Mustafa ve validesi Fatıma Hatun miras davası hk. 

30. Hüküm: 1253 senesi Demirci kazası masraf pusulası. 

31. Hüküm: Saruhan Sancağına hâvî Adala kazasında baruthane-i amire masârıfı 

için pusula. 

32. Hüküm:  EskiĢehir ve Karasi ve Hüdavendigar ve Suğla ve Aydın ve MenteĢe 

sancaklarına bağlı kadı ve nâibilerine yollanan fermân-ı aliĢân hk. 

33. Hüküm: Saruhan Sancağına bağlı kazaların kadı ve nâiblerine yollanan 

emirnâme hk. 

34. Hüküm: Kaza-i Demirci'de redif askerlerinin masrafları için Turgutlu ve 

Menemen kazalarından 40.883 guruĢ alınması hk. 

35. Hüküm: Medine-i Manisa asakir-i redif mansûre-i Ģâhâne kıĢlasının inĢası 

hususu hk. 

36. Hüküm: Medine-i Manisa'da kıĢla masrafları ve güherçile bedeli hk. 

37. Hüküm: Saruhan Sancağına hâvî kazaların avarız bedeli hk. 

38. Hüküm: Hazine-i amire varidatında ref'-i menzil bedeli hakkında mahkeme 

pusulası. (19.yy baĢında menzil örgütü kaldırıldıkdan alınmaya baĢlayan ve 

Tanzimat'la yasaklanan vergi.) 

39. Hüküm: Demircili ÇavuĢ Ġsmail'in veledi Ġbrahim'in babası vefat ettiği için 

hanesine bakacak kimse kalmadığından askerlikten ihracı isteği hk. 

40. Hüküm: 1254 senesi Asakir-i Mansûre-i Muhammediye masraf pusulası. 
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41. Hüküm: Yağmur mahallesi sakinlerinden Halime bint-i Ahmed'in validesi 

Fatıma Hatun arasında bağ mahsulü hususnda dava hk. 

42. Hüküm: Afyon mahsulü ziraati hususu hakkında kanun. (Afyon bedeli usulu 

sekizde bir oranında öĢürün darphaneye verilmesi, ziraat terk edilirse zararın 

karĢılanması) 

43. Hüküm: HaĢhaĢ tohumunun ziraati ve devlet-i aliyye tarafından kontrolü hk. 

(çeki: ağırlık birimi olarak bahsedilmiĢrtir. Ağır kaba Ģeylerin taĢınması.) 

44. Hüküm: Demirci kazasında bazı kuralarda afyon ve tohumu haĢhaĢın ziraati 

hakkıda defter kayıtları. 

45. Hüküm: Mübayaanın (satın alma) affı sûret-i fermân kayıtları. 

Zahire(gerektiğinde kullanılmak üzere saklanan tahıl) 

46. Hüküm:PadiĢâh-ı cedîdin adalet fermânı (Kadılara yollanan emirler hk.) 

47. Hüküm: Süvari, piyâde ve redif askerlerinin memleketlerinde kaldıkları 

vakitlerde maaĢları hakkında  rub' (dörtte bir) hesabıyla düzenleme.   

48. Hüküm: Askerlerin boĢ vakitlerinde talim yapmaları, tüfenk, mühimmat-ı 

harbiye ile ilgili düzenlemeler. Redif akerlerinin (münavebe-nöbetleĢe) bir müddet 

kendi iĢleri ile ilgilenmeleri boĢ kaldıkları zamanlarda ise talim yapmaları hakkında . 

49. Hüküm: El-Hâc Halil Kamil Ağa'nın feriklik rütbesi tevcihi fermânı. 

50. Hüküm: ġecaeddin mahallesi sakinlerinden Mahmut oğlu Mehmed'in izin 

tezkeresi hk. 

51. Hüküm: Ġcikler karyesinden ġeyh Mehmed Efendi'nin vakfiye sûreti. 

52. Hüküm: ReĢit PaĢa livasının ikinci alayından birinci taburunun dördüncü 

bölüğünden mülazım Demircili Ahmed Ağa'nın hanesine azmetine izin belgesi hk. 

53. Hüküm: Medine-i Demirci mahallatından Kasım Fakıh mahallesi sakinlerinden 

Tirid oğlu El-Hâc Hüseyin'in komĢusu Kara Ġbrahim ile avlu kapının kendisinin 

arsası olduğu hususunda dava hk. 

54. Hüküm: Kaza-i Demirci'deki redif askerlerinin masrafları için Menemen ve 

Turgutlu kazalarından gelen gelir hk. 

55. Hüküm: Saruhan Sancağının Asâkir-i Mansûre-i ġâhâne ferikleri masrafları için 

Demirci kazasına 81.1163 guruĢ ödenmesi hk. 

56. Hüküm: Sancak masrafı ve mühimmât için salyâne defteri kayıtları. 

57.Hüküm: Yenice mahallesi sakinlerinden Kurt Ali oğlu Mustafa'nın ruhsat 

tezkeresi hk.(4 mah' süre)(senenin on iki de bir) 

58. Hüküm:  Demirci mutasarrıfı es-seyyid Ġbrahim Efendi'nin iki ay süre ile 
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atanması hk. 

59. Hüküm: Demircili Ġsmail veled-i Mustafa'nın izin tezkeresi hk. 

60. Hüküm: Demirci karyesinden Sinan Efendi mahallesi sakinlerinden sipahi 

onbaĢı Hüseyin bin Ahmed yirmi günlük izin belgesi hk. 

61. Hüküm:  45-46 Boyalı sayfalar. 

62. Hüküm: Osman PaĢa livasının ikinci alayının dördüncü taburunun beĢinci 

bölüğünden üçüncü onbaĢı neferi Manisa'lı Mehmed veledi Ahmed'in izin tezkeresi. 

63. Hüküm: Osman PaĢa livasının ikinci alayının ikinci taburunun dördüncü 

bölüğünde dördüncü on baĢı Halil veledi Ġsmail'in izin tezkeresi hk. 

64. Hüküm: Demirci kazası nâibine emr-i fermân sûreti. 

65. Hüküm: Arap taifesinden zenci asıllı Cevher'in varisi olmadığından terekesinin 

beytü'l-mala aktarılması. 

66. Hüküm:Sayfanın baĢı yok. (Kasap esnafından zam talebi hk.) 

67. Hüküm: ġecaeddin mahallesi sakinlerinden vefat eden Sergeli Ali'nin varisi 

olmadığı için malının beytü'l-mala aktarılması hk. 

68. Hüküm: Sayfanın baĢı çıkmamıĢ ama tereke kaydı olduğu bellidir. 

69. Hüküm: Medine-i Demirci mahallatından Pazar mahallesi sakinlerinden vefat 

eden El-Hâc Ġbrahim Ağa'nın miras davası hk. 

70. Hüküm: Pazar mahallesi sakinlerinden vefat eden El-Hâc Ġbrahim Ağa bin 

Hüseyin'in mirasçları arasındaki dava. (müntasıra-intikam) 

71. Hüküm: Ġbrahim Ağa'nın oğlu Mehmed'e Serge deresinde üç dönüm bağ , dört 

adet keçi (sünnetliği için ) vermesi hk. 

72. Hüküm: Kurttutan karyesinden Mehmed ve Mustafa'nın sağir oğlu Hüseyin'i 

yaralaması hk. 

73. Hüküm: Sûfîler mahallesi sakinlerinden vefat eden Zeliha Hatun'un varisi 

olmadığından terekesinin beytü'l-mala aktarılması. 

74. Hüküm: Hacı Hamza mahallesi sakinlerinden vefat eden [   ] Hatun'un varisi 

olmadğından terekesinin beytü'l-mala aktarılması. 

75. Hüküm: Hacı Tahir Efendi tekkesinden misafir iken vefat eden DerviĢ 

Mustaf'a'nın varisi olmadığı için terekesinin beytü'l-mala aktarılması. 

76. Hüküm: Cami-i Atik mahallesi sakinlerinden vefat eden Koca Hatice nâm 

Hatun‟un varisi olmadığı için terekesinin beytü'l-mala aktarılması. 

77. Hüküm: Kasım Fakıh mahallesi sakinlerinden iken vefat eden Durduhanoğlu 

zevcesi AyĢe Hatun terekesi hakkında. 
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78. Hüküm: Enfiyecilerden (toz halinde tütün) fevt olanların terekeleri hakkında 

düzenleme. Hasılatın kimseye verilmemesi, Tanzimat-ı Hayriye usulunce fevt 

olanlara ödeme ve borçlu olunmadıkca kimseye bir akçe bile verilmemesi. 

79. Hüküm: Vefat eden askerlerin terekelerinin tevzî ve taksîmi ile ilgili düzenleme. 

80. Hüküm: Kasım Fakıh mahallesi sakinlerinden vefat eden El-Hâc Hafız bin 

Ġsmail'in terekesi hakkında kayıt. 

81. Hüküm: Vakıflar ile ilgili hükümler. Talimatname hükkamı. 

82. Hüküm: Hacı Türbek sakinlerinden vefat eden Celiloğlu Hüseyin'in terekesi 

hakkında. 

83. Hüküm: Asakir-i Mansûre-i ġahaneden Manastır bölüğünden ġecaeddin 

Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Ağa'nın tezkeresi hk. 

84. Hüküm: Emiceler mahallesi sakinlerinden iken vefat eden ġerbetçi oğlu Hacı 

Mustafa'nın terekesi hakkında. 

85. Hüküm: Mahalle-i mezbûreden vefat eden ġerbetçi Hacı Ali'nin terekesi 

hakkında. 

86. Hüküm: Çortak karyesinden Hızır Mehmed'in oğlu Ali'nin izin tezkeresi hk. 

87. Hüküm: Ġçhisar mahallesi sakinlerinden vefat eden Sayıklı oğlunun terekesi 

hakkında. 

88. Hüküm: Kasım Fakıh sakinlerinden iken vefat eden Abdi Bey oğlu Hacı 

Mehmed'in terekesi hakkında. 

89. Hüküm: Medine-i Kula'da Kuzguncuk mahallesi sakinlerinden Dembet veledi 

Apostol nâm Halik„in tereke kaydı hakkında. 

90. Hüküm: ġecaeddin mahallesi sakinlerinden iken vefat eden esnaf Ģeyhi Mehmet 

Ağa'nın terekesi hakkında. 

91. Hüküm: Hacıbaba sakinlerinden iken vefat eden Ġsa Dedeoğlu Hacı Kara 

Mustafa'nın varisi olmadığından terekesinin beytü'l-mala aktarılması. 

92. Hüküm: Pazar mahallesi sakinlerinden Deli Kadir oğlu Hafız Ġsmail'in Sûfîler 

mahallesi sakinlerinden Engeli oğllu El-Hâc Ġsmail bin Hüseyin arasındaki arsa 

davası hakkında. 

93. Hüküm: Manisa kazasında nüvvab efendilere verilen maaĢlar hakkında 

düzenleme. 

94. Hüküm: Medine-i Demirci mahallatından El-Hâc Hasan  mahalle sakinlerinden 

eskici El-Hâc Halil nâm  kimesne  oğullarına bazı malları hibe etmesi (meccanen) 

hk. 
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95. Hüküm: Gümülcine kazasına tabi Maden karyesi sakinlerinden Ahmed nâm  

kimesnenin varisi olmadığı için beytü'l-mala kalan tereke defteri hk. 

96. Hüküm: Darphane-i amirede çeĢitli akçelerin çoğaltılması (teksiri) dair ruhsat 

verilmesi hk. 

97. Hüküm:74.sayfa  Dua. 

98. Hüküm: Demirci kazası yetkilisi olarak atanan Müftizade Seyyid Mehmed Emin 

Efendi„nin hakkında hüküm. 

99. Hüküm: KarataĢ nahiyesi, Ayvaalanı karyesinden Veysel oğlu Ġbrahim'in zevcesi 

Fatıma bint-i AiĢe Hatun  kzı Fatıma ve Emine, oğlu Mehmed ve Ali, kzları ġerife ve 

AiĢe, Boya Abdallı Osman Kavvas bin Ahmed arasındaki dava hk. 

100. Hüküm: Yağmur mahallesi sakinlerinden Pekmezoğlu Mehmed ile ġimir oğlu 

Hacı Hüseyin arasında arsa davası hk. 

101. Hüküm: Adronos kazasında Gökalu karyesi sakinlerinden  AiĢe bint-i Abdullah 

nâm , ġeceaddin mahallesi sakinlerinden Mehmed Ağa'nın büyük oğlu Abdullah, 

sağir oğlu Mehmed, Ġbrahim, Hüseyin ve büyük kızı Halime ve validesi Halime  

vasi-yi mensubeleri Hafız Osman arasındaki samanlık hudud davası hk. 

102. Hüküm: Demirci kazası mahallatından Cami-i Atik mahallesi sakinlerinden 

fevt olam Kurt oğlu El-Hâc Halil 'in terekesi hakkında. 

103. Hüküm: Vefat eden El-Hâc Halil'in alacaklıları(matlubat) hakkında dava. 

104. Hüküm: Ġçhisar mahallesi Yıldırım oğlu Mehmed'in çeĢmelerin ta'mir ve 

termimi için tayini hk. 

105. Hüküm: Sûfîler mahallesi sakinlerinden vefat eden Saraçoğlu Süleyman'ın 

zarureti deyn(zorunlu ödünç) ödemesi hakkında. 

106. Hüküm: ġecaaddin mahallesi sakinlerinden vefat eden Numan Ağa'nın 

terekesinin düzenlenmesi hakkında. 

107. Hüküm: Devletlü Salih PaĢa hazretlerinin verginin tahsili hususunda beyanı.  

108. Hüküm: Yağmur mahallesi sakinlerinden Hatiboğlu Ġsmail'in Süleyman bin 

Mehmed'i dava etmesi hk. (Kerimesini nikah eylediği hk.) 

109. Hüküm: Demirci kazası Küpiler karyesinden vefat eden Kara Mustafa'nın 

varisi olmadığından terekesinin beytü'l-mala kalması. 

110. Hüküm: Yenice mahallesi sakinlerinden vefat eden Hamza'nın tereke defteri 

kayıtları hk.  Alacaklıları ile ilgili kayıtlar. (Beyne'l garim) 

111. Hüküm: ġeceaddin mahallesi El-Hâc Halil dayı zevcesi müteveffayı Hatun'un 

varisi olmadığı için terekesinin beytü'l-mala kalması hakkında. 
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112. Hüküm: Karapınar karyesi sakinlerinden vefat eden Hatib Mehmed'in miras 

davası hk. 

113. Hüküm: Hazine Evkaf-ı Hümayun'un icare ödemeleri hakkında kayıtlar. 

114. Hüküm: Kaymakama emir ve tenbih olunan pusula hk. 

115. Hüküm: Ġçhisar mahallesi sakinlerinden Hacı Ahmed Efendi oğlu Ali 'nin 

Sairoğlu Mehmed'in vasi-i mensubesi Hafız Ahmed, Leylek oğlu Hasan dayı 

terekesinden istihkak(hak kazanma) davası hk. 

116 .Hüküm: Hacı Ahmed oğlu Halil terekesinin taksimi hakkında. 

117. Hüküm: Demirci kazasının Mezidler karyesinden Mehmed veledi Hasan 

muharebede sol bacağından yaranınca emeklilik beratı hk. 

118. Hüküm: Demirci kazasından Kıransağir karyesinden Kalaycıoğlu Ġbrahim'in 

hastalanması sonucu emekliliğe ayrılması hk. 

119. Hüküm: Asakir-i Mansûre alayında asker olan Pulluca karyesinden Hüseyin bin 

Ġsmail'in muharebede sol el bileğinden vurulması sonucu emeklilik beratı hk. 

120. Hüküm: Asakir-i Mansûre-i Muhammediye alayından Demircili Ahmed veledi 

Mehmed Prevadi muharebesinde sol kolundan vurulması sonucu emeklilik beratı hk. 

121. Hüküm: Asakir-i Mansûre-i Muhammediye alayından Demircili Yusuf veledi 

Ömer Konya muharebesinde sol bacağından vurulması sonucu emeklilik beratı hk. 

122. Hüküm:  Asakir-i Mansûre Tersane-i amire taburundan Gedizli Ġsmail veledi 

Ahmed Varna' da vukû„ bulan savaĢda sol ayağına kurĢun isabet etmesi sonucu 

emeklilik beratı hk. 

123. Hüküm: Kazalara gönderilen paranın taksimi için Saruhan ve canibi 

kaymakamlıklara gönderilen pusula hk. 

124. Hüküm: Avarız ve nüzûl maktuu ve zamm-ı cedidin pusulası sûreti defteri 

kayıtları. 

125 .Hüküm: Gödeler karyesinden Veli çavuĢun izin tezkeresi hk. 

126. Hüküm:   1252 senesi  umûr-ı mühimme, ba-pusula-i Ģer'iyye sancak masrafı, 

mal-ı avarız,  kirpas asımanı,  cihâdiye ve zamm-ı cedîd kayıtları.(Karapınar, 

Çıkrıkçı, Çanakçı karyelerinden ta'un hastalığından birçok kiĢinin vefat etmesi tabur 

noksanı olduğu hakkında) 

127. Hüküm: 1252 ruz-i hızırından, ruz-i kassımına değin sancak masrafı salyane 

defteri sûreti kayıtları. Ġane-i cihadiye toplanması hk. 

128. Hüküm: Demirci kazası nâiplerine vefat eden askerlerin malının taksimi 

hakkında düzenleme. 
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129. Hüküm: Süvari, humbaracı, lağımcı askerlerinin toplanan tımarlar ile ilgili 

emr-i âlîĢan hk. 

130. Hüküm: 1252 Senesi Demirci kazası altı aylık masraf pusulası hakkında. 

131. Hüküm: Redif askerlerinin masrafları için Turgutlu ve Menemen kazalarından 

gelen iâne-i cihadiye gelirleri hakkında pusula. 

132. Hüküm: Adala kazası baruthâne amirliği 1253 senesi güherçile masrafı için 

pusula olunan kayıtlar hk. 

133. Hüküm: Demirci kadısına mal-ı avarız hakkında fermân-ı âlîĢan. 

134. Hüküm: Mühimmat-ı harbiye ve tophane-i amire masraflarına tahsisen Ġzmir'de 

zeytin yağı üretimi hasılat defteri bilgileri. Saruhan Sancağı, Turgutlu, Salihli, Adala, 

Nif, Kütahya sancağı, Kula kazası, Menemen, Güzelhisar, Foçateyn deki 

sabunhaneler hk. 

135. Hüküm: Ġllet-i veba için çıkarılan fermân- ı âlîĢan sûreti. Devletin karantina 

usulu hakkında bilgi vermesi. Ġlletin Anadolu ve Rumeli illerinde kıran getirdiği. 

Ġlletin birçok kiĢinin vefat etmesine sebebiyet verdiği,  kasaba ve karyelerde 

hastalığın zuhur etmemesi için alınacak tedbirler hk. 

136. Hüküm:1253 senesi ruz-i kasımından 1254 senesi ruz-i hızırına önemli iĢler 

için, sancak masrafı, asakir-i bahriye, asakir-i mansûre-i Muhammediye masrafları 

için defter kayıtları hk. 

137. Hüküm: 1253 senesi ruz-i kasımından 1254 senesi ruz-i hızırına salyane defteri 

sûreti hk. 

138.Hüküm: 1253 senesi miri mübayaa bedeli adaletli bir Ģekilde taksim olunan 

defter kayıtları. 

139.Hüküm: Demircili Mehmet Ali veledi Mehmet ĠĢkodra muharebesinde sol 

bacağına ve bileğine kurĢun isabet etmesi sonucu emeklilik maaĢı verilmesi 

hakkında. 

140. Hüküm: Manisalı Ahmed veled-i Ahmed istiska (su toplama) illeti sonucu 

emeklilik beratı verilmiĢtir. 

141. Hüküm: Demircili Mustafa veledi Halil'in Mistara muharebesinde vurulması 

sonucu emeklilik maaĢı verilmesi hakkında. 

142. Hüküm:Piyade ikinci liva birinci alayın birinci taburu üçüncü bölüğü ikinci 

onbaĢı Demircili Ahmed„in ruhsal hastalık sebebi ile vazifesini yerine 

getiremediğinden (alilü'l mizac) tezkere edilmesi hk. 

143. Hüküm: ġeceaddin mahallesi sakinlerinden Ġsa BeĢe oğlu Mehmed oğlu 
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askerden, Ali köle oğlu El-Hâc ve biraderi Mehmed'i dava etmesi. Askerdeyken 

babasının vefat etmesi sonucu 4 dönüm bağdan hak istemesi. 

144. Hüküm: Demirci kasabasından Saruhan oğlu Yakub Çelebi Cami-i Ģerif 

vakfının muhasebesi hk. 

145. Hüküm: Saruhan Sancağı kaymakamlığına gümrük affı ile ilgili emirname hk. 

146. Hüküm: Medine-i Demirci kazasında cami ve mescid kayıtları hk. 

147. Hüküm:Demirci kazasından Örücüler karyesinden bundan akdem fevt olan  

Hacı Süleyman oğlu Süleyman müteveffanın yetimlerinin malları tahrir olub 

yedlerine kassâm-ı taraf-ı Ģerden kassâm(bölüĢtürmek) defteri verilmiĢtir. Bin beĢyüz  

guruĢ dedeleri Hacı Halil bin Yusuf yedinden üzerlerine ve dedeleri merkum hacı 

Halil üzerine [   ] Meblağ-ı mezkur bin beĢyüz guruĢ deyn edinerek üzerinde ibka 

olunub bazı kassâm defterine  Ģerh ve kayd olunmuĢtur. Gaflet olunmaya yalnız 1500 

guruĢtur. 

148. Hüküm: Manisa kaymakamı El-Hâc Eyyüp Ağa‟nın kır hakkında olan 

emirnâmesidir. (Asakir-i redif neferatından kendisini bilmez bazı kiĢilere yönelik 

ahlaki uyarılar içeeren emirnâme.) 

149. Hüküm: Ömerler karyesinden askerde fevt olan Hüseyin Kethüdaoğlu Hüseyin 

ibn-i Mustafa‟ya vefat etmesi sonucu zevcesi Fatma müteveffanın karındaĢı Hasan‟a 

akdine nikaha izin verilmiĢtir. 

150. Hüküm: Medine-i Demirci mahallatından ġecaeddin mahallesi sakinelerinden 

iken vefat eden Kerim Ağa kızı Fatma Hatun‟un veraseti hakkında. 

151. Hüküm: Demirci toprağında vâki Çelenge‟den Fadime binti El-Hâc Kara 

Mehmet nâm hatun zevc-i sabıkı iplikçiden Ali bin Mehmet nâm  kimesne Adala 

mahallesinden muhalea(anlaĢmayla evliliğin sona ermesi) kaydı. 

152. Hüküm: Karacahisar'dan Ramazan oğlu deli Ali oğlu Mehmed zevcesi 

Ümmiye ?ve sâir Ģey'e cesaret etmeyeceğine karyesinden Eyüb oğlu Hasan kaçak 

oğlu Halil kefil oldukları bu mahalle kayd olunmuĢtur. 

153. Hüküm: Karacahisar mahallesinden vefat eden Hacı Ahmed Efendi oğlu Halil 

Ağa'nın mallarını  Fatıma ve  diğer kızı Haticeye vasiyeti üzerine intikal etmesi hk. 

154. Hüküm: Ġçhisar mahallesinde vefat eden Hacı Ahmed oğlu Halil Ağa'nın 

mallarının kızı Habibe„ye intikal etmesi hk. 

155. Hüküm:  Helvacı dükkanının ġerife'ye nısf [yarım hisse] intikâl etmesi hk. 

156. Hüküm:ġehre küstü mahallesinden Hacı Sinan oğlu Hacı Baki oğlunun bir adet 

dükkanı Ġncirli oğlu El-Hâc Ahmed Ağa'ya 1800 guruĢa satması hk. 
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157. Hüküm:Hacı Ahmed Efendi'ye Halil Ağa'nın halilesi Fatıma Hatun Hacı Hasan 

nâm müteveffiye Hatun'dan kızı Habibe ve ġerife ve AiĢe'ye intikal eden dükkanların 

tapusu hk. 

158. Hüküm:ġehitzâde atufetlü El -Hâc Mehmed Ağa'nın Martolos çiftliğinden 

ortakcısı oğlum avretine  vâsıl olamadığından sene-i Ģemsiye ile bir sene muaccelen  

vade verilmiĢ olduğu bu mahalle kayd olunmuĢtur. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 275 NUMARALI MANĠSA ġER’ĠYYE SĠCĠLĠ 

 2.1. DEFTERDEN MANĠSA'YA  AĠT ELDE EDĠLEN BĠLGĠLER 

 2.1.1.  EĢya Ġsimleri 

 Defterden edindiğimiz bilgilerle o dönemde kullanılan ev eĢyaları, giyim, 

tarım aletleri gibi eĢyalar  hakkında  bilgiler edinmekteyiz. 

Tablo:1 

Ev eĢyaları : Giyim :  Tarım aletleri : 

Abdestlik Aba Arpalı parça 

Çanak altı Anakne yelek  Boya harar 

Çıra Basma Ģal Çuval 

Fi‟raĢ(döĢek) Çizme Çapa nacak 

Heybe Çul Çapa  

Ġplik dökme Çorap  Çabuk  

Kahve takımı Dizlik Harar  

KarataĢ kilim Entari Kılıç  

KaĢıklık ve  çölmek  Fes Kıl kaytan 

Kilim Gömlek KuĢak terapulos 

Kilit Gezi entari Kaytan (Pamuk veya ipek 

sicim) 

Minder Damalı entari Urgan 

PeĢkir Heybe Üzengi çift 

Saat Iç entari  

Saç ayak maĢa Ip kuĢak  

Sağir halı Kat olunmuĢ entari  

Sandık Kadıköy alaca  

Saraç (ipek iplik) Katani zıbın  

Seccâde Kitari entari  

ġamdan   Kaban  

ġerit kaytan  KuĢak   

Tezgah Keçe  

Türkmen kilim Libade (pamuklu elbise)  

Vezne Layçın pantalon askısı  
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Yağlık  Manisa alaca (kumaĢ)  

Yastık Manisa entari  

 Pantalon   

 ġam alaca entari  

 Setre (gömlek)  

 Sarık  

 Sim kuĢak  

 Yelek   

 Yemeni  

 

2.1.2.  Erkek Ġsimleri. 

Tablo:2 

Abdülhak:  9.s.-11.h./11.s.-14.h. 

Abdülkadir: 1.s.-4.h. 

Abdülkerim: 41.s.-51.h. 

Ahmed: 1s.-3.h./3.s.-4.h./9.s.-12.h./12.s.-18.h./15.s.-23.h./21.sf-29.h./23.sf-

32.h./25.s.-33h./28s..-40.h./29.sf-41h./46.sf-64h./49.s.-69.h./50.s.-170.h./72.s.-

92.h/73s.-95h./74.s.-99h./76.s.-102h/79.s-110h./82.s-112/83.s-113h./84.s-115h./88.s-

126h./89.s.-127h./91.s-129h./94.s-133h./95.s-

134.h./99.s136.h/100s./102s.140h./102s.-142h/103.s-144/106.s.-146h./109s.-153h.-

154.h-156h.-157h. 

Ali:  15.s.-23.h./16.s.-24.h./18.s.-26h./31.s.-44.h./42.s.-53.h./43.s.-56.h./44.s.-

57.h./48.s.-67.h./50.s.-72.h./52.s./53.s.-77.h./56.s.-80.h./63.s.-84.h./68.s.-86.-87.-

88.h./69.s.-90.h./72.s.-92.h./76.s.-102.h./77.s.-103.h./79.s.-110.h./82.s.-112.h./83.s.-

113.h./84.s.-115.h./99.s.-136.h./102.s.-139.-143.h./108.s.-151.h./109.s.-152.-153.h. 

Arif: 25.s.-33.h./26.s.-35.h./88.s.-126.h./99.s.-136.h./106.s.-146.h. 

Arslan: 31.s.-44.h./85.s.-120.h. 

Cafer: 31.s.-44.h./66s.-88.h. 

Davut:  16.s.-24.h. 

Edhem:  11s.-13.h./11s.-14.h. 
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Emin: 21.s.-29.h./74.s.-98.h./75.s.-101.h./77.s.-103.h./84.s.-115-116.h./89.s.-

126.h./106.s.-147.h. 

Emir: 31.s.-44.h. 

Eyüb: 26.s.-35-36.h/72.s.-94.h./76.s.-102.h./78.s.-107.h./109.s.-152.h 

Ferhat: 31.s.-44.h./44.s.-57.h. 

Fethi: 9.s.-12.h./21.s.-29.h./25.s.-33.h./94.s.-133.h. 

Halil: 4.s.-7.h./8.s.-10.h./11.s.-15.h./12.s.-17.h./14.s.-21.h./17.s.-25.h./19.s.-

27.h./20.s.-28.h./21.s.-30.h./26.s.-34-36.h./27.s.-38.h./29.s.-42.h./31.s.-44.h./33.s.-

45.h./40.s.-49.h./41.s.-51.h./42.s.-54-55.h./44.s.-57.h.-59.h./47.s.-63.h.-65.h./49.s.-

69.h./50.s.-70.-71.h./55.s.-80.h./72.s.-94.h./77.s.-103.h./81.s.-111.h./82.s.-112.h./83.s.-

113.h./91.s.-129.h./93.s.-130.h.-131.h./94.s.-132.h./102.s.-141.h.142.h.-143.h./106.s.-

147.h./107.s.-148.h./109.s.-152-153-154-157.h. 

Hamza: 1.s.-2.h./2.s.-5.h./14.s.-20.h./79.s.-110.h. 

Hasan: 12.s.-18.h./15.s.-23.h.721.s.-29.h./29.s.-41.h./31.s.-44.h./48.s.-66.h./50.s.-71.-

72.h./52.s.-76.h./65.s.-87.h.769.s.-90.h./71.s.-91.h./71-2.s.-94.h./73.s.-95.h./76.s.-

102.-103.h./78.s.-106.h./83.s.-113.h./84.s.-115.h./85.s.-117.h./99.s.-136.h./102.s.-

143.h./105.s.-146.h./107.s.-149.h./108.s.-150.h./109.s.-152.h./109.s.-157.h. 

Hasib: 30.s.-42.h. 

Haydar: 31.s.-44.h. 

Himmet 31.s.-44.h 

Hüseyin: 8.s.-10.h./12.s.-18.h./14.s.-20.h./15.s.-23.h./23.s.-32.h./28.s.-40.h./31.s.-

44.h./42.s.53.h./42.s.-53.h./42.s.54.h./50.s.-70.-71-72.h./55.s.-80.h./56.s./62.s.-82.-

83.h./64.s.85.h./69.s.-90.h./72.s.92.h./75.s.-100.h./76.s.-102.h./77.s.-103.-105.-

106.h./80.s.-110.h./84.s.-115.h./85.s.-119.h./88.s.-126.h./102.s.-143.h./106.s.-

146.h./107.s.-149.h. 

Ġlyas: 19.s.-27.h./23.s.-32.h./32.s.-44.h./41.s.-51.h./75.s.-101.h. 

Ġsmail: 1.s.-3-4.h./15.s.-23.h./18.s.-26.h./21.s.-29.h./28.s.-39.h.-40.h./42.s.-

53.h./44.s.-59.h./47.s.-63.h./49.s.-69.h./50.s.-70.h./55.s.-80.h./62.s.-82.h./63.s.-84.-

85.h./72.s.-92.h./76.s.-102.h./77.s.-106.h./78.s.-108.h./84.s.-118.h./85.s.-119.h.-
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122.h./102.s.-143.h. 

Ġbrahim: 11.s.-13.h.-14.h./21.s.-29.h./28.s.-39.h./29.s.-41.h./31s.-44.h./41.s.-

51.h./42.s.-53.h./43.s.-56.h.-58.h./47.s.-61.h./49.s.-69.h./50.s.-70-71-72.h./55.s.-

79.h./66.s.-88.h./69.s.-90.h./72.s.-92.h.-94.h.-95.h./74.s-.99.h./75.s.-101.h.776.s.-102-

103.h./77.s.-106.h./85.s.-118.h./99.s.-136.h./102.s.-143.h./109.s.157.h. 

Kadir: 1.s.-4.h/72.s-92h./83.s.-113h./99s.-136.h/109.s.-154.h. 

Kenan: 50.s.-70.h/56.s.-80.h/66.s-89.h 

Mahmud: 41.s.-50.h./45.s./83.s.-113.h. 

Mehmed: 1.s.-2.h.-4.h/8.s.-9.-10.h./9.s.-12.h./15.s.-23.h./19.s.-27h./21.s.-29.h./23.s.-

32.h./28.s.-39.-40.h./29.s.-41.h./30.s./31.s.-44.h./41.s.-50.-51.h./49.s.-69.h./50.s.-

71.h.-73.h./71.s.-91.h./72.s.-92.h.-94.h./73.s.-95.h./74.s.-99.h./75.s.-100.h./75.s.-

101.h./76.s.-102.h./77.s.-103.h.-104.h.-105.h./79.s.-110.h./81.s.-111.h./113.h./84.s.-

115.h.-116.h./88.s.-126.h./89.s.-127.h./99.s.-136.h./100.s./102.s.-143.h./105.s.-

146.h./109.s.-152-154-155.h./110.s.-158.h. 

MemiĢ: 31.s.-44.h./71.s.-91.h. 

Musa: 31.s.-44.h./49.s.-69.h./50.s.-71.h./49.s. 

Mustafa:  11.s.-13h/15.s.-22.h.23h./21.s.-29.h./23.s.-32.h/24.s.-32.h/28.s.-40.h/31.s.-

44.h/32s./42.s-53.h./43.s.-56.h./44.s.-57-58-59.h/49.s.-69.h./51.s.73-74-75.h./52.s-

76.h./53.s.77.h./55.s.-80.h./63.s.-84.h./65.s./66.s.-88.h./68.s./72.s.-93.h./75.s.-

100.h./76.s.-102.h/77.s.-105.h/79.s.-109.h./83.s.-113h./85.s.-116.h/88s.-126.h./91.s-

128.h/95.s.-134.h./99.s.-136.h/102.s.-141.h./107.s-149.h./108.s.-150.h. 

Nizam: 31.s.-44.h. 

Nurullah: 31.s.-44.h. 

Ömer: 9.s.-11.h./10.s.-12.h./16.s.-14.h./18.s.-26.h./21.s.-29.h./31.s.-44.h./32.s./41.s.-

51.h./49.s.-69.h./50.s.-70.h./76.s.-102.h./85.s.-121.h./91.s.-128.h./107.s.-149.h./108.s.-

150.h./109.s.-156.h. 

Osman: 16.s.-24.h./23.s.-32.h./31.s.-44.h./32.s./44.s.-58.h./45.s./47.s.-62.-63.-

65.h./49.s.-69.h./50.s.-70.h./54.s.-78.h./56.s./74.s.-99.h./75.s.-100.h./76.s.-105.h./86.-

123.h./103.s.-144.h. 
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Rıfat : 40.s.-49.h/44.s.-57-58.h./47.s.64.h. 

Selim: 31.s.-44.h./41.s.-50.-51.-52.h./44.s.-57.h. 

Süleyman 14.s.-21.h./15.s.-22.h./31.s.-44.h./28.s.-40.h./41.s.-51.h./70.s.-90.h./74.s.-

99.h./77.s.-105.h./78.s.-108.s./83.s.-113.h./89.s.-127.h./99.s.-136.h./106.s.-

146.h./106.s.147.h./107.s.-150.h. 

ġakir: 15.s.-23.h./27.s.-36.h. 

ġerif: 1.s.-4.h./31.s.-44.h./55.s.-80.h./66.s.-88.h./74.s.-99.h./76.s.-102.h./83.s.-

113.h./110.s.-157.h. 

Tahir: 8.s.-9.h./9.s.-12.h./15.s.-23.h./19.s.-27.h./30.s.-43.h./37.s.-47.h./39.s.-

48.h./51.s.-75.h./72.s.-92.h./104.s.-144.h. 

 

 2.1.3.  Kadın Ġsimleri 

Tablo: 3 

ÂiĢe :82.s.-112.h./109.s.-157.h. 

Alime: 49.s.-69.h./50.s.-70.h./55.s.-80.h./62.s.-82.h./68.s.-87.h./102.s.-143.h.  

Elif: 12.s.-18.h 

Emine: 66.s.-88.h./74.s.-99.h./76.s.-102.h./82.s.-112-113.h 

Fatıma: 50.s.-70.h./66.s.-88.h./108.s.-153.h./109.s.-157.h. 

Halime: 8.s.-10.h./21.s.-29.h./ 29.s.-41.h./69.s.-90.h./71.s.-91.h./75.s.-101.h. 

Hatice: 1.s.-3.h/52.s.-76.h./62.s.-82.h./79.s.-110.h./109.s.-153.h. 

Hanife: 63.s.-84.-85.h. 

Rukiye: 65.s.-87.h. 

ġerife :74.s.-99.h./109.s.-155.h./110.s.-157.h. 

Zeliha: 51.s.-73.h. 
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2.1.4. Gayri Müslim Ġsimleri 

 Tablo:4 

Abostol: 67.s.-89.h. 

Angeli: 72.s.-92.h. 

Dempet: 67.s.-89.h. 

Filipos: 67.s.-89.h. 

Mihaliç:43.s.-56.h. 

Sava: 67.s.-89.h. 

Sofya: 67.s.-89.h. 

Yazbut: 54.s.-78.h. 

Yuri:  67.s.-89.h. 

Stagi: 63.s-84.h. 

Tomuz: 63.s.-84.h. 

  

2.1.5. Cami ve Mescid Ġsimleri 

 Tablo:5 

Medine-i mezbûrede SevilmiĢ câmî‟-i Ģerîfî 

Medine-i mezbûrda El-Hâc Hüseyin câmî‟-i Ģerîfî 

Medine-i mezbûrda Ilıca mahallesinde El-Hâc Ahmed mescid-i Ģerîf 

Medine-i mezbûrede Kaldırıcı oğlu Mescid-i Ģerîf 

Medine-i mezbûrede ġehreküstüm mahallesinde Timur Han mescidi Ģerifi 

Sûfîler mahalesinde TirkeĢ imamı mescid-i Ģerîf 

Ġçhisar mahalllesinde Abdi bey mescid-i Ģerîf  

Mahalle-i mezbûrede Çimenli mescid-i Ģerîf 

ġehre küstüm mahallesinde oğalık nâm mahalde merai zâde El-Hâc Süleyman Ağa 

mescidi Ģerifi 

Yağmur mahallesinde Arap ġeyh Süleyman Efendi câmî‟-i Ģerîfî 

Hacı Hamza mahallesinde El-Hâc Ahmed Ağa câmî‟-i Ģerîfî 

ġecaeddin mahallesinde Ilıca mescid demekle Arif El-Hâc Ali Ağa câmî‟-i Ģerîfî 
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Kâsım fakih mahallesinde ġeyh ilâhi Efendi cami-i Ģerifi 

ġecaeddin mahallesinde Ilıca mescidi havusunda esnaf Ģeyhim Mektebi hace-i 

reislerde cami-i Ģerif 

Hâce Tur Bey mahallesinde cami-i Ģerif 

ġecaeddin mahallesinde Abdi Bey mescid-i Ģerîf 

Sûfîler mahallesine Sûfîler mescid-i Ģerîf 

Kasım Fakîh mahallesinde E's-seyyid El-Hâc 

Ġçhisar mahallesi derûnuda Muinoğlu mescid-i Ģerîf 

Pazar mahallesi dahilinde SevilmiĢ câmî‟-i Ģerîfî 

El-Hâc Hasan mahallesinde El-Hâc Hasan Ağa câmî‟-i Ģerîfî 

Pazar mahallesinde El-Hâc Hüseyin Ağa câmî‟-i Ģerîfî 

Turbey mahallesinde Kuloğlu câmî‟-i Ģerîf 

 

 2.1.6. Köy/ Mahalle Ġsimleri 

 Tablo:6 

Ahadlar Gafiryan Öksüzlü  

Ahmedler Gümeçler  Pulluca  

Akdere  Hacı Baba Rahmanlar  

Aklıkcı Hırkalu Sinan Efendi 

Ayvaalanı Hacı Hasan  Sağnıç 

Bağırgan Hacı Hamza  Serge 

Pazarlı  Hocalar ġecaeddin 

BayramĢah Hacı Türbek Sevinçler 

Bıyıklar Hödük ġehre küstü 

Bozköy HoĢçalar Saik 

Boyacık Ġçhisar  Serçeler  

Börklüce Ġcikler  Terziler  

Cami-i Atik Ġsmailler TaĢokçular 

Çanakçı Ġmrenler Tavak  

Çam Kasım Fakıh Teperik  
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Çöğürler KarabaĢlar Turpçu 

Çavullar KemahĢah  Tekeler  

Çortak Kızılca Hacılar Umurlar  

Çandır Kulağuzlar  Ulacık  

Çağıllar Kerpiçlik  ÜĢümüĢ  

ÇanĢa Kulalar  Yağmur  

Çay  KıĢlak  Yarbasan 

Rağıllar Kuzu  Yassıca 

Dedeler Kurttutan  Yumuklar 

DaniĢmend Kürcü  Yaylalar  

Demirciler Koğancı  Yağcı 

Durhasan  Karaisalar  Yenice 

Emice Mahmutlar  Yeganhanlar 

Ġcikler  Mezidler  Yaparlar 

Elek  Marmaracık  Yortancık 

EliĢler  Minnetler  Yortan  

Eskihisar Maden   

Göğani Osmanlar   

Gökçeler Okçular    

Gödeler Örücüler   

 

Tablo:7                                                     

Ġl- Ġlçe Ġsimleri :                                                                  

Adala Marmara  

Demirci Menemen 

Foçateyn Nif (KemalpaĢa) 

Güzelhisar Salihli  

Kula Simav 

Kütahya Turgutlu 
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2.2. MANĠSA'DA SOSYO-EKONOMĠK HAYAT 

 Manisa„da antik dönemlere kadar uzanan Lidya, Roma, Bizans dönemlerinin 

yaĢandığı derin bir tarihsel süreç yaĢanmıĢtır.
14

 Antik kaynaklarda Büyük Menderes 

nehri civarındaki Maiandros (Menderes) Magnesia‟sından ayırt edilmek için buraya 

Magnesia ad Sipylum (Sipil Manisası) denmiĢtir. Zamanla Türk hâkimiyeti sırasında 

Mağnisiye, Mağnisa, Manisa Ģekline dönüĢmüĢtür.
15 Batı Anadolu'da yer alan 

Manisa konumu itibari ile Ġran ve Uzakdoğu ile bağlantıda önemli rol oynamıĢtır. Ġlk 

çağlardan itibaren bulunduğu coğrafi konum sebebiyle Ġzmir, Ġstanbul gibi önemli 

merkezlerin bağlantı noktası olması sebebiyle de önemlidir.
16

 Özellikle Ġzmir, 

Foçalar, Urla, Sivrihisar ve ÇeĢme iskeleleri ile ticari hayatta etkili hale gelmiĢtir.
17

 

 275 Numaralı ġer'iyye Sicili'ni incelediğimizde Demirci kazasının kayıtları 

hakkında bilgi edinmekteyiz. Saruhanoğulları beyliği 1313 yılında kurulmuĢ. 

Demirci kazası, Aydın Vilayeti'nin Saruhan Sancağı'na bağlıdır. 1845 yılında 

Demirci„de 127 köy ve 15 mahalle bulunmaktadır. Defterimizden de edindiğimiz 

bilgilere göre Demirci, Nefs-i ġehir, Ortapare, KarataĢ olarak üç nahiyeye ayrılmıĢtır. 

Merkez Nefs-i ġehir nahiyesidir. Yüzölçümü 903 km²„dir. Kuzeyinde Hüdavendigâr 

vilayeti, doğusunda Selendi nahiyesi, güneyinde Borlu, batısında Gördes kazası 

bulunmaktadır.
18

 Tanzimat' a kadar Demirci önce Ģehazadeler,  sonra kadılar ve 

voyvodalar idaresinde yönetilmiĢtir. Muhassıllık sistemi kaldırıldıktan sonra yönetim 

kaza müdürlerine bırakılır.
19

Tanzimat‟ın ilanından sonra yönetim alanında yapılan 

düzenlemeler Saruhan sancağı ve kazaları için de uygulanmıĢtır. 1840 yılında iltizam 

uygulamasının kalkması ile sancak yönetimi muhassıllara verildi. Muhassıllar 

Tanzimat Fermanı„nda yer alan „herkesin gelirine göre vergi alınacak„ uygulamasını 

yürürlüğe koyarak bu bölgede mal ve mülk sayımı yaparak uygulamayı iĢleme 

koymuĢtur.
20

 

                                                 
14

 Hakkı Avan, „Manisa Kent Tarihi Üzerine‟, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı 

Ġktisadi ĠĢletmesi, Manisa,  2001, s. 12.  
15

 Ferudun Emecen, ‚„Manisa„,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Cilt:27, 2003, 

ss.577-583. 
16

 Nuran TaĢlıgil, „„Manisa Ġlinin Nüfus GeliĢimi ve Özellikleri„„, Dergipark, 
https://dergipark.org.tr/download/article-file/188268,  (15.06.2019),  s. 227.  
17

 Ferudun Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası,  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk 

Tarih Kurumu Yayınları,  Ankara,  2013, s.228. 
18

 Ertan Gökmen, Tanzimat‟tan II. MeĢrutiyet‟e Demirci Kazası, Demirci Belediyesi Kültür Yayınları, 

Ġzmir, 2007, s.1. 
19

 Ertan Gökmen, „„ XIX. Yüzyıl ortalarında Demirci Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu„„, CBÜ 

Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı: 1, 2016, ss.266-267. 
20

 Gökmen, Tanzimat‟tan II. MeĢrutiyet‟e Demirci..,  s.22. 

https://dergipark.org.tr/download/article-file/188268
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 Osmanlı Devleti'nin ekonomisi tarıma dayalıdır. SavaĢlar, salgın hastalıklar iĢ 

gücü açısından kayıplara sebeb olmuĢtur. Bu nedenler ile 18. yy dan itibaren mali 

sıkıntılar artmıĢtır.
21

 Tanzimat döneminde diğer alanlarda olduğu gibi tarım alanında 

da teĢvik amaçlı çalıĢmalar yapılmıĢtır. Gediz ovası ve çevresi verimli alüvyal 

topraklara sahiptir.
22

 Tarım alanları geniĢletilmiĢ, modern tarım faaliyetleri teĢvik 

edlmiĢtir. Örneğin 1850 yılında zeytin yetiĢtirene 25 yıl vergi muafiyeti gelmiĢtir. 

Tanzimat Fermanı‟nın yansımalarını defterimizde görmekteyiz. ’Afyon ziraati 

ile mevlüf olan ahâli ve fukarânın saili mekarim valiki vulukanemde  Ve tezayüd 

taayyüşleri niyeti hayriyesi ile zikrolunan yed-i vâhid usulünün ba'de izin terk’ 42. 

hükümde  gördüğümüz gibi 1826 yılında yürürlüğe giren ve 1838 yılında kaldırılan 

yed-i vâhid uygulamasının defterimize yansımasını görmekteyiz. Balta Limanı an-

laĢması ile Osmanlı Devleti ekonomisi olumsuz etkilenmiĢtir. Osmanlı Devleti‟nde 

satılan ucuz Avrupa malları Osmanlı da üretimin azalmasına neden olmuĢtur. Localar 

önemini yitirmiĢ ve iĢsizlik artmıĢtır. „Rusumat-ı Dâhiliye’ vergisi kaldırılmıĢ. Os-

manlı Devleti‟nin iktisadi hayatı değiĢime uğramıĢtır. 1826 yılında ham maddenin 

yurtdıĢına çıkıĢını engellemek için uygulanan yed-i vâhid uygulaması Balta Limanı 

AnlaĢması ile 1838 yılında kaldırılmıĢtır. Uygulamanın kaldırılmasına iliĢkin hüküm-

ler defterimize yansımıĢtır.  

 Demirci„de hububat tarımının yanı sıra, kökboya üretimi de kaza açısından 

önemli zirai faaliyettir. Bağlar tarıma ayrılan arazilerin büyük kısmını oluĢturur. Bağ, 

bahçe, arpa, buğday pamuk gibi tarım ürünlerinin yanı sıra  afyon ve haĢhaĢ da 

önemli bir zirai faaliyettir.
23

 Bu tarımsal faaliyetin devlet tarafından denetlendiğini 

görmekteyiz. “Afyon Osmanlı Devleti’nin en önemli ihraç mallarındna biri olarak 

imparatorluk tarihinde yerini almıştır. 19. yüzyılın en önemli ihraç ürünlerinden olan 

afyonun dış pazarlara açılması en çok İzmir limanından sağlanıyordu. Manisa’nın 

da bu bağlamda İzmir limanının hinterland sahasında olması Manisa’nın afyon 

                                                 
21

 Ali Yasin Kalabak, „„ Osmanlı'nın Son Döneminin Sosyo Ekonomik Buhrranları ve Mali 

Emperyalizm„„, Selçuk Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik 

AraĢtırmalar Dergisi, Sayı:27, 2014, s. 319. 
22

 Emecen,  s. 222. 
23

 'Ġftihâru'l-ekâbir ve'l-ekârim cami'ü'l-mefâhir ve'l-mekârim el- muhtas-ı  bir mezîd-i inâyetü'l- 

melikü'l-a'lâ ıstabl-ı âmirem müdürlüğü pâyesiyle Saruhan Sancağım mütesellimi Halil Kamili 

zîde uluvvuhû ve mefâhirü'l-kuzzât vel hükkâm ma' adeni'l-fezâil-i ve'l-kelâm liva-i mezbûrda 

afyon husûle gelen kazaların kuzzât ve nüvvâbı zîde fazlühüm ve mefâhirü'l-emâsil ve'l-akran 

voyvodagân ve a'yân ve vücûh-ı memeleket ve bi'l-cümle iĢ erleri zîde kadrühüm tevkî-i refi-i 

hümâyun vâsıl olıcak mâlûm ola ki bir müddetden beri memâlik-i mahruse-i Ģâhanemde husûle 

gelen afyon bedeli usûlu üzre canib-i darphâne-i âmiremden mübâyea olunmakta ise de zat-ı 

hilâfet-i Ģâhâneme mevhîbe-i ilahiye olan Ģime-i fehîme-i pür illet perveri ve Ģevkât itizâsınca 

afyon ziraati.'.M.ġ.S., 275, s.29. (42.Hüküm) 
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üretiminde etkin olmasını sağlıyordu.“ 
24

- 

 ġer‟iyye Sicilinde „sûk-i sultani„ ifadesine çokça rastlanmaktadır. Defterde 

geçen‚ “Medine-i Demirci mahallâtından Sufîler mahallesi sakinlerinden iken vefat 

eden  Zeliha Hatun’un kimsesi olmadığı için malının beytü’l-mala kalması‘.“
25

 

ifadesinde de görüldüğü gibi Sultan çarĢısında yapılan müzayede ile terekesi devlete 

kalan Ģahısların mallarının satıĢının yapıldığı görülmektedir.  

 Defterden edindiğimiz bilgilere göre avârız ve nüzul maktûu ve zamm-ı 

cedidin pusulasında „fukara„ kavramı kullanılmıĢ ve düzenlemeler yapılmıĢtır. 

“mukaddemce irâde-i şâhânemle hazine-i amirem emvâlinden onda bir guruş hessabı 

üzre memuriye  maaş-ı tammı sırasında hesâbı mezkûr üzre zamm olunmuş ve emvâli 

merkûme virgü-yi kadimeden olarak keyfiyât-ı meşrûhâsına nazaran üç beş katının 

zammıyla kapattırılması ve her nüfusa senevi birer ve ikişer guruş düşerek fukaraya  

birgün hamel ve sakîl olmayub hazine-i merkûmenin adevâtı atikasından olmak 

melâbisesiyle masârıfı vâkıaya bir nevi iâne ile nef -i hazineyi mucib görünmüş ise 

de ber-minval-i muharrer memuriye maaş olarak onda bir guruş zam olduğuna 

vesaye-i şevkat vaye-i mülükânemde fukarayı riayet ve zuefayı memleketim kemal-i 

refâh-ı hal-i istirahatleri matlub-u mirah-ı ihtivâyı şâhânemden bulunduğuna 

binâen“
26

 örneğinde görüldüğü gibi maaĢlarda düzenlemeler yapılmıĢtır.. Ayrıca 

PadiĢâh-ı cedîdin adalet fermânı olarak kadılara gönderdiği‚ “memlekete rüiyet 

eylemesi ve ayan ve vücuhu memeleket olanlar ahali  ve fukaranın daima refah-ı 

hallerin gözeterek ferd-i ahariden bir  akçe zulmen ahz ve ankiraya[ ] sûreti 

kimesneyi istihtam etmemesi ve hakim ü şer olan taraflarından dahi kendilerine 

mahsus olan harçtan maada akçe mütalibesi vuku bulan deavi müzvir için müdde-i 

aliyyeden mahsul-u def namıyla nesne ahzı misüllü vaz-ı alat vukua gelmemesi 

velhasıl kaffe-i umurin ve memurin ve hükkâm vesâirleri öteden beri muayyen olan  

aidat ve mutadları her ne ise ana kanat ile zinhar ve zinhar balad-ı beyan olunan 

vesileler ve bahane-i sâire-i fukara ve züefa bir  akçe ve bir  habbe mütalebe 

olunmaması ve iş bu tenvihata adem-i dikkat ile memurin ve hükkâm ve sâireden 

birisi ahali-i fukara hakkında zulüm zerre cesaret eder ve ahaliden müşahhas-ı valid 

dahi biladmüceb gayr-ı kimesneye rencide ve teaddi veyahut kendi maslahatından 

                                                 
24

 Burak Çıtır, „‟Osmanlı‟ dan Cumhuriyet‟e Türkiye‟de Afyon Ziraati ve Ticareti (1900-1939)‟‟, 

Sakarya Üniverisitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya,  Yüksek Lisans Tezi, 2015,  ss.33-34. 
25

 MġS, 275,  s. 51. (73.Hüküm) 
26

 MġS, 275, s. 87. (124.Hüküm) 
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başka vazife-i zimmetleri olmayan“
27

fermanda görüldüğü gibi ekonomik sıkıntı 

çeken reayanın ayrıntılı bir Ģekilde düĢünüldüğü görülmektedir.  

 Sosyal yapı bakımından Manisa„da 19. yüzyılda müslüman ve gayri müslim 

nüfusun uyum içerisinde yaĢadığını görmekteyiz. Defterde geçen kayıtlarda zimmi 

nüfus ile ilgili bir ayrımcılığa rastlanmamıĢtır. 19. Yüzyılda Fransız Ġhtilali‟nin de 

etkisi ile ortaya çıkan azınlık isyanları karıĢıklıklara neden olmuĢtur. HoĢgörü 

politikasını benimseyen Osmanlı Devleti‟nin 19. Yüzyılda önce Tanzimat Fermanı ve 

daha sonra Islahat Fermanı ile bir takım düzenlemeler yapmıĢtır. Defterimizin geçtiği 

dönemi de kapsayan Tanzimat Fermanı özellikle Türk Anayasa tarihi açısından 

büyük önem arz etmektedir. Avrupa devletlerinin iç iĢlerimize karıĢması 

engellenmeye çalıĢılmıĢtır. Özellikle Islahat Fermanı gayri müslim halka yönelik 

düzenlemeleri içermektedir. Ferman, hukuk önünde eĢitlik ve eĢit vatandaĢlık 

ilkesine dayanır. Hukuk önünde eĢitlik ilkesi demokrasinin en önemli kurallarından 

biridir. Bu durumunda Islahat Fermanı ile desteklendiğini görmekteyiz.  

 „Tanzimat fermanı ile getirilen yeniliklerde ilerlemenin eğitimle mümkün 

olacağı belirtilmiştir. Evliya Çelebi Demirci’de dört tane medrese olduğundan 

bahsetmektedir. Aydın vilayeti salnâmelerinde ise on tane medrese olduğundan 

bahsetmektedir.
28

 Defterimizde geçen tereke kayıtlarında kitaplar ile ilgili bilgiler 

edinmekteyiz.  

2.2.1. Manisa'da Mesleki Zümreler 

 Sicil kayıtları incelendiğinde çok çeĢitli mesleki grupların olduğunu 

görüyoruz.  

Tablo:8 

Barutçu Kilerci 

ÇavuĢ /onbaĢı Mekkareci (Hayvanlarını kiraya veren, 

yük taĢıyan) 

Çalbakçı Mütesellim  

Deveci Mutassıf  

Esnaf ġeyhi Muhzır (mübaĢir) 

Hafız Sünnetçi  

Hakim Sandık emini 
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 MġS, 275,  s.35.(46.Hüküm) 
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 Ertan Gökmen, Tanzimat‟tan II. MeĢrutiyet‟e Demirci Kazası, Demirci Belediyesi Kültür Yayınları, 

Ġzmir, 2007, s.78. 
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Hekim ġap iĢçisi 

Helvacı ġerbetçi 

Ġmam Terzi  

Kahveci Topçu  

Katırcı Bazergan (tüccar) 

 

2.2.2.  Lakaplar 

Tablo:9 

Hacı DerviĢ Koca 

PaĢa Koz Sarıoğlu 

Katırcı Hafız Karaoğlan 

Tatar Sirkeli Kel 

Ġnce Sarıca Duman 

Solak ġeyh AĢık 

Gülmez Yaflaf ÇeribaĢı 

Tirid Kulalı Kadı oğlu 

BektaĢ Kürd (oğlu) Kurd 

Kılcı Ġmam  

 

2.2.3.  Kitap Ġsimleri 

Talo:10 

Birgivi Ģerhi Tasavvuftan neĢâhât 

Cilae'l-kulub Manzume kitab 

Defa kelâm-ı kadîm Parça kitab 

Ebyad Ģerh-i Mavzi Adam Receb 

Hizbül a„zam-ı mecmua Hali müĢkilât kitab 

Kânun Yusuf kitabı 

Kelâm-ı kadîm Noksan-ı ahderi 
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Meclis kitabı Çelebi kitabı 

 

2.2.4. Ölçü Birimleri 

Tablo:11 

ArĢın: YaklaĢık 68 cm'lik bir ölçü birimi. 

 Çeki: Odun gibi ağır cisimleri tartmada kullanılan 250 kiloluk ağırlık ölçüsü. 

Dirhem:  Eskiden kullanılan ve yaklaĢık 3 gramlık ağırlığa karĢılık gelen bir ölçü 

birimi. 

Endaze: ArĢının bez, basma vesâire ölçmeğe mahsus küçük cinsi. 

Kantar: Kırk okka. Ağırlık ölçü birimi. 

Kıyye: Okka. Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Kıyye-i atika da denir. ġimdiki 

1282 gram. 

 

2.2.5. Redif KıĢlası 

           Redif-i Asakir-i Mansûre, II.Mahmud döneminde 1834 yılında kurulmuĢtur. 

Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra Asakir-i Mansûre ordusuna destek olması 

için kurulan bölgesel yedek askerlerdir. Asâkir-i Mansûre‟den emekliye ayrılanlardan 

durumu uygun olanlar redif askeri olabilecekti.29
 Ġhtiyaç halinde kaynak oluĢturması 

için kurulan birlikler Osmanlı Devleti için önemli bir askeri güçtür. Redif birlikleri 

ülkenin her yerinde kurulmaya çalıĢılmıĢtır. Redif askerleri kendi bölgesinde 

yetiĢtirilip güvenliği sağlayan ve savaĢ zamanı destek alınacak olan birliklerdir. Kimi 

zaman çok zorlu koĢullarda görevlendirilmiĢlerdir. 1905 yılındaki Ġmam Yahya‟nın 

çıkardığı Yemen isyanında Trabzon‟dan yollanan redif askerleri Yemen‟e 

gönderilmiĢtir. Hava koĢulları, ulaĢım problemi, sağlık sorunları, gıda eksikliği gibi 

nedenlerden çok az bir kısmı dönebilmiĢtir.
30

 

 Defterde geçen kayıtlara göre redif askerlerinin maaĢları ile ilgili bilgiler 

edinmekteyiz. Memleketine dönem askerlerin belirli aralıklar ile talim yapmaları 

gerektiği belirtilmiĢtir. 

Sicilden aldığımız „„redif askerlerine  demirbaş olarak verilen  nişan ve kılınç 

ve tüfenk ve  palaska mühür ve imza karşılığı olarak eskiden olduğu verilecek. Zikr 

olunan kılınç ve tüfeynk vesâir mühimmatı harbiyeyi devir ve teslim kılınacağını ve 

                                                 
29

 Abdulkadir Özcan, „Redif‟, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), Cilt:34, 2007, 

ss.524-526. 
30

 Cengiz Çakaloğlu, „‟Yemen Ġsyanı ve Tokat Redif Taburu (1905-1906)‟‟, Sosyal Bilimler AraĢtırma 

Dergisi, Sayı:1,  2009,  ss.24-46. 



30 

 

boş kaldıkları vakit talim edecekleri „„
31

 bölümdenden de anlaĢıldığı gibi redif 

askerlerinin memleketlerinde talime devam etmeleri hususunda kayıtlar 

görülmektedir.  

           275 no'lu Manisa ġer'iyye Sicilinde dikkat çeken önemli konulardan birisi de 

redif birliklerinin masraf pusulası ile ilgili çıkarılan kanunnamelerdir. ''Redîf 

mansûre-i şâhâne münavebeleri içün sancak tarafından olmak üzre Medine-i 

Mağnisa'da bâ-irade-i seniyye inşâsına şürû olunan kışlanın masârıf-ı mühimme-i 

lâzımesi içün şimdilik ale'l- hesâb  üç yüz elli bin guruşun liva-i mezbûrun muaf-ı 

gayri muaf seyyân olarak hâvî olduğu kazalarına hâlâ Saruhan sancağı mütesellimi 

atufetli Halil Hamdi Bey Efendi Hazretleri inzimâm-ı re'y-i ma'rifet ve cümle ulemâ 

ve vücûh-ı ahâl-i ma'rifet ve ittifakları ve marifet-i şer'le ta'dîl ve tezkiyye şürûtu üzre 

tevzî ve taksîm olundukda bervech-i bâlâ Demirci kazâsına kırk sekiz bin  yediyüz 

otuz yedi buçuk guruş isâbet eylediği Mağnisa mahkemesinden pusula olundu .'
32

 

defterde geçen bu bölümden anlaĢıldığı üzere Ģehzadeler Ģehri olan Manisa da redif  

birliklerine verilen önemi görmekteyiz.  

 TaĢrada Asâkir-i Mansûre ordusu bulundurmak maddi açıdan zor olduğundan 

bölgesel yerel kuvvetler olan redif birliklerine önem verilmiĢtir. TaĢrada güvenliği 

sağlamak, geniĢleyen ülke sınırlarını korumak, merkezi otoriteyi taĢrada hissettirmek 

için redif birlikleri önem arz etmekteydi. Ayrıca sürekli askeri birlikler ile ziraat ve 

sanayi faaliyetleri de aksayacağı için bölgesel kuvvetler olan redif askerlerine önem 

verilmiĢtir. Defterimizde de redif askerlerinin haftada birkaç gün talim yapmaları ile 

ilgili kayıtlar görülmektedir. Yılda iki kez büyük talim yapmaları konusunda 

düzenlemelere defterimizdeki hükümlerde de rastlamaktayız. Ayrıca redif 

askerilerine verilecek giysi, aylık, silah ile kayıtları görmekteyiz. Mali açıdan 

bütçeleri için redif-i mansûre zimmeti oluĢturulmuĢ ve hazineyi güçlendirmek için 

iane-i cihadiye vergisi konulmuĢtur. Yılda iki defa alınmakta olan iane-i cihadiye 

vergisi ile ilgili kayıtlarda defterimizde vardır.  

Ordu sisteminin düzenlenmesi ile yeni yapıların inĢasına gerek duyulmuĢtur. 

Demirci„ye ait kayıtların bulunduğu defterimizde de redif kıĢlasının inĢası için 

toplanan masraf pusulaları hakkında kayıtları görmekteyiz. II. Mahmud dönemine 

rastlayan defter kayıtlarımızda redif askerlerinin tanzim ve idaresi, toplanması, 

memleketlerinde yapacakları talimler hakkında düzenlemeler ile ilgili kayıtların 
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dönemi yansıttığını görmekteyiz. Redif askerlerinin yılda iki kere merkezdeki 

talimlere katılması Takvim-i Vekayi‟de yayınlanmıĢtır. Redif kıĢlası inĢaatları 

Anadolu‟da 1836-1837 de hız kazanmıĢtır.
33

 II.Mahmud döneminde özellikle 

stratejik bölgelere redif kıĢlası inĢa edilmiĢtir. Redif kıĢlalarının açılıĢları padiĢahın 

tahta çıkıĢı cülus ve doğum günleri gibi önemli günlere denk getirilmiĢtir. Böylece 

halk ve devlet arasındaki yakınlaĢma sağlanıyor ve merkezi otorite taĢraya 

taĢınıyordu. 

KıĢlalar dört bina tipinden oluĢuyordu. Depo, daire, cephanelik ve eğitimlerin 

yapıldığı koğuĢ bölümlerinden oluĢuyordu. „Redif birliği için yapılan inşaat 

faaliyetleri, Osmanlı tarihinde eyaletten nahiyelere kadar gerçekleşen en büyük 

inşaat faaliyetleridir.„
34

 

Tanzimat dönemi tarihlerine rastlayan defterimizde yapılan düzenlemeler ile 

redif birlikleri daimi bir yedek ordu haline gelmiĢtir. Demirci Redif kıĢlası Saruhan 

Sancağına bağlı Demirci eğitim yapısı olarak kullanılan bina „redif depo’ yapısına 

benzer mimari yapı olduğu araĢtırmalarda görülmüĢtür. Binanın Demirci ve 

köylerinden gelen yardımlar ile hazırlandığı bilinmektedir. „1917 yılında Maarif 

Nezareti’ne devredilmiştir. 1925 yılına kadar Merkez İlk Erkek İlkokulu olarak 

adlandırılmıştır. 1927 yılında Abdurrahman Şeref Bey İlkokulu adını alır. 1970 deki 

depremde binanın bir katının yıkılmıştır.‘
35

 

Demirci‟de redif birlikleri için belirli bir meblağ ayrılmıĢ yeterli gelmeyince 

halk maddi yardım, fiili yardım, malzemelerin taĢınması konusunda el birliği ile 

destek olmuĢlardır. Günümüzde redif birliklerinin bir kısmı metruk haldedir. Yangın, 

deprem ve savaĢlar ile günümüze ulaĢamamıĢtır. Redif birlikleri, Manisa için de 

önem arz etmekteydi. 1919-1922 yılları arasında Yunan iĢgali sırasında Manisa'daki 

redif kıĢlası da Yunan ve Ermeniler tarafından yakılıp yıkılmıĢtır.
36

 

Redif birliklerinin en büyük destekçisi defterimizdeki kayıtlarda da geçtiği 

gibi iane vergisi ile katkı sağlayan halktır. 

2.2.6.RüĢvet  

            RüĢvet, kanuna aykırı bir konuda maddi olarak menfaat sağlamak için  

                                                 
33

 M.Mithat Özgen, Sultan Ġkinci Abdulhamid Han Devri Osmanlı Redif Binaları, Hamidiye Kitaplığı, 

Ġstanbul, 2016, s.17. 
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verilen mal, para görevini kötüye kullanma olarak tanımlanır.
37

 

           Manisa'ya ait olan 275 nolu ġer'iyye Sicilinde tereke kayıtlarının yanı sıra 

kazalarda kadı, voyvada, nâiblere gönderilen rüĢvete dâir cezâların uygulanacağını 

belirten emirnâmeler bulunmaktadır. Ele alınan defterde geçen  “Büyük ve küçük her 

kim olur ise olsun Hükümet-i şeriyyede bulunanlar  icrâ edecekleri ahkâm-ı 

şer'iye'de hâtır-ı riâyet ile  ihkâk-ı hak'da rehâvet ederler ise ta‘zirât-ı lâyıka ile 

mazhar-ı cezâ ve ta'zir veyahut ahz-ı rüşvet cesâret eyledikleri ba'de't-tahakkuk 

me'huzları olan şeyi redd ile kendileri icabına göre tazir olunalar.“
38

 Örneğinde 

olduğu gibi rüĢvet ve adam kayırma, hakkı olduğunu düĢündüğünü hukuk dıĢı 

yollarla elde etmeye çalıĢan olursa ise görevinden alınacağına dair hükümlerin yer 

aldığını  görmekteyiz. 

 Osmanlı Devleti'nde rüĢvet konusunu incelerken islam hukuku ve adaletin 

temel yapı taĢı olan kadılık makamının da incelenmesi gerekmektedir. Osmanlı 

Devleti'nin ilk dönemlerinden beri bu kavrama rastlanmaktadır. RüĢvet devlet örgütü 

içerisinde, kamu hizmetlerinde, askeri ve mali iĢlerde, bayındırlık iĢlerinde 

görülmektedir. 

 “18.yy başlarında rüşvet devlet kurumlarına yerleşmiş durumdadır. Her 

makamın ücreti bilinir hale gelmişti. Kamu kurumlarında görev alabilmek için 

mülâkat yerine para geçer olmuştur. Devlet kurumlarında iş bulabilmek için rüşvet 

zorunlu hale gelmiştir. Önemli memuriyetlere gelen görevliler rüşvet için aracı 

kullanıyorlardı.“
39

 

 Askeri iĢlerde yeniçeri ocağına devĢirme toplama da önemli rüĢvet olayları 

görülmektedir. Mali iĢlerin önemli görevlisi olan defterdarlar da görevini kötüye 

kullanmıĢlardır. Merkezden uzak eyaletlerde kontrolden uzak oldukları için rüĢvet 

yoğun olarak görülmektedir. RüĢvet o kadar yoğun hale gelmiĢtir ki çok önemli 

devlet adamlarının bile rüĢvet aldığı kaynaklarda belirtilmiĢtir.
40

 

 Kadılar, merkezin otoritesini baĢkent dıĢına taĢır ve  islamı temsil ederlerdi.
41

 

Hukuki iĢlerinin dıĢında bulundukları bölgenin belediye, imar, bayındırlık, mali 

denetim iĢleri gibi birçok görevi vardır. Bütün bu görev ve yetkileri kadıların itibar 
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ve güçlerini arttırmıĢ görevlerini kimi zaman kötüye kullanmıĢlardır. RüĢvet, Ġslam 

hukuku bakımından 'haram' olarak nitelendirilmiĢtir. Alanda verende suçlu kabul 

edilmiĢtir. 

 Ele alınan defterde görüldüğü gibi „„Bir kimse hâkim-i nas olundukda me'mur 

olduğu kazanın vali ve mütesellim ve voyvada ve muhdarı ve vücûhunun muâvenet 

olur hülyasıyla hediye nâmıyla rüşvet mâkûlesinden eşya virüb bu cihed ile düçâr 

olduğu masârıf-ı kesîre ve düyûn-ı vafîreyi çıkaracağım diyerek hâkim olduğu 

kazânın sekenesin ızrâr kaydında oldukları mermi olduğuna mebni fîmâ ba'ad 

kazalara niyâbete ve asâlete gidecek kuzzât  ve nüvvâb Efendiler ol makule resmi 

hediye ve sûretlı eşyâ getirmeyüb ba'de izin getirir ve verir ise bu misüllü şeyler 

rüşvetten kurtulmayacağından haklarında râşî ve  mürteşî cezası icrâ oluna.„„ 
42

  

rüĢvetin hediye kavramı adı altında kullanıldığı görülmektedir. 

 Kadı, mali yetkilerini para ve mal toplayarak kötüye kullanır hale gelmiĢtir. 

Bunlara ek olarak mahkeme harclarını yüksek tutması da dikkat çekmektedir. Bütün 

bu gidiĢat adalete olan güveni sarsmıĢtır. 

 Tanzimat Fermanında rüĢvet ile ilgili düzenlemeler yapılmıĢtır. RüĢvet ve 

iltimas yasaklanmıĢtır. Fermanda geçen, ‘‘Bütün memurların şimdiki halde, yeterli 

maaş alamayanlar var ise, onlar dahi düzenleneceğinden, şer’en yasak olup mülkün 

bozulmasının büyük sebeplerden olan rüşvet kötülüğünün bundan sonra ortadan 

kaldırılmasının dahi bir güçlü kanun ile sağlanmasına bakılsın.„„ bu bölümdende 

anlaĢıldığı gibi rüĢvet ile mücadele edildiği görülmektedir. Ceza Kanunnamesinde de 

düzenlemeler yapılmıĢtır. Örneğim yüksek memurlar Kur'an'a el bastırılmıĢ. PadiĢah 

tarafından verilen resmi hediyeler dıĢında diğer hediyeler yasaklanıĢtır. RüĢvet alana 

da verene de aynı derecede ceza uygulanmıĢtır. Bütün bu giriĢimler tam anlamıyla 

baĢarı sağlayamamıĢtır. 

 Koçibey Risalesi„nde rüĢvetin kolayca nasıl kaldırılacağına dair bölümde  

“İlmiye mansıbları, ilim ehline ve fazilet sahibi olan kişilere ihsan olunup, 

müderrislerden hiçbir şekilde rüşvet alınmaya. Müddetlerinden de bir gün alınmaya, 

Cahil olanların meslekten çıkarılıp, bundan sonra kendisine mansıb 

verilmeye.“ RüĢvet için, “Dünya yüzünden rüşvet leşi kaldırılmadığı sürece adalet 

mümkün olmaz ve alemin işlerinin düzeltilmesi kolayca gerçekleşmez.“ diyerek 

rüşvetin adalet sistemini sarsıcı etkisinden bahsetmektedir.
43
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 RüĢvet, toplumun ahlaki açıdan çöküĢ içerisinde olduğunun göstergesidir. 

Nedenleri üzerinde çalıĢmalar yaparak caydırıcı cezalar uygulanarak düzeltilmeye 

çalıĢılan toplumu derinden etkileyen bu olay her dönemde yaygın halde 

görülmektedir. Osmanlı toplumu açısından baktığımızda tarımın önemli geçim 

kaynağı olması ve tımar sisteminde bozulmalar, halkın ticareten uzak durarak 

memuriyeti önemli bir geçim kaynağı olarak görmesi, memuriyette kendini güvende 

hissetmeyip baĢka arayıĢlar içerisine girmesi rüĢvetin önemli nedenlerindendir. 

 Toplumun bu tehlikeden uzak tutulması için ekonomik durumun  ve 

otoritenin güçlü olması  gerekmektedir. Ele aldığımız sicilde Osmanlı Devleti‟nin 19. 

yüzyılda rüĢvet ile mücadelesinin Manisa‟ya yansımalarını görmekteyiz. Bu 

dönemde merkezden uzak olan eyaletlerinde düzenlenen kanunnameler ile kontrol 

altında tutulmaya çalıĢıldığı anlaĢılmaktadır.     

2.2.7. Hastalıklar Hakkında 

 Ta'un Hastalığı:  ' Adı geçen altı kazadan olan  Karapınar ve Çıkrıkcı ve 

Çanakcı köylerinden birçok kişi ta'un hastalığı sebebiyle vefat ettiği  '
44

 

 Kitlesel ölümlere sebeb olan veba hastalığıdır. Sözlük anlamı 'Yaralamak, 

ayıplamak' olan ta'n kökünden türeyen taun bulaĢıcı bir hastalık türü olarak kabul 

edilmektedir. Taunu vebanın bir türü olarak kabul eden Ġbn Kayyim el-Cevziyye'ye 

göre taun vebadır.
45

Tarihi kaynaklarda çeĢitli isimler ile anılmaktadır. 

Defterimizdende edindiğimz bilgilere göre altı kazaya yayılmıĢ etkili bir bulaĢıcı 

hastalık olduğu görülmektedir. 

 Ġllet-i Veba: Ġllet-i veba kara ölüm olarak geçmekte.
46

 

Ekonomik bozukluklar sonrası Anadolu da yaygın ölümcül hastalıklar ve bulaĢıcı 

hastalıklar artmıĢtır. 

 Veba hastalığı ticaret yolu ile Mısır‟dan Osmanlı Devleti„ne yayılıyordu. 

Kadercilikten dolayı bu hastalığın bulaĢmasını önleyecek tedbirler almazlar. Böylece 
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bu hastalık bütün memlekete yayılır ve Mısır‟daki kadar zarar verir. Öyle ki 

Ġstanbul‟da günde 200 veya 300 insan ölür. Fakat bu kadar az değildir. 

Hastaları karantinaya almak gibi bir uygulama olmadığı gibi, ölenlerin giysilerini 

pazar yerinde satarlardı. Ġstanbul dıĢında da veba salgını görülüyordu. Örneğin 1678 

yılında Manisa‟da vebadan otuz bin kiĢinin öldüğü söyleniyordu.
47

 

 Bunun nedeni, Osmanlı‟nın coğrafi konumudur: Avrupa ile Asya‟yı birbirine 

bağlayan Ġmparatorluk yollarında ticaret için mal taĢınırken mikroplar da yayılıyor. 

‘‘XIX. yüzyıla kadar hastalıklara karşı geleneksel tıp teorileri ve dinsel yaklaşımlar 

hâkim olduğu için bu olumsuz sonuçların önüne geçilememiştir. Daha sonra 

uygunlanmaya başlayan karantina usulü ile bu hastalıklarla mücadele edilmelmeye 

çalışılmıştır.„„
48

 

 Ġstiskâ Ġlleti: Vücudun ödem toplaması.
49

 

 Sözlük anlamı olarak istiska, 'su istemek' anlamındadır.
50

Sultan 

II.Süleyman'ın 'istiska' hastalığı sonucu vefat ettiği kaynaklarda geçmektedir.
51

 

 Alilü‘l-Mizac: Ruhsal hastalık. 

“Asâkir-i hassa-i  hazreti şâhâne piyâde ikinci liva yedinci alayın birinci taburu 

üçüncü bölüğünde ikinci onbaşı Demircili Ahmed alilü'l-mizâc olduğuna (akıl 

hastalığı) yakalanması sonucu emekli olmuştur. .“
52

 

 275 no'lu Manisa ġer'iyye Sicilinde geçen bu hastalıkların bulaĢı oldukları 

için önlemler alınmaya çalıĢılmıĢ. Kanunnnameler ve Takvim-i Vekayi“de 

yayınlanan bildiriler ile halk biliçlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Defterde geçen bu 

hastalık isimleri tıp tarihi açısından önemlidir. 

                                                 
47

  Varlık, s.176. 
48

 Ferdi Çiftçioğlu, II. Abdülmecid Dönemi Ġzmir‟de Salgın Hastalıklar, Celal Bayar Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Manisa,  2014, s.7. 
49
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 DEFTERĠN TRANSKRĠPSĠYONU 

1-1 1. Hüküm 

Her altı mâhda bir kere Ģehir nâhiyesi kurâlarından mu'tad-ı kadîm hatab ve çapan ve 

tavuk ve [   ]cânib-i ait ve râci olanı beyân Ģüd. 

Fî Selhi 11 rebîulevvel. 

1-2 2. Hüküm 

Medîne-i Demirci mahallâtından Hacı Hamza mahallesinden DerviĢ oğlu Mehmed 

nâm kimesnenin mülk-i  mênziline cereyan eden su içün ve beher sene ramâzan-ı 

Ģerifin ibtidasında mahalle-i mezbûrede vâkî câmî‟-i Ģerîfe iki vukıyye yağ mumu ve 

ağaçcı oğlu  Kâdir bir vukıyye yağ mumu ve sünnetçi oğlu Hacı Mehmed bir 

vukıyye yağ mumu ve her sene ramazan-ı Ģerifin ibtidasında virmek üzere iĢbu 

mahalle kayd -Ģüd. Fî  7 Receb sene 52. 

1-3 3. Hüküm 

Simav köylüğünden samandan Ġsmail nâm kimesne KarabaĢlar karyesinden Koca 

Ahmed nâm kimesne'nin kızı Haticeye dokanub kendi hüsn-i rızâsıyla kız ve 

idamesine tâlib olduğunu takrîr ve virmiĢ olduğu yed-i mahalline kayd-Ģüd. 

Fî 17 Muharrem sene (12)59. 

1-4  4. Hüküm 

Hacı ġerif Ağanın tahtacı çiftliğinden topcuoğlu Mehmed [   ] bâ pâdiĢâhîden 

Fî 17 Muharrem sene (12)59 

Abdülkadir'in oğlu Ġsmail maktûlün karĢısında durub katletmiĢ  kurĢunuyla 

2.  5. Hüküm 

Emice guruĢ 999,5 Sûfîler 3087,5 Kasım Fakıh guruĢ 472 

[   ] 

          

Der-Nahi-i ġehir 

-- Rahmanlar 

guruĢ 570 

Çanakcı  

guruĢ 

1425 

Yassıca  

guruĢ 237 

buçuk 

Örücüler 

guruĢ712 

buçuk  

Mahmutlar  

guruĢ1235  

Akdere 

[   ]52.[  

 ] 

Hocalar 

427 buçuk 

Serge 

guruĢ 

Çortak  

guruĢ 

KemahĢah 

guruĢ 285  

Kulalar 

guruĢ 1140  

Bıyıklar  

guruĢ190 

Ulacık  

guruĢ120  
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332,5 380 

-- Kulağuzla

r  guruĢ 

1520 

Okçular  

guruĢ 855 

Koğancı 

guruĢ 760  

Kurttutan 

guruĢ 332,5 

 

Yaylalar 

guruĢ 285 

Bağırgan 

guruĢ 

23[   ]  

Serçeler 

guruĢ 760 

Tekeler  

GuruĢ 

997,5 

Sağnıç  

guruĢ 855 

Kazgancı 

guruĢ 475  

Öksüzlü 

guruĢ 475 

Sâik guruĢ 

1045  

Kuzu 

guruĢ 

99[   ] 

-- Viran 

GuruĢ 

1425 

HoĢçalar 

guruĢ 

1520 

Yortancık 

guruĢ 570  

Eskihisar 

guruĢ  

1187,5 

Yortan 

guruĢ 123            

Kerpiçli

k  

guruĢ100

.[   ] 

-- -- -- -- -- Ġmrenlar 

guruĢ 950  

Sevinçle

r  guruĢ 

2137  

 

Der- Nahiye-i Ortapare 

-- Ahmetler 

guruĢ 

1425 

Durhasan 

Hoca 

guruĢ  

2660  

Karaisalar 

guruĢ  

950  

Demirciler 

1092,5 

Gafiryan 

guruĢ  

380 

Ahatlar 

guruĢ 

92[   ]  

-- Börtlüce 

guruĢ 470 

Gümele 

guruĢ 

1615 

Durucu 

guruĢ 380 

Asdık  

guruĢ 

807,5 

Kızılcaköy 

guruĢ 

522,5 

ÜĢümüĢ 

guruĢ 190 

Çavıllar 

guruĢ 855  

Rağıllar 

guruĢ 570 

Yenice 

guruĢ 570  

Yumuklar 

guruĢ 

712,5 

Ġcikler 

guruĢ 

4512,5  

Osmanlar 

guruĢ 665  

Çay guruĢ 

28[   ] 

 

-- 

TaĢokçular 

guruĢ 522 

buçuk  

Gögani 

guruĢ 475  

Bozköy 

guruĢ 

332,5 

BayramĢa

hlar guruĢ 

522,5 

Çöğürler 

guruĢ 

2280 

Hırkalu 

guruĢ 

24[   ]  

---- -- -- -- Encikler Günlüce  Terziler 
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guruĢ 475 guruĢ 

1805  

guruĢ 

19[   ] 

 

Der Nahiye-i KarataĢ 

Çağlar 

guruĢ  

522,5  

Mezidler 

guruĢ 

1472,5 

Aklıkçı 

guruĢ 

999,5 

Boyacık  

guruĢ 

1805  

YarbasanıĢ

ıklar guruĢ  

1757,5  

Çandır 

guruĢ 

1425  

Kürcü 128 

[   ] 

Çortak 

guruĢ 760  

SatılmıĢ  

guruĢ 

332,5  

Selman 

Hacılar 

guruĢ 950 

ÇanĢa 

guruĢ 

1520  

Ayvaalanı 

guruĢ 855  

Ġsmailler 

guruĢ 

1282,5 

Marmaracı

k 24[   ] 

Çıkrıkçı 

guruĢ 

1662,5  

Küzeyir 

guruĢ 

1947,5 

Gömeçler 

guruĢ 

1615  

Tavak 

guruĢ 

1520  

Umurlar 

guruĢ 

1425  

Dedeler 

guruĢ 

522,5 

Yağcı ve 

çakal 

guruĢ 109  

 Yassı 

Eynehan 

guruĢ  

712,5  

Kaya ıĢık 

guruĢ 570  

Terziler 

guruĢ 

617,5 

Depe  

Eynehan 

guruĢ 

1092,5 

Azizbey 

guruĢ1092

,5 

Bî karlar 

guruĢ 

185[   ]  

 

3-1 

-- -- Kıran 

sağir guruĢ 

522,5 

Kıran 

kebir 

guruĢ 

1330  

Karapınar 

guruĢ 

2375  

Karacahis

ar guruĢ 

2375  

Yaygın 

guruĢ 

1900  

Teperik 

guruĢ 

617,5 

DaniĢment

ler guruĢ 

570  

YavaĢlar 

guruĢ 

332,5  

KıĢlak 

guruĢ 

1662,5 

Pulluca 

guruĢ 

2612,5  

Gödeler 

guruĢ 570  

Emiceler 

guruĢ 

427,5  

 Elek guruĢ 

760  

Köpüler 

guruĢ 

1805 

Kargın 

ıĢıklar 

guruĢ 

1187,5 

EriĢler 

guruĢ 760 

Çam guruĢ 

380   

Minnetler 

guruĢ 

1615  

--- -- --- -- Yegânlar KarabaĢlar Kızılca 
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guruĢ 285 guruĢ 

142,5  

Hacılar 

guruĢ 

617,5 

-- -- -- --  Nâhiye 

kethûdâsın

avekatibiy

e320  -N 

Asl-ı mâl 

152 bin 

570 guruĢ 

Cem 'an 

152 bin 

890 guruĢ 

 

3-2 6. Hüküm 

Mağnisa'da asâkir-i redîf-i mansûre münâvebeleri içün ebniyye olunan kıĢlanın 

masârıf-ı  bâ pusula-i Mağnisa kaza-i mezbûre isabet eden tevzî defteridir. 

Fî  27 Rebiu'l-ahir sene (12)54. 

Nefs-i Ģehir 

-- Hacı 

Hasanlar 

guruĢ 

387,5  

ġecaeddi

n  guruĢ 

1162,5 

Yenice 

guruĢ 

697,5  

Ġçhisar 

guruĢ 

930  

ġehre 

küsdü 

guruĢ 

1395  

Yağmur 

guruĢ 

914,5 

Pazar 

guruĢ 

1441,5 

Emiceler 

guruĢ  

[   ] 25,  

Sûfîler 

guruĢ 

1007,5 

Kasım 

Fakıh 

guruĢ 

1550  

Sinan 

Efendi 

guruĢ 

527  

Hacı 

Hamza 

guruĢ 

465  

Cami-i 

Atik 

guruĢ 

604,5 

Hacı 

Türbek 

guruĢ 

666,5 

Hacı 

babaguru

Ģ 511,5  

 

3-3 

Der nahiye-i ġehir 

Bıyıklar 

guruĢ 62 

Ulacık 

guruĢ 

418 ,5  

Rahmanl

ar guruĢ 

186  

Çanakçı 

guruĢ 

465  

Yassıca 

guruĢ 

77,5 

Örücüler 

guruĢ 

232 ,5   

Mahmutl

ar guruĢ  

403  

Akdere 

guruĢ 

170,5 

Kurt 

tutan 

guruĢ 

108,5 

Yaylalar 

guruĢ 93 

Bağırgan 

guruĢ 

77,5  

Hocalar 

guruĢ 

139 ,5  

Serge/Sir

ke guruĢ 

108,5 

Çorak 

guruĢ 

124 

KemahĢa

h guruĢ 

93  

Kulalar 

guruĢ 

372  
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Sağnıç 

guruĢ 

279  

Kazgancı 

guruĢ 

155  

Öksüzlü 

guruĢ 

155 

Saik 

guruĢ 

341  

Kuzu 

guruĢ 

325,  

Kulağuzl

ar guruĢ  

496  

Okçular 

guruĢ 

279  

Koğancı 

guruĢ 

248 

Viran 

guruĢ 

[   ]65 

HoĢçalar 

guruĢ 

496  

Yortancı

k guruĢ  

186  

Eski 

hisar 

guruĢ 

387 ,  

Yortan 

guruĢ 

403  

Kerpiçlik 

guruĢ 

341  

Serçeler 

guruĢ 

248   

Tekeler 

guruĢ 

325,  

- - - - -- - Ġmranlar 

guruĢ 

310  

Sevinçler 

guruĢ 

697, 

 

3-4 

Der nahiye-i orta pare 

- - ÜĢümüĢ 

guruĢ 

[   ]20  

Ahmedl

er guruĢ 

465  

Durhasa

n hoca 

guruĢ 

868 

Karaisal

ar guruĢ 

310  

Demirci

ler 

guruĢ  

356 ,5  

Gafirya

n guruĢ 

124  

Ahadlar 

guruĢ 

310  

Yumukl

ar guruĢ 

[   ]32,5 

Ġcikler  

guruĢ 

1472,5  

Osmanl

ar guruĢ 

217  

Çay  

guruĢ 

93 

Börklüc

e  guruĢ 

155  

Gümele 

guruĢ 

527 

Turpcu 

guruĢ 

124  

Hödük 

guruĢ 

263,5 

Kızılca 

guruĢ 

170 ,5  

- Gögani 

guruĢ 

155 

Bozköy 

guruĢ 

108,5 

Bayram

Ģahlar 

guruĢ 

170,5 

Çöğürle

r guruĢ 

744  

Hırkalu 

guruĢ 

806  

Çavıllar 

guruĢ 

279  

Rağıllar 

guruĢ 

186 

Yenice 

guruĢ 

186  

 

4-1 

Ġncikler guruĢ 155 Göklüce guruĢ 589 Terziler guruĢ 62  TaĢokçular guruĢ  

170  
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 Der nahiye-i KarataĢ 

Marmara

cık guruĢ 

806  

Çağlar 

guruĢ 

170,5  

Mezidler 

guruĢ 

480,5 

Aklıkcı 

guruĢ 

325 ,5 

Boyacık  

guruĢ 

589  

Yarbasan 

ıĢıklar 

guruĢ 

573,5 

Çandır 

guruĢ 

465  

Kürcü 

guruĢ 

[   ] 4  

 Yağcı ve 

Çakal 

guruĢ 

356 ,5 

Çortak 

guruĢ 

248  

SatılmıĢ 

guruĢ 

108,5 

Selman 

Hacılar 

guruĢ 

310  

ÇanĢa 

guruĢ 

496  

Ayvaalan

ı guruĢ 

279  

Ġsmailler 

guruĢ 

[   ] 4  

Depe 

eynehan 

guruĢ 

356,5   

Azizbey 

guruĢ 

356,5  

Çıkrıkcı 

guruĢ 

542,5 

Küzeyir 

guruĢ 

635,5  

Gömeçle

r guruĢ 

527  

Tavak 

guruĢ 

496  

Umurlar 

guruĢ 

465   

Develer 

[   ] 

 Kıran 

kebir 

guruĢ 

434  

Karapına

r guruĢ 

775  

Karacahi

sar guruĢ 

775  

Yaygın 

guruĢ 

620  

Yaslı 

eynehan 

guruĢ 

232,5 

KayaıĢık 

guruĢ 

186  

Terziler 

[   ]2 

Teperik 

guruĢ 

201,5 

DaniĢme

ntler 

guruĢ  

186  

YavaĢlar 

guruĢ 

108,5  

KıĢlak 

guruĢ 

542,5 

Pulluca 

guruĢ 

852,5  

Gödeler 

guruĢ 

186  

Emiceler 

guruĢ 

139,5  

Kıran 

sâir 11 

KarabaĢl

ar guruĢ  

46 buçuk   

Kızılca 

guruĢ 

201 ,5  

Elek 

guruĢ  

248  

Küpüler 

guruĢ 

589  

Kargın 

ıĢıklar 

guruĢ 

387,5 

EriĢler 

guruĢ 

248  

Çam 

guruĢ 

124  

Minnetle

r 5 

 

- -- - 1294 

guruĢ 

hizmet-i 

mübaĢiri

yesi   

 min ha 

48 bin 

737,5 

guruĢ 

ba 

pusula-i 

Mağnisa 

Cem'an 

500031,5 

guruĢ 

Yeganlar 

93 guruĢ 
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4-2 7. Hüküm 

Kaza-i Demirci 48. 737 buçuk guruĢ 

Redîf mansûre-i Ģâhâne münavebeleri içün sancak tarafından olmak üzre Medine-i 

Mağnisa'da bâ-irade-i seniyye inĢâsına Ģürû olunan kıĢlanın masârıf-ı mühimme-i 

lâzımesi içün Ģimdilik ale'l- hesâb  üç yük elli bin guruĢun liva-i mezbûrun muaf 

gayri muaf seyyân olarak hâvî olduğu kazalarına hâlâ Saruhan Sancağı mütesellimi 

atufetli Halil Hamdi Bey Efendi Hazretleri inzimâm-ı re'y-i ma'rifet ve cümle ulemâ 

ve vücûh-ı ahâl-i ma'rifet ve ittifakları ve marifet-i Ģer'le ta'dîl ve tezkiyye Ģürûtu 

üzre tevzî ve taksîm olundukda bervech-i bâlâ Demirci kazâsına kırk sekiz bin  

yediyüz otuz yedi buçuk guruĢ isâbet eylediği Mağnisa mahkemesinden pusula 

olundu . 

Fî  23 Rebiu'l-ahir sene (12)54. 

ĠĢbu bâlâda mezkûr olan taksîmin pusulasıdır. Ve mûcebince mütesellim ağa 

efendimizin  bir kıt'a buyrulduy-ı âlileri vârid -i Ģüd. 

5-1  8. Hüküm 

Tarik-i ilmiye dâir ceza kanunnâme-i hümâyûnudur. 

Hâmi-i hâmâ-yı din-i mübîn hadî-i sebil-i Ģer'-i  metin velini'me bi-minnetimiz 

velinimet âlem bâis-i âsâyiĢ-i kudret-nisâb hullidallahu eyyâm-ı Ģevkete ilâ yevmü'l-

hesâb Efendimizin mukareneti tevfiki Rabbanî ve delaleti feyz ve bârî ber-muktezâ-

yı müceddiyeti kavâin-i mülk ve millet ve ahkâm usûl-i Ģerîat mevâdd-ı hayriyyesine 

hemise himmed belendi pâdiĢâhâneleri musâbakat ârâ-yı istilafı güzîn ve  tefavvuk-ı 

fermâ-yı selâtin-i pîĢîn olduğu cümlesi indinde hin-i bedâhet ve bâ-husûs umûr-ı 

diniyyenin merci-i aslisi ve kâffe-i mesai-yi saltanat-ı seniyyenin men-i be hakkisi 

mutahharaya intisalinden  ibâret olduğuna ve el-hâleti hâzihi hizmet-i Ģerîatta 

bulunan zevâtın nüsha-i  zâtları sıfâtları züyûr-ı iffet ve salâh ile ârasta ve cevher-

hüner ve masârif ve zühd ve takvâ ile pîraste ve her vechile harekâttan vâreste iseler 

dahi  hasbe'l-beĢeriye içlerinde bazı cenîha vukû-ı muhtemel velasimâ nüvvâb 

takımının mechulü'l ahvâl kimseler olarak uygunsuz harekatı  derkâr bulunduğuna 

binâen  o mâkûle harekat nâm-ı cesâret edenlerin hakkında ve gayrilere terbiyye ve 

tenbih olmak üzere ol bâbda Ģeref -efzâ-yı sudûr emr-ü fermân kerâmet-i ünvan 

hazreti  mülûkane mûcebince bil müzâkere kaleme alınan kanunnamesidir ki 

bervech-i âti zikr olunur. 
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5-2 

Ulemâ -i kirâmın merâtib-i mütefavitesinden hizmet-i ibâdullahta bulunan zevât-ı 

fezâil-semâtın rü„yetine me'mûr oldukları hizmetlerinde umûr-ı ibâda zarûrât-ı 

beĢeriyye ve a'mâl-i Ģeriyyelerinden gayri bir Ģey takdîm ve tercih eyledikleri 

mütehakkik olur ise hallerine göre tembihatı lâyıkaları il tenbih olunub mütembih 

olmadıkları halde hıcr olunalar. 

5-3 

Büyük ve küçük herkim olur ise olsun Hükümet-i Ģeriyyede bulunanlar  icrâ 

edecekleri ahkâm-ı Ģer'iye'de hâtır-ı riayet ile  ihkak-ı hak'da rehâvet ederler ise 

tazirât-ı lâyıka ile mazhar-ı ceza ve ta'zir veyahut ahz-ı rüĢvet cesâret eyledikleri 

ba'de't-tahakkuk me'huzları olan Ģeyi red ile kendileri icabına göre tazir olunalar. 

5-4 

Sadâret-i Rumili ve Anadoluyu hâiz olan zevât-ı izâm müddet-i muayyenelerinde 

rüĢvet ahz ederek tevcih -i kazâ eledikleri tahakkuk eder ise me'hûzları olan Ģey-i 

sahibine redd olunarak râĢî olan kimesnenin rüĢvetiyle nâil olduğu rütbesi üzerinden 

ref' ve  tazîr oluna. 

5-5 

Tarîk- i kazâdan bir mansıba müddet-i örfiyye ile mutasarrıf olan zâtın müddet-i 

örfiyesine müdd olunmak lâzım geldikde bâ irâde-i aliyye Ģeyhülislamı olageldiği 

gibi müdddet-i örfiyye olmayan mansıblarının mutasarrıf ve muvakkitlerinin zâten 

haysiyyeti [   ] yahut mer'iyyül-hatır bir zât-ı âlînin istifaiyla müdd olunmak  lâzım 

geldikde mesned-i fetvâda olan zât-ı vâlâ-yı fetvâ penâhîden bi'l- istizan tanzîm 

olunub bilâ ruhsat müdd olunur ise tahkîk olundukda itibar olunmayup müddet-i 

merkûma ref' ile mücâzât oluna. 

5-6 

Merâtib-i mezkûreden arpalık mutasarrıfları bulunan zevat-ı fîhâm ve maîĢet 

mutasarrıfları  müderrisini zevi‟l-ihtirâm ve mutasarrıfları kuzât-ı kirâm mutasarrıf 

oldukları kazâlara nâib tayini murâd eylediklerinde defter-i hazret-i fetvâ ve  

penahide[   ] olduğu vech ile ber mutad elegeldikleri mahiye ve harac babdan ziyâde 

rüĢvet olarak Ģey 'ahz eyledikleri mütebeyyin olur ise me„huzları olan Ģey mahalline 

lede'l-red eğer o rüĢvet yeden beyt veyahut kapu kethüdaları ve sarraflar veyahut 

sâire vasıtasıyla alınmıĢ ise râĢi olan nâib her kim olur ise olsun bu makule ef'ali 

kerihaya cesaretine mücazat olarak nâib olduğu kazadan der âkab azl ve mürteĢi ve 

vasıta olan kimseler dahi tazirat- ı layıkaları ile tazir oluna. 
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5-7 

Hâlâ tarîki tedrîs ve kazâda bulunan kimse her ne kadar ilim ve hüner ile mevsuf olsa 

dahi kizb ve durudan nefsine tebliyet ve sefâhat ile ma'rûf olur ise ol-vechile Ģer'an 

ve örfen tavr-ı ulemâya yakıĢmaz olur.Gayr-i mâkuleye cesâreti adet edindiğine 

mücâzat olarak hiçbir kazanın icrâ-yı ahkâm-ı Ģeriyesine me'mûr ve tâyin olunmaya. 

5-8 

Bade'l-yevm her bir mechûlü'l-ahvâl kimse hizmet-i Ģeriyye talebinde gerek taraf-ı 

hazret-i fetvâ penâhi ve gerek Ģurâ-yı tasvî etmemek içün hizmet-i Ģeriatte istihdama 

liyâkatleri me'mûl olan bir takım kimseler umûr-i Ģer'iyye ile maarif bulunmuĢ üç 

dört zâtın marifte ve zât-ı hazreti Ģeyhülislamının nezâreti ile imtihan olunub 

bunlardan icrâ-yı ahkâm-ı Ģeriyyeye kabiliyeti olanların düĢdükçe hallerine hissebân 

kazâlara gönderilmek üzre yedlerine taraf-ı eĢref-i Ģeyhülislâmi'den inde'l imtihan 

istihkakları nümâyân olduğun mübeyyin birer kıt'a mühürlü. 

6-1 

[-?] pusulalar îtâ olunub mâ 'adası ehliyet-i tedarik etmedikçe hizmet-i Ģeriat 

talebinde olmamaları cevabı verilib ehliyeti 

[-?] olmayanları ber takrib taklid-i kazâ olunur ise  ol-mâkûle nâ -ehiller azl ve hicr 

olunalar. 

6-2 

Hizmet-i Ģeriata tâlib oldukda kendüye Türkçeye tercüme olunmuĢ kütüb-i fetvâ-yı 

mutebereden bir yahut iki sûret-i fetvâ ve mütevvin-i fıkıhtan bir mahâl ders 

gösterülüb eğer ol tâlib ancak Türkçe sûreti anlayıb takarrübe ve tefhime kudre[ti] 

ednâ ve sûret-i mezkûreyi hem okuyub ve hem nakl-i Arabîsine tatbik etmekle 

mukdedir olur ise evsât ve sûret-i okur ve nakl-i Arabisine tatbik eder ve mütevvin-i 

Arabiyeden gösterilen mahalde mes'eleyi istihraç eylerse karîb-i alâ mecmûna 

iktidarı olduktan sonra gösterilen  mes'elenin kavaid-i usulü  fıkıh üzre cihet-i 

istinbatına dahi âlim ise âlâ itibar olunub ve bunların her biri mafî zamirlerin ifade 

edecek yazı ve yazmaya kudretleri olur ise meratibince kazalara hakim ta'yîn 

buyrulub merâtib-i mezkûreden hiçbirisinde de muktedir bulunamaz ise tahsil-i ilm 

etmek üzre cevabı îtâsıyla mücezzi ola . 

Sancak dahilinde olub da müstakil ehliyetli hâkim gitmeye kâbiliyeti olmayan küçük 

kazâların yine ol sancak dahilinde olarak civârında bulunan büyük kazâların 

hâkimlerine kadîm-i mâhiyyeleri ile havâle olunub eyer  ada küçükcel kazâ civarında 

bulunduğu büyük kazaya pek yakîn olur ise ol büyük kazânın hâkimi küçük kazaların 
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Hükümetini dahi bi'n-nefs kendisi rü'yet ve istimâ' eyleye ve eğer altı saatten ziyâde 

baîd olur ise kendisinin nezâreti ile mu'temet ve mevsuk gerek yerlüden ve gerek 

kendi adamlarından bir muktedir ve müteĢerri adam nâib ta'yin eyleye ve eğer 

civârında büyük kaza bulunmaz ise iki yahut üç kaza ve belki daha ziyâde 

birleĢtirilüp bir nâib ta'yin olunmak câiz ola. 

6-3 

Hiçbir kimse rüĢvet ve ubudiyet ile bir mahalle hâkim ta'yîn olunmayup eğerçi bu 

vechile ta'yîn olunduğu mütehakkik olur ise mehuz olan nükûd ve eĢyâ her ne ise 

mürteĢ'iden ğıbbe'l-istirdât derhal bu vech üzre nasb olunmuĢ olan hâkim mücâzât 

bade'l azl mürteĢiden ta'zir lâyıkıyla ta'zir oluna. 

6-4 

Bir kimse hâkim-i nasb olundukda me'mur olduğu kazanın vali ve mütesellim ve 

voyvada ve muhdarı ve vücûhunun muâvenet olur hülyasıyla hediye nâmıyla rüĢvet 

mâkûlesinden eĢya virüb bu cihed ile düçâr olduğu masârıf-ı kesîre ve düyûn-ı 

vafîreyi çıkaracağım diyerek hâkim olduğu kazânın sekenesin ızrâr kaydında 

oldukları mermi olduğuna mebni fîmâ ba'aat kazalara niyâbete ve asâlete gidecek 

kuzzât  ve nüvvâb Efendiler ol makule resmi hediye ve sûretlı eĢyâ getirmeyüb ba'de 

izin getirir ve verir ise bu misüllü Ģeyler rüĢvetten kurtulmayacağından haklarında 

râĢî ve  mürteĢî cezası icrâ oluna. 

6-5 

Daru'l hilâfetü'l âliyye ve gerek bilâd-ı sâirede hâkim olan zevad kendiye vârîde olan 

mürafaai Ģeriyyede va'zi ve Ģerif ve müslim ve müste'min ve hür ve abd her kim olur 

ise olsun  mesâği-i Ģer mertebesi tarafeyn-i seyyân tutub hükmünde bir tarafa aslen 

meyleylemeyub ve hakim-i mumâileyhin üzerine tevarut eden mesalihi ahkam vesâir 

senedat-ı Ģer‟iyyede ancak hakkaniyet ve nısfını iltizam edüb bir ferdin Ģefaat ve 

iltimas ve rüĢvet ve ubûdiyetine iltifat eylediği badet tahakkuk aldığı Ģeyi mahalline 

lede'l- red azliyle mücâzât oluna. 

6-6 

Hâkim-i mümâileyh kendüye mahsûs tereke mûcebi tahrîr olduğu halde yani 

müteveffâ'nın veresesinden bazısı sâir veya mecnûn veya matuh veyâhud gâib olub 

terekesi tahrîr olundukda ber muktezâ-yı Ģer-i Ģerîf ve fermân-ı münif guruĢda bir 

para resmi kıymet ve bin guruĢta altmıĢ para ücret-i kaydiye ve sûk-ı Sultânîde lede'l-

müzâyede beyân olunan terekenin âsımânından bin guruĢta iki guruĢ ücreti dellaliye 

alunub bunlardan ziyâde harc-ı hüccet vesâyet ve nafaka ve hademe ve ihsariye ve 
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kalemiye nâmıyla ve nâm-ı ahir ile bir akçe alındığı tahakkuk eder ise me'huz olan 

Ģey lede'l-istirdat ahz olan hakim ta'zir oluna. 

6-7 

[   ] bilâtta olduğu misüllü bir kimse vefât eyledikde terekesinin tahrîr-i esnasında 

müteveffâ'nın gerek guruz ve gerek akârın bulunan hakim lede'l- müzayede bey' ve 

nakid eylemeyüb ziyâde alacağım diyerek âlî bahâ ile deftere tahrîr ve âsıman-ı 

muhamminesini altına vaz'edüb her ne kadar taksimin gösterse dahi ol mâkûle 

eĢyânın telef ve zâyî‟  ve bekası eytâm hakkında muzırr olarak ol-vechile bir takım 

eytâm câib ve hâsir kalmakla minba'ad bir kimse fevt oldukda eğer sâğir ve eğer 

sâğire ve mecnûn ve ma'tûn ve gâib ve gâibe veresesi bulunur ise evvelâ bir vâsîyye 

kayyum ve hasbe'l-iltiza nâzır nasbolunub bâdehû gerek urûf ve gerek akar terekesi 

her ne ise sûk-i sultânide lede'l-müzâyede bey' ve vech-i meĢrûh defter taksimini 

muvafık hak ve mesele-i Ģeriyye olarak ba'de't-tahrir ve'l-kayd verese-i kibâr 

hisselerini kabz edüb mâadâ asğâr  ve mecnun ve ma'tun ve gâibin hisseleri cem' 

olunub. 

7- 

El-hâleti hâzihi darüs-saltanat-ı seniyyede  olduğu misüllü  ol beldede bu makûle 

emvâli hıfsa müemmin bir mahal tahsis[   ] ol mahalle vaz' ve sigâr ve mecn'un ve 

ma'tuh envâlinden akçe lüzûmu olan kimselere rehin-i kavî ve yâhut kefil-i milli ile 

ednâ onbirbuçuk hesâbı üzre ma'rifet-i Ģer' ve vasîsi marifeti ile bâ devr-î  Ģer-î 

edâsına bâ-devr-i Ģer-î irae ve [   ] hâsıl olan nühâsından müsâğ-ı Ģer' olduğu vechile 

mal-ı mevrûslarına nazaran münâsib mikdâr mevlâ nafaka farz ve takdir olunub ve 

üç senede bir muhâsebeleri lede'r-rü'yet nümâ-yı mezkûrdan nafaka ve kisfe bahâsı 

fer ve nihâde olundukda kalan meblâğ asıl mala zam ile kemâkân a'mâl ve istirbâh 

oluna ve müteveffanın  veresesi kibâr olub bizzat kendi tahrîr ve taksîm taleb 

edmedikce hâkim tarafından kat' a müdâhale olunmaya verese gerek kibâr ve gerek 

sigâr olub hâkim bulunan kimse terekeyi tahrîr ve ber vechile senedât-ı Ģeriyye i'tâ 

etmemiĢ ise rü'yet tezkeresi nâmıyla ve vech-i ahir ile bir akçe mütalibe eylemeye ve 

Ģurût-ı muharrirenin mugâyeri harekâtı ihsâs olunur ise lâyıkı ile tazîr oluna ve Ģurût-

ı muharrireye muvâffık vukû' bulan terekenin tahririnde vâli ve mütesellim ve 

voyvada ve muhtar ve vücûh-ı memleket taraflarından kuzzâta bi-gayri hakkın 

mümâneat ve müdâhale olunduğu mütehakkik olur ise ol kimesne lâyıkı ile ta'zir 

olunalar. 
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7-1 

Gerek  Âsitâne-i aliyye ve gerek bilâd-ı sâirede bulunan hükkâm huzurunda vâki 

olan mürafaayı rü'yet ve [   ] Ģu kadar guruĢ ve Ģu kadar guruĢluk eĢyâ hâkim ve 

ilzâm eyledikde ber-mûceb-i nizâm ancak guruĢda bir para resm alub def-i resm 

nâmıyla ziyâde bir akçe ve bir habbe almaya ve eğer ziyadeyi irtikab eder ise bade'l-

istirdât ol hizmet-i Ģer'iden ihrâc oluna ve eğer tarafeynden birisi muarızadan men' 

senedi almağa tâlib olur ise ol vakit layıkıyla ücret-i sened alınub ziyade ücret-i 

vesika alınır ise redd tazir oluna ve itâ eylediği senedâd-ı Ģer'iyyesinin hakk ve sebki 

ve mesele-i Ģeriyyesi çend defa hilâf-ı Ģer-i Ģerif olub ikâz ve tenbîh olundukdan 

sonra yine verdiği senedât mesâil-i Ģeriyye ve sükûk-ı mu'tebereye muhâlif olur ise ol 

senedi itâ eden hakimin azli ile mücâzat oluna ve ancak hak ve sebki muvaffık ve 

meseleği Ģeriyesi mugâyir ve yahut aksi vukû„u bulur ise hasbe'l-beĢeriye hatten 

mazlum olan mahalde tenbih ve afv ile muâmele oluna. 

7-2 

Bir kazâya hâkim olan kimesnenin öteden beri umûr-ı kaza'ya nezâreti olmak 

melabisesi ile nezâret-i mezkûr fesâd-ı ammeye dâir ve ihtilal-i nizâm-ı beldeye 

mütedair cesâreti adet eylediği tahahkuk eder ise nefî ve ta'zib ile te'bip ve tekdîr ve 

mehâm-ı saltanatı seniyyenin tesfiyesinde ve evâmir-i aliyyenin  tefehhümünde 

rehâveti ve birvech ile mend-i Hükümete yakıĢmaz harekât-ı mütehakkik olur ise 

ta'zirât-ı lâyıkasıyla o hâkim ta'zir oluna. 

7-3 

Hidemât-ı  Ģeriyede buluna zevâttan evsâf-ı hâmide ve ulûm-ı Ģerîfe ile mevsûf olub 

gerek darül-aliyye gerek bilat-ı dârü's saired saltanat-ı bilâd-ı sâirede bulunan zâtlar 

emsâlinden ziyâde olarak din ve devlete ve kaffe-i ibâda hayırlı hidemat-ı mebrureye 

muvaffak olduğu sûrette gayrilerine teĢfîkan akranına fâik-i ikrâm ve eltâf-ı hazret-i 

padiĢahi ile nail-i mükâfât ola. 

7-4 

Bervech-i bâlâ tahsîl ve ebnâ olunan usûl ve  nizâmât-ı hasene iktizâsınca bundan 

böyle nasb ve ta'yîn olunacak bi'l-cümle hükkâm ve nüvvâb ehil ve erbab 

olacaklarından evvel kiden ziyâde bervech-i  dikkat icrâ-yı ahkâm-ı Ģerîat ve 

hakkaniyet olunacağı derkâr olub fakat vukû bulan deavînin bir  nehc-i Ģer-i fasl 

olunması ibdida zabtına güzelce dikkat olunmasına mevkûf olduğuna binâen ol 

vechile ba'de ezin me'mûr buyrulacak ümenâ-yı Ģer-i Ģerif zuhûr eden deâvinin 

zabtlarına dikkat ve ba'dehû icâb-ı Ģer'isini icrâya mübâderet etmek ve birde muğlak 
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ve hile müĢkil bir da'vâ zuhûr edib de meselesini bilemediği halde taraf-ı fetvada 

penâhiden ve  taĢra haraiyye bulunduğu beldenin müftüsünden istifna ve müfti 

olmadığı halde ulemâsıyla istiĢâreye itinâ edüb. 

7-5 

Bu sûretlerle dahî halli eĢkâl ve lâyıkı ile mesele zâhire ihrâc olunamadığı takdirce 

Hükümde ta'cîl etmeyerek der-saâdetten istifâ ve suâl eylemek ve verilecek i'lâmât 

ve sâir senedât- ı Ģeriyyenin siyâk ve sibâk sukûku mu'tebereye tatbik ve mukteza-yı 

Ģer-i Ģerife tevfîk olunanarak lede'l-hâce ihticaca sâlih olub 

8- 

ve kat'an bir iliĢiği kalmayacak sûretle tesviyesine bakmak ve Ģuhûdu udûlün hüsn-i 

tezkiyesi ile Ģâh-ı dikkat olunmak vâcibeden olmakla bunların hilâf-ı hareketleri 

vukûunda îcâbı vechile haklarında icrâ -yı cezâ  olunacağı ve cezâ  kanûnnâme-i 

hümâyunu ila maĢallâhu teâla düsturül -amel tutularak mûceb ve muktezâsı icrâ  

olunacak olmakla bundan sonra dahi icâbına göre yine Ģer-i Ģerife tatbikan bi'l iktizâ 

zuhûr eden husûsun zeyl olunması câiz ola tab-ı  be-darü'l tabaatü'l -amire. 

Fi Rebiu'l-evvel Sene (12)54. 

8-2   9. Hüküm 

Düstûr-ı mükerrem müĢîr-i  mufahham nizamü'l-alem müdebbir-i umûrül-cumhur bi'l 

fikri's sâkıp mütemmim-i mehamü'l-enâm bir-re'yi's-sâib memhedü bünyânül-devlete 

ve'l-ikbâl müĢeyyidü erkanü'-s saadete ve'l-iclâl el-mahfûfu bi-sınıf-ı avâtıf-ı 

melikü'l- alâ sâbık kaptân-ı derya vezirim Mehmed Tahir PaĢa edâmallahu teâlâ 

iclalehu tevkî-i  refî-i hümâyun vâsıl olacak malum ola ki sen umûr ve kar-ı güzâr ve 

hamiyyet Ģîâr vüzerâ-yı izâmımdan olub Ģimdiye kadar memur ve müstahdem 

olduğun [   ] saltanat-ı seniyyem vukua gelen âsâr-ı gayret ve ikdâmın nezd-i meâli 

vefd-i mülûkânemde mâlûm ve bedidâr- ı  olduğu ecilden hakkından mezidi inâyet-i 

aliyye-i Ģâhânem mezid-i refet-i seniyye-i pâdiĢâhânem zuhûra getürüp iĢbu bin iki 

yüz elli dört senesi Ģehr-i rebiulâhirenin yirmi sekizinci gününde avâtıf-ı mülükâne 

ve avarif-i behiyye-i tâciradarânemden Ģeref-yafte-i südûr olan emr-i hümâyun 

Ģevket-i makrûn-u Ģâhânem mûcebince Aydın va Saruhan ve MenteĢe ve Suğla 

sancaklarıyla redif-i mansûre-i Aydın müĢîrliği sana tevcîh ve inâyet edüp i'dâmı içün 

iĢbu emr-i celilü'l-kadrim ve ıstar içün astan-gerdun-ı ünvan zıllıyet-Ģânımın ve tâ'yin 

olunmuĢtur. Buyurdum ki emr-i hümâyun inâyet makrunumla sâdır olan fermân-ı 

celilü'l-kadri mûcebince  salifü'z-zikr Aydın, Saruhan ve Suğla ve MenteĢe 

sâncaklarıyla redif-i mansûre-i eyaleti Aydın müĢîrliği me'mûriyetini hâvi diğer südûr  
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eden emr-i Ģerifimde beyân olunduğu vechile sen [   ] idüp bundan böyle dahi umûr-ı 

me'mûrende müesseri mebrure ve mesai-i meĢkûre vücûda getirmekliği sa'y-ü gayret 

ve herhalde din-ü devlet-i aliyyeme lâyık hidemât-ı pesendide izhârıyla hakkında 

derkâr olan teveccühâtı mekârim ayât-ı mülükânemin iyâdını mûceb olur esbab-ı 

vesâilinin istihsâline bezl-i vüs'-i gayret ve hilafı rızâ-yı hareketten mübâadet 

eyleyesin Ģöyle bilesin alâmet-i Ģerife i'timat kılasın tahriran el-yevmül-sâmin ve'l-

iĢrîn min-Ģehri  Rebiu'l-ahir li sene erbaa ve hamsin ve mieteyn ve elf. 

8-3    10. Hüküm 

Medine-i Demirci kazâsına tabi KarataĢ nahiyesi kurâlarından Minnetler karyesinden 

Halime bint-i Halil nâm Hâtun zevci muhâli-ı Mehmed'den da'vâ 

edüb mihr-i müeccel ve muaccelesi içün bundan akdem üç seneden mütecâviz 

cümlesinden fariğâ  olub zevc-i Mehmed tatlîk edüb 

ve mukâbelesinde bir adet keçi ve bir ceviz ağacı verüb birbirlerinden bir akçe ve bir 

habbe alub verecekleri 

kalmadığına karye-i mezbûrdan ıĢık Halil ve Çamköylü Demirci oğlu Hüseyin 

Ģehâdet etmeleri ile Ģehâdetleri kabûl olmakla muârızadan men' ve def' olunub ve 

hâtun'un 

tezvîri da'vâ olduğu zâhir ve nümâyan olmakla 

bu mahalle kayd olundu. 

Fî  25 Cemaziye'l-evvel sene (12)54. 

9-1 

Bismillahirrahhamirrahim. 

Ya müftihü'l ebvâb iftahlene hayru'l bâb Ġzzet meâb Ģerîat nisâb Demirci kazası nâibi 

Mevlâna es-seyid El-Hâc Ömer Efendi kamiyab 

Bâdet tahüyyetü'l-vâfiye inhâ olunur ki kazâ-i mezkûrun umûr-u niyâbet-i Ģer'iyyesi 

iĢbu sene-i erba ve hamsin ve mieteyn ve elfi cemaziye'l-ahire gurresinden 

tarafımızdan  nezâreti amemize binaen sana ibkâ olunmuĢtur. gerektir ki kaza-i 

merkume gurre-i mezbûrede kemâkan bin niyabe mutasarrıf olub beyne'l ahâlî  icrâ-i 

ahkâm-ı Ģerîyye ve infâz-ı evâmir-i aliyyeye sa'yı cemil ve vakı'a [   ]muhallefat-ı 

mevtayı askeriyenin mucebi tahrir olanlarını tahrîr ve terkim ve beyne'l verese bil 

farizatü Ģer'iyye tevzî ve taksîm eyleyüp cadde-i Ģer-i münirden ser-mu  inhirâfa  

cevâz göstermeyesiz vesselâm. 

El-fâkir Abdülhak seret-i bay-ı sabık el-kadı be-askeri 

 Anotoli. 
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9-2  12. Hüküm 

Düstûr-ı mükerrem müĢir-i mufahham nizamü'l-âlem müdebbiri umûru'l cumhur bi'l-

fikri's- sâkıb mütemmim-i mehâmül en âm bi'r-re'yi's-sâib memheddü bünyânüd-

devlete ve'l-ikbâl müĢeyyidi erkânü's-sadâdete ve'l-iclâl el -mahfûfı bi sınufı avâtıf-ı 

melikü'l-âlâ derya kapudân olub der-sadetine ikâmet üzre iken bu defâ Aydın ve 

Saruhan ve Suğla ve MenteĢe redif mansûre-i eyalet-i Aydın müĢirliği uhde-i 

istibhalete tevcîh ve ihsân kılınan vezîri Mehmed Tahir PaĢa edamullahu teâla 

iclalehu tevkî-i refi-i hümâyun vâsıl ol'cak ma'lûm ola ki Aydın ve Saruhan ve Suğla 

ve MenteĢe sancakları redif mansûre-i eyalet-i Aydın müĢîrliği taraf-ı eĢref-i saltanat-

ı seniyemden büyük elçilik rütbe-i refiasıyla  düstûr-ı mükerrem müĢiri mufahham 

nizamü'l-âlem vezirim Fethi Ahmed PaĢa edamalllahu teale iclâlehunun uhdesine 

muhavvel mümaileyh ol vechile sefâreti hizmet-i mahsûsası ile Pariste bulunduğuna 

ve müĢirlik-i mezkûr dahilinde bulunan [   ]mülûkânenin hüsn-i ta'lîm ve teallümleri 

ve zabt rabt-ı memleket ve asâyiĢ-i ihsâl-i ve raiyet husûsları nezd-i müfîd-i 

Ģâhânemde mevvâd-i mültezimeden ve sen ki müĢir-i müĢarü ileyhsin her vechile 

saltanat-ı seniyyeme hüsn-i hizmet ve umuru memurende sâdıkhâne hareket ibrâzına 

mücid ve sâi olacağın bedihattan idiğine [   ]mezkûrun uhde-i istibhâline tevcîh ve 

ihalesin ve Ģu kadar ki mezkûr müĢirlik-i dahilinde bulunan mütesellimlik ve [   ] 

kafe-i iltizâmât elli üç senesine mahsûben müĢarünileyh Fethi Ahmed PaĢa 

tarafından deruhte ve ihâle olunması hasat dahi duhûl eylemiĢ idiğinden hazinece 

muhâsebat maddesinde bir gün karıĢıklık olmamak çin elli üç Martından ġubatı 

gâyetine kadar elviye-i merkûmenin yalnız umur-i mâliyesi müĢarün ileyhin 

uhdesinde olmak ve cânib-i müĢârün ileyhden mansûb mütesellim ve voyvadalar ve 

sene-i merkûme nihâyetine değin yerlerinde [   ]olmak üzre icrâsı husûsuna irâde-i 

seniyye-i mülükânem tal'iki ile ol bâb hümâyûn emr-i hümâyûn-ı Ģevket makrun-ı 

padiĢâhânem Ģeref efzayı sünuh ve südûr olmuĢ olmakla mecbûl ve meftûr olduğun 

kemal-i karahı ve rü'yet ve memûriyetin iktizâsı üzre ol-cânibe varub sene-i 

merkume it'âmına kadar müĢirlik-i mezkûrun [   ]ve zabtiyesi lâyık-ı vechile 

tarafından tesviye ve temĢiyyet ve umur-ı mâliyesi dahi sâlifül-beyân mütesellim ve 

voyvada rü'yet olunarak bunların içlerinde muğayir-i rızâ-yı âli zulum ve teaddiye 

ictisar ider olur ise iktizâsı zımmında keyfiyetlerin bu canibe imhâya ve her halde 

zabt-ı rabt-ı memleket ve def' ve ref' erbâb-ı ve erbâb-ı mesledetle himayet ve sıyanet 

ahali ve fukara emr-i ehemmine dikkat ve darında bâis-i fevz-i necat [   ]mutahhara-i 

hazret-i peygamberiye temessük ederek ve cümle üzerine bast-ı cefâ refet müessir-i 
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Ģevkât ve adalet eyleyerek taraf-ı eĢrif-i mülükânem içün herkesten dava isticlabına 

ve eyalet-i merkûmeden müretteb redîf asâkir-i 

10 

Ģâhânem alaylarının dahi îzâmat-ı müstahseneleri vechile hüsn-i idârelerine sarf-ı 

makderet ve mufavvel hamiyetin kılınan kâfe-i mehâm vacibü'l itmâm'-ın kema 

yenbaği tesviye ve temĢiyyetine bezl-i celli müknet [   ] fermânım olmağın 

memuriyetini hâvî iĢbu emr-i celülü'l kadrim ıst'ar ve tevch-i hükm-i münifime 

matviyyen[   ]olunmuĢtur imdi keyfiyet ma'lum-i hamiyyet lüzûmun oldukda be 

minval-i muharrer amel ve hareketle her ne böyle senden me'mûl-i pâdiĢâhânem olan 

asâkâr aĢiyanı ve ruiyyet ve umûr-ı gayret[   ] levazımın ibrâz ve izhar ile hakkında 

derkâr olan mehasini teveccühât-ı Ģahânemin [   ]dahi te'yid ve istikrâra nisâr-ı 

gencine-i rü'üs ve iktidar ve lazımu'l inhâ olan ahvâl ve âsâr derber-ı übbühedmeden 

medârıma tahrîr ve iĢ'âr eylemek fermân-ı aliĢânım sâdır olmuĢtur buyrulur ki vusûl 

buldukda bu bâbda vech-i meĢrûh üzre südûr olan fermân-ı vâcibül-ittibâ ibtida 

mazmûnu itaat makrumiyla amel ve hareket eyleyesin Ģöyle bilesin alamet-i Ģerîfe 

itimâd tahriran fi evasıtı kılasın Ģehr-i cemmazi'l-evvel hamsin ve  mieteyn ve elf. 

 

 Nemekâhü'l- fâkir ileyhi 

sübhânehû Es-seyyid El-Hâc 

    Ömer El-mütevellâ be- hilâfe be -kazâ-i Demirci gufiralehû 

 

11-1  13. Hüküm 

EuzübillahimineĢĢeytanirracîm. 

Yâ kâdı e'l-hâcât yâ alîm 

Yâ fettah ya rahmân ya rahîm Allah'ım ya müftihü'-l ebvâb iftahlene hayru'l-bâb 

sûret-i ibkada ya-hafiyyel eltâf neccinâ mimmâ nehâf 

Ġzzet-meâb Ģerîat nisab eĢrâf-ı kuzzâ-tı kirâm zevi'l  ihtirâmdan Mevlana E's-seyyid 

Ġbrahim  bade tahiyyetü'l vâfiyye inhâ olunur ki Demirci mutasarrıfı e's-seyyid 

Mustafa iĢbu sene -i erbaa ve hamsîn ve mieteyn ve elf gayetinden iki ay tevkitle ref' 

ve yerl-bâ sene muvakkiti olduğun kadı askeri esbâk ruznamçesinden sezâvar inâyet-

i Ģehr-i bari ve Ģayeste-i re'fet-i tâcidâri olmakla bir tevcihi esbâk sana ibtidâ gerektir 

ki kazâ-i merkûme sene-i mezbûre cemaziye'l-ahiresi gurresinden ancak on altı ay 

mutasarrıf olduğun beyne'l- ahali icrâ-i ahkâm-ı Ģeriyyede sa'yı cemil eyleyüp bakiye 
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müddet-i örfiyeni kaza-i âhire tekmîl eyleyesin vesselam el-fâkir Abdulhak sabık-ı 

kadı ve kadıaskeri be Anatolu sûret-i tezkerede. 

Fî  Saferül-hayr li sene erbaa ve hamsin ve mieteyn ve elf. 

11-2 

Demirci mutasarrıfı e's-seyyid Mustafa gâyet Ģehr-i âyinden  iki ay tevkitle ref' ve 

yerl-bâ sene muvakkiti olduğu kadıaskeri esbak ruznamçesinden mukayyet eĢrâf-ı 

kuzzât-ı kirâm zevi'l ihtirâmdan sezâvar-ı inâyeti Ģehr-i bâri ve Ģâyeste-i ve re'fet-i 

tâcidâr-i Mevlana e's-seyyid Ġbrahim Edhem dâilerine bir tevcih-i esbâk ibkâ olunub 

sene-i mezbûre cemaziyel ahiresi gurresinden ancak on altı ay mutasarrıf olub 

bakiyye-i müddet-i örfiyesi kaza-yı âhirden tekmîl eylemek ricâsına bade'l-arz. 

Bade'l -arz sadaka buyruldu. 

11-3  14. Hüküm 

Kısmet tezkeresi sûretidir. 

Ġzzet meâb Ģerîât nisâb eĢref-ı kuzatı kîrâm zevil ihtiramdan Demirci kadısı Mevlâna 

e's-seyid Ġbrahim Edhem Efendi bâ'det tahiyyetül vafiye inhâ olunur ki kadısı 

olduğum kazâ-i mezbûrun rüîyeti umuru kısmeti askeriyesi iĢbu sene-i erbaa ve 

hamsin ve mieteyn ve elf cemâziel ahiresi gurresinden tarafımızdan sana iade tefhiz 

olunmuĢtur  gerektir ki kaza-i merkumda vuku-i yafta olan muhallefat-ı askeriyenin 

mucebi tahrir olanlarını tahrîr ve terkim ve beyne'l-verese bil farizatü'l Ģeriyye tevzî 

ve taksîm eyleyüb tecvîz girde olan rusumu adiyeden ziyâde nesne talebinden ve vasi 

ve nafaka hüccetlerinden harç alınmaktan tehaĢi ve mücanebet birle Ģeref -rîz 

buyrulan evâmir-i  aliyyeye imtisale mezidi sa'y gayret eyleyesin vesselam. 

El-fâkîr Abdülhak ser-etibbâ sabık el- kadıasker-i Anatolu. 

11-4  15. Hüküm 

Kaza-i Demirci guruĢ 154059 

Mühimât-ı hayyâmiye lazımesiçün elli üç senesine mahsûben ba- emr-i âlî Saruhan 

Sancağından müretteb sekiz bin üçyüz otuz üç top kirpas hâlâ liva-i mezbûr  

mütesellimi dergâh-ı âlî kapıcıbaĢılarından  atufetlü Halil bey hazretleri ma'rifetiyle 

der-aliyyeden iĢtira ve teslim olunarak ve her topda zuhûr eden noksanıyla dokuz bin 

top kirpas bâlî olup îcâb eden bahasın ve masârıf-ı sâiresi yekûnünden doksan beĢer 

paradan lâzım gelen fiyat-ı miriyesi bad'et-tenzil bâkîsi mütesellimi mümâileyh ve 

cümle vücûhu ahâli marifetleri ve marifet-i Ģer'le tahvil ve tesviye Ģürûtu üzre tevzî 

ve taksîm olundukda bervechi balâ Demirci kazasına onbeĢ bin dörtyüz elli dokuz 
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guruĢ isâbet eylediği Mağnisa mahkemesinden pusula olundu. 

Fî 17 Recep sene (12)54. 

12-1  16. Hüküm 

Kaza-i Demirci 40883 buçuk guruĢ. 

Redîf asâkir-i mansûre taburlarının masârıf-ı zarûriyeleri içün ba- evâmir-i aliyye 

Menemen ve Turgutlu kazalarından mâada Saruhan Sancağı'nın sâir hâvi olduğu 

kazalarından mukaddem ve muahhar zamm-ı cedîd-i senevi bin kese akçe matlub 

buyrulmağın senede iki taksit ile tevzî ve taksîm olunmak babında mukaddem sâdır 

olan emr-i âliĢâna imtisâlen elli üç senesi ruz-i kasımına mahsûben taksit-i evvel 

olunmak üzre meblağ-ı mezbûrun nısfı olan beĢ yüz kese akçe hala liva-i mezbûr 

mütesellimi ser-bevvâbin dergâh-ı mualladan atufetlü Halil Hamdi bey hazretleri 

inzimamı re'y-i marifetleri ve bi'l cümle vücûh-ı ahâli marifet ve ittifakları ve 

marifeti Ģer'le sâbıka misüllü lede'l tadil ve tesviye tevzî  ve taksîm olundukda 

bervech-i bâlâ Demirci kazasına kırk bin sekizyüz seksen üç buçuk guruĢ isabet 

eylediği Mağnisa mahkemesinden pusula olundu. 

Fî  19 Safer sene (12)54. 

12-2  17. Hüküm 

Kaza-i Demirci 73565  guruĢ. 

Bin iki yüz elli üç senesi rûz-i hızırından sene-i mezbûre kasımına deyin altı ayda 

Saruhan sancağının mukannenât-ı âdiye ve masârıfât-ı lâzıme-i salisesi hâlâ Saruhan 

Sancağı mütesellimi ser-bevvabin dergâh-ı mualladan atufetlü Halil Bey Efendi 

hazretlerinin  inzimam-ı re'y-i âlîleri ve bi'l cümle vücûh-ı ahâli-i ma'rifet ve 

itttifakları ve marifet-i Ģer'le ve bi'l-cümle masârıfât-ı sahîha Medine-i Mağnisa 

mahkemesinde livâ-i mezbûrun hâvî olduğu kazâlarına sâbıkı vech üzre lede't-ta'dîl 

ve't-tezkiyye tevzî ve taksîm olundukda bervech-i bâlâ Demirci kazası hissesine 

yetmiĢ üç bin beĢyüz altmıĢ beĢ guruĢ isabet eylediği Mağnisa mahkemesinden 

pusula olunduğu. 

Fî 19 Safer sene (12)54 ve mûcebince buyruldu varid-i Ģüd. 

12-3  18. Hüküm 

Dârende-i tezkere 

Asâkir-i hassa-i Ģâhâne piyâde birinci liva ikinci alayın birinci taburu üçüncü 

bölüğün dördüncü çavuĢ Mağnisalı Hasan bin Hüseyin târih-i tezkereden itibaren 

dört mah müddetle li'eclüs salle memleket cânibine gidüb gelicek olmakla merkumun 

zehâb-ı iyâbına esnâ-yı rahte vâkî zâbitân ve me'murîn vesâire taraflarından 
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mümâneat olunmamak ve müddet-i hitâmında alay-ı cânibine iâde kılınmak içün iĢbu 

tezkere tahrîr ve yedine itâ olundu. 

Fî 29 Ramazan sene (12)54. 

Pazar mahallesinden Elif oğlu Hasan dimekle ma'rûfdur. Merkum taburu cânibine  

azîmet bâ-Ģüd. 

Fî  25 ġevval sene (12)54. 

Nefs-i Ģehir 

Hacı 

Hasan[   ] 

guruĢ 

ġecaeddin 

guruĢ 

4950 

/487,5  

Yenice 

guruĢ 

2970 

/292,5 

Ġçhisar 

guruĢ 

3960/ 390 

ġehre 

küstü  

guruĢ 

5940 /585  

Yağmur 

guruĢ 

3894 

/383,5 

Pazar 

guruĢ 

6138/604,

5  

Sûfîler 

guruĢ 290-  

/322,5  

Kasım 

Fakıh 

guruĢ 

6600 /650  

Sinan 

Efendi 

guruĢ 

2244 /221 

Hacı 

Hamza 

guruĢ 

1980 /195  

Cami-i 

Atik   

guruĢ 

2574 

/253,5  

Hacı 

Türbek 

guruĢ 

2838 

/279,5 

Hacı Baba 

guruĢ 

2178 

/214,5  

      Emice 

guruĢ1386 

/136,5  

 

Der nahiye-i Ģehir 

Bıyıklar 

[ ?] 

Ulacık  

guruĢ 

1782/175

,5  

Rahmanl

ar guruĢ  

792/ 78  

Çanakcı 

guruĢ 

1980 

/195  

Yassıca 

guruĢ 

330/32,5  

Örücüler 

guruĢ 

990 /97,5 

Mahmutl

ar guruĢ 

1716/169  

Akdere 

guruĢ 

726/71,5  

Kurt 

tutan 

guruĢ 

[   ]462 

Yaylalar 

guruĢ 

396/ 39  

Bağırgan 

guruĢ 

330/32,5 

Hocalar 

guruĢ 

594/58,5  

Serge 

guruĢ 

462 /45,5 

Çorak 

guruĢ 

528/52  

KemahĢa

h guruĢ 

396  /39  

Kulalar 

guruĢ 

1584/156 

Tekeler 

guruĢ 

1386/ 

Sağnıç 

guruĢ 

1188/117  

Öksüzlü 

guruĢ 

660/65  

Saik 

guruĢ 

1452/143  

Kuzu 

guruĢ 

1386/136

Kulağuzl

ar guruĢ 

2112/208 

Okçular 

guruĢ 

1188/117 

Koğancı 

guruĢ 

1056 
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136,5  ,5   /104  

Sevinçler 

guruĢ 

2970/ 

292,5 

Ġmrenler 

320[   ]/ 

130 

guruĢ 

(imranla) 

Viran 

guruĢ 

1980 

/195  

HoĢçalar 

guruĢ 

2112/208  

Yortancı

k 

 guruĢ 

792/78  

Eskihisar 

guruĢ 

1650/ 

162,5 

Yortan 

guruĢ 

1716 

/169  

Kerpiçlik 

guruĢ 

1452 

/143 

Serçeler 

[   ] 

 

Der nahiye-i ortapare 

-- ÜĢümüĢ 

guruĢ 

2640/260  

Ahmedle

r guruĢ 

1980/195  

Durhasa

n hoca 

guruĢ 

3694/264 

Kara 

Ġsalar 

guruĢ 

1320/130  

Demircil

er guruĢ 

1518/149

,5  

Gafiryan 

guruĢ  

528/52  

Ahadlar 

guruĢ 

1320/130  

Ġncikler 

–guruĢ 

[   ]0/17,

5  

Osmanla

r guruĢ 

924/91  

Çay 

guruĢ 

396/39 

Börklüce 

guruĢ 

660/ 65  

Gümele 

guruĢ 

2244/221  

Turpçu 

guruĢ 

528/52  

Hödük 

guruĢ 

1122/110

,5  

Kızılca 

guruĢ726

/71,5  

- BayramĢ

ah guruĢ 

726/71,5  

Çöğürler 

guruĢ 

3168/312 

Hırkalu 

guruĢ 

3432/338  

Çavıllar 

guruĢ 

1188/117 

Rağıllar 

/Rağıllar 

792/78  

Yenice 

guruĢ 

792/78  

Yumukla

r 

guruĢ990

/97,5 

- - Ġncikler 

guruĢ 

660/65  

Göklüce 

guruĢ 

2508/247 

Terziler 

guruĢ264

/26  

TaĢokçul

ar 

guruĢ726

/71,5  

Göğani 

guruĢ 

660/65  

Bozköy 

guruĢ 

462/45,5  
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Der nahiye-i KarataĢ 

Mezidler 

guruĢ 

2046/201,5 

Aklıkcı 

/aklakcı 

guruĢ 1386  

Boyacık 

guruĢ 

2508/247  

Yarbasan 

ıĢıklar guruĢ 

2442/240,5  

Çamdır 

guruĢ 

1980/195  

Kürcü guruĢ 

1782/175,5 

14 

 SatılmıĢ 

guruĢ 

462/45,5  

Selman 

Hacılar 

guruĢ 

1320/130 

ÇanĢa 

guruĢ 

2112/208  

Ayvaalan

ı guruĢ 

1188/117 

Ġsmaillle

r guruĢ 

1782/175

,5  

Marmara

cık guruĢ 

3432/240  

Çağlar[   

] 

Çıkrıkçı 

guruĢ 

2310/227

,5  

Küzeyir 

guruĢ 

2706/266

,5 

Gömeçle

r guruĢ 

2244/221 

Tavak 

guruĢ 

2112/208 

Umurlar 

guruĢ 

1980/195  

Develer 

guruĢ 

726/71,5 

Yağcı 

guruĢ 

1518/149  

Çortak 

[   ] 

  Yaygın 

guruĢ 

2640/260  

Yassı 

eynehan 

guruĢ 

990/97,5  

Kaya ıĢık 

guruĢ 

792/78  

Terziler 

guruĢ 

857/84,5  

Tepe 

eynehan 

guruĢ 

1518/149

,5  

Aziz bey 

guruĢ 

1518/149

,5 

 Pulluca 

GuruĢ  

3630/357

,5  

Gödeler 

guruĢ 

792/78  

Emiceler 

guruĢ 

594/58,5  

Kıran 

sağir 

guruĢ 

726/71,5  

Kıran 

kebir 

guruĢ 

1848 

/182  

Karapına

r guruĢ 

guruĢ 

3300/325 

Karacahi

sar guruĢ 

330[   ] 

 EliĢler 

guruĢ 

1056/104 

Çam 

guruĢ 

528/52  

Minnetle

r guruĢ 

2244/221  

Teperik 

guruĢ 

857/84,5  

DaniĢme

ntler 

guruĢ 

792/78 

YavaĢlar 

guruĢ 

462/45,5  

KıĢlak 

[   ] 

  Yege 

hanlar 

guruĢ 

396/39  

KarabaĢl

ar guruĢ 

198/ 19,5 

Kızılca 

Hacılar 

guruĢ 

857/84,5  

Elek 

guruĢ 

1056/104  

Küpüler 

guruĢ 

2508/247  

Kargın 

ıĢıklar 

[   ] 
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Cem'an 213109 guruĢ. 

Asl-ı defter 212740 

Katibiye ve nahiye kethudasına 369 

Balâda muharrer mahallât ve kurâların tahtında ikinci erkam kaza-i mezbûrun der'i 

âliyyede b‟il-mübayaa ambarı âmireye aynen teslim olunan mübâyaa zehâirinin 

âsımânı bundan akdem cümle mârifeti ile ale'l tahmin tevzî ve taksîm olunan malum-

u mikdar mebali ve farîğa olmakla asımanı mezkûrun ba hesab noksanı ve der -âliyye 

masârafı mâan yirmi bin dört yüz seksen dört guruĢ olmakla ikinci kalemde terkim 

olunan mebali-i malumenin taksîmi olmakla Ģerh olundu. 

14-2   20. Hüküm 

Buyruldu , 

Seniyye-i hazret-i mülûkâne maiyyet-i hâlisânemize me'mûr ve tayin buyrulmuĢ olan 

bir bölük süvari asâkir-i mansûre- i Ģâhânenin[   ] OnbaĢısı Demircili Hüseyin veled-i 

Hamza bir mâh'müddet ile li eclü's-sâle vilayeti tarafına azimet ruhsat verilmiĢ 

olmakla merkûmun ol savb-a azimetinde esnâ-yı râh'de mürûr-u ubûruna me'mûrîn 

taraflarından mümaneat olunmamak ve bi-mennihi Teâlâ olsaba dahili nâzil oldukta 

yedinde olan iĢbu buyruldu ol mahallin mahkemesi siciline kayd ve terkîm olunarak 

hâlifen infaz-ı tayin olunan müddet-i hitâmında zinhar bir dakika meks ve tevkîf 

olunmayarak doğru cânib-i halisânemize iâde ve irca-ı hususuna mübaderet olunmak 

bâbında ruhsatı verildi. 

Divân-ı eyâlet-i Aydın ve cânib-i müĢîrânemizden iĢbu buyruldu tahrîr ve ısdâr ve 

yedine i'tâ tesyâr olunmuĢtur. Imdi gerekir ki vusûlunde ber-mûcebi buyruldu amel 

ve hareket hilâfından hazer ve mücânebet olunmak deyu. 

Fî 17 Ramazan sene (12)54. 

14-3  21. Hüküm 

Topçu alayının beĢinci alayından yedinci taburun altıncı bölüğünden üçüncü 

onbaĢısının ikinci neferi Demirci kazâsına tâbî KarataĢ nâhiyesinden Pulluca 

karyesinden Süleyman veled-i Halil Sarıoğlu merkûm bilâ-tezkere gelmiĢ ve yedi 

mah me'zûnen geldim ve izin tezkeremi düĢürdüm deyü. Takrîr-i mucebince 

voyvada-i kaza atufetlü ġehitzâde Hacı Mehmet Ağa iltimasıyla Ģimdilik karyesinde 

ikâmet taburu cânibinden matlûb olunana kadar takrîr ve ismi tescil olundu. 

Fî 29 Ramazan sene (12)54. 

 

 



58 

 

15-1    22. Hüküm 

Dârende-i tezkere 

Ġçhisar mahallesinden Kara oğlanın üvey oğlu 

âsakir-i hassa-i Ģâhâne piyâde ikinci liva ikinci alayı birinci taburu ikinci bölüğünde 

ikinci onbaĢı Mustafa bin Süleyman tarih-i tezkereden itibaren üç buçuk  mâh 

müddetle Li-eclü'l-sâlle  vilayeti tarafına gidüp [   ] olmakla merkumun zehâb ve 

iyâbına esnây-ı rahte vâki zâbitân ve me'murîn vesâire taraflarından dahl olunmamak 

ve müddeti hitâmında alayı cânibine iâde kılınmak için ruhsat hali iĢbu tezkere tahrîr 

olunduğu. 

Fî  29 Ramazan sene (12)54. 

15-2  23. Hüküm 

Baisi defter-i Ģer'i budur ki 

ĠĢbu bin iki yüz elli dört senesi rûz-i hızırından sene-i mezkur rûz-î kasımına değin 

bâ fermân-ı âlî matlub-ı hazret-i [   ] umur-ı mühimme ve bâ-pusula-i Ģeriyye sancak 

masârıfı ve mühimmât-ı hayyâmiyye lâzımesi içün bâ-pusula-i Ģeriyye kirpas 

âsımânı ve mal [   ] ve maaĢ zamm-ı cedîd-i ve iâne-i cihâdiye ve zamm-ı cedîd-i ve 

elli üç senesi asâkir-i bahriyye bedeli ve mesbûk olduğu üzre ahâlinin bi't-terâzi vere 

geldikleri semere-i mukâtaa ve tahsildâriyye ve  harc-ı defter imzâ ve masârıfat-ı 

vilâyet ve [   ] mübâĢirân hizmetleri bu defa vücûh-ı ahâli ve bi'l-cümle muhtârân 

ma'rifetleri ve marifet-i Ģer-i Ģerîf ve kaza-i mezbûr voyvadası El-Hâc Mehmed Ağa 

marifetleri ile huzur-ı Ģer'de yegân-ı yegân cümle muvacehelerinde hesâb ve kitâb 

olunarak cümlesi [   ] olub kazâ-i mezbûrun usûl-i kadimleri üzre hanelerine bervech-

i ta'dil ve tesviye-i Ģurûtuyla tevzî ve taksîme izn-i ruhsat hâvi fermân-ı âli ısdârı 

istidası ve bâlâ-yı deftere sulh-i âli keĢide buyrulması içün asitaneye rûz-i kasım 

itibariyle takdim olunan sâlyâne defterinin sûretidir ki bervech-i âti zikr-ü beyân 

olunur. 

hurrire fi'l yevmü'l  [   ] 

Min Ģehri Ģevvalü'l-mükerrem li-sene erbaa ve  hamsîn ve mieteyn elf. 

75065 guruĢ.Elli üç senesi rûz-i kasım itibariyle  bâ-pusula-i Mağnisa sancak 

masârıfı. 

73565 guruĢ hizmet [] 

15459. Elli üç senesine mahsuben mühimmat-ı hayyâmiye lâzımesi içün Saruhan 

Sancağından müretteb kirpas âsımânından 

500 hizmet-i mübâĢiriyesi 
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120 nüfûsun yoklama defteri içün bâ-buyruldu mütesellim ağa efendimizin adamı 

Mustafa Ağa'ya 80 süvari-i asakir-i mansûre tekaüd ve sıbyanın der-aliyyeye 

gönderilmesine hâvî bâ-buyruldu[   ] 

125 harîr teftiĢ içün  vürûd eden Konyalı Mehmed Ağa'ya 

80 umur-u vilayet zımmında Mağnisa'ya gönderilen esnaf Ģeyhi Mehmed Ağa'ya 

150 zaviye tahkiki içün bâ-buyruldu mütesellim ağa efendimizin adamı Ahmed 

Ağa'ya 

yekün 91579 guruĢ 

1500 bâ-buyruldu tahsile gelen mütesellim ağanın efendimizin adamı Hüseyin 

Ağa'ya verilen 

150 rüsûmât-ı ihtisâbiye tarifesiyle ve teĢbihi ile vürûd eden ihtisâb nazırı adamı 

Hacı[   ] 

130 sancak masârıfı akçesi ile Mağnisa'ya gönderilen Hacı Ahmed'e harcırâh 80 

guruĢ ve hazine kirâsı içün 50 guruĢ 

7745 .Elli dört senesine mahsûben mal avarızı kadîme ve zammı cedîd-i bâ -emr-i âlî 

7445 guruĢ ve emr-i Ģerifi getüren [   ]300 

2000 senede bir kere der-âliyyeden matlûb olunan muhzîriye bedeli 

yekün 103104 

100 tabur noksanı içün mahtûb buyrulub gönderilen beĢ nefere yirmiĢer guruĢtan 

harçlık 

160 ve birer çift yemeni bahâsı 60 guruĢ ve nefer harcı râhlar-ı ve neferlerinin 

me'kulatları 100 

90 tezkere husûsuna muhtârân ve mukayyit inhâlarına dikkat eylemeleri içün bâ-

buyruldu vürûd eden [   ] 

120 güherçile bedeli akçesi ile Mağnisa'ya gönderilen Ahmed Ağa'ya 80 guruĢ ve 

haznine kirası 40 guruĢ 

150 avârız-ı mâlumeyi matlûbunu hâvî vürûd eden Tatar Ali Ağa'ya 

350 afyon husûsu içün Emr-i Ali neĢr eden Mehmed Ağa 150 

100 guruĢ iki kıt'a kânunnâme-i hümâyûn[   ] 120 kazânın iâne-i cihadiye akçesi ile 

Mağnisa'ya gönderilen Mehmed Ağa'ya 80 guruĢ ve hazine kirâsı 40 

120 tımar istifsârına vürud eden mütesellim ağa efendinin adamı Hasan Ağa'ya 

yekün 104 314 

620 Balıkesiriye müretteb yükün pusulasını getiren ve asâkir-i Bahriyye bedeli 

pusulasını getiren Kavvas baĢı 
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425 devletlü Tahir PaĢa efendimizin ilan ve itâ'ası bâbında bâ- buyruldu vürûd eden 

[   ] 

110 mahdumiye altunluk kenarı teslimesi men bâbında emr-i âlî neĢreden Mehmed 

Ağaya verilen 120 men'-i mürûr zımmında bab buyruldu Ali Ağaya verilen 800 ikinci 

defâda yine bâ-buyruldu tahsile gelen merkum Hüseyin Ağaya 

yekün 106 389 

100 Balıkesiriye müretteb yükün isticlâline vürûd eden kâtib Hâfız Efendi'ye verilen 

80 mesâlih zımnında 

70 tahrîr-i nufûsun 6 mâhta bir kere yoklama içün bâ buyruldu vurûd eden ġakir 

Ağa'ya 

25 bin ber mutadı mesbûk ve mukayyid olduğu vechile ahâlinin bit teresi dile 

geldikleri semere-i mukâtaa 

80 beratlı asker-i mütekaibinin matlûbuyla devletlü Tahir PaĢa Efendimizin 

buyruldusuyla? 

Yekün 131719 

13171 nakl-i yekün 

1 çiflikâtta  14 asâkir-i mansûre firârisini  gözlemesi içün bâ-buyruldu vürûd eden 

mütesellim ağanın kilercisi hâfız ağaya 

750 tahsildâriye meskub ve mu'tâd olduğu vech ile 

370 mekkâreci baĢıya ba-mukâbele Ģaîr ve saman baasın cümle marifetiyle 

481 rûz-i hızırdan ve rûz-i kasıma deyin altı mah zarfında tevarub eden mübâĢirânın 

yevmiye masârıf-ı ve masârıf-ı sâireleri Ģehir kethudası Ali ağa ma'rifetiyle bâ- hesâb 

522 kaza-i mezkur kuralarından Kuzu ve Çöğüller ve Hırkalu ve Çanakçı karye[   ] 

olmak melabisesi ile hisse-i saliyanelerin bervech-i iane menzil olmak  üzre cümle 

ma'rifeti ile idhali defter olunmakla. 

400 Balıkesire []aba Lâzımesi içün irsâli müretteb ve matlûb buyrulan yükün 

kazadan tedârik olunan vefâ etmeyüb âhir kazâdan mübâyaa olunan 800 kıyye yün 

beĢer guruĢtan âsımânı 

yekün 15 721 

111 bi't-tedarik Balıkesiriye gönderilen yükün ücreti nakliyesine  

1060 ve teslimci gönderilen Ġsmail Ağa'ya 

623 kazada mu'teber hâne kesvinden 

Sândık emini Mehmed Efendi ma'rifetiyele bâ-hesab terâküm eden noksâniye 120 

sandık emini Mehmed Efendi'nin  
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300 ve mukayydi Mustafa Efendi'nin  

300 ve jurnal katibi Mustafa Efendi'nin mâhiyesi  

600 faziletlü hâkim efendierinin selef ve halefine harc-ı defter imza 

3060 guruĢ elli üç sene mahsûban taksid-i evvel olmak üzere iâne-i cihâdiyein tertibi 

atiki 

610 ve zamm-ı cedîd-i  

400 kasaba ve Menemen zammı cedd-inden bâ-pusulâ-i Ģeriyye 

yekün 21 273 

332 elli üç senesi asâkir-i bahriye bedeli   

30.000 hizmet-i mübaĢiriyyesi 2510güzeĢdesi 750 

[   ] bedelinin nısfı rûz-i hızırda ve nısf-ı âhiri mubâyâda tevzî ve taksîm olunmakla 

iĢbu rûz-i kasım tevzîne [   ] halolunmadığı bu mahalle Ģerh verildi. 

16-1  24. Hüküm 

Osman Beyin Mehmet 

[? ]Ömer kethuda oğlu Mehmet Ali'nin izin tezkeresidir. Balada olan mîr  liva Davut 

PaĢa livasının ikinci alayının üçüncü taburunun birinci bölüğünde üçüncü çavuĢ 

[   ]oğlu Mehmet veled-i Osman sallesine azimetini hususunu devletlü alay müĢîr-i 

hazretleri tarafından 

[   ]olunmuĢ olduğunu mûcebince merkûma mer mukteza-yı nizâm-ı ali dört müddet 

tayin-i hanesine azimetine ruhsat verilmiĢ olduğunu mübeyyin dîvân-ı seraskeriden 

iĢbu tezkere tahrir ve itâ olundu 

Fî 26 ġevval sene (12)54 merkûm tabur-u cânibine azimet Ģüd. 

 Fî 17 Safer sene (12)55. 

17-1  25. Hüküm 

iftiharü'l- ekâbir ve'l ekârim câmiü'l Mefâhir ve'l mekârim el-muhtasıs-ı bi-mezîdi 

inâyeti melikü'd- daim ıstabıl-ı âmirem karyesin hâiz Saruhan Sancağı mütesellimi 

Halil Kamili zîde ulûmuhû ve mefehirü'l- kuzzât ve'l hükkam ma'deni'l fezâile ve'l-

kelam Mağnisa ve tevâbii kazalarının kuzzât ve nüvvâbı zîde fazluhum tevkî-i refi'-i 

hümâyun vâsıl olacak malum olaki evkâf- ı hümâyun kabz-ı evkâf-ı humâyun feyz-i 

meĢhûn-ı mülükânem hazine-i celîlesinden mazbut gîrân cizyelerinden Saruhan 

[   ]sâlifü'z- zikr Mağnisa ve tevâbi-i kazâları cizyelerinin ber-mucebi tahrir-i cedîd 

mukayet olan sekizyüz yirmi altı adet esnaf-ı selâse evrâk ve mâ zamâim-i Ģeriyye-i 

erbaa gayri ez maâĢ cizyedâr [   ]elli dokuz bin yediyüz altmıĢ yedi buçuk guruĢ mal 

ile iki yüz elli beĢ senesine mahsûban emr-i cibâyet seniye-i Ģâhânem sen ki 
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mütesellim-i mumâ ileyhsin uh-tene ilzâmen ihale olunarak evrâk bohçası [   ] 

olunmuĢ ve  emvâli cizye cibâyeti ve vedia-i cenâb-ı kibriyâ olan fukarâ-yı reâyânın 

mezâlim teaddiyâtından ve himâyet haklarında evvel ve âhir meĢr-i  ıstar olunan 

evâmir-i Ģerifem'de usul-i cedîd-i müstahseneye[   ]ile tafsîl ve beyân kılındığı üzre 

kâffe-î cizyelerin kale-i itibârı fesih ve mültezimine ihâlesi men' ile [   ] ve kazâca 

bi't- tefrik mahalleri vâli ve mütesellim ve voyvadalarına ve bâzı mukâtaâta merbût 

olanların mukataa bi'l- ihâle zikr olunan cizyeler içün mahallerine gönderilen cizye 

evrâkı bohçası ya mahkemede veyahut derûn-u kasabada ehl-i islâm semtinde tâyin 

olunacak bir mahall-i mahsûsta hâkim-i memleket ve mütesellim ve .[   ] 

bulunan zâbitan-ı vilâyet veyâhut taraflarından birer mu'temed me'mûr ve ol 

memleket reâyası beyninde millet adolunan papaz veyâhut kocabaĢılarından çend 

nefer-i  reâyâ cizye tahsilinin ardı alınıp haftada iki üç gün tecemmü' ederek efrâdı 

reâyâ takım takım mahalli mezkûra cem' ile her birisinin hâl ve temettu'larına göre 

nüfus defterlerine takbikan esnâf-ı selâse vechile cümle muvacehesinde ale'l -rü'ya ve 

itâ ve cizye evrâkının ber- mûceb-i nizâm maâĢ-ı tahsildâriyesi olan ve her alada 

ikiĢer ve evsat ve ednâda yarımĢar guruĢla kefilime ve harc aklâm-ı dâhil olmak üzre 

maa zamâim-i Ģeriyye-i erba-a[   ]ve ala evsatından otuz ve ednâsından  on beĢ guruĢ 

olarak iktizâ eden malı tahsil olunub [   ]rüesâ-yı memleketin ma'rifet olmaksızın 

reâyâdan hiç ferde cizye kağıdı verilmemek cizye kağıtlarını hâkim-i Ģer' ve zâbıtân-ı 

memleket  veyâhut taraflarından bulunacak me'mûr temhir-i idüb milletin biri dahi 

zahrına imza güne birĢey'i iĢâret eylemek ve  hükkâm ve zâbitândan dahi bu 

[   ]mersumenin ifâdât-ı sahîyhasına bilâ- mûceb adem-i itibâr ile yine eski usûl 

üzre[   ]ve ba'zan aĢağı yukarı kullanılacak adamlar içün bir güne avâid talebine 

tesaddî olunur ise ol mahallin rüesâ-yı raiyyet canibinden der-saadetime arzuhâl 

takdimi ile inhâ ve bundan kasabada kolcunuz dirilmeyeceğinden rüesayı millet dahi 

mevcûd olan reâyadan bir neferin veyahut tevzî'in-de memlekette bulunmayup 

sonradan gelenleri ketm ve ihfâ ve lâyıkından dev kağıt aldırmak misillü harekete 

ictira ederler ise hükkâm ve zâbitân taraflarından kezâlik ilâm ve ebnâ olunarak inhâ 

ve iĢtikâsı cânib-i saltanatı seniyyemden serren ve alenen ve bi't-tahkik kabâhat her 

kangi tarafta ve kabahatine göre lazım gelen te'dibleri  icrâ kılınmak ve bohça 

küĢâdıyla tevzî-i evrâk cizye'den sakıt olan sâhib-i illet ve amel mande reâyâ 

fukarasından ve henüz hardd -i Ģer-iyye vâsıl çocuklarından cebren cizye tahsili 

misüllü kazahat vukûundan mübâadet olunmak ve her bir [.?]olarak bulunan ve 

ramed Ģüd eden reâyânın iktizâ eden cizye evrâkı bulunduğu kazadan virilüb ol evrak 
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her bir mahalde mer'î ve mu'teber tutularak kendi kazâsı veyâhut [   ]ahâli 

taraflarından tekrar cizye evrâkı teklifi ile teaddi olunmamak ve evrâk-ı mezkûre 

i'zâr-ı vâhiye ile  ve nâ tevzî namıyla velev bir varaka olsun iâde-i evrâk istidasıyla 

kabled tahkik tesviye olunmayacağından âna göre tevzî-i evrak maddesine kemâl ile 

dikkat cedid-i müstahsen iktizâsından ve irâde-i seniyye-i kâtıa-i mülûkânem 

muktezâsından bulunmuĢ olduğuna binâen  kazâhâ-i merkûme cizyeleri içün irsâl 

olunmuĢ olan cizye evrâkı boğçalarının elli beĢ Muharrem-i ber-mûceb-i usul-i 

müstahsene-i mezkûrenin ve küĢât ve tevzî ve itâsıyla icâb eden mallarının Ģer'iyye-i 

[   ]erbaa fiyat-ı muharrire-i  mezbûre üzre kâmilen cibâyet ve tahsili husûsuna 

mübâderet-i[   ] mezkûrdan baĢka gerek hâkim ve gerek tarafından me'murlar 

cânibinden küĢâdiyye ve ikramiyye ve maaĢ-ı [   ]dariye nâm-ı ve bahane-i sâire ile 

bir akçe ve bir habbe ahzı ve reâyâdan cizyedâr pusulalarıyla[   ] birkaç reâyâdan 

teberru yollu bir cizye kağıdı itâsıyla emvâl-i cizye tahsili misüllü hâlât üzre bir 

vechile  rızâ-i Ģâhânem olmadığından ana göre bu mâkûle hareketi na maraziyeden 

[   ]ve evrâk-ı mersûleyi mezkûre yetiĢmeyüp de daha iktizâsı takdirinde der-

saâdetimden gönderilmek san'ı ve mikdârı beyânıyla keyfiyetin iĢ'ârı müsâraat ve 

ve'l-hâsıl usûl-i müstahsen-i meĢrûhun[   ] icrâsına sarf-ı makderet ve hilaf-ı 

hareketle gerek tarfından me'murlar ve gerek rüesâ-yı millet -i sâire mazhar ve 

muâheze ve itab olmasına ihtimam-ı dikkat eylemek içün fermân-ı âliĢân sâdır 

olmuĢtur. 

Fî 28 Rebiu'l-evvel sene (12)54 tarih- i fermân. 

18-1 26. Hüküm 

Vech-i tahrir-i hurûf budur ki 

[? ]hümâyun mukâtaat hazinesinden mazbut hâlâ Ġstanbul ve tevâbi-i memâlik 

mahhuse ve dühan-ı [   ]merbut bâ irade-i aliyye ve bervech-i emanet uhtemize 

muhavvel buyrulan Gediz Ģaphaneyi âmirede senevi ve imal olunan Ģap-ı mîri  

darphane-i âmire ve mühimme-i miriyye-i sâireye mahsus olub masârıfatı medarı 

içün ba fermân-ı âlî ve ba defter-i mîr-i Ģapaneyi âmirenin muayyen devr-i baha-i 

mîrî  Ģapçılarına senevi tevzî olunmakta olan Ģap mertebe-i esnaf-ı mîrî  yedinde sarf 

olunmakta olduğundan iĢ bu  bin iki yüz elli dört senesi martı iktidasından Ģubat-ı 

gayetine gelince bir  sene-i kamilen zapt olunmak üzre senevi dörtyüz elli vukuye 

Ģap-ı mîrî  maktu-u cedîd  üzre tarafımızdan kaza-i mezbûr Ģapçılığı uhtesine ihale 

kılınmıĢ olan darende-i zabıtname kıdvetü‟l-emâsil ve‟l-akran katırcı Ömer oğlu 

Ġsmail Ağa zide kadruhunun mîrî  sandığına itâ eğlediği bir kıt'a  deyn temessükünde 
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zikr olunduğu üzre elli dört senesi martına mahsûban müceddiden Ģurut'u mîri üzre 

derbar-ı Ģevket medar-ı takdim olunan defatinde beyan olunduğu üzre ve her kıyye 

Ģapın  yetmiĢ beĢer paradan fiyat-ı mîrî -i mukarire üzre iki taksitle envar-i mîrî 

sandığına tevdiye etmek Ģurutu ve mahalli ahirden mumaileyh [   ]bir dirhem Ģap 

alub satmamak ve esnaf-ı sâireye dahi ruhsat vermemek [   ]sattığı ve esnaf-ı sâireye 

sizde satın deyü ruhsat verdiği ihsas olunur ise yedinde mevcut Ģap ve malı canib-i 

mîrî -ye zapt  ve kendisi te'dib olunmak Ģeraiti vechile Demirci kazasının miri 

Ģapçılığı iĢ bu bin iki yüz elli dört senesine mahsuban yed-i vahidden zapt edüp Ģap-ı 

mîrî  deveci ve katırcı ve Ģap iĢçileri [-?]ile ol mahalle naklederler ise yetlerinde mîrî  

tezkeresi olmayanları canib-i mir içün marifeti Ģerle  ve zapt ve temhir ve ashabının 

nâm-ı Ģöhreti ile le eclül tebdip savb-ı me‟mûremiz inha olunmak üzre tarafımızdan 

mümaneat olunmaya. 

Fî ğurre-i Mart sene (12)54 hâkir Ali mîrî Ģaphâne-i âmire 

bende 

19-1 27. Hüküm 

iftiharü'l ekâbir ve'l-ekârim câmîül- mefâhir ve'l mekârim el- muhtassı bi-mezîdi 

inâyeti'l- melikü'd-dâim ıstabl-ı âmirem payesin hâiz Saruhan Sancağı mütesellime 

Halil Kâmil'i  zîde ilmühü ve Mefâhîrü‟l-kuzzât ve'l-hükkâm maâdenü'l-fezâil-i ve'l-

kelâm  Saruhan Sancağında kain kazâların kuzzat ve nüvvâb-ı zîde fazlühüm tevkî'-i 

refî'-i hümâyûn vâsıl olacak ma'lûm olaki Aydın eyaleti müĢirliğinin muhtevî olduğu 

elviye-i erbaanın umûr-ı askeriyesi Aydın eyâlet müĢîri düstur-ı mükerrem müĢîr-i 

mufahham nizâmü'l-âlem  Vezirim Mehmed Tahir PaĢa edâmallâhu Teâlâ iclâlehû 

muhavvel udtesi isede elviye-i merkûme iltizamat-ı emvâlinin külliyetli almasından 

dolayı mücerret teshil tahlili zımmında elviye-i merkûmeden fakat Aydın ve MenteĢe 

sancaklarının umûr-ı maliyesi ikiyüz elli dört senesine mahsuben müĢîr-i müĢarûn 

ileyh ve Saruhan Sancağı iltizâmâtı ve mütesellimliği sen ki mütesellim-i 

mümaileyhsin sana sancağın iltizâmâtı ve mütesellimliği dergâh-ı muallam kapucu 

baĢılarından  iftiharü'l-emâcid  ve'l-ekârîm  Ġlyas [   ]dâme mecduhûya ibka'en 

ihâleleri husûsuna irâde-i seniye-i merâhim bâde-i padiĢâhânem müta'lik olmuĢtur 

zikr olunan Aydın ve MenteĢe  ve Suğla sancaklarının sene-i merkûme emval ve 

semerât ve bedelatı ve [   ]müĢâr ve mütesellimi mîrî mumâ ileyhimin sarrafları 

taraflarından baĢkaca mansûre hazine-i celileme tevdi' olunması taahhüt ettirilerek 

iktizâ eden diğer zabt-ı evâmir-i aliyyem i'tâ olunmuĢ ve derun-ı emr-i Ģerif îsâl 

olunan memhûr ve mümzî bir kıt'a sûret-i defterde ale'l-inkirât muharrer ve 
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murakkam olduğu üzre umûr-ı mâliyesi bu defa muhavvel uhtende olan Saruhan 

Sancağı mütesellimliği dahilinde kâin olub merkumeden mazbût olan iltizâmâtının 

zamân-ı zabtları itibariyle iki yüz elli dört Mart ve elli beĢine mahsûben maa zam 

otuz iki yük üçbin üçyüz doksan yedi guruĢ emvâl ve semerât ve bilâ mukayyidesi 

vakti zamanı ile mansûre hazine-i celîleme ve mevla-yı mezbûrdan baĢka liva-i 

mezkûr dahilinde olub gerek hazâin-i sâire-i Ģâhânemde mazbut ve gerek ashâbu 

uhtelerinde olan hazine-i celîlem defter iltizâmâtında mukayyed olan iltizâmât ve 

delatı dahî hazine-i  merkûmenin memhûr sened ve eza erza evkat-ı muayyenesinde 

mahâl ve ashâbına tediyye ve teslimin nâtık sarrafın tarafından memhûr [   ]verilmiĢ 

olmakla mâra'zi-zikr Saruhan Sancağı'nın merbutu bulunan iltizâmat-ı mezbûre 

öteden beri zabt ve idâre olunagelmiĢ ise zamanı zaptına göre elli dört senesi Martı 

ve elli beĢ senesi gayetlerine degin sene- i kâmileden yine olvechile tarafından 

zabtıyla ve rabtıyla kaffe-i mahsûlât ve aidât ve tayyârâtının mu'tadı ve olageldiği 

üzre cem' ve  tahsîl ve ahz ve kabzı beyân olunduğun üzre ashâb-ı uhtelerinde olan 

iltizâmâttan süvâri-i mansûre ve hâmireci ve tımârâtının ashâb-ı taraflarından zabt ve 

taayyüĢleri elli dört senesine ta'vik olunmuĢ ise de [   ]olan tanzimât-ı hayriyyeye 

usûlunü nazaran tımaratı merkûmenin ashâb-ı taraflarından zabt ve rabtına 

uyamayacağından kemâ fî's- sâbık mahalleri me'murları taraflarından zabt ve taayyüĢ 

olunduktan ve hâsılâtlarının vakti zamanıyla ashâbına te'diyye ettirilmesi husûsuna 

bu def'a irâde-i seniyye taalluk etmiĢ olduğuna ve bunlardan vech-i muharrer üzre 

mansûre hazine-i celilem defterinde mukayyed ve delatı der-aliyemde sarrafın 

tarafından ashâbına itâ olunacağına  binaen ve ol vechile keyfiyet [   ]olarak tımârât-ı 

merkûmenin salifü'l-beyân Saruhan Sancağı'nın mahallinde olan [   ] ]defterinde 

mukayyed olanı ve ashâbından dahî orada bulanı olur ise o mâkulelerin 

mukayyidesin teshilen li'l- maslaha bâ senedât makbûzu mahallinde tarafından 

ashâbına itâ ve ber-vech-i bâlâ mahallinde olan iltizâmât defterinde mukayyet olub 

ashab'ı ol tarafta olmayanların bedelâtını der-aliyyemde sarrafın sarf -ı bâ-senedât 

ashâbına verilmek üzre bu mâkûlelerin [   ]ve mutasarrıflarının esâmisi ve verilecek 

bedellerinin kemiyyeti âle'l- inkırât 

20. 

olunarak mümzî defter-i mansûre hazine-i celîleme isrâ ve bervech-i Ġngiltere tüccarı 

hakkında akdolan muâhede mûcebince marttan itibaren lâzım gelen muamele bundan 

böyle tarife-i [   ]venin tanzîminde müstakılen neĢr ve ilâm olacağı ecilden ol vakit 

tüccâr-ı merkûme hakkında muâmele-i lazıme ol vechile icrâ kılınması ve livâ -i 
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mezbûrun umûr-u asakireyesi  ber-vech -i muharrer kemâkân  müĢir-i mümâileyhin 

muhavvel uhdesi bulunduğundan ân'a  göre  harekete mübâderet olunması 

hususlarına [   ]vukur-u gayret eylemek fermânım olmağın zaptını hâvî bâ ilmübaher 

iĢbu emr-i celîlü'Ģ-Ģânım üzre emr olunmuĢtur. imdi vusûlünde keyfiyet irâde-i 

seniye -i Ģâhânem mantûk-ı emr-i Ģerifimden mâlumun oldukta ber-minvâl-i  

muharrer amel ve hareket ve hilâfından hazer ve mücanebet eylemeniz babında 

fermân-ı âlîĢanım sâdır olmuĢtur. 

Fî 9 ġevval sene (12)54 târih-i fermân-ı âliĢân. 

20-1   28. Hüküm 

ġerayi-i Ģiâr Nif ve Borlu ve Mendehora ve Adala ve Ilıca ve Kasaba ve Demirci 

kazaları  kadıları ve nâibleri faziletlü Efendiler zîde  fazlühûm ve kıdvetü‟l-emâcid 

ve‟l ayan  voyvodaları Saâdetlü Ağalar zîde  mecdûhu ve  Mefâhîrü‟l emâsil  ve„l 

akrân vücûhu  memleket ve bilcümle iĢ erleri zîdet mekadirahüm inhâ olunur ki 

ikbâl-i inzârı nâĢirül envar-ı  cenâb-ı Ģehr-i yar [.?]dehaletara ve mahitap-ı asar-ı 

mekarim nisar-ı Hazreti cihandar-i merhamet pira hakkı acizanemizde lema efsa-yı 

ĢâĢaa olmak hâsebiyle avatıf- ı aliyye-i derya nevali Ģahane ve avarıf-ı behiye-i atıfet 

iĢtimal Ģehin Ģahaneden yeddi vahit Ģurutu mûcebince Saruhan Sancağının umur-u 

mütesellimliği uhte-i halisanemize ihale[   ] hümâyûn inayet makrunu mülükane 

buyrularak merkez memuriyetimiz olan Medîne-i Mağnisa'ya bağ nihade 

vuslat[   ]girde-i cenab-ı rabbi izzet olmuĢ ve memuriyetimizi hâvî derdest-i tazim 

olan fermân-ı celil-ül ünvanın [   ] memhûr ve mümzî sûreti tarafınıza irsâl kılınmıĢ 

olduğu imdi siz ki kuzât ve nüvvâb ve voyvodagan vesâir muhattabulu mumaileyh 

himsiz  keyfiyet sûreti emr-i Ģeri mezkûr mantuku münifinden malum-u dirayet 

melzumunuz oldukda ol emirde mûcebi selamet daren olan ırla-i vüskayi Ģeriat-ı 

mutahhara-i hazret-i seyyüdül sakaleyn efendimiz hazretlerine tevessül ve temessük 

ederek vedia-i cenab-ı kibriya olub saye mendi hazreti [   ]resulullahi olan fukarâ 

vezir-i dâsitânın desayiĢi hal ve aramiĢi balleri hususuna mezid-i itina ve dikkat ve 

cümlesinden cânib-i seniyyül menâkıb-ı hazreti mülükaneye davatı hayriyye 

isticlabına bezli mi reviyi[   ] makderet ve lazımul inha olan hususatın der-akab savb-

ı muhibbânemize ifade ve inhasına müsâra'at babında tenbihen ve tefmifen 

mütesellimlik-i Saruhandan iĢbu buyruldu tahrîr ve ıstar ve[   ]ile ve tesyir 

olunmuĢtur bi-mennihi teâlâ vusûlünde gerektir ki ber-mantuku suret-i emr-i âlî ve 

ber-mûceb-i buyruldu amel ve hareket ve hilâfından ve gayet tehaĢi ve mücânebet 

eyliyesiz. 
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Fî  7 Muharrem sene (12)55. 

 

 El-Hâc Halil kâmil-i naman-ı ıstablı hassa-i âmire 

 mütesellim-i livâ-i Saruhan  Hâla bınde. 

21-1  29. Hüküm 

Medîne-i Demirci  Mahâllâtından Yağmur mahallesi sâkinelerinden Halime bint-i 

Ahmed nâm meclis-i Ģer-i Ģerifi enverde olan Paflaf oğlu Hasan'ın kerimesi Fatımâ 

yeğenler karyesinde sâkin olan merhûm Hasan'ın babası Vekîl olan Fethi oğlu 

Mustafa ve vâlidesi Fatımâ Hâtun nâm kimesneler müvâcehelerinde da'vâ ve takrîr-i 

kelâm  idüb üvey babam Hasan benim babamdan mümtakil olan mülk-i gürum 

bağımın dokuz senelik mahsûlünü itlâf itmekle ağa'nın mukâbelesinden imranlar 

nâm mahalde vâki olan mülk-i gürum bağının bir tarafı Molla Ömer oğlu bir tarafı 

Ġsmihan oğlu ve birtarafı barutçu bedeli ve bir tarafı Hacı Emin oğlu Ġsmail bu hudûd 

ile mahdûd olan hâl-i Kemâl-i akl-ı sıhhatinde bana vermiĢidi Ģimdi vereseleri 

tereke-i metrûkâta idhâl ve beyne‟l-verese taksîm ideriz deyü bağı benden ahsetmek 

murâd ederler dedikde vârisler maraz-ı [   ] virmiĢ Ģer'an bağı mezkûru tereke-i 

metrûkâta ithâl ederiz deycek  mezbûre Halime'den beyyine taleb olundukda  udûl-i 

müslimînden bî farz-ı ve lâ vaz rical-i müslimînden Mahalle-i mezbûr Ġmâmı 

Mehmed Efendi oğlu Mehmed nâmân kimesneler li-ecli'Ģ-Ģahâde hâzrân-ı bi'l- 

meclis olub merhûm Paflaf oğlu Hasan hayâtında ve kemal-i akl-ı sıhhatinde üvey 

kızı Halime„nin bağından dokuz senelik mahsulü içün mahalle olan ma'lumül-hudûd 

mulk-i gürûm bağın virdim deyü ikrâr eyledi bizler bu husûsa Ģâhidleriz ve Ģehâdet 

dahi ederiz dediklerinde Ģehâdetleri hind-i kabulde makbule muârızadan men ve def' 

olunub mezbûre Halime'nin hakkı sarihi olmuĢtur. Keyfe mâ yeĢâ ve yehtâr 

mutasarrıf olmak içün iĢbu hüccet-i Ģer-i îtâ olundu. Hurire fi'l yevmü-s sâlis ve'l 

ıĢrîn min Ģehr-i saferül- hayr ve li-sene erbaa ve hamsin ve mieteyn ve elf. 

ġuhûdü'l-hâl.   

El-Hâc Hasan Efendi. 

Ġmâm Molla Mehmed Efendi. 

Karkar oğlu Mehmed 

Ve Hacı Kürd oğlı Ġbrahim Ağa 

Muhzır Mehmed 

Ve gayrihüm. 
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21-2  30. Hüküm 

Kaza-i Demirci 71 726 buçuk guruĢ 

Ġkiyüz elli üç senesi rûz-i kasımından iĢbu elli dört senesi rûz-i hızırına değin altı 

ayda müctemi' olan [   ]ve mu'tâde-i memleket ve masârıf-ı sahîha-i vilâyet olan  

mebâli-i ıstabl-ı âmire müdürlüğü pâye-i refîasıyla hâlâ Saruhan Sancağı mütesellimi 

atûfetlü El-Hâc Halil Kamili Ağa hazretleri imzimam-ı re'y-i  âlîleri ve bi'l -cümle 

vücûhu âhâli marifetleri ve [   ]ve bâ-marifeti Ģer-i Ģerîf hesâbı lede'l-rü'ye  masârıf-ı 

mezkûr bervech-i ta'dîl ve tesfiye livâ-i mezbûr [   ]sâbıkı misillü tevzî ve taksîm 

olundukda bervech-i bâlâ Demirci kazasına yetmiĢ bir bin yediyüz yirmi altı buçuk 

guruĢ isâbet etmekle iĢbu pusula Mağnisa mahkemesinden îtâ olundu . 

Fî 19 Safer sene (12)55. 

21-3     31. Hüküm 

Kaza-i Demirci 22568 guruĢ 

Saruhan Sancağından vâki Adala kazâsından baruthâne-i âmireye bâ-irâde-i seniye 

ve her sene matlûb ve [   ]otuz beĢ bin vukiyye güherçilenin iki yüz elli dört senesine 

mahsûban îcâb eden bedeliyesi ve masârıfât-ı lâzımesi cem'an on altı ikibin beĢ yüz 

guruĢ ıstabl-ı âmire müdürlüğü paye-i refîasıyla hâlâ livâ-i mezbûru mütesellimi 

atûfetlü El-Hâc Halil Kamili Ağa hazretleri inzimâm-ı re'y-i âlileleri ve bi'l cümle 

vucûh-ı ahâli marifetleri ve marifeti Ģerle liva-i mezbûr kazâlarına bi't-tadil ve‟t-

tesviye sâbıka üzre tevzî ve taksîm olundukda bervech-i bala Demirci Kazasına 

yiğirmi iki bin beĢ yüzaltmıĢ sekiz guruĢ isabet eylediği Mağnisa mahkemesinden 

muhrec pusula olundu.  

Fî  19 Safer sene (12)55. 

22-1 

Der nâhiye- i Ģehir 

Bıyıklar 

guruĢ 

170 

Ulacık 

guruĢ 

1157,5 

Rahmanl

ar guruĢ 

510  

Çanakcı 

guruĢ 

1402,5 

Yassıca 

guruĢ 

212,5  

Örücüler 

guruĢ 

637,5 

Mahmutl

ar guruĢ 

106,5 

Akdere 

guruĢ 

4670  

Kurttuta

n guruĢ 

297,5  

Yaylalar 

guruĢ 

255 

Bağırgan 

guruĢ 

212,5 

Hocalar 

guruĢ 

386,5 

Serge 

guruĢ 

297,5 

Çorak 

guruĢ 

340  

KemahĢa

h guruĢ  

255 

Kulalar 

[   ] 

guruĢ 

Sağnıç Kazgancı Ökzüzlü Sâik Kuzu Kulağuzl Okçular  Koğancı
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guruĢ 

765  

guruĢ 

425  

guruĢ 

425 

guruĢ 

935  

guruĢ 

892,5 

ar guruĢ 

1360 

guruĢ 

765  

k[? guruĢ 

--- HoĢçalar 

guruĢ 

1360  

Yortancı

k guruĢ  

595 

Eskihisar 

guruĢ 

1062,5  

Yortan 

guruĢ 

1105 

Kerpiçlik 

guruĢ 

930  

Serçeler 

guruĢ 

680  

Tekeler 

[   ]guruĢ 

-- ---- -- -- -- Ġmrenlar 

guruĢ 

850  

Sevinçler 

guruĢ 

1912,5 

Viran[? ]

guruĢ 

 

Der nahiye-i orta pare 

ÜĢümüĢ 

guruĢ 

1700 

Ahmedler 

guruĢ 

1275 

Durhasan 

hoca guruĢ 

2337,5 

Karaisalar 

guruĢ 850 

Demirciler 

guruĢ 

1062,5 

Gafiryan 

guruĢ 340 

Karye-i 

ahadlar 

guruĢ 851  

Osmanlar 

guruĢ 595 

Çay  

GuruĢ 255  

Börklüce 

guruĢ 425  

Gümele 

guruĢ 

1445  

Turpçu 

guruĢ 340  

Hödük 

guruĢ 

722,5 

Kızılca ? 

Çöğüller 

guruĢ 

2040 

Hırkalu 

guruĢ 

2210 

Çavıllar 

guruĢ 765  

Rağıllar 

guruĢ 510 

Yenice 

guruĢ 510 

Yumuklar 

guruĢ 

(?)62 

Ġcikler 

guruĢ 

2825 

Encikler 

guruĢ 425 

 

Göklüce 

guruĢ1615  

Terziler 

guruĢ170 

 

TaĢokçular 

guruĢ425  

Göğani 

guruĢ 425  

Bozköy 

guruĢ 290  

BayramĢa

h guruĢ 

467,5 

Der nahiye-i KarataĢ 

-- Çağlar 

guruĢ 

467,5  

Mezidler 

guruĢ 

1317,5 

Aklıkcı 

guruĢ 

792,5 

Boyacık 

guruĢ 

1615 

Yarbasan 

guruĢ 

1572,5 

Çandır 

guruĢ 

1275 

Kürcü 

114--? 

 

 

-- 

Çortak 

guruĢ 

680 

SatılmıĢ 

guruĢ 

297,5 

Süleyma

n hacılar 

guruĢ 

850 

ÇanĢa 

guruĢ 

1402,5 

Ayvaalan

ı 

guruĢ765  

Ġsmailler 

guruĢ 

1147,5 

Marmara

cık 

[   ]22 

-- Çıkrıkçı Küzeyir Gömeçle Tavak Umurlar Dedeler Yağcı ve 
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1615gur

uĢ 

1442 

buçuk 

guruĢ 

r1445gur

uĢ 

1360gur

uĢ 

1275gur

uĢ 

467 

buçuk 

guruĢ 

Çakal 

97--? 

Karaca 

hisar 

guruĢ 

2125 

Yaygın 

guruĢ 

1700 

Yassı 

eyne han 

guruĢ 

637,5 

Kaya ıĢık 

guruĢ 

510  

Terziler 

guruĢ 

552,5 

Tepeeyne 

han 

guruĢ  

977,5 

Azizbey 

guruĢ 

977,5 

Bikarlar-

-? 

YavaĢlar 

guruĢ 

297,5 

 

KıĢlak 

guruĢ 

1482,5  

Pulluca 

guruĢ 

2337,5 

Gödeler 

guruĢ 

510 

Emiceler  

guruĢ 

382 

Kıran 

sâirguruĢ  

467,5 

Kıran 

kebir 

guruĢ 

1270 

Karapına

r [   ] 

Elek 

guruĢ 

680 

Köpüler 

guruĢ 

1615 

 

Karkın 

ıĢıklar 

guruĢ 

1062,5 

EriĢler 

guruĢ 

680 

Çam 

guruĢ 

340 

Minnetle

r guruĢ 

1445 

Teperik 

guruĢ 

552,5  

DaniĢme

ntler [   ] 

     Yeganlar 

guruĢ 

255  

KarabaĢl

ar guruĢ  

127,5 

Kızılca ? 

 

Cem'an 136455 guruĢ 

Asl-ı mâl minhâ 136114 

Katibe ve Nahiye kethudâsına verilen 341 

23. 32. Hüküm 

Düstûrin-i mükremin müĢîrûn-ı mûfhemû nizamü'l-alem umurül-cumhur bi'l fikri's 

sâkıp mütemmim-i mehamü'l-enâm bir-re'yi's-sâib bünyânüd-devlete ve'-l-ikbâl 

müĢeyyidü erkanü's- saadete ve'l-iclâl el-mahfufu bi-sınıf-ı avâtıf-ı melikü'l-alâ redif 

asâkir-i hassa-i eyaleti hüdavendigar müĢirliği  inzimamıyla kaptanı derya vezirim 

Fevzi Ahmed PaĢa redif-i mansûreden eyalet-i Aydın müĢiri  ve Saruhan  ve Suğla ve 

MenteĢe sancakları mutasarrıfı  vezirim müĢarunileyh paĢa edâmallahu teala iclalehû 

ve mefahürül ekabir ve'l-  ekârim cevamiü'l mefahirül ve'l mekarim el mahfûf-ı el –

muhtass-ı bi-mezidi inayetü'l melikü'l daim dergâh-ı muallam kapucu baĢılarından 

mir ahuru Ģehriyârânem pâyesi ile Saruhan sancağı mütesellimi El-Hâc [   ]ve 
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MenteĢe sancağı mütesellimi Tavaslı Osman  ve Karasi Sancağı müteemim Ģerif zîde 

ilmuhum ve iftiharu'l-emâcid ve'l-ekârim el-mecidü ve'l- mekkarim el-muhtass-ı bi 

mezidi  inayetü'l-melikü‟d-dâim Suğla sancağı mütesellimi  kapucubaĢı Ġlyas zâde 

Mehmed dâme ve uluvvuhu ve mefahiru'l kuzzât ve'l-hükkâm ve ma„denü'l-fezail-i 

ve'l-kelâm EskiĢehir ve Karasi ve hüdavendigar ve Suğla ve Aydın ve MenteĢe 

sancaklarında vâki kazaların kuzzât ve nüvvâbı zide fazlühüm ve mefâhirü‟l-emacid 

ve emâcid ve‟l-ayan ve hâcegân-ı divanı ? ve sadrazam mektubcusu  hulefâsından 

zikri âti husûsa bu defa memur tayin kılınan El-Hâc Hüseyin dâme mecduhu ve bi'l-

cümle El-Hâc Ġzzet ve EskiĢehir sancağı mütesellimi Mahmud Bey ve mefahirül 

emasil ve„l akran ve voyvadagan ve ayan ve [   ] Bi‟l- cümle iĢerleri zide kadrehüm 

tevkî-i refî  hümâyun vasıl olacak malûm ola ki bağında ? müstağni-i arz üzre bi 

lütfihi sübhânehu ve  teala zatı hilafet ve meâb-ı mülûkânem bais-i selâmet 

dareyniniz olan Ģeriati Mustafa-i nebeviyenin hadim ve hâmisi olarak  ahkâm-ı 

Ģerifesinin kaffe-i memâlik-i mahrûsetü‟l- mesâliki pâdiĢâhânem kemâ yenbaği hakk-

ı icrâsı ve bila [   ] PâdiĢâhâneme mütehaddim ve mütereddib ve ba-husûs nezd-i 

zilliyet refti[   ] Akdem amal ve eûzi müezzib olduğu dergâr ve bu dakikalara dikkat 

ve her halde usulu hakkaniyet  riayeti ile kafe-i [   ]ve mesalihi tasdir -i Ģer-i kadime 

tatbikan tesmiye ve rü„yet eyleyerek taraf-ı Ģeref-i Ģâhânem içün [   ] dâvât-ı hayriye 

isticlâbına sai„y ve dikkat eylemeleri Ģer-i Ģerîf ve memurları olan ve bi'l-cümle  

kuzzât ve nüvvâb farizına uhde-i memuriyet iken bir  müddedu beri o makule 

Hükümeti Ģeriyede bulunan  kadı ve nâibler alâmet ve dikkat ve tamahama tebeyyüm 

ile taĢra ahalisinden ve memurinden bazı kimesler hakkında tekerrür ve Ģikayet 

mevzuunda Ģahsı vahidin hem aleyhine ve  hem lehine ve bazı halef selefin inhâsını 

tekziben yek diğerinin verdiği i„lâmın  hilâfına muhalifü„l  mazmun ilâm itâsın hakkı 

ibtal ve emr-i cevabı ketim  ve ihfâ etmek ve bundan baĢka  hitâbet ve emânet ve 

tevniyet cihâd-ı sâfiye mutasarıflarındn biri fevt olduğunda cihât-ı mahlulenin 

müteveffanın evladına ve bila veled ise ehil ve erbabına tevcihi evvel-i kadime-i 

meriyyesiden iken bu usule dahi adem-i riâyetle na-ehil mâkûlelerinden kat„i fâhiĢ 

[   ] ahzıyla i„lam verib bila-mûcib ahzarı hukuhu ızdara mecbur eylemek ve hatta 

o ?kasabat ve kurada zuhûr eden cihadi mahzueyi fi„l-asıl taĢra ahalisinden olub 

tahsil-i umûr-ı âliye zımmında der-saadetinde medarisde sakin bulunan ve yahut 

mahallinden gelen talebe-i ulûm ve kesanın böyle aĢırı haraç vermiye ademi 

kudretleri cihetiyle ilam alamayarak ciheti mutasarrifinin bile veled bilâ veled 

ltihalini yalnız arzuhal takdimiyle ihale-i ve istima ve rahman vehum bazılarına ? 
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Olunarak tevcih ve berati itâ olunmakta ve bu kabilden olanlardan ekserinin 

mahallinde olan [   ] bulunub muahhiren vukûa gelen istidla istihlama mebni cihat-ı 

mezkûre tekrar ref' ve asıl [   ] Evladına verilerek bu tarikle dahi tarefeyni mübtelayi 

zarar ve ziyan etmekde tahsili deavi-i vâkıa ve gerek vezaif ve cihati  mahlule 

zımmında verilegelen i„lamata hakkaniyet ve ehliyet aranmayarak hemen külliyetli 

harac itâsına ve yahut vücûh ve zabitan vilayetin nasb ve iltimasına  münhasır olduğu 

tahkik olunub bu sûret dünya ve mâkülli muzmur ve bi‟l-vücûh rıza-yı iltizayı Ģehr-i 

Ģâhâneme mugayir bir keyfiyet olmaktan nâĢî husûs-u mezkurun bir sûreti zabtı rab' 

ve tevsiki ile  Ģu uygunsuzluğun  men' ve defî vacibattan ve ekser elviye ve eyalette 

[   ] Hümâyun feyzi meĢihun-u mülükanem nezareti canibimden muaccelatı nazırları 

me'mur ve ikâme olunub bunların evkafı hususatında vukufu malumatları ve 

izahatten olduğuna mevbi fi ma baad ve mezaifi mahrufarın tevcihi istibasına dair 

olan ilamatı muzakkat vuzdar [   ]taraflarından dahi baĢkaca memhûr arz -ı takdim 

olunmak ve muaccelat nazırı bulunmayan mahallerde ve mütesellimin zabitlerinden 

hasbiçe inhâ ve bu bahane ile ashabı mesalihten harac 

24- 1 

ve nâm-ı âhir ile hilâf-ı rıza-i Ģâhânem bir akçe ve bir habbe taleb ve ahzına her kim 

cesâret ve bir madde içün malları birbirine mübayin ilâm itâsına cüret eder ise 

emsâlinin tertib ve termimi zımmımda mâkûlelerin tarikleri hak ve te'dibât-ı 

layıkaları icrâ kılınmak üzre vesâyâ-yı lâzımeyi hâvî Anadolu ve Rumiliye fermânlar 

neĢr-i husûsu nezâreti deâvî-i divân-ı humâyûn'nun tarafından ve bâ-takrîr ifâde olûb 

ol-vechile evâmir-i aliyyem sudûrunu bi'l-fiil Ģeyhü'l islâm mekkizâde a'lemül-ulema' 

i'l-mütebahirîn efdalü'l-füzelâi'l-müteverriîn Mevlânâ Mustafa asım edâmallâhu 

Teâlâ fezâilehû iĢâret etmekleri ile iĢaretleri mûcebince emr-i aliyyem istârıyla il-

mühaberleri itâsına irâde-i aliyyem taalluk etmiĢ ve bu madde zımmında 

Anadolu'nun orta ve sol kollarıyla Rumilinin üç koluna baĢka baĢka evâmiri celile-i 

mülükânem tasdîr ve Mevlânâ-yı müĢarülileyh taraflarından bi„-cümle hükkâma ve 

cânibi nezâret-i evkâf-ı hümâyûndan muaccelât nâzırları ve mumaileyhim 

tenbihnâme tasdir ve tesyîr kılınmak olmakla siz müĢîr-i müĢâr ve mütesellim-i 

mumâileyh kapucu baĢıları kuzzât ve nüvvâb vesâîr müma ileyhümsüz. Vusûlünde 

gerektir ki ve tefhim ile ba'de izin mesâlihi vâkıâda bir madde içün muhalifü'l-

mazmûn terkine i'lâm verilmemesi ilam verilmemesi ve mezaif ve cihadı mahlulenin 

asıl mutasarrıfı evlad-ı sahihâ-ı celîlesi vâr ise usulu-u meriyyesi üzre evlâdına ve 

bila-veled mahlul olanların Ģartı vakfa bir riayete hâtır ve gönlüne bakılubda na-ehil 

http://divandan.blogspot.com/2006/11/klavyede-apkal-harf-yazabilme-ayrcal.html
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yedlerine  ilam ve arz verilmeyüb bi't-tahkîk ehil ve erbâbına tevcihi ve bâ-ilâm ve 

tahrirat derbârı Ģevket-karârına inha birle bunun içün zinhâr ve zinhâr kuzzât ve 

nüvvâb ve nuzzâr-ı mumâileyhim taraflarından harc-ı i'lâm ve arz ve inhâ denilerek  

erbâb-ı mesalihden bir akçe ve bir habbe alınmaması ve bunun hilâfında bulunan 

hükkâm min ba'ad bir iĢte inhidam olunmamak Ģartıyla ibretel li's-sâirin tariki hakk 

ve nefi ve tağrîb olunacağın misüllü mâkule hilâf-ı rıza-ı harekete mütecâsir olan 

mütesellimîn ve voyvodagân dahi haklarında terhibât-ı Ģerîde icrâ olunacağından âna 

göre harekete mübâderet kılınması emr-i ehemmine bi'l-ittifak ziyâde ihtimâm-ı sarf-

ı makderet eylemeniz fermânım olmağın divân-ı hümâyun'dan mahsûsan cemil-i ıstâr 

ve mübaĢir-i mümaileyh ile tesyâr olunmuĢtur. mu Ġmdi bu hususâtı sâireye 

mukayyes olmayub [   ]itimam olunacak emr-i Ģeriyyeden olunduğuna mebni bâlâda 

beyân olan vesâyâ ve tenbîhâtı pâdiĢâhânemin bir mahalde ale'd- devâm tenfîz ve 

icrâsı irade-i aliyyem muktezasından ve bu babda imaz ve tesâmih ile [   ]vaz ve 

hareket-i dâreyde müstenzimi peĢîmâni ve nedâmed olunacağı malumunuz oldukda 

bervech-i meĢruh amel vve harekete bi'l-ittihad mezid-i ikdâm ve gayret ve 

hilâfından gâyetü'l-gâye tehâĢi ve mücanebet eyliyesiz ve sen ki ? Mumaileysin 

mazmun-ı emr-i fermân-ı mülükânem senin dahi meczumun olunarak mûcibi 

muktezâsının bile hiçbir vakidde hilâfı vaz' ve harekete vukûa gelmemesi esbâbının 

istihzâline dikkatle ara-yı muktezâ-yı me'muriyete mezîd-i itina ve gayret eylemen 

bâbında fermân-ı âliĢânım sâdır olmuĢtur buyurdum ki vusul buldukda bu bâbda 

vech-i meĢrûh üzre Ģeref yafte-i südûr olan fermân-ı vacibü'l-ittiba' ve lâzımü'l-

imtisalimin mazmun-ul itâat mekrûnuyla amel ve hareket  eyliyesiz Ģöyle bilesiz 

alamet-i Ģerife i'timat kılasız. 

Fî 23 Cemaziye'l -evvel sene (12)53. 

25- 33. Hüküm 

Emîrül-ümerâil kirâm kebirü‟l-küberai‟l-fîham zülkadri ve‟l-ihtiram el-muhtass-ı bî-

mezîd-i inâyeti‟l-meliki‟d-dâim hâlâ asakir-i muntazama-i Ģâhânem mirlivalarından 

olub bu defa Saruhan Sancağı'nın vekaleten idaresine memur kılınan Arif PaĢa damet 

meâliyehu Mefâhirü‟l-kuzât ve‟l-hükkâm meâ„dinü‟l-fezâil ve‟l-kelâm  liva-i 

mezbûrda kâin kazâların kuzzât ve nüvvâb-ı  zîde fazluhûm ve Mefâhirü‟l-âyan 

husus-ı ati -ü zikre mahrûse hazîne-i celîlem tarafımdan mahsusan mübaĢîr tayîn 

olunan hâcegânı divanı hümayunumdan Ve hazine-i merkume mektupcusu 

hulefasından Ahmed ReĢid ve voyvadagan zîde mecduhu tevkî -i refî-i hümayun 

vasıl  olacak malum ola ki Aydın eyaleti müĢîri bulunan Yakub PaĢa eddamallahu 



74 

 

teâlâ iclâlehu ile Saruhan mütesellimi bulunan [  ] Dâme mecduhun hilafı memulu 

Ģahanem bazı ahvalleri malumu aliyyem olmak ciheti ile bunların âzil ve [  ] Asakir-i 

hassa-i Ģahânem ferîki ve Bec sefiri bulunan düstür-ı mülıkânem müĢîri mufahham 

nîzamü'l alem Ahmed Fethi PaĢa edamallahu teala iclalehun rütbe-i vâlâyı vezâret ve 

müĢîri ile Aydın eyaleti müĢirliğine memuriyeti husuna irade-i seniyye mütehakkik 

olmuĢ ve müĢarun ileyhin der-saadetine vürud ve Aydın'a azimetine kadar Saruhan 

Sancağı'nın vekaleti sen dahi mîr liva paĢayı mümaileyhe ihale olunmuĢ ise de 

beyandan müstağni olduğu üzre zîkr olunan sancağın [  ]dolayı hazine-i imdad 

külliyetli matlubları olub Ģöyle ki saîr eyalet iĢ bu Aydın ve Saruhan iltizamatı maktu 

olarak iltizamatı merkumeyi müĢarun ileyh Yakub kendi tarafından emaneten idare 

ettirmekte olduğun mukaddemce beyan ve fazla-i menafi olarak [   ] mikdar-ı 

mebaliğ irade ve ityân eylediğinden ol vechile icrâ ve tahsis birle hususu hasılat 

kendisüne bırakılmıĢ ve el-haleti hâzihi tekmili seneye hayli müddet bulunmuĢ 

olduğunddan Ģimdi iĢbu tebeddül cihetiyle hazine-i imdâdiye birgün halel gelmemek 

üzre nefs-i Aydın ve Saruhan'dan maada sâir kazalarda olan voyvodalara [  ] Ahir ne 

kadar irâd ve masârıfları müĢiri müĢar ve müteselllimi sabık mümâilyh ümaya ait 

olmak yani müĢarı mümaileyh hazinelerime derkâar olan taahhüdün bir vech ile hâlel 

gelmeyerek kemakan bâki olub mahallinde müĢîri sabık müĢarun ileyh idare-i 

iltizamata memur bulunanlarına idare edenlerine say'u kayret ve tahsilatı vakalarını 

peyder pey  sarrafı kabline irsâl ve teslime müsaraat ol dahi hasbe'l taahhüd haza-ini  

Ģahanem olan deyü ve tedmime dikkat eylemek ve bunların menafi-i içinden müĢiri 

ileyh tarihi tevcihinden itibaren yüzer bin guruĢ hesabıyla akçe itâ olunmak ve 

Ģehriye-i mezkureden dahi mir liva paĢayı mümaileyh beĢyüz guruĢ verilmek tahsili 

zammı hazinelerinin matlubatına hâlel gelmeyüb Ģehriye-i mezkure dahi [  ]ve hemde 

iĢ bu sancakların menafi-i hakikiyyesi anlaĢılmak maddeleri hasıl olarak itamı senede 

hazinelerimin ve müĢiünileyhe itâ olunacak mahiye yüzer bin guruĢun dolu ve 

sarrafın (?)hesabı ve ibka olundukda keyfiyeti bilinmek ve bu maksudun husulu 

levairi mezkurine mansûre hazine-i celile ve dirayetkar birer katib tayin ile 

olacağından ol vechile icrâ kılınmak hususları muktezayı irade-i seniyye olduğuna ve 

sen ki mumaileysin südde-i evsafı mezkûre ile muttasıf bulunduğuna mebni 

bilintihâb yalnız sancağına memur ve tayin kılınmıĢ olmakla iktiza-yı memuriyetin 

üzre der-saadetimden hareket ve seyrü sefer mahalline varub liva-i mezbûrda vâki 

kaffe-i iltizmat memurlarının alub vereceklerinin vaktiyle ve bu tarafa tavsiline ve 

sâir husûsât-ı lâzımelerinin mirliva paĢa-yı mumâileyhe marifeti ve marifeti Ģer ve 
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memurları marifetleri ile rü„yet ve tesviyesine hâsıl Ģu emvali iltizamatın geriye 

peyder pey mersum kabline irsâl ve teslimiyle arkası alınmasına mezid itina ve 

dikkat ve ol dahi hüsn-i hizmet ve memuriyete ve intizamatı mezkure menafi-i 

hakikasının dahi yegân tahsili ve bilihrac memhûr ve mümzî defter sıhhati eserinin 

istishâbıyla bu tarafa avdet say' ve gayret eylemen fermân-ı memuriyetine havî 

mahsusan iĢ bu emr-i celilü'l-kâdrim ıstar ve yedine itâ ile irsâl olunmuĢtur. Balada 

bast ve beyan olunduğu üzre keyfiyet irade-i seniyye-i mülükânemle memuriyetin 

mantuku emr-i Ģerifimden vech -i meĢrûh üzre amel ve hareketle tenfi-i emr-i 

âlîĢânıma kemaliyle ikdâm ve gayret ve hilafı emr ve mugâyir hareketle mes„ul ve 

muateb olmaktan ve gayet tevkî ve mübaadet eyliye ve sen ki mir livayı paĢa ve 

kuzzât ve voyvadagan-ı mumaileyhimsüz sen dahi mûceb muktezayı emr-i Ģerîfime 

imtisalen ve mütabaad ve ?tenfizi emr ve irade-i mülükaneme vüs„ü  ve makderet ve 

dikkat eylemeniz babında fermân-ı aliĢânım sâdır olmuĢtur buyurdum ki hükm-i 

Ģerîfimle vardıkda bu babda vech-i meĢrûh üzre Ģeref yafta-i südûr olan iĢ bu emr-i 

celîlü‟Ģ-Ģan vâcibü‟l-ittibâ ve lazımü'l-imtisâlimün mazmûn-ı  münîfi  birle âmil 

olasız Ģöyle bilesiz  alâmeti Ģerîfe itimat kılasız tahriran fil yevmü'l salis aĢer  min 

Ģehr-i recebü‟l-mürecceb  li sene  sitte ve hamsin ve mieteyn ve elf. 

 Fî  25  Cemaziye'l-Evvel sene (12) 53 

26- 1   34. Hüküm 

Kasaba-i Demirci guruĢ 40.883 buçuk 

Redîf asâkîr-i mansûre taburlarının masârıf-ı zarûriyeleri içün bâ-  evâmir-i  aliyye 

Menemen ve Turgutlu kazâlarından maada Saruhan Sancağı'nın hâvî olduğu 

kazâlarından mukaddem ve muahhar zamm-ı cedidi senevi bin kese akçe matlub 

buyrulmağın senede iki taksîd ile tevzî ve taksîm olunmak bâbında sâdır olan emr-i 

âliĢâna  imtisâlen elli dört senesi ruz-i hızırına mahsuban taksidi sani olmak üzre 

mebâliğ-i mezbûrun nısfı olan beĢyüz kese akçe ıstabl-ı  âmire müdürlüğü rütbe-i 

refîasıyla minhal hâlâ liva-i mezbûr mütessellim atufetli El-hâc Halil Kamili Ağa 

hazretleri inzimâm-ı re'y-i âlileri ve bi'l-cümle vucuh-ı ahâli ma'rifetleri ve  ma'rifet-i 

Ģer'le sâbıkan misüllü liva-i mezbûr kazarına ta'dîl ve tesfiye üzre tevzî ve taksîm 

olundukda bervech-i bâlâ kazanıza kırk bin sekizyüz seksen üç buçuk guruĢ isabet 

eylediği Mağnisa mahkemesinden pusula olundu . 

Fî 19 Safer sene (12)55. 
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26-2  35. Hüküm 

Kazâ-i Demirci guruĢ 25.108. 

Bundan akdem Medîne-i Mağnisa asâkîr-i  redîf mansûre-i Ģâhâne kıĢlasının inĢâsı 

hususûna irâde-i  seniyye taallük etmiĢ ve atufetlü El-Hâc Eyüb Ağa hazretleri 

tarafından sarf olunmak üzre Saruhan Sancağı kaymakamı mir-liva mevai ihtivadan 

atufetlü Arif PaĢa hazretlerinin re'y ve inzimâm-ı ma'rifet-i ve marfifeti Ģerle kıĢlakı 

mezbûre sarf olunub ba-defter-i mümzî pesimânde kalmıĢ olan ikiyüz elli bir bin 

yediyüz altmıĢ üç buçuk guruĢun bu defa ıstabl-ı âmire müdürlüğü paye-i celilesi ile 

Saruhan Sancağı mütesellimi atufetlü El-Hâc Kamili Ağa hazretlerine hitâben Ģeref -

südûr olan emirnâme-i sâmî-i vekâletpenâhiye iktiza-yı vekâlet penâhiye imtisalen 

meblağ-ı mezbûr  liva-i mezbûr kazâlarına bi't-ta'dil tevzî ve taksîm olunarak 

mütesellim-i mümaileyh hazretleri marifetiyle tahsil ve mumaileyh El-Hâc Eyüb Ağa 

hazretleri tarafına tevdiye ve teslim olunmak üzre liva-i mezbûrun muâf ve gayri 

muâf seyyân olarak tevzî ve taksîm  olundukdda bervech-i bâlâ kazânıza otuz beĢ bin 

yüz sekiz guruĢ isabet eylediği Mağnisa mahkemesinden pusula olunur. KıĢlak 

pusulasıdır. 

Fî gurre-i  Rebiu'l- ahir sene (12)55. 

26-3  36. Hüküm 

Elli üç senesi rûz-i kasımından iĢbu elli döt senesi rûz-i hızırına değin altı mah 

zarfında teraküm etmiĢ olan sancak tevzî-i ve umûr-ı mehâm-ı seneviyeden iâneyi 

cihadiye ve güherçile bedelleri pusula-i Ģerriyeler akdemce tarafınıza gönderilmiĢ ve 

Medine-i Mağnisa'da inĢa kılınmıĢ olan kıĢlakı hümâyunu Ģahane masârıfından eslafı 

senaveri devletlü El-Hâc Eyüb Ağa'nın iki yük elli bin bu kadar guruĢ matlubatının 

dahi liva-i mezbûr kazalarına tevzî ve taksîm olunması irade-i seniyye-i hazreti 

mülukane muktezasından olarak bu babda savbı hulusuriye bir kıt' a fermân nâme-i 

sami-i hazret vekalet penahi Ģeref vurüd eylemiĢ olduğundan masârıf livai mezbûr 

kazalarına tadil' ve tesviye-i Ģurutuna riayet olunarak tevzî ve taksîm olunub 

kazalarımız hissesi olan ber mucebi pusula-i Ģer-i mevlağ bu defa lefen tesyir 

kılınmıĢ ve sancak tevzî-i mebaliğ-i marifeti Ģerle sarf olunmuĢ akçe olub kazalar 

dan tahsil ile mahallerine teslim olunacak mebaliğ-i olduğu ve iane-i cihadiye ve 

gühercile bedelleri dahi umuru mehamı seniyyeden bulunmuĢ olub mahalli 

mertebelerin bir an akdem eda olunması lazıme-i halden bulunmuĢ idiği ve ağayı 

mumaileyhin kıĢlak masârıfının akçe-i vahidesi geriye kalır mevaddan olmadığı 

içinden envali mezkûrelerin bir  an akdem derdesti tahsili lazımeden olduğuna binaen 
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mahsusan tarafımızdan mukaddem dirayet kar bir tahsildar [  ]ve tesyâr icab-ı ve 

iktiza eylemiĢ ve dairemiz  ağvatında saadetlü ġakir Bey mahsusan tahsildar tayin 

olunmuĢ olduğu imdi sizki muhâtabûn-ı mumaileyhümsüz keyfiyet malumu dirayet 

lüzumunuz oldukda bâlâda mestûr emvali mezkureyi kıĢlak-ı hümayun masârıfı olan 

akçe-i marifeti Ģer-i Ģerif ve marfetiniz ve mübaĢiri müamileyh marifeti vechile ve 

cümle ittiffakıyla yerlü yerinde ve icab ve iktiza edenlerden bir an akdem tahsil ve bu 

tarafa buus ve tavsil ve hin-i irsâlinize hangi mala mahsub gönderilmiĢ ise ba-tahrirat 

tarafımıza ifade ve tahrir ve icab eden ilmühaberleri tarafımızdan irsal oluncağı 

malumunuz oldukda ana göre say'ı ve gayret ve imrar-ı vakti muceb-i halat vukû 

olub tecvizden mücanebet eyliyesiz ve senki tahsildarı mümaileysin sen dahi memur 

tahsil olduğun emvali bir saat akdem tahsiline ikdam-ı tam ve gayret-i ve beyhude 

ikamet ile emvali mezkurenin akdi te hire düçar olmamasından mücanebed eylemek 

babında mütessellimi liva-i Saruhan'dan iĢbu buyruldu tahrir ve mübaĢiri mumaleyh 

ile buus ve tesyir olundu. Bi mennihi teala vusulunde gerektir ki ber-mûcebi 

buyruldu amel ve hareket ve hilafından hazer ve mucanebed eyliyesiz. 

Fî 5 Rebiu'l-ahir sene (12)55. 

El-Hâc Halil Kamili nâmân-ı ıstabl-ı âmire mütesellimi liva-i Saruhan  hâlâ. 

27-1  37. Hüküm 

Yed-i tekel vahid-i Ģurûtu mucebince mütesellimlik-i Saruhan Sancağı'nın hâvî 

olduğu kazaların ba irâde-i seniyye-i hazreti mülükaneden müretteb ve matlu 

buyrulmuĢ olan malı avârız ve bedeli [  ]mazammı cedid iĢbu elli beĢ senesi 

muharrem guresi itibariyle zamanı tahsili hulul etmiĢ olan [ ] Yerlü yerinden tahsili 

babında bir kıta buyrulduğu alileri mübaĢiri El-Hâc ġaban Ağa kulları vürud ve 

memhûr sûreti defutiri mûcebince ma-zammı cedid derdesti tahsil olunub mübâĢiri 

mumâileyhe tamamen eda ve teslim olunub iktiza eden senedini dahi ahz olunmuĢ 

olduğu bu mahalle kayd Ģüd. 

Fî sene  selh-i Rebiu‟l-evvel sene(12) 55 tarihi buyruldu. 

Kaza-i Demirci guruĢ 3156. 

27- 2  38. Hüküm 

Hazine-i amire varidatından maa zammı cedid derunu emr-i âliĢâna mevzuan Ģeref 

sudûr olan mühürlü sûret-i defterde muharrer ve murakkam olduğu üzre kırk iki bin 

dokuzyüz guruĢ ref-i menzil bedeli. Nısfı ruzi hızır ve nısfı âhiri ruzû kâsımda tevzî 

olunması nizâm-ı muktezası üzre iĢbu elli dört senesi ruzû-i hızırına mahsuban 

taksid-i evveli olan yirmi bir bin dört yüz elli guruĢ ıstablı âmire müdürlüğü rütbe-i 
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refiasıyla muhayyel tapu Saruhan Sancağı mütesellimi atufetlü El-Hâc Halil Kamili 

Ağa Hazretleri inzimamı re-yi âlileri ve vucuhu ahâli marifetleriyle ve marifeti Ģerle 

tevzî-i sâire misüllü  livâ-i mezbûrun hâvî olduğu kazalarına tevzî ve  taksîm 

olundukda  bervech-i bâlâ 3106 guruĢ isâbet eylediği Mağnisa mahkemesinde 

müceddiden. 

Ve pusula olunmuĢtur. 

Fî 27 Rebiu‟l-evvel  sene (12)55. 

28-1  39. Hüküm 

 [  ] hassa-i hazreti Ģahane ikinci livasının ikinci alayın dördüncü taburunun beĢinci 

bölüğünden? ÇavuĢ Demircili Ġsmail veledi Ġbrahim„in diğer karındaĢı asakir-i 

Ģahane silkinde  munesenik olub memleketinde pederi dahi vefat eylediğinden 

hanesinde umurunu rü'yet edecek zükûrdan kimesnesi olmadığından silk-i askeriden 

ihracı husus  bâ-arzuhal niyâz ve istirham etmiĢ ve keyfiyet mahallinden lede‟l-

istilam istidası makarını sıhhat olduğu tebeyyüm ederek mucebince silk-i askeriden 

ihrac kılınmıĢ olduğunu müĢir divan-ı ser-askeriden iĢbu tezkere tahrir ve itâ olundu.. 

Fî  6 Rebiu'l-ahir sene (12)55 

sûret-i redif bir sûreti Yusuf Ağa kefaleti ile izin nâme verilmiĢ es-seyyid Mehmed 

said ser-askeri asâkir-i muntazama 

28-2   40. Hüküm 

1254 senesi rûzi kasımından elli beĢ senesi içinde hulul eden rûzi hızırına değin ba 

fermân-ı ali matlubu hazreti [   ]buyrulan umur-u mühimme ve ba-pusula-i Ģerriyye 

sancak masârıfı ve baruthane-i  amireye müretteb aynıyat teslimi mümkün olmayan 

güherçile bedeli ve ref ? Ve Asakir-i Mansûre-i Muhammediye masârıfatı hazinei 

cellesine mutadiye ve ianeyi cihadiye ve zammı cedide mesbuk olduğu vechile 

ahalinin dahi vere geldikleri imdadı mukataa ve tahsildariye ve harc-ı defter imza ve 

masârıfatı vilayet ve tevarid eden mübaĢiran hizmetleri ? vücûh-ı ahâli ve bilcümle 

muhtaran marifetleri ve marifeti Ģer-i Ģerif kaza-i mezbûr voyvadası Ģehitzade El-Hâc 

Mehmed Ağa marifetleri ile yegân-ı yegân mahkeme-i Ģerde hesab ve kitab olunarak 

ve cümle müvacebesinde  müfredatı ba„de‟l-kırâe cümlesi mukır ve muteref olub 

kaza-i mezbûrun usul-u vech-i üzre hanelerine bervech-i tadil tevzî ve taksîm 

olumasına izin-i ruhsat hâvî fermân-ı ali balayı deftere sulh-ı ali keĢide buyrulması 

içün ve belde-i Ģevket aĢiyaneye rûz-i hızır itibarıyla takdim olunan saliyane 

defteridir ki bervech-i ati zikr-i beyan olunur. 
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Hurrire fil yevmül salis min Ģehr-i Rebüîulevvel li-sene hamse ve hamsîn mieteyn 

elf. 

7272 elli dört sene si itibarıyla ba pusula-i Mağnisa sancak masârıfı 

71726 buçuk hizmet-i mübaĢiriyesi 1000 

2256 Saruhan Sancağında vâki Adala kazasından baruhâne-i amireye müretteb 

gühercileden 54 senesine mahsuben ba pusula-i Mağnisa 

55 bedel-i kürek hizmet-i mübaĢiriyesi 

22 ruzi kasımın tevzî defteri ile Mağnisaya gönderilen Hacı Ahmed'e harcırah ve 

Ġzimir'e  vilayet-i mesalihiyle gönderilen? 

10 hazine ile Mağnisa'ya gönderilen hacı Ġsmail oğlu Ġsmail'e 

60 hazine kirası içün 40 

yekün 9611 

30 zeybek vesâir eĢkiya kıyafetinde esbabın hin-i zımmında devletli Tahir PaĢa 

hazretlerinin buyruldusu ile vürûd eden mütesellim ağanın haznedarı Mustafa Ağa'ya 

14 

poliçe ile Ġzmire gönderlen Ahmed'e 80 

ve kazadan bi‟t-tedârik Balıkesir'e gönderilen yekün ilmühabere ile Mağnisa'ya 

gönderilen hacı Ahamed'e 60 

13 Köklüce karyesinden Hüseyin'e bulunan kerim oğlu Hüseyin neferin matlubuna 

hâvî vürud eden Kavvas Mehmed Ağa'ya 

12 eĢkiya derdest-i tahrir tenbihatıyla ba buyruldu vürûd eden Tatar Hüseyin ağaya 

346 ruzi kasımından esnâ-yı marta gelinceye değin umûr-ı mehâm zımmında ve 

emvali miri tahsili içün mütesellim Celil Bey'in Mağnisa'dan tevârid eden mübaĢiran 

hizmetleri 

yekün 1031 

565 mekkareci baĢıya vilayet canibinden olmak üzre bâ-mukâvele Ģaîr ve saman ve 

bargir bahası 

75 mütesellim Celil Kamili Ağa hazretlerinin ilan-ı iĢâa buyruldusuyla tevarüd eden 

Hüsey'in Ağa'ya 

192 asakir- redif muallimi mülazım Süleyman Ağa'ya 

53 senesi ġa‟ban-ı Ģerif ibtidasından 54 senesi zilhicce gayetine kadar   on altı aylık 

8 tımarat ve zaviyenin ismi kavimleri ve beyne‟n-nâs Ģöhret bulmuĢ olan isimlerin 

kaydıyla  defterinin mahduluna hâvî tevarüd eden tatara 

7 cümle ahali -i küfelaya rabt ve içlerinde emin olmadıkları ve derdest zımmında 
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tevarüd eden tatara 

toplam 10878 

2400 kaza-i mezbûrdan senede bir kere asakir-i mansûre hazne-i celilesine verilen 

mu'tadiye ve hazine-i mezkure mesbuk olduğu vech ile duca baha 

690 kaza-i mezkur müzâfatından çöğürler ve kuzu ve kürcü karyeleri ? Olmak 

melabisesi ile halleri periĢan olduğundan teraküm eden münteniü‟l-husûl bakâyâ 

cümle ittifakıyla idhali defter olduğu 

51 510 elli dört senesi ref-i menzil bedeli mesbuk olduğu 

250? Ber-mu‟tâd-ı mesbûk olduğu vechile ahalinin bi‟t-terâzi veregeldikleri semere-i 

mukâtaa 

75 kazadan edâsı müsta„cel olan matlubat içün ahirden istidâne olunan mebaliğin bâ- 

hesâb teraküm eden ? 

Yekün 17740 

790 ruz-i kasımdan rûz-i hızırına değin altı mâh zarfında tevârüd eden mübaĢiranın 

yevmiye masârıfâtı ve masârıfatı sâir bâ-hesâb 

75 tahsildariye mutad ve mesbuk olduğu vechile 

68 kasabada muteber devir hane girenden sandık emini marifeti ile ba hesab teraküm 

eden noksaniye 

120 sandık emini Mehmed Efendi'nin mahiyesi 300 ve mukayyid Mustafa Efendi'nin 

mahiyesi 300 ve jurnal katibi Mstafa efendinin mahiyesi 600 

60 faziletlü hakim efendinin harc-ı defter imzası 

yekün 20700 

3066 elli dört senesi ruzi hızırına mahsuban taksid olmak üzre iane-i cihaddiye 

612 ve zammı cedidi 

4 8 ve muahhiren kasaba ve Menemen kazalarının tahammül lerinden ezid olan 

ianeden ba pusula-i Ģeriyye 

247883 

2944 tenzili ser ? Galle 

kalan 244939 buçuk 

2601 buçuk harc-ı fermân-ı ali 

kalan 247541 guruĢ 

29- 1  41. Hüküm 

Bâis-i hüccet oldur ki 

Yağmur mahallesinden Halime bint-i Ahmed nâm bikr-i bâligâ meclis-i Ģer-i Ģerife 
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gelüb validesi Fâtımâ nâm Hâtun mahzar-ı muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve bast-ı 

ani‟l-merâm  edüb üvey pederim paflaf oğlu Hasan'ın ba-hüccet-i Ģeriyye bana itlâf 

eylediği mahsulum [ ]Verdiği imranlar nâm mahalden bağımı hududuyla vâlideme 

yüz elli guruĢ semeni mukabelesinde bey-i bât-ı sahi-i Ģer‟iyye bey' ve teslîm ve 

temlîk eyledim  dedikde Fâtımâ Hâtun dahî temlik ve kabzı kabul eyledim diyerek 

semeni mukabele kır yerde olan bağdan olan hissesini yüz guruĢ semeni 

mukabelesinde [ ]Halime verdim ve elli guruĢ dahi edâ edeceğim deyü bi'l- mesâfe 

takrîr ve minvâl-i muharrer hücceti Ģer‟iyye binâ olunub tarafeynin takrîrleri ve 

sûreti senedâd iĢbu mahalle kayd ve Ģerh verildi. Tahrîran  fî gurre-i ramazanü'l-

mübarek li -sene hamse ve hamsin ve mieteyn ve elf. 

ġuhûdü‟l-hâl:                                          Kürdzâde Ġbrahim Ağa 

El-Hâc Hafız Efendi                               Muhzır Mehmed 

ġeyh Mehmed Ağa                                Kürdzâde Mehmed ve gayrihüm. 

 

29- 2  42. Hüküm 

Ġftihâru'l-ekâbir ve'l-ekârim cami'ü'l-mefâhir ve'l-mekârim el- muhtas-ı  bir mezîd-i 

inâyetü'l- melikü'l-a'lâ ıstabl-ı âmirem müdürlüğü pâyesiyle Saruhan Sancağın 

mütesellimi Halil Kamili zîde uluvvuhû ve mefâhirü'l-kuzzât vel hükkâm ma' adeni'l-

fezâil-i ve'l-kelâm liva-i mezbûrda afyon husûle gelen kazaların kuzzât ve nüvvâbı 

zîde fazlühüm ve mefâhirü'l-emâsil ve'l-akran voyvodagân ve a'yân ve vücûh-ı 

memeleket ve bi'l-cümle iĢ erleri zîde kadrühüm tevkî-i refi-i hümâyun vâsıl olıcak 

mâlûm ola ki bir müddetden beri memâlik-i mahruse-i Ģâhanemde husûle gelen afyon 

bedeli usûlu üzre canib-i darphâne-i âmiremden mübâyea olunmakta ise de zat-ı 

hilâfet-i Ģâhâneme mevhîbe-i ilahiye olan Ģime-i fehîme-i pür illet perveri ve Ģevkât 

itizâsınca afyon ziraati ile mevlüf olan ahâli ve fukarânın saili mekarim valiki 

vulukanemde [   ] Ve tezayüd taayyüĢleri niyeti hayriyesi ile zikrolunan yed-i vâhid 

usulünün ba'de izin terk ve ilgası içün ve irade-i seniyye-i mülükânem mükteza-yi 

mülükümden olub ancak afyonun ve her çekisinden Ģu kadar ihtihsâl kılınmakta olan  

otuz guruĢtan mütecaviz temettüat ashâbı zirâa terk olunacak olduğundan memaliki 

mahruse-i Ģâhânemde husûle gelen sâir mezrûat onda bir  ve ekser mahallerde 

sekizde ve belki beĢde bir öĢür alınageldiği misüllü iĢbu afyon mahsulu dahi aynen 

olmak üzre sekizde bir öĢür alınarak mâadasını ashabı diledikleri mahalde sattığı 

halde hem kendilerine menâfi-i kesîre husûlu derkâr ve hemde darphâne-i âmirem 
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cânibine [ ] mezkûrenin terkinda dolayı tertip edecek zarar ve hasara bir nevi [ ] 

olacağı beridar olmak hasebiyle husûs-ı mezkurun ol vechile icrâsı ve fil  hakika 

muâtaât taraflarından afyon zer olunan mahalllerde tahsil olunmakta olan haĢhasın 

dahi maslahatta çatallık olmamak içün cânib-i darphâne-i âmirem zabtıyla bâlâ beyân  

olunduğu vechile afyondan sekiz de olarak aynen alınacak öĢür den mâada hâsıl olan 

haĢhaĢ tohumundan dahi kanun ve emsali vechile kezâlik ? Olarak sekiz de bir öĢrü 

Ģer'isinin tahsili ve sâlifü'z-zikr resmi dönümü haĢhaĢ mukâtaasının senevi mukayyed 

olan ma'lûmül-mikdâr bedelât ve mâl ve kalemiye ve semere -i kadime elli dört 

senesine mahsuban istihsali hususu mansûre hazinesi tarafından [ ] Mesir müseyyer 

ve ferik ve mütesellimlerine deruhde ile ahdi karîbde zabt -ı evâmiri tasdik olunmuĢ 

idiği kuyûddan müstebân olduğundan salü'f-zikr  elli dört senesi martından itibâren 

afyon mahsulû ile haĢhaĢ tohumundan baĢka [  ] 

 30 

tahsîl olunacak sekiz de bir öĢürlerin darphâne-i âmire müddet-i tahsisiyle ile ber- 

menvâli meĢrûh ve bedelât ve mâl ve kalemiye ve semere-i mezkûre mansûre 

hazinesi ile mahallemde ve her sene vakti zamânıyla cânib-i darphâne-i amiremden 

te'diye ve ifâ olunmak üzre sâlifül-beyân zabt ve emr-i Ģerîf emin ahz ve kayıdlarının 

terkin olunması husûsları bi't-tensib ol-bâbda îcâbının icrâsı bir icrâsı ber minvali 

meĢruh bedelet ve mal ve kalemiye ve semere-i mansûre-i mezkure[ ]siyle 

mahallerine ve her sene darphâne-i âmirem müĢîri düstûr-ı mükerrem müĢir-i 

mufahham nizâmü'l-âlem müĢiri sadâkat-semirim e's-seyid Mehmed Hasib PaĢa 

edamallahu teâla icâlehu tarafından ba -takrîr ifâde ve ebnâ olunmuĢ ve ol vechile 

tesviyesi husûsuna irâde-i seniyye-i mülükânem taallukum ile ol-bâbda Ģeref-efzâ-yı 

sünuh ve südur olan emr-i hümâyûn Ģevket mekrûn-ı pâdiĢâhenem muktezâ-yı 

münîfi üzre keyfiyet meâdini hümâyûnum defterlerine kayd ile îcâb eden mahallere 

ilmuhâberleri îtâ ve ol bâbda darphâne-i âmirem tarafından vürûd eden ilmühâber ve 

müedâsınca divân-ı hümâyûnumdan afyon husûle gelen diğer mahaller içün ifâde 

halli mutazammın baĢka baĢka evâmir-i aliyyem tasvir ve isrâ kılınmıĢ olmağın sizki 

mütesellim ve kuzzât ve nüvvâb ve sâir mümaileysüz siz ki ifâde-i hâl zımnında iĢbu 

emr-i celilü'l-kadrim ıstâr ve tesyâr olunmuĢ idi imdi vusûlu fermân-ı celiü'l-ünvân-ı 

mülûkânemde bervech-i bâlâ irzân kılınan hasârı verâhim ve iĢfâkı seniyye-i 

pâdiĢâhânem zir-i Hükümet ve edâlarınızda kâin mahallerde afyon zer'ile mevlüf 

olan ahali ve fukâraya i'lân ve iĢâa birle taraf-ı mücemmiü'l-mecîd-i ĢehinĢâhânem 

içün cümlesinden isticlâb-ı dâvât-ı hayriyyeye mübâderet ve ashâb-ı mezruat dahi 
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haklarında tesviğye kılınan iĢbu müsâedatın kadar ve Ģükrün bilerek bundan böyle 

hâsıl eyledikleri afyon mahsulu ile haĢhaĢ tohumundan baĢka baĢka olarak sekiz de 

bir hesabıyla darphâne-i amireme tahsîl olunan öĢürlerin vakti zamanıyla aynen ve 

tamâmen kabzına me'mûr olan ve andan sonra mâadasın dedikleri mahalle bey 've 

füruhtuyla herhalde öĢr-i mezkûrun teleften muhâfazası emrine dikkat ve itinâ 

eylemeleri esbâbının istihsâline bi'l-ittifâk mezid-i ihtimâm ve gayret ve hilâfından 

hazer ve mücanebet eylemeniz bâbında fermân-ı âliĢânım sâdır olmuĢtur. 

Fî evâil-i Rabiu'l-evvel sene (12)55. 

30- 2  43. Hüküm 

Ġftihârü'l -emâcid ve'l-ekârim dergâh-i Alî kapucu baĢlarından  atüfetlü El-Hâc Tahir 

Ağa mübaĢereti ile Ģeref-vürûd etmiĢ olduğu beyan Ģüd ve mûcebince buyrulduğu 

varidi Ģüd. 

Cem'an dönüm yüz kırk sekiz buçuk. 

AĢ'âr-ı afyon çeki kırk altı buçuk. 

Der-âlîde irâde ve beyân buyrulduğu vechile ve her dönümden iki buçuk çeki 

itibariyle kaza-i mezbûrda mesâhe olunan yüz kırk sekiz buçuk dönümde sekizde bir 

olarak kırk altı buçuk çeki a'Ģarını ve tohumu haĢhaĢtan ve her dönümde dörder key 

mahsûlu itibariyle sekizde bir öĢrü olan bedeli rayic-i belde üzre altı Ģar guruĢtan 

dörtyüz kırk beĢ buçuk guruĢ me'mur-ı mümaileyh yedine teslim olunduğun müĢir-i 

der-devlet-i aliyyeye arz ve îlâm olundu.    

31-1   44. Hüküm 

Bâdi-i terkîm budur ki iĢbu ikiyüz elli dört senesi Demirci kazasının bazı kuralarında 

vusûle gelen afyon ve tohum-ı haĢhaĢın ma'rifet-i Ģer ve me'mûru ve cümle 

ma'rifetleri ile tahrîr olunan defter-i mümzîsidir ki  bervech-i âtî zikr ve beyân 

olunur. 

Der karye-i Gümele 

[   ] Nasuh 

evlek 1 

Hüseyin 

Ahmet 

oğlu evlek 

buçuk 

Karaoğlan 

oğlu evlek 

buçuk 

Osmanoğl

u evlek 1 

Musluca 

evlek 2 

Gökçe 

oğlan 

dönüm 1 

buçuk 

Cem'an 

dönüm 12  

evlek 7 

Kara Halil 

evlek 1 

Biraderi 

Hasan 

evlek 2 

Musaoğlu 

Hüseyin 

dönüm 1 

Koca 

Hüseyin 

dönüm 1 

Deli Ali 

oğlu 

dönüm 1 

Hacı 

Hüseyin 

evlek 1,5  
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Der karye-i Börklüce 

[   ]evlek 1 

buçuk 

Musa oğlu 

Ali evlek 1 

buçuk 

Bacak oğlu 

Ahmet evlet 

1 

Budası 

oğluMustafa 

evlek 2 

Ferhat oğlu 

Osman evlek 

1 buçuk 

Himmet 

oğlu Halil 

evlek 1 

Ceman 

dönüm 3 

Evlek 14,5 

Dostan evlek 

1 buçuk 

Hacı oğlu 

Halil evlek 

buçuk 

Hüseyin 

evlek 1 

Haydar oğlu 

Ġbrahim 

evlek 2 

Kerim oğlu 

Halil evlek 2 

 

Der karye-i Encikler 

Sarı Mehmet 

evlek 1 

Emir Ali 

oğlu 

Mehmed 

evlek 1 

Demirci 

evlek 1 

buçuk 

Helvacı oğlu 

Süleyman 

evlek 1 

ÇavuĢ oğlu 

Süleyman 

evlek 1 

Ömer oğlu 

Ali evlek1 

buçuk 

   cem'an 

dönüm 2 

evlek buçuk 

Kayak 

Hüseyin 

evlek 1 

Kulalı 

Osman evlek 

buçuk 

 

Der karye-i SatılmıĢ 

Taycı oğlu 

---? 

dönüm 1 

buçuk 

Zeybek 

oğlu 

Mehmet 

dönüm 2 

Emir  oğlu 

Mustafa 

dönüm 2 

    

Ahmet 

dönüm 

buçuk 

Kabakçı 

Hüseyin 

dönüm 

buçuk 

Zeybek 

oğlu 

Mustafa 

evlek 1 

Giritli 

oğlu 

Mehmet 

evlek 1 

Kalfa oğlu 

dönüm 

buçuk 

Molla 

Mehmet 

dönüm 1 

Yörük Ali 

dönüm 1 

    cem'an 

dönüm 11 

buçuk 

evlek 1 

Emir oğlu 

Ahmet 

dönüm 2 

Cinni Ali 

oğlu evlek 

1 
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Der çiflik-i Hüseyin Ağa 

cem'an dönüm 1 evlek 1 Ġmam oğlu Osman evlek 1 Sabun oğlu dönüm 1 

 

Der karye-i Hacılar 

[   ] Deveci oğlu 

Süleyman 

evlek 1 

Zeybek 

Hüseyin 

dönüm 1 

evlek 1 

Ġmam oğlu 

Hüseyin 

evlek 1 

Boz Ahmet 

evlek 1 

Saraylı oğlu 

Ahmet 

dönüm 

buçuk 

[   ] Sarı 

Mehmetoğlu 

Ahmet evlek 

buçuk 

Koca 

Mustafa 

dönüm 1 

evlek 1 

Deli Ġbrahim 

dönüm 2 

Küçük 

Mustafa 

dönüm 1 

Sarı Veli 

evlek 2 

buçuk 

  cem'an 

dönüm 8 

Yanlı Ali 

evlek buçuk 

Semiz oğlu 

Hasan evlek 

2 buçuk 

Kara 

Hüseyin 

evlek 1 

 

Der karye-i Yağcı 

 

[   ] 

oğlu Ali dönüm 

buçuk 

Miskin oğlı 

Ömer dönüm 

buçuk 

Kara Ahmet 

oğlu dönüm 

buçuk 

-- 

-- cem' an dönüm 

4 buçuk evlek 1 

Mehmet Ağa 

dönüm 1 

ġerif Ağa  

dönüm 1 buçuk 

Nurullah oğlu 

Mustafa evlek 

1 

Der çiflik-i Boza 

cem'an dönüm 

2 buçuk evlek 1 

Osman kethüda 

evlek buçuk 

Köse Ahmet 

evlek 3 

Sığırcı 

Hüseyin evlek 

1buçuk 

Osman oğlu 

dönüm 1 

 

Der karye-i ÇanĢa 

Hacı 

Mehmet 

dönüm 1 

Arslan 

oğlu 

Mehmet 

dönüm 1 

Kara 

Ahmet 

oğlu 

Mustafa 

dönüm 1 

-- -- -- -- 

[   ] Deli Ömer 

dönüm 

buçuk 

Sarı 

Mehmet 

dönüm 

buçuk 

Çalbakcı 

oğlu 

dönüm 

buçuk 

Çakır oğlu 

Himmet 

dönüm 

buçuk 

Tülü oğlu 

Ġsmail 

dönüm 

buçuk 

Himmet 

oğlu Halil 

evlek 1 
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Durhasan Hocalı 

Kara 

Ġbrahim 

evlek 2 

Kara 

Süleyman  

evlek 2 

Kacar oğlu 

Hasan 

evlek2 

Ömer oğlu 

evlek 1 

Ġhtiyar oğlu 

Mustafa 

dönüm2 

Ġsmail 

dönüm 1 

 

Hacı 

Osman 

oğlu 

evlek 1 

Kara 

Ahmet 

oğlu 

Halil 

evlek 1 

Deli 

Mehmet 

oğlu 

Mustafa 

evlek 

buçuk 

Sarı oğlu 

evlek 

buçuk 

Hacı 

Hasan 

evlek 1 

Mürd 

oğlu 

Süleyma

n 

dönüm1 

Kara Veli 

dönüm 1 

Musa 

oğlu 

Mehmet 

dönüm 1 

Cem' an dönüm 8 buçuk evlek 1 

 

Der karye-i Çortak 

Dede 

Hasan 

evlek1 

Rençber 

Halil 

evlek 1 

Tay 

Ġbrahim 

oğlu 

dönüm 1 

Pomak 

Halil 

dönüm 1 

buçuk 

Resul 

oğlu 

Musa 

dönüm 1 

Sarıca 

Halil 

dönüm 1 

Nizam 

Ahmet 

oğlu 

dönüm 

buçuk 

Küçük 

Ahmet 

oğlu 

dönüm 2 

 MemiĢ 

kethüda 

dönüm 2 

Hasan 

oğlu 

evlek 1 

ġaban 

oğlu 

evlek 3 

Cafer 

oğlu 

Ahmet 

evlek 1 

Damaklı 

oğlu 

evlek 1 

Darıcı 

Ahmet 

evlek 1 

Molla 

Süleyma

n evlek 1 

 

Cem'an dönüm 10 

Der karye-i Çay 

-- Kara 

Süleyma

n evlek 1 

buçuk 

Gökoğlu 

Ġsmail 

evlek 1 

buçuk 

Çakluz 

oğlu 

Ġbrahim 

evlek 1 

buçuk 

Kara 

Hüseyin 

evlek 1 

buçuk 

Biraderi 

Mustafa 

evlek 1 

Veli Bey 

evlek 1 

buçuk 

Selim 

evlek 1 

-- -- -- -- Arap Ġmam Kara Arnavut 



87 

 

Mustafa 

evlek 1 

oğlu 

evlek 1 

Mehmet 

evlek 1 

oğlu 

evlek1 

 

Karye-i KıĢlak 

Hacı Halil dönüm 1 

 

Der karye-i Gödeler 

Cem'an dönüm 5 evlek 1 buçuk Kul oğlu Mustafa dönüm 1 

 

Der karye-i Pulluca 

Biraderi Hüseyin evlek 1 Kurtoğlu Ali dönüm buçuk 

Hacı Ali evlek 1 Gökgöz oğlu Osman evlek 1 

Der karye-i KarabaĢlar 

Biader Süleyman dönüm buçuk Koca Ahmet dönüm buçuk 

-- Cem'an dönüm 2 evlek 3 

 

Der karye-i Emiceler 

Kahveci Mustafa evlek 1 Kethüda oğlu Musa dönüm 1 

 

Der karye-i Kıransağir 

Kılcı Ġsmail evlek 3 Kılcı Süleyman evlek 1 

  

Der karye-i kıran Kebir 

Kahveci Ahmet dönüm 1 Molla Hasan oğlu dönüm 2 Koca Halil dönüm1 

[   ] oğlu Mehmet dönüm 1 YavaĢlarlı Mustafa evlek 2 Molla Ġsmail dönüm 1 

 

Der karye-i Karapınar 

Deli Halil 

dönüm 1 

Kara 

Mustafa 

oğlu 

Potur oğlu 

Halil 

dönüm 1 

Maden 

oğlu 

Mustafa 

Potur oğlu 

dönüm 2 

BektaĢ 

oğlu 

dönüm 

Kabak sarı 

dönüm 

buçuk 
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dönüm 

buçuk 

dönüm 

buçuk 

buçuk 

Solak oğlu 

Mehmet 

dönüm 1 

buçuk 

Solak oğlu 

Hasan 

dönüm 1 

Mehmet 

Ali dönüm 

buçuk 

Yayla oğlu 

Ahmet 

dönüm 1 

buçuk 

MemiĢ 

oğlu 

Mustafa 

dönüm 1 

buçuk 

[   ] oğlu 

dönüm 

buçuk 

Gülmez 

oğlu 

dönüm 1 

buçuk 

 Cem'an 

dönüm 28 

evlek 3 

 

Biraderi 

Mustafa 

dönüm 1 

Çalparacı 

oğlu 

Hüseyin 

dönüm 1 

Yazıcı 

oğlu 

Mehmet 

dönüm 

buçuk 

Sarıca 

Mehmetoğ

lu  dönüm 

buçuk 

Köseoğlu 

Mustafa 

dönüm 

buçuk 

 

Der karye-i Yassı eynehan 

Köse oğlu 

dönüm 2 

buçuk 

Halit dönüm 

1 

Arap oğlu 

dönüm 1 

Kel oğlan 

evlek 1 

Kahveci 

Ahmet 

dönüm 

buçuk 

Zeybek 

dönüm 

buçuk 

  Cem'an 

dönüm 11 

buçuk evlek 

1 

Hacı 

Süleyman 

dönüm 1 

buçuk 

Eyüpoğlu 

dönüm 2 

buçuk 

? 

 

Der karye-i Karacahisar 

Kara 

Mustafa 

oğlu 

dönüm 1 

Duman 

oğlu 

Ahmet 

dönüm 1 

oğlu 

Hasan 

dönüm? 

Ali 

kethüda 

dönüm 2 

buçuk 

Molla oğlu 

Ahmet 

dönüm 

buçuk 

Molla oğlu 

Ġbrahim 

dönüm 1 

buçuk 

Mehmet 

Ali dönüm 

1 buçuk 

Kacar oğlu 

Mustafa 

dönüm 1 

Yalan oğlu 

Ahmet 

dönüm 

[   ]Efendi 

dönüm 

buçuk 

Ġmamoğlu 

Ahmet 

dönüm 3 

Kıyıcı 

oğlu 

dönüm 1 

Biladeri 

Süleyman 

dönüm 1 

Veyis oğlu 

Osman 

dönüm 1 
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buçuk buçuk buçuk 

Kara 

Ahmet 

dönüm 1 

Hacıoğlu 

dönüm 1 

Yel oğlu 

Ahmet 

dönüm 1 

buçuk 

Cafer oğlu 

dönüm 

buçuk 

Molla 

Ahmet 

dönüm 

buçuk 

Kara 

Hüseyin 

dönüm 

buçuk 

Cafer oğlu 

Mustafa 

dönüm 

buçuk 

 

Cem'an yekun dönüm 23 buçuk 

Der karye-i Yaygın 

Ahmet Yalabık 

dönüm buçuk 

Yanuk Ahmet 

dönüm buçuk 

Yer oğlu evlek 1 Emir Ali oğlu 

dönüm buçuk 

 Cem'an dönüm 3 

evlek 1 

Bekir oğlu deli 

oğlan dönüm buçuk 

Terziler PaĢacık 

oğlu dönüm buçuk 

 

Der karye-i Teperik 

Tepeeynehan Ömer oğlu 

Ahmet dönüm 1 

Mustafa oğlu evlek 1 Karagöz oğu Ahmet evlek 

1 

 

Der karye-i Aziz bey 

Kethüda 

Ahmet 

evlek 1 

Deli 

Himmet 

oğlu 

dönüm 

buçuk 

Kokoz 

evlek 1 

Ġnce 

Mehmet 

evlek 1 

EĢe oğlu 

Mehmet 

dönüm 2 

AĢaroğlu 

dönüm 

buçuk 

Çolak 

evlek 1 

Çırpıcı 

oğlu 

dönüm 

buçuk 

  Cem'an 

dönüm 

148 

buçuk 

Cem'an 

Dönüm 8 

Ġsmail 

Bey 

evlek 1 

Emir 

oğlu 

evlek 1 

Anamusl

u  

aĢiretetin

den Ġlyas 

Bey 

dönüm  1 

Hacı 

Mahmut 

oğlu 

Mahmut 

dönüm 

buçuk 
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33-1 45. Hüküm 

Mübâyâanın afvı sûreti fermân kaydı- Ģüd. 

Ġftiharü‟l-ekâbir ve ve'l-ekârim  cami'ül mefahir ve‟l-mekârim el-muhtass-ı  bi- 

mezidi inayeti‟l-meliküd-dâim darphane -i amirem müdürlüğü pâyesiyle hâlâ 

Saruhan Sancağı mütesellimi Halil Kâmili zîde uluvvuhu ve Mefâhîrü‟l-kuzzât ve'l-

hükkâm ve  maâdenü'l-fezâil-i ve'l-kelâm  Saruhan Sancağında zahireleri Ġzmir 

iskelesine [ ] bulunan Mağnisa ve Turgutlu ve Akhisar ve Ilıca ve Gördük ve Borlu 

ve Gördes ve Kayalı ve Marmara ve Adala ve Mendehorya ve Demirci kazalarının  

kuzzât ve nüvvâbı  zîde  fazlühüm ve Mefâhîrü‟l akran voyvodagân ve a„yân ve 

vücûh-ı memleket bi'l cümle iĢ erleri zîdekadruhum bir zîde  tevkî'-i refî'-i hümâyûn  

vasıl olacak malum ola ki beyandan müstağni olduğu memalik-i mahruse-i Ģâhânede 

kâin kazalardan miri raic olarak iki sûretle müretteb olan zehair mübayaası [ ] Der 

saadetimde külliyetli zehair bulunarak sekine-i darül-hilafetül aliyyem nan-ı azizin 

[  ] hususu zarûriyen ve müzayekaya dûçar olmamak ve birde kıla-ı hakaniyemde 

müstevfi zahire bulunması arzıyla ila mukaddeman vaz„ ve tevzî olunmuĢ ve 

mübayaa bulunan fiyat-ı maktuası aslı bila-cefâ tevdiye ve teslim kılınmak üzre 

mahsus hazine tertibi ile hüsn-i idaresine ricali devlet-i aliyyemden nazırı dahi nasb 

ve tayin kılınmıĢ ilken sonraları bu usule türlü fesat karıĢarak  [  ] raiyyet bu 

maddeden dolayı enva-i güne gadr ve ızdırab düçar olduğu bir müddetten beri taht-ı 

vakı'a tedkikatı sahîha delâletiyle rütbe-i bedâhete mevsûl ve mukeyfiyet memaliki 

saltanatı seniyyemde ziraat ve hırasetten hali kalmasına sebeb-i müstakil olacağın 

emr-i gayr-i mechul olub usul-ı Mezkûreye temĢiyet olunmazdan mukaddem der- 

saadetimde luzumu olan zahire [  ]celb ve idare olunarak bi hamdihîteâlâ ol 

vakitlerde zahire hususunda müzayeka  ve zaruriye hatta bundan akdem vuku bulan 

sefer esnasında herkes elinde bulunan zahiresini der-saadetime  râyiciyle dilediği 

mahallerde bevech-i serbestiyet füruht eylemesine ruhsat verilerek ne türlü fevait ve 

menafi-i müĢahede olunmuĢ olduğu cümlenin malumu olan halattan olduğuna adem-i 

tekaüd ve ihtimam sebebiyle ve hasbel vakt vel hal sair bazı gün uygunsuzluk[ ] 

Ģiraze-i hüsnü nizamından çıkmıĢ ve mülken ve milleten mazarratı müntic ve 

metebeyyin olmuĢ olan [  ] Bir maddenin devamı icrâsı tecviz olunur Ģey 

olmadığında mücerred vedia-i cenâb-ı kibriya olan ve fukara ve acize-i reaya ve 

berayanın istikmal vesail-i huzur ve istirahatlarıyla emr-i ziraat ve hırasetinde  emn-ü 

Ģevk ve hahiĢlerin mûcebe olvech ile memâlik-i mahruse-i Ģahanemde kesreti feyz ve 

bereketii müstecvib olmak içün  bade izin iĢ bu mübayeai zehair usulunun [  ]herkes 
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husule getirdiği zahirelerinin istekli olanlar bila isar nan-ı aziz ve kurayı ve imaline 

mevhun kılınmak ve fakat buda ?sâlik  olanların mutasarrıf oldukları ?dört aylık 

zâhireleri daima mevcut olmak üzre müceddiden hüsnü rabatı ve nizama idali 

hususuna valid-i emacid-i camiül mecamidim cennet mekan firdevsi aĢiyan 

hüdavendigar kesirül aĢar müsaade ve fakat asakir-i muntazama-i Ģahanem tayinatı 

ve muayyenatın saire ile isabet ve suvari  topçu bargirleri içün bir senede luzumu 

olan zehairin masârıfı usulu sabık üzre mübayea oluna zahairin fazla fiyatından hasıl 

olan menafi [   ]oluna geldiğinden masârıfı mezkûreye fil cümle medar ve karĢuluk 

olmak üzre bedeli ?nâmıyla mübayaa müretteb olan mahallerden sene ve sene bir 

mikdar akçe tahsili lazım gelerek ?  Dahi bir hüsnü sûretine bakılmasını irade 

buyrulmuĢ ve vakıan masârıfı mezkure haylice muhtac olacağı vazihatten ve 

ashabından bulunmuĢ ise de  zâtı hilafet simat-ı Ģahaneme [   ] samadaniyye olan 

hususa-i Ģefkat kesteri ve raiyyet-i perveri iktizasınca yeddi [   ]cihandaraneme 

ianetullah ola kaffe-i ibâd ve sukkân-ı bilâddan saye-i merâhimvayeh-i bi'l cümle 

âsûde-i hâl ve sarf-ı bâl olmaları hassı ma'rabbi  tâcidâranemden olmak 

34 

bu yol tertibi dahi ne kadar hafif tutulsa  kendilerine yine bir nevi -i bâr ve meĢakat 

olacağından ol dahi nezd-i mekârim  veft-i mülükânemde revâ görülmeyerek bundan 

böyle masârıf-ı mezkûre sâye-i ihsan-vâye-i  mülûkânemde hazâin-i âmiremden idâre 

ve rü'yet olunmak üzre bu bedel akçesi dahi taraf-ı eĢref-i Ģehriyâranemden 

kendülere bahĢ ile afv ve ihsân olunması husûsuna irâde-i mevhibe-i  ifâde-i 

mülûkânem ta'rifiyle ol babda emr-ü hümayun merâhim-nümûnu Ģehr-i yârânem 

Ģeref-efza-yı sünûh ve olarak sûret-i müsade-i seniyye-i pâdiĢâhânem diğer lâzım 

gelen mahallere  baĢka baĢka evâmir-i aliyyem neĢir ve  tesyârı ile bildirilmiĢ 

olmakla siz ki mütesellim-i kuzzât ve nüvvâb ve saire mümileyhümsüz vusûlü 

fermân celilü'l-ünvân-ı pâdiĢâhânemde siz dahi keyfiyeti zîr-i Hükümet-i  idarenizde 

kâin mahaller ahâlisine tebĢîr ve beyân ve bundan maksat- ı aslı-i Ģahânem ve 

memâlik-i mahrûse-i Ģâhânemin bi-tevfikihi liteâla gereği gibi mamûriyet ve teksir-i 

feyz bereketi ile ahali ve fukârânın bir kat dahi refah-ı hal var imiĢ ferağ-ı balları 

vesâilinin istikmâli feyziye-i hayriyyesine meb-î olduğundan inĢallahu teala el 

müstean bundan böyle bi'l-cümle ahali-i veziri dâsitân bu misüllü nice nice âsar-ı 

eltaâf ve inâyât-ı seniyyeme mazhar olarak her biri zilli zâlili mülükânemde kemal-i 

huzûr ve istirahat ile müstazil ve mahmi olacakların ifâde ve ityân birle taraf-ı 

müstecemü'l-mect ve Ģeref-i Ģâhânem içün cümlesinden isticlâbı dâ'vât-ı hayriyeye 
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i'tina ve dikkat ve havaile-i merkumeden bu tarafda râyici ile bey' olunmak üzre 

tüccarı riyetleri ile der- saâdetime memulden efsûn zahîre sevk irsali ile daru'l-

hilafet-i aliyyem sekenesinin  akvât-ı yevmiyelerinden olan nân-ı azîz husûsunda bir 

vechile müzâyeka ve zarûret çekmemeleri esbâbının  istihsâline sarf-ı rü'yet 

eylemeniz fermânım olmanın iyâmen ve ifâmen iĢbu celîlü'l-kadrim istâr ve tesyâr 

olunmuĢtur imdi  iĢbu emr-i âliĢân sicillâtı mehâkime kayd ve sebt ile mûcib ve 

muktezâsından ale'd-devâm icrâsı hususuna mübâderet ve ahali ve fukarâ ve berâya 

dahi haklarında bu vechile meĢhur olan âsar-ı merhamet ve iĢfak-ı seniyyeme 

tezekküren leyl-ü nehâr devam-ı ömr-i devlet akfam-ı fer ve Ģevket-i Ģâhânem ediyye 

hayriyyesine nüvazebet ve daima emr-i ziraat ve hırâsetinde izhârı ikdâm ve gayret 

ederek ilâ maĢâllâhu teâlâ pâdiĢâhânemde günbe gün tezâyüd-i ibâdâtı ve mamuriyet 

ve teksiri feyz-i bereketini müstezhem olur halatlı istikbâline cümle tarafından sarfı 

makderet olunması ahası[  ] matlub-ı Ģâhânem olduğu ve iĢbu emr-i âlîĢanım 

mücerret bu mukâbelede fukara masârıfa dûçâr olmamak üzre mübaĢir değil tatar ile 

bile gönderilmeyerek her mahalllerde ki  kapı kethüdalara itâ ve irsal olunmuĢ 

olmakla bundan dolayı zinhar fukaradan bi habbe çıkmamak hususu dahi irâde-i 

kâtıa-i mülükâne muktezası ma'lûmunuz oldukda amel ve hareketle emr-i fermân-ı 

mülûkâneme bir ittifak mezid-i ihtimam ve dikkat ve hilaf-ı emr ve pâdiĢâhânem 

mübâadet eylemeniz bâbında fermân-ı âliĢânım sâdır olmuĢtur Ģeref yafta-i sudûr 

olan ve fermân lâzımû'l imtisâlimin amel ve hareket eyliyesiz Ģöyle bilesiz alamet-i  

Ģerife i'timat kılasız. 

Fî  29 Cemâziye'l-evvel li-sene (12)55. 

35-1    46. Hüküm 

PadiĢah-ı cedidin adalet fermân-ı kayd Ģüd düsturûn-ı mukremûn müĢirun-u 

muhfemûn nizamü‟l-alem müddebir-i umurü‟l-cumhur bi-fikrü‟s-sakıb müttemmim-i 

mehamü‟l-enam bi‟r-re‟yi‟s-sâib sahip mümhedü bünyânü‟d-devlet vel ikbal 

müĢeyyedü erkamü saadete ve‟l-iclal el-mahfufûn-ı bi-sınıf-ı avatıfü‟l-melikül âlâ 

Anadolu'nun sağ kolu yemin ve yesârına varınca vâki müĢirân-ı vüzera-yı izâm 

edamalhuteala iclalehum ve a‟lemü‟l-ümerai'l ikrâm cazamü'l küberai‟l-fihâm ulu‟l-

kadr-i vel ihtiram ashabül izzü ve‟l-ihtiĢam el-muhtasın-ı bi-mezid-i inayetü‟l-

melikü‟l âlâ ferîkân ve mir-i mîrân-ı kirâm damet mealiyehum ve akza kuzzatü‟l- 

müslimin evla vü‟l- atil-muvahhidin madenü‟l-fazâili vel yakin rafiü alam ü Ģeirat-i 

ve‟d-din varis-i ulumü‟l-enbiyâ-i vel-mürselin el-muhtass-ı bi-mezid-i inayetil 

melikü„l muîn mevali-i fihâm zided fezâilehüm ve mefahirül kuzzât ve vel-hükkâm 
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meadenil fezail-i ve‟l-kelam kuzzât ve nüvvâb zidet fazlühüm ve mefahirül mecamid 

ve„l-ayan mütesellimîn Voyvodogân zide mecduhum ve mefahirü‟l-emâsil vel-akrân 

ve a„yân vesâir zabitan ve bi'l-cümle iĢ erleri zîdet mekadirahum tevkî-i refi-i 

hümayun vasıl olacak malum ola ki cenabü‟l-mülkül melkud ve sahibü‟l- izz ve‟l- 

ubud celle Ģânehû ve amme [ ] evzat-ı beilet ezeliyye ve ber-müsbite ber hikmet 

hikmete yehüm yezeliyesiyle benim zat-ı Ģevket-i mülükanemi pak-ı tahir ve 

[  ]yedden halk ve tekfin ve olvech ile [  ] bil-verase ve saadat taht-ı ali ve baht-ı 

Osmani ve erike-i saltanat-ı cihandari iclal ile emirü'l müminin ve halife-i ru-i zemin 

ederek zimam-ı meham-ı enam ve umur u cumhûr-ı havass ve ulema [  ]müeyyed-i 

cihandârâneme tevdî ve teslim buyurmakla ben dahi uhde-i hilâfet ve zimmet imâret-

i Ģehriyârânem lazım olduğu vechile zıll-i zalil-i ĢehinĢahında müstazil ve mahmi 

olan bi„l-cümle ahali ve fukarâ ve reâyâ ve berâyanın zabt-ı himayet ve sıyanet ve 

kaffe-i mezalim ve teaddiyattan dekaniyeleriyle taddiyattan vekayetleriyle [ ] 

meyamin  iktizan-ı tacidâranemde herkese asude-i niĢin[ ] istirahat olmaları 

esbabının istihsali sarf-ı himmed ve atf-ı inam-ı azimet etmekle cidden ve hakikaten 

mahsus u nefs-i nefis ve huzur-u hab  ve celil-i hümayun takdim ve tercih etmiĢ 

olduğu misüllü taraf-ı bahir-i müccedidi Ģeref-i cihandâranemden memalik-i 

mahrusetü„l-mesâlik-i Ģâhâneme mevcut olan mecmu-u vilayet ve a„yân ve zâbitân 

dahi zira idarelerinde bulunan kasabât ve kurânın kemal-i asayiĢ ve emniyet ve 

vedia-i cenab-ı izzet olan ahali ve sekenesinin her halde zulüm ve itisaftan sıyanet ve 

vekayetleri emr-i ehemmine kendilerine fariza-i zimmet memuriyet ve dad-ı  --- 

sebeb-i iz-ü rıfa‟t buluncaya ve günden bu dakikalarda sarf-ı efkâr ve bezl-i vüs' ve 

iktidâr eylemeleri âmâl-i hayriyesine vesâil-i pâdiĢâhânem olmaktan nâĢi herkes dahi 

iĢbu niyet-i hürriyet âyât-ı Ģâhâne ve azimet-i sadaka-i ve kaviyye-i pâdiĢâhânemin 

eda ve Ģükrünü bilerek duâ-yı ömr ve Ģevket ve kıvâm-ı Ģân ve Ģükûh-ı saltanatıma 

ezdil ve can iĢdiğal ve müvâzebet ve [ ]cevher-i imân ve esin ile mütecelli ve nûr-ı 

tevhîd ile kalpleri münevver ve mütecelli olan her bir mümin-i muahhide farz-ı ayn 

olduğu  üzre evkât-ı hamse kema emarallahüteala araya kıyâm ve müdâvemet 

eylemeleri [ ]müĢiriyet ve diyânet olduğu ve ezcümle eda-yı salavat-ı mazruzıyye 

kıyam ve ihtimam maddesi felahat-ı mesned-i padiĢâhânemden begayet müstezem 

olup Ģöyle ki iĢ bu salavat-ı [  ]amaden tarik olanlar haklarında zahirce hadd-i Ģeri 

iktiza eylediği müsbet herhangi bilad ve mahallede olur ise olsun o makuleler neuz ü 

billahi teala marifet-i enva-ı mesaib [  ] mücazat-ı maneviyeye düçar olageldikleri 

vareste-i kayd-ı tezkar olduğundan o makule kayıtsızlık ve yanı mürtekib ve nadik 
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halvetgah-ı mükib olanlara ruy-ı müsamaha göstermemek ve ibad-ı müsliminin emr-i 

masruf ve neyhi [  ]ahkamına icrâda zerre kadar tekasüllerine zabitan taraflarından 

cevaz verilmek sûretlerine ve hücec bir vakitte rızâ-yı saad iktiza-yı Ģehin Ģahanem 

olmadığı ve salavat-ı mazruza-ı cemaatle edaya müdavemet [  ] sünnet-i seniye-i 

mezkûre-i hazret-i seyyid'ül mürselin olduğu cihetle fima baad  kaffe-i ehl-i islâm 

ezan-ı muhammedi kırâat olunduğu gibi iĢ bırakıp civarında olan cevami ve 

mesacide ve bi'l azime salavat-ı mazruza-ı cemaatle eda eylemeleri bu emr-i ehemme 

ve bilad-ı [  ] bilad  taraflarından daima ve müstemerren itina ve dikkat olunarak 

namaz vakti olduğu gibi camiye zokaklarda gitmemiĢ adam  görüldüğü halide 

sebebini sual ile bila özr olduğu anlaĢıldıkda ol Ģahıs her kim olur ise olsun tazir 

Ģeran iktiza eden tazir icrâ klınması ve‟l-hâsıl salavat-ı imaüddin mazmun-ı Ģeirifi 

üzre salavat-ı erkan-ı celile dini muhammedinin  esası olmak melabisiseiyle bundan 

böyle her bir mahalde tagayyüdad-ı kamile icrâ ve ika ve cevami ve mesacid-i 

mevcude mamuratın aled-devam taharet ve nezafet üzre tutulmasıyla ve memurları 

taraflarından ziyade dikkat ve itina olunması ve bundan maada mücerred edada 

fakren ve ibat [  ] imad ve bilad niyeti ile  makdeslerde  dahi nizam  ve idhal ile 

cümleye ilan ve tenbih ve aralık aralık tevamiri aliyye neĢriyle  tekid olunduğu 

veçhile madeizin memalik-i Anadolu ve Rum ilide hasbel iktiza bir mahalden bir 

mahalle azimet eden müĢiran vüzera ve ferikan-ı vüzerayı mütesellimin ve hademe-i 

mübaĢirin vardıkları [  ]eyledikleri mahallerde kendilerine ve gerek süvar oldukları 

hayvanlarına muktezi olan yevm ve yecek sairlerini kendi akçeleriyle alıp ve 

rükubları için iktiza eden [  ]ücret-i muayyenesiyle fukarada bittevzir mecanen sudan 

baĢka birĢeyi mütelabe eylemeleri ve bilat ve mütesellimin 

36-1 

Müsfeddem tabir olunur bihâsıl müzvir da„valar ile bâ-buyruldu kazâlara mübaĢir 

tayin olunmaması ve mesalihi saliha hakkında buyruldu ve mübaĢir irsali ve icabında 

dahi gönderilecek mübaĢirlerin masârıf-ı zaruriyeleri için iktiza eden hizmet-i 

mübaĢireyeleri mahalline ve maslahatın tahammülüne göre hadd-i itidalde 

uyuduralık andan ziyade bir akçe alınmaması ve müzvir dava zuhurunda hizmet 

mübaĢiriye bermûcebi fetva-yı  Ģerif müdde-i müzvirden tahsil olunması hiçbir 

mahalde fukara ve ağniyadan cerime namıyla bir akçe bir habbe ahz ve [  ]ankariye? 

sûreti ve defa ile tevziata sahih-i memleket masârıfından baĢka bir akçe idhal 

olunmamak tefatir-i nizama mucebince altı ayda bir defa cümle marifetiyle 

mahallerinde tanzim ve bu tarafa takdim olunarak badedtedkik ruhsatı hâvî sudur 
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edecek evamir-i aliyyemde muharrer miktardan ziyade nesne tahsiline cüret 

olunmaması ve kazalara ayan nasb-ı vukunda Ģurut u nizamı vech ile ahali tarafeyn 

olmayarak ve her kim intihab ederler ise ol kimesne ayan nasb olup vüla‟t ve 

mütesellimin vesâirleri taraflarından  caizat namı benam -ı [   ]ahir ile nasb olunan 

ayandan ve gerek canibi vilayetten bir  akçe alınmaması   ve ayan olacak kimesne 

dahi bervech-i hakkaniyet umur-ı memlekete rüiyet eylemesi ve ayan ve vücuhu 

memeleket olanlar ahali  ve fukaranın daima refah-ı hallerin gözeterek ferd-i 

ahariden bir  akçe zulmen ahz ve ankiraya[   ] sûreti kimesneyi istihtam etmemesi ve 

hakim ü Ģer olan taraflarından dahi kendilerine mahsus olan harçtan maada akçe 

mütalibesi vuku bulan deavi müzvir için müdde-i aliyyeden mahsul-u def namıyla 

nesne ahzı misüllü vaz-ı alat vukua gelmemesi velhasıl kaffe-i umurin ve memurin 

ve hükkâm vesâirleri öteden beri muayyen olan  aidat ve mutadları her ne ise ana 

kanat ile zinhar ve zinhar balad-ı beyan olunan vesileler ve bahane-i sâire-i fukara ve 

züefa bir  akçe ve bir  habbe mütalebe olunmaması ve iĢ bu tenvihata adem-i dikkat 

ile memurin ve hükkâm ve sâireden birisi ahali-i fukara hakkında zulüm zerre cesaret 

eder ve ahaliden müĢahhas-ı valid dahi biladmüceb gayr-ı kimesneye rencide ve 

teaddi veyahut kendi maslahatından baĢka vazife-i zimmetleri olmayan memleket 

umuruna müdahale misüllü vaz‟a tesetti eyler ise ledettahkik haklarında lazım gelen 

mücâzât-ı Ģedidenin bilâ imhal icrâsı hususularını iradeyi senieyi mülükanem taallük 

ederek vesâyâ-yı meĢrûıhayı hâvî Anadolu'nun diğer kollarıyla Rumilinin üç koluna 

baĢka baĢka evamir-i celile-i mülakanem takdir ve tesyir kılınmıĢ olmakla siz ki 

müĢîrân ve vüzera ve ferîkân-ı müĢâr ve mevâli ve kuzzât ve nüvvâb vesâiri 

mumaileyhimsiz siz dahi iĢ bu fermân-ı celilü'l-unvân-ı padiĢâhânemin zir-i 

Hükümet ve idarenizde kain her bir kazada cami-i Ģeriflerde bilcümle vücuh-ı ahali 

cem„ olunarak cümlesi hazır oldukuları halde alenen fetih ve kıraât ve mazmun-ı 

münifi cümleniz gereği gibi mütala ve lazım gelenlere beyan ve iĢaat birle ale‟d-

devam infaz ve icrâsı emr-i ehemmine mezid-i ikdam ve gayret ve zamanı meyamin 

iktiran-ı cihandarenemde hiç fert kimesne tarafından bir günah ve zulüm teaddi 

vukua getirmeyerek ve dünya ve ahirete necat ve selametliğinizi muceb olacağınızı 

efali harekete kemaliyle ihtimam ve dikkat ve bu husuları için memalik-i mahruse-i 

Ģahaneme gayet hafi olarak adamlar irsaliyle her bir mahallin keyfiyeti daima 

tecessüs ve taharri kılınacağından eğer bir mahalde hilaf-ı rıza-i padiĢahânem ahali-i 

fukaraya miktar-ı zerre zulüm vuku haber alınır ise mütecasir olunanlar küçük ve 

büyük her kim olursa olsun  bilaeman ukubbet-i Ģedideye mazhar olacakların ve 
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herkes cüz'en ve yakınen bilip anı göre harekete bezl-i mahasıl ve vüs‟i ve kudret ve 

ol vech ile cânib-i meali menakıb-ı Ģehriyaranem için cümleden isticlab-ı davat-ı 

hayriyeye sarf-ı rüiyet eylemeniz fermânım olmağın. Ġlâmen ve tenbihen ve tekiden 

iĢbu emr-i celilü‟l-kadrim ıstâr ve sadrazam tatarlarından kıdvetü'l-akran Mehmet 

zide kadruhû ile tesyâr olunmuĢtur. Ġmdi keyfiyet malumunuz olduk da. 

37-1 

Bervech-i meĢrûh mûcib ve muktezâsınca  amel ve hareket bi'l- ittihad ziyâde 

ihtimam-ı dikkat ve ahali-yi fukarâ ve amme-i reâyâ ve berâyâ dahi haklarında 

müsmir olan âsâr-ı mevâhim eĢvak-ı seniyyeme teĢekkür ile leyl'ü nehâr devâm-ı 

ömr-i devlet ve kıvamı fer? ve Ģevket-i Ģahanem ediyye-i hayriyyesi ve kendi 

hallerinde kesbü kâr ve ticaret ve menâfî ve zirâat ve hırâseti ile meĢkul olarak ila 

maĢallahu teâlâ memâlik-i mahrûse-i Ģâhânemin günden güne âsâyiĢ ve mamuriyet-i 

vesâilinin istikmâline cümle tarafından sa'y ve gayret olunması ahz-ı matlub --

?olmakla âna göre davranılub her halde infaz-ı emr fermânı mülükânem ile ifâ-yı 

levâzım ve sadâkate kemal-i itina ve dikkat ve hilâfı vaz'-ı tecvîz ile dareynde düçâr-ı 

muâheze --olmaktan tevsinizi? sıyânet ve tatar-ı merkuma emsali vechile ve her 

kazadan kırk guruĢ hizmet verilüb andan ziyâde bir akçe ve bir habbe itâsından hazer 

ve mucanebet eylemeniz babında fermân-ı âliĢânım sâdır olmuĢtur buyurdum ki 

hükmü Ģerifim vusul buldukda bu bâb'da vech-i meĢruh üzre amel ve hareket 

eyleyesiz. 

Fî gurre-i Cemaziye‟l-evvel sene (12)55 ve mûcebince buyruldu vârid-i Ģüd. 

37-2    47. Hüküm 

Düstûr-ı mükerrem müĢîr-i müfahham nizâmü'l-âlem müdebbir-i umûru'l-cumhur 

bi'l-fîkrü's-sâkıb mütemmimü mehâmü'l-enâm bi'r-re'yü's-sâib ve  bünyânü'd- devlete 

ve'l-ikbâl müĢeyyidü erkânü's-saâde ve'l-iclâl el-mahfûf-ı bi-sunûf-ı avâtıfü'l-mülkü'l 

a'lâ redif-i mansûre eyâlet-i Aydın müĢiri vezîrim Tahir PaĢa edâmallahu teâlâ  

iclâlehû ve Mefâhîrü‟l-kuzzât ve'l-hükkâm ma'denü'l-fezâil-i ve'l-kelâm eyalet-i 

mezkûre dâhilinde kâîn elviyenin hâvî olduğu kazâların kuzzât ve nüvvâb-ı zîde 

fazlühüm ve mefahirü'l-emâsil ve'l-akran ve mütesellimîn ve voyvodagân ve vücûh-ı 

memleket ve bi'l-cümle iĢ erleri zîde kadrühüm tevkî'-i refî'-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma'lûm olaki beyândan müstağni olduğu vechile memâlik-i mahrûse-i Ģâhânemin 

bazı mahallerinden müretteb olan süvâri ve piyâde ve bi'l-cümle redîf asâkir-i 

Ģâhânem neferâtının hasbe'l-îcâb der-saâdete celb olundukları ve yahut âhir mahalle 

me'mûr oldukları evkâtın gayri de yani kürsi-yi münâvebe bulundukları ve 
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münâvebede olmayarak ve memleketlerinde kaldıkları vakitlerde nizâmât-ı 

müesseseler [  ]rub' hesâbıyla maaĢ verilmekte ve asakir-i mevziyfeden nasb 

olunduklarından mâadâ zâbitân maaĢları dahi kezâlik rub' hesâbıyla îtâk kılınmakta 

ise'de asâkir-i merkume mahall-i münâvebeleri ol-mikdâr maaĢ ile kendülerin imrâra 

ve münâvebede bulunan dahi mâaĢlarının ahzı içün [  ] oldukları kasabât ve kurâ'dan 

kalkub kürsi-i livâya gelirken alacakları maaĢın iki katı esnâ-yı râhte sarfederek bu 

cihetle hem mübtela-yı müzâyaka ve zarûret ve hem düçar-ı zahmet ve meĢakkat ola 

geldiği ve bu misüllülerin maâĢları bulundukları mahallere gönderilmek lazım gelse 

kendi memûrları ola geldiği ve bu misüllülerin kendi memurların ve herbir takım 

masrafları olacağından ve ol dahi bi'l-âhere yine kendülerinden [   ]alacağından el-

hâsıl ne suretle olsa maaĢ-ı mezkûr kat'an iĢlerine yaramayub ale'l-hesâb bir müddet 

berü Ģuraya buraya memuriyetle ekser vakitleri hareket üzre geçmiĢ ve 

38-1 

baĢka memletketlerinde olan kâr-ı kesb ve temettu ve ticaretlerinden devir ve mahçur 

olarak emr-i zirâat ve hırâsetleri dahi muattal ve hali kalmak derecesine varmıĢ olub. 

[   ]asâkir-i mansûrenin muktezayı istikdad ve gayretleri üzre Ģimdiye kadar fenni 

talim[   ] edebildikleri malumatları ve bundan böyle bulundukları mahallerde kendi 

kendilerine[   ] icrâyı talim ve taallüm etmekle kafi oldukların abinaen mücerret 

buların mülükanemde bir müddet kendi iĢlerine meĢgul olarak esbab-ı istihsal 

kılınmak üzre Ģimdilik iĢbu münavebe usulu terk ve af ile bade izin bulundukları 

mahallerde boĢ kaldıkca kendi kendilerine icrâyı talim ve taallüm eylemeleri bit 

tensib ol vech ile asâkir-i mevzıfeden olarak bu tarafta nasb ve irsâl olunmuĢ olan 

zabitaların maaĢ ve taayyünatları kemakan itâ olunarak kusuru zabitan ve neferatın 

maaĢları der mantukı kuyud henüz itâ olunmayan müddetten ve taayyünatları dahi 

mahallerinde münavebelerinden ruhsat verildiği günden itibaren külliyen kat' 

olunması ve bu taraftan gönderilmiĢ olan zabitanın maaĢ ve taayyünat-ı 

muayyeneleri bulundukları mahallin memurları taraflarından kendilerine ve redif 

hazinesinden dahi zikr olunan memurlara ita olunmak üzre ve mah defterlerinin der 

saadetime takdim ve irsal ve elhaleti hazihi münavebede mevcut bulunmayub ruhsat 

verleceklerin yedlerinde bulunan tüfenk ve kılıç vesâir mühimmat-ı harbiye mızıka 

takımı misillü eĢyanın mahallerinde memurları tarafından münasib mahallerde hıfs 

ettirilerek mikdâr ve kemiyyetleri bi‟t-taklid kalemine kayd olunmak içün 

deftelerinin bu tarafa isbal kılınması ve asâkîr-i merkume içün tayin olunmuĢ olan 

yoklamacıların bade izin lüzumu olmayacağından anların der saâdetime celb 
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olunmaları îcâb etmiĢ ve bervechi muharrer tanzim ve icrâsı hususuna irade-i seniye-

i mülukanem talimiyle ol bâbda Ģerefrîz-i sünûh ve südûr olan emr-i hümâyûn 

Ģevketime makrunu padiĢahanem muktezayı münifi üzre bi'l-cümle  asâkir-i  

merkûme redife müretteb olan mahallere isra emara zikir yoklamacıların bu tarafa 

avdet eylemeleri keyfiyeti dahi bir fiil sadrazam sütude-i Ģiyem ve vekili mutlak 

kaviyül himem cânibinden kendilerine ba mektub iĢar ve ebna ve lazım gelen 

mahallere il muharebeleri itâ kılınmıĢ olmakla siz müĢiri müĢâr ve kuzât ve nüvvâb 

vesâir mümaileyhim siz vusûl-u fermân-ı celîlü'l ünvanında siz dahi keyfiyeti yani  

asâkir-i merkûme'nin bu vech ile Ģimdilik münavebelerinin affı mücerret bir müddet 

kendi iĢlerine güçlerine bakub zılli zâlili merhamet delil-i Ģahanemde huzûr ve 

asayiĢleri husul olmak ve maaĢlarının kat olunması dahi balada tahsil olunduğu üzre 

sûret-i taksîm ve itâsından dolayı düçar oldukları zahmet ve meĢakat ve zaruriyül 

vuku olan teklifat ve usretten ve kaye  kılınmak garazından ibaret olduğunu zil 

Hükümet ve idarenizde olan mahallerde vâkî asâkir-i redif. 

39-1 

pâdiĢâhânemin cümlesine vesâir iktizâ edenlere güzelce tefhîm ve tebeyyün ve 

haklarında zuhûr eden iĢbu merhamet-i seniyye ve inâyet-i aliyye-i  pâdiĢâhânemin 

Ģükrünü bilerek dua-yı devâm-ı ömür-i ve devlet ve kavvâm-ı fer ve sütunde 

Ģehriyârânemle beraber memleketlerinde boĢ kaldıkları vakitlerde kendi kendilerine 

icrâ-yı ta'lim ve taallümler ile fünûn-ı harbiyede kemâyenbaği  tahsili mülke ve 

malûmât eylemelerin güyĢ-ı huĢ'larına gereği gibi ve telkin ederek müteferriatı olan 

husûsat-ı sâirenin dahi usul-ı [  ]tatmikan icrâsı vesâilinin istikmâline bi'l-ittifâk 

kemâliyle ihtimâm ve dikkat eylemiĢ olmağın i'lâmen ve tenbihen dîvân-ı 

hümâyûnundan mahsûsen iĢbu emr-i celilü'l-kadrim ıstâr[ ] ve ile tesyâr olunmuĢtur. 

îmdi keyfiyyet malumunuz oldukda ber- minvâl-i meĢruh [ ] ve inkâd-ı emr-i 

fermân-ı ĢehinĢâhânemle ifâ-yı levâzım kar-ı Güzârı ve sadakât bi'l-ittihat sa'y ve 

gayret ve hilâfından hazer ve mücânebet eylemeniz bâbında fermân-ı âliĢân sâdır 

olmuĢtur buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda vech-i meĢrûh üzre Ģeref yafte-i 

südûr olan fermân-ı vacibü'l-ittiba' ve lâzımü'l-imtisâlimin mazmûn-ı itâat  ve 

mekrûnuyla amel ve hareket eylesiz Ģöyle bilesiz alamet-i Ģerife itimat kılasız 

tahriran fi evâsıtı Ģehr-i . 

Cemâziye'lâher  Fî  [   ] sene. 

Devletlü mütesellim efendimizin buyruldusu meâli beyân-ı Ģüd. 
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39-2  48. Hüküm 

Rabbimiz teâlâ ve tekaddes hazretleri zâtı merhamet -simât hazret-i Ģâhâneye pek 

çok zaman ömür-ü afiyet ihsan ve inayet ve leyli mülükanelerin kafe-i ibâd üzerinde 

sâyebân buyursun memâliki mahruse-i Ģahanemin [  ]müretteb asakir-i redifenin 

mücerred sâye-i mekârim vuye-i mülükanede bir müdddet kendi iĢleri ile meĢgul 

olarak esbab-ı istihsal vesâili istihsal kılınmak üzre Ģimdilik münavebe üsulu terk ve 

af ile bade izin bulundukları mahallerde boĢ kaldıkca kendi kendine talim ve taalüm 

eylemeleri bit tensib asakir-i muvazzafadan olarak der âliyyeden nasb buyrulmuĢ 

olan zabitanın maaĢ [ ] ma'a da kusur-u zabitan ve neferatın maaĢ ve taayünatlarının 

kat olunması ve yetlerinde bulunan tüfenk ve kılıç vesâir[  ] ve mızıka takımı misüllü 

eĢyanın mahallerinde memurları taraflarından münasib mahallere hıfs ettirilerek 

mikdar ve? Bi‟t-tatbik kalemine kayd olunmak içün defterinin der saadete 

gönderilmesi hususlarına irade-i seniyye-i canib-i cihan bani[ ] Buyrularak ol babda 

cümleye itaben Ģeref efzâyı südûr buyrulan fermân-ı âliĢânın bir kıta sûreti mümzî ve 

Aydın müĢîr-i devletlü Tahir PaĢa hazretleri tarafından vürud eden beyannamenin bir 

kıt' a sûreti tarafınız olduğu siz ki  muhatabûnu mümaileyhim siz keyfiyet irade-i 

seniyye sûret-i emr-i ali mezkûrdan malumunuz oldukda asakir [ ] bu vech ile 

Ģimdilik münavebelerinin affı ile bir müddet kendi iĢlerine bakıb zill-i zalili 

merhamet [ ] huzur-u asayiĢleri hasıl olmak ve kat'an usret çekilmemek garazından 

ibaret olduğu ve iĢleri olmadığı haftada bir iki defa talim ve taallüm eylemeleri ve 

baĢlarından zinhar ve zinhar feslerini çıkarub sarık [ ] ve asakir-i merkûmede 

demirbaĢ olarak canib-i miriden verilmiĢ olan niĢan ve kılınç ve tüfenk ve  palaska 

tadâd ederek deftere sevk ve imla ve taraf-ı Ģerden hatem ve imza olunarak 

niĢanlarını yine kemakan zabitan ibka olunub niĢanlardan maada zikr olunan kılınç 

ve tüfeynk vesâir mühimmatı harbiyeyi voyvodagan [   ] Emin ve mahfuz mahallere 

vaz ve hıfz olunması ve  fî mâ 'baad selefen an halefi hakim ve vücûh-ı belde 

marifetleriyle ? Devir ve teslim kılınacağını mübeyyin birer kıt'a ilam-ı Ģer'iyyesiyle 

defter-i  mümzîlerin tarafımıza irsal  ve tesyar ve boĢ kaldıkları vakit talim edecekleri 

hinde voyvoda-i mümaileyhümler zikr olunan tüfenk vesâir mühümmat-ı harbiyeyi 

yedlerine teslim ve baded talim yine esliha-i mezkûre-i mahalli ? Vaz„ olunması ve 

asakir-i merkumeden baĢlarından feslerini çıkarub ve [  ] 

40. 

[  ] erâcife tebbıyyet ile biz askerlikten çıktık diyerek tefevvühat-ı bâtılaya ictisâl 

eden olur ise ismi Ģöhretlerin tarafımıza i'lâm-ı mübâderet eylemeniz bâbında der 
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mantûk-ı sûret-i emr-i âlî mütesellimlik-i liva-i Saruhan'dan iĢbu buyruldu tahrîr ve 

[  ] ile bâis ve tesyîr olundu. Talimat 

Asâkir-i merkûmenin âlât-ı harbiyye ve eĢya-yı sâiresi voyvada konaklarında 

muhafaza olunmak iktizâ edeceği 

Asâkir-i merkûmenin niĢânları zâbitânda kemafi sab fissabık bırakılıb fakat zayi olan 

tazmin olunmak lâzım geleceğinden kimlere niĢân verilmiĢ ise defter olunmak îcâb 

edeceği 

Asâkir-i merkumeden hasbe'l-beĢeriyye cenîhaları vukûunda ta'lim edenlerin büyük 

zâbitân ma'rifetleri munzam olduğu halde îcâb eden terbiyyelerine bakmak lazım 

geleceği 

Asâkir-i merkumenin tüfenklü ve tüfenksiz tâlimi husûsu voyvodagânın sadâkat ve 

dirâyetine muhavvel bir keyfiyet olacağından mesela askerin kesreti meĢguliyetleri 

vaktinde iĢlerin terk ettirmemek içün haftada bir defa'ya müsade olunmak iĢleri 

olmadığı vakitlerde iki defa ta'lime gelüb bade't ta'lim yine herkesi iĢine gitmeye 

ruhsat verilmek câiz olacağın. 

40-2    49. Hüküm 

El-Hâc Halil Kamil Ağa'ya feriklik rütbesi tevcihi fermânı, 

Emirü'l-i ümerâi'l-kirâm kebîrü'l-küberâi'l-fîhâm zülkadr-i ve'l-ihtirâm sahibü'l-izzü 

ve'l-ihtiĢâm el-muhtass-ı bi-mezîd-i inâyetü'l-mülkü'l-a'lâ ıstablı amirem müdürlüğü 

pâyesi ile Saruhan Sancağı mütesellimi olub bu defa kendisine feriklik rütbe-i refîası 

ihsân kılınan El-Hâc Halil Kamili PaĢa  dâmet meâliyehû tevkî'-i refî'-i hümâyun 

vâsıl olıcak ma'lûm ola ki sen ki paĢa-i müĢârün ileyhsin sen ve hamiyyet ashâbından 

vekâr-ı güzâr ve dirayetkâr bendegân-ı saltanat-ı seniyyemden olarak idare-i umûr-ı 

memlekette mansıfane hareket etmekte olduğundan bir kat dahi tezayüdü Ģevk ve 

gayretini müsten'zem olmak üzre sana feriklik rütbe-i celilesi ihsân kılınması hususu 

bi'l-istiklâl asâkir-i muntazama-i Ģâhânem ser-askeri Düstûr-ı mükerrem müĢîr-i 

müfahham nizâmü'l-âlem vezîrim Rıfat PaĢa edâmallahü teâlâ iclâlehû tarafından 

inhar ve iĢhar olunmuĢ ve ol vechile müsâade-i mekarimâde-i mülûkâne i'zâm 

kılınarak ol bâbda hatt-ı hümâyun Ģevket makrun-ı pâdiĢâhânem Ģeref-bahĢâ-yı [ ] 

südur olmuĢ olmağın mantuk-ı münîfi üzre rütbe-i mezkûreye nailiyetle 

memuriyetini hâvî iĢbu emr-i celîlü'l-kadrim ıstar ve tesyar olunmuĢtur. Ġmdi 

keyfiyet malum'un oldukda sen dahi bu vechile ehil olduğun itibar ve iltifatı 

mütehattim ve müterettib olduğu üzre bundan böyle dahi umûru Mezkûrunda [ ] 

müessir-i sıdk ve istikamet ve zât-ı hilâfet-i Ģâhâneme  ve vedîa-i cenâb-ı rabbi'l-izzet 
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olan ahali-i memleket ve fukara-i raiyyetin himayet ve siyanetleri emr-i ehemmine 

ihtimam ve dikkatle her halde îfâ-yı levâzım kar-ı güzar-ı ve dirâyet-i bezl-i bârî ve 

vü'üs ve kudret eylemesi bâbında fermân-ı âliĢânım sâdır olmuĢtur buyurdum ki 

vusûl buldukda bu bâbda vech-i meĢrûh üzre Ģeref-sudûr olan fermân-ı vacibü'l-itiba 

ve lâzımü'l-imtisalimin mazmûn-ı münîfi üzre âmel ve hareket eyleye Ģöyle bilesiz 

alâmet-i Ģerîfe i'tîmâd kılasız 

Fî  19 Rebiu'l-ahir sene (12)55 el mahrûse-i Kostantiniyye. 

41-1  50. Hüküm 

ġecâhiddin mahallesinden Mahmut oğlu Mehmed'in izin tezkeresidir. 

Mirlivâ saâdetlü Selim PaĢa livâsı  birinci alayının dördüncü taburunun ikinci 

bölüğünden üçüncü on baĢının on ikinci neferi Mağnisalı Mehmet veled-i 

Mahmud'un ilel-i arızasına mebni tebdil-i havâ ve tedbiri mürava etmek zımmında 

memleketine i'zamı lazım geleceği husûsu zâbitanı ve dâr-ı Ģura-yı askeriyeden bi't 

tensîb i'lâm olunmuĢ olmakla eğerçi sıhhat-yâb olubda i'zârı vahiye irâdıyla avdet 

etmez ise memleket zâbitânı tarafından ahz ve girift olub bu tarafa gönderilmek 

Ģartıyla merkûmun vilayeti tarafından azimetine izin ve ruhsat verilmiĢ olduğunu 

müĢîr divan-ı ser askeriden iĢbu tezkere tahrîr  ve itâ olundu. 

Fî 4  Receb  sene (12)55. 

41-2 51. Hüküm 

Ġcikler karyesinden ġeyh Mehmed Efendi'nin vakfiye-i [  ]sûretidir. 

ĠĢbu vakfîyye-i celîle ve ceride-i bediü'l-ünvân'ın tahrir ve inĢâsında bâdî ve tastiri 

imlâsına ârî oldur ki Medîne-i Demirci kurâlarında Ġcikler karyesi civarında hayme-

niĢîn taifesinden anahlı aĢiretinden sâhibü'l-hayrât ve'l-hasenât Abdülkerim ibn-î 

meclisi Ģer-i Ģerîf-i enverde vakf-ı atitül beyana li eclül tescil ve mütebedli nasb 

eylediği Ġcikler karyesinde vâkî camî-i cedîdin hatibi olan e'Ģ-Ģeyh Mehmet Efendi 

ibn-i Ahmet Efendi mahsarında ta'bir-i ânî'l-merâm edüb hatib malımdan ikraz 

[   ]1700 guruĢ hasene-i lillâhûs-samet vakf-ı sahîhi müeccel ve hapsi Ģer-i mahlu ile 

vâkf ve  haps[   ]edüb Ģart eylediği meblağ-ı mezbûr1700 guruĢu alâ vechü'l-helâl bâ-

yed-i mütevelli rehini kavî veya kefili ile [   ] 

Ziyâde ve noksan olmayub 10-11 buçuk hesâbı üzre istirbâh olunub senevî hâsıl olan 

bahası[   ] Karye-i mezkûrda vâkî Câmî-i  cedîdin tamir ve termimine sarf-ı olunması 

vefâ etmez ise asıl enâm sarf oluna ve tâmir ve tamiriyeden bâkî tamâmı cihet-i 

hitâbete Ģurût edüb mütevelli -i mezbûr ġeyh Efendi vefâ eder ise evlad-ı ekberinden 

hatib olana batnen ba'de batn olana Ģartı vâkıf eyledi? 
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Teala yürur-u eyyâm ve gürûm-ı âvâm ile icrâ Ģart- ı mezkûre men olur ise rub'-ı 

mezkûr Câmî-i mezkûrda hatib olan kesâna tâmiriyeden fazlası ekel ve beliğ eyliye 

deyüb mezkûr700 guruĢu fariğa-i ani Ģevahil mütevelli-i mezkûre teslim ol dahi 

vakfiyet üzre kabz ve tesellüm vesâir mütevellilerin ivkafda tasarrufları gibi tasarruf 

eyledi dedikde gıbbe't tasdik e'Ģ-Ģer'î vâkıf-ı mezbûrun vakf-ı nükûda ve zımmında 

olan kuyuda ba'dehû kavli adem-i lüzûma teĢebbüs edüb mütevelli-i mezbûr dahi ve 

lüzûma zâhib olan eimme-i din kullarıyla mukabele birle Hüküm taleb edecek fi 

zamânetan beyne'l-ulemâ cari olan ve vech-i muhtar üzre hâkim-i mevkî-i sadr-ı 

kitâb tuba-leh ve hüsn-i meâb Efendi hazretleri huzûrunda mürâfaa eylediklerinde ol 

dahî âlimen bi'l-hilâf ihbarı beyne'l-eimmetü'l-eĢrâf vakfı evvelen Sıhhatine ve 

sâniyen lüzûmuna kaza-i mer-i etmekle vakfı mezbûr sahih ve lazım olub min baad 

[ ]ve ibtali mümteniü'l-ihtimal oldu hurrire fî‟l-yevmül- hadî aĢer min Ģehr-i 

Rebî‟u‟l- ahir li- sene hamse ve hamsin ve miteyn ve elf. 

 

ġuhûdü‟l-hâl 

Kadıoğlu Hacı Mahmut oğlu Hacı Süleymân  

ve karye-i mezbûr muhtarı Hacı Ġbrahim Ağa,  

Hacı caygöde Selim arap  

Börklüceli oğlu Halil  

Kadı oğlu Süleyman Ömer oğlu Abdal  

Kulalı yörük ağası oğlu Halil Ağa  

Anasmalı Ġlyas Bey ve gayrihüm. 

                                                Seyyid-Ġbrahim 

41-3   52. Hüküm 

Mirlivâ  saadetlü ReĢit PaĢa  livâsının ikinci alayının birinci taburunun 4. bölüğü 

ikinci mülâzım Demircili Ahmet Ağa'nın beĢ mah müddetle  sallesine azmetine 

ruhsat itâsı hususu bâb-ı seraskerîde bulunan mirlivâ   saâdetlü Selim PaĢa tarafından 

inhâ ve istihdâ olunmuĢ olmakla müddet-i itâbında yine avdet etmek üzre beĢ mah 

miad ile merkûmun  vilayet-i cânibine azimetine izin ve ruhsat verilmiĢ olduğunu  

müĢir divan-ı ser-askerîden  iĢbu tezkere tahrîr ve i'tâ olundu. 

Fî  25 Safer sene (12)55. 

42-1   53. Hüküm 

Medîne-i Demirci mahallatından Kasım Fâkih mahallesi  sükkânından Tiridoğlu El-

Hâc Hüseyin nâm meclis-i Ģeri Ģerife gelüb komĢusu Kara Ġbrahim nâm kimesne 
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mahsarı müvacehesinde takrir-i davâ ederek havlu kapumun taĢrası benim arsa-i 

halim mülkü mezbûr Ġbrahim'in menzil-i kadîm kapısını bırakıp benim arsamdan 

kapu açmıĢ iki üç sene komĢu hatırına riayeten durmuĢ ise sekiz senedir münâzaayı 

dava üzreyim benim arsa-i halimden kapısını ve yolunu ref' ve menzilinin kadîm 

kapısından iĢlemesi matlubumdur dedikde Kara Ġbrahim„den kıbbe sual cevabında 

tarihden on iki sene mukaddem Hacı Hüseyin'in menzilinin sahibi evveli olan seyyid 

Ali oğlu kerimesi Fâtıma nâm  Hatundan arsa-i haliye-i bir yolluk iĢtirâ eyledim 

dedikde Hacı Hüseyin inkâr edüb ben menzili mezkuru ve arsa-i haliye-i aldıkdan 

sonra iki üç sene mürûr edüb kapı açtık deyü redd edüb sahibi evveli olan Fâtımâ 

nâm  Hatundan bir yolluk kapı yeri iĢtirâ eylediğine beyyineye havale olunub 

mübeyyineden ichazı acz birle. 

El -Hâc Hüseyin'e yemini teklif olundu yemine hazır olub Kara Ġbrahim dahi yemin 

vermeden tekevvül eyleyüb Kara Ġbrahim'in kapusu önünde olan kelb akuru 

mahkemeye mürûr ve ubur edenleri dahi ızrar ve izacdan hali olmadığı dahî zâhir ise 

de iĢ bu hazel vesika El-Hâc Hüseyin'in yedinde olan fetvayı Ģerif mucebince Kara 

Ġbrahim'in kapısı ref' ve kadimi vech ile kapı açmasına tenbih olunub ve Hacı 

Hüseyin'in arsa-i haliyesine kendi kapu açub zabt ve tasarrufuna tenbihi Ģer-i 

olunduğunu müĢir ala mahüvel vâki bit taleb Hacı Hüseyin yedine iĢbu sene-i Ģeri itâ 

olundu hurrire  fî'l-yevmül hamis aĢer min Ģehr-i Rebîü‟l-âhir li-sene hamse ve 

hamsin ve mieteyn ve elf. 

ġuhûdü‟l-hâl   

El-Hâc Ali Efendi çeri beĢe oğlu hafız Efendi Tirid oğlu Hacı Mustafa karındaĢı 

Ġsmail acem Oğlu Hacı Ġsmail katâb El- Hâc Mustafa Efendi muhsır Mehmet Ağa ve 

gâyrihüm. 

42-2  54. Hüküm 

Kazâ-i Demirci guruĢ 40.883 buçuk 

Redif  asâkîr-i mansûre taburlarının masârıfı zaruriyeleri içün ba evamir-i âliyye 

Menemen ve Turgutlu kasabalarından  Saruhan Sancağı'nın hâvî olduğu kazalarından 

mukadddem ve muahhar zammı cedîd-i senevi bin kese akçe matlu buyrulmağın 

senede iki taksit ile tevzî olunmak babında mukaddem sâdır olan emr-i âlîĢana 

intisalen elli dört senesi ruzi kasımına mahsuban taksidi evvel olunmak üzre mevlağı 

mezbûrun nıfsı olan beĢyüz kese akçe mansûre-i Ģâhâne feriklerinden hala Saruhan 

Sancağı  muhassılı atufetli El-Hâc Halil Kamili PaĢa hazretlerinin  inzimamı reiyi 

alileri ve bi'l cümle vücûh-u ahali marifetleri ve marifeti Ģerle sabıka misüllü liva-i 
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mezbûra kazalarına taadil ve tesviye Ģurutu üzre tevzî ve taksîm olundukda bervech-i 

bala Demirci kazasına kırk bin sekiz yüz seksen iki buçuk guruĢ isabet eylediği 

Mağnisa mahkemesinden pusula olundu. 

Fî  19 Safer sene (12)55. 

42-3  55. Hüküm 

Kaza-i Demirci guruĢ 81. 163 

ĠĢ bu elli dört senesi ruzi hızırından sene-i mezbûre kasımına değin altı ayda Saruhan 

Sancağı'nın müctemi olan mukanninatı ve masârıfat-ı sahiha-i sâire-i mutadesi 

asâkir-i  mansûre-i Ģahane feriglerinden hala liva-i mezbûr  muhasılı atufetlü El Hâc 

Halil Kamili PaĢa hazretlerinin inzimım-ı rey- i âlileri ve  bi'l cümle vuculu ahali 

marifetleri ve marifet-i Ģer'le lede'l muhaasebe ve bil cümle masârıfat ve mukanninat 

-ı liva-i mezbûrun hâvî olduğu kazalarına bit ta'adil ve tesviye sabıkı mukayesesi ile 

tevzî ve taksîm olundukda bervech-i bala Demirci kazasına 81.1163 guruĢ isabet 

eylediği Mağnisa mahkemesinden pusula olundu. 

43-1  56. Hüküm 

Bâis-i defter-i Ģer'î oldur ki 

Bin ikiyüz elli dört senesi rûz-î hızırından sene-i mezkûre rûz-î kasmına değin bâ 

fermân-ı âli matlûbu hazret-i cihandârîleri umûr-ı mühimme bâ-pusula-i Ģeriyye 

sancak masârıfı ve mühimmatı hayyâmiye lâzımesiçün bâ-pusula-i Ģeriyye kirpas 

asımanı ve mal avarız ve zamm-ı cedîdi ve iane-i cihâdiye ve elli beĢ senesi asâkir-i 

bahriye bedelinin taksid-i evvel ve sânisi ve cümle  ahâlinin veregeldikleri semere-i 

mukâtaa tahsildâriyye ve harc-ı defter imza-i masârıfât-ı vilâyet ve tevarüd eden 

mübâyea hizmetleri bu defa vücûh-ı ahâli ve bi'l-cümle muhtârân ma'rifetleri ve 

ma'rifeti Ģer'-i Ģerîf ve kazâ-i mezbûr voyvadası [   ] El-Hâc Mehmet Ağa marifetleri 

ile yegân-ı yegân hesâb ve kitâb olunarak cümlesi mukır ve mu'teref olub kaza-i 

mezbûrun usûl-u kadîmleri üzre hanelerine bervech-i tâ'dîl ve tesviye Ģurûtuyla tevzî 

ve taksîm olnmasına izin ruhsatı verilmiĢ emr-ü ali hısdarı istidâsı ve bâlâsı deftere 

sulh-ı âlî keĢîde buyrulması içün âsitâne-i Ģevket-i âĢiyaneye takdim olunan saliyâne 

defteridir ki bervech-i âtî zikr ve beyân olunur. Hurrire  fî'l-yevmü't-tâsî' min Ģehr-i 

ramazanü'l mübârek li-sene hamse ve hamsin ve mieteyn ve elf. 

GuruĢ 81.163 /54 senes rûz-î kasım itibâriyle bâ-pusula-i Ģeriyye sancak masârıfı. 

15bin 459 /54 senesine mahsûben mühimmatı hayyamiye lazımesi içün Saruhan 

Sancağından müretteb kirpas âsımânı. 

160/ 7 nefer -i mansûrenin tedârik ve Mağnisaya irsâlinde maiyyetlerinde terfîk 
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olunan dört nefer içün. 

224 ve nefer-i mezkûrlara birer çift yemeni 84 guruĢ ve  20 Ģer guruĢtan harçlık 140. 

6768 -55 senesi Muharrem itibâriyle mal-ı avârız-ı kadîme ve zamm-ı cedidi 2 bin 

senede bir kere mu'tâd olan muhzı-iyye bedeli toplam 105 bin 774 

3106 ref-i menzil bedelini rûz-î hızır itibâriyle taksidi evveli 80 – iki neferi mansûre 

firarisi yerine diğer tedârik olunan iki neferin Mağnisa'ya irsâlinde terfîk olunacak 

64 ve neferi mezkûrlara iki çift yemeni 24 guruĢ ve 20 Ģer guruĢtan harçlık 40 

764 mahkemenin bağçe duvarı yıkılmıĢ ve mahkeme dahi memleketin bulunmuĢ 

olduğundan insa olunan duvar içü. 

34000 10 guruĢ 55 senesi bâ-emr-i ali mürettteb ve matlub buyrulan asâkir-i bahriyye 

bedelinin taksid-i evvel ve sâlisi içün 

6920 -50 mâh zarfında umur-ı mühimme ve husûsât-ı sâire içün bâ-buyruldu vürûd 

eden mübaĢirâna 

yekün 150.718 

1685altı mâh zarfında mürettebat seniyyeden olub Mağnisa ve Ġzmir tarafına irsâl 

olunan akçelere terfik 

25 bin ber-mu'tâdı mesbûk ve mukayyed olduğu vechile ahalinin bi't-terâzi 

veregeldikleri semere-i mukata'a 

593 Balıkesiriye mürretteb Demirciden tedârîk ve irsâl olunan 1186 kıyye 

yükün ücreti 400 60 

Mihaliç tarafından bi'l-mübâyea Balıkesiriyye nakil ve teslim olunan 814 kıyye 

yükün âsımânından [   ] 

AĢağı vardığından baĢka mebali 

260 guruĢ mezkur yükü mübâyeası içün Mihaliç tarafına gönderilen Mehmet Ağa'nın 

masârıf-ı 

yekün 182.316 

7500 tahsildariye mesbuk ve mu'tâd olduğu vechile  

4835 altı mâh zarfında tevârüd eden mübâĢirân'ın yevmiye masârıfı ve masârıf-ı 

saîresi Ģehir kethüdası Ali Ağa'ya 

4900kazadan edâsı müsta'cel olan matlûbât içün âhirden istidâne olunan ve 

mebaliğin bâ-hesâb-ı Ģerin kazâ-yı mezkûr müzâfâtından çöğürtler karyesine 140 

kuzu karyesine  

780kürcü kayesine  

1500 Çanakçı 
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bu karyeler fâkir olmak melabisesi ile halleri periĢan olduğundan cümle marifeti ile 

iâne 3.750 mekkâreci baĢıya bâ-mukâvele Ģaîr ve saman bahâsı 

yekün 208. 277 

5556 kazada mu'teber devrihâne kesrinden Sandık emîni ma'rifetiyle bâ-hesâb 

terâküm eden noksaniyye milel [   ]1250 sandık emini mahiyyesi 300 mukayyed 

Mustafa Efendiye 300, jurnal katibi Mustafa Efendiye 600 

6000 faziletlü hâkim efendiye harcı defter imzâsı 30 bin 662 buçuk 

54 senesine masûban iâne-i cihâdiye rûz-î kasım itibariyle taksid-i evvel terkibi atiki 

6132 buçuk  zamm-ı cedidi 4bin 88 ve Menemen ve Kasaba kazaları zamm-ı cedidi 

yekün 261 bin 916 

nemekahû fakîr ileyhi sübhanehu el kadı e's-seyyid Ġbrahim Ethem 

gufiralehû ve medine-i Demirci 

sümme'l-kelâm haffel alem  gufiralehu e's-seyyid Ġbrahim Ethem El-kadı ve Medine-

i Demirci. 

44-1    57. Hüküm 

Yenice Mahallesinde Kurt Ali oğlu Mustafa'nın dört mâh mürûr pusula ruhsat 

tezkeresi. 

Mirliva Saâdetlü Ferhat PaĢa livası birinci alayın üçüncü taburunun üçüncü 

bölüğünde birinci onbaĢısında üçüncü neferi Demircili Mustafa veledi Ali'nin dört 

mâh müddeti ile sâllesine azîmetine ruhsat itâsı husûsu mirliva saâdetlü Selim PaĢa 

tarafından inhâ ve istid'â olunmuĢ olmakla müddet-i  hitâmında yine avdet etmek ve 

eğer bilâ özür imaz eder ise zabitan-ı memleket marifeti ile iade ve irsal olunmak 

üzre dört  mah mîat ile merkûmun vilayet-i cânibine azimetine izin ve ruhsat verilmiĢ 

olduğunu mübeyyin dîvân-ı ser-askerîden  tezkere tahrîr ve i'tâ olunmuĢtur. 

Fî  25 ġa‟ban sene (12)55. Ser askeri Halil Rıfat PaĢa. 

44-2   58. Hüküm 

Ya fettâh ya rezzâk ya Allah ya ganîi ya muğni hüvallah. 

Bismillahirrahmanirrahîm ve bihi nestain 

Elhamdülillahilezî yukub belül îzâr ve yağfirül evzar ve„ssalatü vessalamu ala 

muhammedül mevsufu bi'l-tebĢir ve‟l-înzar ve âla alihi'l ebrâr ve sahâbetü'l ahbâr ve 

akvazu emri ilallahü inĢeallahü bi sabrı bi'l bad ve ma' tevfîki illa billa izzet meab 

Ģerîat nîsab eĢraf-ı kuzzatı kirâmdan Mevlâna El-Hâc Osman Rıfat Efendi kamiyab 

maadet tahüyyetül vafiye înha olunur ki Demirci mutasarrıfı e's-seyyid Ġbrahim 

Ethem iĢbu hamse ve hamsîn ve mieteyn ve elf. 
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Ġki ay tevkîd ile ref' ve yeri baĢına müftî olduğun kadı askeri esbak ruznâmçesinde 

mukayyed sezavar- ı inayet-i Ģehri bari ve na' besene -i re'feti tacidari olmakla bir 

tevcihi esbak sana ibka olunmuĢtur. Gerektir ki kaza-i merkûme sene-i mezbûr 

Ģevvalül mükerremi gurresinden müddet-i örfiye-i kâmile mutasarrıf olub beynel 

ahali icrâyı ahkam-ı Ģeriyede say'-ı cemîl eyliyesin vesselam. 

El -fakîr yesârîzâde Mustafa Ġzzed El-kadı be-asâkir-i  Anatoli. 

44-3   59. Hüküm 

Tophâne-i âmirem beĢinci alay üçüncü taburunun ikinci bölüğünde  birinci Hayme 

neferi Demircili Ġsmail veledi Mustafa bu defa dört mah zarfında avdet etmek üzre 

hâlâ ser-asker devletlü Halil PaĢa hazretlerinin bi'l-kıt'a ruhsat tezkîresi ile merkûm 

Demirciye ve müddet-i mezkûr tekmilinde yine der-âliyye hayme-i mezkûresinde 

olacağı buraya kayd- Ģüd. 

Fî  17 sene (12)55. 

Demirci karyesinde Sinan Efendi mahallesinden asâkir-i sipahi onbaĢılarından 

Hüseyin bin Ahmet yedinde olan tezkîresi mûcebince yiğirmi güne kadar hanesinde 

olan Demirciye gelüb günü tekmilinde yine der âliyyeye avdet edeceği kayıt Ģüd. 

Gurre-i Rebiu‟l-ahir sene (12)55. 

45-46 boyalı 

45-1 

Düstur-ı mükerrem müĢir-i müfahham nizamül- âlem müdebbir-i umürci‟l- cumhur 

mütemmim-i muhamü‟l- enam bir-reyis-saib mümehhidü bünyanüd-devlete ve‟l- 

ikbal müĢeyyidü erkanü‟s-saadete ve‟liclal el-mahfüf-ı bi-sınıf-ı avatıf-ı melikü‟l_ 

ala (---) Aydın müĢiri olub bu defa kendisine riyaset-i meclis-i unvan ita kılınan[ ] 

paĢa mükerremü‟l-kiran kebirül-küberail- fiham zülkadr-i inayeti‟l- melikül-ala 

ferikan-ı kiramımdan Saruhan Sancağı mutasarrıfı olub bu defa liva-i mezburenin ---

[ ] vel-ekarim camiü‟l-mecanid ve‟l- mekarim [---] olub tarafüiĢ-Ģerefe-i saltanat-ı 

seniyyemden [  ] kılınan Osman PaĢa[ ]taraf-ı devlet-i aliyyemden --- ve Mahmud 

kemal zide --- ve mefarihül- muhakkakin zikr-i ati kaza --- vücuh-ı memleket ve iĢ 

erleri zide kadruhu tevki-i refi-i hümayun vasıl olıcak malum ola ki ---  saye-i 

madelet vaye-i --- refah-ı hal ve ehemmiyet --- ve ---- iktizasınca zat-ı hazret-i kiram 

--- tediyyesi müterettib-i zimmet-i akali ve teb‟a olan ---- lazımüt-tesviyye bulunan 

masârıfat-ı vakıada maada sair mevadd-ı --- her taraftan def‟-i iltimasıyla memalik-i 

mahrüse-i padiĢahanem --- mutekib tahtına --- olan virgü ve salyane maddesinin bi-

tevfikine teala mücerred istihsali refah ve istirajat-i ibad ve --- viladiyyet-i 
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halisanesiyle herkes hayırlı menfaatlü olacak bir hüsn-i husule konulacağı keyfiyeti 

kendilere balaları hatt-ı hümayun? --- ve her mahalde neĢr ve tasyar olunan evamir-i 

aliyye beyan ve iĢ‟ar kılındı bu esnada iĢ bu husus-ı hayr-ı nasühun suret-i icaraya 

45-2 

Vükela ve vüzera-yı izamım ve ulemail-allam ve devlet-i aliyye-i ebedül- tamamında 

lazım gelenler hazır olduğu halde bi‟d-deft mütalaa ve tezekkür ve her veçhile ---  iĢ 

bu virgü maddesinin yolsuzluğuna ve ahali ve tebanın rahatsızlığına asıl sebeb ve --- 

memalik-i mahrüsede el-yevm havi olan iltizamat --- olub --- maiyyet-i devlet-i 

aliyyemden --- saire memleketinden --- ahali-i bilad ve acze-i ibaddan pek çok akçe 

çıkub halbuki o makule zaid olarak ahz ve kabz olunagelen mebaliğ ne hazain-i --- 

padiĢahanemden --- esbab-ı memuriyet memalik-i mahruseye menfaat ve faidesi olub 

heman --- güruhu mertebe kalemiyye artmakta olduğundan ibtida-yı asırda buna çare 

bulunarak suret-i hasene tahvil olunmadıkça layıkıyla himayet-i ahali ve teba-i 

kasaba-i cihetiyyesi hasıl ve esbab-ı mamuriyet mülkiyyete? El- haleti vasıl 

olmayacağı anlaĢılmıĢ olduğundan binaen --- o makule mevâd kılmaya ref‟ ve imka? 

Ġle hazain-i haika-i Ģahanemde mazbut kaffe-i mukataat vesâir iltizamatın --- veçhile 

uhdelerine ihalesi husus fesh ve ibka olunarak --- hazain-i Ģahanem mürettebatına 

vesâir muayyenat-ı mahfuziyyeye ve zir-i Hükümet-i saltanat-ı seniyyemde bulunan 

bil-cümle sınıf-ı teb‟iyyeye bir gününe dair zulüm ve teaddi vukua getirilmemek 

Ģerait-i kaviyye ve nizamat-ı hususiyle --- mevkiyye ve ahval-i hakikiyyesine yani 

muaf ve gayri muaf havass ve evkaf-ı seyyan? Olmak üzere herkesin hal ve iktidar 

ve emval ve emlak ve arazi ve akarına göre ber-vech-i tadil tertib ve tahsil ile tahsil 

olunması husus derdest-i müzakere ve mütalaa olarak bi-tevfik-i teala bundan 

sonraca bu madde-i cihetiyyen hüsn-i kabul ve icrası eltaf-ı ilahiyye ile memul ise de 

bi‟r-re‟yi müstakil? Mezalim ve teaddi olan Ģu iltizamatın ---  saye-i padiĢahanemde 

evvel be- evvel akali-i memleket üzerlerinden ref‟ine tanzimat-ı hayriyye hakkında 

vürud niyyat-ı mahzuziyye-i 

45-3 

ġahanemin --- asar-ı hayriyye ilanıyla yarar mukaddemat-ı tanzimat olarak bu bada 

tahkikat-ı lazıme ve tahsil-i malumattan --- bakılmak ve iĢ bu iltizamat usulünün --- 

cihetiyle tesis olarak usül-i hayriyye-i haseneye tatbikân tahsili lazım gelen 

mürettebat-ı seniyye-i vesâir varidad-ı vakıanın suret-i ahz ve tahsil-i tahrir-i emlak 

nizamı ile bir rabıta-i mahdelete ve daire-i mazbutiyye konulması tahkikat-ı 

muktezıyye ve ale‟l-husul bu madde-i müĢiriyye için --- Ģahanemden celb olunmakda 
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olan bazı vücuh-ı ahalinin vaki olduğu ifadat-ı mevkiyye mertebe tatbik bulunmak 

ehem ve elzem göründüğüne nazaran vaz‟ olunacak usul-i hayriyyenin icrası hasbel- 

maĢlaha rira ---  mekuf olub halbuki --- elli --- senesi Mart ve Muharrem begayet 

takarrüb-i ---  ve emval-i mertebenin tahsil mevsimi gelmekte olduğundan baĢka 

ittihaz olunan --- nizamat-ı hayriyyede olan el-halet-i hazihi taĢralarda bulunan 

Voyvodogan vesâir herbirinin mamuriyyet-i sabıkaları bi‟t-tabi --- olmak lazım 

geleceğinden bervech-i muharrer usul-i memuriyyesine mübaĢeret etmek ve hem de 

karar-ı tanzimat-ı muktezasına kadar vakit geçip de mürettat-ı mahsusa ve masârıfat 

vakasına  --- (27. Satır sondan) 

--- Aliyye-i Ģahanemin usul ve idaresine sekte gelmemek için badehu tayin olunduğu 

--- mahsuben ve miri mahallin icabat-ı --- tatbikân mümkün mertebe alel‟l- hesab 

peĢinen tevziye tahsil ve hazain-i mezkûreye taksim olunmak üzre bu tarafa --- 

dikkat eylemek için Ģimdiden hassı? Mahrüse-i Ģahanemde kain sancak ve kazalarda 

taraf-ı eĢref-i saltanat-ı seniyyemden iktizasına göre tahsil-i emval namıyla müstakim 

mücerrebü‟l- etvar 

45-4 

Ve tertib ve sadakat-i âĢikâr birer mumur-ı müstakil intihab ve tayin ver te‟mirine … 

miktar … terfik olunarak ve yedlerine Ģimdilik ta‟limat-ı kafiye virüb … mahalli 

memuriyetlerine ilzâm kılınması ve muhasilîn-i mumâ ileyhin Ģimdiki mahallerine 

vusullerinde bâde‟l yevm muaf ve gayrimuaf …. Ve evkaf-ı seyyâr tutulmak üzre 

ber- muceb-i talimat tahrir-i icrasına ve nüfus-ı mübaderet ve müzakere ve tesviye-i 

umur-ı memleket içün birer meclis tertib kılınması ve beraber olan iki neferi ---  ve 

hakim ve müfti ve bir asker zabiti vücuh-ı memleketten ve irtikar ve mücribü‟l- etvar 

dört nefer ve ekrad nemahalde reyaya bulunur ise anların dahi metropolid ve iki nefer 

kocabaĢı --- azası on üç neferden tertib olunarak mahall-i mezkura --- iki üç gün 

tayiniyle --- yerleĢüb gerek mesalih-i mukteziyye ve gerek kimesne umur-ı 

mülkiyenin --- müstakilen kaleme alınacak Ģerait ve usule tatbikân icra-yı iktizalarına 

mübaĢere olunması --- ve kendisini --- --- müĢiran-ı müĢarin ileyhim evkat-ı 

muayyenede --- hazır olmak üzre müĢiran-ı reis-i meclis olmak lazım geleceğinden 

gerek --- mahalliyye ve gerek kaza-i saire tesis kılınacak meclisler --- namıyla 

memuriyeti iktiza ederler ahali-i mutebenin kendi müntenhib ve muhtarlar olan 

kimesnelerden iĢ bu meclislerde --- dahi faraza bir mahalde ferik bulunubda riyasete 

kaçını nezde --- mahalliyyemde muhakkak ve mecnun ise riyasetin ana ihalesi ve 

maada mahallerde dahi aza-yı meclis dahi 
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45-5 

Ġntihab-ı icraya anın --- meclis-i teftiĢ iĢ bu mahallerin --- olan üç neferden ibaret 

olması el-hasıl mevali-i devletleri ikamet edecek kazalardan baĢka kasaba ve kuraya 

vaz‟ olunacak meclisler azasının icabına göre tensik-i mesahih-i vakıa --- ve mutabık 

ve karar-ı madde muzaf olduğu büyük meclislere inha ve ifade kılınması ve her bir 

mahallin umur-ı zabtiyyesi eyalet ve sancak ve müĢir ve farikan paĢalar 

maiyyetlerinde asakir-i nizamiyye bulunduğu halde taraflardan tayin olunacak askeri 

zabitler ve neferatı marifeti icra etirerek asakir-i mezkureden zerre? Mikdarının 

umur-ı zabtiyye memurları ve maadasının muhassıl-ı enval bulunanlar 

maiyyetlerinde --- nizamı veçhile tesviye ve --- mahallerde asakir-i nizamiyye 

bulunubda redif neferatı bulunduğundan böyle olan mahalat hal ve maslahatına? 

Göre umur-ı --- ve zabitiyyesindene miktarda asker istihdam lazım gelir ise sıhhat ve 

kazalarının müterettib olan redif neferatından tertib ve --- haylice tebeyyün olunarak 

ana göre suret-i istihdamları tadil ve --- münasebede tebdil olunması ve bunlar 

münavebeleri hengâmında asakir-i muvazzafa misillü umur-ı tekaffıziyye ve 

tahkiyyede kolaylık ile kâr u kesblerine bakamayacaklarından müddet-i haviyye ve 

istihdamlarında maaĢ ve tayin tatbikân mahsulat mallarında te‟diyye ve ifa ve --- ve 

mevâd-ı zabitan vesâir 

45-6 

Umur-ı nizamiyelerine taksimatına suret-i hususlarına dair olan --- tasrih ve beyan 

olunduğu veçhile tefhim ve icra ve tayyarat ve hayvan ceraim madde-i fikriyyesinden 

--- artık --- zamnalrında aralık tevdilerinde --- ve tamgat-ı zulmiyye ve iyali askeri 

vesairden cürm ve kabahat zuhur olanlar haklarında --- darb ve tercim misillü 

muaemalat-ı cariyye ve tanzimat-ı hayriyye usul-i müstahseneye muvafık suretiyle 

tebdil ve tanzim olunmak lazım geleceğinden o makulelerin cürm ve kabahatleri 

meclislerde müzakere ve tahkik ile mukteza-yı Ģer‟isi nevechile ise öylece --- 

maazallah u teala katl ve sirket vesaire misillü fezahate cesaret edenler olur ise gerek 

--- meclisler taraflarından der-saadetime ilam ve inka kılınması ve ber-vech-i bala 

ahali-i memalik-i Ģahanemin vergi maddesi kararlaĢıncaya kadar hazain-i Ģahanem 

masârıfatı 

45-7 

--- ve müteferrikası tesviye olunmak ileride herkesin hissesine isabet edecek tekalif 

icabiyyesine mahsub-ı Ģerik mahallince ma-müzakere ahalinin --- virgü olarak iktiza 

edenlerden icabı miktarı ale‟l-hasada akçesi? Ahz ve tahsil ve der-saadet-i Ģevket 
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kararına irsal ve iĢ bu --- akçesi --- suretiyle ve ale‟l-hesab keyfiyet malumun 

oldukda ber minval-i muharrer amal ve hareket her halde senden --- olan asar-ı kar-ı 

güzarı kamilen buraya bezl-i vüsl ü makteret ve menafi hareketle mzaallah ü teala 

nefsini kanun-ı icraya imzadan ziyade --- katibleri mumaileyhimsiz siz dahi taraf-ı 

devlet-i aliyyemden bilistishab muhassıl-ı mumaileyhime terfik kılınmıĢ 

bulunduğunuz hasebiyle muktezayı memuriyet ve sadakatiniz üzre uhdenize ihale 

olunan hidamatın balada muharrer tenbihat ve ita kılınan talimat-ı seniyem 

muktezasına tatbikân hasılı muhassıl-ı muamaileyh bilittifak hüsn ü icra ve ifasına 

mübaderet ve müteferriat-ı memuriyetiniz olan hususatın cümlesinde edna derece 

tekasül ve zinhar ve mugayir-i emr-i padiĢahanem vaz hareket vukuundan sıyanet 

iktiza ve ictinab üzre olasız ve siz ki ve ferikan ve tehilivesairi mumaileyhimsiz 

uhdesine ihale olunduğu malumunuz oldukta usul ü memuriyetiniz yerlü talimat-ı 

seniyyem icra eliyeceği kaffe-i husussat tarafınızda lazım gelen muavenet ve 

muzagheret-i kamilenin icra ve ifasına cümleniz bilittifak kemaliyle ihtimam ve 

dikkat ve husus-ı mezkurun ne veçhile icrasına maksad-ı asli-i Ģahanem ancak ahali-i 

tebanın hüsn ü himayet ve tahkik ve --- kaziye-i hayriyyesinden ibaret bulup inĢallah 

ü rahman bundan böyle saye-i merahim vale-i mülukanemde kemal ve ıstırahatle 

asude hal ve hükkâm ve vücuh u zabitan memleketlerden dahi bu maddede hüsn ü 

tesviye talimleri hususnda ibraz-ı muavenet ve hakkaniyet eyleyenler herhalde 

tevecühat-ı bent ve mazhar-ı iĢ bu amal olacakları --- beridar olmakla fevkal gaye 

sarf-ı maahasıl vüsl ve kuvvet eylemeniz kat‟i matbu mülukanem idiği --- ve irade-i 

seniye-i Ģahanemi yanlıĢ anlamyub ve bunca mezalim-i gadrin üzerlerimizde ref ile 

tahfif-i sair --- hususnda erzakı kılınan madelet-i seniyyenin kadir ve Ģükrünü 

bilmeyüb de emval-i miriyemiz ve masâraf-ı zaruriye-i velayetten gerek bu defa 

alelhesap tarikiyle tahsili lazım --- gerek bundan usul ü imtidat tatbikân ve tahkikat-ı 

vakıa-i mukteziyye terfik-i ittifak-ı ara ile kararlaĢtırılacak hisse vergi verilmek 

veyahut vücuh u müĢiran-ı memleketin o Ģeref-i kudretine göre üzerlerine edası 

lazım gelen tekalefi vermekte bir gün tereddüt ile kendi vereceklerini aceze ahaliye 

tahsil ettirmek su-i ettirmek sadedinde bulunan olur ise cesaret edenler haklarında 

kanunnamesine tatbikân mücazat-ı Ģedide --- icrasına vazife-i vahide olunmayacak 

malumunuz olduk da ol babda ana göre herkes köĢelerine --- telkin ve tefhim birle ve 

herhalde icra-i emr ü ferman u mülakanem bilittifak --- ve münafi-i tenbihata-ı 

Ģahanem vaz olan --- hazer ve mücanebet eylenemeniz fermanım sadır olmuĢtur 

buyurdum ki vusul bulduk da veçh-i meĢru üzre Ģerefyafta-i südur eden ferman-ı 



112 

 

vacibül ittiba ve lazımül intisal imtisal ittaat makrunun amel ve hareket eyleyesiz 

Ģöyle bilesiz alemet-i Ģerife itimat eyleyesiz tahriran fi evahir-i Ģehr-i zilkatüĢĢerife li 

sene hamse ve hamsin ve mieteyn ve elf.  

46-1 

Olduğundan ilerüden yani virgü-yi memalikten tayin ve tensiblerinde bir Ģahıstan 

alınacak peĢin akçe virgüsüne tevafuk eder ise zimmet-i ibâ ve tecavüz eder ise 

ziyadesi tahsilin mumaileyhim canibinden sahibine redd ve ilaka olunması ve --- ---- 

mürur ve ubur iden memurin ve misafirinin me‟kul ve mesken masârıf-ı ahali-i 

memalik tahsil ---- daki nizamına münafi ve bir takım kadafiyat vuku bulmakda 

olduğundan Allah ü teala Ģuru‟ olunması elzem kavanin-i Ģeriyye ve tanzimat-ı 

hayriyyenin --- celilesinden olmak üzre iĢ bu 56 senesi ibtidasından itibaren Ģimdilik 

--- kazalarında bulunan --- elverdiği halde hem --- menziline ve içlerinde olub beyan 

olur ise bir münasib misafirhane ittihaz olunarak devlet-i aliyyem tarafından usul-i 

edası --- olununcaya kadar talimat-ı mezkurede --- seniyyesine tatbikân irsde 

buyrulub usul üzre kavvâ ve tatarandan vüzera-yı izamına varınca kaffe-i me‟kulat-ı 

saire bakası defteri ellerinde bundan evvel 1 akçe ve 1 habbe virmeye mani olduğu 

üzre teveccühün dahi icra-yı iktizasına bakmak 56 senesi ibtizasından gayetine değin 

--- olacağı gibi --- fihan ve farika-i kiramının sene-i sabıka --- inden kazalar 

üzerlerinde zuhur edecek bekayaları --- Ģahanem ------------- padiĢahanem sağ 

bulunur ise tebdil ve takbih ile ------------ olunması reaya ----- esnaf-ı selase lazım 

gelen cizye-i seriyyesinin ---- reaya kacabaĢıları ve vekillerini celb ile veya kuaray 

mumaileyhim 

46-2 

--- ider ise cem‟ ve tahsil olunub taraf-ı devlet-i aliyyeme gönderilmek üzre --- ile 

ahali dahi cizye-i Ģeriyyelerini bana virüb ve te‟diyyesine kocabaĢlarını --- idüb ol 

veçhile vekiller yedlerinden tahsil olunması ve misaferet tarikiyle bir mahalden diğer 

bir mahalle gidüb gelen --- azimetlerinde kefilleri alınub emval-i cizyeleri usulünde? 

---- tahsil kılınması ve ---  maddesi kararından sonra --- ve reayanın müterettib 

zimmetleri olan virgü-yi senevileri ahz olunduğu mübeyyin yedlerine memhur sened 

i‟tikası iktiza eylediği misüllü ticaret veyahut sair [   ]  bir sene veya dahi ziyade 

kalub mütevattın hükmüne girecek olan efradı cizye ve bu defa tutulan ol veçhile 

mürur ve ubûr eden reayanın ol makule bilcümle virgülleri gittiği mahalden ve 

gideceği mahalden alınması ve kıbtiyan hakkında dahi bu usulün icrası lazım gelüb 

ancak bu kıbtilerin ekserisi kocabaĢı? Birer mahalde iskan içlerinden [   ]  
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bulunduğundan topluca bulunan mahalle kıt‟atı harhiyyeleri takriri vasıtasıyla 

muhassıllar marifetiyle tahsil olunması ve göçebe makuleler dahi çeribaĢlar 

marifetleriyle kefile rabt olunmadıkça ruhsat-ı tezkere i‟ta olunmaması velhasıl [   ]  

mezkurda muharrer mevadın merkez layıkında [   ] ve tesviyesiyle yekun ve gayet 

bâri her tarafta asayiĢlercari ve ifa hususyla mamuriyet-i memalik-i asiyab 

lazımesinin icra ve istimaline bakılması ve ferikas-ı müĢar ve muhassılın vesâir 

meurin-i mumaileyhimin maaĢ ve mahiyekrü muhassıllık emvalinden 

46-3 

Dahil olunarak tahsil olunacak cihetle bunlar içün zinhar ahali-i teb‟adan bir akçe ve 

bir habbe alınmaması ve karar-ı mezkuran-ı vakıa ve müteferriat mesahih-i 

mukteziyye-i saireye dair  darüt-talimat [   ] alacağa bundan böyle bit-tanzim tesyar 

fakat bazı mesafe-i tabirede bulunan mahaller yetiĢtirilemeyeceğinden  bu senelik 

anlar istisna ve tehir ile [   ] Anadolu ve Rum ilide oldukça civara münasib yerlerde 

mevâd-ı meĢuhanın icra-yı iktizalarına ibtida-ı tahakkuk zikr olunan meclis-i ahkam-

ı adlide ittifak ile karargir olarak hususat-ı mezkurenin ol veçhile ahranından ve 

merahim-i Ģahanemde bit-tensib ol babda sahife pira-yı olan hatt-ı hümayunun 

mucebine mahall-i saireye tayin bulunduğu misüllü Aydın sancağında Demirci ve 

Kurdcu? ve Kayacık kazalarına dahi senki muhassılı-ı mumaileyhsi derkar olan 

dirayet ve liyakatın hasebiyle taraf-ı padiĢahanemden memur ve tayin kılınmıĢ 

olduğundan misüllerin liva-i meclis riyaseti dahi müĢir-i müĢarün ileyhe ilahe 

olunmuĢ olmakla mukteza-yı memuriyet ve sadakat üzre yanına terfik kılınan 

katiblerle bi‟l-istishab-ı Ģerif bu taraftamn hareket ve ol caibe varub böyle i‟ta olunan 

talimat-ı seniyyem vücuk-ı memleket vesâir lazım gelen muvacehesinden emr-i 

aliĢanım [   ] kıraat ve mefhumu herkese ilan ile mevadd-ımündericesinin cem‟an 

ittifakıyla meclis-i marifet ve ahali-i memleketin ittihad ve rayileri ile mikdarını 

kat‟ile 

46-4 

Azimet ve tahsis-i hulül [   ] cizye-i Ģer‟iyyenin ayrıca tahsil buyurub der-saadetime 

sevk ve tesyirine müsarecat ve talimat-ı mezkurenin havi olduğu nizamat-ı haseneye 

münafi ve rıza-yı ma‟delet-i mülükanamin münafi halat-ı vuku‟dan ve müteferrikat-ı 

memuriyetin olan mevada zinha huzur ve rekavet ve na-mülayim-i vazı ve hareket ve 

tecvizince mezid-i itina ve dikkat eylemek fermanım olmağın memuriyetini havi 

mahsüsan iĢ bu emr-i celilü‟l-kadrim ısdar ve böyle ita olunmuĢ idi imdi keyfiyyet 

malumun oldukda. 
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47-1. bölüm 

Elhamdilüllahillezi Ģer-i kütübüs sükûk ve sicillât tahrirân hak-ı ziya hukukül 

müslimin vel müslimât ve selatü vesselamü âlâ nebiyyi Muhammet efsalü‟l-enviya-i 

fi‟l-hedayat ve ala [   ] ve ashabihi vazihul hacc-ı vel beyyinat bâde [   ] sicill-i 

mahfûz ve mübârek inĢaallahü teala ve [   ] zaptül vekayi-i Ģer‟iye ve‟l-hücceül 

mer‟iyet ü fi zemini tebâya el fâkir ilel [   ] muin Ġbrahim Hilmi el müd‟av bi‟l-

cüdurzâde innaillahi sübhanehu ve teala fiddareyn ya tevvah ü saadet vemer‟a zalike 

vek‟assebt ve ya fettah fil yevm ü sadis min Ģehr-i lebiyül evvel li sene sitte ve 

hamsin ve mieteyn ve elf. 

62. Hüküm 

Asâkir-i muntazama-i Ģahâne livalarından saadetlü Osman PaĢa livasının ikinci alayı 

dördüncü taburu beĢinci bölüğünde üçüncü on üçüncü neferin fevaki-i Mağnisalı [   ] 

Mehmet veledi Ahmet müddet-i medide sıla-i rahim itmemiĢ olduğundan bu defa 

memleketi cânibine dört mah-müddetle ruhsat verilmiĢ olduğundan ve müddet-i 

ithamında yine alayı tarafına avdet etmek ve bilâ-gadr garaz eder ise zabitân-ı 

memleket tevkîf-i iade olunmak üzre  dört mah müddete ruhsat verilmiĢ olduğunu 

müĢ‟ir divan-ı ser-askeriden iĢ bu tezkere tahrir ve itâ olundu. 

Fî  gurre-i Muharrem sene (12)56. 

63. Hüküm 

Asâkir-i muntamazi-i Ģahâne saadetlü Osman PaĢa livasının ikinci alayının ikinci 

taburunun dördüncü bölüğünde dördüncü on baĢı Halil veledi Ġsmail müddet-i 

medide sıla itmemiĢ olduğundan bu defa memleketi canibine azimet ve dört buçuk 

mah müddetle ruhsat verildiği ithamında yine alayı tarafına avdet etmek ve bilâ-gadr 

garaz eder ise zabitân-ı memleket taraflarından iade ve isra kılınmak üzre dört buçuk 

mah müddetle ruhsat verilmiĢ olduğumu müĢ‟ir vesayet-i seraskeriden iĢ bu  tezkere 

tahrir ve itâ olundu. 

Fi gurre-i Muharrem sene 12(56). 

47-3  64. Hüküm 

EûzubillahimineĢĢeytânirracîm. 

Bismillahirrahmanirrahîm. 

ve bihi nestaîn izzet-meâb Ģerîât nisâb  Mevlânâ Ġbrahim Efendi kâmiyâb ba'de't-

tahıyyetül-vafiyye inhâ olunur ki bervech-i mansıb mutasarrıfı olduğun Demirci 

kazasının  umûr-ı niyâbeti Ģeriyyesi iĢbu bin iki yüz elli altı senesi Ģehr-i rebiu‟l 

evveli gurresinden zabtetmek üzre tarafımızda hitâbınıza ihale ve tefviz olunmuĢtur. 
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Bi-mennihi teâlâ gerektir ki kaza-i mezbûru gurre-i merkûm dan bi'n-niyâbe zabt 

edüb beyne'l-ahâli ümera-yı Ģer-i Ahmediye'de sa'y-ı cemîl ve vâkî olan muhallefâtı 

mevtâ-yı askeriyenin dahi mûcebi tahrîr olanlarını tahrîr ve beyne'l-verese bi'l-

farizatül Ģeriyye tevzî ve taksîm idüb ve vukû yafta olan umûr-ı mehâmı seniyyenin 

dahi infâz ve icrâsı emrine dikkat ve ihtimâm eyleyüb cadde-i Ģer-i nevebiyyede 

sermû inhirâf göstermeyesin ve's-selam. E'l-fakîr El-Hâc Osman Rıfat el-kadı be- 

kaza-i Demirci ve mülhekatı Gördes ve[  ] 

47-4   65. Hüküm 

Fi'l-asl arap taifesinden olub bundan akdem ba-mektub-ı tavsiye ile gelüb etbâ-ı 

olmak üzre?sakin iken bi emrillahi teala fevt olan zenciyyü'l-asl   cevher nâm  

kimesnenin zahirde vâris-i mâ'ruf ve mâ'rufesi olmayıb terekesi canib-i beytü'l-mal'a 

âit ve râci olmakla umur-ı zabtiye vekili atufetlü ağa hazretleri ma'rifeti ve marifet-i 

Ģer'le terekesi sûk-i sultanide bi'l-müzâyede füruht olunan  müteveffa-yı mezbûr'un 

terekesi defteridir ki bervech-i âti zikr-i beyân olunur. Hurrire min Ģehri Rebiu„l-

evvel li-sene sitte ve  hamsin ve miteyn ve elf. 

 

Köhne yağmurluk 1 -2 guruĢ 30 para 

Keçe 1 -5 guruĢ 

Köhne pantolon 1 

Gömlek 1 -2 guruĢ 30 para 

Müsta'mel fes 1 – 3 guruĢ 30 para 

Ġç entarisi 1 -4 guruĢ 20 para 

Müsta'mel [   ] 1  guruĢ 20 para 

Müsta'mel libade 1- 5 guruĢ 5 para 

Köhne çorap ve layçin pantolon askısı 1 

Çubuk maa takım 1 -6 guruĢ 

Tesbih 1-1 guruĢ 30 para 

Tabanca kuburu 1 çift 2 guruĢ 10 para 

Yağlık 1 guruĢ 32 para 

Müsta'mel setre 1 adet 13 guruĢ 30 para 

Müsta'mel heybe 1 – 7 guruĢ 15 para 

Tabanca çift 30 guruĢ 

Serç/ saraç 20 guruĢ 

Zimem-i nâs'da 16 guruĢ 
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Cem'an 164guruĢ 

El ihrâcât ve minhâ e'l- ihrâcât 

Techiz ve tekfîn içün 30 guruĢ 

Nûman oğlu Hacı Halile deyni müsbit 18 guruĢ 

Terzi türedi oğluna deyni müsbit 15 guruĢ 

Resmi mahkeme-i adi 8 kruĢ 

Resmi beytü'l- mal 8 guruĢ 

Katibiye muhziriye 5 guruĢ 

Delaliye 3 guruĢ 

Cem'an 92 guruĢ 

Sahhü'l-bâkî 72 guruĢ 

Emin-i beytü'l-mala teslim Ģüd. 

48. 

Sayfanın üst kısmı çıkmamıĢ.  

66.Hüküm 

4 bin mezkûra 60 guruĢ dahi 

zamm idüb meclisde merhûm Hasan Efendiye füruht eylediği ve Hasan Efendi dahi 

ve kabul edüb senedi Ģer-i olunduğu iĢbu mahalle Ģerh ve kayd olundu. 

Fî 'l-yevmü'l-hâmis min Cemaziye‟l-evvel li-sene sitte ve hamsin ve mieteyn ve elf. 

ġuhûdü'l-hâl   

Faziletlü müfti efendi 

azadan ġeyhzade Mehmed Efendi Ağa 

ve muhzır Mehmed Ağa 

El-Hâc BekdaĢ Ağa  

ve gayrihüm 

 

Bi'l-meclisi kasab-ı esnaf olan mütenbih 

Fî  5 mah gurre-i Cemaziye'l-evvel nâr kıyye beyan Ģüd. 

Lahm-ı ganem 1 kıyye-100 

lahm-ı erkeç 1 kıyye-60 -4-64 

lahm-ı Bakar 1 kıyye-38. 

48-2   67. Hüküm 

Medine-i Demirci mahallatından ġecaeddin mahallesi sakinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Sergeli Ali daî'nin zâhirde varis-i ma'rûf ve marûfesi olmayub 
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terekesi canib-i beytü'l-mala ait ve râcî olmakla sûk-i sultânide müzâyede fürûht 

olunan müteveffa-yı merkumun terekesi defteridir ki bervech-i âtî zikri beyân olunur. 

Hurrire fi'l -yevmü'l-sâlis aĢer min Ģehr -i Cemaziye„l-âhir li-sene sitte ve hamsin ve 

mieteyn ve elf. 

Müsta'mel kasaba Mağnisa alacası entari 1- 5 guruĢ 10 para 

Def'a entari 1 -4 guruĢ 15 

Müsta'mel   aba 20 guruĢ 20 para 

Def'a köhne entari 1 -2 guruĢ 

Müsta'mel gömlek 1-3 guruĢ 

Köhne gömlek 1-26 para 

Köhne kilim 1 -1 guruĢ 

Ġp kuĢak 1-3 guruĢ 

Köhne boyalı dizlik  1-3 guruĢ 5 para 

KaĢıklık ve çölmek 1 buçuk guruĢ 

Müsta'mel kavuk maa fes 3 guruĢ-5 para 

Müsta'mel yemeni çift 1 -5 guruĢ 

Köhne çorap ve yağlık ve laycin mecmuu 1 guruĢ 25 para 

Müsta'mel sarık 1-3 guruĢ 25 para 

Kadıköy kuĢağı 2 guruĢ 22 para 

Çanak altı 30 para 

[   ] 1 adet 38 guruĢ 

Sac ayak maĢa 4 guruĢ 

Bıçak 1-2 guruĢ 10 para 

Nühâs kıyye 1 buçuk -11 guruĢ 22 para 50 dirhem 

Tesbih1-1 guruĢ 

Def'a nühâs dirhem 150 guruĢ 2 para 

Def'a sağîr bıçak 1- 15 para 

Def'a boyalı dizlik 1 adet 3 guruĢ 30 para 

Müsta'mel çizme çift 1 -10 guruĢ 

Cem'an 99 guruĢ -38 para ve minha el ihracat 

Techiz tekfin içün  25 guruĢ 

Dellaliye 2 guruĢ 

Resmi âdî 2  buçuk 

Resmi beytü'l-mal 2 buçuk 



118 

 

Katibiyye ve muhziriyye 2 guruĢ 30 para 

Cem'an 34 guruĢ 30 para sahhü'l-bâkî 65 buçuk 

Emini beytü'l-mala teslim Ģüd. 

 

49-1  68. Hüküm 

? 

? 

?BU BÖLÜMDE SAYFANIN BAġI ÇIKMAMIġ AMA TEREKE KAYIDI 

OLDUĞU BELLĠDĠR. 

? 

? 

Abdestlik 1 -8 buçuk guruĢ 

Defa sandık 1-4 guruĢ 

FiraĢ 2 

Yastık 19 buçuk guruĢ 

?10 guruĢ 

?16 buçuk guruĢ 

?18 guruĢ 

Penbe  dirhem 300 – 5 buçuk guruĢ 

Sağîr halı 1 

Köhne kilim 1 – 10 guruĢ 

Çuval çift 1 

Harar 1 -22 guruĢ 

Saç ayak 4 guruĢ 

Hurda demir 2 buçuk guruĢ 

Sim kuĢak 25 guruĢ 

Üzüm kıyye 200 guruĢ 75 

Tekne keser 2 -4 guruĢ 

Ganem 1-18 guruĢ 

Kilit 1-5 guruĢ 

Hatab 3 guruĢ 

Nühas 39 guruĢ 

Hacı bostan bedelinde 60 guruĢ 

Cem'an 505 buçuk guruĢ 
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ve minha el ihracat 

Techiz-i tekfîn devr-i vasiyeti 137 buçuk guruĢ 

Resm-i âdî 25 guruĢ 

Resm-i beytü'l-mal 25 guruĢ 

Katibiyye muhziriye 7 guruĢ, 

De'llaliye 3 guruĢ 

Cem'an 197 buçuk guruĢ 

Sahhü'l-bâkî 308 guruĢ 

49-2 69. Hüküm 

Medîne-i Demirci Mahâllâtından Pazar mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

vefât iden El-Hâc Ġbrahim Ağa ibni[   ] Müteveffanın veraseti zevce-i menkuha-i  

metrûkesi Fâtımâ bint-i Ġsmail ve zevce-i  metrûkesi Alime bint-i Ömer nâm  

Hâtunlara ve sulbi kebir oğulları Halil ve Mehmet ve sağîr oğlu Ahmet  nâmûn 

kimesnelere münhasıra olduğu Ģer'an zâhir ve mütehakkik oldukdan sonra Halil Zâtî 

ba'de't-taarifü'l Ģer-i meclis-i Ģer-i Ģerifi enverde sağir-i mezbûr Ahmed'in vasiyy-i 

mensubu olan Hüseyin bin Abdullah ve sâir vereseler mahzarlarında üzerlerine dava 

ve takrîr-i kelâm edüb pederim El-Hâc Ġbrahim Ağa Hâl-i hayatında ve kemâl-i akl-ı 

sıhhatinde tarihi kitabtan beĢ sene akdem mahalle-i mezbûre'de vâkî  menzilin kapu 

üstünde fevkânî bir tarafı çizmeci menzili ve bir tarafı davulcu oğlu Ġbrahim menzili 

ve tarafı validim menzili ve bir tarafı tarîk bu hudûd ile mahdûd olan [ ]cemi-i 

levâhıkı ile ve murafıkı ile üçyüz guruĢa ve adet kilim kırk guruĢa ve bir adet kilim 

seksen guruĢ ve bir adet zili altmıĢ guruĢa ve bir adet köĢe halısı elli guruĢa ve hacı 

bostan debbağhanesi demekle ma'rûf Hacı Halil oğlu hacı Mustafa ve bir tarafı topuz 

oğlu Halil üç adet acemĢite beĢyüz guruĢa ve kırk adet kara[  ]Dört yüz guruĢa ve bir 

adet sim bıçak sünnetlik içün cem'an bin dörtyüz otuz guruĢ mukabelesinde ? Icab ve 

kabule hâvî ve Ģurûtu müfessitden bari bana bey-i bât-ı sahih-i Ģer-i ile bey' ve teslim 

edüp ben dahi semenleri olan mevla-ı mezbûru tamamen yedine edâ ve teslim 

eyledim dedikde merkûm Halil'den da'vâsına mutabık ve yine taleb olundukda ahrâr-

ı ricâl-i müsliminden bi garz velâ avaz cam-i atik mahallesi ahalisinden yağcı oğlu 

Hacı Abdullah bin Mehmed ve Ömer oğlu [ ] nâman kimesneler li- ecli'Ģ-Ģehâde 

meclis-i Ģer'e  hâzırân olub  istiĢhâd olunduklarında fî'l-hâkîka mezbûr El-Hâc 

Ġbrahim vesikadan tarihi vesikadan beĢ sene akdem Mahalle-i mezbûrda vâkî kapu 

üstünde mezkûrû'l- hudûd fevkânî bir oda 300 guruĢa  ve kırk guruĢa ve  bir adet zili 

altmıĢ guruĢa ve bir adet Türkmen kilim seksen guruĢa ve bir adet keçe halısı elli 
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kıyye bostan Debbağhanesi demekle ma'ruf üç adet mezkûrül-hudûd-ı beĢyüz guruĢa 

ve kırk adet kara sığır [  ] GuruĢa ve sünnetliği içün bir adet sim bıçak cem'an bin 

dörtyüz guruĢ mukâbelesinde tarafeynden icab-ı [  ] ve Ģurûtu müfessiden Arîf Bey-i 

bât-ı sahîh-i Ģer-i ile bey' ve teslim ve temlîk ve teblik etti ve merkûm Halil dahi ve 

kabul edüb eĢya-i mezkûrların kıymetlerini tamamen Hacı Ġbrahim Ağa'ya edâ ve 

teslim eyledi biz bu vech üzre Ģâhidleriz Ģehâdet dahi iderüz deyü her biri eda-yı 

Ģehâdet-i Ģeriyye ettikde badet tadil ve tezkîr Ģahadetleri makbule olmakla mûcibiyle 

bâde'l Hüküm mâ vak'â bit-taleb ketb ve imlâ olundu. Hurrire fî'l-yevmü'l-hâmis ve'l-

ıĢrîn min  ġa‟bânü'l-muazzam li -sene sitte ve hamsîn ve mieteyn ve elf. 

ġuhûdü‟l-hâl 

El-Hâc Halil oğlu  El-Hâc Mustafa ağa 

Osman beĢe oğlu Osman Ağa 

Hacı Musa oğlu Musa Efendi  

SevilmiĢ câmî'-i Ģerîfî hatibi hafız Efendi 

muhzır Mehmeh Ağa 

Gayrihüm 

  

50-1 70. Hüküm 

Medîne-i Demirci mahâllâtından Pazar mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem 

vefat eden El-Hâc Ġbrahim Ağa bin Hüseyin nâm müteveffanın ve veraseti zevce-i  

menkühai metrûkesi Fâtıma  bint-i Ġsmail ve diğer zevce-i metrûkesi Alime bint-i 

Ömer nâman Hâtunlar ile sulbi kebir oğulları Halil ve Mehmet ve sâire oğlu Ahmet 

nâmın kimesnelere müntasıra olunduğu Ģer'an zahir ve mütehakkik oldukdan sonra 

mezbûre Fatıma bint-i Ġsmail nâm Hâtun baadet tarifü Ģeri meclisi Ģer-i Ģerifi enverde 

sâiri mezbûre Ahmedin vasi-i mensubu Hüseyin bin Abdurrahman vesâire vereseler 

mahzaralarında üzerlerine dava ve takrîr-i kelâm idüb tarihi kitabdan beĢ sene akdem 

mahalle-i mezbûrede vâki üç odayı müĢtemil menzilden[ ] bir  oda bir tarafı oğlu 

Halil odası ve bir tarafı zevcin Hacı Ġbrahim Ağa mülk odası ve bir tarafı tarîk-i ağam 

bu hudûd ile makdud olan [  ]cemi'i  levâhıkı  ile ve murafıkla üçyüz guruĢa deyn 

mukabelesnde ve iki adet keçi otuz beĢ guruĢa benim içün alı vermiĢ iken mezbûr 

vesâir vereseler müteveffayı mezbûrun terekesinden olmak vaziyet ederler. Sual 

olunub bana teslim olunmak muradımdır dedikde gıbbe sual mezbûre Fâtıma 

Hâtun'dan deyine taleb olundukda ahrarı ricali müsliminden bi karz ivaz [  ]cami -i 
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atik mahallesi ahalisinden yağcı oğlu Hacı Abdullah bin Mehmet ve Kenan oğlu 

Mustafa nâman kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehâde meclis-i Ģer'e hazıran olub istiĢhad 

olunduklarında fi hakika merhum El-Hâc Ġbrahim Ağa beĢ sene akdem malumul 

hudud bir odayı cemi'i levahıkıyla zevcesi Fâtıma Hâtun'a deyn içün üçyüz guruĢ 

mukabelesinde dey-i batı sahihi Ģeri ile bey temlik eyledi. Ve iki adet keçi otuz beĢ 

guruĢ zevcesi Fatıma Hatun'un kendi akçesi ile alu verüb keçiler zevcesi Fâtıma 

Hâtun'un olduğuna biz bu hususa bu vech üzre Ģahidleriz Ģehadet dahi ederiz deyü 

her biri eda-i Ģehaderi Ģeriye ettikde ba'det tabi'l ve tezkiyye Ģehadetleri makbule 

olmakla bade'l Hüküm ma vaka bid taleb ked ve imla olundu. Hurrire fî'l-yevmül  

hamis  ve'l iĢrin min Ģehr-i ġa'banü'l-muazzam  li sene sidde ve hamsin ve miateyn 

ve elf. 

ġuhûdü‟l-hâl 

El-Hâc Hacı Mustafa oğlu Mustafa Ağa , 

Osman beĢe oğlu Osman ağa 

SevilmiĢ  câmî-i Ģerîf  hatibi hafız Mustafa bin Abdullah 

Hacı Musa oğlu Musa Efendi ve 

Muhsır Mehmet Ağa. 

 

50-2 71. Hüküm 

Mahalli-i mezbûreden müteveffa El-Hâc Ġbrahim Ağa'nın oğlu Mehmet nâm Serge 

deresinde malumü'l-hudûd üç dönüm bağı kendi akçesi ile ahz eylediğin Eyice 

mahallesinden Türidi oğlu Mehmet bin Halil Hacı Musa oğlu Musa nâmân 

kimesneler Ģehadetleri ile terekeden istihlas eylediği kayd-Ģüd. 

Ve yine müteveffa El-Hâc Ġbrahim Ağa'nın terekesinden dört dört adet keçi babası 

hal-i hayatında sünnetliği içün oğlu Mehmed'e verdiğin Hasan beĢe oğlu Hasan bin 

Mehmet karındaĢı Hüseyin bin Mehmet nâmân kimesneler Ģehâdetleri ile terekeden 

istihlas eylediğin kayd -Ģüd. 

Fî  25 ġa‟ban sene (12)56. 

72. Hüküm 

Kurttutan karyesinden bundan akdem karye muhdarı Mehmet ve Mustafa nâm 

kimesneler sağır oğlu Hüseyine cerh eylediklerinden minba'ad kendi hallerinde olub 

merkûm sağır oğluna iliĢmeyeceklerine karyesinden Ġbrahim navli oğlu Hasan ve 

Hasan oğlu Hüseyin nâm kimesneler kefil olduğu bu mahalle kayd Ģüd. 
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Merkumu cerh eden okçulardan Hacı molla oğlu hacı Ali'nin oğlu Hüseyin nâm 

ġakî'ye babası merkûm El-Hâc Ali kefili Ģüd. 

51-1   73. Hüküm 

Medine-i Demirci mahallâtından Sufîler mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Zeliha Hatun vâris-i ma‟ruf ve ma‟rufesi olmayıp terekesi cânib-i beytü‟l-

mala ait ve râci olmakla muhassıl-ı vekili ġehitzade Mustafa  Ağa hazretleri ma‟rifet 

ve ma‟rifet-i Ģer‟-i Ģerif suk-ı sultaniyede bir müzayede füruht olunan müteveffiye-yi 

mezbûrenin tereke defteridir ki ber-vech-i âti zikir ve beyân olunur. 

Fî gurre-i Muharrem  sene (12)57. 

 

Cire yük 1 adet guruĢ 4 

Hatab yük 3 adet guruĢ 6 

Tahta 12 adet guruĢ 2.5 

Çakı ve çölmek 2 adet 1 guruĢ 30 para 

Dağar maa tuz 1 guruĢ 

Kürbe [   ] 2  adet 3guruĢ 

[   ] 1 guruĢ 

Tabe adet 1 guruĢ 1 

Köhne yemeni dizlik 2 adet 1 guruĢ 25 para 

Ġp hırka 1 adet 3 guruĢ 30 para 

Önlük adet1 1 guruĢ 

Köhne gömlek zıbın adet 2 1 guruĢ 5 para 

Def‟a önlük ve yemeni adet 2 guruĢ 1 guruĢ 10 para 

Hacı Mehmedde zimmem 

[   ]22 buçuk guruĢ 

Mülk-ü menzil 40 guruĢ 

Cem‟an 91 guruĢ 

Ve minha el-ihracaat teçhiz-i tekfin vesâir masârıfat 30 guruĢ 

Resm-i adi 2 guruĢ 10 para 

Resm-i beytü‟l-mal 4 buçuk guruĢ 

Katibiyye muhsıriyye dellaliyye 2 guruĢ 10 para cem‟an 39 guruĢ 

Sahrü‟l-baki 52 guruĢ yalnız 52 guruĢ Muhasılvekili ġehitzâde Mustafa Ağa 

sandığına teslim Ģüd. 
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51-2   74. Hüküm 

Medine-i Demirci mahallâtından Hacı Hamza Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem bî-emrillahi teâlâ fevt olan [  ]Hatun‟un zahirde vâris-i ma‟ruf ve mar‟ufesi 

olmayıp terekesi canib-i beytü‟l-mala ait ve râci olmağın  muhassıl vekili ġehitzâde 

Mustafa Ağa hazretleri ma‟rifet ve ma‟rifet-i Ģer‟-i Ģerif terekesi sûk-i sultanide bir 

müzayede füruht  olunan ve müteveffiye-i mezbûrenin terekesi defteridir ki ber-vech-

i âti zikr ve beyân olunur. 

Fî 27 Muharrem  sene (12)57. 

Köhne firaĢ 1 adet 1 buçuk guruĢ 

Köhne yastık 1 adet 1 guruĢ 

Köhne önlük 1 

Köhne zıbın 1adet 1 guruĢ 

Karalık 1 adet 3 guruĢ 

Köhne kilim 1 adet 1 buçuk guruĢ 

Dağar maa [   ] 1 guruĢ 

Kürbe 1 ve tekne 1 3 buçuk guruĢ 

Harap bağ 1 adet 10 guruĢ 

 Mülk-i menzil 20 guruĢ 

Cem‟an 42 buçuk guruĢ 

ve minha el- ihracaat teçhiz-i tekfin 12 buçuk guruĢ 

Resm-i adi 1 guruĢ 

Resm-i beytü‟l-mal 2 guruĢ 

Katibiyye muhzıriyye 1 guruĢ 

Cem‟an 16 buçuk guruĢ 

Sahhül-bâki 26 guruĢ yalnız 26 guruĢ Muhasılvekili ġehitzâde Mustafa Ağa 

sandığına teslim Ģüd. 

51-3   75. Hüküm 

An-asl mahruse-i Bursa‟da olup Medine-i Demirci‟de Hacı Tahir Efendi Tekkesi‟nde 

misafireten sakin iken bî-emr-i ilahiteala fevt olan DerviĢ Mustafa‟nın zahirde vâris-i 

ma‟ruf ve mar‟ufesi olmayıp terekesi canib-i beytü‟l-mala ait ve râci olmakla emin-i 

beytü‟l-mal muhassıl vekili ġehitzâde Mustafa Ağa hazretleri ma‟rifet ve ma‟rifet-i 

Ģer‟-i Ģerif sûk-i sultanide bir müzayede füruht olunan müteveffânın terekesi 

defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. 

Fî 27 Muharrem  sene (12)57. 
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Müsta‟mel abdestlik 1 adet 9 guruĢ 30 para 

Tesbih 2 adet 8 guruĢ 20 para 

Müsta‟mel aba 1 guruĢ 1 adet 12 guruĢ 20 para 

Sarık 1 adet 2 guruĢ 5 para 

Çakı 1 adet 20 para 

Dizlik 1 adet 6 guruĢ 20 para 

Köhne hırka 1 adet 1guruĢ 

Def‟a [   ]5 para 

ġamdan 1adet  1 guruĢ 

Köhne yelek 1 adet 2 guruĢ 30 para 

Entari 1 adet 5 guruĢ 

Yemeni çift 1 adet 2 guruĢ 5 para 

Duhân bir miktar 1 guruĢ 31 para 

Nef‟iye kutusu 1adet 1guruĢ 

Tel ve fincan beraberinde 1 guruĢ 

Kahve  değirmeni 15 para 

Kömür 1 buçuk guruĢ 

Arakiyye 1 adet 2 buçuk guruĢ 

Duhân çubuğu  1 adet ve cezve 1adet  1 guruĢ 

Cem‟an 84 guruĢ 

ve minha el- ihracaat teçhiz-i tekfin vesâir masârıfatı 48 buçuk guruĢ 

Kahve düyunu 9 guruĢ 

Duhân düyunu 5 guruĢ 

Resm-i adi 2 guruĢ 

Resm-i beytü‟l-mal 4 guruĢ 

Katibiyye muhzıriyye dellaliyye 3 guruĢ 

Cem‟an 73 buçuk guruĢ 

Sahhü„l-bâki 10 buçuk guruĢ yalnız 10 buçuk guruĢ muhassıl vekili ġehitzâde 

Mustafa Ağa sandığına teslim Ģüd. 

52-1   76. Hüküm 

Medine-i Demirci mahallâtından Cami-i Atik Mahallesi sâkinelerinden iken bundan 

akdem bî-emr-i ilahiteala fevt olan Koca Hatice nâm hatunun verâseti zevci Hasan 

ile malının sülüsüne vesayeti sabit olan reis-i meclis-i âzâ El-Hâc BektaĢ Ağa‟dan 

maada zahirde vâris-i   ma‟ruf ve mar‟ufesi olmayıp terekesi canib-i beytü‟l-mala ait 



125 

 

ve râci olmakla emin-i beytü‟l mal Muhasılvekili atûfetli ġehitzâde Mustafa Ağa 

hazretleri tarafından ve ma‟rifet ve vasi-yi merkum El-Hâc BektaĢ Ağa ma‟rifet 

ma‟rifet-i Ģer‟-i Ģerif ile sûk-i sultaniyede bir müzayede füruht olunan müteveffiye-i 

mezbûrenin terekesi defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân olunur. 

Hurrire fi gurre-i Safer sene (12)57. 

Çölmek 2 adet guruĢ 1 

Desti 2 adet 1 guruĢ 

Köhne bohça 2 adet 1 buçuk guruĢ 

Köhne yemeni 1 adet 1 guruĢ 

Köhne yağlık 2 adet 1 guruĢ 

Köhne çuval 1 adet 1 guruĢ 

Ġplik direm 44 adet 1 guruĢ 4 para 

Bendâri entâri 1adet  23 guruĢ 30 para 

Zemin-i çarçaput 2 guruĢ 

Libâde 1 8 guruĢ 

Dizlik zenne 1 adet 2 guruĢ 20 para 

NakıĢlı keten gömlek 1 adet 17 guruĢ 20 para 

Köhne sandık 1 adet 1 guruĢ 30 para 

Bendâri Ģalvar 1 adet 28 guruĢ 20 para 

Def‟a çarçaput 1 guruĢ 30 para 

NakıĢlı dizlik 1 guruĢ 

Ġpek ve ip 1 guruĢ 20 para 

Tespih ve süzme dağarcık 1 guruĢ 

Penbe bezi arĢın 6 buçuk ve bez parçası 8 guruĢ 5 para 

Yemeni  değirmi adet 2 8 guruĢ 

Telli yemeni 2 adet 4 guruĢ 35 para 

Def‟a yemeni 2 adet 5 para 

Def‟a yemeni 2 adet 9 guruĢ 

Def‟a yemeni ve yaĢmak adet 2 guruĢ 8 

Sacayak 2 3 guruĢ 12 para 

Mercan bilezik 1 çift 38 guruĢ 

Def‟a sacayak 2  çarçaput 2 guruĢ 35 para 

[   ] yeĢil 1 adet 45 guruĢ 

Çenber 1 adet 2 guruĢ 30 para 
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Bohça ve yemeni 2 adet 2 para 

Ferâce 1 adet 80 guruĢ 20 para 

[   ] 2 adet 2 guruĢ 10 para 

Tel burgu 3 adet 1 guruĢ 30 para 

Mehre urganĢab 2 guruĢ 37 para 

Nühas  kıyye 2 direm 100- 14 guruĢ 

Def‟a nühas direm  15?- 82 buçuk 3 guruĢ 

Def‟a nühas bakır 1 maa-bulama 8 guruĢ 15 para 

Def‟a nühas kıyye 1 direm 77- 13 guruĢ 15 para 

Kadayıf tablası adet 1 3 guruĢ 35 para 

Def‟a nühas kıyye 3 direm 14 buçuk 47 guruĢ 5 para 

[   ]1 [   ] 6 

[   ]kabak 2 8 guruĢ 25 para 

Kahve ibriği maa-tas 2 4 guruĢ 10 para 

Dolama kuĢak 1 kilidi 1 3 guruĢ 37 para 

KuĢak önlüğü 2 guruĢ 5 para 

Demir 9 kıyye maa-hırdavat 15 guruĢ 12 para 

[   ]1 adet kıyye 2 buçuk 16-39 guruĢ 

Buğday hınta ayar 1 buçuk guruĢ 42 

NiĢasta kıyye 3 4 guruĢ 10 para 

52-1  

Kürbe 3 adet guruĢ 6 

Köfün 4  addet guruĢ 2 para 30 

Köhne çul 1 3 guruĢ 5 para 

Bekmez kıyye 18 direm 300 11 guruĢ 34 para 

Def'a Bekmez kıyye 27 direm 300 16 guruĢ para 

Ceviz ayar 3 buçuk 25 guruĢ 30 para 

Def‟a ceviz ayar 2 buçuk 18 guruĢ 30 para 

Def‟a ceviz kutu 1 buçuk 4 guruĢ 5 para 

Üzüm kıyye 372 buçuk 20-186 guruĢ 10 para 

Kürbe 2 adet10 guruĢ 

Hatab yük 2 adet6 guruĢ 

Anbar 1 adet 5 guruĢ 

Mülk ü menzil 550 guruĢ 
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Fındık rub‟iyesi 20 adet 180 guruĢ 

Mısır rub‟iyesi 1 adet 6 guruĢ 

Def‟a fındık rub‟iyesi 16 adet 144 guruĢ 

FiraĢ 1 adet 10 guruĢ 

Hisarcık‟ta nalbant oğlanda karzen zimem 200guruĢ 

Zevce zimmetinde nikâh 25 guruĢ 

Hacı BektaĢ Ağa‟nın kapıuĢağı Ali‟de zimem 45  guruĢ 

Def‟a libâde 1 adet 17 guruĢ 20 para 

Dizlik 1 adet 4 guruĢ 26 para 

Def‟a entari 1 adet 13 guruĢ 5 para 

[   ]çarçaput [   ] ve çekme 2 guruĢ 22 para 

Def‟a entari 1 adet 10 guruĢ 

ÇarĢep 1 adet 8 guruĢ 

Kulak ve çarçaput çanak ve çömlek 2 guruĢ 

ġal zenne 1 adet 8 guruĢ 5 para 

Nacak 1 adet 6 guruĢ 5 para 

Çuval parça ilif köhne yastık 3 guruĢ 

Köhne ferâce ve çarçaput 1 guruĢ 30 para 

Def‟a yemeni 1adet  2 guruĢ 6 para 

Gömlek parçası fes ve peĢkir 2 4 guruĢ 

Def‟a çarĢep 1 adet 1guruĢ 10 para 

Kutu 4adet 3 guruĢ 30 para 

Havlu ve peĢtamâl köhne 3 guruĢ 5 para 

KaĢık deste 2 guruĢ 35 para 

Def‟a entâri 9  adet 6 guruĢ 

Def‟a yemeni parçası çölmek ve çarçaput 1 adet 10 para 

Def‟a boğça 2 zıbın gömlek 2adet 5 guruĢ 30 para 

Def‟a firaĢ 1 adet 5 guruĢ 6 para   

Def‟a penbe bez arĢın 6 buçuk 8 guruĢ 10 para 

Keçe 5 parça boğça ve çölmek 2  adet 2 guruĢ 10 para 

Def‟a firaĢ 1 adet 9 guruĢ 20 para 

Beyaz sâye 1  adet 6 guruĢ 

Penbe bez parça 3 guruĢ 5 para 

Def‟a köhne yastık 1 1 guruĢ 20 para 
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Def‟a havlu 1 adet 4 guruĢ [   ] 

FiraĢ maa-iç 1 adet 7 guruĢ 26 para 

Def‟a çarĢep 1 adet 6 guruĢ 20 para 

Köhne yorgan  1 adet 3 guruĢ 30 para 

Yorgan cedid 1  adet 36 guruĢ 20 para 

Def‟a köhne yorgan köhne kilim 2 adet 2 guruĢ 27 para 

Def‟a köhne kilim 1 adet 12 guruĢ 30 para 

Köhne çuval ve köhne kilim parçası 2 adet 1 guruĢ 

Çapa 3 adet 14 guruĢ 25 para 

Def‟a nacak 1  adet 6 guruĢ 35 para 

MaĢa köhne seccade parçası 2 guruĢ 17 para 

Köhne abdestlik 1 köhne namazlığı 1 3 guruĢ 

Köhne çuval 1 adet 3 guruĢ 

Tahta sini 1 yastağaç 1 adet 2 guruĢ 10 para 

Yastık 1adet 5 guruĢ 25 para 

Teneke 4 göyer 1 adet 2 guruĢ 5 para 

Def‟a heybe 1 kıl 1 guruĢ 15 para 

Def‟a çuval 1  adet 10 guruĢ 20 para 

Merkep torbası 1 adet 1 guruĢ 20 para 

Sağnıç çanak 2 [   ] ve yeĢil çekme ve tas 2 3guruĢ 

Tuz maa-dağarcık 5 guruĢ 20 para 

Kahve tavası 1 adet 1 guruĢ 25 para 

Tefe tezgâh 2 guruĢ 5 para 

Ġnce tuz maa-çekme 2 guruĢ 10 para 

Sağir namazlığ 1 adet 6 guruĢ 20 para 

Kantar 6 guruĢ 20 para 

Kahve tablası 1 akçe tahtası 2 3 guruĢ 20 para 

Köfün maa-iç  1 adet 2 guruĢ 20 para 

Tekne [   ]3 guruĢ 20 para 

Sepet köhne 9 adet 3 guruĢ 30 para 

Def‟a çekme horoz sarnıç desti 5 adet 1 guruĢ 

Göç 1 adet 1 guruĢ 

Dağar 2 adet 1 guruĢ 

Def‟a çekme 6 desti 4 adet  2 guruĢ 
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Çekmece 1 adet 3 guruĢ 30 para 

Sac göç 2 adet 1 guruĢ 

Gül dağarı 1 3 guruĢ 20 para 

Hasır 4 1 guruĢ 20 para 

Cem‟an 2363 guruĢ 

ve minhâ el- ihracaat 

Resm-i âdi 59 guruĢ 

Resm-i beytü‟l-mal 118 guruĢ 

Katîbiyye 20 muhzîriyye 10 dellâliyye 10 ücret-i nakliye 5 

Ba-vasiyet-i sülüs ma-bakâ 713 guruĢ 26 para 

Cem‟an 935 guruĢ 26 para 

Sahrü‟l-bâki 1427 guruĢ 12 para 

Hisse-i zevc 713 guruĢ 26 para 

Hisse-i bint-i Halite 79 guruĢ 11 para 

Hisse-i bint-i Halite 79 guruĢ 11 para 

Hisse-i bint-i Halite 79 guruĢ 11 para 

Hisse-i ibn-i hâli 237 guruĢ 

Hisse-i ibn-i hâli 237 guruĢ 33 para 

53. 3   77. Hüküm 

Medine-i Demirci mahallâtından Kasım Fâkih mahallesi sâkinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan Durduhanoğlu zevcesi AyĢe nâm hatunun veresâti zevci Mehmet ile 

sulbiye-i Kebir kızı  [  ] nâm ve sulb-i Sağiroğulları Mehmet ve diğer Mustafa ve 

diğer Ali nâmun kimesnelere inhisarı tahakkuk ettikten sonra vereseleri marifetleri 

ile ve marifet-i Ģer‟i Ģerif ile tahrir ve terkim ve beynel-verese bi‟l-farizü‟t-taksîm 

olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesi defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân 

olunur. 

Hurrire fi‟l-yevmü‟l- sâbi aĢer min Ģehr-i saferü‟l- hayr li-sene seb‟a ve hamsin ve 

mieteyn ve elf. 

Yorgan maa-çarĢeb 1 30 guruĢ 

Sevali-i entâri 1 125 guruĢ 

KarataĢ kilimi 1 15 guruĢ 

Def‟a müsta‟mel yorgan 1 35 guruĢ 

Müsta‟mel Ģal entâri 1 40 guruĢ 

Ġplik alaca Ģalvar 1 8 guruĢ 
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Müsta‟cel gömlek 1 8 guruĢ 

Müsta‟mel Halep Ilıca Ģalvarı 1 15 guruĢ 

FiraĢ 3 yastık 3 60 guruĢ 

Ferâce 135 guruĢ 

YaĢmak ramhara 1 12 buçuk guruĢ 

Kırmızı mücessim 1 3 buçuk guruĢ 

Bez ferâce 1 10 guruĢ 

Sandık 1 12 kurĢ 

Çıkrık 1 5 guruĢ 

Tezgâh takımı 12 guruĢ 

Zevci zimmetinde mihri 50 guruĢ 

Cem‟an 565 guruĢ 

ve minhâ el ihracat 

Vasiyeti için 101 guruĢ 

Resm-i adi 13 30 para 

Katibiyye muhzîriyye 3 guruĢ 10 para 

Sahrü‟l- bâki zevc hisse-i zevc 111 guruĢ 

Hisse-i bint 48 guruĢ 

Hisse-i ibn 96 guruĢ 

Hisse-i ibn 96 guruĢ 

Hisse-i ibn 96 guruĢ 

54-1    78. Hüküm 

Ġftiharü‟l emâcid vel‟erkân camiü‟l ve mecâmid vel‟ahkâm el-muhtassîn-ı bî-mezid-i 

inâyeti‟l-melikü‟l-âlâm Anadolu‟da kargir-i mukataasının hâvî olduğu mahallerin 

umur-ı zaptiye ve maliye memurları dâme mecduhum ve mehafirü‟l ulemail 

muhakkâkin efzalü‟l füzelâil vel‟yakîn mahallî merkum naip ve mukayyitleri zîde 

ilmühüm mefahirü‟l emâsil vel‟akran âzâ-yı mecâlis zide-kadrühüm tevkî-i refî-i 

hümâyun vâsıl olacak ma‟lum ola ki enfiye mukataa mülhekatından Rumili ve 

Anadolu‟da kain bazı kazaların enfiyecilikleri ümena tarafından adam irsaliyle 

emaneten idare ettirmekte ise de bu makûle kazalar enfiyecilerinden biri fevt olduk 

da ol mahallin hâkimi terekesini tahrîr ve bey' ile temmetinden ol mahal ahalisine 

düyunu var ise ba‟del edâ husuru cânib-i belde-i ahâlide hıfz olunmakta ise de bu 

keyfiyyet mukataa-i mezbûrede Ģurût-ı nizâmına ve idare-i maliyesine münafî ve 

canib-i hazineye zarar ve hasarı müeddî olacağından bahisle fi ma-ba‟d o makule 
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enfiyecilerden fevt olanların terekesi marifet-i Ģerle tahrîr ve bey ile asımân-ı hasılası 

ümenâ tarafından istizan olmadıkça kimesneye verilmemek ve resm dahi ahz 

olunmamak ve zikr olunan enfiyecilerin hususât-ı vâkilerine memurîn taraflarına 

lazım gelen muavenet icrâ ve ibkâ kılınmak üzre tenbih-i hâvî Anadolu ve Rum ilide 

iktiza edenlere hitaben emr-i Ģerifem ıstarı hususu rikâb-ı hümayun-u Ģahânem 

kapucubaĢlarından hâlâ duhân gümrük emini iftiharü‟l emâcit vel‟erkân Osman dâme 

mecduhû tarafından bâ-takrir inhâ olunmaktan nâĢî kuyudul ledel müracaa memâlik-i 

mahruse enfiye mukataası mülhekâtından gayrı ez[ ]ve bilâdis‟sâire-i malâme ve 

cezire-i Kıbrıs ve nefs-i Ġstanbul ile tevabiinden olan Edirne ve Ġzmir ve Anadolu 

kalemi ve Ohri ve Petrede ve Ġrace kazalarından maada Rum ili enfiyecileri 

müdürlüğü Ģurût-ı muharrire üzre iĢ bu 1256 senesi Ağustos‟una mahsûben sene-i 

kâmile ber-vech-i emanet zapt ve idare etmek üzre Yazbut? nâm zımmîye bil ihâle ol 

bapta zaptını hâvi emr-i Ģerifem tasdir kılınmıĢ ve mukata mezbûre maliye hazne-i 

celilesine varide cesimesinden olacak [ ] mal ve faizde sehâm ile mukayyet 

bulunmuĢ olmak hasebiyle mukataa-i merkûme müdürlerinden gerek ehl-i islâm ve 

gerek zımmî birisi fevt olduk da zimmetinde mal-ı mirî zuhur ederse değne 

miricümleden akdem ve düyun-u sâireden[  ] olmak melâbisesiyle kesir ve noksan 

kabul etmeyerek be-evvel tereke ve zımmemâtında tahsil olunmak ve 1 akçe resm 

taleb olunmamak mukataa-i mezbûrede müessis olan Ģurût ve nizâmında idiği 

kuyuda nümâyân olduğuna ve Tanzimat-ı Hayriyye usûl-u mehâsiî Ģümûl-ı 

iktizasınca o makul enfiye müdürlerinde gerek islâm ve gerek reaya birisi fevt olduk 

da bulunduğu mahalle meclis memurları marifetiyle terekesi tahrir ve bey' ile 

asımân-ı hasıla ümanâ tarafından istizan olunup ümenâ-yı mezkûrdan makbuzu olan 

enfiye bahâsından mal-ı mîri olarak her ne kadar deyini zuhur eder ise [ ] olan 

asımân-ı hâsıladan te‟diye ve ifâ olunmadıkca kimesneye bir akçe verilmemek ve 

resm dahi ahz olunmamak üzre Anadolu ve Rumilide vakî mahallerin muhassıllarına 

vesâir hitaben iki kıta emr-i Ģerifim ısrarı hususuna izn-i aliyyem [  ]ederek ol vech 

ile Rum ilide kâin mahaller muassıllarına hitâben diğer emr-i Ģerifim tasdîr ve tesyîr 

kılınmıĢ olmakla siz ki zapt ve maliye memurları vesâir-i mumaileyhimsiz size dahi 

iĢ bu emr-i âlîĢanım ıstar ve tesyâr olunmuĢtur. Gerek keyfiyet malumunuz olduk da 

bâlâda beyan kılınan tenhihât ve nizam-ı muharrire tevfikan salifü‟z-zikr enfiye 

müdürlerinden zîr-i yedinizde kâin kazalarınızda fevt olanların terekeleri meclisce 

tahrir ve bey' asımân-ı hâsılası emin-i muamaileyh tarafından iĢ‟ar olunan enfiye 

bahasından her ne miktar zimmet-i zuhur eder ise asımân-ı mezkûreden  te‟biye ve 
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ifâ olunmadıkça kimesneye bir akçe verilmeyüp [  ] dahi mütâlibe olunmaması ve 

zikr olunan enfiyecilerin husûsât-ı vak‟alarında  tarafınızdan muavenet-i lazıme icrâ 

kılınması cümleniz ittifak-ı ihtimam ve dikkat ve hilâfını tecvizden mübaedet 

eylemeniz bab‟ında fermân-ı âlî-Ģânım sadır olmuĢtur. Buyurdum ki vusul buldukta 

vech-i meĢruh üzre Ģerefyafta-i sudur olan fermân-ı vacibü‟l-ittibâ ve lazımü‟l-itaat 

makrûnum üzre amel ve hareket eyleyesiz Ģöyle bilesiz alâmet-i Ģerife itimat kılasız 

tahriran fil yevmü‟l-salis aĢer min Ģehr-i zilkâde li-sene sitte ve hamsîn ve mie-teyn 

ve elf.      

55-1   79. Hüküm 

Ya fettâh ya Rezzâk ya muîn bismillahirrahmanirahim ve bihi-nestain izzet-meâb 

Ģeriat-nisâb Mevlana es-seyid Ġbrahim Hilmi Efendi kâmiyâb ba‟dettahiyatul vâfiye 

inhâ olunur ki nizâm-ı müstahzene Ģurûtuyla kaza-i selâsenin umûr-ı ahkâm-ı Ģer‟isi 

iĢ bu sene-i seb‟a ve hamsin ve mieteyn ve elf. ġehri-i saferü‟l hayr guryesinden zapt 

eylemek üzre bu abd aciziyeyi ihâle ve tefviz olunup tarafımızdan Demirci kazâsının 

umûr-ı Ģer‟iyesi tashih-i kazâ meselesi üzre ber-mucîbi kânun-ı münif gurre-i 

mezbûrede cenâb-ı Ģerifiniz ihâle ve tefviz olunmuĢtur. Gerektir ki kazâ-i mezbûrun 

binniyâbe mutasarrıf olup ber-mûcebi Tanzimat-ı Hayriyye ve Kanun-ı Münif beynel 

ahâli icrâ-yı ahkâm-ı Ģer‟iye sâ'iye-i cemil ve infaz-ı evâmir-i aliyyede mezid-i 

gayret ve ihtimam edüp vuk‟u-yafta olan muhellafat-ı mevtâ-i askeriyyenin muceb-i 

tahrir olanlarını tahrir ve terkim ve beyn-el verese bil-farizetüĢĢeriye tevzî ve taksîm 

eyleyip cadde-i Ģeriat garrâdan sermû inhirâf göstermeyesiz vesselâm. El mâhlası 

fâkir es-seyid Mustafa Recai en-nâib be-kaza-i Gördus ve tevâbi-i hümâ. 

55-2   80. Hüküm 

Kasım Fâkih  Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem bî-emr-i ilahi teala fevt 

olan El-Hâc Hafız bin Ġsmail nâm kimesnenin verâseti zevcesi Alime bin Halil nâm  

hatundan ile Sulbiye-i kebire kızı Saime ve Sulb-i kebiroğlu Hafız Mustafa sulbi 

sâğir ve oğlu Hafız Ahmet ve diğer ġerif ve Hüseyin nâmun kimesnelere inhisarı 

tahakkuk eyledikten sonra mütevveffa-i mezbûrun terekesi tahrîr ve terkim ve 

beyne‟l-verese taksîm olunan  defteridir ki ber-vech-i âtî zîkr ve beyân olunur. 

Fî  27 Receb sene (12)57. 

Zile [   ] 2adet  100 guruĢ 

Kilim 1 adet 35 guruĢ 

Müsta‟mel seccade 2 adet 40 guruĢ 

Def‟a sâir seccade 1 adet 5 guruĢ 
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Yastık 6 adet 30 guruĢ 

Def‟a yastık [   ] 20guruĢ 

Minder 2 maamik‟at 3 adet 30 guruĢ 

Müsta‟mel kokolote[   ] 1 adet 300 guruĢ 

Müsta‟mel Ģalvar 1 adet 100 guruĢ 

Cedid abdestlik 1 adet 160 guruĢ 

Def‟a Ģalvar 1 adet 120 guruĢ 

Çüha baĢlık 20 guruĢ 

Müsta‟mel Ģal 1 adet 50 guruĢ 

Kemha entâri 1 adet 35 guruĢ 

Def‟a çitari entâri 1 adet 60 guruĢ 

Müsta‟mel cepken 60 guruĢ 1 adet 

Mor libâde 1 50 guruĢ 

Sade [   ] 30 guruĢ 

Çüha entâri 1 adet 50 guruĢ 

Ġç Ģalvar maaentâri fanülye 2 adet 60 guruĢ 

Müsta‟mel abâni 1 adet30 guruĢ 

Def‟a abâni 1 adet 30 guruĢ 

Def‟a abâni 25 guruĢ 

Müsta‟mel benâti 1 adet 12 guruĢ 

Müsta‟mel gömlek 2 adet 20 guruĢ 

Müsta‟mel dizlik 3 adet 40 guruĢ 

Müsta‟mel beyaz libâde arpalı 1 adet 10 guruĢ 

Basma yelek 1 adet 5 guruĢ 

Yorgan 5 guruĢ 

Cedid Gördes seccadesi 200 guruĢ 1 adet 

HaĢa 1 adet 50 guruĢ 

Cedid Kula taklidi secdade 1 adet 50 guruĢ 

Müsta‟mel Gördes secdade 1 sağir 40 guruĢ 

Cedid Hırkalı seccade? 1 adet 40 guruĢ 

KöĢe halısı kaba 1 adet 40 guruĢ 

Def‟a kaba sağir halı 1adet 15 guruĢ 

Müsta‟mel Türkmen kilimi 2 adet 80 guruĢ 

Kebir cedid kilim 1 adet 120 guruĢ 
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Def‟a Müsta‟mel Türkmen kilimi 15 guruĢ 

Kök muslu kilimi cedid 1 40 guruĢ 

Çuval cedid çift 3 adet 70 guruĢ 

Def‟a Müsta‟mel çuval yük 3 adet 40 guruĢ 

Harar yük 1 cedid müsta‟mel yük 2 adet 5 guruĢ 

Çul 2 adet 60 guruĢ 

Müsta‟mel yorgan maaçarĢep 4 adet 120 guruĢ 

Müsta‟mel minder yük 3 adet 80 guruĢ 

Def‟a yorgan 2 adet 50 guruĢ 

Sevâ-i Müsta‟mel kilim 4 seccade 1 keçe1 yastık 2  adet 50 guruĢ 

HoĢaf kaĢığı 7 adet 10 guruĢ 

Siyah kaĢık deste 1 buçuk 8 guruĢ 

Ġngiliz çanakları 14 adet 20 guruĢ 

Def‟a Ġngiliz çanakları 3 10 guruĢ 

Yoğurt tası çanak1 adet 1guruĢ 

Kebir sini 1 adet 100 guruĢ 

Ġleğen ibrik kebir 1adet 150 guruĢ 

Def‟a ileğen ibrik 1 adet 50 guruĢ 

Def‟ abdest ibriği 15 guruĢ 

Nühas 68 kıyye 820 guruĢ 

Anbar 2 adet 200 guruĢ 

Kelâm-ı Kâdim 1 adet 250 guruĢ 

Delail-i ġerh-i Karadavut 150 guruĢ 

Delail-i 100 guruĢ 

Yazıcızâde 1 adet 50 guruĢ 

Birgivizâde ġerhi 1 adet 20 guruĢ 

Basma menasik hac? ve yazma 2 adet 25 guruĢ 

Nesimi Divanı 1adet  5 guruĢ 

ĠnĢa maa 2 adet 5 guruĢ 

Çelebi Tercümesi 1 adet 20 guruĢ 

Emnet ġerhi 1 adet 20 guruĢ 

Sim-divit 1 adet 500 guruĢ 

Saat 1 adet 300 guruĢ 

Def‟a saat 1 adet 200 guruĢ 
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Ceviz  30 guruĢ 

Fânûs 1 adet 15 guruĢ 

Havan 1 adet 25 guruĢ 

Elmas tıraĢ nargile maa-takımıyla bir 50 guruĢ 

Def‟a ufak nargile maa-takımıyla 4 adet 20 guruĢ 

Kebir [   ] 20 guruĢ 

56. 

Def‟a Ģamdan sağir 2 adet 12 guruĢ 

Al Ģamdanî 2 adet 5 guruĢ 

Fener 1 10 guruĢ 

Ġskemle maa-mum mıkras 2 adet 5 guruĢ 

Kahve değirmeni 1 adet 10 guruĢ 

Kahve ibriği  1 adet 20 guruĢ 

Kahve cezvesi maa-tabla kahve tâbesi maa-fincan 20 guruĢ 

Dürbil[   ] 1 adet 50 guruĢ 

Minkâl 1 adet 50 guruĢ 

Pirinç kahve ibriği 1 5 guruĢ 

Kereste tahminen 100 guruĢ 

Kürbe ? 7 adet 20 guruĢ 

Çapa 12 nacak 1 adet 60 guruĢ 

Saman tahminen yük 20adet  100 guruĢ 

Buğday tahminen ayar 20 adet 400 guruĢ 

Arpa ayar 5 50 guruĢ 

Üzüm tahminen 500 kıyye 125 guruĢ 

Esb re‟s 1 maa-takım 500 guruĢ 

Katır re‟s 1 kara 600 guruĢ 

Def‟a katır re‟s 1 sarı 500 guruĢ 

Merkep 1 adet 200 guruĢ 

Ġnek 3 adet dana 1adet  200 guruĢ 

Keçi 4 adet 80 guruĢ 

Ganem maa-kuzu 25 adet 520 guruĢ 

Hacıbaba‟da bağ 1 adet 1000 guruĢ 

Sirke Deresi nâm mahalde bağ 1 adet 150 guruĢ 

Virân Dere mahallinde fidan 1 adet 1400 guruĢ 
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Maltepe nâm mahalde boya tahminen 2500 guruĢ 

Gümele nâm mahalde boya tahminen 700 guruĢ 

ÇanĢa nâm mahalde Recepoğlu‟yle müĢterek boya tahminen 50 guruĢ 

Def‟a Çalbakoğlu Hacı Hüseyin ile iĢtirak boya tahminen 50 guruĢ 

Gümele‟de Gökçeoğlu ile iĢtirak boya tahminen 40 guruĢ 

Def‟a Gümele‟de Nasuhoğlu Ġbrahim kethüdâ ile iĢtirak boya tahminen 100 guruĢ 

Debbahhane‟de sülüs hissesi 500 guruĢ 

Dayısı Mehmet Ağa ile iĢtirak olan sermaye 5198 buçuk guruĢ 

Def‟a debbağhanede amisi Mehmet Ağa ile iĢtirak olan sermaye 8474 buçuk guruĢ 

Kula‟da Mahmut Ağa‟da zimem 2500 guruĢ 

Kulada Hocacıoğlu Mustafa 1100 guruĢ 

Def‟a Hocacıoğlu Hacı Hüseyin 180 guruĢ 

Kulada Bedo Usta Mustafa 1050 guruĢ 

Koçkırlıoğlu Ġsmail 239 guruĢ 

Karabekiroğlu Ġsmail 127 guruĢ 

Ekmekçi Alioğlu 1200 guruĢ 

ġahinoğlu Mehmet 1276 guruĢ 

Eyüp Usta 50 guruĢ 

Abdi Beyoğlu Hacı Mehmet 133 guruĢ 

ÇanĢa‟da Recepoğlu‟nda karzenzimem 150 guruĢ 

Def‟a ÇanĢa‟da Çalpakoğlu Hacı Hüseyin karzenzimem 100 guruĢ 

Gümelede Gökçeoğlu‟nda karzenzimem 100 guruĢ 

Mülk ü menzil maa-selamlık 5000 guruĢ 

Mülk ü menzil arsası 500 guruĢ 

Hırdavat menzil 50 guruĢ 

Sim-tüfenk 1 100 guruĢ 

Bıçak tekke 1 tabanca 1 sarı 40 guruĢ 

Sakızlıoğlu Ali 107 guruĢ 

Cem‟an 41846 guruĢ 

ve minhâ el- ihracat 

Ġzmirlioğlu Hacı Mehmet Ağa 206 guruĢ 

Biraderi Hacı Ahmet Ağa 201 buçuk guruĢ 

Kürtoğlu Hacı Mehmet Ağa 199 guruĢ 30 para 

Ekmekçi kefere 75 guruĢ 
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Dayıoğlu Osman Hafız 36 guruĢ 25 para 

Kürtoğlu Ġbrahim 73 buçuk guruĢ 

Kasap Kenanoğlu 16 buçuk guruĢ 

Acemoğlu Hacı Ġsmail 14 guruĢ 

Hizmetkârı Halil‟e 400 guruĢ 

„Ammisi Mehmet Ağa‟ya 1471 buçuk guruĢ 

Hacı Ali Efendi‟ye 1167 buçuk guruĢ 

Kapı uĢağı küçük Veli‟ye 401 guruĢ 

ġehitzâde Hüseyin Ağa‟ya 400 guruĢ 

ġehitzâde  Mehmet Ağa‟ya palamburt kantar 21 adet 630 guruĢ 

ġehitzâde Mustafa Ağa‟ya 3260 guruĢ 

Mihr-i zevce 100 guruĢ 

Hizmetkâr Halil‟e ve yavuklusuna maa-vasiyeti müsbitesi 300 guruĢ 

Teçhiz-i tekfin devr-i vasiyet 550 guruĢ 

(57-56‟NIN DEVAMI) 

Tiryakioğlu bazargâna 1015 guruĢ 

Çizle? Pınarı tamiri için ba-vasiyet 500 guruĢ 

Yapucu zımmîlere düyunu 102 guruĢ 

Cevâhiroğlu [   ]25 guruĢ 

Demirci Habiboğlu 15 guruĢ 

Dülgeroğlu Hafız Ġbrahim 115 guruĢ 

Resm-i âdi 1046 kuruıĢ 

Kâtibiyye muhsîriyye dellâliyye 20 guruĢ 

Cem‟an 12341 buçuk guruĢ 

Sahrü‟l-bâki 29505 buçuk guruĢ 

Hisse-i zevce 3688 buçuk guruĢ 

Hisse-i bint 2868 buçuk guruĢ 

Hisse-i ibn 5737 guruĢ 

Hisse-i ibn 5737 guruĢ 

Hisse-i ibn 5737 guruĢ 

Hisse-i ibn 5737 guruĢ 
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57-1   81. Hüküm 

Muktezâ-i irade-i merhamet ifade-i Ģahâne olarak vecibe-i uhde-i hademe-i Ģer‟-i 

mübin husûsat-ı meĢru-i müstahsene-i âtiyeyi havî talimnâme-i hükkâmdır bend-i 

evvel beyân bu def‟a irade-i merâhim ifade-i hazret-i halife-i rûy-ı zemin-i hullided 

hilâfete ila-yevmiddin ile tesfiye buyrulmuĢ olan  Tanzimat-ı Hayriye iktizâsınca 

tertib ve iĢaret-i cenâb-ı Ģeyhü‟l-islâm birle tevcih olunagelen mevleviyyet ve [ ] 

maiĢet ile Rum ili ve Anadolu diyârlarında olup tevcihatları nizâmı müstahsen-i üzre 

bi‟lfiil Rumeli ve Anadolu kazaskerleri hazretleri efendiler hazerâtına müfevviz 

bulunup anlar dahi inâbe olunacak kasabât [  ] mürâseleleri ashabından taraf-ı fetvâ 

penâhiden ahz olunarak câr-i muhassıl tahsis olunan kazanın [  ] mukarriresi üzre 

intihâ buyrulacak nâibü‟Ģ-Ģer efendiye ve kaza-i mezkûra mülhâk bulunan kazalar 

mutasarrıfları dahi zikr olunan cây-ı? muhassıl hâkimi efendiye tashih-i kaza 

meselesi üzre mutasarrıfı tarafından âhiri ve âhir merkûm dahi ahiri tevkîl mânâsına 

bir ehliyetli efendiye îtâ buyrulup ol dahi olunan mülhâk kazalara sûret-i mezkûre 

üzere tayin eyleye ve tayin eyleyeceği nâibin nik [  ]ve yedali Tanzimat-ı Hayriye 

muktezâsınca kendisinden mes‟ul olacağından daima tefahhus ve tecessüs ve nezâret 

birle âsitâne-i âliyeye gelecek ilâm ve hüccâc vesâir senedât-ı Ģer‟iyelerinin hem 

[   ]bakup eğer Ģer‟an ihticaca salih ise hak-ı nâib-i kaza-ı filan deyü hatem ve imza 

eyleye ve mevleviyetlerin mühürleri misüllü fi-maa-baed câru-ı muhassılda bulunan 

kâffe-i hükkâmın mühürleri dahi fetvahâneye vaaz ile haklarında zuhûr eden 

senedâtın hâk-ı sebkine bakılarak emin-i fetvâ efendi tarafından hatem oluna. 

Bend-i sâni Tanzimat-ı Hayriye iktizâsınca câr-ı muhassıl olan kazaya ber-mimvâl-i 

muharrer hakimü‟Ģ-Ģer tayin olunan efendilere merkûm muhassılına kazanın 

tahammülüne nazaran meclis-i âli kararı üzre müsteğfi maaĢ tayin buyrulduğu 

misüllü dahi müsteğfi maaĢ îtâ ve irade-i merhamet ifade-i Ģahâneden dahi bu 

merkez ihsanda dair olarak [  ]karin-i refah zimmeti kılınup ilhâk olunan kazaların 

umur-ı dahi reis-i kazaya peyveste reis-i kazaya peyveste olduğundan [  ]olan 

kazalarda muhassıl-ı emvâlin vekil makamında olan zevâta iktiza edecek maaĢlarının 

[  ]havâle olunduğu gibi nâiblerinin maaĢları dahi hâl ve tahammülüne göre 

mahallinde meclisçe karar verilip sonra kararın bâb-ı fetvapenâhiyye ile tesfiye 

olunacak olmakla bu sûrette saye-i Ģahanede [   ] kayd-ı maaĢtan azâde olacağından 

ancak umur-ı memuriyetine rıza-i bari ve irtiza-i Ģehriyârî [   ] dikkat ile tagayyüd ve 

ihtimâm ve farizâ-i uhde-i diyânet ve ubûdiyet olduğu üzre dua-yı devam-ı ömür ve 

Ģevket-i islâmpenâh efendimize muvâzabet ve devam idüp fi-maa-bad vesâik 



139 

 

zımmında alınacak ecir misli kitâbet ile lâyık-ı hüccâc ve mürâselât-ı Ģer‟iye ve 

izinnâme ve keĢfiyye ve hafriyye vesâir senedât-ı Ģer‟iye nüvâb ve mucib-i 

terekelerin guruĢ baĢına ve her paradan harc-ı defter kassâmı çünki Tanzimat-ı 

Hayriye iktizâsınca vâridât hükmünde olacağından kazalarda tertip olunacak meclis 

tarafından ahz ve kabz-ı meclis-i belde azaları vesâir hususât-ı ahali gibi vazife-i 

zimmet olmakla kâffe-i harçların harc-ı hademe olarak sülüsânı ve sülüs-i mezkârdan 

kaide-i malûme-i belde üzre kalemiyye kâtib ve ihzâriyye ve keĢfiyye ve husus ile 

memur-ı katibin 

58- 

Vesâir ümenâ-i Ģer‟ ücretleri dellâliyye ba‟del-ihrac sahrü‟l-bâki olan mebâli ferden 

defter tutularak ademi ketim ve ihfâ hangi sûretle olur ise meclisçe karar verilerek 

hıfz ve iktizâsı vech ile muhassıl sandığına sâir mal-ı müretteb gibi vaz olunup 

velhâsıl min-baad tevzî vesâir-i husustan mahkemeye ait mahsûl ve rüsûma nüvâb ve 

hükkâm taraflarından aslen müdahale olunmaya iĢ bu tenbihin hidâfın harekete 

mütecâsir olurlar ise lede‟t-tahkik ber-vech-i âtî mücazâta müstahâk olanlar ve def‟i 

resm ba-fermân-ı ali mahfu olmakla fi-ma-baad iki kimesne beyinlerinde bir nizâ 

vuk‟unda müdde-i aleyhten bir nesne lazım gelmediği Ģer‟an tebeyyün ettik de eğer 

rızasıyla talip olur ise bir senet itâ olunup ve o makûle senet dahi meclis tarafından 

ecr-i misilli olmak üzre bir mûtedil harç alına ve terekeleri tahririn mûcib-i Ģer‟isi 

yok ise verese-i kibar olup talip olmadıkları halde tahrir olunmayıp ve envâl-i 

eytâmın ve envâl-i evkâf muhafazası hakimin Ģer‟an cümleten memuriyetinden olup 

bunu te‟yit-i aza-i meclis-i belde dahi bu husus ve bu hususu vâcibe-i zimmet bileler. 

Bend-i sâlis ve mine‟l-kâdim yekün-i tereke beĢ bin  guruĢtan mütecâviz olarak 

madde-i mahsus tabir olunan muhallefâtın tahriri hususu ba-fermân-ı âlî Rum ili ve 

Anadolu kazaskerleri efendiler hazerâtına müfevviz ise de Tanzimat-ı Hariye 

iktizâsınca bu defa müĢarün-ileyhhümâya mevâd-ı mahsusa bedel-i hazine-i 

âmireden müsteğfi nakit ihsân-ı hümayun-ı mülûkâne buyrulmakla fi ma-baad 

bilcümle vuk‟u bulan muhalefâtın gerek madde-i mahsusa gerek gayr-ı mahsusa 

hülâsa mûcib-i tahrir yani mütevaffânın veresesinden bazısı sa‟gir yahut gâib veya 

mecnun veya cümlesi [ ] olup tahrir ve taksîme tâlip oldukları halde bulunduğu 

kazanın nâibi tarafından tahrir ve bade‟d-taksîm [ ] müsağ Ģer‟i üzre ber-minvâl-i 

muharrer meclisce rüsûm-ı mu‟tâdesi ahz ve muhassıl sandığına vaz oluna. 

Bend-i râbi bazı beldede kâffe-i ahâlinde maslahâtına dair kâtib-i mahkeme ve 

muhsırın hizmetleri seb‟kât ederek tevzîlerde olanlara ve nâibin müdür ve ittibaına 
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ücret ve ikramiye gibi Ģeyler konmak mu‟tad olduğu tahkik ve istiknâh olunmakla 

minbaad müdir ve etbâ-ı hükkâma o makûle Ģey verilmeyip hükkâm kendine tayin 

olunacak maaĢından anların ücretlerini idare etmek lazım gelüb lakin kâtip ve 

muhzırın filhakika yine ahaliye hizmeti olduğu meclisçe tahkik olunup ve anlara 

memleketten ücret ve maaĢ iktiza eder görünerek böyle olduğu meclisten meclis-i 

ahkâm-ı adliyeye ba‟del arz meclis-i mezkûrda anların kemiyet ve keyfiyetine ne 

vech ile karar verilirse öylece icrâ olunup lâkin mürûr tezkeresi kâtibi umur-ı 

mu‟tenâ bahâdan olmakla anın maaĢı meclis-i belde marifetiyle tanzim olunmak 

iktiza eder. 

Bend-i hâmis umûr-ı cesime ve mehâm-ı saltanat-ı seniye vesâir mev‟âd-ı mu‟tena 

bahâda ber-vech-i muharrer ittifak-ı âra-yı keyfiyet-i hasanesi elzem olmakla o 

makûle mev‟âdın muhâkeme ve müzâkere ve fasıl rüyeti ancak ancak meclislere 

mahsus ola. 

 

Bend-i sadis iĢ bu talimnâmeye telâhık efkâr ile lüzumu görünecek müteferriât-ı 

Tanzimat-ı Hayriye‟den olarak icâb edecek kuyudât zam ve ivrâç[   ] olunacağı 

malum ola. 

Bend-i sâbi ber-vech-i bâlâ tafsir olunan usul-ı nizamât-ı hasene iktizasınca ehil ve 

erbâb oldukları halde tayin ve intihâb olunacak nüvâb ve hükkâm-ı Ģe‟r umûr-ı 

me‟muresinde ber-vech-i dikkat icrâ-yı ahkâm-ı Ģeriat ve hakkâniyet idüp ancak 

vuk‟u bulan beâvinin Ģurût-ı Ģer‟iyesi üzre ibtidâ zaptına ve tashih-i davaya ve def-i 

deâvi ve tenâkız ve tevkîf hususlarının caiz ve gayr-ı caiz Ģeylerin temyiz ve 

tercihine ve her bir davaya dikkat ile icâb-ı Ģer‟isi icrâya mübâderet ve husûsan 

davayı nâdire ve mes‟eleyi müĢkilenin 

59-1  

cevabını tahrir ve istifna ve ulemâ-i belde ile isti‟Ģareye itinâ edip hâll-i eĢgâl 

olunacak takdirce Hükümde tacil itmeyüp der saadetten istiftâ ve sual eyleye ve itâ 

edecekleri ilam (?)vesâir senedât-ı Ģer‟iyeyi fetavâ-yı terkiye meselelerine ve 

mu‟teber [ ] yani Musazâde [  ] ve ale‟lhusus Debbağzâde merhumların cem‟ tedris 

eyledikleri [  ] haklarına tatbik ve muktezâ-i [  ]tevfik ve sicillât kuyûduna kemâl-i 

ihtimâm ve emr-i muhafazasına ve hak tariften vekâyesine ikdâm tedkikân ve Ģuhûd-

i udûl hüsn-î tezkiyesiyle Ģahid-i zora dikkat vâcibeden olup velhâsıl memâlik-i 

feshihâtü‟l- mesâlik-i Ģahânede icâ-yı ahkâm-ı Ģer‟i münire memur buyrulan kuzzât 

ve nüvvâb Ģân-ı hükkâma lâyık ve Ģayân olmayıp kütüb ü fıkhîde amme-i ehl-i 
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islâmın velâsima-kuzzât ve nüvvâb ictinablârına tenbih buyrulan tekebbür ve su-i 

hâlk ve galazât[ ]tabiat ve ceberût ve muânede yani velhâsıl haktan mücânebet etmek 

ve ifâ-yı südûr yani hüsn ü hitâbet ve kavl-i leyn ile fasıl ve [  ] iken iĢ bu vech-i bar-

i Ģer‟iye rağbet etmemek zafât-ı zemimesinden ihtinâb birle emvâl ve aceze ve galat-ı 

evkaf vesâire manât-ı Ģer‟iye-i ıslah ve himâya idüp ve hasmın beynini [  ]bi‟l-vücûb 

oturtmak ve dururmak ve iĢaret ve nazar cihetlerinden tesfiye yani ahd-i [  ] 

cihetlerde ahire tercih eylemeyüp müsâvi tutmak ve birinin kulağına gizli söz 

söylememek gülmemek ve kıyam etmemek ve yalnız birini diğersiz taama 

alıkoymamak ve meclis-i Hükümde ve mazmunu tarh etmemek ile sair adâb-ı Ģer‟i 

Ģerîfime dahi vekâye ve taraf-ı imâm-ı [ ]memur oldukları üzre nüvâb ve hükkam-ı 

Ģe‟r dahil-i meclis-i belde bulunacaklarından [  ]evkaât-ı muayyenede akd-i meclis 

olunan mahalle varup mecliste mukayyet ve mahfuz olan [  ] Tanzimat-ı Hayriye 

muktezâsınca erbâb-ı meclis ittifakıyla bi‟s-sıdk ve‟l-ihlas umûr-ı mehâm-ı 

seniyyenin ve [  ]beldenin ber-vech-i hakkâniyet rü‟iyetine sa‟y ve gayret eyleyeler 

velhasıl kütüb ü fıkhîde ve gerek tabir-i sütûr u ihlâlinden meztûre mesâil ve evâmire 

kemâl-i itina ve imtisâl ile padiĢah-ı islâm-ı mülke hu ilâyevmü‟l-kıyam efendimiz 

hazretlerinin cânib-i feyz-i câlib-i Ģahânelerine amme-i ib‟addan davât-ı hayriyede 

sa‟y-ı beli ederek hakk-ı hademe-i Ģe‟rde bu defa bedâhet vech ile zuhur [ ]bunca 

ihsân-ı mülukhânenin kadrini bilüp edâyı hakk-ı Ģükranımız ve nimet-i ve tekmil-i 

nâmus ve farizâ-i zimmetleri olduğu halde iĢ bu ferizayı ifaya muvazabât ve 

mazallahuteala bir gün hilafı Ģe‟r kanun-ı hareket ve irtikab ve ahz-ı rüĢvet misüllü 

halat cesaret ideri olur ise ba‟ded tahkikü‟l-Ģerhi ol Ģahıs nadan kendi nefsini 

mertebe-i eĢrâftan hatt ve tenzil ve Ģerden rezile-i ah-zâne ve iclâfü‟l-hak ile tezlil 

etmiĢ olmakla ceza kanunnâme-i hümâyununa tatbikân müstehâk olduğu eĢhed-i 

ceza kendi hakkında bilatevakkuf ve imhâl icrâ oluna Takvim-i Vekâ-yi hane-i 

devleti aliyye 

59-2 

Demirci ve mülhekâtı kazalarına icrâ olunmak üzre muhassıl tarafına gönderilen 

sûret leyihanın [  ]memalik-i mahrusetü‟l mesalik-i Ģahanede vâki Nezaret-i Evkaf-ı 

Hümayun‟a ve haremeyn i muhteremeyn dahilinde bi‟l-cümle evkaf-ı Ģerife ile bilâ-

nezaret bulunup Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun‟a inhakı nizamında olan evkafı Ģerife 

müskifat ve müstekilatından vuku bulan mahlulât muaccelâtı ve ferağ ve intikalat 

temessükat-ı harçları ve [  ] evkaf ve maaĢ-ı muharrir namıyla hazine-i evkaf-ı 

celileye ait mürettebatın el-hasıl hususat-ı evkaf-ı celile –i hayriye usul ü mehasin 
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Ģumülüne tatbikân nüvvab-ı belde nezaretiyle meclisçe rüiyet ve idaresi zınnında 

cânib-i evkafa bit-takdim takdim kılınan layiha meclis-i valâ-yı ahkam-ı addiyede 

bil-kırae sûret-i tesviye ve icrâsı müzakere ve tensib olunarak [  ]keyfiyet hâk-i pay-ı 

hümayun u hazret-i Ģahanede lede‟l-istihzan ol babda müteallik buyrulan irade-i 

katıa-i müceddiden tanzim olunan talimnamenin sûretidir. 

Nezareteyni mezkureteyne mülhak ve bilanezaret-i evkaf dahilinde menâzil ve 

dekâkin ve bağ ve bağçe bir günamüskifat ve müstekilat mutasırrıflarından müslim 

ve reayadan bilavelet fevt ve halik olanların bil-cümle uhdelerinde bulunan müskifat 

ve müstekilat vakfına ait olup bu makule mahlulat mahalllinde hakim ve meclis 

marifetiyle bil-müzayede ve değer-i bahasıyla füruht olunarak mesela bin guruĢta 

karar bulduk da [  ] rüsumat-ı adi 

60-1  

Mahalle-i mezbûreden elli guruĢ mütevellî ve kâtib ve câbi misüllü hademe-i evkâf-a 

ve elli guruĢ dahi harc-ı [  ]namıyla bi‟l-ifrâz bâki kalan dokuz yüz guruĢun hazine-i 

mezkûreye irsal ve isrâsı ve eğer evkâfın kâtib ve câbisi ve belki mütebellî ve 

kaymakamı dahi mahallinde mevcut olmayıp dersaadette olduklarından bu makûleler 

[  ] saliste beyân olunduğu vech ile iktizasına bakılmak üzere bu misüllü rüsümât 

dahi muaccelât-ı merkûme ile maan Hazine-i Evkâf-ı Hümayûn‟a tesyîl kılınmıĢ ve 

mevcut oldukları halde hademe-i merkûmenin yani mütevellî ve kâtib ve câbi-i 

vakfın hisse-i mutarrineleri olan elli guruĢun itâsı ve berminvâl-i muharrer harç-ı 

istifa nâmıyla müfriz elli guruĢ dahi hâkim-i belde olanlara ait olmak nizamından ise 

de sâye-i Ģevketvâye-i hazret-i Ģahânede o makule hükkâma müsteğfi maaĢlar tahsis 

buyrulmuĢ olduğuna ve ba‟deizin evkâf-ı mezkûre hükkâm nezaret ve marifetiyle 

idare-i rü‟iyet olacağı cihetiyle maiyetinde bir nefer kâtib istihdamı lazım geleceğine 

binaen resm-i mezkûrun hükkâma itâsından sarf-ı nazarla istihdam olunacak kâtibe 

ber-vech-i maaĢ itâsı ve vuk‟u bulan mahlûlatın vakıfları tasrihiyle aralık aralık 

ba‟defter-i mümzî muaccelât-ı müctemi‟asının Hazine-i Evkâf-ı Hümayûn‟a irsâl 

kılınması lazım eden olmakla ol vech ile . 

Bend-i evvelde beyan olunduğu üzre nezâreteyn-i mezkureteyne mülhâk ve bi‟lâ-

nezaret evkâf dahilinde olan menâzil ve dekâkin ve bağ ve bahçe vesâir günâ 

müzkifât ve müstakilât-ı mutasarrıflarının ferağ ve intikalleri vukufunda her kaç 

guruĢ alınır satılır ise fi ma-baad ziyade ve noksan kabul itmeyüp gani ve fakîr her 

kim olursa ise olsun ferağdan yüzde üç ve intikalden yüzde bir  buçuk guruĢ 

hesabıyla harç alınarak kaç kalem vuk‟u bulur ve her neye bâlî olur ise nıss-ı 
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mütebellî ve kâtib ve câbî taraflarına ve nısf-ı diğeri cânib-i hazineye ait olacağından 

ol vech ile mahallinde mütevellî ve kaymakamı ve kâtib ve câbisi mevcut ise nısf 

hisseleri bi‟l-ifrâz kendülere itâ ile bâkisi değil ise cümlesi hazine ile beraber ba-

defter-i münzî bu tarafa isbâl kılınıp Ģu kadar ki iĢ bu bentte ve bend-i evvelde 

gösterildiği üzre mahallerinde mütevellî ve kaymakamları ve kâtib ve câbileri 

mevcut olmayan vakfın ferağ ve intikalât-ı harçlarından ve mahlulât rüsumâtından 

hisse-i müfreize ve fazlaları ne miktara bâlî ve hangi vakfın hademesine ait olur ise 

baĢka ve hademe-i merkume mahallerinde mevcut olup hisse-i müfrizeleri kendülere 

verildiği halde o makûlelerin dahi kezâlik baĢka vakıfları beyanıyla mümzî defter 

müfredâtı Hazine-i Evkâf-ı Hümayûn‟a bais ve tavsîl olunması. 

60-2 

Nezaret-i Evkâf-ı Hümâyun-ı mülûkane mülhâk ve bi‟lâ-nezâret bulup nezâret-i 

mezbûreye ilhâkı nizâmından bulunan ve Haremeyn-i muhteremeyn nezâreti 

dâhilinde olup taĢrada vâki olan bilcümle evkâf-ı Ģerîfenin müskufât ve müstekilât ve 

arazisinden ferağ ve intikalât ve mahlulât vuk‟unda temessükâtları mahallinde 

mütevellileri veyahut kaymakamları mevcut olduğu halde taraflarından ba‟ded-

temhir cânib-i nezâret evkâf-ı hümâyuna irsal ile sâh-ı keĢîde olunması mer‟iyül icrâ 

olan nizâmından ise de mücerret ashâbına yüsr-i suhûlet olmak üzre temessükât-ı 

mezkûrenin ber-minvâl-i muharrer mütevellî ve kaymakamları mahallerinde 

bulunursa ise cânib-i nezâret evkâf-ı hümayûna irsâlinden sarf-ı nazarla anlar 

taraflarından temhir ve hükkâm cânibinden dahi nezâret mührüne bedel olarak sâh-ı 

keĢîde kılınmak ve mütevellî ve kaymakamların mahallinde mevcut olmadığı halde 

bu tarafta icâbı icrâ ve yine mahalli iade ve isrâ olunmak üzre fakat üzerine geçecek 

adamın ismi iĢâr ve mehûz olan harçla maan temessükler cânib ü nezârete evkâf-ı 

hümayûna tesyâr olunmak ve hazineteyn-i merkûmeteynden mazbûtan hüsn-i idâre 

olunmakta bulunan bi‟l-cümle selâtin-i izâm evkâf-ı celîlesi müskefât ve arazisi 

bütün bütün müstesnâ olmasıyla senedât-ı lazîmenin eyyihâl cânib-i nezaretten 

temhir olunmak kaide-i mer‟iyeden bulunmuĢ olduğundan o makûle arazinin 

temessukâtı mevhuz olan harçlarına maan haziteyn-i merkûmeteyn taraflarına 

gönderilmek ve [  ] tahrir-i icrâ olunmamıĢ arazinin müstâkilen tahrir icrâ etmeyüp 

Tanzimat-ı Hayriye iktizâsınca tahrir-i imlâsı ve arazi sırasında tabiatıyla bu keyfiyet 

hâsıl olacağından o makûle arazi ashâbının yedlerinde bulunan hüccec-ıi Ģer‟iye ve 

senedât-ı sâirelerin ahz birle nizâmına tatbikân tebdilen müceddiden icâb eden 

temessükleri kezâlik mahallerinde mütevellî ve kaymakamları mevcut evkâfın zikr 
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olunduğu vech ile mahallinde icrâ ve olmadığı halde temessükleri cânib-i nezaretten 

itâ olunmak üzre mümzî defterlerinin ve bîttahkik zuhur eden mahallatın mahlûlatın 

dahi değer bahâsıyla füruht ile Hazine-i Evkâf-ı Hümayûn‟a irsâl kılınmak üzere 

tefsiyesi. 

61-1 

Fazlaları mütevellî ve evlâda meĢrûtu olan bi‟l-cümle evkâf-ı Ģerifenin muhasebeleri 

mahallinde marifet-i Ģer ve ehl-i [  ]vakıf hâzır oldukları halde Ģurûtu‟l-vakfiyelerine 

ve tekâmül-i kadîmine tatbikân barü‟iye varidât-ı muayyenelerinden [  ] ve zuhûrat 

masârıfı ferve nihade ve mahsub olunduktan sonra bâki mütevellî ve evlâd-ı 

beynlerinde taksîm olunacak fazla [  ]ber-mûceb-i nizâm binde iki yüz guruĢ tertib-i 

maaĢ-ı hazine ve binde elli guruĢ harc-ı muhasebesi Hazine-i Evkâf-ı Hümayûn‟a isâl 

kılınmak ve her bir sûret-i muhasebede yalnız yirmi guruĢ nâib-i belde cânibinden 

tayin kılınacak katibiyye olarak ait olmak üzre rü‟iyet olunan muhasebeye masraf 

kayd ile hazine-i mezkûreye ait olan mebaliin [  ]maan bu tarafı irsal vuk‟u bulan 

mu'tad ve zuhûrat masârıfatı ol emirde mârifet-i Ģerle bittahkik masârıfat-ı [  ]olduğu 

inde‟l-Ģer ba‟ded tebeyyûn varidât-ı mertebe ve masârıfat-ı mutâde ve zuhurât-ı ol 

vech ile mahsûb olunduk da bâki fazla-i vakfın ber-mûceb-i Ģurût vakf-ı meĢrutlarına 

taksîmlerine vuk‟u bulan mahlulât muaccelâtı vakfının [  ]varidâtı demek 

olduğundan ânın dahi mahallinde vakfına irâd-ı kayd ile muhasebesine ithal 

kılınması. 

61-2 

Fazlaların mütevelli ve evlâda meĢrut olmayıp hayrâtının imârı ve akara tebdil 

meĢrût olan bi‟l-cümle evkâf mahallinde marifet-i Ģer ve mütevellî ve ehli multezika-

i vakf-ı hâsıl oldukları halde muhasebeleri bilrü‟iye varidât-ı muayene her neye bâlî 

olur ise binde elli guruĢ tertib-i maaĢ-ı hazine binde on guruĢ harc-ı muhasebesi 

Hazine-i Hümayûn‟a tesyîr kılınmak ve her bir sûret-i muhasebede yalnız beĢ guruĢ 

maaĢ nâmıyla bend-i evvel ve râbide gösterilen katibiyye ait olunmak üzre masraf-ı 

kayd ile irâdından tenzil ve bi‟l-müvâzene fazlası mütevellîsi yed‟inde telef 

olmayacağı meczun olduğu halde hayrâtının imârı ve akara tebdili zınnında veyahut 

istirbâh olunmak üzre meclisçe sefile [   ]yedinde ibkâ ve telef olunacağı anlaĢılanlar 

hazine aidatıyla ve mümzî muhasebe defteriyle maan Hazine-i Evkâf-ı Hümayûn‟a 

irsâl olunması. 
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61-3 

Mütevellîleri yedlerinde bulunan vakfiye-i mamûl bahâlarında veyahut ber‟atlarında 

münderîc hamse veya aĢ‟er hâsıla mütevellîye ait olan vakıfların mahallinde bî-

tahkik lazım olan muhasebeleri marifet-i Ģerle bi‟l-rü‟iye varidât her neye bâlî olur 

ise garez hamse ve aĢ'er mahsul varidâtıyla masârıfâtı bi‟l-müvâzene bâki fazla-i 

vakıf bend-i hâmiste muharrer sûret-i vech ile iktizâsının icrâsı. 

61-4 

Mütevellî ve bazı kesan zimmetlerinde marifet-i Ģer ile istirbâh olunmakda olan  bi‟l-

cümle nükûd vakıflarının hitâmında husûle gelen nümâları vakıflarının rüiyet 

olunacak muhasebelerinde bir akçe bakâya bırakılmayıp tamamen kayd olunarak 

mu‟tâd ve zuhûrât masârıfatıyla irâd ve masraf olunmak ve bermûcebi muhasebe 

zuhûr eden [  ] sene-i âtiye muhasebesinin irâdına zam kılınmak ve deyn-i vakıf 

zuhur eder ise ileri senede zuhur edecek [  ]istifa-yı deyn olunup bermûceb-i Ģurût-ı 

vâkıf nükûd u mevkûfeye aslen halel gelmemek ve bir akçesi ve telef olmamak 

mer‟iyül icrâ olan nizâmında olduğuna binâen o makûlelelrin dahi muhasebeleri 

bervech-i nizâm-ı marifet-i Ģerle bi‟l-rü„ye bunlardan hazine için mürettebât nâmıyla 

akçe alınmayıp fakat harc-ı muhasebe olunarak muhasebesinin ol vech ile rüiyetiyle 

tesfiyesi. 

61-5 

Tanzimat-ı Hayriye usûl-i maadelet Ģumûlü icâbınca buından böyle taĢra dekâkin 

hakkında bil-umum mücedditen senedât-ı verilmek icâb etmeyeceği derkâr ise de 

Ģimdiye kadar bil-icrâ temesükâtları verilmiĢ olan [ ]gedikâtın fesh ve imhâsı evkâf-ı 

hümayûn hazinesine mûris rıhne ve zarar ve ashâbına dahi müstelzem olacağından 

fakat bu makûlelerin kemâkan ibkâsıyla ferağ ve intikalleri vuk‟undan muaccellesi 

[  ] ise guruĢta birer para harç ile icrâ olunmak ve ahĢabından bilâvelet fevt ve hâlik 

olan [  ]gedikleri evkâf-ı hümayûn ve Haremeyn-i muhteremeyn hazinelerine 

mahlûlen ait olacağından memuru marifetiyle mahallinde bilmüzâyede muaccelât-ı 

layıkılarıyla taliplerine füruht ve icâr kılınarak temessükât-ı bittahrir itâ üzre 

muaccelât akçesiyle temessükât-ı atikâlarının ve is-mi Ģöhretlerinin defter-i sıhhat 

eseriyle baĢka [  ] olunan ferağ ve intikalât harçlarıyla icarât-ı seneviyeleri salbesâl 

müsta‟cirlerinden bittahsil hazine-i merkûmeteyn câniblerine irâd-ı kayd olunmak 

üzre baĢka mümzî ve memhûr defterleriyle maan tesyâr olunması. 
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61-6 

Bilcümle evkâf dahilinde bulunan bağlar hücec-i Ģer‟iye ve senedât-ı anbere 

[  ]mutebere ile mülkiyet hükmüne girmiĢ olan Tanzimat-ı Hayriye usûlünce arazi 

tahlilinde vakıfların arazisi bittabi meydana çıkacağından hudutları olan tarla ki bağ 

olmuĢ yerler arazisine vakfiyet üzre temessük verilip gürûmları evvelki gibi 

[  ]olarak kalmak ve bağların mahlulleri boĢ bulunduğu halde gürûmu mülkiyet üzre 

vereseye terk ve arazisine sâir vakıf yerler gibi muamele olunmak bağ iken tarla olan 

ve tarla iken bağ yapılan [ ]defterleri gönderilmek üzre tefsiyesi. 

Fî  21 Safer sene (12)57. 

62-1 82. Hüküm 

Medine-i Demirci mahallâtından Hacı Tur Bey mahallesi sakinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Celiloğlu Hüseyin nâm kimesnenin verâseti zevcesi Alime binti 

Ġsmail nâm hatun ile sulbiye-i Sağire kızı Hatice ve Sağiroğulları[   ] Hüseyin nâmım 

kimesnelere inhisârı tahakkuk eyledikte vâriseleri marifetiyle ve marifet-i Ģerle ve 

beynelverese taksîm olunan defteridir ki ber-vech-i âti zikir ve beyân olunur. 

Fî  15 Cemaziye„l-ahir sene (12)57. 

Müsta‟mel libâde guruĢ 8 adet 1 

Köhne abdestlik 1 adet 20 guruĢ 

Köhne entari 1adet 3 guruĢ 

Müsta‟mel dizlik 2 uçkur  1adet 15 guruĢ 

Müsta‟mel gömlek 3 adet 12 guruĢ 

Müsta‟mel nebati 1 adet 12 guruĢ 

Köhne yeĢil sarık 1 adet 1 guruĢ 

Ġp kuĢak 1adet  4 guruĢ 

Zıbın ve arakçın [   ]3 adet 3 guruĢ 

Müsta‟mel halı 1 adet 25 guruĢ 

Çuval çift 1 adet 7 guruĢ 

Köhne harar çift 1 adet 5 guruĢ 

Kantar 1 adet 6 guruĢ 

Çapa nacak ve keser 3 adet 15 guruĢ 

Urgan ve yular 2 adet 5 guruĢ 

Nebarküz 2 adet 40 guruĢ 

Tavan tahtası 17  adet 6 guruĢ 

Hatab yük 3 adet 3guruĢ 
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Nühas 23 kıyye 250 guruĢ 

Dühan çubuğu 1 adet 5 guruĢ 

Arpa ayar 2 adet 25 guruĢ 

Saman yük 2 adet 10 guruĢ 

Sıvacı malası 2 adet 5 guruĢ 

Debbağhânede amiĢte 2 elbiĢte 1 buçuk 200 guruĢ 

Bağçe kıymet 50 guruĢ 

Mülk-i menzil hücre 3 adet 1000 guruĢ 

Ġmranlar nâm mahalde bağ 1- 100 guruĢ 

Kavaklı harman nâm  mahalde bağ 1 -100 guruĢ 

Kozyakada bağ 1- 100 guruĢ 

Küçük adam oğlu tarlasında müĢterek boya hissesi 50 guruĢ 

Palamut dokusu 1 adet 5 guruĢ 

Dükkanda olan takım akçesi 10 guruĢ 

Kahve takımı mecmûu 20 guruĢ 

Hırdavat menzil 15 guruĢ 

Cem'an 2135 guruĢ 

Minha el ihracât techiz-i tekfin devr-i vasiyyeti 120 guruĢ 

Zevcesine mihir 50 guruĢ 

Resm-i adi 53 guruĢ 

Katibiyye muhzıriyye 12 guruĢ 

Düyûn-ı müteferrika 10 guruĢ 

Cem'an 245 guruĢ 

Sahrü'l-bâki 1890 guruĢ 

Hisse-i zevce 236 guruĢ 10 para 

Hisse-i bint 236 guruĢ 10 para 

Hisse-i ibn 472 guruĢ  20 para 

Hisse-i ibn 472 guruĢ 20 para 

Hisse-i ibn 472 guruĢ 20 para 

Sağirun -u mezbûrlara valideleri Alime binti Ġsmail nâm  hatun malların hıfza ve 

tesfiye-i Umurların rüiyete ba-hüccet-i Ģer‟iye vasi nasb ve tayin olunduğu kayd-Ģüd. 

Fî   Cemaziye'l-ahir sene (12)57. 
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83. Hüküm 

Asakar-i muntazama-i Ģahaneden manastır bölüğünde mümtaz bölüğünde mülazım-ı 

evvel Demirciden ġecaeddin mahallesinden Hüseyin Ağa mah zarfında avdet 

eylemek üzre serasker-i memhûr tezkeresiyle gelmiĢtir. 

Fî   23 Muharrem  sene (12)59. 

Tezkiresi Muharremin gurresinedir. 

63-1  84. Hüküm 

Emiceler mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt olan ġerbetcioğlu Hacı 

Mustafa‟nın verâseti zevcesi Hanife ve validesi ve babası Hacı Ali ve sulb-i 

kebiroğlu Ġsmail ve sağire AyĢe  nâmun kimesnelere inhisârı tahakkuk eyledikten 

sonra vereseleri marifetiyle ve marifet-i Ģer‟le tahrir ve terkim ve beynelverese bi‟l-

farizâ taksîm olunan  defteridir ki ber-vech-i âti zikir ve beyân olunur. 

Müsta‟mel entâri 1 35 guruĢ 

Cedid abdestlik 1 200 guruĢ 

Müsta‟mel katani entâri 85 guruĢ 

Müsta‟mel mintan 25 guruĢ 

Müsta‟mel Ģalvar 1 15 guruĢ 

Müsta‟mel nebati 1 15 guruĢ 

Cedid nebati 1 35 guruĢ 

Ġzmir bölmesi sarık 1 10 guruĢ 

 Cedid hamakuĢak 1 100 guruĢ 

ġam alacası endâze 4 30 guruĢ 

Katani top 2 200 guruĢ 

Yemen kahve 1 kıyye 15 guruĢ 

Gömlek 8 guruĢ 

Tesbih 3 adet 15 guruĢ 

Mest Sin kutu 1 ve kemer 1adet 3 guruĢ 

Müsta‟mel abdestlik 1 adet 20 guruĢ 

Müsta‟mel çul 2 adet 30 guruĢ 

Zili 1 adet 40 guruĢ 

Seccade 1 adet 60 guruĢ 

Kalender 1 adet 10 guruĢ 

Fincan tablası 1 adet 5 guruĢ 

Güğüm kıyye 2 buçuk 30 guruĢ 
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Devr için masârıf 50 guruĢ 

Yağmurluk 1adet 20 guruĢ 

Köhne aba 1 adet 2 guruĢ 

Nükud ve mevcudu 27 buçuk guruĢ 

Def‟a seccade 1 adet  50 guruĢ 

Kilim 35 guruĢ 

Kepenek ve çivi ve keçe 30 guruĢ 

Cem‟an 1200 buçuk guruĢ 

Ve minha el-ihracaat 

Devr içün masârıf 50 guruĢ 

Zevcesine mihir 50 guruĢ 

Resm-i âdi 25 guruĢ 

Katibiyye muhzîriyye 5 guruĢ 

Cem‟an yekûn 125 guruĢ 

Sahrü'l bâki 1065 buçuk guruĢ 

Hisse-i zevce 133 guruĢ 

Hisse-i ümm 177 buçuk guruĢ 

Hisse-i ibn 177 buçuk guruĢ 

Hisse-i bint 144 guruĢ 15 para 

Hisse-i bint 144 guruĢ 15 para 

Hisse-i ibn 288 guruĢ 30 para 

63-2  85. Hüküm 

Mahalle-i mezbûrdan ġerbetçi Hacı Ali fevt olup veraseti zevcesi Fatma Hatun ile 

oğlunun oğulları Ġsmail ve sağire Fatma ve AyĢe nâmun kimesnelere inhisarı iĢârı 

tahakkuk eyledikten sonra  vereseler marifetiyle ve marifet-i Ģer‟le tahrir ve terkim 

ve beyne'l-verese bi‟l-farizâ taksîm olunan defteridir ki ber-vech-i âti zikr ve beyân 

olunur. 

Müsta‟mel kısa entâri 1 10 guruĢ 

Müsta‟mel niĢ adeti 1 50 guruĢ 

Köhne abdestlik 1adet  10 guruĢ 

Cedid abdestlik 1 adet 100 guruĢ 

Gömlek 12 guruĢ 

Dizlik 2 adet 20 guruĢ 

Müsta‟mel hama kuĢak 1 adet 60 guruĢ 
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Ġp kuĢak ve sarık 2 adet 10 guruĢ 

Müsta‟mel çul 2 adet 40 guruĢ 

Türkmen kilimi[   ] 60 guruĢ 

KarataĢ kilimi 1 adet 20 guruĢ 

Köhne çuha entâri 1  adet 5 guruĢ 

YeĢil sarık 1 adet 5 guruĢ 

Çuval çift 5 tek 1 50 guruĢ 

Harar çift 2 tek1 25 guruĢ 

Heybe 1 adet 10 guruĢ 

Çapa nacak 8 keser 1  adet 40 guruĢ 

Nühâs kıyye 95 fi 11 1100 guruĢ 

64-1  

Kahve takımı Mecmu-ı 20 guruĢ 

Havan 1 adet 10 guruĢ 

Kantar 1 adet 5 guruĢ 

Def‟a çapa 2 adet 10 guruĢ 

Tas 1 adet 10 guruĢ 

Buğday ayarı tahminen 25 500 guruĢ 

Üzüm tahminen 200 kıyye 100 guruĢ 

Arpa ayarı tahminen 20 -200 guruĢ 

Bekmez kıyye 300 tahminen 150 guruĢ 

Kürbe 9 -50 guruĢ 

Hatab ve çire yük 100- 150 guruĢ 

Saman yük 30 -150 guruĢ 

Anbar 2 -100 guruĢ 

Katır res 1- 400 guruĢ 

Kireç tahminen 36 guruĢ 

Palamut 2 guruĢ 

Kiremit ve kerpiç 25 guruĢ 

Dikme 3- 20 guruĢ 

Çakal alanı nâm mahalde bağ 1 800 guruĢ 

Kır nâm mahalde bağ 1 500 guruĢ 

Oyuk nâm mahalde bağ 1 500 guruĢ 

Kocaoğlan yeri nâm mahalde harap 50 guruĢ 
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Serge nâm mahalde harap 1 ve Kozyaka‟da 1 50 guruĢ 

Üzüm tahminen 500 kıyye 250 guruĢ 

Mülk-i menzil 4000 guruĢ 

Nükûd-ı mevcudu 92 buçuk guruĢ 

Hırdavat menzil 50 guruĢ 

Aksaz‟da ganem maa-kuzu 11 225 guruĢ 

Keçi maa-oğlak 8 160 guruĢ 

Aksazlı Yusuf zimem 30  Kazdağlı 6 guruĢ 

Hisarcıklı Ali Usta 10 guruĢ 

Ġmamaoğlu Karaali 16 buçuk guruĢ 

Arapoğlu DerviĢ Mehmet 80 guruĢ 

Kulalı Hocacıoğlu Mustafa 7380 guruĢ 

Kulalı Bey 300 guruĢ 

Kulalı Bekmezoğlu Mustafa 50 guruĢ 

Kulalı Bedo‟da 1900 guruĢ 

Simavlı Halil Ġbrahimoğlu Ali 1500 guruĢ 

KarındaĢı Mustafa‟da 800 guruĢ 

Kulalı Azizoğlu 650 guruĢ 

BeĢeoğlu Ahmet 1000 guruĢ 

Kara kethüda 260 guruĢ 

Debbğhanede olan hisse-i 1500 guruĢ 

Çakıcıoğlu Süleyman‟da karzen 200 guruĢ 

Mengene 1 -25 guruĢ 

Debbahhane kanat 106- 20000 guruĢ 

Karasığır geveni 45 -2500 guruĢ 

Kâfe kırk 40 -200 guruĢ 

Tiritoğlu Hacı Mustafa‟da karzen 80 guruĢ 

Mütevaffaoğlu Hacı Mustafa terekesinde hakk-ı ırsisi 177 buçuk guruĢ 

Cem‟an yekûn 48907 buçuk guruĢ 

Minha el-ihracat teçhiz ve tekfin devr-i vasiyeti 350 guruĢ 

Zevcesine mihir 50 guruĢ 

Mahmut Çelebioğlu Hacı Ġsmail 39 guruĢ 10 para 

Hacı Haliloğlu Hacı Mustafa‟ya 20 guruĢ 

Çoban Mustafa‟ya 15 buçuk guruĢ 
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Kalaycıya 3 guruĢ 

ġakirdine 82 guruĢ 

Debbağ  Nasuhoğlu‟na 6 buçuk guruĢ 

Oğlunun zevcesine 200 guruĢ 

Hüseyin Efendinin oğlu Mehmet 80 guruĢ 

Yağcıya 7 guruĢ 

Resm-i adi 1222 buçuk guruĢ 

Katibiyye muhsıriyye ve harc-ı sened 250 guruĢ 

Cem‟an 2315 buçuk guruĢ 

Sahhü‟l-bâki 46592 guruĢ 

Hisse-i zevce 5824 guruĢ 

Hisse-i bintü‟l-ibn 10192 guruĢ 

Hisse-i bintü‟l-ibn 10192 guruĢ 

Hisse-i ibnü‟l-ibn 20384 guruĢ 

Sağirân-ı mezbûran için valideleri Hanife Hatun ba-hüccet-i Ģer‟iye vasî nasb ve 

tayin olunup eĢya-i mezkûrlar yedine teslim olunduğu kayd Ģüd. 

65-1  86. Hüküm 

Dâren-i tezkire 

Çortak kar‟iyesinden Hızır Mehmet‟in oğludur. 

Maiyet-i halisânemizde bulunan piyâde asâkir-i muntazama-i Ģahâneden Mahmut 

PaĢa livasının birinci alayının birinci taburunun altıncı bölüğünü birinci onbaĢısı 

Mağnisalı Ali tarih-i tezkireden itibaren bir buçuk mahmüddetle vilâyeti olan 

Mağnisa nâm mahalle li-eclü‟s-sâle izin ve ruhsat verilmiĢ olmakla merkûmun 

müddet-i inkizâsında yine taburu cânibi iade kılınmak Ģartıyla mürûruna zabitân 

taraflarından mümâneat olunmamak için merkûma iĢ bu tezkire itâ olunur. 

Es-seyyid Mehmet Seyid 

El-kadı Miri-i Aydın hâlâ. 

Fî  9 ġa‟ban sene (12)57. 

65-2  87. Hüküm 

Ġçhisar mahallesinden bundan akdem fevt olan Sayıklıoğlu nâm müteveffânın 

verâseti zevcesi Rukiye bint-i Ahmet nâm ve validesi Alime hatunlar ile ve sağire 

kızı Alime ve Fatma nâmun kimesnelere inhisârı tahakkuk eyledikten sonra 

vereseleri marifetiyle tahrir ve terkim olunan defter sûretidir. 

Fî  17 ġa‟ban ? sene 57 
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Müsta‟mel kısa kumaĢ entâri 1 13 guruĢ 

Anekne entâri 1 8 guruĢ 

Müsta‟mel abdestlik 1adet 100 guruĢ 

Müsta‟mel nebâti 1 adet 10 guruĢ 

Müsta‟mel sarık 1 adet 1 guruĢ 

Müsta‟mel hamakuĢak 1 15 guruĢ 

Köhne ip kuĢak 1 

Müsta‟mel fes 1 adet 5 guruĢ 

Müsta‟mel gömlek 2 adet 8 guruĢ 

Cedid dizlik 1 adet12 guruĢ 

Çizme [   ] 20 guruĢ 

Müsta‟mel Türkmen kilimi 1 adet 35 guruĢ 

Kürpe 3 adet15 guruĢ 

Çuval çift 1adet 5 guruĢ 

Heybe 1 harar çift 1 8 guruĢ 

Ġleğen ibrik [   ] 40 guruĢ 

Nühâz kıyye 13 buçuk 163 guruĢ 

Saman yük 6 adet  30 guruĢ 

Anbar 2 adet 50 guruĢ 

Hatab yük 30 adet 45 guruĢ 

Palamut dokusu 1 adet 5 guruĢ 

Üzüm tahminen 150 guruĢ 

Merkep 1adet  200 guruĢ 

Nükûd u mevcudu 305 guruĢ 

Kadıoğlu Ali zimem 350 guruĢ 

Kazınpapulioğlu 63 guruĢ 

Boncukçuoğlu 38 guruĢ 

Ağaçcıoğlu Mehmet Ali 70 guruĢ 

Kabak Dedeoğlu Mustafa 18 guruĢ 

Kelek nâm  mahalde bağ 1 500 guruĢ 

Çakal alanı nâm  bağ 1 50 guruĢ 

Ġmranlar nâm  mahalde bağ 1 50 guruĢ 

Buğday ayarı 1 20 guruĢ 

Debbağhanede kâb 6 



154 

 

Havzan 1 adet 900 guruĢ 

Kara sığır geveni 60 -2500 guruĢ 

Mülk ü menzil 500 guruĢ 

Hırdavat menzil 25 guruĢ 

Kocagöz Ali ağa ile mal-ı müĢterek ticaret hissesi 66 guruĢ 

Ġshakoğlu Hasan 36 guruĢ 

Cem‟an 6445 guruĢ 

Ve minha el-ihracaat devr-i vasiyeti 300 

Zevcesine mihir 100 

Saliyâne 300 

Semercioğlu Mustafa‟ya 7 buçuk 

Mescit içün vasiyeti 15 

Resm-i adi 161 

Katibiyye muhzîriyye 32 buçuk 

Cem‟an 916 guruĢ 

Sahhü‟l-bâki 5534 guruĢ 

Hisse-i zevce 691 guruĢ 30 para 

Hisse-i ümm 968 guruĢ 18 para 

Hisse-i bint 1936 guruĢ 36 para 

Hisse-i bint 1936 guruĢ 36 

Sağiran-ı mezbûran Alime ve Fatma‟ya valideleri Rukiye hatun ve bahüccet-i Ģer‟iye 

babaları müteveffa-i merkûmdan müntâkil mallarının nemasından beher yevm 

yiğirmiĢer guruĢ farz ve takdir olunup vasi-i mezbûr Rukiye hatun yedine hüccet-i 

Ģer‟iye itâ olunmuĢ olduğu bu mahalle kayd -Ģüd. 

Fî  15 ġevval sene (12)57. 

66-1    88. Hüküm 

Medine-i Demirci mahallatından Kasım Fâkih mahallesi sakınlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Abdi Bey oğlu Hacı Mehmet nâm mütevefanın veraseti zevcesi 

Fatıma binti nâm  Hatun ile sulbi kebir oğlu Mustafa ve sâğîr oğlu Ġbrahim ve Ali ve 

ġerif vesâire kızı Emine ve hamili mevkuf veledi zükur itiyaden müteveffayı 

mezbûrun vereseleri mârifeti ile ve marifet-i Ģer'le terekesi tahrir ve terkim ve beyne'l 

verese taksîm olunan defteridir ki berveci âtî zikr ve beyan olunur. Hurrire ve fil 

yevmü'l sâlîs  vel iĢrin  min Ģehri recebül ferd li sene seb„a ve hamsin ve mieteyn ve 

elf. 
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Terzi atusu 1 adet 5 guruĢ 

Endaze ma'a börk 2  adet-2 guruĢ 

Harç takımı 10 guruĢ 

Çubuk ma'a takım 5 guruĢ 

Tezgah 1 adet-5 guruĢ 

Köhne minder 1 adet-1  guruĢ 

Müsta'mel Çitari[   ] entari 1 adet 35 guruĢ 

Müsta'mel Ģam alaca entari 1 adet 35 guruĢ 

Tatani entari 1 adet-50 guruĢ 

Müsta'mel abdestlik 1 adet-50 guruĢ 

Müsta'mel abani 1 adet -60 guruĢ 

Müsta'mel tarapulos 1 adet 100 guruĢ 

Kılıç 1 adet-25 guruĢ 

Vezne 1adet-5 guruĢ 

Dizlik gömlek 3 adet- 20 guruĢ 

KarataĢ kilim 1 adet- 40 guruĢ 

Türkmen kilimi 1 adet-60 guruĢ 

Müsta'mel seccade 1adet-10 guruĢ 

Def'a kilim 1adet-30 guruĢ 

Def'a tükmen kilim 1 adet-60 guruĢ 

Namazlığı köhne kilim 3 adet-15 guruĢ 

Heybe 1-10 guruĢ 

Üzengi çift -15 guruĢ 

HaĢa 1-10 guruĢ 

Fener ve kalender 2 

Ma'a zemzem 20 guruĢ 

Çapa nacak 5 adet-25 guruĢ 

Kem  [   ]1 adet -10 guruĢ 

Çuval çift 1 adet-25 guruĢ 

Nühas kıyye 11 adet-136 guruĢ 

Def'a nühas kıyye 2 adet-24 guruĢ 

Kürbe 1 buçuk 8 guruĢ 

Nısf ambar 1 adet-20 guruĢ 

Merkeb 1 adet-50 guruĢ 
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Hatab ve Çıra yük 30 adet- 60 guruĢ 

Çul 1 adet-10 guruĢ 

Oda takımı mecmu'u 70 guruĢ 

Ganem1[   ]2 

Cizlede bağ 1 adet -450 guruĢ 

Kır nâm  mahallede bağ  1 adet -450 guruĢ 

Üzüm tahminen 350 kıyye 100 guruĢ 

Mülkü menzil ma'a oda  hissesi 800 guruĢ 

Hırdavat menzil 25 guruĢ 

Saat 1-100 guruĢ 

Aziz Bey tımarının hasılatı 2750 guruĢ 

Cem'an 5611 guruĢ 

ve min ha el ihracat 

Techizi tekvin devri vasiyeti 160 guruĢ 

Zevcesine mihir 100 guruĢ 

Gördesli dühancı bayrakdara 21 guruĢ 

ġehitzade Mustafa Ağa'ya 294 guruĢ 

Kulalı Hacı Cafer yetimine 2205 guruĢ 

Biraderi Ġsmail'in yetimine 730 guruĢ 

Mehmet Ali Ağa'nın yetimine 360 guruĢ 

Kasap Kenan oğluna 110 guruĢ 

Hacı Yusuf Efendiye 295  guruĢ 

Hacı Ali Ağa'ya 45  guruĢ 

Resmi mahkeme 90 guruĢ 

Katibiye 10 guruĢ 

Cem'an 4379 guruĢ 

Sahü'l baki 1232 guruĢ 

Hisse-i zevce 154 guruĢ 

Hisse-i bint 98 guruĢ 

Hisse-i ibn 196 guruĢ 

Hisse-i ibn 196 guruĢ 

Hisse-i ibn196 guruĢ 

Hisse-i ibn 196 guruĢ 

Hisse-i hâmeli mevkûf veledi zükûr itibaren 196 guruĢ. 
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67-1   89. Hüküm 

Medine-i Kula„da Kuzguncuk mahallesi  mütemekkimlerinden iken bundan akdem 

halik olan Dempet  veledi Abostol nâm  Hâlik veraseti anası Sofya binti Dempet ile 

ve er karındaĢı Sava ve diğer Filipos nâm  zımmileri inhisarı tahakkuk ile leder Ģer 

zahir ve numayan olmakla halik-i mezbûrun Medine-i Demircide[   ] Hücresinde ve 

mağazada ve Ģeriklerinde olan mal-ı ve mübarebe ve zinemi-i nasda olan vereseleri 

marifeti ile ve marifeti Ģerle tahrir ve terkim olunan halik i mezhûrun terekesi 

defteridir ki bervechi ati zikir ve beyan olunur. 

Hûrrire fil yevmü'l hadi ramazanû'l-mübarek li-sene Seb‟a ve hamsin ve mineteyn 

elf. 

Boya hararı 29 kıyye 120 guruĢ 

Ebu cehil kıyye 126 -400 guruĢ 

Urgan 6 -18 guruĢ 

Sandık 1-5 guruĢ 

Çubuk[   ] 20 guruĢ 

Beyaz akçe iklik/eğiklik 2 adet 28 guruĢ 

Fındık 1 buçuk 80 guruĢ 

Def'a beyaz akçe 4 guruĢ 

Def'a harar kıyye 3 -12 guruĢ 

Kilim 1 

Yorgan 1 

Minder 1 

Yastık 1- 50 guruĢ 

ÇarĢaf 50 guruĢ 

Çul 1 – 10 guruĢ 

Nühas 24 kıyye 288 guruĢ 

Küp takımı 3 – 60 guruĢ 

Dağar takımı 10 guruĢ 

Kapan 2 -8 guruĢ 

Ufak para 22 guruĢ 

Hanyalı oğlu boya kıyye [   ]150 guruĢ 

Bargir1 -150 guruĢ 

Cem'an 1452 guruĢ 
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Hâlik-i meshûrun Yuri zımmide mal-ı müdarebe ile müĢterek olan eĢyası beyanı Ģüd. 

Libade 100 guruĢ 

Mağnisa alaca entari 50 guruĢ 

Kısa anakne entari 4 adet 40 guruĢ 

Def'a Mağnisa alacası entar 4 adet 40 guruĢ 

Yelek 2-25 guruĢ 

Basma anakne yelek 9 adet 40 guruĢ 

Anakne zıbın  3 adet 15 guruĢ 

Def'a anakne entari zenne 40 guruĢ 

Erkek entari 10 guruĢ 

KuĢak 5 -15 guruĢ 

Kadıköy alaca 12 top 130 guruĢ 

ġal zenne 10 adet 88 guruĢ 

Def'a basma Ģal 6 adet 25 guruĢ 

Katani zenne ve entari 150 guruĢ 

Hakar hakar [   ] entari 1 -100 guruĢ 

Meyvan[   ] entari zenne 1 adet 60 guruĢ 

Halep alaca entari 1 adet 50 guruĢ 

Erkek kumaĢ entari 1 -50 guruĢ 

Erkek entari 1-15 guruĢ 

Kadıköy entari 3-40 guruĢ 

Mağnisa alaca entari erkek  2-20 guruĢ 

Yelek 3-10 guruĢ 

Def'a Ģal zenne 1 adet 8 guruĢ 

PeĢtamal 15 -75 guruĢ[ 

[   ] 

ġal 2-40 guruĢ 

Def'a kuĢak 47-100 guruĢ 

Def'a peĢtamal 12 -50 guruĢ 

Def'a libade 1-25 guruĢ 

Def'a anakne entari zenne 15 guruĢ 

Kara [   ] 

Havlu çift 2-20 guruĢ 

PeĢkir 7-8 guruĢ 
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Mağnisa alaca 55 top 550 guruĢ 

Kat' olunmuĢ entari 6 adet 40 guruĢ 

Mağnisa entari 50 guruĢ 

Katani endaze 7 adet 50 guruĢ 

Kemha alaca top yarım 30 guruĢ 

Fir'aĢ 1-15 guruĢ 

Beyaz üstlük 32-40 guruĢ 

Arpalı parça [   ] 25 guruĢ 

Kaba çenber 40 adet 50 guruĢ 

Yastık 2-10 guruĢ 

Kırmızı boğasi top 2-12 guruĢ 

Yağlık top 2-20 guruĢ 

Def'a yağlık 8 -8guruĢ 

Mendil 12 guruĢ 

68-1 

[   ]Top 2 -50 guruĢ 

Çanpur endâze 45 -60 guruĢ 

Kat' olunmuĢ entari zenne 1- 8 guruĢ 

Damalı endâze 7-14 guruĢ 

Ağaçlı yemeni  değirmi-30 adet 120 guruĢ 

Def'a yemeni değirmi  ezme 141-500 guruĢ 

Basma endâze 66 -100 guruĢ 

Def'a basma endâze 11 -11guruĢ 

Siyah anakne endâze 59-90 guruĢ 

Def'a anâkne top 2 

Endâze 150-200 guruĢ 

Def'a anâkne endâze 243 -400 guruĢ 

Gezi endâze 70-80 guruĢ 

Sade anakne endâze 5 – 50 guruĢ 

Def'a Mağnisa astarı top 1-5 buçuk guruĢ 

Ġplik kaytan top 75-80 guruĢ 

Ġplik dökme 2500 -25 guruĢ 

ġerit ve kıl kaytan mecm'u takımı 125 guruĢ 

ġerit ve kaytan kıyye 2 dirhem 100- 425 guruĢ 
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Amelegân endaze 28 – 50 guruĢ 

Yorgan vesâir hurdalar 40 guruĢ 

Mağnisa alaca top 6 dürekli [   ] 80 guruĢ 

Def'a peĢtamal 15-60 guruĢ 

Def'a peĢtamal 4 -20 guruĢ 

KuĢak 21- 35 guruĢ 

Yastık 3 

FiraĢ 1 -30 guruĢ 

Mağnisa alaca top 41 -480 guruĢ 

Def'a astar top 4-20 guruĢ 

Penbe bez top 4 buçuk-35 guruĢ 

Def'a damalı endaze 46-92 guruĢ 

Parça 22 guruĢ 

Mahmuziye kıyye 1 -70 guruĢ 

Def'a yorgan 1 -40 guruĢ 

Cem'an 5798 buçuk guruĢ 

Haliki mezkurun çırağı Mehmet ile Ģirket sanayinden hasıl olan ticareti 751 guruĢ 

Kantarcı Mustafa 'ya Ģirketi mubarebe ile verdiği sermâye 7136 guruĢ 

Hasıl olan ticareti 350 guruĢ 

ġeriki Yuri zımminin defterinde mukayyed nas üzerlerinde olan Zimematı 2239 

buçuk guruĢ 

Cem'an 17 bin 727 guruĢ 

ve minhâ el-ihracat 

Ġzmirli Tomuz oğlu bazergana deyn-i müsbitesi bin 700 guruĢ 

Ġzmirli yahudi Sitagi bazergana deyn-i müsbitesi 2236 guruĢ 

ġeriki Yuri„ye deyni müsbitesi 2 bin 200 guruĢ 

Resmi adi 443 guruĢ 

Katibiye muhziriyye 88 guruĢ 

Cem'an 7 bin 68 guruĢ 

Sahhü'l-bâkî 10 bin 659 guruĢ 

Hisse-i ümm 1776 guruĢ 

Hisse-i ahî lehuma  4441 guruĢ 10 para 

Hisse-i ahî lehuma 4441 guruĢ 10 para 

Haliki mesfurun validesi Sofya'nın hisse-i  irsiyesi ba-hüccet-i ġeriyye vekili olan 
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oğlu Sava yedine teslim olunmuĢtur. 

Fî gurre-i Ramazan sene (12)57. 

69-1   90. Hüküm 

Medine-i Demirci mahallâtından ġecâeddin mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan esnaf Ģeyhi Mehmet Ağa'nın verâseti zevcesi Halime Hatun ile sulbi 

kebîr oğlu Abdullah ve sulbi kebire kızı Halime ve sağir oğulları Mehmet ve Ġbrahim 

ve Hüseyin nâmun kîmesnelere isarı tahakkuk eyledikten sonra vereseleri mârifetiyle 

ve marifet-i Ģer'le tahrir ve terkim ve beyne'l-verese taksîm olunan müteveffa-yı 

mezbûrun terekesi defteridir ki bervech-i âtî zikr ve beyân olunur hurrire ve fi'l 

yevmü'l-min Ģehri Ramazanü'l mübârek li-sene seb'a ve hamsîn ve elf. 

Kelâmı kadîm 1 adet-10 guruĢ 

Defa kelam-ı kadîm 2 adet-10 guruĢ 

Kânun 1adet-5 guruĢ 

Birgivi Ģerhi 10 guruĢ adet 1 

Tevarih ve [   ] 3 guruĢ 

Meclis kitabı 1adet-3 guruĢ 

Cilae'l kulub 1adet-5 guruĢ 

Hizbül azam-ı mecmua 1 adet-5 guruĢ 

Ebyad Ģerh-i 1 adet-3 guruĢ 

Mevzi adam  Receb [   ]8  guruĢ 

Noksan-ı ahderi 1-10 guruĢ 

Parça kitab 14-14 guruĢ 

Müsta'mel citari ensari 1-45 guruĢ 

Müsta'mel anakne entâri 25 guruĢ 

Müsta'mel abdestlik 1-60 guruĢ 

Müsta'mel niĢ 140 guruĢ 

Ġçlik anakne entâri 1-5 guruĢ 

Cedid nebati 1-35 guruĢ 

Müsta'mel yeĢil nebâti 1-15 guruĢ 

Def'a içlik entâri 1-6 guruĢ 

Müsta'mel dizlik 3 – 30 guruĢ 

Müsta'mel gömlek 3-21 guruĢ 

Müsta'mel Ģal 1-25 guruĢ 

Müsta'mel seccâde 2-50 guruĢ 
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Zeyl-i cedid 1-100 guruĢ 

Türkmen kilimi 1-125 guruĢ 

Def'a kilim 15 guruĢ 

Müsta'mel yanbolu 1-5 guruĢ 

Def' a kilim 3 

DöĢeme 50 guruĢ 

Çul 2-30 guruĢ 

Köhne seccâde 1-5 guruĢ 

Keçe 2-5 guruĢ 

Avân-i nühâs kıyye 75 -900 guruĢ 

Saat 1-400 guruĢ 

Çubuk ma'a takım 1-110 guruĢ 

Üzüm tahminen 900 kıyye -500 guruĢ 

Arpa tahminen [   ]150 guruĢ 

Buğday ayar 3 -60 guruĢ 

Saman  tahminen 115-75 guruĢ 

Anber 5 

Hatab ve cire 50 guruĢ 

Bekmez 50 guruĢ 

Kürpe ve küp takımı 100 guruĢ 

Çapa 3-35 guruĢ 

Çuval çift 4- 75 guruĢ 

Harar çift 3 -63 guruĢ 

Ġnek 380 guruĢ 

Dana 3-230 guruĢ 

Koca katır 1- 1000 guruĢ 

Def'a katır 1-800 guruĢ 

Kârhâne hissesi 300 guruĢ 

Debbağhanede hissesi 400 guruĢ 

Kuru kavak nâm mahalde bağ 1-1500 guruĢ 

Çakal alanı nâm bağ 1-50 guruĢ 

Bağçede nısf hissesi 200 guruĢ 

Arı kovanı 8-80 guruĢ 

ġamdan ve kahve takımı 25 guruĢ 
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Hırdavat menzil 100 guruĢ 

Mülk menzil 10 guruĢ 

Simli seccâde ma'a tesbih 125 guruĢ 

Hurç heybesi 1-125 guruĢ 

Def'a heybe 1-5 guruĢ 

Def'a Türkmen kilim 1- 60 guruĢ 

Def'a kilim ?1-20 guruĢ 

Kıl çuval çift 1- 10 guruĢ 

Halı çuval çift 1-12 guruĢ 

Def'a seccâde cedîd 1-168 guruĢ 

 70.sayfa 

[   ] Yusuf kitabı 1 -10 guruĢ 

Tasavvuftan neĢâhât 25 guruĢ 

Çelebi kitabı 1-15 guruĢ 

Manzume kitab 1-20 guruĢ 

Hali müĢkilât kitabı 1-25 guruĢ 

Molla câmî 1-25 guruĢ 

Molla câmî Ģer hi 1-20 guruĢ 

Ganem 1-50 guruĢ 

Def'a nühâs 34 kıyye 408 guruĢ 

Geçme tas 1-50 guruĢ 

Hamam kazanı 8-290 guruĢ 

Cem'an 20 bin 29 guruĢ 

Minha el-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn devr-i vasiyeti 500 guruĢ 

Zevcesine mihir 100 guruĢ 

ġehitzâde El-Hâc Mehmet Ağa'ya 1000 guruĢ 

ġehitzâde Mustafa Ağa'ya 300 guruĢ 

Çalak oğlu yetimlerine 380 guruĢ 

{?]kırbaki oğlu zımmiye 260 guruĢ 

Ġzmirli oğlu Hacı Mehmet Ağa'ya 126 guruĢ 

Hacı hafız oğlu Hafız'a 22 buçuk guruĢ 

Ġpekci oğlu Süleyman'a 25 guruĢ 

Kürt oğlu Ġbrahim Ağa'ya 144 guruĢ 
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?kefereye 75 guruĢ 

Ġbrahim hafıza 36 guruĢ 

Kurt oğlu hacı Mehmet Ağa'ya 78guruĢ 

Ġslam oğlu Hasan 9 guruĢ 

Palamutcu Mehmet Ağa'ya 13 guruĢ 

Muytab Ali beĢe oğluna 120 guruĢ 

Dükkan bahasından [   ] 13 guruĢ 

Kahraman oğlu Hüseyine 60 guruĢ 

Ġzmirli Ġbrahim Ağa'ya 55 guruĢ 

Ġzmirli Ahmet Ağa'ya 6 

Bozyaka Ġmamı 14 

Kerimoğlu Veli Mehmet 17 buçuk 

Hacı Hasan ustaya 10 

Kurt oğlu hacı Hüseyine 19 

Eyüp ustaya 16 

Serdar oğlu Hasan'a 86 

Cari oğlu hacı Ali'ye 6 

Kırk ağaçlı Mehmet Efendi'ye 147 

Hacı Ahmet oğlu Veli oğlan 139 buçuk 

Dayı oğlu hacı Hafız'a 43 buçuk 

Kasap Kenan oğluna 80 

Katırdan baki kalan düyunu 500 guruĢ 

Resmi adi 30 

Katibiyye muhzıriyye 10 guruĢ 

Cem'an 5272 guruĢ 

Vesâir düyunu müteferrika 770 guruĢ 

Sahhü'l-baki  6124 buçuk guruĢ-14 bin 760 

Hisse-i zevce 765 guruĢ 

Hisse-i bint 595 guruĢ 17 para 

1435 guruĢ 

Hisse-i ibn 1190 guruĢ 34 para 

2870 

Hisse-i ibn 1190 guruĢ 34 para 

2876 
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Hisse-i ibn 1190 guruĢ 34 para 

2870 

Hisse-i ibn 119guruĢ 34 para 

2870 

ĠĢbu bâlâda mezkur müteveffa-yı mezbûrun terekesi mukaddem tahrîr olndukda sehv 

vâkî olmakla vârislerinin sehimlerinin pay tahtları resîd olunub sahihi sehamları 

terkim olunduğun Ģer ve kayd -Ģüd. 

71-1    91. Hüküm 

Medine- i Demirci mahâllatından Hacı Baba mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem bi-imrillahi teâlâ fevt olan Ġsa dede oğlu Hacı Kara Mustafa nâm  

müteveffâ‟nın  verâseti zevce-i mimkûhası Halime Hâtunda mâ'a dâ zâhirde vâris-i 

mâ'rûf ve ma'rûfesi olmayub terekesi cânib-i beytü'l-mala âit ve râci olmakla 

muhassıl vekili Ģehitzâde Atufetlü El- Hâc Mehmed Ağa ma'rifeti ve marifet-i Ģer'le 

sûk-i sultânide bi'l-müzâyede füruht olunan müteveffa-yı merkûme'nin terekesi 

defteridir ki bervech-i âti zikr ve beyân olunur hurrire  fî‟l-yevmü‟t-bâsi ve‟l-ıĢrîn 

min Ģehr-i Ramazanü'l- mübârek li sene Seb‟a ve hamsin ve mieteyn ve elf. 

Boyalı dizlik 1-7 guruĢ 

Hama kuĢak 1-30 guruĢ 

Beyaz dizlik 1-10 guruĢ 

Köhne çuha entari 1-10 guruĢ 

Def'a dizlik 1-4 guruĢ 

Gömlek 1-7 guruĢ 

Anakne entari 1-6 guruĢ 

Def'a gömlek 1-3 guruĢ 

Aba yağmurluk 1-10  guruĢ 

Def'a gömlek 1-3 guruĢ 

Sarı Ģal 1-20 guruĢ 

Abani 1-95 guruĢ 

Ġzmir bölmesi sarık 1-8 guruĢ 

Beyaz zıbın 1-4 guruĢ 

Katır çulu 1-8 guruĢ 

Köhne heybe 2-5 guruĢ 

Köhne keçe 1-5 guruĢ 

Sağîr namazlığı 1-4 guruĢ 
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Cedîd nebati 1-47 guruĢ 

Abdestlik 1-150 guruĢ 

YeĢil niĢ 1-142 guruĢ 

Müsta'mel nebati 1-16 guruĢ 

Katani entari 1-52 guruĢ 

Köhne halı 1-30 guruĢ 

Haleb alaca top 1-68 guruĢ 

Köhne kilim 1-14 guruĢ 

Def'a kilim 1-31 guruĢ 

Çul 2-54 guruĢ 

Çapa nacak [   ]-24 guruĢ 

Def'a çapa 4-21 guruĢ 

Güğüm kıyye 3-46 guruĢ 

Geçme tas 1 -70 guruĢ 

Gem ma'a baĢlık 2 guruĢ 

Avani nühâs 40 kıyye 492 guruĢ 

Kahve takımı 5 

Harar [   ] 

Fener 1-6 guruĢ 

Hurda demir 8 kıyye -16 guruĢ 

Yular 3-7 guruĢ 

Köhne çuval çift 3-14 guruĢ 

ġamdan 1 

Fincan 3 -4 guruĢ 

Karasığır geveni?-2225 guruĢ 

Camus geveni 1-150 buçuk guruĢ 

Kösele geveni 6 -40 

Kısrak 1-85 

Def'a kısrak 2-300 

Hatab yük 240-580 guruĢ 

Saman 15-75 guruĢ 

Ganem 2 -50 guruĢ 

Zemzemiye 1- 10 guruĢ 

Katır res 1-1000 guruĢ 
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Mülk menzili hücre 3-1000 guruĢ 

Kozyakada bağ kıt' a 1-255 guruĢ 

Buğday ayarı [   ]-150 guruĢ 

Bulgur ayar 2-50 guruĢ 

Arpa ayar 11-132 guruĢ 

Baskı tahtası 19-9buçuk guruĢ 

Körpe 4-30 guruĢ 

Tuz 80 kıyye 32 guruĢ 

Bekmez 13 kıyye – 65 guruĢ 

Ambar 2-40 guruĢ 

Def'a cedid ambar 1-80 guruĢ 

Arı kovanı 13-200 guruĢ 

Üzüm 2709 kıyye 1294 buçuk guruĢ 

Kelek nâm mahalde nısf-ı bağ  [   ]-1000 guruĢ 

Hırdavat menzil 30 guruĢ 

Hacı Hasan oğlunda zimem 500 guruĢ 

Debbağhânede hissesi 401 guruĢ 

Nükûd-ı mevcudu 170 guruĢ 

Def'a geven kıymeti 864 guruĢ 

Cem'an 12 bin 396 guruĢ 

ve minha el -ihracat 

Techîz tekfîn devr-i vasiyyeti 500 guruĢ 

Zevcesine mihir 100 guruĢ 

Deyni 200 guruĢ 

Sâliyâne 478 guruĢ 

Abdullah 17 buçuk guruĢ 

Yoğurtçu oğlu Ahmed çelebiye 130 guruĢ 

Mahalle-i mezbûrda MemiĢ Ağa'ya vasiyet- i müsbitesi 500 guruĢ 

Resm-i mahkeme-i âdî 389 guruĢ 

Resmi beytü'l-mâl 389 guruĢ 

Katibiyye muhziriyye 50 guruĢ 

Füruht olunan geven içün gümrük 225 guruĢ 

Füruht olan üzüm içün verilen kantariye 34 guruĢ ve dellâliye 20 guruĢ 

Cem'an 2932 buçuk guruĢ 
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Sahhü'l-bâkî 9436 buçuk guruĢ 

Hisse-i zevce 2365 guruĢ 5 para 

Hisse-i beytü'l-mâl 7098 guruĢ 15 para 

Yalnız 7098 guruĢ 15 para Ģehîdzâde El-Hâc Mehmed Ağa'ya kayd- Ģüd. Ve iĢbu 

mahalle kayd -Ģüd. 

72-1      92. Hüküm 

Medine-i Demirci mahallâtından Baazar mahallesi sakinlerinden Deli Kadir oğlu 

Hafız Ġbrahim bin Kadir nâm meclisi Ģer-i Ģerîf-î enverde zikri âti arsa mülküm 

olmak üzre vâzı-ü'l-yed olan iĢbu baîsü'l-kitab Sûfîler mahallesi sakinlerinden Angeli 

oğlu El-Hâc Ġsmail bin Hüseyin nâm kimesne mahzarında üzerine da'vâ ve takrîr-i  

kelâm edüb mezbûr Hacı Ġsmail'in yedinde mevcûd olan arsanın bir tarafı kabristan 

ve bir tarafı Elvan oğlu Mehmed bin Süleyman ve bir tarafı tarîk-i âmm ve bir tarafı 

Sahibü'l vâcibü'l-vesika bu hudûd ile mahdûd olan arsa tarih-i kitâbdan sekiz sene 

mukaddem mülkü müĢterâm olub fuzulen kabz ve tasarruf etmekle suâl olunub bana 

mütesellimîne tenbih-i Ģer-i olmak matlubumdur dedikde ğıbbe suâl mezbûr Hacı 

Ġsmail cevabda arsa-i mezkûru tarih-i kitabdan yedi sene mukadddem gaibi ani'l-

meclis e'Ģ -Ģeyh El-Hâc Ahmed Efendi bin El-Hâc Mehmed  Tahir Efendi yedinden 

mülkü olduğu halde ellibeĢ guruĢa semeni medfua [  ] makbuzuna iĢtirâ ve kabz -ı 

itmâm ile yedi seneden beri Ģeren mülkümdür deyücek müdde-i merkûm Ġbrahim'in 

tarih-i mülkü ibka olmakla Ģer'an müdde-i merkûm Ġbrahim'in beyyinesi olmuĢ 

olmağın takrir-i meĢruhâsına mutâbık beyyine taleb olundukda izhâr-ı beyyineden 

acz ve itiraf idüb dâvâ-yı mücerred olmakla merkum Hacı Ġsmail arsa-i mezkûru 

müdde-i merkûmun huzurunda yedi sene tasarruf ve binâ idüb müddet-i mezbûrda 

merkûm Ġbrahim bila özür sükût etmiĢ iken hâlâ arsa-i merkûm  kable'l-

bey„ mülkümdür deyü davası mesmûa olmadığına merkûm  Hacı Ġsmail fetva-i Ģerîf 

ibraz eyledikde bi-vech-i Ģer'i muârızadan men' birle mâ vak'â biz taleb ketb ve imla 

olundu hurrire  fî'l-yevmü'l-hâmis aĢer min Ģehri Ģevvali‟l-mükerrem li- sene seb'a ve 

hamsin ve mieteyn ve elf. 

ġuhûdü‟l-hâl: 

Kel Mehmed zâde El -Hâc Ali Ağa 

Kel Mehmed zâde El-Hâc Yusuf Efendi 

El-Hâc Himmedzâde Mehmed Efendi 
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Kıran Hocası El -Hâc Hafız Efendi 

Sûfiler muhdarı Server Ağa 

Sûfiler imamı kaymakcı Hoca 

Kılıçcı Mehmed usta  

Cebeloğlu Ahmed Çelebi  

gayrühüm. 

 

72-2    93. Hüküm 

Ġzzet -meâb Mağnisa kazasında nâibimiz Efendiye, 

Bâde's-selâm inhâ olunur ki tanzîmât-ı hayriyye icrâ buyrulan mahallerde Hükümet-i 

Ģeriyyeye me'mur kılınan Nüvvâb efendilere muhassıllık malından verilmekde olan 

mahiyye maâĢların i'tâsından sarf-ı nazarla mukaddemlerde cârî olduğu misüllü 

resm-i kısmet ve tahta mahsulu yani hâsılât-ı mahkeme ile idâre ettirilmek mûcebi 

tahrîr olan terekelerden ve marifet-i Ģer'le vukû' bulan tahsilattan guruĢ baĢına birer 

para resmi kısmet ve resm-i tahsîl olunarak verilen i'lâmât ve hüccec ve mürselât ve 

izinnâme ve keĢfiyye ve hafriyye vesâir senedât-ı Ģeriyeden rüsûmu mü'tâdesi 

Nüvvâba ait olub ehl-i islâm ve reayâda mûceb-i tahrîr olan terekelerini tahrîrde 

verese tarafından muhâlefet vukûunda memurîn câniblerinden icrâyı seniyye icrâsına 

ihtimam-ı dikkat olunması hûsusu meclis-i vâlâ-yı ahkâm-ı adliyeden karar verilerek 

tesviyesine irâde-i seniyye-i cânib-i Ģâhâne müteallik buyrulmuĢ ve keyfiyet ber-

minvâl-i meĢrûh müĢîrân-ı kirâm ve defterdârân ve muhasıllardan iktizâ edenlere 

cânib-i nezâreti mâliyeden tahrîr ve iĢ'âr kılınmıĢ olmakla iĢbu elliyedi senesi Ģa'ban 

gurresinden itibaren zikr olunan Nüvvâb maâĢları kat' olunub badeizin bâlâda 

muharrer olduğu üzre hâsılât-ı mahkeme her ne ise muhasıllar tarafından alınmayub 

hükkâm-ı Ģer-e ait olacağı ve tanzimât-ı hayriyye icrâ buyrulan kazalar 

mutasarrıflarının mâhiyyeleri kemâkân der- saâdette hazine-i celileden i'tâ 

buyrulacağından tevzî-i husûsundan dolayı sabıklarda eline gelen harc-ı imza ve 

ikrâmiye metrûk olmakla nâib bulunan taleb itmeyüb Ģimdiki usûle göre cânib-i 

mîrîye âit olacak vergiden hükkâm-ı Ģer' içün deftere dahî birĢey idhâl olunmayub ve 

yalnız nâib tayini hususunda ilhâkiyet olmayub icâb ve iktizası üzre bazı kazânın 

birbirine ilhâkı ve ba'zı efrâdı sened-i fetvâyı penâhiden icrâ olunacağı ve bu sûrette 

her bir kazâ nâibinin hakkında iĢtikâ yahud kendi istifa ederek tebdili vukûunda 

mürâselesi reis-i kazâ nâibi tarafından virilmeyüb der-saâdete fetva-yı [   ]fet penahi 
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ile ta'yin beyân  ve mutassarrıf tarafından ismine tasrihan mürâsele itâ  kılınacak 

beyân ve i'lân zımnına iĢbu mektûb tahrîr olunmuĢtur. Bi-mennihi teâlâ  le'de'l-vusûl  

keyfiyet malumunuz oldukda ber -minvâli muharrer amel ve hareket eyliyesiz. 

Fî 11 Safer sene (12)57 

El -fakîr mekkizâde Mustafa Âsım ufiye anhümâ. 

72-3    94. Hüküm 

Medîne-i Demirci mahallâtından El-Hâc Hasan mahallesi sâkinlerinden eskici El-

Hâc Halil nâm kimesne oğullarından Ġbrahim Efendiye mahalle-i mezbûre'de vâki 

beĢ adet hücreye müĢtemil mülk -i menzilinden sokak üzerinde vâkî baĢ hücre ve 

ittisâlinde hücre yeriyle iki göz ambar merkum Ġbrahim Efendiye meccânen hîbe ve 

teslîm edüb ve BektaĢ Ağa nâm mahalde vâki bağı iki yüz guruĢa merkûm Ġbrahim 

Efendiye bey' ve semeni mezkûra hibe ve otuz üç kıyye avâniyye nühâs meccânen 

merkûm Ġbrahim Efendiye hîbe ve teslîm ve yine menzili mezkûr derûnunda üçüde 

birbirine muttasıl iki adet hücre ile derûnunda olan iki anbar ve 33 vukiyye avaniye 

nühaz ile oğlu Eyüb'e ve Cemal oğlu nâm mahaldeki bağa oğlu Eyüb'ün vekili 

Ġbrahim Efendiye yüz guruĢa bey' ve ol dahi kabz ve bi'l-vekâle Eyyüb'e temlîk ve 

hîbe ve yine menzil-i mezbûr derûnunda El-Hâc Mehmed menzilli tarafında üçüde 

birbirine muttasıl iki adet hücre ile derûnunda olan iki göz anbar-ı malûme ile otuzüç 

kıyye avâniyye nühâsı oğlu Mehmed'e hîbe ve oyuk ardı nâm mahalde olan bir kıt'a 

gürûmu bağı ikiyüz guruĢa oğlu Mehmed Bey ve semenini hibe ve her birerlerine 

teslîm ve annar dahi kabz ve mal-ı mevhûbeleri ol dahi yedlerine bir kıt'a hücceti 

Ģeriyye mevhûbeleri olduğunu yedlerine bir kıta hüccet-i Ģer'iye verildiği bu mahalle 

kayd olundu . lede'l-hâce ihticâc oluna Fî selh-i  Recep sene (12)59. 

73.-1      95. Hüküm 

An asıl Rumili cânibinden Kömürcine(Gümülcine)[  ] kazâsına tâbî Maden karyesi 

sâkinlerinden olub li-ecli't-ticâre  keĢt-i güzâr eder iken Medîne-i Demirci kazasında 

Rahmanlar karyesinde   bi-emrillahi  teâlâ fevt  olan çünoğlu Ahmed nâm  

kimesnenin zâhirde  vâris-i ma'rûf ve ma'rûfesi olmayub terekesi cânib-i beytü‟l-

mâla ait ve râcî olmakla muhassıl vekilli Ģehitzâde El-Hâc Mehmed Ağa marifeti ve 

marifet-i Ģer‟-i Ģerîf sûk-ı sultâniyede bi'l-müzayede füruht olunan eĢya-i mevcûd 

olan taklîd altınlar ve gerdanlıkların defteridir ki bervech-i âti zikir ve beyân olunur. 

Hurrire fî'l-yevmü‟t–tâsî min Ģehri  Muharremü'l-haram  li -sene semâne ve hamsin 

ve mieteyn ve elf. 
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Aba 1- 15 

guruĢ 

Def'a kuĢak 

1-1 guruĢ 

Gömlek 1-1 

guruĢ 

YeĢil kuĢak 

1-10 guruĢ 

Silahlık 1-10 

guruĢ 

Tabanca 1-

15 guruĢ 

  Füruht olan 

taklid altın 

ve gerdanlık 

132buçuk 

guruĢ 

Kilim 1 

tesbih 1 -11 

guruĢ 

Dizlik ve 

kağcın 2 

guruĢ 

Aba Ģalvar 1 

-5 guruĢ 

 

Mevcud taklid altınlar  ve gerdanlıklar beyan-ı Ģüd  

Ufak altın 4185 -52 

buçuk guruĢ 

Orta altın 1535- 77 

guruĢ 

MaĢallah altın 

1275- 159 guruĢ -

15 para 

Gerdanlık 1456 -

728 guruĢ 

   Cem'an 1277 guruĢ 

ve minha el-ihrâcât   

Katibiye 

muhzıriyye 

dellâliyye 15 

Resmi beytü'l-mâl 

57 

Resmi âdî 57 techizi tekvin içün 

masârıf 58 buçuk 

   Cem'an 187 buçuk 

guruĢ 

   Sahhü'l-bâkî1089 

 buçuk guruĢ 

 

Muhâssıl vekili Ģehitzâde  El-Hâc Mehmed Ağaya teslim Ģüd. Temmet rakîm ve 

cefe'l-kalem bilâ-gam vela elem gufiralehü. Nemekahü'l-fâkir e's-seyid Ġbrahim 

Hilmi e'n-nâib-i ve kaza-i Demirci ileyhi Sübhanehû. 

73-2    96. Hüküm 

Ġbâdi-i nâsda bulunan ecnâs akçe darphâne-i âmire içün ve mübâyaacılar ma'rifetleri 

ile iltimâs bâbında  karargir buyrulan fiyât-ı mukarriresi mûcebince alınıb verilmesi 

ve külliye men' bâbında ve kat' ve darp olunacak sikke-i cedidenin teksirine değin 

ruhsat verilen mahdumiye ve nıfs ve rub'u altınlarını eksik ve delik olmaya ve beĢlik 

ve altılık ve yirmi paralık ve altmıĢlık fiyatından ziyade alınıb verilmemesi [  ]Bir kıt' 

a  sûret-i  emr-i âlî ve mûcebince buyruldu-yı müĢîrî  ve kaymakâmî vürûdundan icrâ 
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olunacağı ve karar verilen fiyat. 

Darb altını dirhem 1 -41 

guruĢ 5 para 

Cedid adli ve 

rubbiyesi dirhem 1 -

35 guruĢ 10 para 

ġenik-i adli  

altunu dirhem 1 

-39 guruĢ 

Fındık ve 

Ġstanbul ve 

rubiyye ve [   ] 

rumialtını 

dirhem 1 -37 

guruĢ 35 para 

 

Direkli riyal adet 1- 22 

guruĢ 33 para 

Macar dirhem 1 -46 

guruĢ 10 para 

Yaldız dirhem 

1-47 guruĢ 

Mısır altını 

dirhem 1-33 

guruĢ 15 para 

 

Rakka kuĢlu 16 guruĢ -10 

para 

Mora riyali adet 1 -

18 guruĢ   

Franka adet 1- 

21 guruĢ 15 

para 

KuĢlu riyal adet 

1 -21 guruĢ 36 

para 

 

 

74- 1   97. Hüküm 

vebihî nestaîn 

ya fettah ya rezzak       ya gani ya muğni ente‟r-rezzâk ve ente‟l-vehhâb ve ente‟l- 

vasihü‟l- hazainhi er- rızk-ı itimad-ı [  ] 

allahümme el hukni bi nesebi ve hükakni bi hasb-i ve urfeni [  ] marifete eslem baha 

min mevarid el cehli ve [ ] baha min mevaridül fazlü , 

ve ahmelni alâ sebile ila hazretike hamelen ve mahfûfen tebassur tike ve akzafi bî 

ale‟l- batıl fariğa füruh atifi‟l-biharül-hadîse ve enseli min ahval-i tevhide ve ağraknî 

fi aynil vahde el-hasm-ı âtî 

eselüke‟l-afiye fi dîni ve dünyayi ve ehli ve mali Allahum ester  

avrâti ve amin rav„ati Allahım ahfazni min 

beyne yedeyy ve min halfi ve min tahti ve an yemini ve an 

 Ģimali ve min fevki Allahüm sırrıtenâ, 

umurina ya müessir-i külli 

usri yüsra mirari ve sehl bi 

fazlike‟l-vâsî 

maa‟r-rahate 

amin. 

74-2  98. Hüküm 

Ġzze't-semât Ģerîat nisab Mevlânâ kuzât-ı kirâmdan müftizâde Seyyid Medmed Emin 

Efendi  kâmiyâb 
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bâde't-tahiyyatül vâfîye  inhâ olunur ki ber-mûcebi mutasarrıf olduğum Demirci 

kazâsının umûr-ı ahkâm-ı Ģeriyesine iĢbu 

bin iki yüz elli sekiz senesinin Ģehr-i saferü'l-hayr gurresinden bi'n-niâbe cenâbımıza 

ihale tevfik olunmuĢtur 

gerektir ki kaza-i mezbûrun umûr-u ahkâm-ı Ģerîyesini gurre-i mezbûreden bi'n-niabe 

zabt idüp 

beyne'l-ahâli-i icrâ-yı ahkâm-ı Ģer'iyye buyrulub vâkî olan mevtayı kısmet-i 

askeriyyeden 

mûceb-i tahrîr olunanları tahrîr edüb cadde-i Ģer-i nebevîden 

sermu inhiraf göstermeyesiz vesselam. 

Temmed ve akvâz-ı emr-i ilallâhi innallâhe 

bi gayri bi'l-ibâd ve mâ tevfikı 

illa billâhi itimadi 

ala menlehü el-hâdi 

El-fakîr kadı Ġbrahim ve kaza-i Demirci hâlâ. 

74-3  99. Hüküm 

Medine-i Demirci kazasına tabi KarataĢ nahiyesi kurâlarından Ayvaalanı karyesinden 

bundan akdem fevt olan Veysel oğlu Ġbrahim kethüdânın verâseti zevcesi Fâtımâ 

bint-i Osman Hâtun ve sulbiyey-i kebîre kızı Fatımâ ve Emine ve sulb-i kebir oğlu 

Süleyman ve sâğîr oğull'arı ve Mehmed ve Ali ve sağîre kızı ġerife ve ÂiĢe nâm 

kimesnelere inhisârı tahakkuk eyledikden sonra sağirûn-i mezbûrların vasisi olan 

Fatımâ binti Osman nâm Hâtun vesâir verese-i kibârları meclis-i Ģer-i Ģerifi enverde 

boya âbâdlı Osman Gavvâs bin Ahmed nâm kimesne mahzarında dava ve takrîr -i 

kelâm edüb Çınarcık nâm mahalde vâkî olan bağı Osman Gavvâs bin Ġbrahim 

kethüdadan binikiyüz guruĢa ahz ve kabz eyledim diyerek bağı fuzûlen zabt eder. 

Suâl olunub alıverilmesi matlubumuzdur dediklerinde gıbbe's-suâl Osman kavvâs 

cevâbında ben Ġbrahim kethüdan hâl-i hayâtında ve kemâl-i aklı sıhhatinde bana bin 

iki yüz guruĢ mukabelesinde ahz ve kabz eyledim diyecek Osman Gavvâs'dan 

beyyine taleb olundukda  udûl-i müslimînden Mermaracık karyesinden Hacı oğlu ve 

Hacı Mehmed bin Veli Cağlardan Akça MeĢe oğlu Habib kethüda nâm kimesneler 

Ģehâdetleri ile Ģer'an bağ-ı mezkûru Osman Gavvâs'ın olub ve yedine sened-i Ģer-i i'tâ 

olduğu bu mahalle kayd -Ģüd. 

Fî 7 ġa‟ban sene (12)58. 
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75-1  100. Hüküm 

ġamar oğlunun zabt eylediği arsa beytü'l-mâla râci olduğu mürâseledir. 

Hala Demirci kazası müdürü fahrü'l-akrân atüfetlü El-Hâc Mehmed Ağa inhâ olunur 

ki nefs-i Demirci kasabası Yağmur mahallesi sükkânından bekmezoğlu Mehmed nâm 

kimesne meclis-i Ģerde yine mahalle-i mezbûre sakinlerinden ġamar oğlu Hacı 

Hüseyin nâm kimesne mahzarında da'vâ ve Ģöyle takrîr-i kelâm  eder ki benim de 

pederimin Cezâirli Hüseyin demekle ma'rûf Hüseyin dayımız olub merkûm Hüseyin 

Cezâirde sakin iken mahalle-i mezbûrede ġamar oğlu merkûm El-Hâc Hüseyin'in 

menzilinin arkasında  malumûl-hudûd harâbe menzil arsası olub bi-gayri vech-i Ģer'î 

zabt edüb ve mutasarrıf üzre iken tarihi müraseleden sekiz sene mukaddem merkûm 

dayım cezâirden gelüb arsa-i  mezkûru merhum Hacı Hüseyin yedinden ahz ve zabt 

eylediğinin otuz kırk gün mürûrunda vefât edüb ve yine arsa-i mezkûreyi ġimir oğlu 

ka'l-evvel bi-gayri vech-i Ģer-i zabt eder suâl olunub mûcib-i Ģerisi icrâ olunması 

matlubumdur dedikde merkûm inkâr edüb Cezairli merkum Cezairde iken hemĢiresi 

Zeynep nâm Hatundan yetmiĢ beĢ guruĢa aldım dedikde müdde-i merkûm Cezâirli 

merkum Hüseyin çok vakit Cezâirde ikâmet eylemesiyle vefât eyledi deyü. 

HemĢiresi ve gayri Ģer-i füruht edüb ba'dehû  hayyen gelüb yedinden ahz eyledi deyü 

da'va ve da'vâsına mutâbık beyyine taleb olundukda kasaba-i mezbûreden udûl-i 

rical-i müsliminden mavi oğlu Mustafa ve Fakih oğlu Mehmed nâm kimesneler li-

ecli'Ģ-Ģehâde hâzırân ve ol vech ile edâ-i Ģehâdet eylediklerinde ba'de riâyete Ģeraiha 

iĢtihâ Ģehâdetleri hayr-ı kabûlde vâkî olub arsa-i mezkûre merkûm Cezâirli müteveffâ 

Hüseyin metrûkatından olduğu sâbit olduysada merkûm ġamaroğlu müdde-i merkûm 

Mehmed müteveffa Hüseyin'in vârisi olduğunun inkâr edüb mechûlü'l-ahval 

kimesnedir dedikde müdde-i merkum müteveffa-yı merkûmun zevi'l-erhâmdan vârisi 

sahih olduğuna ve beyine taleb olundukda acz ile müteveffânın zahirde varis-i 

ma'rûfu olmadığı ve olmamakla arsa-i mezkûre cânib-i beytü'l-mâl dan füruht ve 

bedeli ve eclü'l- beytü'l-mâl zabt olunması içün iĢ bu mürasele tahrîr ve yedine eline 

itâ olumuĢtur. 

Fî  25 Ramazan sene (12)58. 

Bâlâda pusula -i mürâselede mezkûr ġĠmiroğlu yedinde zuhûr eden arsa tarafı 

beytü'l-mâldan bey olundukda evvel ve âhir vukû bulan masârıfâtı lede'l-ihrâc vâris-i 

zuhûr edince emin-i beytü‟l-mâl Ģehitzâde devletlü El-Hâc Mehmed Ağa yedine ilâm 

olunan akçe beyânında altıyüz füruht olunan arsa bedeli altmıĢ pekmez oğlu 

merkûma kalan beĢyüzkırk 
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Elli ġimir oğluyla bey' oluna kalan dörtyüzdoksan 

AltmıĢ beytü'l-mâl a ait olan 

Dörtyüz otuz tarafeyne elli taksiminden bulunanlara harc kalan üçyüz seksen yalnız 

üçyüz seksen guruĢ vâris zuhûr edince hıfz içün ağa-yı mümâileyhe yedindedir . 

75-2    101. Hüküm 

An-asıl Adranos kazasından Gökalu karyesinde  sâkine   ÂiĢe bint-i  Addullah nâm 

Hatun meclis-i Ģer‟-i enverde iĢbu sâhib-i kitâb ġecaeddin mahallesi  sâkinlerinden 

hacı Ģehzade Mehmed Ağa'nın kebir oğlu Abdullah ve sağîr oğulları Mehmed ve 

Ġbrahim ve Hüseyin ve kebire kızı Halime ve valideleri Halime nâm kimesneler ve 

sâiran taraflarından vasî-yi mensûbeleri Hafız Osman müvâcehelerinde da'vâ ve 

takrîr-i kelâm edüb müteveffayı mezbûrun terekesinden malumu'l-hudûd samanlığı 

ehlim müteveffa Osman molla Ġsmail'den ikiyüz yirmi guruĢa almıĢ mülküdür 

müteveffâ Ģeyhin vârisleri bi-vech-i Ģer-i zat eyler suâl olunub alıverilmesi 

matlûbumdur dedikde merkûmlar inkâr müddeiyye-i mezbûreden da'vâsını mutâbık 

beyyine taleb olundukta etyân-ı beyyineden itiraf edüb mütte-i Aliyye Abdullah ve 

sâiran taraflarından vasi-i mensûbeleri Hâfız Osman'dan müteveffâ Ģeyh Mehmed 

Ağa terekesinden ma'lumü'l-hudûd Samanlığı kendi alıb terekesinden olub ve 

hizmetkârı Osman emânet üzre sâkin olduğun ve birvech ile bey' ve hibe etmediğine 

beyine taleb olundukda mahalle-i mezbûreden Hacı Ġlyas oğlu Hacı [   ] Ve oğlu 

Abdullah nâm kimesneller Ģehâdet etmeleriyle ve bâyî dahî müteveffa Ģeyh Mehmed 

Ağaya virdim deyü ikrâr etmekle hâtunun bi vech -i Ģer-i muârızadan men' def' ile 

mütenbih olunub Saman dağı mezkûr müteveffa Ģeyh Mehmed Ağanın terekesinden 

olduğu ba'det -tebeyyün verese merkûmlar yedleri sened-i Ģer-i itâ olunmuĢ olmakla 

bu mahalle kayd -Ģüd. 

Fî  7 ġevval sene (12)58. 

Hurrire gufiralehü müftizâde Mehmed Emin el müvella bi hilafe ve kaza-i Demirci 

nemekahü'l-fakîru ileyh sübhânehû. 

76-1    102. Hüküm 

Bâisi defter oldur ki 

[   ]Demirci kasabası mahallâtından câmî-i atik mahallesi sükkânından iken bundan 

akdem düyûn-ı terekesinden ezit olduğu halde fevt olan kurt oğlu El-Hâc Halil'in 

zevce-i menküha ve metrukesi Amine nâm Hâtun la [   ]ÂiĢe ve sulbiye-i sâğîre kızı 

Nazife ve sağîr oğulları ġerif ve Mehmed nâm sabiyye ve sabîler taraf-ı Ģer'den vasî-i 

mensubesi ve halîlesi Emine Hâtun ile vâlidesi ÂiĢe Hâtun  taraflarından vekil-i 
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müsecceli müteveffânın karındaĢı El-Hâc Hüseyin ma'rifeti ile ve harimlerin talebi 

ile müteveffa-yı merkûmun metrûkât bi't- tahrîr ve  sûk-ı sultânîde bey' min Yezid ile 

bey' olan metrûkât bedeli mebali-i harîmden zuhûr edüb vekil ve vasî merkûm 

müvâcehesinde meclisi Ģerde sâbit olan matkubatına göre bade'l- ilâm zuhûr eden 

harîmler matlubuyla tevzî olunan maldan hisselerine isabet eden defteridir ki 

bervech-i âtî zikir ve beyân olunur. Zikr ve beyân olunan defter sûretidir. 

[   ]dan müsta'mel abdestlik 1-150 guruĢ, 

Hama kuĢak 1-200 guruĢ 

Müsta'mel libade1- 54 guruĢ 

KumaĢ entari 1-91 guruĢ, 

Müsta'mel kilim 1-45 guruĢ 

Beyaz libâde 1-210 guruĢ 

Müsta'mel seccade 1- 15 guruĢ 

Müsta'mel çul 1-27 guruĢ 

Tabak sahan 1-20 guruĢ 

Tencere kıyye 2 [   ] 14 -27 buçuk guruĢ 

Def'a avâni nühâs kıyye 3 buçuk 38 guruĢ 

Ġplik alaca entari 1- 11 guruĢ 

Çapa adet 2-9 guruĢ 

Yağmurluk 1-28 guruĢ 

Bargir 1-200 guruĢ 

Hacı kerimde çizme 1 

Rüzgar  ayak 20 guruĢ 

Def'a çizme rüzgar 1 -20 guruĢ 

Def'a rüzgar 2 pabuç çift 5   

Ulu ayak çift 1 

Baldım 1-114 guruĢ 

Def'a ulu ayak çizme çift -70 guruĢ 

Über oğlu Ahmed üzerinde çizme çift 1-20 guruĢ 

Def'a ulu ayak çizme 1-35 kuru 

Def'a rüzgarsı çizme çift 1-20 guruĢ 

Def'a ulu ayak çizmeci çift 2-55 guruĢ 

Def'a çizme rüzgar çift 1-20 guruĢ 

Mülk-ü menzi hissesi  kıymet 550 
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Kurt tutanda kırmızı oğlu üzerinde zuhûr eden çizme bahası 805 guruĢ 

Gürum-u fidan ve imranlardaki bağ kıt'a 2 – 1600 guruĢ 

Debbağhâne de kap 150 guruĢ 

Kuru üzüm tahminen 200 kıyye 60 guruĢ 

Def'a kozyaka daki bağ 1-100 guruĢ 

Def'a kuyu boğaz nâm  mahalde nısf-ı bağ kıymet 300 guruĢ 

Dühân kıyye 235 -940 guruĢ 

ġa‟ban oğlu üzerinde zuhûr eden çizme bahâsı 472 kruĢ 

Defterinde zuhûr eden zimemât 1591 guruĢ 

Defa sonradan zuhûr eden kemerli Hacı Ġbrahimde zimem 72 guruĢ 

Kemerde berberde zimem 

Cem'an 7993 guruĢ 

Techîz-i tekfin 100 guruĢ 

Salyânesi 50 guruĢ 

Harc-ı defter 75 guruĢ 

Katibiyye muhzıriye 25 guruĢ 

350 guruĢ -7643 guruĢ ve minha olan züyûr vasî müvacehesinde [   ] 

Eskici Eyüb 86 guruĢ Ömer oğlu Osman 228 guruĢ 

Sandıkcı oğlu Hacı Ġsmail 63 guruĢ 

Hacı Mehmed oğlu 66 guruĢ 

Bacak oğlu Yusuf 15 guruĢ 

Koçkır oğlu Mehmed 172 guruĢ 

Ali mollanın 166 guruĢ 

Kuzu karyeli Veli 665 guruĢ 

Bardakcı molla Ġsmail'in 650 guruĢ 

Kölelerden Veli bey 39 guruĢ 

Kabaklarlı aĢiretinden Ağa oğlunun 1520 guruĢ 

Göllü hacı aĢırın 162 buçuk guruĢ 

Kurt tutandan kırmızı oğlunun 1315 guruĢ 

Hacı Kerimin 200 guruĢ 

KarındaĢı hacı Hüseyinin1455 guruĢ 

Zevcesi Emine„ye mihri 1175 guruĢ 

Abalı oğlu yetimine 540 guruĢ 

Hacı Yusuf oğlu Mustafa 690 guruĢ 
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Kırık Ali'den Hacı Abdullah oğullarına 2 bin guruĢ 

ġabanoğluna 472 guruĢ 

Hacı küçük oğluna 290 guruĢ 

Ali kıt'a oğlu Hacı Hüseyine 185 guruĢ 

Kulağuzlarlı Hacı Ġbrahim Efendiye 65 guruĢ 

Canikli oğlu Hasan 60 guruĢ 

Ġshak 135 guruĢ 

Yekün duyun-ı müsbite 13bin 108 buçuk guruĢ 

Vâris-i kebîr ve sağirân-ı mezbûran vasîsi müvâcehesinde sebt olan düyun. 

77-1   103. Hüküm 

Müteveffâ merkûm El-Hâc Halil'in vâris-i kebîrleri tarafından vekili ve saviran-ı 

mezbûran tarafından vasî-i mensubeleri marifeti ile harîmlerin sâbit olan matlubâtına 

göre guruĢ baĢına yiğirmi üçer [   ]  para ishal ederek bazen sonradan ve bâde'l 

guremâ zuhûr eden harimler vukû' bulduğundan yiğirmi bin para ve yedine verildiği 

Ģer ve beyân olunduğu gaflet olunmaya. 

Deli Abdullah oğlu Eyüp 501 buçuk guruĢ 

Hacı Yusuf oğlu Mustafa 402 guruĢ 

Hacı küçük oğluna 169 guruĢ 

Hırkalıda Hacı Abdullah(?) oğullarına 1191 buçuk kruĢ 

Hacı Kerem 106 guruĢ 

Ömer oğlu Osman 133- 

EĢya 20 guruĢ 

Kalan 113 guruĢ 

Vasî-i merkûm zimemden tahsil idüb te'liye eyleyecekdir deyn. 

Sandıkcı oğlu 37 guruĢ 

Koçkır oğlu Mehmed 110 guruĢ 

Kuzu köylü Veli 370 guruĢ 

Gureman hissesi 422 eĢyadan aldığından fazla üzerinde 52 vasi-i matlub edüp ahz 

eyleyecektir. 

Bardakcı Molla Ġsmail 379 guruĢ 

Kölelerden Veli bey 22 guruĢ 

Kobaklar aĢiretinden 880 guruĢ 

Kurt oğlu hacı Hüseyine 

Zevcesi Emine„ye 688 guruĢ 
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Kurt tutanlı kırmızı oğlu Ali üzerinde 805 

Guremadan hissesi 760 matlub olunacak 40 guruĢ 

Abalı oğlu yetimine  315 guruĢ 

ġaban oğlu 375 guruĢ 

Ali kadı oğluna 107 guruĢ 

Kulağuzlarlı Hacı Ġbrahim Efendiye 38 guruĢ 

Canikli oğlu Hasan'a 35 guruĢ 

Göllü Hacı aĢır 95 guruĢ 

Ġshak 67 guruĢ 

Ali molla 83 guruĢ 

Müftizâde gufirarlehü. es-seyid Mehmed Emin el-müvellâ bi-hilâfe be kaza-i 

Demirci. 

Nemekahü't -fakîr ileyhi subhânehu Teâla . 

77-2    104. Hüküm 

Yıldırım oğlu Mehmed de Ġçhisar mahalleside ki Ayvalık  nâm  hala [   ] bay tahtında 

olan çeĢmelerin ta'mir ve termîmine mahallesi ahâlileri matlûbu ile nâzır nasb ve 

ta'yin olunub yedine bir kıta mürasele-i sened-i Ģeriyye itâ olunduğu bu mahalle kayd 

olunmuĢtur. Gaflet olunmaya. 

Fî 11 Zi'l -kade sene (12)58. 

77-3 105. Hüküm 

Sûfîler mahallesinden bundan akdem fevt olan Sinan Efendi„nin oğlu Süleyman'ın 

düyun-ı kesîresi olub zarureti deyn içün mahalle-i mezbûrede vâkî menzili zevcesi 

ÂiĢe binti Osman nâm Hâtun kendi tarafından asâleten ve sâğir oğlu Mehmed ve 

sâğirâ kızı Fâtımâ taraflarından vesâyeten terzi Hüseyin Ağa'nın oğlu Hüseyin nâm 

kimesneye bin yediyüz elli guruĢa bey ve teslim olunmuĢ olduğu Hacı Yusuf oğlu 

Mustafa ve kalaycı oğlu Hacı Mehmed nâm  kimesneler ihbâr etmeleri ile bu mahalle 

kayd -Ģüd. 

Fî  15 Rebiu‟l-evvel sene (12)58 

ve zarûret-i deyn içün bey' olunduğu içün merkûm Hüseyin yedine  senedi Ģer-i itâ 

olunmuĢtur. 

77-4  106. Hüküm 

Medine-i Demirci mahallâtında Ģecâaddin mahallesi sakinlerinden iken bundan 

akdem vefât eden Numan Ağa'nın Ali Ağa nâm müteveffanın tereke-i 

muharriresinden yedlerinde olan defter-i kassâmdan baĢka oğulları Numan ve 
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Hüseyin'e Ġsmail'e eski cami tahtından değirmene sünnetlik verdiği ve boya ve [  ] 

Tahtı arzda yalnız Numan olduğu boyacı DerviĢ Hasan ve bedel oğlu Ġbrahim nâm 

kimesneleri eda-i Ģehadetleri ile sabit olduğu bu mahalle kayd -Ģüd. 

Değirmen üç oğulların ve yalnız Numan'ın olub vesâir vârisleri tarafından müdahale 

olunmaması içün kayd olunmuĢtur. 

Fî  11 Recep sene (12)59. 

78-1   107. Hüküm 

Devletlü Salih PaĢa hazretlerinin verginin bir an tahsilini hâvî gelen buyruldu. 

iftihârü'l-ekâbir ve'l-ekârîm ıstabl-ı  âmire müdürlüğü pâyesiyle ve Saruhan Sancağı 

kaymakamı atufetlü Hacı Eyüb Ağa zîde uluvuhû ve Ģera'i-meâb ve liva-i mezkûr 

dâhilinde vâkî kazâların nâib ve müftileri faziletlü efendiler zîde ilmühüm ve 

mefahirü'l-emâsil  ve'l-akrân mezkûr kazalar müdürleri ve âza-yı mecâlis ve vücûh-ı 

memeleket zîde kadrühüm inhâ olunur ki beyandan müstağni olduğu üzre her bir 

eyaleti mal vergi ve cizye ve aĢar bedelâtı ve vâridâtı sâiresinin takasid-i tekalif-i 

ma'lûmesi dahilinde bi't-tahsil hazîne-i Ģâhâneye irsâl ve tesbil olunması ve akdi 

takâsitini mürûr ile evlali merkûme teslimi hazine olunamaz ise güzeĢtesi ile maa 

istihsali iktizâ-yı irade-i âliyye ve tâlimâtı seniyyeden olduğuna mebnî iĢbu tahsîlât 

maddesine ale'd devâm ikdâm ve dikkat farizadan olarak keyfiyyet her bar 

tarafımızdan iktizâ eden memurisine te'kid ve iĢ'ar ile icrâ-yı ikdâmâtı mukteziye 

ibtidâr olunmakda Ģimdiye kadar vâkî olan irsâlât-ı cüziyyat kabilinden olduğundan 

baĢka kazalar müdürü ve sâîrlerinin ademi tekaüd ve ihtimamlarından nâĢî bu aralık 

tahsilât maddesi gösterilmesi ve iĢbu sene-i mübâreke rûzi kasım dühûl ederek el- 

halet-i hâzihi mevsim-i tahsilât mürûr etmekde bulunmuĢ olduğuna nazaran Ģu aralık 

külliyetle akçe tahsil olunmadığı halde emval-i mirinin  sene -i âtiyyeye kalmak îcâb 

ederek bu sûret-i talimat-ı külliyeye ve kazalar müdürleri ve vücûh-ı ahalinin 

taahhüdatı vâkıalarına bi'l-vücûh mütegayyir olacağı ve sonra nizam-ı mûcebince  

güzeĢtesi ile berâber müteselsilen tahsîl-i lâzım geleceği derkâr olduğuna binâen 

heman bu babda bi'l-ikdâm emval-i merkûmenin bir an akdem tahsîli ile arkası 

alınması esbâbının istihsaline ihtimam olunması icab etmiĢ ve bu husus zımmında 

kapucular kethüdamız izzetlü Raif Ağa mahsus-u mübâĢir ta'yin olunarak ol tarafa 

gönderilmiĢ olmakla imdi mukteza-yı mehâm Ģinâsı ve rüiyyetiniz üzre emvâli 

merkûmenin bundan böyle te'hiri tecvîz olunamayarak ve ihmal ve müsâmaha ve 

ademilerine sayılmayarak ma'rifetiniz ve mübariĢiri mumâileyh marifeti ile alâ-

eyyihâl serien ve âcilen bi't tahsîl peyderpey bu tarafa irsâl ve tesviline ve elli altı ve 
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elli yedi senelerinden ne mikdâr bakâyâ vârisânın dahî karîni te'hir olmayarak kezâlik 

sürat-i istihsali ve isbâline kemâli ile sa'y ve gayret ve bu hususu mevâd- ı  sâireye 

vechile mukayyes olmayarak umur-ı mu'tenâ bahâ-sı saltanat-ı seniyyeden 

olduğundan ve bervech-i muharrer tahsilat mevsimi dahî mürûr etmekde 

bulunduğundan bu bâbda ednâdan derece ihmâl ve takas ve tahsilatın te'hiri mûceb 

halata cesâret edenler ve bervech-i muharrer tahsîlât mevsimi dahî mürûr etmekle 

bulunduğundan bu babda ednâ dereceye ihmâl o mâkûlelerin haklarında pek 

uygunsuz muâmele icrâsına mecbur alacağımız muhakkak olmak hasebiyle âna göre 

amel ve hareket hilafından mücânebet eylemeniz bâbında Ġzmir ve eyalet-i Aydın'dan 

iĢbu buyruldu tahrîr ve tesyîr kılınmıĢtır. Bi mennihi Teâla vusûlunde ber-mûcebi 

buyruldu amel ve hareket eyliyesiz deyü selhi. 

Fî   ġevval sene (12)58. 

78-2   108. Hüküm 

Medine-i Demirci Mahâllâtından Yağmur mahallesi sâkinlerinden Hatib oğlu Ġsmail 

bin nâm kimesne meclis-i Ģer‟-i Ģerîfde mahalle-i  mezbûredan Fakih Hâfız 

Süleyman bin Mehmed nâm kimesne mahzarında da'vâ ve takrîr-i kelâm edüp ben 

sana kerimemi akd-i nikâh ederim diyerek üç sene hizmet ettirüb Ģimdi bana 

vermeyüb üç senelik hizmetimi alıverilmesi matlubumdur dedikde Hâfız Süleyman 

inkâr edup müdde-i merhum Ġsmail'den taleb olundukda  acz ve itiraz etmekle Hâfız 

Süleyman yemin edüp Ģer'an ücret lazım gelmeyüb bi vech-i Ģer-i muvarızadan men' 

ve def' olundu mübeyyin bu mehalle kayd- Ģüd. 

Fî  21 Rebiu‟l-ahir sene (12)59. 

Merkûm Hafız hüccet-i Ģeriyye itâ kayd. 

ġuhûdü‟l-hâl 

Molla Bekir oğlu Molla Ġsmail 

Nalcacık oğlu Hafız Süleyman 

Sandık emini Mehmed Efendi 

Muhzır Mehmed ve gayrihüm. 
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79-1    109. Hüküm 

Bâis-i  defter oldur ki 

Demirci kazası kûralarından Küpiler karyesi sükkânından bundan akdem vefât eden 

EĢem oğlu Kara Mustafa  nâm  müteveffanın zâhirde vârisi marufu olmayub terekesi 

tahrîr olunub varisi zuhûr edince canîb-i beytü'l-mâl emîn-i  yedine vaz' olunan 

meblağ defteridir ki bervech-i ati zikr ve beyân olunur. 

Fî  21 Zilkade sene (12)59. 

Nühâs kıyye 1- 12 

guruĢ 

Boya pârasında 65 

guruĢ 

Kara sığır ineği re's 

1 maa dana 80 

guruĢ 

Koca katır res' 1 -

150 guruĢ 

 Zevce-i 

merkûmeden irsâl 

intikâl ideneĢyadan 

isâbeteden150guruĢ 

Çapa adet 1- 5 

guruĢ 

Sapan demiri 1-5 

guruĢ 

 

Cem'an yekünü tereke 467 guruĢ ve minhâ El-ihrâcât 

Delaliye 5 guruĢ Katibiyye 

hüddamiye 17 

guruĢ 

Harc-ı defter 24 

guruĢ 

 resmi beytü'l-mâl 

24 guruĢ 

  Cem'an yekün el 

ihracat 70 guruĢ 

 

Sahü'l-bâki 397 guruĢ 

Yalnız 397 guruĢ müteveffâ-yı  merkûmun vârisi zuhûre edince emii beytü'l-mâl 

Ģehitzâde Mustafa yedine teslim olunmuĢtur. 

79-2    110. Hüküm 

Baisi defter oldur ki 

Nefs-i Demirci kasabası mahallâtından Yenice mahallesi sükkânından bundan akdem 

diyâr-i ahirde fevt eden oğlu Hamza nâm müteveffanın verâseti zevcesi Hatice nâm 

Hâtunla sulbi sağir oğlulları Ahmed ve Mehmed nâm kimesnelere münhasıra ise de 

müteveffa-yı merkumun terekes düyununa vefa etmeyüb vasi -i eytamı merkumanın 

vasiyi mensûbesi müteveffa kayını Mehmed nâm ma'rifeti ile ve Hâtunu merkûme 

müvâcihelerinde ve sâbit olan hârimler marifetleri ile metrûkatı sûk-i sultaniye bey-i 

menyezid olarak bey' olunub beyne'l-garim vâsi ve vâris marifetleri ile taksîm olunan 
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guruĢ baĢına on dokuzar para ikiĢer akçe isabet edüb matlubatı müsbiteleri edâ 

olunan defteridir ki bervech-i ati zikr ve beyân -Ģüd. 

Fî  17 Muharrem sene (12)59. 

Müsta'mel libade 1-22 buçuk guruĢ 

Müsta'mel anakne entari 1- 14 guruĢ, 

Defa müsta'mel anakne entari 1-8 guruĢ 

Müsta'mel dizlik 1-12 guruĢ 

Müsta'mel gömlek 1-8 guruĢ 10 para 

Arpalı sarık 9 guruĢ 25 para 

Müsta'mel çul 1-26 guruĢ 10 para 

Köhne kilim 1- 7 guruĢ 

Heybe kıl 1-8 guruĢ 

Çapa 2 -12 guruĢ 20 para 

Çuval 1-9 guruĢ 

Tabe kahve 1-6 buçuk guruĢ 

Dühân çubuğu 1-17 guruĢ 

Def'a halı heybe 1-10 guruĢ 

ġal 1-6 guruĢ 

Def'a [   ] boyalı 1 adet -1 guruĢ 

[   ] 

Def'a ip Ģal 1-3 guruĢ 

Ġplik ılıca entari 1-3 guruĢ 

Köhne zıbın 1-2 guruĢ 

Müsta'mel fes 1-8 buçuk guruĢ 

[   ] 

Fincan 2 zarf 2 cezve 1 -1 guruĢ 35 para 

Aba 1 - 1guruĢ 

Aba Ģalvar  1-13 guruĢ 

Def'a gömlek 1 -5 buçuk guruĢ 

Def'a gömlek 1-5 guruĢ 10 para 

80.sayfa 

Def'a zıbın 1-2 guruĢ 

Harar çift 1-5  guruĢ 5 para 

Köhne yemeni 1-25 guruĢ 
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BaĢlık 1 -2 guruĢ 28 para 

Def'a kıl heybe 1-5 guruĢ 

Torba 1-2 guruĢ 

Tas 1- 14 guruĢ 

Def'a saplı tas 1-14 guruĢ 

Tabak kıyye 1 – 17 guruĢ 

Nühas 3 buçuk kıyye 45 buçuk guruĢ 

Tencere 1 maa kabak 11 -guruĢ 30 para tâbe 1-2 buçuk guruĢ 

Bakraç 1 kıyye 11 guruĢ 

Adala kazasında zimemden tahsil olunan 300 guruĢ 

Kırda oğlunda zimem 146 kruĢ 

Bargir parası baĢ 1 – 500 guruĢ 

Yağmurluk 1-130 guruĢ 

Çizme rüzgar 21 

Olur ta 3 

Bağlama çizme ve zenne 4-555 luruĢ 

Ambar 1-10 guruĢ 

Reislerde bağ 1-150 guruĢ 

Alay beyindeki bağla arsadaki hissesi 92 guruĢ 

Körpe 2- 10 guruĢ 

Mu'taf oğlundaki para 60 guruĢ 

Def'a adalada bağ defteri zimem 270 guruĢ 

KarındaĢı Ali zimmetindeki matlubu 100 guruĢ 

Eskiden tahsil kurt oğlu Hacı Hüseyin zımmetinde 328 guruĢ 

Cem'an 3bin 56 guruĢ 

Harc-ı tereke maa hücceti katibiye ve adalada para getiren adama ve de'laliye 150 

guruĢ 

Kalan 2bin 906 guruĢ 

Ve minhâ el-ihrâcât düyûn-ı müsbite kurt oğlu Hacı Hüseyin'e sabit 3709 guruĢ 

Kalaycı oğlu hacı Mehmede sabit 810 guruĢ 

Murtaza oğlu Mehmede sabit 340 guruĢ 

Müteveffanın karındaĢı Aliye 1000 guruĢ 

Zevcesi Hatuna 50 guruĢ 

Cem'an yekün düyûn-ı sâbit 5909 guruĢ 
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Beyne'l-garim ve vârisi marifetleri ile tevzî olundukda guremadan hisselerine musib-i 

mebaliğidir. Kurtoğlu merkûm Hacı Hüseyin'e 1834 guruĢ 

Kalaycı El-Hâc Mehmed'e 395 guruĢ 

Murtaza oğlu Mehmed'e 167 buçuk guruĢ 

Müteveffanın karındaĢı aliye 485 guruĢ 

Zevces Hatice Hâtuna mihrinden 24 buçuk guruĢ 

Kalaycı Hacı Mehmed'e teslimat yağmurluk 130 

vasi merkûmdan havale 52 buçuk 

Kurdoğlu Ali'den havale 146 müteveffanın karındaĢından havâle 32 buçuk 

Nakden 34 kalan 95 ser ve nihâde 

395 bervech-i bâlâ Guremadan hissesi fer nihade kurt oğlu Hacı Hüseyine teslimat 

bargir parası 500 

Ayakkabı çizmeler 555 

Kara Mehmed'den geçen 8 vasi-i merkûm Mehmed'den havale 100 

Kadimden 242 sonradan tahsîl den 428 yekünü  toplam 1834 guruĢ 

1834 bervech-i bala guremadan hissesi fer ve nihâde müteveffaann karındaĢı alinin 

teslimat müteveffazü metinde matlubu 100 libade ve Ģal parasından 26 vasi -i merku 

Mehmed'den havale 100 Reislerde bağ  150 guruĢ 

Diğer bağdan ve arsadan hissesi 93 

Naklen teslim 16 toplam 485 guruĢ 

Guremadan hissesi fer ve nihade 485 guruĢ 

Murtaza oğluna teslimat vasi-i merkûmdan havale 17 buçuk muytab oğlundan havale 

52 buçuk naklen teslim 97 buçuk yekün 167 guruĢ 167 buçuk bervech-i bâlâ  

uremadan hissesi fer ve nihade 

Zevcesi Hâtuna mihir bedeli teslimat kürpe 2-10 guruĢ 

Ambar 1-10 guruĢ 

Nakden teslim 4 buçuk guruĢ 

Yekün 24 buçuk guruĢ 

24 buçuk guruĢ guremadan hissesi fer ve nihâde. 

81-1     111. Hüküm 

Bâisi defter oldur ki 

Nefsi Demirci kasabası mahâllâtından ġecaeddin mahallesinden El-Hâc Halil dayı 

zevcesi nâm müteveffiye Hâtun'un zâhirde varis-i ma'rûfu olmamakla terekesi 

beytü'l-mâl'a ait olmakla vârisi zuhûr edince hıfz olmak üzre müteveffiyenin terekesi 
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kaza-i mezbûrdan atüfetlü Ģehitzâde El-Hâc Mehmed Ağa Hazretleri ma„rîfetiyle 

Sûk-i Sultaniyede bey-i menyezîd ile bey„ ve füruht olunub emini mümaleyh yedine 

teslim olunan mebâliğin defteridir ki bervec-i ati zikr ve beyân olunur. 

Fî 15 Muharrem sene (12)59. 

Üzüm sepeti 10 guruĢ 30 para 

Çıkrık 2 

Çekme 1 9 guruĢ 25 para 

Tahta sandık 1- 5 buçuk guruĢ 

Çapa ve nacak 27 guruĢ 25 para 

Def'a çapa 8 adet 58 guruĢ 

Yük tarağı 6 kruĢ 15 para 

Kebir maĢa 1- 7 guruĢ 

Müsta'mel Ģeccâde ve dağarcık 9 guruĢ 30 para 

Köhne halı 1 kilim 1  -32 guruĢ, 

Def'a köhne kilim 2 ve kırmızı kilim 2- 50 guruĢ 

Ġskemle ve kase ve [   ]11 guruĢ 

Köhne kahve ibriği ve müsta'mel Ģamdan 11 guruĢ 

Mikraz ve köhne heybe ve dühanmesesi ve köhne ibrik 11 guruĢ 5 para 

Bıçak 1 -5 guruĢ 10 para 

Yıkağı 2 ve [   ]Adet ve11 guruĢ 30 para 

Fincan 1 tarak 2 cezve 1 -3 buçuk guruĢ 

Sac ayak 7 

Penbe ipliği 1 -14 guruĢ 

Kantar 1 – 7-10 guruĢ 

Köhne saç 2 maĢa ıskıran [   ] 7 guruĢ 30 para 

Köhne harâr ve destere ve hırdavat 9 buçuk 

KaĢık takımı müsta'mel peĢkir 1 - 3 guruĢ 26 para 

Def'a sandık 1- 8 guruĢ 10 para 

Kebir su güğümü1-50 guruĢ 

Defa sandık  31 guruĢ 10 para 

Müsta'mel ferâce 1 35 guruĢ 

Köhne beyaz entâri ve müsta'mel atkı 14 buçuk guruĢ 

Köhne yastık ve köhne gömlek ve önlük 2 buçuk guruĢ 

Astar parçası 1 buçuk guruĢ 



187 

 

Def'â halı müsta'mel 1 adet 55 guruĢ 

Def'â kilim 1 -27 guruĢ 

Çul köhne 6 guruĢ 10 para 

Def'â köhne kilim 1 -20 buçuk guruĢ 

Zemzemiye 1 -5 guruĢ 

Def'â beyaz [   ] 30 guruĢ 

ġam alacası entari 1- 65 buçuk guruĢ 

Müsta'mel kadife libâde adet 1 -31 buçuk guruĢ 

Libâde çiçekli -maa Ģal köhne 1 adet 18 guruĢ 

Defa çiçekli libâde ve müstakmel entari 53 guruĢ 

Müsta'mel sivasi entâri 2- 62 guruĢ 

Köhne zıbın 1 -6 buçuk guruĢ 

Kadife üstlük 1- 35 guruĢ 1 para 

Müsta'mel Ģal 1 -7 guruĢ 

Müsta'mel cuka ferace 1 -55 guruĢ 5 para 

ÇarĢeb tamga hare Ģallar 25 guruĢ 25 para 

Zenne çizmesi çift 1 -12 GuruĢ 15 oara 

Hammamiye müsta'mel libâde 23 guruĢ 30 para 

Mest pabuç çift 1 -11 guruĢ 

Futa 1 ve yemeni ve germi 1 -17 guruĢ 10 para 

Def'a yemeni 3 ve çember 1  / 12 buçuk guruĢ 

Def'a müsta'mel Ģal 1 3 buçuk guruĢ 

Def'a gömlek 3 -17 guruĢ 

Köhne abdestlik 31 buçuk guruĢ 

Müsta'mel Ģam alacası entari 10 guruĢ 35 para 

Def'a gömlek 2- 15 guruĢ 5 para 

Def'a bendâri Ģalvar 1 -25 guruĢ 

Makreme 2 yaĢmak 3 / 14 guruĢ 

Def'a köhne gömlek? 15 guruĢ 

PeĢtemal 1 ve boğça 2 -9 guruĢ 25 opara 

Def'a köhne mest pabuç  çift 1-5 guruĢ 15 para 

Müsta'mel hammamiye ve kilit 1 -3 guruĢ 5 para 

PeĢkir müsta'mel 1 ve pembe parçası 10 guruĢ 5 para 

Def'â sandık 1 -33 buçuk guruĢ 
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Çekmece 1 -5 guruĢ 

Kazgan kıyye 10-16  guruĢ 

Geçme tas 1 adet 35 buçuk guruĢ 

Hamam ileğeni 1 adet 46 guruĢ 

Sini sağir 28 guruĢ 10 para 

Kitab evrakı periĢan 18 guruĢ 

Evaniye nühâs kıyye 17 dirhem 309 guruĢ(18) 

Havan maa el 5 guruĢ 

Ambar tahta adet 1 50 guruĢ 

[   ] 

Hamir hamur teknesi 4 / 10 guruĢ 

Elek ve kalbur 2- 3 guruĢ 

Tarhana ve bulgur ve mercimek ve dakik ayar 12 -18 guruĢ 

Çekme 1 -4 guruĢ 

Ayna-i endam 1-12 guruĢ 

Hasır adet 12 -4 guruĢ 

Pekmez kıyye 50-45 guruĢ 

Gül dağarı 1 ve gelbere[   ]ve naht 5-5 -7 kruĢ 

Sin bilezik 82 guruĢ-10 para 

Hınta [   ]30 guruĢ 

Barut kabağı maa barut 3 guruĢ 

Üzüm kıyye 238 buçuk 33 guruĢ 

Yastık 3 

maa iç 45 buçuk guruĢ 

Yorgan[   ] 43 guruĢ 

Minder iç 2 adet 5 guruĢ 12 para 

Def'a yastık 2 -68 guruĢ 

Def'a yorgan 1 -45 buçuk guruĢ 

FiraĢ maa iç adet 1 -66 buçuk guruĢ 

82- 

Def'a  firaĢ 3 -165 guruĢ 15 para 

Def'a yastık 1-15 guruĢ 

Köhne çuval 1 -3 guruĢ 5 para 

Urgan1 -1 guruĢ 
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Kırda bağ kıta 1 -100 guruĢ 

Mülk-i menzil 2 bin guruĢ 

Cezele nâm mahalde bağ kıta 1 -800 guruĢ 

Kelâm-ı kadim 1-100 guruĢ 

Rubiyye islamol altını 28 -310 guruĢ 

Def'a fındık rubiyye 18-180 guruĢ 

Cem'an yekün 6315 guruĢ 

Minhâ el ihrâcât devir ve vücuh-ı mire vasiyeti 375 guruĢ 

Delaliye ve hamaliyye 38 buçk guruĢ 

Katibiyye ve muhzıriyye 60 guruĢ 

Harc-ı beytü'l mal 316 guruĢ 

Hakim Efendiye 316 guruĢ 

Kaydıyye 30 guruĢ 

Emini mümaileyh [   ] 30 guruĢ 

Yekün el -ihrâcât 1180 buçuk guruĢ 

Sahhü'l- bâki ba'de'l ihrâcât 5134 buçuk guruĢ 

Yalnız 5134 buçuk müteveffiyenin vârisi zuhûr edince Ģehitzâde Devletlü El-Hâc 

Mehmed Ağa'ya teslim olunmuĢtur. 

82-1    112. Hüküm 

Demirci kazası kurâlarından Karapınar karyesi sükkânından bundan vefat eden hatib 

Mehmed müteveffânın verâseti zevcesi AyĢe Hatundan gayri zahirde varisi ma'rufesi 

olmadığından terekesi Li-ecli'l-hıfz cânib-i beytü'l-mala âit olarak tahrir olundukdan 

sonra müteveffiyenin karındaĢı kızı Emine nâm Hâtun zuhur ile zevi'l-erhâmdan 

vâris deyü meclisi dava merkûme Emine bint-i Ali bin Halil nâm Hatun validesi AiĢe 

müteveffiyenin kız karındaĢı olduğunu karyesinden Mehmed Ali bin Abdullah ve 

Ahmed bin Halil nâm Ģahidlein ba'de riâyete Ģerâitihâ Ģehadetleri kaza-i mezbûr 

müdürü ġehitzâde atüfetlü El-Hâc Mehmed Ağa marifetiyle ve varis marifeti ile 

tahrir ve beyne'l-verese tevzî olunan defteridir ki bervech-i âtî zikr ve beyân olunur. 

Fî 5 Rebiu'l -evvel sene (12)58. 

Müteveffa-yı merkum hâli hayâtında karye imamı Halil Efendiyi ihtiyar nasb edüb 

emvâlinin sürüsüne vücûh sarf olunması kayd bakihi met baki beyne'l-verese 

taksimdir . Bade sabit vesayete[  ]Abdestlik 1 - 30 guruĢ 

Köhne entari 1- 7 guruĢ 

Dizlik 11/12 guruĢ 
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Çapa nacak 3/ 30 guruĢ 

Orak 1/ 5 guruĢ 

Heybe 1/ 5 guruĢ 

Seccâde müsta'mel 1-3 guruĢ 

Köhne halı 1/ 5 guruĢ 

Nühâs kıyye 20/ 300 guruĢ 

Öküz çift 1/ 300 guruĢ 

Kanlı 1/80 guruĢ 

Bargir maa katır 400 guruĢ 

Katır füruht olunan 700 guruĢ 

Hamza oğlu Mehmed„de 15 guruĢ 

Tarhanacı mehmedde 30 guruĢ 

Bağ kıta 2/ 300 guruĢ 

Mülkü menzil hücre 2 / 500 guruĢ 

Çuval çift 1/ 10 guruĢ 

Harar çift 1 / 15 guruĢ 

Tarlada boya tahminen buçuk 700 guruĢ 

Kelâm-ı kadim 1 / 100 guruĢ 

Hırdavat menzil 50 guruĢ 

Tahta ambarı 2 

maa körpe 2 / 35 guruĢ 

Hınta ayarı 50/ 15- 750 guruĢ 

ġair ayar 15 / 15-90 guruĢ 

Alef ayar 9 / 36 guruĢ 

Ceman yekün-ü tereke 3978 guruĢ 

Veminha 50 ihrâcât techîz ve tekfîn ve devriyesine 200 guruĢ 

Zevcesine mihri müsbite 100 guruĢ 

Zevcesi AiĢe Hâtun 'a duyun – u 150 guruĢ 

Eynehanlar imam kızına deyni 100 guruĢ 

Kotur oğlu Ahmed de 18 guruĢ 

Ağa Ģeyhi oğluna Mehmed Ali Ağa 20 guruĢ 

Sadık Ağaya 10 guruĢ 

Tarlada olan mahsulune vasi muhtarı merkum yediyle ile masraf 37 guruĢ 

Harc-ı beytül mal 200 guruĢ 
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Harc-ı mahkeme 200 guruĢ 

Tahrire giden katibe ve hüddamiye 30 guruĢ 

ve vasi muhdarı sabiti merkûm Halil Efendi vücûhu 1 sarf oluna deyü vasiyeti üzre 

verilen sülüs Halil Efendi yedine 971 guruĢ 

Yekün el-ihracat 3036 guruĢ 

Sahhü'l-bâki 1942 guruĢ 

Hisse-i zevce-i ÂiĢe485 buçuk guruĢ 

Cânib-i  beytü'l-mâl'a lieclü'l-hıfz kaza-i mezbûrdan devletlü El-Hâc Mehmed Ağa'ya 

teslim olunacak 1456 buçuk guruĢ 

Müteveffâ'nın kız karındaĢı kızı Emine zevi'l-elhâmdan verâseti merkûmanla Ģehâdet 

edince muhtarları kefâleti ile kaza-i mezbûr müdürü marifet-i ile teslim olunmuĢtur. 

83.    113. Hüküm 

Ġkiyüz elli sekiz senesi mâh-ı Saferü‟l-hayr evâsıtında asitane-i âliyyeden hazine 

evkâfı hümâyûndan zuhûr eden mahlûl ve ferağ temessükatından sene-i sâbıkından 

icâre-i müeccelesi ziyâde olmuĢ olduğundan müceddiden kayd ve yed-i nasa verilen 

cedid temesükât icâreleridir. Lede'l hace ibraz oluna gaflet olunmaya. 

Fî 15 Safer sene 58. 

Ġzmir Ali'nin Veli Mustafa oğlu Ali'den aldığı dükkanın icâresi 3 guruĢ 

Sefer oğlu Hasan'nın Hâfız Ahmed ve Mahmud'dan aldığı dükkanın icâresi 1 buçuk 

guruĢ 

Kel Mehmed oğlu Hacı Yusuf Efendi'nin Halil Ağa'dan aldığı dükkan icâresi 1 buçuk 

guruĢ 

Kel Mehmed zâde Hacı Yusuf Efendi'nin Hacı  Ali  Ağa'nın oğlu Mehmed'den aldığı 

dükkan icâresi 3 guruĢ 

Hacı Yusuf Efendi'nin Halil Ağa'dan aldığı dükkan icâresi 2 buçuk guruĢ 

Güllü hoca Hâfız Ġbrahim'in büber oğlu kerîmelerinden aldığı dükkan icâresi 2 guruĢ 

Abacı dükkanı Tirid oğlu Ġsmal'in karındaĢı Hacı Mustafa'dan aldığı dükkan icâresi 

nıfs ise 1 guruĢ 

El-Hâc Hasan kethüda oğlu kerîmesinden aldığı bakkal dükkanı icâresi 1 guruĢ 

Ali bin Ġsmail'in karındaĢları [  ] ve Fatıma ve ÂiĢe'den aldığı [  ] bakkal dükkanı 

icâresi 3 guruĢ 

Battal oğlu Ġbrahimin Mustafa ve kız karındaĢı ÂiĢe'den aldığı bir bâb çizmeci 

dükkanı icâresi 2 buçk guruĢ 

Tirid oğlu Hacı Hüseyin'in  ÂiĢe binti Hacı Mustafa'dan aldığı bir bâb bakkal icâresi 
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1 buçuk guruĢ 

Murad oğlu Ali bin Süleyman ÂiĢe binti Hacı Mustafa'dan aldığı çizmeci dükkanı 

icâresi 1 buçuk guruĢ 

Kürt oğlu Ġbrahim ve Mehmeden âmâ Hafız Kadir'den aldıkları bir bâb mısırcı 

dükkanı icâresi 4 guruĢ 

ġehitzâde El-Hâc Mustafa Ağa'nın Hacı sarı Mehmed Ağa'dan aldığı bir bâb terzi 

dükkanı icâresi 2 buçuk guruĢ 

Hacı sarı zevcesi Halime Hâtun'un zevcinden aldığı dükkan ve kahve ve mağaza ve 

terzi dükkanı icâreleri 3 guruĢ 

Ağaçcı oğlu Mehmed Ali'nin mahlulden aldığı bir bâb çizmeci dükkanı icâre 2 buçuk 

guruĢ 

Küçük Hafız oğlu Hacı Ali Efendi'nin Mehmed bin Hasan'dan aldığı bir bâb babuccu 

dükkanı icâresi 1 buçuk guruĢ 

Kel Mehmed zade Mehmed bin Ġsmal'in ÂiĢe Hâtun dan aldığı bir bâb bezzaz 

dükkanı icâresi 3 guruĢ 

ÂiĢe kadın oğlu[   ]karındaĢı Yiğitler BektaĢtan aldığı nısfı dükkân icâresi 1 buçuk 

guruĢ 

Tirid oğlu Hacı Mustafa'nın Emine binti Hacı Mustafa'dan aldığı bir bab bakkal 

dükkanı icâresi 1 buçuk guruĢ 

Hacı Ali Efendi'nin akazâde ġerif Mehmed bin Hasan'dan aldığı mağaza dükkanı 

icâresi 1 buçuk guruĢ 

Bacak oğlu Yusuf ibn-i [  ]ġerif ve Fâtımâ binti [  ] aldığı çizmeci dükkanı icâresi 2 

guruĢ 

Âmâ hafız Kadir'in Emine binti Yusuf'tan aldığı bir bâb dükkan icâresi eskici 1 buçuk 

Çelebi zâde Hacı Ģeyh 

Terekelioğlu Hacı Mustafa. 

114. Hüküm 

müĢir-i ve mûcebince mektubu kaymakâmî emir ve tenbih olunduğu ve pusula [ ] 

Mahdumiye 20 guruĢ 

Yaldız 48 guruĢ 17 para 

Mahmudiye 6510  guruĢ 

Serd mahmudiye 2710 guruĢ 

Fındık 9 guruĢ 4 para 

Ġstanbul 2710 guruĢ 
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Mısır 22 guruĢ 25 para 

Atik adliye 18 guruĢ 25 para 

Cedid 17 guruĢ 

Hayriyye [   ] 22 guruĢ 11 para 

Direkli riyal 32 buçuk guruĢ 

Çiçekli riyal 21 buçuk guruĢ 

Moskof riyali 16 buçuk guruĢ 

Mora riyali 18 guruĢ 30 para 

Frank 30 guruĢ 10 para 

84-1   115. Hüküm 

Bâis-i defter oldur ki Ġçhisar mahallesinden Hacı Ahmed Efendi oğlu Ali'nin sâir oğlu 

Mehmed'in vâsî-î mensûbesi Hafız Ahmed'in Leylek oğlu Hasan Efendiden Halura 

oğlu Hasan dayı terekesinden ve Veli bil istihkak dava ve Ali kadı oğlu Hacı Hüseyin 

ve Yıldırım oğlu El- Hâc Medmed nâm kimesnelerin Ģehâdetleri ile yetim içün alınan 

menzil ve çakal alanında kainbağı vesâir evâniyye nühâs vâsî-i merkûm yedi fürud 

ve bey -i menyezid ile bey' olunub akçesi vâsî-i merkûm yedine itâ olunan mebaliğin 

defteridir ki bervech-i âtî zikr olunan defteridir. 

Fî selhi Zilkade sene (12)59 

 

-- Çapa ve nacak 6 

guruĢ 

Çakal alanında bağ 

1050 guruĢ 

Menzil  1710 guruĢ 

TaĢ küp 40 guruĢ Ambar 15 guruĢ Nühâs kıyye 2/12/ 

24 guruĢ 

Ġbrik 12 guruĢ 

-- --- -- Cem'an yekün 2857 

guruĢ 

 

Kâtib ve muhzır ve 

dellellara 55 guruĢ 

Hüccet-i vasi 70 

guruĢ 

Harc-ı mahkeme 

145 guruĢ 

Ġhracat konağa 

alınan harç 145 

guruĢ 

   Yekün 425 guruĢ 
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Sahhü'l-bâki 2432 guruĢ 

Yalnız 2432 guruĢ ma vasî-i merkûm yedine itâ Ģüd. 

Hurrire nemakahü'l-fakîr ileyhi azze-Ģânihü müftizâde El-Hâc Mehmed Emin el -

müvella ve hilafe ve kaza-i Demirci gufiralehû. 

84- 116. Hüküm 

Bundan akdem  fevt olan Hacı Ahmed Efendi oğlu Halil terekesinden biraderi Hafız 

Ahmed ve birâderi Abdullah yetimi merkum Mehmet içün bi'l-istihkak nıfs-ı menzil 

Çelebi oğlu Hacı ġeyh Mehmed'in ve Tekeleli oğlu hacı Mustafa nâm  kimesneler 

Ģahadetleri ile alub mülk-i sahihası olduğunu bu mahalde kayd olunmuĢtur. 

sâir varislerinin alakası olmayub sâir terekesi beyne'l verese taksîm olunmuĢtur. 

Fî  21 Receb Sene (12)59. 

Hurrire nemel kahul fakîr ileyhi azize Ģanehu müftizade e's-seyyid Mehmed Emin El 

müvella ve ilafe ve Kaza-i Demirci gufiralehu. 

85-1  117. Hüküm 

Gülistanoğlu demekle maruftur. 

Asakir-i Mansûre-i Muhammediye‟den henüz liva-yi tahtımız idhal olunmayan 

altıncı Alayının dördüncü Taburunun üçüncü Bölüğünde beĢinci OnbaĢısının beĢinci 

Neferi Demirci kazasının Mezidler karyesinden Mehmet veledi Hasan mukaddeman 

Rusya ile Ġslimye [ ] muharebesinde  sol bacağından kurĢun ile yaralanıp cerh-i 

iltiğam bulmuĢ ise de avdet etmiĢ olmakla sakat olmuĢ olduğundan mahiye yiğirmi 

guruĢ tekaüdlük vazifesi tayin kılınmıĢ olunmakla beratı tarihi kaydı 

Fî  15 Ramazan sene (12)49. 

85- 2   118. Hüküm 

Kalaycıoğlu Ġbrahim demekle maruftur. 

Bu defa Trablusgarb canibinden bi„l vürud Asakir-i Mansûre hastanesinde 

baktırılmakta olan mecruhlardan tekaüdlüye Ģayan olanlardan onsekizinci Alayın 

ikinci Taburunun [   ]bölüğünde ikinci OnbaĢının beĢinci Neferi Demirci kazasından 

Kıransağir kariyesinden Ġbrahim kıryan? Muharebesinde kavsiül izama giriftar olmuĢ 

idiğinden Ģayeste-i merhamet-i Ģahane olarak mahiye on guruĢ tekaüdlük maaĢı 

tahsis olunmuĢ olduğu beratı tarihi. 

Fî  28 Ramazan sene (12)53. 

85- 3   119. Hüküm 

Kara Mahmut oğlu demekle maruftur 

Asakir-i Mansûre alaylarından üçüncü Alayın ikinci Taburun altıncı Bölüğünde 
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ikinci OnbaĢısının beĢinci Neferi Demirci kazasından Pulluca karyesinden Hüseyin 

bin Ġsmail silahtar Buda üzerinde [ ] olan muharebede sol eli bileğinden kurĢun 

isabetle parmakları hareketlenmez olduğundan mahiye otuz guruĢ mahiye tahsil 

olunmuĢ olduğunu tekaüdlük beratı tarihi kaydı. 

Fî  10 ġa‟ban sene (12)47. 

85- 4  120. Hüküm 

ÇanĢa karyesinden Arslanoğlu Ahmet demekle maruftur. 

Asakir-i Mansûre-i Muhammediye alaylarından iknci Alayın birinci Taburun üçüncü 

Bölüğünde [  ]OnbaĢısının Birinci neferi Demircili Ahmet veledi Mehmet Prevadi 

muharebesinde sol kolunun depesine kurĢun isabetle mecruh olarak kendisine onbeĢ 

guruĢ  mahiyet tekaüdlük vazifesi ihsan-ü hümayun buyrulmakla beratı tarihi 

Fî  12 ġa‟ban sene (12)45. 

85- 5   121. Hüküm 

Ġçhisar mahallesinden Çayköylüoğlu 

Asakir-i Mansûre-i Muhammediye‟den HalitpaĢa livasının birinci Alayının dördüncü 

Taburunun  beĢinci bölüğünde sekizinci OnbaĢı Demircili Yusuf veledi Ömer Konya 

muharebesinde sol bacağından kurĢun isabet ile yaralanıp el-yevm cerhi dahi iltiham 

bulmamıĢ olduğundan mahiye [  ]guruĢ tekaüdlük vazifesi tayin olunmuĢ olduğu 

beratı tarihi. 

Fî  28 ġa‟ban sene (12)49. 

85- 6  122. Hüküm 

Asakir-i Manûsure silkine ithal olunmuĢ olan tersane-i amire taburunun ikinci 

Bölüğün altıncı OnbaĢısının dördüncü Neferi Gedizli Ġsmail veledi Ahmet 

mukaddem Varna‟da vuku bulan muharebede sol ayağına kurĢun isabeti edip bu vech 

ile mecruh olmakla kadim-i mahiyesi olan yiğirmi guruĢ ile  tekaüdlük beratı tarihi 

kaydı. 

Fî  4 Ramazan sene (12)44 

Demirci mahallesinden Pazar mahallesinde Ahmet oğlu Ġsmail demekle maruftur. 

86-1  123. Hüküm 

iki kıtâ pusula-i Ģeriye leffen tarafınıza gönderilmiĢ olduğu imdi siz ki nâib ve 

voyvoda vesâir muhattabun-ı mumâileyhimsiz keyfiyet ma'lûmunlarınız oldukda ber 

mûcebi pusula kaza-yı mersûle mebaliğ-i ma'lumeyi marifet-i Ģer' ve cümle ittifak ve 

marifetleriyle ta'dîl ve tesviye Ģürûtuna riâyet ederek tevzî ve taksîm edüb yerli 

yerinden icâb ve iktizâ edenlerden der-akab tahsiliyle tarafımıza tavsili ve sulh-i âlî 
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keĢîde buyrulmak üzre îcâb eden mümzî defterin dahi sürat-i tesviyesi hususuna 

itimam ve dikkat olunmak bâbında livâ-i Saruhan ve cânibi kaymakamlıkdan iĢ bu 

buyruldu ısdâr ve kethüdamız saâdetlü Osman Efendi ile tesyâr kılınmıĢtır. Bi-

mennihi Teâla Vusûlünde gerektir ki ber-mûcebi buyruldu amel ve hareket  ve 

hilafından hazel ve mücaneveb eyliyesiz. 

Fî 21 Receb sene (12)53. 

86-2   124. Hüküm 

Düstûr-ı mükerrem mûĢir-i müfâhham nizâmü'l-alêm müdebbir-i umûru'l- cumhur 

bi-fîkri'l-sâkib mütemmîmî mehamü'l-enâm bi're'yi's-sâib mûmhed-i bünyânü'-

devlete ve'l-ikbâl müĢeyyid-i erkânu's-saâdete ve'l-iclâl mahfuf-ı bi-sınûf-ı avâtıf-ı 

melikü'l-a'lâ Aydın eyaleti  müĢîr-i  vezirim Yakub PaĢa edâmallahu teâlâ  iclâlehu ve 

kıdvetü'l nüvvâbü'l müteĢerrin Demirci nâibi Mevlana zîde ilmihu mefâhirül- emâsil 

ve'l- akrân ve ayan ve zâbitân vesâir iĢlerleri zîde kadrühüm tevkî'-i refî'-i hümâyûn 

vâsıl  olacak mâlum ola ki nezd-i âliĢânımda mâlum olduğu üzre hazine-i âmiremin 

fi'l-asıl vâridâtı külliyetli olub masârıfât-ı vakasına vâfî ise de bazı ârıza sebebiyle el-

hâlet-i hazihî ekser vâridâdına halel ve tenakız irâd ederek masârıfatı mütezayid -i 

vâfîrden ve bu cihedle varidâtının haddi-i lâyıkına iblağıyla masârıfının hüsn-i rüiyeti 

îcâbı halden mukteza-yı irâde-i cenâb-ı cihân-dârânemden olduğu bedihi  [   ]ve 

nümûn olmakdan nâĢi ol bâbda ihrâc ittirilen kuyudât mantukunca zikrolunan 

varidâtdan avârız ve nüzul emvâli memâlik-i mahruse-i Ģâhânemde vâkî bi'l-cümle 

eyâlet ve elviye ve kasabât-ı ve nevahiden hin-i tahrîrde olan nefs-i hâne keĢ reâyâya 

birer ve bâzısından sekizer nefer hânekeĢ reayaya gerek birer hane itibarı ve yüz on 

akçesi bir guruĢ hesabıyla ve her haneden senevi [  ]beĢer yüz akçe bir avarız ve 

elliĢer akçe tahsildariyye ve kezâlik senevi altıĢar yüz akçe biri nüzul ve otuzar akçe 

tahsildariyye alınmak üzre meĢrût olduğunda ve hin-i vazımdan berü bir habbe ve bir 

akçe zamm olunmayub vaz-ı kadiminden baĢka nâm-ı âher ile nesne mütâlibe 

olunmamak üzre tahrir-i kadim ve nizâm-ı vechile vakti ve zamanı ile bi't-tahsil 

teslimi hazine-i âmirem olunmak Ģartıyla eyâlet ve elviye mutasarrıflarının ve 

mütesellim ve voyvodaların sarrafları taraflarından muahhiren taht-ı nizam ve 

taahhüde rabt olunarak lazım -ı südûr olan evamiri Ģerifemin itâsıyla vakt 

muayyenesinde maa harç kefiliyle tahsîl olunmakta olub fakat mukaddemce irâde-i 

Ģâhânemle hazine-i amirem emvâlinden onda bir guruĢ hessabı üzre memuriye  

maaĢ-ı tammı sırasında hesâbı mezkûr üzre zamm olunmuĢ ve emvâli merkûme 

virgü-yi kadimeden olarak keyfiyât-ı meĢrûhâsına nazaran üç beĢ katının zammıyla 
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kapattırılması ve her nüfusa senevi birer ve ikiĢer guruĢ düĢerek fukaraya  birgün 

hamel ve sakîl olmayub hazine-i merkûmenin adevâtı atikasından olmak 

melâbisesiyle masârıfı vâkıaya bir nevi iâne ile nef -i hazineyi mucib görünmüĢ ise 

de ber-minval-i muharrer memuriye maaĢ olarak onda bir guruĢ zam olduğuna 

vesaye-i Ģevkat vaye-i mülükânemde fukarayı riayet ve zuefayı memleketim kemal-i 

refâh-ı hal-i istirahatleri matlub-u mirah-ı ihtivâyı Ģâhânemden bulunduğuna binâen 

enval-i merkumenin yalnız. 

87-1 

Bir mislinin zammı ile bimennihi teala iki yüz elli üç senesi Muharremin den itibaren 

maa zammı nizamı mûcebince tahsili içün  sûreti defatiriyle evamiri Ģerifem isdarı 

hususuna irade-i seniyyem taallük edip ol babda hattı humayun Ģevket  makrunu 

Ģahanem Ģerefriz ve sûdur olarak mûcebince bu tarafda müteahhidi bulunan sarrf 

taraflarından nizam- ı Ģerifi üzre taahhüderab ettirilerelk mahalli saîre içün sûret-i 

defatiryle evamiri Ģerifem tasyir ve tesyir kılınmıĢ ve sen ki müĢiri müĢarün ileyhsin 

derunu  emr-i Ģerifime mevzuan irsal olunan menfur ve mümzîr sûreti defter  natık 

olduğu üzre Demirci kazasının maaĢı memuriye avarız ve nüzül malı olan üç bin yedi 

yüz yirmi iki buçuk guruĢ ber mûcebi -i irade-i seniye-i Ģahanem bir zaafı dahi zam 

ile cem'an 7445 guruĢ sarrafın vakti taksidleri duvulünde hazine-i amireme tevdiye 

ve teslim olunmak üzre me'mur deyn tahvili ahz ve hıfs ettirilmiĢ olmakla meblağ-ı 

mezkurun mahallind inzimam-ı rey' ve marifetin ve marifeti Ģer vech ile ittifakıyla 

yerli yerinden tamamen ve kamilen tahsîl ve sarrafînin tarafına irsâl ve tesyîri 

bâbında sana vesâire hitâben iĢbu emr-i âliĢânım dahî ısdâr ve irsâl olunmustur imdi 

vusulunde bervechi muharrer keyfiyet irâde-i Ģâhânem mantuk-ı emr-i Ģerifimden 

malumun oldukda fermânım olduğu ve sâdır olan hatt-ı Ģerif-i Ģâhânem mefâdı üzre 

ber-mûcebi sûret-i defter zikrolunan kaza-i mezkûr maa maaĢ-ı memuriye sene-i 

merkume avârız ve nüzul malı olan meblağ-ı mezbûr sıyânet ve hazîne-i farîzası 

gözetildiği misüllü himâyet-î fukarâ vakfiyesine dahi riâyet olunarak bir misli zam 

ile cem'an yedi bin dörtyüz kırk beĢ guruĢ iblağ olunduğuna binâen ol vech ile[   ] 

meblağ-ı mezbûrun inzimâm-ı re'y ve ma'rifetinin ve marifet-i Ģer' ve cümle 

ittifakıyla yerli yerinde tamâmen tahsîl ve sarrâfîn tarafına teslimi ve meblağ-ı 

mezbûrdan baĢka nâm-ı ahir ile bir akçe ve bir habbe ilave olunmaması husûslarına 

sarf-ı külli mükned eyliyesin ve siz ki nâib ve a'yan ve zâbitân ve sâire 

mumâileyhimsiz siz dahi mûcibi emr-i Ģerifimle amel ve hareket eylemeniz bâbında 

fermân- ı âliĢânım sâdır olmuĢur buyurdum ki hükm-i Ģerifimle vâridât bu bâb'da 
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vech -i meĢrûh üzre Ģeref-yafta-i südûr olan iĢbu emr-i Ģerif-i celîlü'Ģ-Ģânımın 

mazmûn-ı münîfi bervech-i âmil olâsız Ģöyle bilesiz alâmet-i Ģerife i'timat kılasız. 

Fî 25 Rebiu'l-evvel sene (12)53. 

Kaza-i Demirci 3384 guruĢ 

Zamm-ı maâĢ -ı memuriyet 338 

3384 buçuk guruĢ 

Zamm-ı cedîd ba-hattı hümâyûn 3722 buçuk 

Yekûn 7445 guruĢ 

Avârız ve nüzul maktûu ve zamm-ı cedidin pusulası sûreti defteridir. 

Fî sene (12)52. 

88-1  125. Hüküm 

Darende-i tezkire 

Gödeler karyesinden asâkir-i hassa-i Ģahane alayının birinci taburunda sekizinci 

bölüğünde üçüncü Veli çavuĢ Karahisar-ı sahib sancağının redif asâkir-i hassa-i 

Ģâhânesi muallimi olub merkumun vilayeti Güzelhisar ve Aydın isede [  ] Demirci 

kazasından olmak üzre tarihi tezkireden iki müddet ile hânesine gidüb müddeti H 

itamında yine liva-i mezkurenin redif asâkirini talim ve taallüm ettirmek için avdet 

etmek üzre tezkiresi kaydı. 

Fî  3 ġab'an sene (12)53. 

88-2   126. Hüküm 

Bâisi defter-i Ģer'î budur ki 

1252 senesi rûz-i hızırından sene-i mezkûre rûz-i kasımına değin bâ-fermânı âlî 

matlub-ı hazret-i cihandâri buyrulan umûr-ı mühimme ve bâ-pusula-i Ģer'iyye sancak 

masârıfı ve malı avarız ve ba-pusula-i Ģeriyye kirpas âsmanı ve cihâdiye ve zamm-ı 

cediddi ve mesbûk olduğu vechile ahâlinin bit-terâzi veregeldikleri imdât-ı mukâtaa 

ve tahsildâriye harc-ı defter-i imza ve mâsarıfât-ı vilâyet ve tevârüd eden mübâĢiran 

hizmetleri bu defa vücûh-ı ahâli ve bi'l-cümle muhdaran marifetleri ve marifet-i Ģer-i 

Ģerîf ve kazâ-i mezbûr voyvodası Ģehitzâde El-Hâc Mehmed Ağa ma'rifetleriyle 

yegân-ı yegan huzur-ı Ģer'de hesâb ve kitâb olunarak cümle müvâcehelerinde 

müfredatı ba'de'l-kırâe cümlesi mukırr ve mu'teref olub kazâi mezbûrun kadîmleri 

üzre hânelerine bervech-i ta'dil tevzî ve takim olunmasına izn-i ruhsat hâvi fermân-ı 

âlî ıstarı [   ] Ve ba'lâ-yı deftere sulh-ı âlî keĢîde buyrulması içün âsitâne-i Ģevket-i 

âĢiyâneye ruz-i kasım itibariyle takdîm olunan defteridir[   ] ki bervech-i âtî zikr ve 

beyan olunur hurrire fi'l-yevmül hâmis aĢer min Ģehr-i Ģabanü'l- muazam li sene 
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selâse ve hamsin ve mieteyn ve elf. 

4562 Elli iki senesi rûz-i hızırından sene-i mezbûre ruz-i kasımına değin altı mâh 

zarfında terâküm eden bâ-pusula sancak masârıfı 

1544 Elli iki senesine mahsûben mühimmât-ı hayymiyye lâzımesi içün Saruhan 

Sancağında müretteb kirpas âsımanından bâ-pusula 

2..[   ] mir mübâyaası emrini neĢreden mübâyaacı ağanın adamına verilen 

1[   ] vilayet mesaili içün Mağnisa'ya gönderilen Hacı Ahmede harc-ı râh 

2[   ] kazada takâüd ve sıbyanın mutasarrıf oldukları aslah hâsılatın istihdâmı içün 

vürûd eden 

140 Kürd  Hacı Ali yeddi ile Mağnisa'ya gönderilen hazine kirası kırk ve merkuma 

verilen harcı rah 

yekünu 617[   ] 

21[   ] mahkemede ta'mir olunan matbaa ve müceddiden binâ olunan odaların üst 

tepesi ve keresteleri vesâir masârıfât 

140[   ] Mağnisa'ya rûz-i hızırın sancak masârıfı ile gönderilen Molla Mustafa'ya 100 

ve hazine kirası içün verilen 40 

1 kaza düyûnu içün poliçe ile Ġzmir'e gönderilen Süleyman Ağa'ya harc-ı râh1 

1 men'i memur buyruldusuyla vürûd eden EĢref Ağa'ya verilen 

77[   ] elli üç senesine mahsûben mal avârız-ı kadime ve zamm-ı maâĢı me'mûriyet 

ve zamm-ı cedid-i bâ emr-i âli ve hizmet-i mübaĢiriyye 

20[  ] der-aliyyeden matlub olunan muhzıriyye bedeli 

739[  ] toplam 

1 Hacı ġeyh oğlu Mehmed Efendi umur-ı vilâyet içün Mağnisa'ya gönderildikde 

verilen harc-ı râh âsımanı [  ] 

1 kazâ'da süvâri asâkir-i mansûrenin Konya memuriyetleri içün devletlü Hüseyin 

Ağa efendimizden vürûd eden 

1 vilâyet mesarihi içün Mağnisa ve Ġzmir'e gönderilen Mehmed Efendiye harc-ı râh 

20[   ]asâkiri mansûre Balıkesiriyyede imâl olunan abalar içün kazadan tedârik 

olunan yük vefâ etmediği içün beĢyüz kıyye 

200 ber-mu'tâd-ı mesbuk ve mukayyed olduğu vechile ahâlinin bi't-terâzi 

veregeldikleri yükün âsımânı imdât-ı mukâtaası  96[  ] 

[   ]Balıkesir'e gönderilen binbeĢ yüz kıyye yükün ücret-i nakliyesi ve teslimine 

gönderilen adama 

3[ ] mekkareci baĢıya bâ-mukâvele Ģaîr ve saman bahâsı cümle marifeti ile 750 
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120 ise güzeĢdesi 

7 kazanın miri mubâyaası zahîresi der-aliyyeden bi'l-iktira te'diye olunmuĢ olmakla 

sarraflar taraflarıdan verilen 

0 defteri-i nüfûstan zükûr-i ehl-i islâmın mikdârını pusula matlubuyla vürud eden 

Hüseyin Ağa'ya 

[  ]AkĢehirden bir nefer reayanın  kazaya vürûd ve defter-i nufûsda kaydı olduğu 

istihbârı zımmında vürud eden 

defter-i nüfûs ile vesâir ve salih zımmında Mağnisa'ya gönderilen Hacı Sarıya 

108[  ] yedi mu'tad ve mesbûk olduğu vechile ahâlinin bi't-terâzi viregeldikleri 

tahsildâriye 

6 kaza-i mezbûr kurâlarından Karapınar ve Çıkrıkçı ve Çanakcı karyelerinde iĢbu 

sene matûnen[  ]ta'un  haylice kimseler fevt olmakla karye-i mezkûrlarının 

hisselerinden bervech-i iâne cümle marifeti ile 

[  ]der-aliyyede tabur noksanı içün matlûb olunan 53 nefere birer çift yemeni[   ] ve 

maiyyetlerinde süvâri ve piyâde cebelüye ve masârıfat-ı sâire ve askerin mübâĢirine 

verilen .[  ]124? 

89. 

Nakl-i yekün 124726 guruĢ 

2510 rûz-i hızırından ruz-i kasıma değin umûr-ı mehâm zımmında ve ahvali miri ye 

tahsili içün Mağnisa'dan tevârüd eden mübâĢirana verilen hizmet 

6114 buçuk guruĢ kazada mu'teber hâne kesiminden sandık emini Mehmed Efendi 

marifetiyle bâ-hesâb-ı  terakkün eden 

133881 guruĢ 

300 sandık Emin Mehmed Efendini mâhiyesi 

300 ve mukayyed-i Mustafa Efendinin mâhiyesi 

600 ve jurnal katibi Mustafa Efendinin mâhiyesi 

4000 hakim Efendinin harc-ı defter-i imzası 

yekün13981 

30 bin 662 buçuk elli iki senesine mahsûban rûz-i kasım itibariyle taksid-i evvel 

olmak? 

10 bin 221 ve zammı cedîd tertibinden 6132 buçuk kasaba ve Menemen zamm-ı 

cedidinden 4088 buçuk guruĢ 

yekün 179 bin 964 buçuk guruĢ 

7bin Arif PaĢa hazretlerinin matlûbuyla verilen baĢkaca  
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yekün 186 bin 964 buçuk guruĢ. 

89-2   127. Hüküm 

Bâis-i defter-i Ģer-i budur ki 

Ġkiyüz elli iki senesine mahsûban bâ-pusula-i Ģer-iyye sancak masârıf-ı ve sene-i 

mezkûreye mahsûben iâne-i cihâdiyyenin taksid-i evveli elliüç senesinin mal-ı avârız 

ve nüzul maktu'u ve zamm-ı cedidi ve mu'tâd olan imdâd-ı mukâtaa  dahilnde ve 

hizmet-i mübâĢiran ve harc-ı imza vesâiri marifet ve marifet-i Ģer'le tevzî ve taksîm 

olunub defter-i mümzî sulh-ı âlî keĢîde buyrulması içün âsitâne-i Ģevket-i âĢiyâneye 

takdîm olunub gelinceye kadar yerinden cem' ve tahsîl ve mahalline edâ ve teslim 

olunmak üzre Demirci kazası voyvodası Ģehitzâde atufetlü El-Hâc Mehmed Ağa 

yedine verilen ruz-i kasım itibariyle sâliyâne defterinin sûretidir ki bervech-i âtî zikr 

ve beyân olunur hurrire min gurre-i Ģehri Ģa'banü'l-muazzam li sene selase ve hamsin 

ve mieteyn ve elf. 

Nefs-i Ģehir 

ġecâeddin 

guruĢ 4050  

Yenice guruĢ 

2430 

Ġçhisar 

GuruĢ  3240  

ġehre küstü 

guruĢ 4860  

Yağmur 

guruĢ 3186  

Pazar  

GuruĢ 5022  

Sinan Efendi 

guruĢ 1836  

Hacı Hamza 

guruĢ 1620  

Cami-i Atik 

guruĢ 2106  

Hacı Türbek 

guruĢ 2322  

Hacı bab  

guruĢ 1782 

Hacı Hasan 

guruĢ 1350  

   Emice guruĢ 

1134  

Sûfîler guruĢ 

3510  

Kasım Fakıh 

guruĢ 5400  

 

Der nahiye-i ġehir 

Ulacık 

guruĢ 

1458   

Rahmanlar 

guruĢ 

 648  

Çanakcı 

guruĢ 

1782  

Yassıca 

guruĢ  

270  

Örücüler 

guruĢ  

810  

Mahmutlar 

guruĢ 1350  

Akdere 

guruĢ  

594  

Bağırgan 

guruĢ  

270  

Hocalar 

guruĢ  

486 

Serge 

guruĢ  

378 

Çorak 

 432 

GuruĢ  

Kemahlı 

guruĢ  

324 

Kulalar 

guruĢ 1296  

Bıyıklar 

guruĢ  

216  

- Kuzu  

guruĢ  

1134  

Kulağuzla

r guruĢ 

1728  

Okçular 

guruĢ  

972  

Koğancı 

guruĢ  

864  

Kurt tutan 

guruĢ  

378  

Yaylalar 

guruĢ  

324  
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- Serçeler 

guruĢ  

864  

Tekeler 

guruĢ 

1134  

Sağnıç 

guruĢ  

972  

Kazgancı 

guruĢ  

540 

Öksüzlü 

guruĢ  

540   

Sâik  

GuruĢ 

1188  

- Viran 

guruĢ  

1620  

HoĢçalar 

guruĢ 

1728  

Yortancık 

cık guruĢ 

756  

Eski 

hisar 

guruĢ 

1350  

Yortan 

guruĢ 1404  

Kerpiçlik 

guruĢ  

1188  

-- -- -- -- -- Ġmranlar 

GuruĢ 

1080  

Sevinçler 

guruĢ  

241 

 

Der nahiye-i Ortapare 

-- Ahmedler 

guruĢ 

1620 

Durhasan 

hoca  

GuruĢ 

2870 

Karaisalar 

guruĢ 

1080  

Demircil

er guruĢ 

1350 

Gafiryan 

guruĢ  

432  

Ahadlar  

guruĢ 

10[   ]  

Çay 

 guruĢ  

324 

Börklüce 

guruĢ  

540 

Gümele 

guruĢ 

1836 

Turpçu 

guruĢ  

432 

Hödük 

guruĢ 

918 

Kızılca 

guruĢ 

 594 

ÜĢümüĢ 

guruĢ421..

?  

Hırkalu 

GuruĢ  

2808 

Çavıllar 

guruĢ  

972 

Rağıllar 

guruĢ  

648 

Yenice 

guruĢ  

648 

Yumukla

r guruĢ  

810 

Ġcikler 

guruĢ 

3860 

Osmanlar 

[   ]guruĢ 

 Terziler 

guruĢ  

216 

TaĢokçular 

guruĢ 540 

Göğani 

guruĢ  

540 

Bozköy 

guruĢ  

388 

BayramĢah 

guruĢ 594  

Çöğüller25

[  ]guruĢ 

     Encikler 

guruĢ  

540  

Böklüce 

20[  ]guruĢ 

 

Der nahiye-i KarataĢ 

Marmara Çağlar Mezidler Aklıkcı Boyacık Yarbasan Çandır Kürcü 
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cık guruĢ 

2808 

guruĢ 

594  

guruĢ 

1674  

guruĢ 

1134 

guruĢ 

2052  

guruĢ 

1998  

guruĢ 

1620  

guruĢ 

14[   ]  

-- Yağcı ve 

çakal 

guruĢ 

1242 

Çortak 

guruĢ 

864  

SatılmıĢ 

guruĢ 

378  

Süleyma

n hacılar 

guruĢ 

1080  

ÇanĢa 

guruĢ 

1728  

Ayvaalan

ı guruĢ 

972  

Ġsmailler 

guruĢ 

14[   ]  

-- Bi karlar 

guruĢ 

2106 

guruĢ 

Çıkrıkçı 

guruĢ 

1890gur

uĢ 

Küzeyir 

guruĢ 

2214 

guruĢ 

Gömeçle

r guruĢ 

1836 

guruĢ 

Tavak 

guruĢ 

1728 

guruĢ 

Umurlar 

guruĢ 

1620 

guruĢ 

Develer 

? guruĢ 

-- Karapına

r guruĢ 

2862  

Karacahi

sar guruĢ 

2700  

Yassı 

eynehan 

guruĢ 

810  

KayaıĢık 

guruĢ 

648  

Terziler 

guruĢ 

702  

Tepe 

eynehan

guruĢ 

124  

Aziz bey 

guruĢ 

1242  

 DaniĢme

ntler 

guruĢ  

648  

YavaĢlar 

guruĢ 

378  

KıĢlak 

guruĢ 

1890  

Yolluca 

guruĢ 

2970  

Gödeler 

guruĢ 

648  

Emiceler 

guruĢ 

496  

Kıran 

sağir 

guruĢ  

594  

 Elek 

guruĢ 

864  

Küpüler 

guruĢ 

2052 

Kargın 

ıĢıklar 

guruĢ 

1350 

EriĢler 

guruĢ 

864  

Çan 

guruĢ 

432 

Minnetle

r guruĢ 

1836  

Teperik 

guruĢ 

70[   ] 

    Cem'an 

172 bin 

790 

guruĢ  

Yegânlar 

guruĢ 

324  

KarabaĢl

ar guruĢ 

162  

Kızılca? 

GuruĢ 

Asıl-ı mâl 172 bin 432 buçuk guruĢ 

Kalan nahiye kethüdasına ve katibe 357 buçuk guruĢ 

Sümme‟l-kelâm 

bi avni‟l-melikü‟l-allâm 

ğufiralehu müftizade e's-seyyid Süleyman Hilmi 

El müvella be- hilafe 
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ve Medine-i Demirci nemekahü‟l-fakîr 

ileyhi sübhanehu. 

91-1 128. Hüküm 

Bismillâhirrahmânirrahîm 

ya müftihü'l-ebvâb ihtahlene hayru'l-bâb izzet-meâb Ģerîat-nisâb eĢref-i kuzzaât-ı 

kirâmdan Mevlânâ E's-seyid Ömer Efendi kâmiyâb bade't-tahiyyetül vâfiyye inhâ 

olunur ki bervech-i mansıb mutasarrıf olduğun Demirci kazâsın umûr-ı niyâbet-i-

Ģeriyyesine iĢbu sene-i selâse ve hamsîn ve mieteyn ve elf Ģevvalü'l- mükerreminin 

ikinci gününden tarafımızdan cenab-ı Ģerifimiz bi'n- niâbe ihale kılınmıĢtır gerektir ki 

kazâ-i merkûmenin yevmî mezbûru zabt edüp icrâ-yı ahkâm-ı Ģeriyyede sây-ı beli ve 

vâkıa olan mevtâ-yı askeriyenin mucib-i tahrîr olanlarını tahrîr ve terkim ve beyne'l 

verese bi'l-farizatü's-Ģeriye tevzî ve taksîm eyleyüb cadde-i Ģer‟-i Ģerîfden ser-mü mu 

inhirafa cevaz göstermeyesiz vesselâm el-fakîr E's-seyid Mustafa el-kadı ve kaza-i 

mezbûr. 

91-2   129. Hüküm 

Ġftihârü'l-emâcid ve'l-ekârim câmî'ül-mecâmid ve'l-mekarim el-muhtas-ı bi-mezîdi 

inâyetü'l-melikü'd-dâim dergâh-ı muallâm  kapıcıbaĢılarından olub bu defa Saruhan 

Sancağı mütesellimi  nasbolunân Halil Bey dâme mecduhû ve Mefâhîrü'l-kuzzât ve'l-

hükkâm mâ'denü'l-fezâil-i ve'l-kelâm liva-i mezbûrda kâin kazaların kuzzât ve 

nüvvâbı zîde-fazlühüm tevkî'-i refî'-i hümâyûn vâsıl olıcak ma'lûm olaki Aydın 

Eyaleti müĢîrliğini hâvî olduğu elbiye-i erbaa iltizâmatı geçen sene eyaleti mezbûr 

müĢîr-i   sâbık Yakub PaĢa edâmallâhu teâlâ iclâlehûya toptan ihale  olunmasından ve 

bunların emvâli semarât ve bedelâtı külliyen bulunmasından dolayı tahsilâta kesb-i 

su'ubet kılmak ciyetiyle mücerred hem mansûre hazine-i celilesinin emvali[  ] haliye 

ve idâresin sekte ve halel îrâsından ve kâyet ve hemde ahâli ve fukarânın âsudeli 

halleri evvelkinden ziyâde muhafaza ve himâyet ve teshil-i maslahat garazına mebni 

bu bâbda irâde-i seniyye mukarrer olan nizâm-ı vechile hâlâ eyâlet-i mezkûr müĢîr-i 

Düstûr-ı mükerrem müĢîr-i müfahham nizâmü'l-âlem vezirim Ahmed PaĢa 

edâmallâhu teâlâ iclâlehû  tarafından deruhde ve iltizâmı lâzım gelen fakat Aydın 

Sancağı iltizamından mâada Suğla ve MenteĢe sancaklarına nasb olunmuĢ ve olacağı 

misüllü iĢbu ikiyüz elli üç senesi martından itibaren Saruhan Sancağına dâhi müĢîr-i 

müĢârün ileyh  tarafında bi'l-intîhâb senki [  ] PaĢa mumaileyhsin ehi'l ve erbâb 

olduğun cihetle mütesellim nasb ve tayin kılınmam hususu münâsib görünmüĢ 

olduğudan bahisle mütesellimliği mezbûr ile merbutâtı olan iltizâmat-ı sâire semerat 
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ve emvâli bedelatı sarrafın cânibinden mansûre hazine-i celileme taahhüt olunmak 

üzre icrâ-i iktizası müĢîri müĢârun ileyh tarafından bu defa bâ takrir ifâde olunmuĢ 

mucebince icrâ-yı iktizâsı hususuna irâde-i seniyye-i Ģâhânem müteallik olub ol vech 

ile derûnu  emr-i Ģerîfime mevzuan irsâl olunan memhûr ve mümzî bir kıt'a sûret-i 

defterde muharrer ve murakkam olduğu üzre zikrolunan Saruhan Sancağı 

mütesellimliği merbutâtı olan kaffe-i iltizâmatı sâirenin zaman-ı zabtları itibari ile 

elli üç Martı ve elli dört Muharremi senelerinden icâb eden cem'an yirmi iki yük 

yetmiĢ yedi bin iki yüz otuz dokuz buçuk guruĢ bedelât ve semerâtı mansûre hazine-i 

celileme ve bunlar ile ebna-i beyân olunacağın vechile süvâri mansûre ve humbaracı 

ve lağımcı asâkir-i tımaratından baĢka yed-i vâhide inhisaren gereği hazâini sâire-i 

Ģâhânemden mazbut ve gerek ashab-ı uhdelerinde olub hazine-i merkûme iltizâmatı 

defterlerinde mukayyed olan 

92-1 

Perâkende iltizâmat bedelâtı dahî hazine-i merkûmenin memhûr senedâtıyla bilacer 

ve [   ]evkatı muayyenesinde mahal ve ashâbına fe'diyye ve teslim kılınmak Ģartıyla 

taahüd Ģâmil sarrafın tarafında hazine-i merkûmeye memhûr deyn temessükü 

verilmiĢ ve süvâri mansûre ve humbaracı ve lağımcı asâkir-i mahlûlatından olarak 

mansûre-i hazîne-i celilemden zabt olunmuĢ olan semeratın? bu defa küĢâd olunan 

süvâri asâkirine teveccühü ile ba'dehu hazine-i merkûmeden hıfz olunmayub 

teveccühâtının [   ] ve asâkîr-i mezkûrenin gerek kadimden uhdelerinde bulunan ve 

gerek bervech-i muharrer tevcîhi karargîr olan tımaratın toptan asâkîr-i mansûrenin 

kendi taraflarından zabt ve taĢirine ruhsat verilmek lâzım gele mesela ta'aĢir 

resminde bir köyde birkaçı birden bulunarak taaddüdü zabitan-ı ve ahali ve fukaraya 

[   ] bazı mertebe taaddiyatı mûcib olacağın cihetle iĢbu mahsuru vâkî olmak üzre 

beher sancakda ne mikdar tımarlı süvari bulunur ise her biri baĢka baĢka çıkmayub 

fakat içlerinden birkaç nefer mücerreb ve muhdarları intihab ve ol sancağın müĢir ve 

ferik [   ] tarafına bi'l-ifâde anların dahi re'y ve ma'rifetleri inzimamı ve yedlerine 

ruhsatı mutazammın buyrulduğu itâsıyla iĢbu çend nefer muhtarlardan birer neferi 

ta'Ģir mahalline varub bu sûretle [   ] tımarı hisseleri onların marifetkleriyle taĢir ve 

tahsili ve badehu herkesin hissesi külliyen ashabına itâ ve teslim kılınmıĢ ve bu defa 

müĢirlik nizâmı iktizâsınca asâkir-i redif masârıfına karĢılık istihsâli mukarrer olan 

validât tahtında bu mâkûle tımarat [   ]dahil olarak bundan böye bu makule bervech-i 

meĢrû taĢir olunacağı derkar ise de vâridat-ı merkûmeye dahi hale'l gelmemek üzre 

buna mukâbil tımaratı merkûmenin  [   ]vâkıasına göre mesela ondalık sûretinde ve 
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yahut âhir haddi münâsibinde müĢîranı izâm sarrâfin-i kirâmım  taraflarına semere 

tahsis ve tevdiye ettirrilmesi nizamgir olmuĢ olmakla maru'l-beyân süvari-i mansûre 

ve humbaracı ve lağımcı asâkir tımarâtından baĢka sâlifü'z zikir Saruhan Sancağı 

mütesellimliğini iltizâmâtı mezbûr öteden beri ne vechile yed-i vahidden zabt ve 

rabta idâre edegelmiĢ ise zamanı zabıtlarına göre elli üç senesi Martı ve elli dört 

senesi Muharremi ibtidâlarından [   ] gayetlerine değin sene-i kâmile dahî yine ol 

vechile an yed-i vâhid zabt ve rabtı ile kâffe-i [   ] bedelât ve rüsûmât ve âyidât ve 

tayyârâtının mu'tâdı ve lâbis gedüğü üzre ahz ve kabz eylem  ve süvâri tımaratı 

hakkında karargir olan nizâmı mezbûrdan infâz ve icrâ kılınmıĢ  vesâilinin istihzali 

mezidi itinâ ve dikkat eylemek fermânın olmağın zabt-ı hâvî ya ilmühâberi iĢbu emr-

i celilü'l- Ģânın istâr ve irsâl olunmuĢtur. Imdi keyfiyet irâde-i seniyye-i bendegânem 

mantûk-ı emr-i Ģerifimden mâlumun oldukda bervech-i meĢrû amel ve hareket birle 

taraf-ı bâhir-i Ģerefi pâdiĢâhânem içün ahâli ve fukâradan isticlâbı da'vat-ı hayriyye 

ile her halde infâz-ı emr-i âliĢânıma kemal-i say ve gayret eyliyesin. 

Fî  11 Zilkade sene (12)53. 

93-1   130. Hüküm 

Kaza-i Demirci 58 bin 966 guruĢ 

Ġkiyüz elli iki senesi  rûz-î kasımında iĢbu elli üç senesi rûz-i hızırına değin altı ayda 

müctemi' olan muayyenatı mu'tâde- i memleket ve masârıf-ı sahîha-i vilâyet hâlâ 

Saruhan Sancağı mütesellimi ser-bevvâbin dergâh-ı mualladan Atufetlü Halil Hamdi 

Bey Efendi, hazretleri inzimâm-ı re'y ve marifeti bi'l-cümle vücûh-ı ahâli marifetleri 

ve marifet-i Ģerle bi'l-cümle masârıfat-ı yegân-ı yegân tahrîr ve telkîm ve tadir ve 

tesviye Ģühûdu üzre liva-i mezbûrun hâvi olduğu kazâlarına tevzî ve taksîm 

olundukda bervech-i bâlâ Demirci kazasına elli sekiz bin dokuzyüz altmıĢaltı guruĢ 

isâbet eylediği Mağnisa mahkemesinden pusula olundu. 

Fî 7 Muharrem sene (12)54. 

93- 2  131. Hüküm 

Kaza-i Demirci 408883 buçuk guruĢ iâne-i cihâdiye üç kalem 

Redif asâkir-i mansûre taburlarının masârıf-ı zarûriyeler içün bâ- evâmir-i âliyye 

Menenmen ve Turgutlu kazalarından mâada Saruhan Sancağının hâvî olduğu 

kazalarından mukaddem ve muahhar zamm-ı cedid-i senevi bin kese akçe matlub 

buyrulmağın senede iki taksid ile tevzî ve taksîm olunmak babında mukaddem sâdır 

olan emr-i âliĢâna imtisâlen elli üç senesi ruz-i hızırına mahsûben taksid-i sani olmak 

üzre ve  meblağı mezbûrun nıfsı olan beĢyüz kese akçe hâlâ liva-i mezbûr müteselim 
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dergah-ı âlâ kapucubaĢlarından Atufetlü Halil Hamdi Bey Efendi hazretleri ve  bi'l-

cümle vücûh-ı ahâli marifeti  ve marifet-i Ģerle sâbıkı üzre liva-i mezbûr kazalarına  

bervech-i bâlâ ta'dil ve tesviye ve tevzî olundukda ber-vech-i bâlâ Demirci kazasına 

kırk bin sekiz yüz seksen üç buçuk guruĢ isabet eylediği Mağnisa mahkemesinden 

pusula olundu. 

Fî 5 Muharrem sene (12)54. 

93- 3    132. Hüküm 

Kaza-i Demirci 22568 guruĢ 

Saruhan Sancağında vâkî Adala kazâsından baruthâne-i âmireye bâ irâde-i seniyye ve 

her sene matlûb ve mürettteb olan otuz beĢ bin vuk'ıyye güherçilenin ikiyüzelli üç 

senesine mahsûben icâb eden bedeliyyesi ve masârıfat-ı lâzımesi olan cem'an yüz 

altmıĢ iki bin beĢyüz guruĢ 

Hâlâ Saruhan Sancağı mütesellimi  ser-bevvâbin dergâh-ı mualladan Atufetlü Halil  

hamdi beyefendi Efendi hazretleri imzimam-ı marifet ve marifet-i Ģer'le liva-i 

mezbûrun hâvî olduğu kazalara  bi't-tâdil ve tesviye tevzî ve taksîm olundukda ber-

vech-i bâlâ Demirci kazâsına yirm iki bin beĢyüz altmıĢ sekiz guruĢ isabet eylediği 

Mağnisa mahkemesinden pusula olundu. 

Fî 5 Muharrem sene (12)54. 

ĠĢbu üç kıta pusula mucebince mütesellim ağa efendini buyruldusu  dahi varid-ü Ģüd. 

94-1  133. Hüküm 

Düstûr-ı mükerrem müĢir-i mufahham nizamü'l-âlem müdebbir-i umûrül-cumhur 

bi'l-fikri's sâkıb mütemmim-i mehâmü'l-enâm bi'r- re'yis-saib mümhedü bünyânü'd-

devlete ve'l-ikbâlmüpeyidi erkamus ve's-saâdete mülhekatuyla ve'l-iclâl el-mahfûfûn-

ı bi-sınıfu avatıfı'l-melikü'l-a'lâ ve  Aydın müĢiri vezirim Ahmed Fethi PaĢa 

edâmallahu teâlâ iclâlehu ve kıdvetü'l-kuzzât ve'l-hükkâm ma'denü'l-fazl-i ve'l-kelâm 

Mevlânâ Demirci kadısı zîde fazlühû ve mefâhirü'l-emâsil ve'l-akrân ayan ve zâbitân 

ve iĢ erler zîde kadrühüm tevkî-î refi-î hümâyun vâsıl olıcak malum ola ki Saruhan 

Sancağında vâki Demirci kazâsının[   ] maaĢ memuru avârız ve nüzul ve maktû malı 

olan  yedi bin dörtyüz kırk beĢ guruĢun ikiyüz elli dört senesine mahsûben sâbık ve 

nizâmı vechile cânib-i hazine-i âmiremden sen ki müĢir-i müĢârün ileyhsin sana 

deruhde ve ihâlesi vakt-i hülûl eylemiĢ ve ol-vechile taraf-ı müĢirâneden uhde 

kılınarakve sarrafın tarafından bi't-taahhüd memhûr tahvil ahz ve hıfz ettirilmiĢ 

olmaktan nâĢî mevkufundan ihrâc ettirilerek[   ] emr-i Ģerifime vaz olan memhûr ve 

mümzî sûret-i defter nâtık olduğu sene-i merkumeye mahsûban marifet-i 
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müĢirânemle ve tahsil olunmak fermânım olmağın iĢbu emr-i celilü'l-kadrim ıstar ve 

irsal olunmuĢtur imdi[   ] keyfiyet mantuk-ı emr-i Ģerifimden malumun oldukda 

fermânım olduğu ve sûreti defterde ayan kılındığı üzre liva-i mezbûrda vâkî kazâ-i 

mezkurun maa maaĢ ve memuriyye avârız ve nüzul maktu malı olan meblağ-ı 

mezbûrun bi-mennihi teâlâ sene-i merkume duhûlünde inzimam-ı re'y ve marifetin 

ve marifeti Ģerle yerli yerinden icâb ve iktizâ edenlerden  tamâmen ve kamilen tahsil 

ile sarrafın tarafına irsâl ve teslim olunması husûsuna [   ]himmet eyliyesin ve siz ki 

kadı ve ayan ve zâbitan -ı mumâileyhim ve iĢ erleri siz dahî mûcib-i emr-i Ģerifimle 

amel ve hareket ve hilâfından hazer ve mücânebet  eyleme bâbında fermân-ı aliĢânım 

sâdır olmuĢtur .Buyurdum ki hükm-i eĢrifimle vardıkda bu bâbda vech-i meĢrûh üzre 

Ģeref yaftta-i südur olan iĢ bu emr-i celûlû'Ģ- Ģan vacibü l ittibâ  ve lazımul 

intisalimin mazmûn-ı münifi birle âmil olasız Ģöyle bilesiz alameti Ģerife i'timât 

kılasız. 

Fî  24 Rebiu'l-evvel sene (12)53 

Kaza-i Demirci der-liva-i Saruhan 3383 buçuk guruĢ 

338 buçuk 

maaĢ kalan 3722 

3723 zamm-ı ceddid yekün 7445 guruĢ 

Ġkiyüz elli dört senesine mahsûban Demirci kazasının mâl-ı avârız ve nüzülü 

maktûunun defteri mümzî sûretidir. 

95-1   134. Hüküm 

Ġftihârü'l-ekâbir ve'l-ekârîm camiü'l-Mefâhîr ve'l-ekârîm el- muhtass-ı bi mezidi 

melikü'd-dâim ıstabl-ı âmirem müdürlüğü pâyesiyle Ġzmir voyvodası ve ihtisâbı 

nâzırı Mustafa zîde uluuvuhû ve Mefâhîrü'l- nüvvâbü'l-müteĢerriiyye Ġzmir nâibiyle 

zikrolunan kazâlar nâibleri zîde ilmühüm ve mefâhirü'l-emâsi'l ve'l-akrân  

voyvodagân ve vücûh-ı memleket ve bi'l-cümle iĢerleri zîde kadrehüm tevkî'-i refî'-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma'lûm ola ki Aydın ve Suğla ve MenteĢe sancaklarında vâkî 

malumul esami kazalar ile Medine-i Ġzmir'den bazı civar mahallere ve Anatolu 

taraflarına ve [   ]nâkil ve füruht olan revgân-ı zeyt'in  Ġzmir meyve [ser..?] gümrüğü 

ve mülhekâtının bervech-i kadîm emir ve rikkat ihtisab ve resmi kıymetden baĢka 

mühimmat-ı harbiyye ve tophâne-i âmirem masârıfına tahsisen revgân-ı zeyt'in ve 

her kantarından on beĢer  ve sabundan on ikiĢer buçuk guruĢ resm-i mirî ahz 

olunmak üzre mukaddeman Ģeref-rîz-i südûr olan evamir-i aliyyem mûcebince 

mahallerine ta'yin ve tesyir olunan memurlar ma'rifetleriyle ihsihsâl kılınan 
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rusûmattan kendilerinin maâĢ-ı muayyenleri bi't -tevkîf asâkir-i mansûre hazinesine-i 

celîlesine irsâl ve teslim olunmakda ise de rüsûmât-ı mezkure memuru mumâileyhin 

adamları yedlerinde telef ve heder ve bir tarafdan maaĢ -ı muayyenleri dahî hazine-i 

mezkure masârıfı beyhude kablinden idiği bedihî ve izhâr olundğuna ve mahalli 

merkume Ġzmir ihtisâbı ve tevâbi-i merbudâtından bulunduğuna binâen rusûmât-ı 

mezkurenin sen ki voyvoda-i mumaileyhsin tarafından oralarda bulunan me'mur 

marifetleriyle Ġzmir ihtisâbın nezâretine mülhak hükmünde[   ] tutmaktan baĢkaca 

tahsîl ve hâsılatı defteri mümzîsiyle berâber hazine-i merkûmeye irsâl ve tevcih üzre 

rüsûmât-ı mezkûrenin iĢbu elli dört senesi Muharremi gurresinde itibaren tahsili 

babında muahhiren emr-i Ģerifim tasdir kılınmıĢ ve Saruhan sancağında vâki Turgutlu 

ve Salihli ve Adala ve Nif kazalarıyla Kütahya sancağında kâin Kula kasabasında 

dahî sabunhâneler olduğu ve  Foçateyn ve Menemen ve Güzelhisarı Menemen 

kazâlarında dahi haylice revgân-ı zeyd husule gelerek ve inhâya gitmekte idiği bu 

def'a tahkik kılınmıĢ ise de bunlardan henüz rüsûmât tahsîl olunmak ve Medine-i 

Ġzmir sabunhânelerinde imâl olunan sabunun hind-i imâlinde vezni kantar ile te'diyye 

kılınmayub sabunhâne sahibleri hân ve dükkânlarına nakil ile ba'dehu fakat taĢraya 

füruht olunandan alınmakta olduğundan gerek nefsi Ġzmirde sarf olunan ve gerek 

bâlâda muharrer Turgutlu ve Salihli ve Ahmedli ve Nif ve Kula kazalarında imâl 

kılınan sabunun vesahülü zikr ve Foçateyn ve Güzelhisar-ı Menemen kazalarında 

husule gelen revgan-ı zeyt'in rüsumatı heder  olmakta olduğundan bunlardan dahi 

emsâli misüllü marifetimle rüsûmat tahsil kılınmak lazım gelmiĢ olmak hasebiyle 

[   ]Menemen ve Güzelhisar-ı Menemen ve Foçateyn kazâlarında husule gelen 

revgân-i zeytin nizâm ve emsal-i Ġzmir meyve ser gümrüğü ve mülhekâtı 

gümrüklerinin bervech-i kadim emir ve reft gümrüğü ve ihtisâbiye ve resmi [   ]baĢka 

ve her kantarından onbeĢer ve mâra'z-zikr Saruhan sancağında kâin Turgutlu ve 

Salihli ve Nif kazâlarıyla Kütahya sancağında Kula kasabasında sabunhânelerde imâl 

olunan sabunlardan ikiĢer buçuk guruĢ resm-i miri Ģer-i Ģerifim mûcebince Ġzmir 

[   ]nezâretine merbut hükmünde tutulmayarak ve marifetinle baĢkaca tahsil ve her 

mâh hâsılat-ı [   ]ba defâtir-i mümzîyye hazine-i merkûmeye irsâl ve tevsil eyliye 

itibaren tahsiline tevessül[   ] ve mübâĢeret olunur ise kayd-ı mahalline Ģerhverilmek 

içün keyfiyeti[   ]olunmak ve Medine-i Ġzmir'de imâl olunan sabunun dahi hind-i 

âhirinde vezn-i kantar ile vech-i muharrer üzre muhtasıl ihtihsali kılınmak üzre emr-i 

Ģerifim ve baĢ muhasebeye asâkir-i mansûre zımmetini defterlerine  ilmuhâberleri 

tesyir ve tesyâr olunması hâlâ umur-ı mâliye nâzırı Düstûr-ı  mükerrem müsĢiri 
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mufahham nizâmü'l-âlem  müĢîr-i  sadâkat emirim Abdurrahman Nâfi PaĢa 

edâmallahu teâlâ iclâlehû tarafından ba takir ve ba terhîs ifade ve ebna olunmuĢ ve 

mucibince [   ] husûsuna irâde-i aliyyem taallük olarak zikr olunan mahallere il 

verilmiĢ olmağın bu mahalle kayd -Ģüd. 

Fî  5 Rebiu'l-ahir sene (12)54. 

96-1  135. Hüküm 

Ġftihârü'l-emâcid ve'l-ekârim câmî'ül mehamit ve'l-mekârim el-muhtass-ı  bi-mezîd-i 

inâyetü'l melikül daim mütehayyizân-ı hâcegân-ı divân-ı Humâyundan Aydın eyaleti 

kaymakam Hakk-ı dâme mecduhu ve Mefâhîrü'l-kuzzât -ve'l-hükkâm  maâdenü'l-

fezâil-i ve'l-kelâm redif-i mansûre-i eyalet-i Aydın müĢirliği dahilinde kâin  elviyenin 

hâvî olduğu kazaların kuzzât ve Nüvvâbı zîde fazlehüm ve müfehiru emasil ve'l 

akran mütesellimin ve voyvadagân ve a'yân ve vücuh-ı memleket ve bil-cümle iĢ 

erleri zide kadrühüm tevkî-i refi-i hümayunvâsıl olacak mâlum ola ki karantina usulu 

yani illet-i veba da iftirazı sûret-i eğer ki Ģimdiye kadar memâlik-i mahruse-i 

Ģâhânenin ekseri mahalllerinde icrâ olunmamıĢ güya Avrupa ariyettir diyerek güya 

oraya ariyettir diyerek ahâli-i bilâdı islamiyeden bunu su-i tedbir gibi bilmiĢ ise de 

beyândan müsnağnî olduğu vechile bi-hikmetullahi teâla nice seneyn ve âsardan beri 

bu illet havza-i Hükümeti islamiyede devran ve memleket ve memleket giryân ile 

nice kere büyük kıranlar vuku bularak her bir kıranda ta'dâta gelmez nifâs telef olmuĢ 

ve olmakda ve ez-cümle yirmi yedi tarihinden berü memaliki Anadolu ve Rum ili de 

hiç mümkati olmayarak el-yevm hastalıktan bunca ibâd ve bilâd telef ve harâb 

olmakda olduğu derkâr ve hazret-i mâliku'l-mülkü'l-layezalite alâ Ģânehunun tevfîk-i 

ilâhi ve lütf-ı ihsan-ı ve nâ mütenâhisi ile pirâye-i zât-ı kutsiyet eyâleti mülükânem 

olan [   ] alâ-yı memâliki perveri ve merhamet-i feyz-i celili müceddiyyet iktizâsınca 

cümle bilad ve ibâd-ı hemiĢe hıfz ve himâyet ve her türlü zeb' ve inâdan hüsn-i 

vekâye ve sıyânet-i kazıyye-i hayriyesin gice ve gündüz [   ]nefs-i hümâyunuma 

takdim ederek bi hamdullahi teâlâ hüsn-i tevkî-i dilhâhı ma'delet ittigâh-ı 

Ģehriyârânem üzre nev-be-nev tensikât-ı hasene ve tevsiyât-ı mülkiyeyi 

mühtahseneye müvaffakiyyet ve cihandârâne [   ]olmuĢ olmak hasebiyle bu dahi 

as'arı celilü'l-mikdârı Ģehriyârânemden ma'dud ve fevâidi menâfihi amme-i ibâda 

meĢmul ve makdud olmak üze iĢbu karantina maddesinin usulu münife Ģer-i Ģerife 

tevfikan memâlik-i mahrusetü'l-mesâliki Ģahânemin her tarafında icrâ-yı ve ve 

ikmâliyle [   ] Saye-i behiĢt vaye-i Ģehin-i iĢâhânemde müstazil ve mütevaddın kaffe-

i ibâdın bu yüzden dahi ferahı balleri vesâilenin istikmâli emr-i ehemmine Eltâf-ı 
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Ģamiletü'l etrâfı Ģehriyârânem 

97-1 

bîderî ve sezâvar olduğuna mebnî iktida cihedi Ģeriyesine lede'l raciâ mukaddemce 

tab' ve neĢrolunan takvîm-i vekâyîde derc kılındığı üzre ulemâ-yı alâm ve 

mütekaddimin [   ] merâkadühüm ilel yevmid-dî hazretlerinin veba hakkında olan 

ihbârı sıhhat asarlarına iktizâ darü'l-hilâfetül aliyyemde bulunan ulemâ-yı izâm ve 

vükela-yı fihâm devlet-i aliyye-i ebed iktisamım beyinlerinde lede'l-müzâkere bu 

maddede sirâyete tesiri zâhiriyet verülmeyüb salimi bi-iznullahi teâlâ denildiği halde 

vebâ illetinden kıran kütüb-i mu'tebere-i fıkhıyenin nâtık olduğu üzre cevâz 

olduğundan baĢka bi-hüccetü'l-fetavâdan tercüme olunmuĢ fetvâ-yı Ģerifeyi [   ] 

ehadiyeti münîfe olduğu dermiyân olunmuĢ ve husûs-ı mezkûr bi'l-fiil Ģeyhü'l-islâm 

ve müftiü'l-enâm olan mekkîzâde ve a'lemü'l- ulemâi'l-mütehayyerîn akzâ kuzâtü'l-

müteverrîn Mevlana[   ] Mehmed âsım edâmallahu teâla fezâilihudan lede'l-istifda bir 

beldeye tâûn isâbet hakkı subhânehu ve teâla kahrından lütfuna irticâ ile esbâb-ı 

tahfiziyyeye teĢebbüs etmede [   ] Varmıdır el-cevâb yoktur deyü bir kıta fetva-yı 

Ģerife dahi verilmiĢ olduğu ecilden mesağ-ı Ģeri Ģerif olduğu vechile tanzîm ve 

icrâsına  mülûkânem [   ] Mukteza-yı münîfi darü'l-Ģurâ-yı bâb-ı âlî ve meclis-i vâlâ-

yı ahkâm-ı adliyede karargîr olduğu vechile ibtidâ kıblegâhı bilâdı islamiye olan 

darü'l-hilâfetü'l-seniyyem tahaffuza alınmak üzre münâsib mahallerden bi't-tahrîr 

bazı mevâkî-î münâsebede hudud ta'yin ve tanzîm ve icâbına göre tahaffuzhâneler 

inĢâ ve tedmîm olunmak misüllü esbâb-ı tehaffuza ve tanzîfiye ve sâir mütferriat-ı 

mukteziyeye dahî [   ]hem lâyıkı ile dikkat kılınmak rütbe-i vücûb idiği rehin-i 

derâhimi olmakdan naĢi [   ]der-saâdetimde lâzım gelenlere mahsus buyruldular ve 

tebba ve tüccar ve adamları haklarında dahi icrâsı Ģumûle düvel-i mütehabe 

sefâretlerine baĢka baĢka müzekkire-i resmiyeler ile bildirilmiĢ olub bu defa meclisi 

tehaffuz yani karantina meclisi tarafından takdim kılınan bir kıt'a [   ] asmanallahu 

teâla ber-minvâl-i muharrer memâlik-i mahrûse-i Ģahâneme mütevelli olan illet-i 

vebâdan mücemmît ve ibadullahı vekaye niyeti hayriyesi ile esbâb-ı zahire-i tehaffuz 

ale'l-umum icrâsı ve illeti ma'hûdenin Ģiddet ve hakkını ve mâzallahu teala ne tarafa 

Uzun mahalde çok vuku bulduğu keyfiyeti bilmek vâcibât-ı haliyeden olduğu 

beyânıyla elli üç senesi Martı ibtidasından iĢbu tarihe gelince Anadolu ve Rumiline 

kaffe-i kurâ ve kâsabatta illet-i mezbûrdan vefat etmiĢ. 
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98. 

ve sıhhat bulmuĢ olanların tarihleri tashihiyle ol emirde jurnal defteri baĢkaca bi't-

tanzîm der-bârı Ģevket-karârına gönderilerek bundan böyle hafizan Allahu teâlâ her 

ne mahallde hastalık vukû' bulur ise öylece jurnali ba tertib takdim olunmak 

jurnalden evvelce sûret-i hal ol mahallin vali ve mütesellim ve voyvodası tarafından 

seri en inhâ ve iĢanet ve bu maddenin tahrîr ve tahkikine de'l-ele'd-devâm vakdi 

nezâret kılınmak üzre Anadolu ve Rumiline icâbına göre evâmil-i Ģerifem ıstarı 

lede'l-vusûl derci inha olunmuĢ ve ol babda irade-i seniyye-i mülükânem tahlikiyle 

Ģeref-efzâ-i sünûh ve sudûr olan emr-i hümâyûn-ı mahsun-ı Ģehriyârânem bi'l-cümle 

müĢirân-ı izâm ve ferîkân-ı benâm vesâir lâzım gelenler hitâben vesâyâ-yı 

mukteziyeyi hâvî evamiri Ģerifem takdir ve tesyir kılnmıĢ olmakla sizki kaymakam 

ve kuzzât ve nüvvâb vesâir mümâileyhimsiz vusul-ı fermân-ı celilü'l-unvânımda 

oldahi keyfiyyeti zirai idârenizde kâin mahaller ahâlisine güzelce ifade ve tefhim ile 

husus-ı mezkûr'un bir vechile icrâsıyla fimâba'dehu hüdâ göstermesün bir kasaba ve 

karyede hastalık zuhûr eyledikde mümkati oluncaya kadar civârında olan kasabâd ve 

kurâ ahalisinden en mühim maslahatı ve pek mühim maslahatı olmadıkca kimesne 

iĢlerine varmamasına ve illerinden dahi der-  saâdetime gerek Ģuraya buraya 

çıkmamısına ve der-saâdetime mahall-i ûhraya maslahatı zaruriyesi zımmında azimet 

edecek olanların yedlerine itâ olunacak mûrur tezkiresinde çıktığı mahalde hastalık 

olub olmadığını ve olduğu halde kaç gündür zuhür edüb ve yahud savuĢubda 

mündef'i olalı kaç gün olduğu derch ve tasrih kılınması hususlarına bi-ittifak ziyâde 

ikdâm ve sarf-ı rüiyet [   ] fermânım olmağın tenbihen ve ilamen divân-ı 

hümâyûndan mahsûsen iĢ bu emr-i celilül-kadrim ıstâr ve tesyar olunmuĢtur imdi bu 

madde mevâd-ı sâireye mukayyes olmayub amme-i ibâd hakkında fevaid ve menafi-i 

Ģâmile muhâsebât-ı  kâmileyi müĢtemil bir emr-i mukanne olacağına mevli bâlâda 

beyân olunan husûlün her bir mahalde ale'd devâm kamilen îfâ irâde-i kâtıa-i 

mülükânem muktezasından olduğu ve mazallahu teâlâ aksi ve hilâfı hareketle bu 

misüllü tevâfuk ârâ-yı ulemâyı ilâm ile karargir olmuĢ ve tevsir ve fevaid ammesin 

nizâmât tavakkud eylemi. 

99-1 

müessesesine devlet-i âliyyemin adem- i icrâsına mütehayyir olanların âcilen 

müstehakı cezâ olacaklarından baĢka âcilen dahî  tevdikatı lâyikaları icrâ 

kılınacağından Ģüphe olmadığı malumunuz oldukda âna göre amel ve hareket infâzı 

emrü fermânı mülükâneme bi- ittifak mezid-i ihtimam ve gayret eyleyesiz ve iĢbu 
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fermân-ı âliĢân sûretidir. 

Fî 7 ġevval sene (12)54. 

99-2   136. Hüküm 

Bâis-i defteri Ģer'i oldur ki 

ĠĢbu bin ikiyüz elli üç senesi rûz-i kasımından  elli dört senesi içine hulûl eden rûz-i 

hızıra deyin bâ-fermân-ı âlî matlubu hazreti cihandâri buyrulan umûr-ı mühimme ve 

bâ- pusula-i Ģeriyye sancak masârıfı ve baruthâne-i âmire [   ] Aynen teslimi mümkün 

olmayan güherçile bedeli ve ref-i menzil ve asâkîr-i mansûre-i muhammediyye 

masârıfâtı hazine-i celilesi mutabiye ve iâne-i cihâdiyye ve zamm-ı cedid ve mesbuk 

olduğu vechile ahâlinin bi't-terâzi vire geldikleri imdâdiyye ve tahsildâriyye ve harc-ı 

defter-i imzâ ve masârıfât-ı vilâyet ve tevarüd eden mübâĢirân hizmetleri ve bu defa 

ve bi'l-cümle muhtâran marifetleri ve marifeti Ģer-i Ģerîf kaza-i mezbûr voyvodası 

ġehitzâde El-Hâc Mehmed Ağa marifetleriyle huzur-ı Ģer'de hesâb kitâb olunarak 

cümle müvacehesinde müfredâtı ba'de'l kırâe cümlesi mukırr ve muteref olub kaza-i 

mezbûrun usul-i kadimleri üzre hânelerine bervech-i ta'dil tevzî ve taksîm 

olunmasına izn-i ruhsat-ı fermân-ı âlî ve bâlâ-yı deftere sulh-ı âli keĢidesi buyrulmak 

içün âsitâne-i Ģevket-i âĢiyâneye rûz-i hızır iânesi takdîm olunan salyâne defterinin 

sûretidir ki bervech-i âtî zikr ve beyân olunur. Hurrire fi'l-yevmü'l sâ'bi 

vel[   ]Saferülhayr li-sene erbaa ve hamsin ve mieteyn ve elf. 

59.966 Elli üç senesi rûz-î hızır itibariyle bâ-pusula-i Mağnisa sancak masârıfı 58966 

hizmet-i mübaĢiriyye 1000 guruĢ 

yekün elli dokuz bin dokuz yüz altmıĢ altı guruĢ 

22.568 Saruhan Sancağında vakî adala kazasında baruthâne-i âmireye müretteb 

gühercileden elli üç senesine mahsûben   

500 bedel-i mezkurun hizmeti mübâĢiriyesi 

100 rûz-î kasımın tevzî-î defter ile Mağnisa'ya gönderilen Kırkağaçlı Mehmed 

Efendiye harc-ı râh 

80 kazadan bi‟t-tedârik Balıkesir'e gönderilen yüklerin ilmülhaber ile Mağnisa'ya 

gönderilen Zeybek Hasan'a 

yekün 83214guruĢ 

120 umur-u vilâyet zımmınddan Mağnisa'ya ve Ġzmir'e gönderilen ve Hacı Ahmed'e 

verilen harcırah 

170 sancak masârıfı için akçesi ile Mağnisa'ya gönderilen kahveci Mustafa'ya sancak 

masâraf-ı akçesi  ile Mağnisa'ya gönderilen kahveci Mustafaya   
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130 ve hazine kirasın 40 

320 düyûn-ı kaza-i isti'câli ile bâ-buyruldu iki defada vürûd eden Kavvas Mehmed 

Ağa'ya ve Halil'e 

100 Veli oğlu Hasan ağanın Mağnisa'ya gönderildiğinde verilen harcırah 

2466 Kadirzâde Ġbrahim Efendi yeddi ile bâ-defteri mahkemede ta'mir olunan odanın 

ve havlu kaldırımının yevmiyesi değeri  

yekün 86. 393 

120 rûz-î kasım tevzî-î nin fermân-ı âlisi ile tevârüd eden Arif PaĢa hazretlerinin 

peĢkir ağası Ahmed Ağaya yüz elli kazâ düyûnu içün poliçe ile Ġzmir'e gönderilen 

Süleyman Ağaya harcırah 

170 asâkir-i bedeli ile Mağnisa ve hazine kirasına verilen kırk 

4000 mütesellim ağa efendimizin ilan ve iĢâa buyruldusu le tatar Mehmed Ağaya 

veilen  

80 jurnale dikkat olunması içün bâ buyruldu vürûd eden 

On men -i mürûr buyruldusu ile tevârüd eden Tatar Mehmed Ağa'ya verilen  yekün 

87 bin 430 guruĢ 

100 cizye evrâkı akçesi ile Mağnisa'ya gönderilen Hacı Ali'ye verilen harcırâh on 

dört bin kaza-i mezbûrdan senede bir kere asâkir-i  mansûre hazinesine verilen 

mikdâr mu'tâd onbin ve hazine-i mezkureye boğça baha ve harç yaya mezbuk olduğu 

vechile 

3500 mekkâreci baĢıya bâ mukâvele Ģaîr ve saman bahası  

25.bin ber mu'tâd-ı mesbuk ve mukayyed olduğu vechile ahâlinin bi't-terâzi 

geldikleri imdâdiye 

4986 kaza-i mezkûr muzâfâtından çöyürler ve kuzu ve koğancı ve kürcü karyeleri ? 

Olmak [  ] Ve halleri dahi periĢân olduğundan üzerlerinde terâkim eden mümteniü'l-

husul bekâyâ cümle ittifakıyla  

yekün 145 bin 16 guruĢ 

5184 53 senesine mahsûben refî menzil bedelâtı bervechi mesbûk  

7500 mesbûk olduğu vechile tahsildâriyye  

6575 tevâküf eden masârıf-ı Ģehir kethüdası Ali ağa yedi ile bâ-defter- i müfredât 

3680 rûz-î kasımından rûz-î hızıra değin umur-ı mehâm zimmında e emvâl-i mirî 

tahsili içün [  ] hazretlerinin Mağnisa'dan tevârüd eden mübâĢiran hizmetlerine 

verilen  

yekün 168 bin 255 guruĢ 
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100.sayfa 

nakl-î yekün 168.255 guruĢ 

546 kazâ'da mu'teberhâne kesrinden sandık emîni Mehmet Efendi ma'rifetiyle ba-

hasâb terâküm eden noksaniye 

60 sandık emini Mehmed Efendinin mâhiyesi  

300 ve mukayyed Mustafa Efendinin mâhiyesi 300 -600 

ve jurnal katibi Mustafa Efendinin mahiyesi 600 

Fazletlü hakim efendinin harç defteri imzası 600 

yekün 1891 [   ] 

366[   ]53 senesi rûz-i hızırına mahsuben taksidi sani olunmak üzre iâneyi cihâdiye 

ve 

613 ve zamm-ı cedidi 

400 ve muahhiren kasaba ve Menemen kazalarının tahammüllerinden ezid olan 

iâneden bâ-pusula-i Ģeriyye Mağnisa 

yekün 231 bin 81[   ] 

1700[   ] rûz-î kasıma idhâl defter olunması lazımeden olan asâkir-i bahriyenin nısf-ı 

taksîm defterinde idhâl olunmakla mezkûr rûz-î kasımda tenzili defter olunacaktır. 

100-2    137. Hüküm 

Baisi defter oldur ki, 

ĠĢbu bin ikiyüz elli üç senesi rûz-î kasımından elli dört senesi içinde hulûl eden rûz-î 

hızıra değin bâ-fermân-ı âli matlubu hazret-i cihandali buyrulan umur-ı mühimme ve 

bâ-pusula-i Ģerriye sancak masârıfı ve baruthâne-i âmire mürettebâtından aynen 

teslimi mümkün olmayan güherçile bedelli ve ref-i menzil ve asâki-i mansûre-i 

muhammediyye masârıfâtı hazîne-i celilesine mu'tâdiyye ve iâneyi cihâdiye ve 

zamm-ı cedidi ve mesbûk olduğu vechile ahâlinin bi't- terâzi veregeldikleri imdât-ı 

mukâtaa  tahsildariyye ve harc-ı defteri imzâ ve masârıfatı vilâyet ve tevarüd eden 

mübâĢiran hizmetleri bu defa vücuh-ı âhali ve bi'l-cümle muhtâran ma'rifetleriyle ve 

marifet-i Ģer'le tevzî ve taksîm olunub mahallerine edâ ve teslim olunmak içün li-

eclü'l-tahsil kazâ-i mezbûr voyvodası ġehitzâde Atüfetlü El-Hâc Mehmet Ağa'ya 

verilen rûz-î hızır itibariyle sâlyâne defterinin sûretidir ki bervech -i âti zikr ve beyan  

olunur. 
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Nefs-i Ģehir 

ġecaeddin 

guruĢ  

5587,5 

Yenice 

GuruĢ 

 3352,5 

Ġçhisar  

guruĢ  

4470  

ġehre küstü  

guruĢ 

6705  

Yağmur 

guruĢ  

4395,5 

Pazar  

guruĢ 

690[   ] 

Sinan Efendi 

guruĢ  

2530  

Hacı Hamza 

guruĢ  

2235  

Cami-i Atik 

guruĢ  

2905,5 

Hacı Türbek 

guruĢ  

3203,5 

Hacı Baba 

guruĢ  

2458,5 

Hacı Hasan 

186? 

   Ilıca  

guruĢ  

1564,5 

Sûfîler  

guruĢ  

4842,5 

Kasım Fakıh 

740[   ] 

 

Der- nâhiye-i Ģehir 

 Ulacık 

guruĢ 

2011,5 

Rahmanl

ar guruĢ 

894 

Çanakçı 

guruĢ 

2235  

Yassıca 

guruĢ 

372,5 

Örücüler 

guruĢ 

117,5 

Mahmutl

ar guruĢ 

1937 

Akdere 

819[   ] 

guruĢ 

Yaylalar 

guruĢ 

447 

Bağırgan 

guruĢ 

372,5 

Hocalar 

guruĢ 

670,5 

Serge 

guruĢ 

522,5 

Çorak 

guruĢ 

597  

KemahĢa

h guruĢ 

447  

Kulalar 

guruĢ 

1788  

Bıyıklar 

2[   ] 

Doğancı 

74[   ] 

Öksüzlü 

guruĢ 

745  

Sâik 

guruĢ 

1639  

Kuzu 

guruĢ 

1564,5 

Kulağuzl

ar guruĢ 

2388 

Okçular 

guruĢ 

1343 

Koğancı 

guruĢ 

1194 

Kurt 

tutan 

guruĢ 

522 

 Yortancı

k 

 89[   ] 

Eski 

hisar 

guruĢ 

1862,5 

Yortan 

guruĢ 

1937  

Kerpiçlik 

guruĢ 

1639  

Serçeler 

guruĢ 

1194  

Tekeler 

guruĢ 

1564 , 

Sağnıç 

guruĢ 

1343  

    Ġmranlar 

guruĢ 

1490 

Sevinçler 

guruĢ 

3352,5 

Viran 

guruĢ 

2235  

HoĢçalar 

guruĢ 

2388  
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Der nâhiye-i ortapare 

Ahmedler 

guruĢ  

2235  

Durhasan 

hoca guruĢ  

4174  

Karaisalar  

guruĢ  

1490  

Demirciler 

guruĢ  

1862,5 

Gafiryan 

guruĢ  

597 

Ahatlar 149? 

101-1 

 Çay 

guruĢ 

447  

Börklüce 

guruĢ 

745 

Gümele 

guruĢ 

2533  

Turpçu 

guruĢ 

597 

Hödük 

guruĢ 

1266  

Kızılca 

 GuruĢ 

719,5 

ÜĢümüĢ 

2980 

guruĢ 

Çöğürler 

guruĢ 

3576 

Hırkalu 

guruĢ 

3874  

Çavıllar 

guruĢ 

1343  

Rağıllar 

guruĢ 

894  

Yenice 

guruĢ 

894  

Yumukla

r guruĢ 

1117,5 

Ġcikler 

guruĢ 

6854  

Osmanla

r guruĢ 

1043  

  

Encikler 

guruĢ 

745 

Göklüce 

guruĢ 

2931 

Terziler 

guruĢ 

298  

TaĢokçul

ar guruĢ 

719,5 

Göğani 

guruĢ 

745  

Bozköy 

guruĢ 

522,5 

BayramĢ

ah guruĢ 

819,5 

Der nahiye-i KarataĢ 

Çağıllar[ ?

] guruĢ 

819,5 

Mezidler 

guruĢ 

2309,5 

Aklıkçı 

guruĢ 

1564,5 

Boyacık 

guruĢ 

2831  

Yarbasan 

ıĢıklar 

guruĢ 

2756 ,5 

Çandır 

guruĢ 

2235  

Kürcü 

guruĢ 

 2011,5  

Çortak 

guruĢ 

1194  

SatılmıĢ 

guruĢ  

522,5 

Selman 

hacılar 

guruĢ 

1490  

Çanca 

guruĢ 

2388 

Ayvaalanı 

guruĢ  

1343 

Ġsmailler 

guruĢ 

 2011,5 

Marmaracı

k guruĢ 

3874  

Bikarlar 

guruĢ 

2905,5 

Çıkrıkçı 

guruĢ 

2607,5 

Küzeyir 

guruĢ 

3054,5 

Gömeçler 

guruĢ 

2533  

Tavak 

guruĢ 

2388 

Dedeler 

guruĢ  

819,5 

Yağcı ve 

çakal 

guruĢ 

1713,5 

Karaca 

isar guruĢ 

3425  

Yaygın 

guruĢ 

2980  

Yassı eyne 

han guruĢ 

1114,5 

Kaya ıĢık 

guruĢ  

894  

Terziler 

guruĢ  

968,5 

Depe Eyne 

han guruĢ 

1713,5 

Azizbey 

guruĢ 

1713,5 

 Pulluca 

guruĢ 

4097,5 

Gödeler 

guruĢ  

894  

Emiceler 

guruĢ  

670,5 

Kıran 

sağir guruĢ  

819,5 

Kıran 

kebir  

guruĢ 

Karapınar 

guruĢ 

3948,5 
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2086  

 Çam 597  

guruĢ 

Minnetler 

guruĢ 

2533  

Teperik 

guruĢ  

968,5 

DaniĢment

ler guruĢ 

 894  

YavaĢlar 

guruĢ  

522,5 

KıĢlak 

guruĢ 

2607,5 

Yeganlar 

guruĢ 

 447 

KarabaĢlar 

guruĢ  

223,5 

Kızılca 

Hacılar 

guruĢ  

968,5 

Elek 

guruĢ 

1194  

Küpüler 

guruĢ 

2831  

Kargın 

ıĢıklar 

guruĢ 

1862,5 

ĠriĢler 

guruĢ  

1194  

  

101 138. Hüküm 

Baisi defter oldur ki, 

iĢbu 1253 senesi mahsulunden olmak üzre miri mübaya bedeli sabıkı vech ile 

Ģimdilik tevzî ve taksîm  olunub mahalline eda ve teslim olunmak içün  cümle 

marifet ve  marifet-i Ģer-i Ģerifle tevzî olunan defterin sûretidir ki berechi ati zikr ve 

beyan olunur. Hurrire fil yevmü'l sabi aĢer min  Ģehri Rebiu‟l ahir li sene  erbaa ve 

hamsin ve mieteyn ve elf. 

102 bin 215 sabık-ı vech ile mübayaad bedeli aled tahmin 

hin-i rüiyetinde ziyade ve noksan olur ise ahalinin olmak 

1705 asakir-i bahriyenin nısfı 

12500 imdatı mukâta mesbûk olduğu vechile 

7500 tahsilldariye mesbuk olduğu vechile 

10 bin güzeĢte sabık sarraf tarafına verildiği vech ile bervech-i tahmin 

3000 hakim efendiye 

350 mahkeme katibine ve hüddamiye 

yekün 152.570. 

Nefs-i Ģehir 

ġecattin 

guruĢ 

3562,5 

Yenice  

GuruĢ 

2137,5 

Ġçhisar  

GuruĢ 

2850  

ġehre küstü 

guruĢ 

4275  

Yağmur 

guruĢ 

2802,5 

Pazar  

guruĢ 

4417,5 

Sinan Efendi 

guruĢ 

1615  

Hacı Hamza 

guruĢ 

1425  

Cami-i Atik 

guruĢ 

1852,5 

Hacı Türbek 

guruĢ 

2042,5 

Hacı Baba 

guruĢ 

1567,5 

Hacı  hasan 

guruĢ 

1187  
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102-1  139. Hüküm 

Marmaracık karyesinden Hacı Arap oğlu demekle marufdur. 

Asâkir-i mansûre alaylarından üçüncü alayın ikinci taburun  üçüncü bölüğünde 

üçüncü onbaĢının ikinci neferi Demircili Mehmet Ali veledi Mehmet ĠĢkodra 

muhârebesinde sol bacağına ve bileğine kurĢun isâbet ederek yaralanıb sakat 

olduğuna binâen kendisine on beĢ guruĢ mahiyye tekâüdlük vazifesi ihsan hümâyûn 

buyrulmuĢ olduğun beratı tarihi kaydı. 

Fî  4 Rebiu'l-evvel sene (12)49. 

102-2 140. Hüküm 

Memuru Malatya cânibinde bulunan topçu asâkirinden birinci alayın yedinci 

bölüğünde dokuzuncu top hedefi Mağnisalı Ahmed veledi Ahmed'in istiska illetine 

mübtela olub istihtama el vermeyeceği bi'l-muayene Ģâyân olduğundan nısf-ı mâhiye 

on guruĢ ile tekaüdlük beratı verilmiĢ olduğunu tarihi kaydı. 

Fî  29 Receb sene (12)54. 

Demirci kazasına tabi KarataĢ nahiyesinde Umurlar karyesinden Kel Ahmed oğlu 

Ahmed demekle maruftur. 

102-3 141. Hüküm 

Asâkîr-i muntazama -i Ģâhânem zâbıtân ve neferâtından Trablusgarb cânibinde 

bulunan on ikinci alayın birinci taburunun beĢinci bölüğünün ser-çavuĢu olub 

Misrata muharebesinde birkaç mahalline kurĢun isabet ederek mecrûh olmuĢ olan 

Demircili Mustafa veledi Halil zîde mecduhu der-sadetime irsâli ile tekaüdlük 

hususu Trablus valisi dustur-ı mükerrem müĢir-i mufahham nizâmü'l-âlem  vezirim 

AĢkar PaĢa tarafından be tahhihat infa olunmuĢ olduğundan mûcebince ikiyüz elli 

beĢ senesi receb-i Ģerifi gurresinden itibaren Ģehriye yirmi guruĢ tekaüdlük maaĢın 

tahsisi ile yedine berât-ı âliĢân verilmiĢ olduğu kayd-Ģüd. 

Fî  6 Receb sene (12)55. 

102- 4  142. Hüküm 

Demircili Kaytancı oğlu demekle maruftur. 

Asâkir-i hassa-i  hazreti Ģâhâne piyâde ikinci liva yedinci alayın birinci taburu 

üçüncü bölüğünde ikinci onbaĢı Demircili [ba'ad??] Ahmed alilü'l-mizâc olduğuna 

(akıl hastalığı) binâen Fî  ma tekaüdlük vazifesini taleb etmemek Ģart-ı merkum sirk-i 

askeriyeden tard[   ] olunmuĢ olduğunu mübeyyin tarafı müĢirânemizden iĢbu tezkire 
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tahrir ve yedine itâ olundu iĢbu mahalle kayd -Ģüd. 

Fî  29 Safer sene (12)57. 

 102- 4    143. Hüküm 

Demirci kasabası mahalllâtından ġecâattin mahallesi sükkânından Ġsa beĢe oğlu 

Mehmed'in oğlu askerden Hüseyin  nâm kimesne meclis-i Ģer'e gelüb yine mahallle-i 

mezbûreden Ali köle oğlu El-Hâc Ġbrahim ve biraderi El-Hâç Mehmed  nm kimesne 

mahzarlarında da'vâ edüb babam Mehmed askeride memuriyette iken fevt olub 

terekesinden tahlik[   ]  nâm mahalde dört dönüm mikdarı gürûmu bağımızı 

birâderim Hasan 'a üvey validem Alime nâm  Hatun füruht edüb bağdan hisseme 

alıverilmesi matlubundur dedikde merkûmlar lede'l-mürâfaat cevâblarında merkum 

Hüseyin babasının vefatından diyâr-ı âhirde iken fil hakika bin yüz guruĢa bağı  

mezkûru birâderi Hasan ve valideleri Alime'den aldık lâkin onbeĢ gün sonra merkum 

Hüseyin diyarı ahirden gelüb hissesine bir res' merkeb ve yetmiĢ bu kadar guruĢa ol 

dahi izin ve icâzet verdirilmesi Numanlu oğlu El- Hâc Halil ve Kara Yusuf oğlu El-

Hâc Ġsmail  nâm kimesneler Ģehâdetleri hindi kabulde vâki olmakla bağı  mezkûr da 

ve merkûmunların mülkü müĢterâsı olduğu lede'l-tebeyyün merkûm Hüseyin bi vech 

-i muârızadan def' olunduğu bu mahalle kayd olunmuĢtur. 

103-1    144. Hüküm 

Nezâret-i evkâf-ı hümâyun ve haremeyni Ģerifeyn nezâretine  dahir ve muahhar ilhak 

buyrulan bi'l-cümle evkâfın muhâsebeleri Ġzmir muaccelât nâzırı hâcegân-ı divân-ı 

hümâyundan Atufetlü Osman Ferit Efendi hazretleri marifet-i ve marifeti Ģerle rüyet 

olunmak bâbında sâdır olan iki kat'a fermân-ı âliĢâna imtisâlen Saruhan Sancağında 

Demirci kasabasında vâkî bilâ-nezaret-i evkâftan Saruhan oğlu Yakub Çelebi cami-i 

Ģerif vakfının ba berât-ı vazife-i muayyene ile mütevellisi Osman Efendi'nin ber-

mûcebi nizâm müstahsene kırk yedi senesi itibari ile ila gaye-i elli iki altı senelik 

muhasebesidir ki bervech-i ati zikr ve beyan olunur. 

Fî  9 Receb sene (12)53. 

Vakfı mezbûrun ikizce zâviyesinden 

hâsılat 

1500 guruĢ 

2900  kırk beĢ ve elli senelerinde zâviye tarlalarından mahlulat 

900 vakıf-ı mezbûrun atik ve muattal hamam kazganı füruht ile hâsıl olan âsımânı 

toplam 5300 

315 maaĢı muharrir-i aklâmiye kalan 4985 
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50 muhâsebe-i müfettiĢ kalan 4935 

252 altı senelik vazife-i mürtezeka kalan 4683 

2644 elli senesinde cami-i Ģerif minaresinin külâhı ve derununda bazı duvarlarına 

masârıf 

 kalan 2039 guruĢ 

Hacı Tur Bey mahallesinde El-Hâc Ahmed Ağa'nın mescid-i Ģerifi vakfından 

ÇarĢıda bir bâb kahvehane icâresi altı 

300 guruĢ maaĢı muharrer 14 buçuk kalan 285 buçuk 

3 harcı müfettiĢ kalan 282 buçuk guruĢ 

câmi-i Ģerifin masârıfatına sarf olunduğu 

Medîne-i Demircide Mudurnu taĢ demekle Arîf vakf-ı mezruâdan hasılatı mezrua 6 

528 guruĢ 

28 maaĢı muharrir kalan 501 

7 harcı muhâsebe-i müfettiĢ kalan 494 

104. 

Abdi Çelebi nâm bina eylediği mescis-i Ģerif vakfından 

vakfı mezbûrun bir bab değirmen hasılatı 

6   /3000 guruĢ 

301 bâb sâir hamam icârından 3300 guruĢ yekün 

1200 değirmeni mezbûrun 6 senelik masârıfâtı kalan 2100 guruĢ 

420 maâĢı muharrir aklâmiye kalan 1680 guruĢ 

45 harc-ı muhâsebe-i müfettiĢ kalan 1635 guruĢ 

fazlaten  li'l zikr-i misli habt'ül ünseyeyn taksîm olunduğu 

Ģeyh El-Hâc Tahir Efendinin binâ eylediği cami-i Ģerif vakfından BektaĢ Ağa pınarı 

civarın da bir kıta bağ hâsılâtı 500 guruĢ 

Bâzı ashabı hâylatın vaz eylediği alay beyi damı demekle Arifbağ hâsılatı  

200 guruĢ varidatı mezkur hangâhı mezkurenin haftada bir kere fukara-yı ve derviĢan 

ile zikr-i tevhidi Ģerif ve her yevm vakti sabahta usulu tarikatı aliyye icrâ olunarak 

davatı zillullahda meĢgul olduklarından it'âmı taâmı fukaraya sarf olunduğun iĢbu 

mahalle Ģerh verildi. 

Sinan Efendi mahallesinde kutbü'l-ârifîn ġeyhül Ġzzeddin Efendi'nin kemahlı 

zaviyesinden hâsılat bir senelik 31 buçuk guruĢ 

Baba ishak ahî vakfı zâviyesinden hasılâtı vakfı zâviye  

660 guruĢ maaĢı maharre-i aklâmiye 13 guruĢ kalan 528 guruĢ 
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13 muhasebe-i müfettiĢ kalan 515 guruĢ 

105-1 

Hızır PaĢa TurĢah Emice zâviyesinin hâsılatı 

Hâsılat-ı zâviye-i mezkûrdan altıya 2576 guruĢ 

MaâĢı muharrir-i aklâmiye 516 kalan 2060 

muhasebe-i mfettiĢ 55 kalan2005 guruĢ 

fazla-i mezkûr iyale-i mübarekelerde zikr-i tevhidi Ģerif ve hatm-i kur'an hatim 

olunarak fukâra-yı derviĢana ithâm-ı taâm olunduğu Sazlı pınar karyesinde ġekerim 

Sutan zaviyesinin hasılatı 6 ya 1105 maaĢı muharriri aklâmiye  

220 kalan 885 guruĢ 

muhasebe-i müfettiĢ 2 

22 kalan 863 guruĢ 

haftada bir kere hatme-i hâcegân eden fukâraya ikdâm-ı taam içün sarf olunduğu 

kandırmıĢ 

Veli dede tekkesinin hâsılatı 6/1315 guruĢ 

maaĢı muharriri aklâmiye 265 kalan 1050 guruĢ 

27 muhasebe-i müfettiĢ kalan 1023 guruĢ ise 

haftada bir kere hatm-i hâcegân edeen fukarâya ikdâm-ı taâm içün sarf olunan. 

105-2 145. Hüküm 

Gümrüğün affına dair olan buyruldu sûretidir. 

Saruhan sancağı kaymakamlığı hasbe'l- icâb bâ-buyruldu sâmi -i hazret-i müĢîrî-i 

uhdesine[   ] halisâne ihale ve Rumili ve Anadolu geçen sene bâ-irade-i Ģâhâne vaz' 

olunmuĢ olan kara gümrüklerinde pazar yerlerinin zehâirden kadir ...?(boyalı) resm-i 

gümrüğün dahi fimâ ba'ad alınmamak üzre afv-ı âliyi cenab-ı cihandari ..?Ģitaban 

(boyalı) olmakdan naĢî ve rüsumatı ihtisâbiyenin ve rüsumât-ı sabıka üzre kazanızda 

sicilli mahfuzada mukayyet bulunan tarifesi mucebince ayrıca me'mur icrâ ve 

gümrük [  ] affıyla[  ] Böyle kullanılmamak ve meclisce tenhir olunarak mah ve mah 

[ ]varidat ve masârıfat defteri ile irsal olunması tenbih ve ibrayı sûreti buyrulduğu 

müĢîr-i mucibince Saruhan kaymakamı Sadık bey hazretlerinin emirnâmeleri 

meâlidir. 

Fî  2 Cemaziye'l-evvel sene (12)59. 

(SAĞ TARAFI HASAR GÖRMÜġ) 
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106.   146.Hüküm 

Medine-i Demirci kasabasında vâki bilâ-vazife ve bilâ-mütevelli Cevâmi ve 

mesacidlerinin defteridir. 

Medine-i mezbûrede SevilmiĢ câmî‟-i Ģerîfî 

Medine-i mezbûrda El-Hâc Hüseyin câmî‟-i Ģerîfî 

Medine-i mezbûrda Ilıca mahallesinde El-Hâc Ahmed mescid-i Ģerîf 

Medine-i mezbûrede kaldırıcı oğlu mescid-i Ģerîf 

Medine-i mezbûrede Ģehre küstüm mahallesinde Timur han mescidi Ģerifi 

Sûfîler mahalesinde TirkeĢ imamı mescid-i Ģerîf 

Ġçhisar mahalllesinde Abdi bey mescid-i Ģerîf 

Mahalle-i mezbûrede Çimenli mescid-i Ģerîf 

ġehre küstüm mahallesinde koğalık nâm mahalde mürafizâde El-Hâc Süleyman Ağa 

mescidi Ģerifi 

Yağmur mahallesinde arap Ģeyh Süleyman Efendi câmî‟-i Ģerîfî 

Hacı Hamza mahallesinde El-Hâc Ahmed Ağa câmî‟-i Ģerîfî 

ġecaeddin mahallesinde IIlıca mescid demekle Arif El-Hâc Ali Ağa câmî‟-i Ģerîfî 

Kâsım Fakih mahallesinde ġeyhülâhi efendi cami-i Ģerifi 

ġecaeddin mahallesinde Ilıca mescid havusunda esnaf Ģeyhim Mektebi 

hace-i reislerde cami-i Ģerif 

Hâcı Tur bey mahallesinde cami-i Ģerif 

ġecaeddin mahallesinde Abdi bey mescid-i Ģerîf 

Sûfîler mahallesine Sûfîler mescid-i Ģerîf 

Kasım Fakıh mahallesinde E's-seyyid El-Hâc Mehmed Ağa cami-i Ģerifi 

Ġçhisar mahallesi derunuda Muin oğlu mescid-i Ģerîf 

Pazar mahallesi dahilinde SevilmiĢ câmî‟-i Ģerîfî 

El-Hâc Hasan mahallesinde El-Hâc Hasan ağa câmî‟-i Ģerîfî 

Pazar mahallesinde El -Hac Hüseyin ağa câmî‟-i Ģerîfî 

Turbey mahallesinde kuloğlu câmî‟-i Ģerîfî 

Medine-i mezbûrede bilâ-vazife ve bila mütevelli ve bir akçe yirabları olmayan 

cevâmî ve mesâcidlerin vazife-i muayyeneleri dahi olmadığından  imam ve hatibleri 

müezzin meccanen ebayı hizmet olub ancak tekâlif-i Sâlyaneden hâli oldukları bu 

mahalle Ģerh verildi. 

Fî 9 Receb sene (12)53. 
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106-2   147. Hüküm 

Demirci kazasından Örücüler karyesinden bundan akdem fevt olan  Hacı Süleyman 

oğlu Süleyman müteveffanın yetimlerinin malları tahrir olub yedlerine kassam-ı 

taraf-ı Ģerden kassam defteri verilmiĢtir. Bin beĢyüz  guruĢ dedeleri Hacı Halil bin 

Yusuf yedinden üzerlerine ve dedeleri merkum hacı Halil üzerine [   ] Meblağ-ı 

mezkur bin beĢyüz guruĢ deyn edinerek üzerinde ibka olunub bazı kassam defterine  

Ģerh ve kayd olunmuĢtur. Gaflet olunmaya yalnız 1500 guruĢtur. 

Haffe'l-kelâm fî  hâze'l-makâm nemekahül-fakîr ileyhi azze Ģânuhu Müftîzâde E's-

seyyid Mehmed Emin el- müvellâ be-hilâfe be-kaza-i Demirci. 

107-1   148. Hüküm 

Mağnisa kaymakamı El-Hâc Eyyüp Ağa‟nın kır hakkında olan emirnâmesidir. 

Demirci ve Gördes ve Kayacık nâibleri faziletli efendiler ve müdirleri saadetlü ağalar 

vesâir iĢ erleri inha-i halisânemiz kır kanunu maddesi öteden beri aĢair taifesi 

haklarında cari ve aramıs anlarda vuku bulmakta beyandan belî ise de bazı 

memurinin adem-i dikkat ve ihtimamından naĢî bu keyfiyet sâir halîden ve asâkir-i 

redife nefarâtından kendisini bilmez bazı edepsiz makulesine dahi sirâyet etmiĢ 

aralıkta vuk‟u bulmakta Ģimdilerde bu misüllü kazahatin kesret vukuuyla gittikçe 

fesat çoğalmakta ve aralık aralık adam ölüp sakatlanmakta ve kura ahalileri ırz ve 

namuslarını vekâyeden aciz olarak rahatları meslûp olmakta olduğu hususları 

tahkikinizden [  ]olmuĢ ve bu misüllü Ģeair-i islamiyeye sığmaz kız kaldırmak 

maddesi kabihâsı Ģer-i Ģerife hilâfı ve rıza-yı Ģahane ve ma-delet seniyenin menafi bir 

keyfiyet olduğundan bunun külliyen men„ ve def„ ile ahalinin esbâb-ı asayiĢ ve 

israhatlari vesailinin istihsali lazımeden ve mukteza-yı memuriyetimizden bulunmuĢ 

olmakla bi-mennihiteala vusulü nemika-i halisânemizde keyfiyet malumlarınız olduk 

da bundan böyle ister rızasıyla olsun ister olmadan kız kaldırmak madde-i kazimesi 

kat‟an vuk‟u bulmaması ve bu makûle nâm  meĢru edepsizlik ve rüsfaylık hali 

zuhura getirilmemesi hususuna dikkat olması ve fi ma baat ahaliden vesâir taraftan 

bu makule edepsizlik ve rüsfaylık silk idüp de kız kaldırma madde-i kabihasını eden 

olur ise gerek kız ve gerek kaldıran adam ve gerek ana muavelet edenleri ahz ve grift 

olunarak okubât-ı Ģedide te‟dib ve terbiye olacakları derkâr olmuĢ bena-i berin 

keyfiyet kazaha-yı mezbûr ahalilerin cümlesine ber-vech-i meĢru ilan ve Ģaa 

eylediklerinden sûret-i tenvih ve iĢ‟arında itaat etmeyüp yine kız kaldırmak ve Ģuraya 

buraya kaçıp fesat etmek misüllü halat-ı nâm araziyeye cesaret eden olursa 

taraflartından miktar-ı kifaye zaptiye nefaratı tayinle o makuleleri ahz ve grift 
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olunmaları esbabının istikmaline bezl-i makteret olunması ve makule kazahate ictisar 

edenlerin ahz ve giftleri içün tayin olunan zaptiye neferâtı üzerlerine vardıkları halde 

hala teslim olunmayup adem-i itaat ve teĢhir-i silah misüllü hareket-i reddiyeye 

mütecasir olanların olmaları sûrette ber mukteza-yı talimat-ı seniye berü taraftan 

heman mukabele yapılması kaziyyesini – ba-yı vech-i yegan ele getirilmesi esbabının 

istihsal ve istikmaline sarf-ı gayret olunması ve o makule herifler ahz ve grift 

olundukları halde ol tarafta hapse ilkâ ve ta‟dibat-ı layikalarının icrâsız zımmında 

iktizası tarafınıza yazılmak üzre keyfiyetin tarafınıza iĢ‟ar olunması hakkında 

mübaderet eylemenizi beyanıyla nemika-i halisanem tahrir ve tesyir olundu. 

Bi-mennihiteala ber-vech-i muharrer harekete ihtimam-I dikkatleri kat‟i 

matlubumdur 

Fî  19 recep-ramazan sene (12)59. 

107-1   149. Hüküm 

Ömerler kar‟iyesinden bundan dokuz [   ] askerden istifadeye fevt olan Hüseyin 

Kethüdaoğlu Hüseyin ibn-i Mustafa‟ya vefat etti deyü poliçeden Tosunoğlu Mustafa 

nâm karye-i mezbûreden Molla Hüseyin ve Kızıloğlan nâm  Mustafa Ģehadetleriyle 

zevcesi Fatma müteveffanın karındaĢı Hasan‟a [   ]Ģehadetleriyle akdine nikaha izni 

davet dahi kalbi mevzuan ebnâ [   ] etmekle diyâne-i izin verilmiĢtir. 

108-1   150. Hüküm 

Medine-i Demirci mahallatından ġecaeddin mahallesi sakinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan Kerim Ağa kızı Fatma Hatun‟un veraseti zevci Aziz ve Sulbioğlu 

Mustafa diğeri ahirde mefkut bulunup iĢ bu tarihten 12 seneden mütecavizdir hayatı 

ve mematı na-ma„lum olduğundan hissesi cânib-i beytü‟l-mala ait ve râci olunduktan 

sonra Cami-i Atik mahallesinden Ömer Ağazade Hasan ve YumĢacıkoğlu Mehmet 

nâm  kimesne mevkut ve merkumu Mustafa‟ya cezire-i Rodos‟ta validesi 

merkumeden on sene akdem vefat eylediği Ģehadet etmeleriyle badesübut dayı 

Veli‟ye ve müteveffiyenin zevci Aziz‟e isabet eden eĢyanın taksim ve marifetleriyle 

füruht olunan eĢyanın defteridir: 

Fî  23 ġevval sene (12)58 

Müst‟amel cuka 1 guruĢ 10 

Müst‟amel yorgan 1 12 guruĢ 5 para 

Müst‟amel ferace 1 10 buçuk guruĢ 

FiraĢ 1 20 buçuk guruĢ 

KumaĢ entari 17 guruĢ 
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Def‟a firaĢ 19 

Yastık 2 10 guruĢ 

Gömlek nakıĢlı 1 kurĢ 4 

Gef‟a yastık 1 guruĢ 4 

Köhne entari 1 2 guruĢ 5 para 

Beyaz entari 1 6 guruĢ 

ÇarĢep 1 15 buçuk guruĢ 

ÇarĢep 1 2 guruĢ 5 para 

Yemeni 1 4 guruĢ 

Zıbın 1 1 guruĢ 12 para 

Def‟a gömlek 1 2 guruĢ 21 para 

Def‟a gömlek 6 guruĢ 

Def‟a yemeni 1 3 guruĢ 7 para 

Kilim 1 30 buçuk guruĢ 

Köhne beyaz dizlik 2 3 guruĢ 25 para 

Bez parçası 2 guruĢ 25 para 

Ġnce gömlek 3 kıuruĢ 

Hamam takımı parça 3 4  kurĢ 15 para 

Def‟a gömlek 1 9 guruĢ 5 para 

Tas 1 18 guruĢ 

Sini 1 18 guruĢ 

[   ]kıyye 250 

Kebir tencere 5 32 guruĢ 23 para 

Def‟a tencere 10 buçuk guruĢ 

Direm 300 12 guruĢ 

Sahan kıyye 3 direm 100 39 guruĢ 

Köhne sandık çift 1 9 guruĢ 

Torba 2 2guruĢ 

Kürbe 1 3 guruĢ 

Çuval çift 1 5 para 

Def‟a feraca 1 25 guruĢ 

Def‟a çarĢep 1 5 guruĢ 

Çul 1 35 guruĢ 

Nühas kıyye 1 buçuk 18 guruĢ 
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Yorgan maaçarĢep 12 guruĢ 

Yelek mülk-ü menzil 300 guruĢ 

Harmankaya‟da bağ 50 guruĢ 

Hacıbaba‟da bağ 336 guruĢ 

Bağ parasından Süleyman‟da 54 guruĢ 

Zevci zimmetinde mihir 25 guruĢ 

Mahmut zimmetinde 340 guruĢ 

Altın parası 240 guruĢ 

Füruht olunan üzüm 162 kıyye 91 guruĢ 

Velinin hanesinden kalan üzüm 80 kıyye 50 guruĢ 

Ceman yekun 18018 

Minha el-ihracaat vasiyet-i devri 101 guruĢ 

Resm-i mahkeme adi 90 guruĢ 

Resm-i beytül mal 90 guruĢ 

Katib ve muhsıra 25 guruĢ 

Dellaliye 8 guruĢ 

Ceman yekun 314 guruĢ 

Sahrü‟l- baki 1493 guruĢ 

Hisse-i zevc Aziz 746 buçuk guruĢ 

Hisse-i Veli 746 buçuk guruĢ 

108-2 

Velinin hissenine bedel olduğu ve taksim olunan 

1 kürbe 3 guruĢ 

1 çift çuval 5 guruĢ 

1 ferce müst‟amel 25 guruĢ 

1 çarĢep 5 guruĢ 

1 buçuk kıyye nühaz 18 guruĢ 

Üzümden baki elinde 80 kıyye 50 guruĢ 

Çul 35 guruĢ 

Yekun 145 guruĢ 

Hacıbaba‟da bağdan hissei teslim 175 guruĢ 

Süleyman‟dan havale 27 guruĢ 

Vasi parasından 35 buçuk guruĢ 

Marifetiyle füruht olunan ve Mahmut‟tan nakten teslim 368 guruĢ 
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Yekun 746 buçuk guruĢ 

[   ]hissesine bedel verilen çuka 1 10 guruĢ 

Müst‟amel ferace 1 10 guruĢ 

Beyaz sade 1 6 guruĢ 

Care1 95 guruĢ 

Penbe bezi parça 4 guruĢ 

Gömlek 2 9 guruĢ 

Nühaz kıyye 4 49 guruĢ 

Kürbe 2 [   ] 

Mihrinden zimmeti [   ] 

Hacıbaba‟da bağ hissesi 17[   ] 

Harmankaya‟daki bağ [   ] 

Süleyman‟a füruht olunan bağ parasından [   ] 

Mahmut‟tan havale olunan bağ parası 130 guruĢ 

Aziz‟in vasiyeti noksanı [   ] 

Nakden marifetiyle füruht olunan eĢyanın [   ] 

Yekun 74[   ]guruĢ 

151. Hüküm 

Demirci toprağında vâki Çelenge‟den Fadike binti El-Hâc Kara Mehmet nâm hatun 

zevc-i sabıkı iplikçiden Ali bin Mehmet nâm kimesne Adala mahallesinden 

muhalea(anlaĢmayla evliliğin sona ermesi) eylediği tenbih-i mezbûrun Köse Ali‟nin 

oğlu Kara Mehmet ve Ali Usta oğlu Kara Mehmet Ģahitleriyle sabit olduğu bu 

mahalde kayd -Ģüd. Gaflet olunmaya. 

109-1   152. Hüküm 

Karacahisar'dan Ramazan oğlu deli Ali oğlu Mehmed zevcesi Ümmiye ?ve sâir Ģey'e 

cesaret etmeyeceğine karyesinden Eyüb oğlu Hasan kaçak oğlu Halil kefil oldukları 

bu mahalle kayd olunmuĢtur. Gaflet olunmaya 

Fî  9 ġevval sene (12)58. 

109-2   153. Hüküm 

Karacahisar mahallesinden fevt olan Hacı Ahmed Efendi oğlu Halil Ağa'nın sûk-i 

sultaniyede bir bâb mağaza dükkanı kahve tahtında bir tarafı kadın yapılı oğlu eskici 

dükkanı bir tarafı basmacı oğlu Kadir dükkanı ve bir tarafı Salih Ağa'nın mağaza 

dükkanı ve bir tarafı kahve tahtında eskci dükkanı bu hudud ile mahdud olan dükkan 

kerimeleri Fatıma ve  diğer Haticeye vasiyet üzerine intikal etmekle üzerlerine  
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cânibi evkaftan matlubun Ģüd. 

Tarih silinmiĢ? 

109-3    154. Hüküm 

Ġçhisar mahallesinde  fevt olan Hacı Ahmed oğlu Halil Ağa'nın sûk-i sultaniyede 

kemer dükkanı demekle maruf bir tarafı Ģehit zade Hacı Mehmed Ağa semerci 

dükkanı ve bir tarafı Salih Ağa'nın semerci dükkanı ve bir tarafı han ve bir tarafı 

tarik-i an  bu hudud olan dükkan babası müteveffayı merkumdan kerimesi Habibeye 

intikal etmekle  canib-i etrafdan  temessük matrub etmiĢ olduğu kayd Ģüd. 

109-4  155. Hüküm 

ve yine müteveffa-yı mezbûrun sûk-i sultâniyyede leblebici[   ]  tevkî helvacı  

dükkanı [   ]bir tarafı Ģehitzâde Hacı Mehmed [   ] kahve dükkanı bir tarafı [   ] bir 

tarafı[   ] oğlu dükkanı ve tarefeyni dahi bu hudud ile Mahdud nısf helvacı dükkanı 

kerimesi ġerife'ye intikâl etmekle cânib-i evkâfa matlub etmiĢ olduğu. 

109-5 156. Hüküm 

ġehre küstü mahallesinden Hacı Sinan oğlu Hacı Baki oğlunun leblebici dükanın ve 

bir tarafı helvacı Hacı Ömer'in dükkanı ve   bir tarafı Ġmranlarlı Hacı Mestan'ın 

dükkanı tarefeyni tarik-i an ve  yine diğer mısırcı dükkanının ve tarefeyni bir  tarafı 

vakıf han bir tarafı Sirkeci oğlu Ahmed'in  dükkanı ve taraf-ı rabi tarik olan bir adet 

dükkanını iĢbu tab' olan  Ġncirli oğlu El-Hâc Ahmed Ağa'ya 1800 guruĢa bey'i semeni 

mukabilinde tevfiz eğlemiĢ olduğu temessük olub ?temessükü matlub verilmiĢtir. 

Fî  27 Safer Sene ? 

109-6 157. Hüküm 

Hacı Ahmed Efendi'ye Halil Ağa'nın halilesi Fatıma Hatun Hacı Hasan nâm  

müteveffiye Hatun'dan intikal den attarlar arastasında bir bab aktar dükkanı bir tarafı 

kambur oğlu Ġbrahim dükkanı ve bir tarafı ekmekçi dükkanı ve bir tarafı Ahmed 

Ağa'nın aktar dükkanı ve bir tarafı yol olan  mezbûr aktar dükkanı ve kızı Habibe ve 

ġerife ve AiĢe'ye bir sen intikal etmiĢ ve dörtyüz guruĢa bedeli [   ] dükkan intikal 

temessükü matlub olunduğu. 

110.  158. Hüküm 

ġehitzade atufetlü El -Hâc Mehmed Ağa'nın martolos çiftliğinden ortakcısı oğlum 

avretine  vasıl olamadığından sene-i Ģemsiye ile bir sene vaaccelen  vade verilmiĢ 

olduğu bu mahalle kayd olunmuĢtur. Fî  27 Rebiu'l-ahir Sene (12)59. 
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SONUÇ 

 Yerel tarih açısından çok önemli kaynaklar olan ġer„iyye Sicilleri, dönemin 

kültürel, siyasi, ekonomik, dini yapısı hakkında bilgi veren kaynaklardır. 

ÇalıĢmamızda incelediğimiz  275 Numaralı Sicil Defteri ile edindiğimiz bilgiler 

19.yy da Manisa ile ilgili aydınlatıcı bilgiler edinmemizi sağlamıĢtır. ĠncelenmiĢ 

diğer sicil defterlerine oranla 275 Numaralı ġer‟iyye Sicili tereke kaydı ağırlıklı 

değildir. Manisa'nın redif birlikleri  için toplanan masraf pusulaları ile ilgili kayıtlar 

önemlidir.  

Kadılar, Osmanlı Devletinde bireyler arasındaki sorunların çözümü dıĢında, 

merkezi idare ile taĢra arasında bağ kurulması açısından önemlidir. Hukuki iĢlerin 

yanı sıra mali, siyasi, askeri, alanlarda da düzenlemelerin yapılması açısından önemli 

görevleri vardır. 

 Hicri 1254-1255/Miladi 1838-1840 yılları arasını kapsayan ġer‟iyye sicilinde 

Sultan II.Mahmud ve Sultan Abdülmecit döneminin olaylarının Manisa‟ya 

yansımalarını görmekteyiz. Bu dönemlerde  yaĢanan Ġslimye, Kırgan, Buda, Prevadi, 

Konya, Varna gibi önemli muharebelerin izleri Manisa‟daki sicil defterine yaralanan 

askerlerin kayıtları ile geçmiĢtir. Barutun ham maddesi olan güherçile bedeli için 

toparlanan masraf pusulaları ile muharebe zamanında fazla masrafları karĢılamak 

için halktan alınan iane-i cihadiye kayıtları Osmanlı Devleti‟nin o dönemdeki genel 

durumunun Manisa„ya yansımasının önemli göstergesidir.  

 ġer‟iyye Sicili defterleri o bölgenin gündelik yaĢamı, askeri faaliyetleri, 

salgın hastalıklar, ticareti yapılan tarım ürünleri, çevre iller ile ticari iliĢkileri, 

merkezden gelen fermânlar, resmi emirler hakkında ayrıntılı olarak bilgi vermektedir.  

Defterde geçen tâ‟un, illet-i veba gibi bulaĢıcı hastalıklar ile ilgili çıkarılan 

emirnâmeler önemlidir. Salgın hastalıklar ciddi sonuçlara neden oluyordu. Kimi 

zaman cephede ölenden çok daha fazla asker salgın hastalıklar yüzünden ölüyordu. 

Çok geniĢ bir coğrafyaya yayılmıĢ olan Osmanlı Devleti ilk dönemlerde daha 

geleneksel uygulamalara gitsede defterimizden de edindiğimiz bilgilere göre 19. 

Yüzyılda karantina usulü ile önlemler alınarak bu olumsuz durumun önüne 

geçilmeye çalıĢılmıĢtır. Edindiğimiz bu bilgiler tıp tarihine ıĢık tutması açısından da 

önemli verilerdir.   

 Ele aldığımız defterden çıkardığımız istatisliklerle o dönemin mesleki 

grupları, erkek ve kadın isimleri, gayri müslim nüfus hakkında bilgiler, o dönemde 

yaĢanan muharebelerde yaralalan askerlerin emeklilik kayıtları ile ilgili bilgilere 
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ulaĢmaktayız. Defterde geçen  salgın hastalıklar ile ilgili edinilen bilgiler tıp tarihi 

açısından aydınlatıcı verilerdir. 

  Tarım açısından çok önemli bir Ģehir olan Manisa'da o dönemde, zeytin 

üretimi, haĢhaĢ ve afyon ziraati ile ilgili faaliyetlerde bulunulduğunu görmekteyiz. 

Günümüzde de kontrollü olarak tarımı yapılan haĢhaĢ ve afyonun Manisa'nın önemli 

bir zirai faliyeti olduğu ve bu alanda ayrıntılı düzenlemer yapıldığına kayıtlarda 

rastlanmaktadır. Tereke kayıtlarından edindiğimiz bilgilere göre miras paylaĢımında 

bağlardan bahsedilmektedir. Günümüzde de Manisa ovası yemyeĢil bağları ile 

anılmaktadır. Üzüm önemli bir tarım ürünü olduğu gibi önemli bir ticari faaliyettir. 

Manisa Ģehri konum itibari ile Ġzmir'e yakın olduğu için Ġzmir limanı kullanılarak 

önemli ticari faaliyetler yapılmıĢtır. Ayrıca yakın döneme ait olan defterde poliçe 

kavramının kullanılması dikkat çekicidir.  

 Tereke kayıtlarını  incelememiz sonucunda ulaĢtığımız arazi kayıtları, ticari 

faaliyetler, günlük hayat, tarım ürünleri, sosyal ve dini yapı, aile hayatı o döneme ait 

eĢyalar, halkın mali durumu gibi bilgiler dönemle ilgili çok yönlü bilgi sahibi 

olmamızı sağlamaktadır. Vefat eden kiĢinin borçları  hakkında ise kayıtlarda ki 

borçları ödendikten sonra kalan mallarının, mirasçıları arasında paylaĢtırıldığı 

görülmektedir.  Günümüzde de bir çok örneğine rastladğımız vakıfların o dönemde 

yardımlaĢma birlik olma açısından önemli rol üstlendiğini görmekteyiz. Ġhtiyaç 

sahiplerine ulaĢma, müslim ve gayri müslim halkın birlik içerisinde yaĢamasına 

örnektir.  

 Bütün bu çalıĢmamızın sonucunda, analiz yöntemi ile sayısal verileri 

kullanıp, ayrıntılı yorumları bir araya getirerek somut bilgiler ortaya dökmeye 

çalıĢtık. Tarih bilincinin geliĢmesi açısından bilimsel veriler kullanarak  

hazırladığımız çalıĢmamızın Manisa'nın tarihine ıĢık tutmasını  ve tarihsel anlamda 

Manisa Ģehrimizin zengin tarihi geçmiĢine bir nebze de olsa katkıda bulunmayı 

amaçladık. 
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275 NUMARALI (H.1254-1255/M.1838-1840) MANĠSA ġER’ĠYYE 

SĠCĠLĠ’NDE YER ALAN DAVALARIN KONU BAġLIKLIKLARI 

 

2751.s.-1.Hüküm: Malzeme yardımı. 

275/1.s.-2.Hüküm: Malzeme yardımı. 

275/1.s.-3.Hüküm: Evlenme. 

275/1s.-4.Hüküm: Yaralama Davası. 

275/2.s.-5.Hüküm: Redif askerlerinin masraf pusulası. 

275/3.s.-6.Hüküm: Redif kıĢlası tevzi defteri. 

275/4.s.-7.Hüküm: Redif bütçesi. 

275/5.s.-8.Hüküm: Tarik-i Ġlmiye dair ceza kanunnamesi. 

275/8.s.-9.Hüküm: Tayin. 

275/8.s.-10.Hüküm: BoĢanma davası. 

275/9.s.- 11.Hüküm: Ölen askerlerin mallarının taksimi. 

275/9.s.-12.Hüküm: Sefaret hizmeti. 

275/11.s.-13.Hüküm: Demirci mutasarrıfı hk. 

275/11.s.-14.Hüküm: Kısmet tezkiresi sureti. 

275/11.s.-15.Hüküm: Mühimmat kayıtları. 

275/12.s.-16.Hüküm: Redif askerleri masraf pusulası. 

275/12.s.-18.Hüküm: Ġzin tezkeresi. 

275/13.s.-19.Hüküm: Vergi kayıtları. 

275/14.s-20.Hüküm: Eclü‟s-sale vilayetine gidiĢ ruhsatı. 

275/14.s.-21.Hüküm: Ġzin tezkeresi. 

275/15.s.-22.Hüküm: Ġzin tezkeresi. 

275/15.s.-23.Hüküm: Sancak masrafları. 

275/16.s.-24.Hüküm: Ġzin tezkeresi. 

275/17.s.-25.Hüküm: Cizye vergisi. 

275/18.s.-26.Hüküm: Gediz Ģaphane-i amire. 

275/19.s.- 27.Hüküm: Ġltizamât düzenlemeleri. 

275/20.s.- 28.Hüküm: Emr-i aliĢân. 

275/21.s.-29.Hüküm: Miras davası. 

275/21.s.-30.Hüküm: Demirci kazası masraf pusulası. 

275/21.s.-31.Hüküm: Baruthane-i amire kayıtları. 
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275/23.s.-32.Hüküm: Kadı ve naiblere fermân-ı aliĢân. 

275/25.s.-33.Hüküm: Kadı ve naiblere emirnâme. 

275/26.s.-34.Hüküm: Redif askerlerinin masraf pusulası. 

275/26.s.-35.Hüküm: Redif kıĢlasının inĢası. 

275/26.s.-36.Hüküm: Güherçile bedeli. 

275/27.s.-37.Hüküm: Avarız bedeli. 

275/27.s.-38.Hüküm: Ref-i menzil bedeli. 

275/28.s.-39.Hüküm: Askerlikten ihraç. 

275/28.s.-40.Hüküm: Asakir-i Mansûre masraf pusulası. 

275/29.s.-41.Hüküm: Mahsul paylaĢımı. 

275/29.s.-42.Hüküm: Afyon mahsulü. 

275/30.s.-43.Hüküm: HaĢhaĢ mahsulü. 

275/31.s.-44.Hüküm: Afyon ve haĢhaĢ kayıtları. 

275/33.s.-45.Hüküm: Mübayyanın affı sureti. 

275/35.s.-46.Hüküm: Adalet fermanı. 

275/37.s.-47.Hüküm: Asker maaĢları. 

275/39.s.-48.Hüküm: Redif askerleri. 

275/40.s.-49.Hüküm: Rütbe. 

275/41.s.-50.Hüküm: Ġzin tezkeresi. 

275/41.s.-51.Hüküm: Vakıf. 

275/41.s.-52.Hüküm: Ġzin belgesi. 

275/42.s.-53.Hüküm: Arsa davası. 

275/42.s.-54.Hüküm: Redif askerleri. 

275/42.s.-55.Hüküm: Asâkir-i Mansûre. 

275/43.s.-56.Hüküm: Salyâne kayıtları. 

275/44.s.-57.Hüküm: Ġzin tezkeresi. 

275/44.s.-58.Hüküm: Atama. 

275/44.s.-59.Hüküm: Ġzin tezkeresi. 

275/45.s.-60.Hüküm: Ġzin tezkeresi. 

275/46.s.-61.Hüküm: Boyalı. 

275/47.s.-62.Hüküm: Ġzin tezkeresi. 

275/ 47.s.-63.Hüküm: Ġzin tezkeresi. 

275/47.s.-64.Hüküm: Emr-i ferman. 

275/47.s.-65.Hüküm: Beytü‟l-mala aktarılması. 
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275/48.s.-66.Hüküm: Kasap esnafına zam. 

275/48.s.-67.Hüküm: Beytü‟l-mala aktarılması. 

275/49.s.-68.Hüküm: Miras. 

275/49.s.-69.Hüküm: Miras. 

275/50.s.-70.Hüküm: Miras davası.  

275/50.s.-71.Hüküm: Mal aktarımı. 

275/50.s.-72.Hüküm: Yaralama. 

275/51.s.-73.Hüküm: Beytü‟l-mala aktarılması. 

275/51.s.-74.Hüküm: Beytü‟l-mala aktarılması. 

275/51.s.-75.Hüküm: Beytü‟l-mala aktarılması. 

275/52s.-76.Hüküm: Beytü‟l-mala aktarılması. 

275/53.s.-77.Hüküm: Miras. 

275/54.s.-78.Hüküm: Enfiye. 

275/55.s.-79.Hüküm: Vefat eden askerin mirasları 

275/55.s.-80.Hüküm: Miras. 

275/57.s.-81.Hüküm: Vakıf. 

275/62.s.-82.Hüküm: Miras. 

275/62.s.-83.Hüküm: Ġzin tezkeresi. 

275/63.s.-84.Hüküm: Miras- 

275/63.s.-85.Hüküm: Miras- 

275/65.s.-86.Hüküm: Ġzin tezkeresi. 

275/65.s.-87.Hüküm: Miras. 

275/66.s.-88.Hüküm: Miras. 

275/67.s.-89.Hüküm: Miras. 

275/69.s.-90.Hüküm: Miras. 

275/71.s.-91.Hüküm: Beytü‟l-mala aktarılması. 

275/72.s.-92.Hüküm: Arsa davası. 

275/72.s.-93.Hüküm: Nüvvab maaĢları. 

275/72.s.-94.Hüküm: Malları hibe.  

275/73.s.-95.Hüküm: Beytü‟l-mala aktarılması-  

275/73.s.-96.Hüküm: Darphane. 

275/74.s.-97.Hüküm: Dua. 

275/74.s.-98.Hüküm: Atama. 

275/74.s.-99.Hüküm: Miras davası.  
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275/75.s.-100.Hüküm: Arsa davası. 

275/75.s.-101.Hüküm: Hudut davası. 

275/76.s.-102.Hüküm: Miras.  

275/77.s.-103.Hüküm: Alacak. 

275/77.s.-104.Hüküm: ÇeĢmelerin tayini. 

275/77.s.-105.Hüküm: Borç. 

275/77.s.-106.Hüküm: Miras. 

275/78.s.-107.Hüküm: Vergi tahsili. 

275/78.s.-108.Hüküm: Nikah davası. 

275/79.s.-109.Hüküm: Beytü‟l-mala aktarılması. 

275/79.s.-110.Hüküm: Alacak. 

275/81.s.-111.Hüküm: Beytü‟l-mala aktarılması. 

275/82.s.-112.Hüküm: Miras. 

275/83.s.-113.Hüküm: Hazine-i Evkaf-ı Hümayûn kiraları. 

275/83.s.-114.Hüküm: Kaymakama emir ve tenbih pulası. 

275/84.s.-115.Hüküm: Miras davası. 

275/84.s.-116.Hüküm: Miras. 

275/85.s.-117.Hüküm: Emeklilik.  

275/85.s.-118.Hüküm: Emeklilik. 

275/85.s.-119.Hüküm: Emeklilik. 

275/85.s.-120.Hüküm: Emeklilik. 

275/85.s.-121.Hüküm: Emeklilik. 

275/85.s.-122.Hüküm: Emeklilik. 

275/86.s.-123.Hüküm: Vergi. 

275/86.s.-124.Hüküm: Avarız kayıtları. 

275/88.s.-125.Hüküm: Ġzin tezkeresi. 

275/88.s.-126.Hüküm: Önemli iĢler ile ilgili fermân-ı âli. 

275/89.s.-127.Hüküm: Salyane defteri. 

275/91.s.-128.Hüküm: Vefat eden askerlerin mal taksimi. 

275/91.s.-129.Hüküm: Emr-i aliĢân.  

275/93.s.-130.Hüküm: Demirci kazası masraf pusulası. 

275/93.s.-131.Hüküm: Ġâne-i cihadiye vergisi. 

275/93.s.-132.Hüküm: Güherçile masrafı. 

275/94.s.-133.Hüküm: Avarız kayıtları. 
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275/95.s.-134.Hüküm: Zeytin yağı. 

275/96.s.-135.Hüküm: Ġllet-i veba. 

275/99.s.-136.Hüküm: Asâkir-i Mansûre masrafları. 

275/100.s.-137.Hüküm: Salyane defteri. 

275/101.s.-138.Hüküm: Miri Mübayaa. 

275/102.s.-139.Hüküm: Emeklilik. 

275/102.s.-140.Hüküm: Emeklilik. 

275/102.s.-141.Hüküm: Emeklilik. 

275/102.s.-142.Hüküm: Emeklilik. 

275/102.s.-143.Hüküm: Miras davası. 

275/103.s.-144.Hüküm: Vakıf. 

275/105.s.-145.Hüküm: Gümrük affı. 

275/106.s.-146.Hüküm: Cami ve mescid kayıtları. 

275/106.s.-147.Hüküm: Miras davası. 

275/107.s.-148.Hüküm: Emirnâme. 

275/107.s.-149.Hüküm: Nikah akdine izin. 

275/108.s.-150.Hüküm: Miras. 

275/108.s.-151.Hüküm: BoĢanma. 

275/109.s.-152.Hüküm: Dava. 

275/109.s.-153.Hüküm: Miras. 

275/109.s.-154.Hüküm: Miras. 

275/109.s.-155.Hüküm: Miras. 

275/109.s.-156.Hüküm: Alım-satım. 

275/109.s.-157.Hüküm: Dükkan devri. 

275/110.s.-158.Hüküm: Muaccelen vergi. 
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Tamirat öncesi Redif KıĢlası 
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1902 Redif KıĢlası Tamir Sonrası 
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Redif KıĢlası Nizammiyesi AçılıĢ Töreni 

Cülûs-ı hümâyûn meymenet- makrûn-ı hazret-i  pâdiĢâhînin yigirmi beĢinci sene-i 

devriye-i mes‟ûdesinin hâtıra-ı güzîni olmak üzre Mağnisa‟da inĢâ ettirilen fıskiyeli 

havuz ile kıĢla-i hümâyûnun fotoğrafıdır. (Musa Yağyaryan) 
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ĠĢgal Dönemi Redif KıĢlası 1921 
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Demirci Eski Abdurrahman Şeref Bey İlköğretim Okulu
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